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Manifestação em Caxambu

Processo de 
canonização da 
Beata Nhá Chica

Melhores momentos 
do Carnaval da região

Em 2017 o Sul de Minas 
atraiu milhares de foliões e 
o Jornal Correio do Papa-
gaio acompanhou a festa 
nas cidades de Aiuruoca, 
Baependi, Caxambu, Cru-
zília e São Lourenço.  

Em Aiuruoca a tradição 
do Carnaval Antecipado 
completou 79 anos em 
2017 e continua atraindo 
foliões de todos os cantos 
do país. O Aiurufolia con-
tou com a apresentação 
dos tradicionais blocos, 
sete bandas e a energia 
dos moradores, turistas e 
visitantes. 

Em Baependi a propos-
ta municipal foi o resgate 
da participação do público 
no evento e, de acordo 
com a Secretaria Municipal 
de Turismo, o público su-
perou as expectativas.  

Em Caxambu o even-
to teve em média 8 mil 

Os manifestantes que-
rem impedir que a Code-
mig tenha posse sobre 
as fontes minerais das 
cidades de Caxambu e 
Cambuquira. O ato acon-
teceu na região central 
da cidade caxambuense. 
ONG Amigos do Parque 
das Águas (AMPARA) e 
Grupo RenovaMata par-
ticiparam da organização 
protesto. 

Segundo a secretária 
da AMPARA, Liana Bahia, 
a Companhia de Sanea-
mento de Minas Gerais 
(Copasa) sugere que seja 
extraído até 5 milhões 
de litros/ano de água. 
“O problema é que a Co-
demig colocou em seu 
edital a vazão máxima 
de água estipulada pela 
Copasa, porém, persiste 

em propor o dobro dessa 
extração.”, afirma. 

Em nota, a Codemig 
ressalta que a licitação 
aberta não busca priva-

A relação errônea entre 
a Canonização da Beata 
Nhá Chica com o rema-
nejamento dos Juízes de 
Direito no Estado foi vei-
culada na mídia nacional 
gerando confusão entre os 
devotos de Nhá Chica.  

A Igreja de Nossa Se-
nhora da Conceição da Bea-
ta Nhá Chica, em Baependi, 
lançou então uma nota de 
esclarecimento em seu blog, 
onde afirmava não haver re-
lação da canonização com a 
mudança da distribuição de 
juízes nas Comarcas.

Francisca de Paula de 
Jesus - Nhá Chica foi ele-
vada à honra dos altares 
pela Igreja no dia 4 de maio 
de 2013, dia de sua beati-
ficação. Hoje é reconheci-
da como Bem-Aventurada 
Francisca de Paula de Je-
sus, sendo que o dia 14 
de junho, data de seu fale-
cimento, é o dia oficial da 
celebração de sua festa.

Ela está agora em proces-

so de Canonização. Falta um 
milagre reconhecido para que 
o processo seja consumado. A 
condução da Causa de Cano-
nização da Beata Nhá Chica 
está sob a responsabilidade 
da Diocese da Campanha. 
O atual Bispo da Diocese é 
Dom Pedro Cunha Cruz. O 
atual Reitor da Igreja de Nos-
sa Senhora da Conceição da 
Beata Nhá Chica é o Padre 
Noel Vitor Gonzaga. 

O milagre aceito pela 
Comissão de Médicos do 
Vaticano, que deu início ao 
processo de Beatificação de 
Nhá Chica, refere-se à cura 
de Ana Lúcia Meirelles Leite, 
63 anos, professora aposen-
tada, moradora de Caxambu 
(MG). Ela pediu a intercessão 
da leiga e teve resolvido – 
sem necessitar de cirurgia - 
um problema congênito muito 
grave no coração.O fato se 
deu em 1995 e, desde então, 
a aposentada faz exames 
regulares comprovando que 
o problema jamais voltou.

Registros dos shows a atrações nas cidades de Aiuruoca, 
Baependi, Caxambu, Cruzília e São Lourenço

pessoas por dia, que pu-
deram aproveitar ao som 
de marchinhas, blocos de 
rua e shows. As atrações 
aconteceram no calçadão 
central da cidade. 

Em Cruzília o desfile 
das Escolas de Samba 

Unidos da Vila Magalhães 
e Unidos da Colina marcou 
as festividades. 

Depois do Airufolia com 
o carnaval antecipado, São 
Lourenço promove a aber-
tura oficial do Carnaval do 
Sul de Minas, na sexta-fei-

ra, com o tradicional Bloco 
do Pijama que completou 
30 anos.

De forma geral, a folia 
foi animada e segura em 
toda a região sem registros 
de ocorrências graves em 
nenhuma das cidades. 

Cerca de 50 pessoas se reuniram no centro da cidade pedindo a suspenção
do edital, que prevê a exploração das águas

chamadas
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tizar fontes e parques. A 
iniciativa, segundo a com-
panhia, é importante para 
viabilizar os negócios e 
potencializar o dinamis-

mo, além de ampliar o 
público-alvo das águas 
minerais e aumentar o 
retorno econômico para o 
Estado e a sociedade. 
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Novo presidente da Apamagis 
toma posse em São Paulo

Foto: Karina Lajusticia

Perdi a motivação do 
que faço... e agora?

A atuação das empresas 
na era do talentismo

Os riscos de uma 
reforma na educação 

que só busca  resultados 

Da esq. para dir: Oscild de Lima Junior, juíza Vanessa Ribeiro Ma-
teus (presidente e vice-presidente empossados); Jayme de Oliveira 
Neto (presidente da AMB) e Paulo Dimas de Mascaretti (presidente 
do Tribunal de Justiça de SP)

Tropeço do destino, 
traz a luz um herói

Fuga de Capitais 
e Intelectos

Em meio aquela agradá-
vel manhã, depois de desfru-
tarmos da extensa e saudável 
caminhada pelo Parque das 
Águas em Caxambu, MG, já 
de retorno pela alameda do 
canal sob as deliciosas som-
bras das exóticas e tortuosas 
árvores margeantes, optamos 
por descansar num dos ban-
cos ali posicionados e, rela-
xados, ficamos a curtir a bela 
paisagem que a natureza bem 
preservada nos oferecia.

Entre as curiosidades, 
onde plantas decorativas, 
gramado tratado, insetos dife-
rentes e imensa variedade de 
pássaros que nos atraiam a 
atenção a nos deixar absortos 
e desligados do cotidiano, no 
que desviei o olhar a observar 
um casal de João de Barro 
que nos parecia executar sua 
tarefa de construir um ninho; 
tal a frequência em voar 
ao chão, a buscar na argila 
umedecida seu componente 
à construção, quando notei 
caminhando pela alameda 
duas senhoras de braços 
dados. Atento ao João de 
Barro, mantive o olhar no 
alto da árvore a apreciar 
uma dádiva que nos era 
presenteada pela natureza. 
De súbito, escuto um grito e 
vejo uma das senhoras; que 
me pareceu tropeçar, sendo 
projetada ao chão, justamen-
te no cruzamento da alameda 
com a ex-via que fora usada 
pelo trem, quando os vagões 
de cargas eram deixados no 
intuito do carregamento das 
garrafas de água mineral. 
Erguendo-me do banco, acor-
ri em seu socorro elevando-a 
do chão. Se lamentando 
que não observara os trilhos 
que ali ainda permanecem 
e que os fizeram a ir por 
terra, esfregando os joelhos 
e mãos, com ajuda da amiga 
a conduzimos ao banco onde 
sentou-se. Continuamente a 
esfregar um dos joelhos que 
se apresentava esfolado, 
assim como uma das mãos, 
procurou se manter tranquila 
a dizer gracejos a fim de 
amenizar a tensão pelo ocor-
rido. Refeita do susto, com as 
ardências dos ferimentos sen-
do assimilados no bom humor 
que passava a externar pelo 
sorriso já exposto, a gracejar o 
momento fortuito acontecido, 
lembrando-se a dizer que por 
sorte não havia mais trem no 
local e, recordando, pôs-se a 
falar de um episódio ocorrido 
à sua infância na saudosa 
cidade de Barra do Pirai, 
RJ, onde seu tio Eunápio 
tornou-se herói ao salvar uma 
garotinha que inocentemente 
aguardava à passagem de 
nível o trem a cruzá-la.

De acordo com o relato 
de D. Salete; como se disse 
chamar, que à época tinha 
por volta de 9 anos de idade, 
teve o conhecimento do fato 
pela repercussão que se 
propagou na cidade a tornar 
o seu tio um grande herói. O 
motivo deveu-se à coragem 
e a bravura com que agiu 

diante da dramática situação, 
onde se viu “obrigado” a exe-
cutar um salvamento em que 
o risco de insucesso fazia-se 
iminente tal a magnitude do 
percentual em obter o êxito 
esperado a contar talvez 
pela fração de segundos 
entre a vida e a morte.

Aguardando à passa-
gem de um trem perante a 
cancela fechada a sinalizar 
a interrupção do trânsito 
de pedestres, de súbito vê 
sendo lançada aos trilhos, 
uma pequena boneca, que 
permaneceu sobre um dos 
trilhos. Procurando verifi-
car quem a jogou, virando-
se a olhar as pessoas, ao 
voltar-se à frente, vê uma 
garotinha passar sob o tra-
vessão da cancela indo 
à direção da boneca; no 
exato momento que o apito 
da locomotiva soa avisando 
da sua passagem. Eunápio, 
apavorado, olha e vê que o 
trem estava a menor de 15 
m de cruzar. Sem medir o 
risco, ultrapassa o travessão 
e num salto jogou-se sobre 
a criança no instante que 
a composição férrea cruza 
a cancela lançando vapor 
sobre os transeuntes que ali 
em total pavor e desespero, 
passam a gritar pelo trágico 
acidente sob tensão e ago-
nia à espera do comboio 
concluir à passagem.

Com o último vagão a 
passar, quando se esperava 
por uma cena macabra de 
horror, a visualizar a via 
férrea, observa-se caídos 
à margem oposta do leito 
a poucos centímetros do 
trilho, que os corpos por 
total milagre, permaneciam 
inertes, mas vivos. Já com a 
presença de todos que a eles 
acorreram, Eunápio queixan-
do-se de fortes dores à perna 
esquerda, passa às mãos de 
uma senhora a criança, que 
talvez assustada pelo abrup-
to e salvador impacto a ser 
salva, mantem-se a chorar e 
pedir a sua boneca.

A menina graças a Deus 
nada sofreu, a não ser o 
susto e a perda da boneca 
estraçalhada pelas rodas do 
trem. Quanto ao tio Eunápio, 
teve a perna fraturada ao 
seu atingido de raspão pela 
locomotiva, o que valeram 
três meses de gesso e de 
imobilidade na sua função 
de agente ferroviário e uma 
medalha de honra ao mérito 
pelo heroísmo praticado; 
ofertada pela direção da 
Ferrovia Central do Bra-
sil, onde trabalhava até se 
aposentar. Com a pequena 
sequela a puxar da perna 
esquerda, teve o seu, ai sim, 
desenlace aos 87 anos de 
idade. Portanto, após um 
tropeço, onde o trilho foi o 
causador, D. Salete nos pre-
senteou com sua bela histó-
ria de heroísmo, trazendo a 
luz seu saudoso tio Eunápio, 
que como tantos outros he-
róis foram esquecidos pelo 
apagar dos anos. 

A Apamagis (Associação 
Paulista de Magistrados), 
maior associação estadual 
de magistrados do Brasil, 
com mais de 3.000 juízes e 
desembargadores entre os 
representantes, comemorou 
nesta quinta-feira (16) os 64 
anos da instituição.

A solenidade marcou, 
ainda, a posse de seu novo 
presidente, Oscild de Lima 
Junior. Desembargador do 
Tribunal de Justiça, Oscild 
ingressou na magistratura 
em 1986 como juiz substitu-
to para a 44ª Circunscrição 
Judiciária, com sede em 
Guarulhos. Até a posse desta 
quinta-feira, ele exercia o 

cargo de 1º Vice-Presidente 
da entidade.

Jayme de Oliveira Neto, 
que presidiu a entidade no bi-
ênio 2014-2015 e foi reeleito 
para o biênio 2016-2017, e 
hoje é presidente da AMB 
(Associação dos Magistrados 
Brasileiros), declarou:

-Tive a honra de conduzir 
no aspecto associativo por 
três anos a Associação.

Oscild agradeceu ao 
trabalho e dedicação dos 
ex-presidentes que também 
participaram da cerimônia:

-Sem o comando e de-
sempenho dos senhores não 
teríamos construído a bonita 
história da Apamagis.

Por Samy Pinto 

Recentemente, fortes 
críticas vem caindo so-
bre a reforma do ensino 
médio brasileiro, projeto 
anunciado pelo Ministério 
da Educação do governo 
Michel Temer. Apesar das 
divergências apresentadas 
pelos críticos, é importante 
salientar o ponto positivo de 
se conversar sobre o tema 
no país, porque é a educa-
ção, sem dúvida nenhuma, 
o melhor investimento de 
verbas públicas que pode 
haver em uma nação. Uma 
população bem estudada 
trará sempre benefícios 
para o Estado. O que preo-
cupa, de fato, é o desenho 
que está se formando com 
a reestruturação nas disci-
plinas da escola no Brasil.

 Sob o ponto de vista 
do ministro da Educação, 
José Mendonça Bezerra 
Filho, a juventude precisa 
e deseja esta reforma, que 
visa um aumento de horas 
anuais para o ensino médio, 
além de alteração na grade 
curricular, que permitirá que 
o aluno escolha, a partir de 
determinado ponto, uma 
área de especialização. 
Outro passo do projeto é a 
possibilidade de contratar 
professores sem curso, e 
sim por notório saber, para 
atender cursos técnicos. 
Essa escola que está sendo 
desenhada hoje é pequena, 
que busca atender apenas 
a indústria do resultado.

 O que a juventude pre-
cisa e busca, e se vê isso 
nos protestos que aconte-
cem no país, é uma boa 
escola, com bons profes-
sores. O problema da qua-
lidade das instituições e 
da falta de interesse dos 
estudantes na aprendiza-
gem não é consequência do 
número excessivo de dis-
ciplinas, como argumenta 
o ministro Mendonça Filho 
e sua equipe. O motivo da 
educação não estar interes-
sante no ensino médio não 
é a física, química, história 
e geografia, que deixa pe-
sado a grade curricular do 
estudante, o que pesa é a 
mediocridade dos cursos 
e a falta de preparo do 
docente, que muitas vezes 
não tem o apoio necessário 
para desempenhar seu pa-
pel em sala de aula. 

 Diminuir as matérias 
que os alunos precisam 
estudar e deixar que eles 
decidam a própria grade 
curricular, baseados na es-
colha profissional, é ceder 
ao jogo do imediatismo, 
ao jogo do mercado. Ao 
chegar no final do ensino 
médio, o estudante ainda 
tem que passar pela gra-
duação, que deve durar 
entre quatro e cinco anos, 
o que torna a pedir para a 
escola prepará-los para o 
campo profissional de uma 
urgência pequena. 

 A função da escola não 
é educar para o mercado, 
mas sim para a vida. Tem 
o papel de ser um espaço 
que fará o estudante se 
encontrar e situar-se no 
mundo. Eis a importância da 
filosofia, da sociologia, da 
história e geografia, como 
também conhecer a física, 
química e biologia, além de 
português e matemática. E 
com todas essas disciplinas, 

discutir sobre a realidade, 
aprender e refletir.

 Então o cerne da ques-
tão se volta para o professor, 
e não para o modelo, e tão 
pouco para o currículo atual 
das escolas. Este, persona-
gem central neste trama, é 
o responsável por tornar os 
conhecimentos atrativos. 
O saudoso Rubem Alves 
foi muito feliz em criar um 
paralelo entre a educação 
e a gastronomia, pois não 
se come ferro e proteínas, 
mas se come uma boa 
carne temperada, um bom 
feijão gostoso e apetitoso. 
Atrás dos pratos vem os 
componentes nutricionais. 
Atualmente, o saber não 
está saboroso, o que devia 
encantar os estudantes está 
insosso e desinteressante. 
E é neste ponto, de diag-
nosticar qual é o real moti-
vo do desânimo do aluno, 
que o projeto falha.

 Investir de forma con-
creta e segura na formação 
dos professores, e na mu-
dança de status para esse 
profissional, é uma das 
soluções coerentes para o 
ensino médio brasileiro. Se 
os educadores tivessem 
mais qualificações, todas 
as matérias seriam sabo-
rosas, todos os estudantes 
estariam extremamente en-
volvidos, e talvez estariam 
com a deliciosa dúvida de 
qual carreira seguir. Porque 
o mestre de matemática 
encantou ele, o de química 
também, mas o de literatura 
foi fascinante. O de filosofia 
ajudou ele a pensar, e o de 
educação física fez com que 
ele cuidasse do corpo.

 Criar um projeto que 
valorize o profissional da 
educação é uma questão 
muito séria e precisa ser 
discutida, ainda mais quan-
do se pensa no futuro. O 
mercado atual desfavorece 
a qualificação do educador, 
a posição é daquele que 
não conseguiu dar certo 
na economia, na enge-
nharia, etc, o que leva a 
necessidade de colocar um 
notório saber, o que não é 
uma boa ideia para ensino 
médio. Então, não se resol-
ve o cerne da questão. O 
professor precisa ser uma 
das profissões mais bem 
valorizadas da sociedade, 
porque se não for assim, 
as melhores mentes das 
poltronas escolares e aca-
dêmicas, não quererão 
lecionar. E nas mãos de 
quem ficará as crianças 
que estão por vir? 

 Finalizando, muito se 
tem escrito sobre a forma 
arbitrária em que se traz 
uma medida provisória às 
devidas reformas do en-
sino médio. Não deve ser 
esse o ponto em questão, 
até mesmo porque, se o 
governo assume pelas vias 
legais o poder, ele tem a 
responsabilidade de reunir 
técnicos para provocar 
mudanças que visam o 
bem estar e uma melhoria 
de qualidade de todos os 
serviços no país. Então, 
não é despótico quando 
um técnico traz uma pro-
posta para beneficiar os 
cidadãos. Entretanto, esta 
reforma não parece bené-
fica. A conclusão é que o 
professor é quem de fato tem 
as respostas para a melhoria 
da educação no Brasil.

Por Fernando Pinho

Cansadas das mazelas 
sofridas desde o malfadado 
Plano Collor, muitas famí-
lias à época começaram a 
planejar-se para viver em 
países com perspectiva 
de futuro mais promissor. 
Iniciaram o processo bus-
cando obter cidadania norte-
americana ou europeia. Em 
seguida, encaminharam os 
filhos, ainda pequenos, para 
estudarem em escolas de 
nível básico com currículos 
bilíngues, a fim de prepará-
los para viver expatriados 
desde a tenra idade e criar 
pessoas com visão global 
do mundo dos negócios e 
de outros aspectos da vida 
em geral, de maneira que 
pudessem prosperar onde 
desejassem viver. Os che-
fes de família começaram 
a esforçar-se para rapida-
mente obter fluência nos 
idiomas estrangeiros mais 
utilizados, como o inglês, 
francês, alemão, espanhol 
e, mais recentemente, o 
mandarim. Após os filhos 
terem acabado os cursos 
básicos, enviaram-nos para 
fazer os cursos secundários 
no exterior, com vistas a lá 
continuarem para concluir os 
cursos superiores. Enquanto 
isso, muitos pais obtiveram 
qualificação acadêmica de 
alto nível (mestrados, dou-
torados etc), visando mais 
facilmente obterem vistos 
de trabalho nos países para 
onde iriam se mudar.

Concomitantemente, 
com a ajuda de advogados 
especializados e consul-
tores de bancos interna-
cionais, inteiraram-se do 
modo de vida e legislação 
desses países. Aproveitan-
do os momentos de euforia 
financeira no Brasil, quando 
o preço dos imóveis sobe de 
maneira exorbitante, vende-
ram-nos, com o propósito de 
criar liquidez e aguardar os 
momentos mais adequados 
para comprar moedas fortes 
a preços baixos, visando 
enviar para o exterior.

Na atualidade, na con-
vivência permanente com 
alunos que frequentam es-
colas de idiomas, visan-
do aprender mais um ou 
simplesmente para manter 
a fluência em algum já do-
minado, é impressionante a 
constatação do número de 
famílias inteiras que estão 
preparando-se para ir de-
finitivamente para um país 
desenvolvido, como: EUA 
França, Portugal, Reino Uni-
do (apesar do Brexit), Espa-
nha, Itália, Suíça, Bélgica e 
Luxemburgo. O pleno domí-
nio de idiomas estrangeiros 
é sempre uma ferramenta 
muito importante em qual-
quer fase da vida, pois quem 
é poliglota tem um grau de 
mobilidade incomparável, 
em situações de risco po-
lítico e econômico elevado, 
como no Brasil presente. 
Que o digam, também, as 
milhares de famílias da Ve-
nezuela e Argentina, que 

abandonaram às pressas 
suas pátrias, em direção 
a “portos seguros”.

Também o Panamá tem 
recebido muitos expatria-
dos, pois tem estrutura 
política estável, economia 
equilibrada, boa qualidade 
de vida e também por ser 
administrado sob a ótica 
capitalista, além de ofere-
cer cidadania a residentes 
e regime fiscal muito dife-
renciado dos demais países 
vizinhos. Se nos movimen-
tos imigratórios anteriores, 
as pessoas que deixavam o 
Brasil, tinham alguma espe-
rança de voltar um dia, na 
atualidade, isso já não ocor-
re. Desfazem-se de todos 
os seus bens domésticos e 
muitas chegam a abdicar da 
cidadania brasileira, num 
movimento radical de cortar 
os laços definitivamente. 
Não querem esperar mais 
30 ou 40 anos, se tudo der 
certo, para que o Brasil 
transforme-se ao menos 
num país de segundo mun-
do. É lamentável para um 
país que carece de tudo, 
que empresários, médi-
cos, dentistas, advogados, 
psicólogos, economistas, 
professores universitários, 
cientistas, jornalistas e mui-
tos outros profissionais 
de alto calibre intelectual 
tenham que deixar o país, 
para viver dignamente.

*Fernando Pinho é 
economista, palestrante 
e consultor financeiro da 
Prospering Consultoria.

......................................................................
O Jornal Correio do Papagaio é filiado ao SINDIJORI - Sindicato dos Pro-
prietários de Jornais, Revistas e Similares do Estado de Minas Gerais.

.......................................................
É expressamente proibida a reprodução integral ou parcial de quaisquer textos 
aqui publicados sem prévia autorização do Jornal Correio do Papagaio,

........................................................
A Diretoria não se responsabiliza por conceitos, opiniões e pela coerên-
cia das matérias assinadas, que ficam então sob inteira responsabilida-
de de seus autores.........................................................

Circulação em 33 cidades do Sul de Minas
Aiuruoca, Alagoa, Andrelândia, Arantina, Baependi, Bocaina de Minas, Bom Jar-
dim de Minas, Campanha, Carmo de Minas, Carvalhos, Caxambu, Conceição 
do Rio Verde, Cristina, Cruzília, Dom Viçoso, Itamonte, Itanhandu, Jesuânia, Li-
berdade, Lambari, Minduri, Olímpo Noronha, Passa Quatro, Passa Vinte, Pouso 
Alto, Santa Rita de Jacutinga, São Lourenço, São Sebastião do Rio Verde, São 
Vicente de Minas, Seritinga, Serranos, Soledade de Minas e Virgínia.

O Jornal Correio do Papagaio é uma publicação de:
JCP Edições de Jornais e Eventos Ltda - CNPJ: 11.458.016/0001-69 - São Lourenço 
R. Dr. Olavo Gomes Pinto, 61/207- Centro - São Lourenço-MG - Cep 37470-000

Diretor-Presidente
Márcio Muniz Fernandes

Jornalista 
Júlio Simões - MTb 13.144/58/77

Redação
Jefferson Santos

Marina Ibba
Claudiane Landim

Diagramação 
Márcio Muniz e Paulo Fernando

Tiragem Semanal
Edição Colorida 5.000 a 8.000

Edição P&B 1.000
Impressão:

Edição Colorida
O Tempo Serviços Gráficos

31-2101.3807 
Edição PB

Gráfica Novo Mundo
35-3339.3333

Telefones: (35) 3332-1008 / 3331-6899 / 98895-6899
E-mail: jornalcp@correiodopapagaio.com.br

Portal: www.correiodopapagaio.com.br

Por Eduardo Shinyashiki

Não é raro o cenário de 
pessoas desmotivadas com 
a própria profissão e desen-
corajadas para voltarem ao 
escritório na segunda-feira. 
Essa sensação pode ser 
um sinal vermelho. Segundo 
Eduardo Shinyashiki, que 
trabalha no desenvolvimento 
das competências de lideran-
ça de diversos profissionais 
e executivos no Brasil, a falta 
de motivação com o que se 
faz está diretamente ligada à 
ausência de foco do que real-
mente se quer para a vida.

“As pessoas não conse-
guem atingir seus sonhos e 
objetivos porque, no fundo, 
não estabeleceram ainda 
quais são eles. Por isso, 
vão para qualquer lado e 
não põem energia para 
fazer seu projeto acontecer. 
Concentrar-se sem se des-
viar de uma meta estabele-
cida é o que fará qualquer 
um se manter firme até 
chegar a ela”, aconselha 
Eduardo, que é também 
autor do livro “Transforme 
Seus Sonhos em Vida”.

Ele lembra que é im-

portante refletir que não 
é a quantidade de horas 
trabalhadas o que importa, 
mas se esse projeto está 
fazendo viver com prazer e 
realização, e que a insatisfa-
ção tem o lado positivo para 
que o profissional reveja 
escolhas e foque nos verda-
deiros propósitos de vida.

 Vitimismo é armadilha
Algumas pessoas têm o 

costume de colocar a culpa 
dos fatos e da insatisfação 
com a carreira em diversos 
fatores, mas não olham 
para as próprias escolhas. 
Eduardo afirma que essa 
é uma das maiores arma-
dilhas que nos impede de 
ter os sonhos realizados. 
“Quanto mais acreditamos 
que não temos influência 
sobre os acontecimentos 
da vida - ou como reagir a 
eles -, que o destino nos 
sufoca e a sorte, os outros 
e as circunstâncias exter-
nas são culpadas pelo que 
está acontecendo conosco, 
damos menos valor às 
nossas capacidades, e a 
autoestima diminui. Com 
nossas escolhas, deter-

minamos que realidade 
iremos viver”, analisa.

Mudo ou não?
Para alcançar os so-

nhos e deixar de lado aquilo 
que nos aborrece e não nos 
serve mais, precisamos 
desmascarar as falsas se-
guranças que os hábitos 
nos propiciam, e sobre as 
quais construímos a vida. 
Segundo o consultor, para 
realizar uma mudança, pre-
cisamos morrer metaforica-
mente para o que já não faz 
sentido no momento.

Para aqueles profissio-
nais que buscam recon-
quistar o brilho nos olhos 
pelo que se faz, Eduardo 
acredita que é tudo ques-
tão de posicionamento. “O 
resultado é sempre fruto 
de onde você coloca sua 
atenção. Se você se con-
centrar nos problemas, se 
colocar atenção nisso, terá 
se posicionado do lado 
deles. Agora, se você se 
posicionar do lado da so-
lução, esse será o objeto 
da sua atenção e, conse-
quentemente, o resultado 
alcançado”, finaliza.

Por Wellington Rodgério 

No atual cenário em 
que vivemos, com crise 
financeira em diversos pa-
íses, catástrofes ambien-
tais e diferenças sociais, 
engana-se quem acredita 
que esses problemas são 
exclusivos dos governan-
tes. Está mais do que na 
hora de todos enxergarem 
que já ultrapassamos há 
tempos a era em que as 
iniciativas privadas não 
prestavam atenção nes-
sas questões. E, mais, as 
empresas que não discu-
tem e não se preocupam 
com os problemas do 
mundo ao seu redor estão 
fadadas ao fracasso.

As companhias que 
pensam somente em gerar 
lucros têm de se reinventar. 
É preciso enxergar que 
empresas são agentes de 
mudanças, que também 
possuem um real compro-
misso com a sociedade, 
devem participar ativamen-
te, extrapolar as exigências 
do capitalismo e ter um 
reposicionamento de com-
portamento empresarial.

A mudança de paradig-
ma do sistema que vivemos 
está em um termo conheci-
do como “talentismo” – ou 

seja, no fato de pensar no 
conjunto da obra, e não 
apenas na organização em 
si. A finalidade desse novo 
conceito é a capacidade de 
inovar e circular ideias por 
meio do talento, da educa-
ção e do empreendedoris-
mo, sempre com uma visão 
clara de compromisso junto 
à sociedade, ao meio am-
biente e às causas sociais 
que envolvem a realidade 
ao seu entorno, seja na 
cidade ou no país todo. 
Isso significa um reposi-
cionamento do comporta-
mento empresarial.

Para compreender um 
pouco melhor, o Fórum 
Econômico Mundial reú-
ne anualmente chefes de 
governo, representantes 
empresariais, de bancos, 
entre outros executivos, 
com os intuitos de debater 
temas presentes e propor 
caminhos para o futuro. 
Porém, é claro, nada adian-
tará se essas questões não 
saírem do papel.

Além de colocarem as 
iniciativas em prática, as 
organizações precisam 
seguir os “Dez Objetivos do 
Pacto Global”, iniciativa da 
Organização das Nações 
Unidas (ONU) elaborada 
sobre os pilares dos direi-

tos humanos, princípios e 
direitos fundamentais no 
trabalho, respeito e preser-
vação do meio ambiente e 
o combate à corrupção. A 
missão do Pacto Global é 
engajar as empresas para 
que aceitem as metas pro-
postas, apoiem e busquem 
alcançá-las dentro de suas 
dependências e também 
nas esferas de influência.

O “talentismo” nada 
mais é que a valorização 
de uma empresa ao seu 
capital humano seja ele 
parte da equipe de cola-
boradores, da carteira de 
clientes ou da comunida-
de que, de alguma forma, 
participa de sua atuação. 
Toda companhia que atua 
no cenário moderno do 
capitalismo precisa estar 
de acordo com esse con-
ceito e perceber que as 
pessoas são mais impor-
tantes que o dinheiro.

* Wellington Rodgério é 
diretor financeiro do Grupo 
Sabará, empresa especia-
lizada no desenvolvimento 
de tecnologias, soluções 
e matérias-primas de alta 
performance, voltadas aos 
mercados de tratamento de 
águas, cosméticos, nutrição 
e saúde animal e à indústria 
de alimentos e bebidas
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Mais de mil relatos de violência física contra
 a mulher foram registrados no Carnaval

Ministério da Saúde amplia vacinação 
em todas as faixas etárias

Balança registra 
superávit de US$ 697 
milhões na primeira 
semana de março

Rodovias federais têm redução de 
acidentes durante Carnaval

TSE identifica mais 
de 15 mil fraudes 

em títulos de eleitor

PRF registrou menos acidentes em rodovias federais em comparação ao Carnaval de 2016

A ação ilegal foi cometida por eleito-
res que foram a diferentes cartórios, 
se passaram por outras pessoas, e 

conseguiram emitir mais de um título

Em 2017, a violência física foi o principal motivo das ligações, 1.136 contatos, 
seguido da violência psicológica com 671, violência sexual com 109

Exportações cresceram 10,2% em relação 
ao mesmo período de 2016; superávit acu-

mulado chega a US$ US$ 7,976 bilhões

As rodovias federais 
tiveram redução no número 
de acidentes durante o Car-
naval deste ano. Segundo 
informações do Ministério 
da Justiça e Segurança Pú-
blica, houve uma queda de 
5,3% nas ocorrências em 
relação ao mesmo período 
do ano passado, mas com 
mais registros de óbitos 
decorrentes dos acidentes 
nas rodovias.

Segundo balanço da 
Operação Carnaval 2017, 
realizada pela Polícia Ro-
doviária Federal (PRF), 
foram registrados 1.696 
mil acidentes em rodovias 
federais neste ano, contra 
1.791 ocorrências do tipo 
observadas em 2016. No 
período do Carnaval, no 
entanto, foram contabiliza-
dos 140 óbitos, contra 113 
mortes no feriado do ano 

passado.
A pasta informou que 

entre a última sexta-feira 
(24) e quarta-feira (1°), a 
PRF registrou 323 aciden-
tes considerados graves, 
com vítimas graves ou óbi-

tos, contra 397 acidentes 
do mesmo tipo registrados 
no ano passado, o que re-
presenta uma redução de 
18,64%.

De acordo com as esta-
tísticas da PRF, os aciden-

tes com múltiplas vitimas 
fatais contribuíram para 
aumentar o número de óbi-
tos em rodovias federais. 
As principais causas dos 
acidentes com mortes du-
rante o período de Carnaval 
deste ano foram a falta 
de atenção, o excesso de 
velocidade e a embriaguez 
ao volante.

Fiscalização
Durante os seis dias de 

Operação neste ano, a PRF 
contou com a utilização 
de 1,2 mil viaturas, 1,6 mil 
etilômetros e 200 radares 
portáteis. Foram fiscali-
zadas 222.801 pessoas 
em 205.137 veículos. Os 
agentes da PRF também 
realizaram quase 99 mil 
testes por etilômetro que re-
sultaram em 2.019 pessoas 
multadas e 214 presos.

Na outra ponta do esfor-
ço de fiscalização do órgão, 
a PRF flagrou 108.267 mo-
toristas trafegando acima 
da velocidade máxima nas 
rodovias federais, repre-
sentando um acréscimo de 
15% nos flagrantes em rela-
ção às do período carnava-
lesco do ano passado.

Além do excesso de 
velocidade, os agentes 
também flagraram outras 
84.867 infrações de trân-
sito. Dessas, quase 12 mil 
foram registros de ultrapas-
sagens indevidas e quase 
seis mil pela falta do cinto 
de segurança. Duas condu-
tas que, juntas, podem ser 
responsáveis por colisões 
frontais fatais.

Fonte: Portal Brasil, 
com informações do Minis-
tério da Justiça e Seguran-
ça Pública

Os atendimentos relativos a relatos de violência sexual tiveram um aumento de 
87,93%, com parado a 2016

Foto: Divulgação Portal Brasil

Foto: Arquivo/Agência Brasil

No período de Carnaval 
a violência contra a mulher 
fica oculta ou dissimulada 
sob a falsa máxima de que 
no Carnaval “vale tudo”. 
Apenas em quatro dias do 
feriado, a Central de Atendi-
mento à Mulher – Ligue 180 
registrou 2.132 atendimentos 
à mulheres vítimas de diver-
sos tipos de agressão. 

A violência física foi 
principal motivo das liga-
ções de denúncias, 1.136 
contatos, seguido da vio-
lência psicológica com 
671, violência sexual com 
109, violência moral com 
95, cárcere privado com 
68, violência patrimonial 
com 49 e tráfico de pesso-
as com 4 atendimentos.

Os atendimentos relati-
vos a relatos de violência se-
xual tiveram um aumento de 
87,93%, quando compara-
mos com o carnaval de 2016. 
Enquanto em 2016 a central 

realizou 58 atendimentos, 
em 2017 foram 109.

Segundo a secretária 
nacional de Políticas para 

as Mulheres, Fátima Pelaes, 
não é possível afirmar com 
exatidão o motivo do aumen-
to, mas as diversas campa-

nhas de conscientização 
realizadas pelos governos 
e sociedade civil podem ter 
contribuído para o aumen-

Nos três primeiros dias 
úteis de março, a balança 
comercial teve superávit de 
US$ 697 milhões, resultado 
de exportações de US$ 
2,403 bilhões e importações 
de US$ 1,705 bilhão. No 
ano, as exportações somam 
US$ 32,784 bilhões e as 
importações, US$ 24,807 
bilhões, com saldo positivo 
de US$ 7,976 bilhões.

Nas exportações, com-
paradas as médias da pri-
meira semana de março 
(US$ 800,9 milhões) com 
o mesmo período do ano 
passado (US$ 726,8 mi-
lhões), houve crescimento 
de 10,2% em razão do 
aumento nas vendas das 
três categorias de produtos: 
básicos (19,9%), semi-
manufaturados (1,4%) e 
manufaturados (0,3%).

Na categoria dos bá-
sicos houve crescimento, 
principalmente, dos embar-
ques de minério de ferro, 
carnes suína, bovina, de 
frango e de peru, trigo em 
grãos e minério de manga-
nês. Entre os semimanufa-
turados, o crescimento foi 
influenciado por semima-
nufaturados de ferro e aço, 
ferro-ligas, couros e peles, 
madeira em estilhas ou em 
partículas e estanho em 
bruto. Nos manufaturados, 
aumentaram as vendas de 
automóveis de passagei-
ros, óleos combustíveis, 
hidrocarbonetos e deriva-

dos halogenados, tubos 
de ferro fundido, laminados 
planos de ferro ou aço e 
veículos de carga.

Em relação a fevereiro 
deste ano, pela média 
diária, houve retração de 
6,8% em virtude da dimi-
nuição nas vendas das três 
categorias de produtos: se-
mimanufaturados (-20,6%), 
manufaturados (-8,7%) e 
básicos (-1,6%).

Nas importações, a 
média diária da primeira 
semana de março (US$ 
568,5 milhões) ficou 8,2% 
acima da média do mesmo 
período do ano passado 
(US$ 525,5 milhões). Cres-
ceram os gastos, princi-
palmente, com bebidas e 
álcool (203,2%), siderúr-
gicos (54,3%), plásticos 
e obras (51,4%), equipa-
mentos eletroeletrônicos 
(44,2%), veículos automó-
veis e partes (21,5%). Na 
comparação com fevereiro 
deste ano, houve retração 
das compras externas 
de 37,7%, com quedas 
das importações de em 
combustíveis e lubrifican-
tes (-74,1%), cereais e 
produtos da indústria da 
moagem (-60,6%), adubos 
e fertilizantes (-55,3%), 
leite e derivados (-52,6%) 
e farmacêuticos (-16,2%).

Fonte: Portal Brasil, 
com informações do Minis-
tério da Indústria, Comér-
cio Exterior e Serviços 

to do número de ligações. 
“Acreditamos que, com infor-
mação, mais mulheres estão 
tendo coragem de ligar para 
o 180 e denunciar casos 
ou buscar orientação.

Ligue 180
O Ligue 180 foi criado 

para servir de canal direto 
de orientação sobre direitos 
e serviços públicos para a 
população feminina em todo 
o País (a ligação é gratuita). 

O canal desempenha 
papel central, ao lado do 
programa ‘Mulher, Viver 
sem Violência’, lançado 
em março de 2013, com 
o objetivo de cobrir o País 
com serviços públicos inte-
grados, inclusive nas áreas 
rurais latu sensu, mediante 
a utilização de unidades 
móveis para o campo, a 
floresta e as águas. 

Fonte: Portal Brasil, 
com informações da SPM

Entre as eleições de 
2014 e 2016, mais de 15,6 
mil fraudes em títulos de 
eleitor foram identificadas 
pela Justiça Eleitoral no País. 
A ação foi realizada por meio 
do cruzamento de informa-
ções biométricas, ou seja 
pelo registro das digitais.

A ação ilegal foi cometida 
por eleitores que foram a 
diferentes cartórios, se pas-
saram por outras pessoas, e 
conseguiram emitir mais de 
um título. Segundo o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), o 
estado com o maior número 
de fraudes foi Alagoas, onde 
2.188 títulos de eleitor foram 
considerados irregulares. 
Em seguida vieram São Pau-
lo (1.733) e Goiás (1.503).

Além de resultar no can-
celamento das inscrições 
irregulares, os dados foram 

enviados pelo presidente do 
TSE, ministro Gilmar Men-
des, ao Ministério Público 
Federal, para que sejam 
apurados os “indícios de 
configuração de eventual 
ilícito eleitoral ou de outra na-
tureza”, escreveu o magistra-
do. As investigações podem 
acarretar ações penais.

Cadastro biométrico
Dos 144 milhões de 

eleitores brasileiros, so-
mente 46,3 milhões tinham 
cadastro biométrico nas 
eleições de 2016. O regis-
tro biométrico começou a 
ser implantado no Brasil 
em 2008. A meta do TSE é 
que todo o eleitorado esteja 
cadastrado até 2022. 

Fon te :  Por ta l  Bra -
sil, com informações da 
Agência Brasil

A ação foi realizada por meio do cruzamento de 
informações biométricas 

Além do excesso de velocidade, os agentes também 
flagraram outras 84.867 infrações de trânsito

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Os postos de saúde de 
todo o país já estão com o 
novo calendário de vacina-
ção para 2017. Neste ano, 
foi ampliado o público-alvo 
de seis vacinas: tríplice viral, 
tetra viral, dTpa adulto, HPV, 
Meningocócica C e hepatite 
A. A medida foi possível 
devido à economia de R$ 
66,5 milhões, obtida pelo 
Ministério da Saúde, a partir 
da negociação e redução de 
até 11% no valor da dose 
de três vacinas: Hepatite A, 
HPV e dTpa. A eficiência de 
gestão garantiu a ampliação 
da cobertura vacinal e a 
aquisição de mais de 11,5 
milhões de doses da vacina 
de febre amarela. 

“O Ministério da Saúde 
investe anualmente R$ 3,9 
bilhões na compra de 300 
milhões de doses de vacinas 
para proteger contra 20 tipos 
de diferentes de doenças. 
Estamos conseguindo nego-
ciar com os fornecedeores, 
inclusive os laboratórios 
públicos, vacinas por um 
menor. Só em três vacinas, 
economizamos R$ 66,5 mi-
lhões, e com isso, conse-
guimos ampliar a vacinação 
para diversos grupos, como 
por exemplo, a vacina HPV 
para meninos. Assim, vamos 
alcançar maior cobertura 
vacinal e mais segurança 
de saúde para a população”, 
afirmou o ministro da Saúde, 
Ricrado Barros. 

A coordenadora do Pro-
grama Nacional de imuniza-
ção (PNI), Carla Domingues, 
alertou para a necessidade 
da população ficar atenta 
às vacinas que estão dis-
poníveis durante todo o ano 
nos postos de saúde. “Não 
adianta termos todas as 
vacinas preconizadas pelo 
Organização Mundial de 
Saúde (OMS) disponíveis 

no Sistema Único de Saúde 
(SUS), se a população não se 
conscientizar da necessidade 
de manter a caderneta de va-
cinação atualizada”, destacou 
Carla Domingues. Para ela, 
“é preciso que a população 
brasileira passe a conside-
rar a vacinação como uma 
ação de familía, não restrita 
apenas aos cuidados com 
as crianças. Adolescentes 
e adulto também precisam 
manter esse documento de 
vacinação atualizada e em 
dia”, ressaltou. 

HEPATITE A 
 A vacina hepatite A pas-

sa a ser disponibilizada para 
crianças até 5 anos de idade. 
Antes, a idade máxima era 
até 2 anos. Essa vacina é 
altamente eficaz, com taxas 
de soroconversão de 94% 
a 100%. Em países que 
adotaram o esquema de 
vacinação com uma dose, 
houve controle da incidência 
da doença, principalmente 
em creches e instituições se-
melhantes, proporcionando 
proteção de rebanho para 
a população geral. Além 
disso, estudos também têm 
demonstrado que, em cer-
ca de 95% dos vacinados, 
há produção de anticorpos 
em níveis protetores, qua-
tro semanas após a vacina-
ção com uma dose.

TETRA VIRAL 
(sarampo, caxumba, 
rubéola e varicela)  
Em 2017, para as crian-

ças, há ampliação da oferta 
da vacina tetra viral, passan-
do a ser administrada de 15 
meses até quatro anos de 
idade. Antes era adminis-
trada na faixa etária de 15 
meses a menor de dois anos 
de idade. O Programa Na-
cional de Imunizações (PNI) 

recomenda a vacinação 
das crianças com a tríplice 
viral (sarampo, Caxumba 
e rubéola) aos 12 meses 
de idade (primeira dose) e 
aos 15 meses com a tetra 
viral (segunda dose com 
a varicela). Vale reforçar 
que em países que adota-
ram esquema de uma dose 
contra varicela (semelhante 
ao do Brasil) houve queda 
acentuada do número total 
de casos da doença, de 
hospitalizações e de óbitos 
a ela relacionados. 

HPV 
 Também será ofertada, 

a partir de 2017, a vacina 
HPV para meninos. Desde 
2014, a vacina é oferecida 
para meninas de 9 a 13 
anos. Agora, o público-alvo 
incluirá também meninas 
de 14 anos. Ainda para este 
ano, além dos meninos, a 
vacina também será ofere-
cida para homens vivendo 
com HIV e aids entre 9 e 
26 anos de idade, e para 
imunodeprimidos, como 
transplantados e pacientes 
oncológicos. Desde 2015, 
as mulheres (9 e 26 anos) 
que vivem com HIV/Aids 
recebem a vacina. 

MENINGOCÓCICA C – O 
Ministério da Saúde 

também passou a disponi-
bilizar a vacina meningo-
cócica C (conjugada) para 
adolescentes de 12 a 13 
anos. A faixa-etária será 
ampliada, gradativamente, 
até 2020, quando serão 
incluídos crianças e adoles-
centes com 9 anos até 13 
anos.A meta é vacinar 80% 
do público-alvo, formado por 
7,2 milhões de adolescen-
tes. Além de proporcionar 
proteção aos adolescentes, 
a ampliação alcançará o 

efeito protetor da imunidade 
de rebanho; ou seja, a pro-
teção indireta das pessoas 
não vacinadas. O esquema 
vacinal para esse público 
será de um reforço ou uma 
dose única, conforme a 
situação vacinal. 

dTpa ADULTO 
Avacina adsorvida dif-

teria, tétano e pertussis 
(acelular) tipo adulto passa 
a ser recomendada para 
as gestantes a partir da 
20ª semana de gestação. 
As mulheres que perderam 
a oportunidade de serem 
vacinadas durante a ges-
tação, devem receber uma 
dose de dTpa no puerpério, 
o mais precoce possível. 
Com essa medida, o Minis-
tério da Saúde busca ga-
rantir que os bebês possam 
nascer protegidos contra 
a coqueluche, por conta 
dos anticorpos que são 
transferidos da mãe para 
o feto, evitando que eles 
contraiam a doença até 
que completem o esquema 
de vacinação com a vacina 
penta, o que só ocorre aos 
seis meses de idade. 

Apesar da vacina dTpa 
poder ser aplicada no puer-
pério, é importante ressaltar 
que esta estratégia só deve 
ser realizada como última 
opção, pois ao se vacinar 
uma gestante após o parto, 
não haverá transferência 
de anticorpos para o feto, 
consequentemente, há di-
minuição da possibilidade 
de proteção das crianças 
contra a coqueluche nos 
primeiros meses de vida. 

TRIPLICE VIRAL
(sarampo, caxumba e 

rubéola)
Outra alteração se deu 

para a vacina tríplice viral, 

com aintrodução da segun-
da dose para a população 
de 20 a 29 anos de idade. 
Anteriormente, a segunda 
dose era administrada até 
os 19 anos de idade. Com 
esta mudança, busca-se a 
correção da falha vacinal 
neste grupo e também 
considera a situação epi-
demiológica da caxumba 
nos últimos anos, cujos 
surtos têm acometido, prin-
cipalmente, adolescentes 
e adultos jovens nesta 
faixa etária. A adoção do 
esquema de duas doses 
para esse grupo contribui-
rá na redução de casos 
da doença. Deste modo, 
duas doses contra saram-
po, caxumba e rubéola 
passam a ser disponibi-
lizadas para pessoas de 
12 meses até 29 anos de 
idade. Para os adultos de 
30 a 49 anos permanece a 
indicação de apenas uma 
dose de tríplice viral.

VACINAS 
Atualmente são ofer-

tadas gratuitamente no 
Sistema Único de Saúde 
(SUS) 19 vacinas reco-
mendadas pela Organi-
zação Mundial da Saúde 
(OMS), beneficiando todas 
as faixas etárias. Por ano, 
são disponibilizados pela 
rede pública de saúde de 
todo o país, cerca de 300 
milhões de doses de imu-
nobiológicos para comba-
ter mais de 20 doenças. 

Em 2016, o investimento 
do Ministério da Saúde na 
oferta de vacinas foi de R$ 3,9 
bilhões um crescimento de 
225% na comparação com 
o ano de 2010, quando foi 
investido R$ 1,2 bilhão. Para 
2017 está previsto um investi-
mento de R$ 3,9 bilhões.

Fonte: Portal saúde 

Foto: José Cruz-ABr

Embarques de minério de ferro contribuíram para 
aumento de exportações de produtos básicos
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Caxambu supera expectativa e resgata tradição da cidade

Carnaval de Baependi atrai 
cerca de 4 mil pessoas por dia

Carnaval de Cruzília Supera 
expectativas dos organizadores

Foliões aproveitam carnaval em Baependi Foliões aproveitam carnaval em Cruzília
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O carnaval é uma 
das datas comemora-
tivas mais esperadas 
do ano. Em Baependi, 
os ânimos estavam nas 
alturas e cerca de 4 
mil pessoas passaram 
pela cidade em cada 
dia do evento. O resul-
tado deixou a gestão 
municipal surpresa. 

Segundo Marco 
Aurélio Ferreira, coor-
denador de turismo da 
prefeitura, o município 
buscou uma proposta 
animada que pudesse 
resgatar a participação 
do público no evento. 
“Além da inovação na 
decoração dos espa-
ços, todos os dias de 
folia contaram com uma 
Matinê animada e sho-
ws na Praça Monsenhor 
Marcos”, conta. 

O policiamento foi 
não registrou grandes 
problemas. De acordo 
com a Polícia Militar, 
durante os 5 dias de 

O Carnaval de Cru-
zília foi mais do que 
o esperado pela Se-
cretaria de Turismo. 
A pasta não informou 
quantidade de público, 
mas disse que atraiu 
uma quantidade ex-
pressiva de pessoas. 
A abertura do evento 
aconteceu ao som de 
marchinhas e samba, 
na quinta-feira (23). 

Na sexta-feira (24)  
no clube Campestre Ipê 
aconteceu mais um bai-
le do Havaí. Os foliões 
também aproveitaram o 
carnaval de rua nas cin-
co noites. Durante qua-
tro dias, o tradicional 
carnaval da Vila Maria 
-Skina Mineira- animou 
as tardes da cidade. 
O Bloco Aê animou os 
foliões com trio elétri-
co e open bar 100% 
no sábado, domingo e 
segunda-feira. 

Os desfiles das Es-
colas de Samba Unidos 

Carnaval, não houve 
registro de ocorrências 
graves. De acordo com 
a empresa responsá-
vel pela produção do 
evento, 8 pessoas tra-
balharam na pré-pro-
dução, para preparar 
também a decoração 
e 6 pessoas traba-
lharam na produção 
durante o evento.

da Vila Magalhães e 
Unidos da Colina mar-
caram as festividades. 
Os blocos das  Indese-
jáveis, Botafogo, Atlé-
tico Mineiro, Flamen-
go, Corinthians, Sete 
de Setembro Futebol 
Clube e Ypiranga Atlé-
tico Clube arrastaram 
uma multidão pelas 
ruas da cidade.

A programação do 
Carnaval de Caxambu 
foi elaborada pensando 
no resgate cultural. O 
evento teve em média 
8 mil pessoas por dia, 
que puderam aproveitar 
ao som de marchinhas, 
blocos de rua e shows. 
As atrações aconte-
ceram no calçadão 
central da cidade. 

Inicialmente, a pre-
feitura havia informado 
que os caxambuenses 
iriam sentir o resgate 
cultural do município 
na edição deste ano. 
O intuito da adminis-
tração era fazer uma 
festa diferenciada, mas 
especialmente na tradi-
ção da cidade.

A Secretaria de Tu-
rismo avalia que o Car-
naval foi um sucesso, 
pois os moradores e vi-
sitantes tiveram o opor-
tunidade de vivenciar 
atividades totalmente 
gratuitas na presen-
ça de artistas locais e 

regionais.  O Parque 
das Águas e o Balne-
ário também preparam 
pensaram na data e 
programaram ativida-
des físicas e práticas de 
relaxamento em conta-
to com a natureza.

Segundo o Secretá-
rio de Turismo, Gustavo 

Toledo, o público supe-
rou as expectativas e 
principalmente devido à 
qualidade e diversidade 
das atrações culturais, 
como também pelo con-
forto e segurança. 

A prefeitura investiu 
R$85 mil aproximada-
mente para a realização 

do evento, mas não 
informou a economia 
gerada quando com-
parada com o ano ante-
rior. A gestão municipal 
enfatizou que neste 
ano houve uma grande 
adesão da iniciativa 
privada local para fa-
zer o evento. 

Artistas conduzem a folia no carnaval de Caxambu Foliões aproveitam carnaval em Caxambu
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O objetivo da prefeitura foi apostar em inovações para aproximar novamente a comunidade da festa popular

Carnaval antecipado de Aiuruoca é marco por 
marchinhas de época e músicas contemporâneas

O histórico carnavalesco 
de uma cidade diz muito sobre 
sua cultura e o que ela cons-
truiu ao longo do tempo. Em 
Aiuruoca, desde o ano de 1938 
acontece o 1º Carnaval Anteci-
pado do Brasil. Apesar de não 
ter contabilizado um número, 
o evento deste ano reuniu 
milhares de foliões durante os 
quatro dias de festa.  

O Aiurufolia contou com a 
apresentação dos tradicionais 
blocos, sete bandas e a ener-
gia dos moradores, turistas 
e visitantes. Para este ano, 
a Administração Municipal 
buscou inovar, unindo as 
marchinhas que marcaram 
época e as músicas contem-
porâneas que foram tocadas 
no Carnaval 2017. 

A praça central foi escolhida 
para a “edição histórica”, como 
nomeada pelo próprio prefeito 
Paulo Roberto Senador (PR). 
Segundo ele, o objetivo das 
inovações, que não se limita-
ram apenas às apresentações, 
mas também ao formato, foi 
aproximar novamente a comu-
nidade da festa popular. 

A programação teve inicio 
na quinta-feira , do dia 16 de 
fevereiro, com o tradicional 
Bloco das Piranhas e em 
seguida com a apresentação 
da Banda Caroço de Banana, 
com os mais variados ritmos 
do samba e pagode. De acor-
do com a Secretaria de turis-
mo, o diferencial deste ano 
foi o Carnaval do Bem que 
promoveu diversos conjuntos 
de ações sociais durante a 
sexta-feira (17). 

A programação continuou 
na sexta-feira, com desfile de 
blocos e a apresentação da 
Banda Furiosa, seguida pela 
Banda América do Sul. No 
sábado (18), as três bandas 
levaram músicas que caíram 
no gosto popular, com as 
Bandas Alvorada, AR21 e 
AfroReggae, além da cantora 
Juliana Campos. No domingo 
(19) a folia foi encerrada com o 

melhor da roda de samba, com 
o Grupo Samba Fino.

O Prefeito destacou o tra-
balho realizado em conjunto 
com a SEDESA e a comissão 
organizadora. “São reuniões 
internas realizadas antes do 
Carnaval, onde discutimos 
o melhor para os nossos 
foliões, medimos os prós e 
contras de um ano para outro 
para aprimorar a nossa festa. 
Com certeza toda comissão 
organizadora está de para-
béns”, avaliou o chefe do 
executivo. 

O vice-prefeito, Vicente de 
Paulo Arantes, também afir-
mou que  a festa foi excelente, 
e os aiuruocanos e os turistas, 
de diversas cidades, foram os 
grandes responsáveis pela 
bela festa na cidade. Ele 
destacou o trabalho da Polícia 
Militar, Policia Civil e Polícia 
Rodoviária, que mais uma 
vez garantiu a segurança no 
Carnaval de Aiuruoca e tam-
bém a parceria com o Centro 
de Referência de Assistência 
Social, Conselho Tutelar e a 
Secretaria de Saúde. “Nosso 
povo fez uma festa bonita. 
Todos os envolvidos estão 
de parabéns pela dedicação 
e pelo amor ao nosso tradi-
cional carnaval”.

Tradição Carnavalesca

A tradição do Carnaval 
Antecipado de Aiuruoca com-
pletou 79 anos em 2017 e 
continua atraindo foliões de 
todos os cantos do país. Em 
1938, o então pároco do mu-
nicípio decidiu suspender as 
comemorações do carnaval por 
considerá-lo uma festa profa-
na. A comunidade mobilizou-
se e conseguiu um caminho 
para instituir a folia com uma 
semana de antecedência para 
que esta não fosse, necessa-
riamente, considerada uma 
festa de Carnaval. 

Além de conseguir pular 
carnaval sem impedimentos, 

a comunidade trouxe para o 
município de Aiuruoca o título 
de primeira cidade brasileira a 
promover um Carnaval ante-
cipado, que sempre acontece 
uma semana antes da data 
oficial da festa no país.  

Aiuruoca atrai anualmente 
milhares de foliões para as 
festividades tradicionais de 
Carnaval e é uma cidade que 
se destaca também por suas ri-
quezas naturais. Os foliões que 
optam por aproveitar o carnaval 
no município tem o privilégio 
de prestigiar as paisagens 
encantadoras do Sul de Minas. 
O cartão-postal da cidade é o 
Pico do Papagaio, uma eleva-
ção que chega a 2.093 metros 
e que integra a APA - Área de 
Proteção Ambiental – da Man-
tiqueira e o Parque Estadual da 
Serra do Papagaio. 

Foliões aproveitam carnaval em Aiuruoca
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Último Mutirão contra a Dengue 
de Cruzília acontece em abril

Empresa responsável pela 
construção do aterro sanitário 
de Baependi recorre à justiça 

com pedido de licença corretivaPopulação vai às ruas 
manifestar contra privatização 
da água mineral de Caxambu 

Estátua da Beata Nhá Chica em frente a Igreja Nossa 
Senhora da Conceição da Beata Nhá Chica.

Canonização da Beata Nhá Chica: 
entenda as etapas do processo

Recentemente infor-
mações sobre a Canoni-
zação da Beata Nhá Chica 
foram veiculadas na mídia 
nacional de forma errônea. 
Supostamente o rema-
nejamento dos Juízes de 
Direito no Estado poderia 
atrasar o processo de 
Canonização da Beata. A 
Igreja de Nossa Senhora 
da Conceição da Beata 
Nhá Chica, em Baependi, 
lançou então uma nota de 
esclarecimento em seu 
blog que afirmava a não 
influência do remaneja-
mento no processo. 

Francisca de Paula de 
Jesus - Nhá Chica foi ele-
vada à honra dos altares 
pela Igreja no dia 4 de maio 
de 2013, dia de sua beati-
ficação. Hoje é reconheci-
da como Bem-Aventurada 
Francisca de Paula de Je-
sus, sendo que o dia 14 
de junho, data de seu fale-
cimento, é o dia oficial da 
celebração de sua festa.

Ela está agora em pro-
cesso de Canonização. Fal-
ta um milagre reconhecido 
para que o processo seja 
consumado. A condução da 
Causa de Canonização da 
Beata Nhá Chica está sob 
a responsabilidade da Dio-
cese da Campanha. O atual 
Bispo da Diocese é Dom 
Pedro Cunha Cruz. O atual 
Reitor da Igreja de Nossa 
Senhora da Conceição da 
Beata Nhá Chica é o Padre 
Noel Vitor Gonzaga. 

A Canonização
Canonização é o termo 

usado pela Igreja católica 
para o processo em que se 

proclama um beato como 
santo. Trata-se de um pro-
cesso que inclui diversas fa-
ses, que vão desde a inves-
tigação da vida do candidato 
a santo até a constatação 
de milagres realizados por 
sua intercessão.

Basicamente, é preci-
so solicitar a abertura da 
causa, nomear um respon-
sável para acompanhar o 
processo, investigar a fama 
de santidade do candida-
to, comprovar um milagre 
realizado após a morte do 
candidato a santo, beatifi-
car o candidato, compro-
var um segundo milagre, 
desta vez realizado após 
a beatificação, para enfim 

proclamar o candidato 
santo, que é a canoniza-
ção propriamente dita.

O Postulador da causa 
Dr. Paolo Vilotta é o 

atual Postulador da Causa 
de Canonização da Beata 
Nhá Chica. Vilotta é forma-
do em estudos humanísti-
cos, graduado em filosofia 
e letras em Roma e sem-
pre colaborou com o padre 
Paolo Lombardo, também 
Postulador. Atualmente 
tem cerca de 25 causas 
aqui no Brasil. Apesar de 
não ser um advogado ci-
vil, exerce esta função na 
Causa dos Santos diante 
dos dicastérios da Cúria 

Romana. É leigo e traba-
lha para a Santa Sé.

O milagre
O milagre aceito pela 

Comissão de Médicos do 
Vaticano, que deu início ao 
processo de Beatificação 
de Nhá Chica, refere-se à 
cura de Ana Lúcia Meirelles 
Leite, 63 anos, professora 
aposentada, moradora de 
Caxambu (MG). Ela pediu a 
intercessão da leiga e teve 
resolvido – sem necessitar 
de cirurgia - um problema 
congênito muito grave no 
coração.O fato se deu em 
1995 e, desde então, a 
aposentada faz exames re-
gulares comprovando que o 
problema jamais voltou.

Ana Lúcia descobriu 
que tinha um defeito con-
gênito no coração quando 
foi submetida a exames 
médicos, logo após uma 
isquemia, em julho de 1995. 
Na véspera da cirurgia, a 
professora foi acometida 
de uma febre muito alta, 
que a impediu de realizar 
a operação, que foi então 
remarcada. O médico então 
surpreendeu-se ao consta-
tar que já não existia mais o 
problema. A abertura no co-
ração havia fechado, sem 
necessidade de cirurgia.

Médicos de Baependi, 
Pouso Alegre, Belo Horizon-
te e São Paulo deram teste-
munho de que a medicina 
não explicava o acontecido, 
que não havia possibilidade 
de cura sem a cirurgia.

*Para conhecer mais a 
história de Nhá Chica veja 
a matéria completa em 
nosso site/portal. 

Moradores e ativistas 
estiveram reunidos para 
manifestar contra o projeto 
de exploração das águas 
minerais de Caxambu e 
Cambuquira. O ato acon-
teceu na manhã de sábado 
(4) e reuniu cerca de 50 
pessoas na Praça 16 de 
Setembro, no centro da 
cidade de Caxambu. A 
Companhia de Desenvol-
vimento Econômico de 
Minas Gerais (Codemig) 
abriu, recentemente, um 
edital com intuito de bus-
car parceiros para a explo-
ração das fontes minerais 
dos municípios.

Integrantes da Asso-
ciação Amigos do Parque 
de Caxambu e Grupo 
RenovaMata conduz i -
ram uma passeata até a 
portaria do Parque das 
Águas. A Polícia Militar 
acompanhou o ato, que foi 
pacífico. A principal reivin-
dicação dos manifestantes 
é contra a exploração 
agressiva das fontes mine-
rais e da possível privati-
zação deste recurso. 

Segundo a secretária 
da Associação Amigos 
do Parque de Caxambu, 
Liana Bahia, a Companhia 
de Saneamento de Minas 
Gerais (Copasa) sugere 
que seja extraído até 5 
milhões de litros/ano de 
água. “O problema é que 
a Codemig colocou em 
seu edital a vazão máxima 
de água estipulada pela 
Copasa, porém, persiste 
em propor o dobro dessa 
extração. Não faz sentido, 
o limite sugerido deveria 
ser respeitado”, afirma. 

A Codemig informou 
que os números apresen-
tados consideram plena-
mente preceitos normati-
vos, legais, ambientais e 
mercadológicos. De acordo 
com a companhia, uma 
empresa foi contratada 
para realizar um estudo 
o qual considerou que o 
Departamento Nacional de 
Produção Mineral (DNPM) 

O projeto de exploração das fontes minerais abrange ainda o 
município de Cambuquira

As ações tiveram início em outubro para cobrir 
todos os bairros do município

A intenção da companhia, com o recurso, é de 
evitar pagar multa de R$30 mil

apontou o limite máximo 
de vazão em 32 milhões de 
litros/ano, e concluiu que a 
comercialização deve girar 
em torno de um milhão de 
litros de água por mês -o 
que representa 12 milhões 
de litros/ano, para que o 
negócio seja viável.

A munícipe Carla Fer-
nandes de Carvalho não 
concorda com a intenção 
da Codemig em ter domínio 
sobre a água mineral de 
Caxambu. “Sou a favor de 
projetos sustentáveis, com 
o mínimo de impacto am-
biental. A empresa pretende 
fazer a extração de forma 
severa às áreas de reserva 
das águas minerais. Sou 
contrária a qualquer ação 
agressiva”, opina. 

Em nota, a Codemig 
ressalta que a licitação 
aberta não busca priva-
tizar fontes e parques, 
como o ocorrido em São 
Lourenço, onde a fonte foi 
vendida para empresa pri-
vada. A iniciativa, segundo 
a companhia, é importante 
para viabilizar os negócios 
e potencializar o dina-
mismo, além de ampliar 
o público-alvo das águas 
minerais e maximizar o 
retorno econômico para 
o Estado e a sociedade. 
Além disso, a Empresa 
objetiva fomentar novos 

modelos de negócio e 
ampliar as vantagens com-
petitivas de Minas Gerais, 
propiciando geração de 
emprego e renda.

O receio dos moradores, 
no entanto, persiste. Fran-
cisca da Silva, de 58 anos, 
nasceu e viveu boa parte 
do tempo em Caxambu. 
Seus pais e irmãos sempre 
trabalharam no Parque das 
Águas da cidade. “Imagina 
a quantidade de empregos 
que seriam fechados com a 
privatização das fontes mine-
rais. As pessoas que traba-
lham no Parque perderiam 
seus postos facilmente com 

esta proposta. Além disso, 
extrair as águas dessa ma-
neira pode gerar problemas 
em longo prazo”, destaca.

Uma audiência pública 
aconteceu no último dia 15 
de fevereiro, na Câmara dos 
Vereadores de Caxambu. O 
assunto da pauta foi discutir 
sobre a licitação e explora-
ção das águas minerais. 

No encontro, Pompilho 
Canavez, representante da 
Codemig, reforçou que a 
licitação não busca privati-
zar ou vender as fontes de 
águas, mas consolidar uma 
parceria público/privada para 
comercialização do recurso.

Manifestantes realizam mobilização em frente ao Paruqe das Águas em Caxambu Aterro sanitário em Baependi

Manisfesto percorreu centro da cidade com cartazes e 
gritos de protesto

O Mutirão está marcado 
para o dia 8 de abril e é o 
último de uma série que 
busca fazer a cobertura de 
todos os bairros do municí-
pio de Cruzília. Neste sába-
do (8) o mutirão será reali-
zado nos bairros: Kennedy, 
Jardim Imperial, Ipiranga e 
Recanto das Rosas.

As ações para o comba-
te do Aedes Aegypti são co-
ordenadas pela Secretaria 
de Vigilância em Saúde do 
município, que realiza estes 
mutirões desde o último 
quadrimestre de 2015. 

Durante o mutirão os 
agentes entram em todas 
as casas, comércios e 
terrenos baldios ou aban-
donados; nas residências 
e comércio são reforçadas 
as orientações já traba-

lhadas diariamente pelos 
agentes de endemias e de 
saúde municipais. Na se-
quência são virados todos 
os recipientes com água, 
retirados todos os lixos 
e entulhos que possam 
acumular água parada, 
medidas de asseio e lim-
peza que fazem diferença 
no combate a dengue e 
outras arboviroses, estes 
são recolhidos pelo ca-
minhões e tratores dos 
setores de limpeza e obra 
da Prefeitura Municipal. 

A cada Mutirão são reu-
nidos de 100 a 130 pro-
fissionais, a maioria é de 
funcionários da prefeitura, 
mas contam também com 
colaboradores como a Po-
lícia Militar, COPASA, Rádio 
Comunitária, membros da 

Igreja Católica, das Escolas 
Estaduais e particulares e 
outras pessoas da socie-
dade cruziliense.

No ano de 2015 a ci-
dade teve 144 casos de 
dengue notificados, dentre 
eles 86 deram positivo. Em 
2016, após um trabalho de 
conscientização e combate 
o município teve 72 casos 
notificados e após o exame 
específico apenas 08 casos 
foram positivos. No início do 
ano Cruzília teve apenas uma 
notificação e, após exames, a 
doença não foi constatada. 

A Secretaria de Vigilância 
em Saúde destaca então que 
no momento não há no muni-
cípio um bairro que possa ser 
citado com situação crítica, 
todos estão sendo monitora-
dos e sob controle.

A polêmica construção 
do aterro sanitário em Ba-
ependi ganhou uma nova 
vertente recentemente. 
A empresa RTA – Real 
Tecnologia Ambiental Ltda 
– ME, entrou na justiça com 
pedido de licença corretiva, 
no intuito de continuar a 
execução do empreendi-
mento. A obra, no entanto, 
permanece embargada. 

A empresa teve os servi-
ços paralisados em junho de 
2016, quando o Ministério 
Público esteve no aterro e 
instaurou inquérito civil para 
apurar possíveis irregulari-
dades. O MP constatou que 
a companhia não continha 
as licenças preliminares, de 
instalação e de operação. 

Segundo o Promotor de 
Meio Ambiente, Bergson 
Cardoso, a tentativa da em-
presa em dar continuidade 
com os trabalhos é irregular 
e preocupante. “Licença 
Corretiva nesse estágio é 
avançar etapas para resol-
ver um problema do empre-
endedor. A SUPRAM-SUL 
DE MINAS, deveria ver 
tal situação com bastante 
cuidado, sob pena de estar 
incorrendo em erro e ilega-
lidades procedimentais no 
licenciamento”, afirma.

André Galvão Rodri-

guez, Sócio Administrador 
da empresa, informou que 
a companhia respeitará to-
das as normas. “O recurso 
que apresentamos serve 
apenas para não pagar-
mos a multa imposta pela 
Polícia Militar Ambiental, 
que gira em torno de R$30 
mil. Não queremos fazer 
nada que não esteja em 
acordo com o estipulado 
pela legislação”. 

Ainda de acordo com o 
Promotor de Meio Ambien-
te, Bergson Cardoso, o cor-
reto seria a RTA conseguir 
o licenciamento ambiental 
e adquirir área com capa-
citação para o empreen-
dimento. “A construção 
possuí outras irregulari-
dades como a construção 
em topo de morro, em 
áreas de nascentes, em 
município sem plano dire-
tor, com falta de definição 
de zoneamento industrial, 
econômico, ecológico, etc. 
Com problemas de docu-
mentação e sem estudo de 
impacto”, completa.

Desde que foi impedida 
de continuar com os traba-
lhos, a companhia, espe-
cializada em tratamento e 
disposição de resíduos não 
perigosos, iniciou um Estu-
do de Impacto Ambiental 

(EIA-RIMA) para recolher 
um conjunto de estudos 
realizados por especialis-
tas, com dados técnicos 
detalhados para prosseguir 
com o empreendimento. 

O Sócio Administrador 
da RTA, André Galvão, 
esclarece ainda que ao con-
trário do que dizem, o aterro 
sanitário será construído 
com a melhor tecnologia. 
“A população não precisa 
se preocupar. Não estamos 
montando um lixão e sim 
um aterro com recursos de 
última geração. Todo lixo 
domiciliar, por exemplo, 
passará por uma triagem e 
apenas os dejetos orgâni-
cos serão depositados no 
aterro. O local onde com-
portará o lixo será totalmen-
te impermeabilizado, com 
manto polietileno de alta 
densidade”, acrescenta.

A RTA – Real Tecnologia 
Ambiental Ltda – ME está 
investimento cerca de R$10 
milhões para a criação do 
aterro sanitário, que deverá 
abranger outros municípios 
além de Baependi. A obra 
está localizada no Bairro 
do Avanço, na zona rural 
do município. O terreno 
compreendido fica há 8km 
de Baependi e mais de 
5km de Caxambu.  

Foto: Divulgação/Prefeitura
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Os saques das con-
tas inativas do Fundo de 
Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) come-
çam na próxima sexta-
feira (10) para cerca de 
4,8 milhões de trabalha-
dores. Nesse primeiro 
lote, a retirada do bene-
fício estará disponível 
até 7 de abril apenas 
para os nascidos entre 
janeiro e fevereiro.

A expecativa da Cai-
xa Econômica Federal 
é de que os saques 
dessa liberação che-
guem a R$ 6 bilhões. 
O número de pessoas 
com direito a retirada a 
partir deste mês corres-
ponde a 16% do total.

Para realizar o sa-
que, o trabalhador deve 
procurar uma agência 

da Caixa Econômica 
Federal e apresentar o 
número de inscrição do 
PIS/PASEP, documento 
de identificação e com-
provante finalização do 
contrato de trabalho 
(carteira de trabalho 
ou Termo de Rescisão 
do Contrato de Traba-
lho). As agências da 
Caixa também estarão 
abertas no sábado (11) 
para auxiliar na libera-
ção do FGTS.

Nos correspondentes 
Caixa Aqui e Lotéricas, 
valores até R$ 3 mil pode-
rão ser retirados com do-
cumento de identificação 
do trabalhador, Cartão do 
Cidadão e senha. Quem 
for correntista do banco 
pode autorizar o recebi-
mento do crédito em con-

ta pelo site da Caixa.
Podem sacar o saldo 

das contas inativas do 
FGTS os trabalhadores 
com carteira assinada 
que, em um ou mais 
contratos de trabalho, 
pediram demissão ou 
foram demitidos por jus-
ta causa com o contrato 
finalizado até 31 de de-
zembro de 2015.

Segundo a Caixa, 
mais de 30,2 milhões de 
trabalhadores têm direito 
ao saque do saldo das 
contas inativas do FGTS.

Calendário
O mês de abril terá 

o maior volume de pa-
gamentos, com a possi-
bilidade de saque para 
os trabalhadores que 
fazem aniversário nos 

meses de março, abril e 
maio. Ao todo, 26% dos 
trabalhadores terão o 
direito de retirar o mon-
tante entre os dias 10 de 
abril e 11 de maio.

Entre 12 de maio e 
14 de junho, os cotis-
tas que fazem aniver-
sário nos meses de 
junho, julho e agosto 
poderão sacar o valor 
das contas inativas. 
Segundo a Caixa, o 
período compreende 
25% das pessoas com 
direito ao benefícios.

Esse é o mesmo per-
centual dos que poderão 
efetuar o saque das con-
tas inativas entre os dias 
16 de junho e 13 de julho, 
período destinado para os 
trabalhadores que fazem 
aniversário em setembro, 

outubro e novembro.
De 14 a 31 de julho, 

poderão fazer o saque 
os trabalhadores ani-
versariantes no mês de 
dezembro, que repre-
sentam 8% do total.

A data limite para 
realizar o saque ter-
mina em 31 de julho. 
Quem perder o prazo 
só poderá sacar o va-
lor das contas inativas 
quando se aposentar, 
comprar moradia pró-
pria ou se enquadrar 
nas outras possibilida-
de de saque previstas 
nas regras do fundo, 
entre elas, ser morador 
de região afetada por 
catástrofe natural.

Fonte: Portal Brasil, 
com informações da Cai-
xa e da Agência Brasil 

Saques do 1º lote de contas inativas começam 
sexta (10) e devem somar R$ 6 bilhões

Benefício poderá ser retirado por cerca de 4,8 milhões de pessoas nasci-
das entre janeiro e fevereiro

EDITAL DE  CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
EXERCÍCIO DE 2017

O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO LOU-
RENÇO– MG, neste ato representado por seu atual presidente: LUIZ CARLOS 
BATISTA sediado na RUA XV DE NOVEMBRO, nº199, Bairro: CENTRO, Cidade: 
SÃO LOURENÇO - MG, CEP: 37478-000, CNPJ: 00.188.622/0001-95, Entidade 
representativa de primeiro grau dos servidores municipais do município de SÃO 
LOURENÇO, AIURUOCA, ALAGOA, ARANTINA, BOCAINA DE MINAS, CARMO 
DE MINAS, CARVALHOS, CRISTINA, DOM VIÇOSO, ITAMONTE, ITANHANDU, 
JESUÂNIA, LIBERDADE, MINDURI, OLÍMPIO NORONHA, PASSA QUATRO, 
PASSA VINTE, SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE, SÃO TOMÉ DAS LETRAS, 
SERITINGA, SERRANOS, SOLEDADE DE MINAS E VIRGÍNIA, – estado de Mi-
nas Gerais, declara estar filiada a FESERP - MINAS - Federação Estadual Única, 
Democrática dos Sindicatos de Servidores, Funcionários Públicos das Câmaras de 
Vereadores, Fundações, Empresas Públicas, Autarquias e Prefeituras Municipais 
de Minas Gerais entidade de 2ºgrau, representativa dos servidores regidos pela 
CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e dos servidores públicos estatutários da 
administração direta e indireta e também dos contratados temporariamente pelo 
regime especial de todas as secretarias independente de categoria. Na forma da lei, 
em especial no que dispõe o art. 605 da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, 
COMUNICA à Prefeitura Municipal de SÃO LOURENÇO, AIURUOCA, ALAGOA, 
ARANTINA, BOCAINA DE MINAS, CARMO DE MINAS, CARVALHOS, CRISTINA, 
DOM VIÇOSO, ITAMONTE, ITANHANDU, JESUÂNIA, LIBERDADE, MINDURI, 
OLÍMPIO NORONHA, PASSA QUATRO, PASSA VINTE, SÃO SEBASTIÃO DO RIO 
VERDE, SÃO TOMÉ DAS LETRAS, SERITINGA, SERRANOS, SOLEDADE DE 
MINAS E VIRGÍNIA às Câmaras Municipais citadas acima e SAAE , nas pessoas a 
quem compete que deverá descontar, na folha de pagamento do mês de março de 
2017, de todos os servidores, ativos ocupantes de cargos estatuários e empregos 
celetistas, dos contratados temporariamente e também dos contratados em cargos 
de comissão a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA prevista no artigo 582 da CLT, 
com observância, ainda, dos demais artigos do capitulo III do titulo V do mesmo 
diploma legal, bem como da Instrução Normativa 01/2008 do Ministério do Trabalho 
e Emprego, que dispõe sobre a cobrança da contribuição sindical aos servidores 
públicos, pela Portaria 488 do MTE de 21 de novembro de 2005, publicada no 
D.O.U. de 24 de novembro de 2005 a qual aprova o novo modelo e instruções de 
preenchimento da Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical Urbana – GRCSU, 
e da Nota Técnica/SRT/M.T.E nº 36 de 12 de março de 2009, publicada no D.O.U de 
16 de março de 2009. A importância a ser descontada deverá corresponder a 1/30 
(um trinta avos) da remuneração de cada um dos aludidos servidores, sindicalizados 
ou não, mas de qualquer forma representados pela entidade signatária, percebidos 
no mês de março do corrente ano conforme dispõe o inciso I do artigo 580 da CLT, 
sendo que o seu recolhimento deverá ocorrer no mês de ABRIL de 2017, através 
da guia em nome do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 
DE SÃO LOURENÇO - MG, com posterior remessa dos seguintes documentos: 
1) relação nominal dos servidores contribuintes, indicado o cargo e remuneração 
percebida no mês de desconto, com o respectivo valor recolhido; 2) GRCSU – Guia 
de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana, devidamente quitada.

São Lourenço, 01 de Fevereiro de 2017. 

Luiz Carlos Batista

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SÃO VICENTE DE MINAS LTDA – SICOOB CREDISAVI
Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 265 – Centro - São Vicente de Minas/MG – CEP. 37.370-000

CNPJ MF.: 86.476.199/0001-44 – NIRE: 3140000790-3

EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINARIA

O Presidente do Con-
selho de Administraçãoda 
Cooperativa de Crédito 
Rural de São Vicente de 
Minas LTDA – SICOOB 
CREDISAVI, no uso das 
atribuições que lhe confere 
o Estatuto Social, convoca 
os associados, que nes-
ta data são de número 
3.084, em condição de 
votar, para se reunirem 
em Assembleia Geral Or-
dinária e Extraordinária, a 
realizar-se na sede social 
do São Vicente Espor-
te Clube situado na Rua 
São Vicente de Férrer, nº 
238 – centro – São Vicen-
te de Minas(MG), no dia 
28/04/2017, às 13:00 hs, 
com a presença de, no mí-
nimo, 2/3 (dois terços) dos 
associados, em primeira 
convocação; às 14:00hs, 
com a presença de metade 
mais um dos associados, 
em segunda convocação; 
ou às 15:00 horas, com 

a presença de, no mínimo, 
10 (dez) associados,em 
terceira convocação, para 
deliberar sobre os seguin-
tes assuntos:ORDEM DO 
DIA:ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA:1. Prestação 
de contas dos órgãos de 
administração, acompanha-
da do parecer do Conselho 
Fiscal, compreendendo: a) 
relatório da gestão; b) ba-
lanços dos dois semestres 
do exercício de 2016; c) 
relatório da auditoria exter-
na Confederação Nacional 
de Auditoria Cooperativa 
– CNAC; d) Demonstrati-
vo das sobras apuradas 
no exercício encerrado em 
31/12/2016. 2. Destinação 
das sobras apuradas, de-
duzidas as parcelas para os 
fundos obrigatórios, relativas 
ao exercício de 2016; 3. 
Estabelecimento da fórmula 
de cálculo a ser aplicada na 
distribuição de sobras, com 
base nas operações de cada 

associado realizadas ou 
mantidas durante o exercí-
cio, excetuando-se o valor 
das quotas-partes integrali-
zadas; 4. Fixação do valor 
das cédulas de presença, 
honorários e gratificações 
dos membros do Conselho 
de Administração e cédula 
de presença dos membros 
do Conselho Fiscal; 5. Fi-
xação do valor global para 
pagamento dos honorários e 
das gratificações dos mem-
bros da Diretoria Executiva; 
6. Eleição dos membros da 
Comissão Eleitoral Origi-
nária e Comissão Eleitoral 
Recursal; 7. Eleição dos 
membros do Conselho Fis-
cal; e 8. Assuntos diversos 
de interesse social. ASSEM-
BLEIA GERAL EXTRAOR-
DINÁRIA: 1.Reforma geral 
do Estatuto Social do SI-
COOB CREDISAVI, sem 
alteração do objeto social 
(art. 1º ao 110); 2. Reforma 
geral do Regimento Eleitoral 

do SICOOB CREDISAVI 
(art. 1º ao 28); 3.Aprovação 
da Política de Sucessão de 
Administradores do Sicoob 
Credisavi; 4. Assuntos diver-
sos de interesse social.

OBS.:1.A presente As-
sembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária realizar-se-á 
em local diverso da sede 
social,por absoluta falta de 
espaço físico nesta CREDI. 
2. A eleição realizar-se-á na 
sede social do São Vicente 
Esporte Clube, sito na Rua 
São Vicente de Férrer, nº 
238, na cidade de São Vi-
cente de Minas/MG, no dia 
28/04/2017, com inicio às 
16:00 (dezesseis) horas e 
com duração máxima de 
8 (oito) horas ininterrup-
tas, no único dia marcado 
para a eleição, podendo 
ser encerrada em um prazo 
menor, desde que todos os 
associados presentes e com 
direito a voto tenham votado;  
o prazo para registro das 

chapas será de 5 (cinco) 
dias úteis contados da 
publicação deste edital, 
ou seja, do dia 10/03/2017 
ao dia 16/03/2017 o re-
gistro da chapa será feito 
na Cooperativa, junto ao 
Diretor-Administrativo ou 
outra pessoa por ele de-
signada, no horário de 
10:00 (dez) horas às 15:00 
(quinze) horas. Em caso 
de empate entre as chapas 
haverá nova eleição no dia 
16/05/2017, em horário 
a ser fixado no edital de 
convocação da respectiva 
assembleia geral. São 
Vicente de Minas (MG), 
09 de março de 2017. 
Paulo César Durço. Pre-
sidente do Conselho de 
Administração -SICOOB 
CREDISAVI.

Paulo César Durço
Presidente do Conselho 

de Administração
SICOOB CREDISAVI

COOPERATIVA DE 
CRÉDITO RURAL DE 
SÃO VICENTE DE MI-
NAS LTDA – SICOOB 
CREDISAVI – Rua Ma-
rechal Floriano Peixoto, 
nº 265 – centro - São 
Vicente de Minas/MG – 

CEP. 37.370-000 - CNPJ 
MF.: 86.476.199/0001-44 
– NIRE: 3140000790-3- 
CANCELAMENTO DO EDI-
TAL DE CONVOCAÇÃO 
DA ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA E EXTRAOR-
DINÁRIA PUBLICADO EM 

23/02/2017
Fica canceladoo Edital 

de convocação da Assem-
bleia Geral Ordinária e Ex-
traordinária, publicado no 
jornal Correio do Papagaio, 
edição nº 958, página 08, o 
qual previa a realização da 

respectiva Assembleia no 
dia 07 de abril de 2017.

Na oportunidade, infor-
mamos que a Assembleia 
Geral Ordinária e Extraor-
dinária do SICOOB CRE-
DISAVI realizar-se-á em 28 
de Abril de  2017, conforme 

Edital de Convocação 
publicado nesta data.

São Vicente (MG), 09 
de março de 2017. Paulo 
César Durço. Presidente 
do Conselho de Adminis-
tração -SICOOB CRE-
DISAVI.

CANCELAMENTO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - PUBLICADO EM 23/02/2017

AVISO DE REPUBLICA-
ÇÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL 

DE ARANTINA - PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 038/2017 - 
PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 012/2017. A Prefeitura 
Municipal de ARANTINA/
MG torna público que rece-
berá os envelopes contendo 
documentos e propostas, na 
modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 012/2017, até 
as 13h, do dia 21/03/2017, 
o tipo menor preço para a 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE LIMPEZA, COZINHA E 
DESCARTÁVEIS, pelo sis-
tema de Registro de Preços, 
conforme especificações e 
quantitativos no Anexo I do 
presente Edital. As informa-
ções sobre o edital estão à 
disposição dos interessados 
com a CPL, na Rua Juca 
Pereira, 31, Centro, Arantina/
MG, em horário comercial ou 
pelo telefone (32) 3296-1039. 
A licitação será regida pela 
Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Lei 
10.520/2002, bem como 
por leis específicas rela-
cionadas ao objeto desta 
licitação e demais condi-
ções fixadas neste edital. 
ARANTINA, 02 de Março 
de 2017. Sueli Souza Lan-
dim - Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICI-

PAL DE ARANTINA - PRO-
CESSO LICITATÓRIO Nº 
038/2017 - PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 012/2017. 
A Prefeitura Municipal de 
ARANTINA/MG torna públi-
co que receberá os envelo-
pes contendo documentos 
e propostas, na modalida-
de PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 012/2017, até as 
13h, do dia 21/03/2017, 
o tipo menor preço para 
a aquisição de material 
de limpeza, pelo sistema 
de Registro de Preços, 
conforme especificações 
e quantitativos no Anexo 
I do presente Edital. As 
informações sobre o edital 
estão à disposição dos 
interessados com a CPL, 
na Rua Juca Pereira, 31, 
Centro, Arantina/MG, em 
horário comercial ou pelo 
telefone (32) 3296-1039. 
A licitação será regida pela 
Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Lei 
10.520/2002, bem como 
por leis específicas rela-
cionadas ao objeto desta 
licitação e demais condi-
ções fixadas neste edital. 
ARANTINA, 23 de fevereiro 
de 2017. Sueli Souza Lan-
dim - Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICI-

PAL DE ARANTINA/MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 037/2017 - PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 011/2017. 
A Prefeitura Municipal de 
ARANTINA/MG torna públi-
co que receberá os envelo-
pes contendo documentos 
e propostas, na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 
011/2017, até as 08h30min, 
do dia 14/03/2017, o tipo 
menor preço para a AQUI-
SIÇÃO DE MANILHAS 
DE CONCRETO, pelo sis-
tema registro de preços, 
conforme especificações 
e quantitativos no Anexo 
I do presente Edital. As 
informações sobre o edital 
estão à disposição dos 
interessados com a CPL, 
na Rua Juca Pereira, 31, 
Centro, Arantina/MG, em 
horário comercial ou pelo 
telefone (32) 3296-1039. A 
licitação será regida pela 
Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Lei 
10.520/2002, bem como por 
leis específicas relaciona-
das ao objeto desta licitação 
e demais condições fixadas 
neste edital. ARANTINA/
MG, 23 de fevereiro de 
2017. Sueli Souza Landim 
- Presidente da CPL.

Prefeirua Municipal de Arantina

Prefeitura Municipal de Andrelândia

Prefeitura Municipal de Dom Viçoso

Processo n° 052/2017, 
Pregão Presencial n° 

017/2017
, Aviso de Licitação: Pre-

gão Presencial para contra-
tação de microempresas, 
empresas de pequeno porte 
e equiparadas de transporte 
de alunos especiais, para 
atender as necessidades de 
alunos do município. Entre-
ga de Envelopes e Sessão 
Pública dia 27/03/2017, Ho-
rário: 09:00 h. Informações: 
(35)3325-1432 ou por E-
mail: licitacao@andrelandia.
mg.gov.br. Pregoeira: Vânia 
C. S. Silva. Andrelândia-
MG, 09/03/2017.

PORTARIA Nº 035/2017

“Nomeação para cargo 
em comissão de livre provi-
mento e exoneração”

O Prefeito Municipal de 
Andrelândia, no uso de 
suas atribuições legais, e 
em conformidade com a Lei 
Nº 1.652/2009.

RESOLVE
Art. 1º - Nomear, a par-

tir de 09 de Janeiro de 
2017, a Sra. RUBIAMA-
RA PEREIRA GOMES DE 
SOUZA MARINS, CPF 
Nº 885.788.526-72, para 
ocupar o cargo em comis-
são e livre provimento e 
exoneração de Secretária 
da Escola Municipal José 
Bernardino Alves.

Art. 2º - Esta Portaria 
entrará em vigor na data 
de sua publicação.

Andrelândia, 09 de Ja-
neiro de 2017.

FRANCISCO CARLOS 
RIVELLI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 036/2017

Revoga a Equipe Res-
ponsável pelas Atividades 
do Polo de Apoio Presen-
cial da UAB – Universidade 
Aberta do Brasil no municí-
pio de Andrelândia – MG.

O Prefeito Municipal de 
Andrelândia, no uso de 
suas atribuições legais, e 
de conformidade com o 
artigo 95, inciso II, ‘a’ da Lei 
Orgânica Municipal, e a Lei 
Municipal nº 1.878/2013;

RESOLVE:
Art. 1º Fica revogada a 

Portaria Nº 062/2015 no 
âmbito do município de 
Andrelândia. A presen-
te Portaria que trata da 
equipe responsável pelas 
atividades do Polo de Apoio 
Presencial da UAB – Uni-
versidade Aberta do Brasil 
no município de Andrelân-
dia – MG.

Art. 3º Revogam-se as 
disposições em contrário.

Art. 4º Esta portaria entra 
em vigor na data de sua 
publicação.

Andrelândia, 09 de janei-
ro de 2017.

FRANCISCO CARLOS 
RIVELLI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 037/2017

Institui a Equipe Respon-
sável pelas Atividades do 
Polo de Apoio Presencial 
da UAB – Universidade 
Aberta do Brasil no municí-
pio de Andrelândia – MG.

O Prefeito Municipal de 
Andrelândia, no uso de 
suas atribuições legais, e 

de conformidade com o 
artigo 95, inciso II, ‘a’ da Lei 
Orgânica Municipal, e a Lei 
Municipal nº 1.878/2013;

RESOLVE:
Art. 1º Fica instituída no 

âmbito do município de 
Andrelândia, a equipe res-
ponsável pelas atividades 
do Polo de Apoio Presen-
cial da UAB – Universidade 
Aberta do Brasil no Municí-
pio de Andrelândia – MG.

Art. 2º A equipe respon-
sável pelas atividades do 
Polo de Apoio Presencial da 
UAB – Universidade Aberta 
do Brasil no município de 
Andrelândia – MG, de que 
trata o artigo 1º desta Por-
taria, será composta pelos 
seguintes membros:

Coordenador do Polo 
com dedicação integral: 
João Bosco de Almeida 

Secretária (Auxiliar Ad-
ministrativo I): Paola Max-
suellen Carvalho Quintino.

Técnico de Informáti-
ca (Infohelp Informática): 
Fabiano José Moura Car-
valho.

Bibliotecário (Auxiliar Ad-
ministrativo III): Welington 
Sebastião de Melo

Equipe de Segurança: 
José Francisco de Assis 
Silva e Valdecir Benedito 
da Silva.

Equipe de Manutenção 
e Limpeza: Nívia de Fátima 
Campos Andrade e Jorda-
na Rosana da Silva.

Art. 3º Revogam-se as 
disposições em contrário.

Art. 4º Esta portaria entra 
em vigor na data de sua 
publicação.

Andrelândia, 09 de Ja-
neiro de 2017.

Francisco Carlos Rivelli 
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 038/2017

“Nomeação para cargo 
em comissão de livre provi-
mento e exoneração”

O Prefeito Municipal de 
Andrelândia, no uso de 
suas atribuições legais, e 
em conformidade com a Lei 
Nº 1841/2012..

RESOLVE
Art. 1º - Nomear, a partir 

de 09 de Janeiro de 2017, 
o SR. SAULO WULFF NO-
VAIS ALVES, CPF Nº 051 
851 216 - 96, para ocupar 
o cargo em comissão e livre 
provimento e exoneração 
de Chefe de Esporte e 
Lazer.

Art. 2º - Esta Portaria 
entrará em vigor na data 
de sua publicação.

Andrelândia, 09 de Ja-
neiro de 2017.

FRANCISCO CARLOS 
RIVELLI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 039/2017

“Nomeação para cargo 
em comissão de livre provi-
mento e exoneração”

O Prefeito Municipal de 
Andrelândia, no uso de 
suas atribuições legais, e 
em conformidade com a Lei 
Nº 1.652/2009.

RESOLVE
Art. 1º - Nomear, a partir 

de 16 de Janeiro de 2017, 
a Sra. REGIANE APARECI-
DA DE PAULA NOGUEIRA, 
CPF Nº 106 297 566 -94, 
para ocupar o cargo em 
comissão e livre provimento 

e exoneração de Secretária 
da Escola Municipal Elisa 
Duque Catão..

Art. 2º - Esta Portaria 
entrará em vigor na data 
de sua publicação.

Andrelândia, 16  de Ja-
neiro de 2017.

FRANCISCO CARLOS 
RIVELLI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 040/2017

“Exoneração para cargo 
em comissão de livre provi-
mento e exoneração”

O Prefeito Municipal de 
Andrelândia, no uso de 
suas atribuições legais, e 
em conformidade com a Lei 
Nº 1605 / 2009.

RESOLVE
Art. 1º - Exonerar, a partir 

de 24 de Janeiro de 2017, 
a Sra. MARIA INÊS ALVES 
MEIRELES TEIXEIRA, 
CPF Nº 653.159.016-53, 
para ocupar o cargo em 
comissão e livre provimento 
e exoneração de Chefe do 
Setor de Ação Social.

Art. 2º - Esta Portaria 
entrará em vigor na data 
de sua publicação.

Andrelândia, 24 de Ja-
neiro de 2017.

FRANCISCO CARLOS 
RIVELLI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 041/2017

“Nomeação para cargo 
em comissão de livre provi-
mento e exoneração”

O Prefeito Municipal de 
Andrelândia, no uso de 
suas atribuições legais, e 
em conformidade com a Lei 
Nº 1895/2014.

RESOLVE
Art. 1º - Nomear, a partir 

de 24 de Janeiro de 2017, 
a Sra. MARIA INÊS ALVES 
MEIRELES TEIXEIRA, 
CPF Nº 653.159.016-53, 
para ocupar o cargo em 
comissão e livre provimento 
e exoneração de Diretor II, 
da Escola Municipal “José 
Bernardino Alves”

Art. 2º - Esta Portaria 
entrará em vigor na data 
de sua publicação.

Andrelândia, 24 de Ja-
neiro de 2017.

FRANCISCO CARLOS 
RIVELLI

Prefeito Municipal

PORTARIA 042/2017

“Nomeação para cargo 
em comissão de livre provi-
mento e exoneração”

O Prefeito Municipal de 
Andrelândia, no uso de 
suas atribuições legais, e 
em conformidade com a Lei 
Nº 1.605/2009

RESOLVE
Art. 1º - Nomear, a partir 

de 24 de Janeiro de 2017, 
o Sr. JOSÉ RAIMUNDO 
DE OLIVEIRA CPF Nº 
330.568.546-87, para ocu-
par o cargo em comissão e 
livre provimento e exonera-
ção de Chefe do Setor de 
Ação Social.

Art. 2º - Esta Portaria 
entrará em vigor na data 
de sua publicação.

Andrelândia, 24 de Ja-
neiro de 2017.

FRANCISCO CARLOS 
RIVELLI

Prefeito Municipal

EXTRATOS
TERMO DE ADJUDI-

CAÇÃO
O Prefeito Municipal de 

Dom Viçoso, MG, no uso 
de suas atribuições, AD-
JUDICA a Empresa S&L 
Consultoria Administrativa 
e Atividade Educacional 
Ltda, licitante vencedora 
do Processo Licitatório 
010/2017, na modalidade 
Convite sob o nº 02/2017, 
que tem como objetivo a 
Contratação de empresa 
especializada em Serviços 
Técnicos Profissionais de 
Consultoria Administrativa 
para as áreas de Compras, 
Licitações, Contratos Pes-
soal e Recursos Humanos, 
Controle Interno e Gabinete 
do Prefeito.  

 Dom Viçoso, 06 de Mar-
ço de 2017.

FRANCISCO ROSINEI 
PINTO

Prefeito Municipal

Termo de Homologação
O Prefeito Municipal de 

Dom Viçoso, MG, no uso 
de suas atribuições, HO-
MOLOGA o julgamento da 
Comissão Permanente de 
Licitações referente ao Pro-
cesso Licitatório 010/2017, 
na modalidade Convite sob 
o nº 02/2017, que tem como 
objetivo a Contratação de 
empresa especializada em 
Serviços Técnicos Profis-
sionais de Consultoria Ad-
ministrativa para as áreas de 
Compras, Licitações, Con-
tratos Pessoal e Recursos 
Humanos, Controle Interno 
e Gabinete do Prefeito.  

Dom Viçoso, 06 de Mar-
ço de 2017.

FRANCISCO ROSINEI 
PINTO

Prefeito Municipal

EXTRATO DE
CONTRATO

Unidade Administrativa 
Administração Financeira

Contrato nº: 2017. 03. 
001

Data de Assinatura: 06 / 
03 / 2017

Vigência: 12 meses
Processo de Licitação nº: 

010 / 2017
Modalidade e nº: Convite 

nº 002 / 2017
Fundamento Legal: Lei  

8.666/93
Objeto Contratação de 

empresa especializada em 
Serviços Técnicos Profissio-
nais de Consultoria Admi-
nistrativa para as áreas de 
Compras, Licitações, Con-
tratos Pessoal e Recursos 
Humanos, Controle Interno 
e Gabinete do Prefeito.  

Contratada: S&L Consul-
toria Administrativa e Ativi-
dade Educacional Ltda.

CNPJ: 01.702.119/0001-
79 

Va l o r  G l o b a l :  R $ 
33.600,00 (trinta e três mil 
seiscentos reais).

Dotação Orçamentária 
2.2.0.04.123.002.2.0007 
- 3.3.90.35 – Serviços de 
Consultoria

Extrato
Processo: 0011/2017 

Modalidade: Pregão Pre-
sencial Nº Modalidade: 2

Termo de Adjudicação
O Prefeito Municipal de 

DOM VIÇOSO, no uso de 
suas atribuições, ADJUDI-
CA a empresa Pedro Cesar 
Borges Ramos EPP, licitan-
te vencedora do processo 
licitatório na modalidade 
de Pregão presencial sob o 
Nº 2, que tem como objeto 
Aquisição de equipamentos 
de informática - computa-
dor e nobreak para uso no 
Centro de Referência da 
Assistência Social - Progra-
ma Bolsa Família.

Termo de Homologação
O Prefeito Municipal de 

DOM VIÇOSO, no uso de 
suas atribuições, HOMOLO-
GA o julgamento da Comis-
são Permanente de Licita-
ções referente ao processo 
licitatório na modalidade de 
Pregão presencial sob o Nº 
0011/2017 que tem como 
objeto Aquisição de equipa-
mentos de informática - com-

putador e nobreak para uso 
no Centro de Referência da 
Assistência Social - Progra-
ma Bolsa Família.

Dom Viçoso, 08 de Mar-
ço de 2017.

Francisco Rosinei Pinto
Prefeito Municipal

Processo: 0017/2017 
Modalidade: Dispensa 

Nº Modalidade: 7
Extrato de Ratificação
O Prefeito Municipal Fran-

cisco Rosinei Pinto, no uso 
de suas atribuições, ratifica 
o processo de Dispensa 
de Licitação Nº 0017/2017, 
para: Locação de brinque-
dos infláveis (03 quadras 
de futebol de sabão ) para 
um dia de lazer oferecido as 
crianças, jovens e adultos 
da comunidade.

Contratada: Walquíria 
Diana Duarte - ME, CNPJ 
nº 07.605.061/0001-21.

Dom Viçoso, 07 de Mar-
ço de 2017.

Francisco Rosinei Pinto
Prefeito Municipal

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICI-

PAL DE ARANTINA/MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 036/2017 - PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 010/2017. 
A Prefeitura Municipal de 
ARANTINA/MG torna públi-
co que receberá os envelo-
pes contendo documentos 
e propostas, na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 
010/2017, até as 10h, do 
dia 14/03/2017, o tipo me-
nor preço para a AQUISI-
ÇÃO DE BARRA DE AÇO, 
pelo sistema registro de 
preços, conforme especi-
ficações e quantitativos no 
Anexo I do presente Edital. 
As informações sobre o edi-
tal estão à disposição dos 
interessados com a CPL, 
na Rua Juca Pereira, 31, 
Centro, Arantina/MG, em 
horário comercial ou pelo 
telefone (32) 3296-1039. 
A licitação será regida pela 
Lei Federal 8.666/93 e 
suas alterações posterio-
res, Lei 10.520/2002, bem 
como por leis específicas 
relacionadas ao objeto 
desta licitação e demais 
condições fixadas neste 
edital. ARANTINA/MG, 
23 de fevereiro de 2017. 
Sueli Souza Landim - Pre-
sidente da CPL.

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICI-

PAL DE ARANTINA/MG 
- PROCESSO LICITATÓ-
RIO Nº 034/2017 - PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 
008/2017. A Prefeitura Mu-
nicipal de ARANTINA/MG 
torna público que receberá 
os envelopes contendo do-
cumentos e propostas, na 
modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 008/2017, até 
as 13h, do dia 14/03/2017, 
o tipo menor preço para 
a AQUISIÇÃO DE ÓLEO 
LUBRIFICANTE, pelo sis-
tema registro de preços, 
conforme especificações 
e quantitativos no Anexo 
I do presente Edital. As 
informações sobre o edital 
estão à disposição dos 
interessados com a CPL, 
na Rua Juca Pereira, 31, 
Centro, Arantina/MG, em 
horário comercial ou pelo 
telefone (32) 3296-1039. 
A licitação será regida pela 
Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores,Lei 
10.520/2002, bem como 
por leis específicas rela-
cionadas ao objeto desta 
licitação e demais condi-
ções fixadas neste edital.
ARANTINA, 23/02/2017. 
Suel i  Souza Landim - 
Pregoeira.
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Horóscopo Toque você tambémRia você também

Cantinho da CoquetelInstruções:  O objetivo do 
Sudoku é preencher os quadrados 
vazios com números entre 1 e 9 de 
acordo com as seguintes regras:

Cada número deve aparecer so-
mente uma vez em cada linha.

Cada número deve aparecer so-
mente uma vez em cada coluna.

Cada número deve aparecer somen-
te uma vez em cada quadrante.

SudokuCozinhe você também

Cruzadinhas

Tirinhas

Duas dúzias de anos de notícias ao sul mineiro.

Áries (21/03 a 20/04)
O clima em famí-
l ia  pode f i ca r 
tenso hoje. Con-
trole as suas re-

ações se quiser evitar 
conflitos com parentes. 
Defenda seus interesses, 
mas sem rebeldia nem 
agressividade

Touro (21/04 a 20/05)
Os astros alertam 
que você deve ter 
muito cuidado 
com as palavras, 

pois há risco de enfrentar 
mal-entendidos, conflitos e 
fofocas. Dobre a atenção 
especialmente no traba-
lho

Gêmeos (21/05 a 20/06)
Você pode ter 
problemas com 
dinheiro se não 
souber contro-

lar bem os gastos. Evite 
emprestar ou pegar gra-
n a  e m p r e s t a d a  c o m 
amigos, pois pode aca-
bar no prejuízo.

Câncer (21/06 a 21/07) 
Tensões em casa 
e no trabalho vão 
testar o seu hu-
mor. Respire fun-

do e enfrente os desafios 
com jogo de cintura. Ati-
tudes explosivas não vão 
ajudar e ainda podem 
queimar o seu filme com 
os chefes. 

 Leão (22/07 a 22/08)
Preocupações, 
fofocas e aborre-
cimentos podem 
deixar o astral 

meio pesado no início do 
dia. Procure manter a 
calma para refletir e achar 
as melhores soluções. O 
trabalho vai exigir mais 
concentração: isole-se 
num cantinho reservado, 
se puder.

 Virgem (23/08 a 22/09)
Você vai querer 
mais liberdade 
para agir e pode 
ter certa dificul-

dade para trabalhar em 
equ ipe  ou  l i da r  com 
questões del icadas e 
polêmicas que envolvam 
outras pessoas.

Libra (23/09 a 22/10)
Talvez você tenha 
que contrariar al-
guém para con-
seguir algo que 

deseja. Defenda seus inte-
resses, mas tente explicar 
seus motivos em vez de se 
rebelar e entrar em con-
fronto.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Trabalho e outros 
compromissos 
podem impedir 
você de fazer 

algo que gostaria. Corra 
atrás do que quer, mas 
sem se sobrecarregar de 
tarefas. Não deixe a saúde 
em segundo plano: respei-
te seus limites e faça exa-
mes preventivos.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Você pode ter 
algum aborre-
c i m e n t o  c o m 
amigos, f i lhos 

ou pessoas mais jovens. 
Imprevistos no trabalho 
também podem afetar o 
seu humor.

Capricórnio (22/12 a 20/01)
O céu ind ica 
atritos com pa-
rentes. Pode ser 
por divergências 

numa sociedade ou por in-
tromissões no seu roman-
ce. Em vez de se revoltar 
e brigar, tente conversar 
numa boa.

Aquário (21/01 a 19/02)
Você terá ótima 
disposição para o 
t rabalho,  mas 
precisa controlar 

a impulsividade para evitar 
problemas. Cuidado com 
atitudes autoritárias ou 
precipitadas. Meça as pa-
lavras também para não 
causar discussões.

Peixes (20/02 a 20/03)
Charme e simpa-
tia ajudarão você 
a interagir melhor 
com as pessoas 

e a conseguir o que quer. 
Mas quando o assunto é 
dinheiro, é melhor não 
contar apenas com a sor-
te! Trabalhe com empe-
nho e fique longe de ne-
gócios arriscados, pois 
pode sair no prejuízo.

Do seu Lado - Nando Reis

Tempo  
1h (+3h de geladeira)

Rendimento   
8 Porções

Dificuldade   
Fácil

Ingredientes

200g de chocolate branco 
picado
150g de chocolate meio 
amargo picado
4 ovos
1 lata de leite condensado

Brigadeirão 
duplo

1 colher (sopa) de farinha 
de trigo
1 lata de creme de leite
Chocolate granulado para 
polvilhar

Modo de preparo

Em uma panela, derreta 
os chocolates separados 
em banho-maria. Bata 
no liquidificador os ovos, 
o leite condensado, a fa-
rinha e o creme de leite. 
Misture o chocolate meio 
amargo em metade da 
massa e no restante, adi-
cione o chocolate branco. 
Coloque a massa branca 
em uma fôrma de buraco 
no meio de 24cm de di-
âmetro untada e leve ao 
forno médio, preaquecido, 
em banho-maria, por 10 
minutos. Retire, coloque 
a massa escura por cima 
e volte ao forno por 50 
minutos. Retire e leve à 
geladeira por 3 horas. 
Desenforme, polvilhe com 
granulado e sirva.

Horizontais:  1-Colocará 
em capítulos. 10-Fruto 
da amoreira. 11-Impulso, 
movimento. 12-Multidão, 
abundante. 13-Genitora. 
14-Anel. 15-Oportunidade, 
ocasião. 16-Ama de leite. 
18-Divindade egípcia. 19-
Voz designativa de Adminis-
tração (Interj). 21-Partícula 
apassivadora (gram). 22-
Abreviatura de localidade. 
23-Folha de palma. 25-Do 
feito das amêndoas. 29-
Figura que caracteriza um 
apaixonado. 30-Antiga me-
dida de um alqueire.

Verticais:  1-Tocar com a 
bola de jogo em duas ou-
tras no bilhar. 2-Sentimen-
to profundo. 3-Orificios 
da pele. 4-Partir, seguir. 
5-Alto lá, basta. 6-Ali. 
7-Espíritos. 8-O que rói, 
devorador. 9-Canteiro de 
jasmim. 17-Partícula io-
nizada. 18-O mesmo que 
pererecas. 20-Carne do 
lombo do rez. 21-Tipo de 
refrigerante. 24-Membro 
das aves. 26-Nordeste 
(sigla). 27-Divisão Urba-
na (abrev.) 28-Clima.

Respostas da Edição 
anterior 958

Horizontais: 1-Barraca, 7- 
Alia, 8-Ur, 9-Ami, 11--Am, 
13-ATI, 15-Dar, 17-Are, 
19-Al, 21-Ar, 22-Sa, 24-Or, 
26-CA, 28-Ali, 30-Veu, 32-

pato, 34-Id, 35-Er, 36-Mo, 
38-ralo, 39-Areias
Verticais :  1-Baladas, 
2-Al ,  3-Ria,  4-Rama, 
5-Cu, 6-Ara, 10-Ita, 12-

Ma, 14-Ira, 16- RA,18-Er-
midas, 20- lo, 23-Acama, 
25-Ra, 27-Atar, 29-Li, 
30-Ver, 31-era, 32-Pi, 33-
Ode, 36-Mo, 37-Ai

Caipira no Médico
O caipira vai a uma 

consulta e o médico per-
gunta:

- O que senhor tem?
O caipira responde:
- Uma muié, uma vaca 

e uma galinha...
- Não é isso... O que o 

senhor está sentindo?
- Ah, tá! Vontade de largá 

a muié, vendê a vaca e comê 
a galinha com quiabo!

Loira na Autoescola
A loira chega na auto-

escola vestida de goleira. 
O instrutor, curioso, per-
gunta:

- Por que você está 
vestida assim?

A loira responde:
- Você disse que o Pa-

lio estava ocupado e que 
iria me treinar no Gol...

Casamento dos Pais
Meu pai estava as-

sistindo o vídeo de casa-
mento dele de trás pra 
frente. Me aproximei e 
perguntei:

- Pai, por que o senhor 
assiste o vídeo do seu 
casamento do fim para o 
início?

E o pai respondeu:
- Porque minha par-

te favorita é quando eu 
pego a aliança da sua 
mãe de volta e saio do 
altar com um sorriso no 
rosto.

Qual é casada?
Joãozinho pergunta 

pra sua professora: 

- Três mulheres esta-
vam chupando sorvete, 
qual delas era casada? 

Ela responde: 
- Não sei, qual é? 
- A que estava usando 

aliança, diz Joãozinho.

Quantos ficam?
Joãozinho chega na 

escola e a professora per-
gunta: 

- Numa árvore havia 
três passarinhos, deram 
um tiro na árvore e ele 
acertou um passarinho, 
quantos ficaram?

- Ficou apenas um 
passarinho. 

- Por que um, João-
zinho? 

- A professora per-
gunta. 

- Só o que morreu... 
Os outros fugiram, 

né!

A Terra
A professora pergunta 

ao Joãozinho: 
- Joãozinho, me dê 

três fatos que comprovem 
que a Terra é redonda! 

Ele responde: 
- Meu pai diz que é. O 

livro diz que é, e a senhora 
também!

Loucos ou bêbados?
Dois loucos estavam 

andando pela rua. 
Um estava com uma 

lanterna. 
Ele ligou a lanterna e 

perguntou ao outro:
 - Você é capaz de su-

bir neste facho de luz? 

E o outro respondeu: 
- Eu não, você apaga 

e eu caio!

Louco de pedra
O médico de um hos-

pício visita os loucos e vê 
que um deles está cui-
dadosamente comendo 
uma borracha. 

O médico, admirado, 
pergunta: 

- Está comendo borra-
cha por quê?

E o louco responde: 
- Doutor, é para apa-

gar! Acabo de engolir um 
lápis.

Mais loucura
Um médico resolve fa-

zer um exame com quatro 
loucos. 

Ele chama o primeiro 
e pergunta: 

- Quem é você? 
- Sou Ronaldinho, o 

melhor jogador do mundo 
responde o louco. 

O médico, ainda sério, 
chama o segundo e faz a 
mesma pergunta. 

O louco responde: 
- Sou Albert Einsten, 

descobridor da teoria da 
relatividade. 

O médico chama o ter-
ceiro louco e faz a mesma 
pergunta: 

- Sou São Pedro, rece-
bo as almas no céu. 

O médico pergunta: 
- Quem disse isso? 
- Foi Deus! Nisso, o 

quarto louco entra e diz: 
- Mentira! Não fui eu, 

não!

Só dá louco!
Três loucos foram fazer 

o exame mensal para ver se 
já poderiam receber alta.

O médico perguntou 
ao primeiro deles:

- Quanto é dois mais 
dois?

- 72 responde o lou-
co.

O doutor balançou a 
cabeça como quem diz 
“Esse não tem mais jeito”, 
e virou-se para o segundo 
louco, repetindo a per-
gunta:

- Quanto é dois mais 
dois?

- Terça-feira!
Desanimado, o médi-

co virou-se para o terceiro 
louco:

- Quanto é dois mais 
dois?

- É quatro, doutor.
- Parabéns, você acer-

tou!
Como chegou a essa 

conclusão? - perguntou o 
médico.

- Foi fácil! Me baseei 
nas respostas dos meus 
amigos: 72 menos terça-
feira dá 4.

Lacuna
Um doido recebeu 

uma carta. Ao abri-la, viu 
que estava em branco. 
A enfermeira do hospício 
perguntou: 

- Por que está em 
branco? 

- Foi o meu irmão que 
mandou. 

Estamos de mal e não 
nos falamos há 10 meses.
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Carnaval de São Lourenço economiza R$500 mil
A programação do Car-

naval 2017 de São Lourenço 
foi elaborada com o objetivo 
de acolher as famílias dos 
moradores e também dos 
visitantes que escolheram 
curtir as atrações carnava-
lescas no município. 

Para promover a festa 
nos cinco dias do evento 
o município gastou R$330 
mil. O valor representa uma 
economia de R$500 mil 
quando comparado com os 
custos do ano de 2016.

Dois dias após o tér-
mino do Carnaval, São 
Lourenço estava com as 
ruas e avenidas limpas de 
sujeiras e livres de mau 
cheiro. A semana iniciou 
como qualquer outra, sem 
grandes problemas que, 
geralmente,  decorrem 
após o evento. 

Segundo o Secretário 
de Turismo e Cultura, Ale-
xandre Paiva Frade “as 
crianças e idosos tiveram 
seus espaços, o comércio 
foi movimentado, a limpe-
za foi feita igual eu vi em 
Lisboa [capital de Portu-
gal] e nossa estrutura foi 
muito maior e com menos 
gastos. Não foi milagre, 
foi honestidade”.

A abertura oficial do 
Carnaval do Sul de Minas 
aconteceu na sexta-feira, 
em São Lourenço, com o 
tradicional Bloco do Pijama. 
Este ano o bloco completou 
30 anos e atraiu foliões de 
várias regiões do país. 

A principal mudança 
que pôde ser percebida 
pelos foliões foi a transfe-
rência de local. O Carnaval 
teve todas as atrações no 
centro da cidade e não 
no Parque Ilha Antônio 
Dutra, como nos últimos 
anos. A folia contou com 
a instalação de dois pal-
cos, o principal, localizado 
próximo à Praça Brasil, no 
estacionamento do parque, 
e o segundo no Calçadão 
I. Além dos comerciantes 
locais o município recebeu 
também Food Trucks que 
ficaram no Calçadão II.

A programação atin-
giu públicos de todas as 
faixas etárias. Espaço de 
recreação para as crianças, 
marchinhas tradicionais 
de carnaval, DJ’s e muito 
samba. Na noite de sábado 
a cidade recebeu no palco 
principal a Velha Guarda 
e a bateria da Mangueira, 
Escola de Samba do Rio 
de Janeiro que já soma 91 
anos de sambódromo. 

O samba carioca conti-
nuou marcando presença 
na folia. No domingo a 
cidade recebeu a Banda 
de Ipanema, que é a res-
ponsável pela abertura 
do carnaval no Rio de 
Janeiro. Na terça-feira, 
para encerrar a festa o 
público sambou ao som da 
bateria da Grande Rio que 
este ano carregou o tema 
“Hoje é dia de Ivete”, em 
homenagem a artista bra-
sileira que embala os trios 

elétricos de Salvador e já é 
considerada um ícone do 
Carnaval da Bahia.  

A atuação da Polícia 
Militar foi outro aspecto 
marcante no evento. Para 
a munícipe Yara de Sou-
za Martins, o Carnaval 
estava bem organizado e 
seguro. “Há quatro anos 
participo do carnaval na 
cidade e nunca vi cenário 
igual ao deste ano. A PM 
estava presente em todos 
os lugares e, em relação à 
limpeza, as ruas estavam 
limpas como se não tivesse 
havido nada”, relata.

De acordo com infor-
mações da Polícia Mili-
tar, a corporação recebeu 
50 militares do Curso de 
Formação de Soldado 
para reforçar e apoiar o 
policiamento, o que con-
tribuiu na ostensividade e 
presença da polícia junto 
ao cidadão. 
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Mudança de horário aconteceu para ampliar participação de moradores da cidade

Primeira sessão realizada à 
noite marca possível reabertura 

da Creche Maria Gorete

A primeira audiência da 
Câmara Municipal de São 
Lourenço em novo horário 
aconteceu nesta segunda-
feira (6). Agora as sessões 
ocorrem às oito horas da 
noite. Desde o ano passa-
do, as reuniões aconteciam 
no período da tarde. A 
mudança foi proposta pela 
Mesa Diretora, no último 
dia 20 de fevereiro. 

Um dos assuntos dis-
cutidos pelos parlamenta-
res envolve a possibilidade 
de reativar a antiga Creche 
Maria Gorete. A instituição, 
que era filantrópica, foi 
fechada há um ano. Um 
requerimento para a rea-
bertura da unidade será 
enviado à Prefeitura. 

O documento, de au-
toria do vereador Isac 
Ribeiro (PRB), foi apro-
vado por unanimidade. 
“O espaço prestava um 
excelente serviço à popu-
lação, atendendo mais de 

250 crianças e seria muito 
importante para todo o mu-
nicípio que as atividades 
retornassem”, afirma.

Durante a sessão, ain-
da foram eleitos os mem-
bros de duas comissões 

da Casa Legislativa.  A 
de Educação, Ciência e 
Tecnologia será compos-
ta por Renato Motta de 
Carvalho (PT do B), Isac 
Ribeiro e Ricardo Luiz 
Nogueira (PMDB).  Já a 

de Assistência Social, Di-
reitos Humanos e Saúde 
será integrada por Waldi-
nei Alves Ferreira (PV), 
Evaldo José Ambrósio 
(PROS) e também pelo 
vereador Isac.  

Fechada há um ano, a Instituição filantrópica atendia 
mais de 250 crianças


