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Área de preservação “Garganta 
do Registro” será revitalizada

Igrejas da região celebram 
a Semana Santa

A Semana Santa é cele-
brada pelos católicos como 
tempo de misericórdia do 
Pai, da ternura do Filho e 
do amor do Espírito Santo. 
O período é o mais impor-
tante do ano e introduz no 
mistério da Paixão, Morte 
e Ressureição de Jesus 
Cristo. Para os católicos 
este é o período de vigiar 
e orar, de interiorização do 
coração e da mente volta-
dos para Deus. 

A Igreja Católica, de uma 
forma geral, transmite a 
mesma mensagem para os 
fiéis de todo o mundo, com 
a Liturgia da Semana Santa. 
Os fieis acompanham os 
passos de Cristo e sentem  
sua dor e o teu amor duran-
te a Semana Santa. 

A Sexta-feira Santa é o 
principal dia em que os ca-
tólicos fazem o verdadeiro 
e profundo luto pela morte 

A revitalização da região 
conhecida como Garganta 
do Registro é uma parce-
ria entre a administração 
municipal de Itamonte-MG 
e Resende-RJ. 

A área de preservação 
está localizada entre os 
dois segmentos mais altos 
da Serra da Mantiqueira e é 
uma das entradas do Parque 
Nacional do Itatiaia, na divisa 

entre os estados de Minas 
Gerais e Rio de Janeiro. 

Criado em junho de 
1937, o Parque Nacional 
do Itatiaia foi o primeiro 
Parque Nacional do Brasil. 
O parque abrange os muni-
cípios de Itatiaia e Resende 
no Estado do Rio de Janeiro 
e Bocaina de Minas e Ita-
monte no Estado de Minas 
Gerais.

Paróquias do Sul de Minas têm tradição ao memorar a 
morte e ressureição de Jesus Cristo

de Jesus. Este é o dia em 
que se vive o silêncio e a 
extrema gratidão a Deus, 
contemplando a morte de 
Jesus na cruz por amor aos 

teus filhos.O Domingo de 
Páscoa, no entanto, marca 
a feliz conclusão do drama 
da Paixão de Cristo e a ale-
gria imensa depois da dor.  

Confira as celebrações 
nas diferentes cidades da 
região e as mensagens de 
fé de cada pároco. 

Prefeituras municipais de Itamonte e Resende se unem para planejar ações
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Seduzidos
 pelas tragédias

A raiz da corrupção 
empresarial no 

jeitinho brasileiro

A maior arma 
dos motivados

Valeu Etelvina, pelo 
“dito atrevimento”
Àquela tarde de sábado, 

após delicioso almoço, resolvi 
caminhar até a estação fér-
rea de São Lourenço com o 
propósito de desfazer exces-
sos alimentares e aproveitar, 
quem sabe, o passeio turístico 
do Trem das Águas no intuito 
de obter algum subsídio a 
engrandecer meu acervo de 
episódios inerente aos trens 
através de uma abordagem 
possível, junto aos turistas 
e apreciadores que ali se 
encontravam; visando claro 
à curtição que aquele deleite 
os proporcionariam, tanto pelo 
agradável passeio em  si, mas 
também de possível passado 
de nostalgia e saudade. 

Como a partida do trem 
era prevista às 14:30hs e 
por haver chegado uma hora 
antes, optei sentar-me num 
dos bancos da praça fron-
teiriça, onde passei apreciar 
o ambiente num todo, o que 
obviamente me trouxe em 
recordações, flagrantes da 
minha infância que me trans-
portavam à saudosa cidade 
de Campanha, MG, cujo 
trem foi bem marcante. En-
tre devaneios, ali permaneci 
a recordar e acabei; dado 
talvez ao providencial apoio 
da cabeça pela mão, caindo 
nos braços de Morfeu (deus 
do sono). De súbito, sou 
despertado por alguém que 
me tocou ao ombro. Um tanto 
confuso, ainda sonolento, 
observei tratar-se de uma 
senhora, que sorrindo se des-
culpou pelo atrevimento, mas 
que o justificava por achar 
que perderia o trem, vez que 
já havia apitado algumas ve-
zes e eu não despertei e tão 
pouco dei sinal de acordar.

Sentada ao meu lado, 
recordou-se de uma passa-
gem quando jovem, ocorrida 
em Cataguazes, MG, em  
idêntica situação a que acon-
teceu agora comigo. Dizia 
ela, D. Etelvina, que Dom 
Ludovico, um dos párocos 
da Matriz, teve a incumbência 
pela enfermidade do vigário 
da cidade de Santana do De-
serto, MG, em substituí-lo nas 
cerimônias da Semana San-
ta. Como a comunicação da 
arquidiocese só foi recebida 
na quarta-feira, portando en-
cima da hora, Dom Ludovico 
se viu obrigado a embarcar 
no expresso das 15 horas 
no intuito de baldear em 
Entre Rios (atual Três Rios, 
RJ) e seguir a outro ramal a 
Santana. Deixando a casa 
paroquial após o almoço, 
rumaram de charrete até a 
estação, onde o acompa-
nhando, Etelvina trataria de 
toda logística da viagem, 
enquanto ele permaneceria 
à praça defronte da estação 
aguardando, vez que estava 
calor e se abrigaria à som-
bra das árvores. Ao retornar, 
o encontrou acomodado a 
um banco sob madornas em 
suaves roncos. 

Fazendo-o despertar, 
mesmo contrariado e res-
mungando, recebeu a pas-
sagem com o manifesto das 
malas que seriam acomoda-
das ao vagão e foi liberada 
da missão já concluída. Só 
que ao se despedir, o alertou 
para seguir para à estação, 
já que poderia perder o trem 
pelo sono que o fustigava. 
Carrancudo, retrucou o alerta 
dizendo que sabia das suas 
responsabilidades.

Etelvina, um tanto des-
consertada o deixou. Mas 
preocupada, resolveu após 
passar em sua casa, retornar 
à estação, pois pelo apito es-
cutado, o embarque já havia 
ocorrido. Ao cruzar a praça, 
a surpresa! Dom Ludovico 
sentado ao banco ressona-
va a sono solto. Antes de 
acordá-lo, correu a estação 
e soube que as malas foram 
expedidas. Um tanto apre-
ensiva, chegou-se ao padre 
a tocá-lo ao ombro. Desper-
tado, sonolento erguendo-
se do banco, apressado e 
meio trôpego sai a caminhar, 
quando Etelvina o segurou 
pelo braço e disse: - Padre, 
o senhor perdeu o trem! E 
o pior, suas malas foram no 
seu lugar. Furioso, a resmun-
gar seguem à estação. Lá, 
pelo chefe da estação, tem 
a informação que as malas 
chegariam a Santana como 
o previsto. Mas se desejar, 
solicitaremos seu retorno. 
Todavia, se não se importar, 
poderá seguir ainda hoje na 
cabine da locomotiva do car-
gueiro que cruzará aqui às 
18 horas a deixá-lo em Entre 
Rios. Dom Ludovico aceitou 
a sugestão e solicitou que 
Etelvina permanecesse com 
ele até o embarque. Sem 
poder negar a incumbência, 
ficou à espera do cargueiro, 
onde se viu obrigada a atu-
rar as lamúrias e rabugices 
do religioso, que passou a 
culpá-la indiretamente pela 
situação constrangedora, 
passando a dizer que a do-
bradinha degustada no almo-
ço provocou a sonolência.

Felizmente no horário, o 
cargueiro por sinalização do 
chefe da estação, parou e 
D. Ludovico com sua batina 
branca subiu a empoeirada 
pelo pó de carvão e impreg-
nada de óleo, à cabine da 
Maria Fumaça.

A seguir, dando segui-
mento à conversa, indagou 
se não iria embarcar, pois o 
Trem das Águas vai partir!

Sorrindo, agradeci a D. 
Etelvina pelo episódio narra-
do, limitando-me a dizer que 
não mais viajaria, já que havia 
conseguido o que desejava, 
ou seja; uma boa história, que 
provavelmente D. Ludovico, se 
estiver no céu, estará sorrindo 
a dizer que sua acompa-
nhante omitiu a metade da 
missa, pois sua batina ficou 
um horror de tão suja

Informação e verdade

A importância do carisma

*Por Célio Pezza

É estranha a forma como 
tratamos a divulgação de 
uma informação. Uma deter-
minada informação pode mu-
dar e o que falaram. Foram 
absurdos que não poderiam 
ficar escondidos do povo 
brasileiro os rumos de certas 
decisões, mas, mantidas em 
segredo, nada acontece. 

Vamos lembrar o caso 
do telefonema interceptado 
em 2016, entre Lula e Dil-
ma, mas, a sua divulgação 
pelo Ministério Público, 
gerou protestos de Lula, 
sob a alegação de que foi 
quebrado o sigilo a que 
todos têm direito. Na época, 
o mais importante foi o teor 
da conversa, que mostrou 
ao povo como eram os seus 
governantes, mas muitos 
discordaram, sob a alega-
ção que a conversa não 
poderia ter sido divulgada. 

Homens públicos e em-
presas não podem ter se-
gredos que afetem o povo e 
os rumos do país. O mesmo 
acontece com os casos de 
delações premiadas, onde 
políticos e empresários apa-
recem diariamente em casos 
de corrupção assombrosa 
e os advogados sempre 
questionam a divulgação da 
informação e não o seu con-
teúdo. Se alguém corrompeu 
e roubou, deve ser punido e 
o povo tem todo o direito de 
saber a verdade.

Agora, vemos o escân-
dalo da carne no Brasil, 
e volta à tona esse velho 
questionamento. A Polícia 
Federal divulgou a corrup-
ção no setor e a porcaria 
que determinadas empre-
sas e fiscais fizeram com a 
saúde pública, mas o gover-

no tenta minimizar o proble-
ma, dizendo que foi muito 
pequeno e não precisava 
desse alarde todo, que fez 
com que o Brasil perdesse 
divisas com exportações. 

Novamente, vem o ques-
tionamento de que a informa-
ção não deveria ser alardea-
da como foi e quer passar a 
imagem de que a perda das 
divisas foi pela divulgação 
da informação e não pela 
canalhice dos fiscais e em-
presários. Punam exemplar-
mente os culpados, peçam 
desculpas ao povo brasileiro 
pela imundície que fizeram, 
adotem outros padrões de 
conduta e, aí sim, teremos 
uma posição correta. 

Não tentem esconder o 
sol com uma peneira, mi-
nimizar os danos e tornar 
como “vilão” a divulgação 
da notícia. Foi a notícia 
que causou estragos ao 
país ou a veracidade das 
barbaridades que fizeram? 
Temos todo o direito de 
buscar a verdade e o dever 
de divulgá-la. Se ninguém 
souber dos roubos e cri-
mes contra a sociedade, 
eles nunca acabarão.

Assim acontece com 
o leite adulterado com 
formol e soda cáustica, 
nos remédios com farinha, 
papelão no frango, vene-
nos nas frutas e legumes, 
e assim por diante. 

O Brasil, após a Ope-
ração Lava Jato e seus 
desdobramentos, vai mu-
dar. Pode até ter mergu-
lhado em uma grave crise 
num primeiro momento, 
mas essa crise passará e 
vai recomeçar com muitas 
mudanças para melhor. 
Teremos um futuro com 
menos corrupção, menos 

desmandos da classe po-
lítica, menos sujeira para 
nossos filhos e netos e isso 
é o mais importante. 

Parabéns à Policia Fe-
deral, ao Ministério Público 
e à Imprensa, que adota-
ram essa política de ir ao 
fundo na sujeira e mostrá-
la ao povo brasileiro. Lava 
Jato já é um marco na 
História do Brasil como o 
princípio do resgate dos 
valores morais no país. 

Vamos acabar com 
essa história de segredos 
de justiça ou tentar aco-
bertar a lama jogando-a 
para baixo do tapete para 
que ninguém a veja. O 
brasileiro já sentiu o gosto 
amargo da corrupção e 
das mentiras e agora che-
gou a hora de sentirmos o 
gosto doce das verdades 
e da justiça. Que venha 
sempre a verdade para 
todos, custe o que custar.

*Célio Pezza é colunis-
ta, escritor e autor de di-
versos livros, entre eles: 
As Sete Portas, Ariane, A 
Palavra Perdida e o seu 
mais recente A Tumba 
do Apóstolo. Saiba mais 
em www.facebook.com/
celio.pezza .Sobre Célio 
Pezza. O escritor Célio 
Pezza iniciou a carreira de 
escritor em 1999, movido 
pela vontade de levar as 
pessoas a repensarem o 
modelo de vida atual dos 
seres humanos. Seus 
livros misturam realidade 
e suspense, e Celio já 
tem 8 livros publicados, 
inclusive no exterior, e 
é colunista colaborador 
de dezenas de jornais e 
revistas por todo o país. 
Saiba mais em: www.face-
book.com/celio.pezza

Por Eduardo Shinyashiki

Sem dúvida já aconte-
ceu com você de conhecer 
uma pessoa fascinante, 
que tinha algo a mais, 
especial, difícil de decifrar. 
Uma capacidade inexplicá-
vel de deixar melhor quem 
encontrou, de tocar com o 
próprio brilho as pessoas, 
com uma força diferente 
que nos faz perguntar: de 
onde vem esse fascínio?

Isso tem nome e se cha-
ma carisma. Mas, afinal, o 
que é o carisma? A palavra 
vem do grego chàrisma, que 
deriva da chàris, que significa 
“graça”. Na mitologia grega, 
o nome chàris era também 
como eram chamadas As 
Três Graças, deusas da feli-
cidade e da beleza, símbolos 
da harmonia e da perfeição. 
A elas associava-se tudo o 
que promove encantamen-
to, brilho e satisfação. Já 
na tradição cristã, a palavra 
significa um dom divino, uma 
graça concedida aos fiéis.

A qualidade costuma 
ser associada a grandes lí-
deres, inspiradores e guias 
de multidões. Para citar 
alguns nomes, temos Gan-
dhi, Nelson Mandela, Martin 
Luther King, Madre Teresa 
de Calcutá e Betinho, sendo 
a força do carisma vinda 

da percepção por parte 
das pessoas de que eles 
estavam falando e agindo 
cada vez mais no interes-
se do grupo, transmitindo 
de forma inequívoca valo-
res e ideais. São pessoas 
que deixaram sua história 
marcada no mundo. Re-
centemente, o atual Papa 
Francisco já ganhou a sim-
patia dos fiéis graças à sua 
figura carismática.

Olhando por eles, en-
tão, podemos identificar 
quatro elementos que ca-
racterizam suas ações:

Capacidade de se co-
municar, que significa saber 
ouvir com atenção os outros 
para poder transmitir uma 
visão, um sonho, uma mis-
são e construir consenso;

Capacidade de se re-
lacionar, ou seja, compre-
ender as outras pessoas, 
suas vontades, opiniões, 
cultura, as motivações e 
se colocar no lugar do pró-
ximo para poder flexibilizar 
os próprios comportamen-
tos e atitudes e poder moti-
var o grupo e representá-lo 
nos seus valores como um 
de seus integrantes;

Capacidade de conhe-
cer a si mesmo, saber di-
recionar os pensamentos 
em direção ao resultado, 
construir uma autoimagem 

positiva, em que a autocon-
fiança e a automotivação 
estejam presentes e forta-
leçam a identidade;

Capacidade de realizar, 
que é saber colocar em prá-
tica e concretizar as palavras 
e intenções, com o objetivo 
de gerar resultados, satisfa-
zendo as necessidades do 
grupo representado.

Porém, o elemento prin-
cipal presente em um líder 
carismático é a intenção 
verdadeira e honesta de 
inspirar, servir e se dedicar 
às pessoas, a um objetivo 
comum e ao interesse dos 
envolvidos. É a vontade au-
têntica de honrar e respeitar 
os outros que torna a pessoa 
magnética e carismática. Ele 
também é um indivíduo cen-
trado, presente na situação e 
nas relações, o que faz com 
que estejamos atraídos por 
ele, que desperta o nosso 
interesse mesmo antes de 
conhecê-lo melhor.

É importante ressaltar 
igualmente que o caris-
ma não é uma qualidade 
que alguém tem e outros 
não, mas é uma poten-
cialidade de todos de se 
tornarem inesquecíveis e 
encantadores, ou seja, é 
uma qualidade fortemente 
ligada à força e poder da 
presença da pessoa. 
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Por Cláudia Cibele 

Tragédias permeiam 
a existência humana, tão 
certo quanto o fato de nas-
cermos e morrermos. E 
atualmente, como nunca 
antes experenciado, temos 
acesso de forma quase 
imediata e infinitamente 
reproduzíveis às notícias 
sobre as tragédias, em di-
ferentes fontes midiáticas, 
além de as revivermos nas 
conversas (pessoalmente 
ou digitalmente), tomando 
conta de nosso interesse.

Mas por que alimenta-
mos este tipo de curiosidade 
sobre o que demonstra vio-
lência, desastres, mortes? 
Parece que ficamos ine-
briados por um impulso em 
buscar mais informações, 
até sobre os detalhes do 
ocorrido, numa tendência 
mórbida, para se aproximar 
do tema morte. E esta seria 
uma das possibilidades de 
vivenciar, sem necessaria-
mente estar diretamente 
envolvido. A finitude da 
vida é um tema para o qual 
somos pouco preparados, 
muitas vezes enfrentando-o 
com a negação.

E a tragédia presentifica 
essa noção de fim de vida, 
gerando uma identificação 
de que poderia ter aconte-
cido conosco - e vamos em 
busca de mais informações 

para nos sentirmos prepa-
rados, mantendo certo con-
trole sobre a situação. Esta 
ilusão nos causa até um 
conforto. O noticiamento 
sobre as tragédias nos faz 
enfrentar a efemeridade de 
nossa existência. Portanto, 
conhecer o máximo sobre 
o que pode acontecer dá a 
sensação de preparo, até 
como forma de dessensibi-
lização, no sentido de não 
causar mais tanto temor, 
podendo ter um efeito de 
descarga emocional pela 
comoção que a notícia 
possa ter causado.

Assim, ficar insistente-
mente revendo a cena, ou 
lendo sobre ela, faz com 
que se possa compreender 
o que a vida é, tendo uma 
função catártica. Ou seja, 
no caso, manter interesse, 
por meio de leituras, ví-
deos, de forma insistente 
sobre as tragédias, pode 
ter um efeito de catarse, 
uma espécie de etapa para 
elaboração sobre a ideia de 
morte, por exemplo. Assim, 
essas pessoas se sentem 
aliviadas, até no sentido de 
buscar compreender, emo-
cionalmente, o que seja a 
finitude da vida. É como des-
carregar as emoções que 
incomodam e não têm muita 
explicação através de uma 
curiosidade mórbida - ouvir, 
falar, ler, informar-se sobre 

os detalhes da tragédia.
Também há que se 

considerar a descontex-
tualização e a impessoa-
lidade aplicada a algumas 
notíc ias de t ragédias, 
que dão uma sensação 
de alívio ao espectador, 
gerando segurança ao po-
larizar os acontecimentos 
entre heróis e vilões, até 
no sentido de procurar 
julgamentos justos para 
estes (localizando os res-
ponsáveis, o que isenta o 
espectador também).

Desta forma, ao se in-
teressar por notícias sobre 
tragédias, algumas pessoas 
se satisfariam, no sentido 
de vivenciarem o incompre-
ensível, ou aquilo que cau-
sa terror, por meio do que 
acontece a outros, em um 
processo de identificação 
(“e se fosse comigo?”), até 
empaticamente, ou tomando 
distância (“ainda bem que 
não é comigo!”) e, depois, 
ficando até anestesiadas ao 
que acontece ao outro.

*Cláudia Cibele Bi-
tdinger Cobalchini  é 
psicóloga e Mestre em 
Psicologia da Infância e 
Adolescência pela UFPR. 
É professora do curso de 
Psicologia da Univer-
sidade Positivo (UP) e 
supervisora em práticas 
profissionais em Psico-
logia Comunitária.

* Por Samuel Sabino

Nas redes sociais, na 
mídia, e todos os meios 
onde há voz, estão povo-
ados de questionamentos, 
argumentações e até con-
flitos ligados ao que nós 
englobamos a esfera da 
corrupção. Haja visto os 
recentes escândalos envol-
vendo alimentos e opera-
ções da polícia federal.

O fato é que somos uma 
sociedade cada vez mais 
questionadora, inclinando 
nossa evolução rumo a 
um reflexo extremamente 
positivo. Um dos elementos 
centrais se dá pelo acesso 
à informação, que está 
cada vez mais fácil, assim 
como a postura de colocar 
pautas em discussão den-
tro do que é cotidiano como 
as redes sociais.

Estamos começando a 
aprimorar um processo de 
conscientização moral. Aos 
poucos afastamos nossos 
pensamentos de atitudes 
reprováveis que beiram a 
barbárie, porém ainda há 
um longo caminho a se per-
correr. Isso porque muitas 
dessas posturas ainda estão 
ligadas às pessoas na forma 
de cultura. O famoso “jeitinho 
brasileiro” é algo cultural. O 
“malandro”, que aplica a anti-
ga “lei de Gerson”, que busca 
levar vantagem em tudo, 
ainda é uma figura quase 
folclórica brasileira.

Não é a toa que dentro 
das empresas, de órgãos 
públicos, a preocupação 
com o benefício à curto 
prazo ainda é uma postura 
que leva à corrupção. O 
brasileiro é ensinado de 
pequeno que é errado ser 
deixado para trás, e que 
para evitar isso ele deve 
ser mais esperto e deixar 
os outros para trás an-
tes. E é ai, nos pequenos 
delitos, nos “jeitinhos”, 
que coisas que parecem 
pequenas e sem importân-
cia ganham o caráter das 
primeiras corrupções.

A raiz da corrupção não 
está ligada a qualquer golpe 
grande. A escala de um ato 
corrupto não pode ser me-
dida apenas pelos milhões 
desviados, pelas milhões 
de pessoas afetadas. O ato 
mais simples tem repercus-
são e importância e planta 
raízes no que nem sempre 
é crime pela lei, mas muitas 
vezes é crime moral.

Um exemplo simples é 
o da procrastinação. Pro-
crastinar não é algo que 
fere financeiramente nin-
guém na empresa, certo? 
Você conhece o tempo do 
seu trabalho; sabe que vai 
dar tempo para fazer tudo, 
então pode perder mais 
alguns minutos vendo um 
vídeo na internet, correto? 
Bom, na verdade se a sua 
empresa permite isso, en-
tão está mesmo certo.

Se a empresa reco-
nhece que o bem estar do 
funcionário está ligado a 
essa liberdade de gerenciar 
o tempo; e que acredita que 
ele dará conta do trabalho 
e o fará melhor por poder 
relaxar, então isso não é 

uma postura errada. Agora, 
se a empresa não aprova 
isso, se ela até bloqueia a 
internet, mas o funcionário 
da um “jeitinho” através de 
qualquer ferramenta, então 
não importa se o funcioná-
rio entrega tudo em dia. 
Temos aqui um conflito de 
valor estabelecido.

A política da empresa 
proíbe aquilo e mesmo que 
o funcionário terminasse 
todo o trabalho na metade 
do dia útil e ficasse “sem 
nada para fazer” mais 4 
horas, não acessar o vídeo 
seria o correto. Ao driblar 
o sistema o funcionário 
rouba da empresa. Rouba 
dela o tempo que ele ven-
de como funcionário. Rou-
ba dela recursos como 
banda de internet, energia 
elétrica. São valores ínfi-
mos às vezes, mas ainda 
assim é um delito.

Talvez o chefe veja, 
saiba disso. O diretor tam-
bém, assim como o dono. 
Talvez eles não se impor-
tem, porque também fazem 
isso. Mas nesse caso o 
certo seria alterar a política 
da empresa. De repente 
até liberar a internet. Mas 
enquanto a política não é 
alterada, uma mudança 
de valores, aquilo continua 
sendo um delito moral, 
mesmo que não seja reco-
nhecível ou cobrado como 
delito legal. O ideal de uma 
boa política é aquela que 
as condutas apropriadas 
são antes passadas pelo 
crivo do acordo.

É nessas pequenas 
“tiradas de proveito” que 
nascem posturas de pen-
samento não refletido so-
bre o que é ético. É ai 
que começa a corrupção. 
Talvez precisemos rever 
metodologias de traba-
lho? Sim, é bem provável. 
Porém, enquanto isso não 
ocorre deve-se evitar o 
pequeno delito moral.

Tudo que começa a 
desrespeitar a postura ética 
cresce como cultura para 
desrespeitar a postura le-
gal. É assim que começa e 
o fim está no mal-estar ge-
rado a milhares de brasilei-
ros que tem sua dignidade 
ferida através de “carnes 
podres”, fundos desviados 
e todas as outras grandes 
corrupções que mancham 
as páginas dos jornais.

Para mudar isso é pre-
ciso buscar uma compre-
ensão profunda da ética. 
O meio empresarial é onde 
ela mais terá reflexo nos 
outros, mas ela sempre 
partirá de dentro da refle-
xão interna de cada pes-
soa. Empresas são grupos 
de pessoas em primeiro 
lugar e a moral está ligada 
ao modo de uma pessoa 
tratar a outra considerando 
o respeito ou responsabili-
dade acima de tudo.

* Samuel Sabino é pro-
fessor na Escola de Gestão 
da Anhembi Morumbi, filó-
sofo e mestre em bioética. 
Ele é fundador da Éticas 
Consultoria e ministra o 
curso de Inner Complian-
ce, com foco em ética no 
meio corporativo

*Por Gilclér Rigina

A primeira leitura que 
eu faço é esta:

Otimistas: Enxergam 
oportunidades nas difi-
culdades!

Pessimistas: Enxer-
gam d i f icu ldades nas 
oportunidades!

O conhecimento é a 
maior arma dos motivados 
e só existe uma forma 
produtiva de obtê-lo, isto é, 
pelo treinamento, leitura de 
livros, consulta em sites da 
área, Blogs de conteúdo, 
viagens, estudos...

Hoje, mais do que em 
qualquer outro tempo, gerar 
resultados tornou-se ponto 
vital de extremo significado 
para qualquer empresa. 

Motivar e saber iden-
tificar quais são os verda-
deiros talentos e principal-
mente reter estes talentos, 
passa ser o maior segredo 
de qualquer negócio que 
queira ser competitivo e se 
diferenciar no mercado.

Não raras vezes a em-
presa confunde suas equi-
pes com uma atitude de lide-
rança equivocada. Um bom 
exemplo é o de promover o 
melhor vendedor ao cargo 
de gerente de vendas. 

Neste caso, muitas 
vezes perde-se o melhor 
vendedor e se ganha o pior 
gerente. Não que isso seja 
regra, mas acontece com 
frequência nas empresas. 

Com a falta dessa visão, 
muitas empresas sucum-
bem no tratamento de suas 
equipes e cambaleiam de 
crise em crise por falta de 
foco em educação, motiva-
ção, liderança e treinamento 
gerando uma tensão cons-
tante em seus quadros.

O resultado disso é um 
desempenho medíocre no 
trabalho, nas metas e  ob-

jetivos. Não basta apenas 
oferecer qualidade e tec-
nologia de ponta, é preciso 
mais que isso, conheci-
mento e uma equipe moti-
vada e comprometida. 

Motivar pode ter vários 
significados, porém, o mais 
importante é saber identifi-
car qual a opção mais indi-
cada para sua equipe. 

Pode ser muito arriscado 
somente fazer planos com 
base no dinheiro, pois cada 
vez precisará de mais.

Quando alguém come-
ça a se sentir desmotivado, 
passa a colocar a culpa no 
mercado, na concorrência, 
no preço e cria barreiras 
para si mesmo que não 
consegue ultrapassar.

Meu conselho para 
quem vive desmotivado é o 
seguinte: Perdeu a vontade 
de trabalhar porque não é 
reconhecido? Então trabalhe 
para você mesmo, sempre 
dando o seu melhor. Um dia 
alguém verá o seu esforço e 
o seu talento e virá lhe bus-
car ou lhe promover.

O mundo está recheado 
de histórias de sucesso de 
pessoas que se superaram 
por causa de suas atitudes 
positivas mesmo quando 
o barco estava naufragan-
do. O resto é história de 
desmotivados...

Pense nisso, um forte 
abraço e que Deus abençoe 
os seus dias!

*Gilclér Regina* pales-
trante de sucesso, escri-
tor com vários livros, CDs 
e DVDs motivacionais 
que já venderam mais de 
cinco milhões de exem-
plares. Clientes como 
General Motors, Basf, 
Bayer, Banco do Brasil 
compram suas palestras. 
Mais de 3.000 palestras 
realizadas no Brasil e 
em outros países.
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Base Nacional Comum Curricular 
mantém respeito à diversidade

Inflação do primeiro trimestre 
recua ao menor nível desde 1994

Agências da Caixa abrem duas 
horas mais cedo até quarta-feira (12)

Saiba como será a vacinação contra 
a febre amarela em apenas uma dose
Devem ser vacinadas apenas as pessoas que vivem ou viajam para as áreas de recomendação da vacina

Texto defende que todo estudante deve aprender de forma justa, democrática e inclusiva

Dados divulgados pelo IBGE mostram que a inflação acumulada nos primeiros
 três meses do ano é a menor desde a criação do Plano Real

São esperados mais de 7,7 milhões de saques nesta segunda etapa de 
liberação do FGTS. Estão disponíveis R$ 11,2 bilhões

A partir deste mês de 
abril, crianças com nove 
meses e adultos até 59 
anos precisam tomar ape-
nas uma dose da vacina 
contra a doença. Com a 
medida, crianças e adultos, 
que já tomaram uma dose, 
não precisam se vacinar 
mais contra a doença ao 
longo da vida. A medida já 
era adotada pela Organi-
zação Mundial da Saúde 
(OMS), desde 2014.

Devem ser vacinadas 
apenas as pessoas que 
vivem ou viajam para as 
áreas de recomendação 
da vacina. A população 
que não vive na área de 
recomendação, ou não vai 
se dirigir a essas áreas, não 
precisa buscar a vacina-
ção neste momento. Mais 

informações sobre essas 
regiões estão no site do 
Ministério da Saúde. 

A vacina contra febre 
amarela é a medida mais 
importante para prevenção 

e controle da doença e 
apresenta eficácia de 95% a 
99%, além de ser reconhe-
cidamente eficaz e segura. 
Entretanto, assim como 
qualquer vacina ou medica-

mento, pode causar eventos 
adversos como febre, dor 
local, dor de cabeça, dor no 
corpo. Para algumas pessoa 
a vacina é contraindicada.

Desde o início deste ano, 

o Ministério da Saúde tem 
enviado doses extras da 
vacina contra a febre ama-
rela aos estados que estão 
registrando casos suspeitos 
da doença, além de outros 
localizados na divisa com 
áreas que tenham notificado 
casos. No total, 21,6 milhões 
de doses extras foram en-
viadas para cinco estados: 
Minas Gerais (7,5 milhões), 
São Paulo (4,78 milhões), 
Rio de Janeiro (3,9 milhões), 
Espírito Santo (3,65 milhões) 
e Bahia (1,9 milhão). Além 
disso, foram distribuídas, 
desde janeiro deste ano, 4,4 
milhões doses da vacina de 
rotina para todas as unida-
des da federação.

Fonte: Portal Brasil, 
com informações do Mi-
nistério da Saúde 

Base determina o que os alunos devem saber a cada ano de escolarização 

Foto: Divulgação/Governo de Minas
O respeito à diversi-

dade é uma das garantias 
previstas no Documento da 
Base Nacional Comum Cur-
ricular (BNCC), entregue 
nesta semana ao Conselho 
Nacional de Educação. De 
acordo com o Ministério 
da Educação, o texto en-
viado passou por ajustes 
para evitar redundâncias, 
mas continua a ter como 
pressupostos “o respeito, 
abertura à pluralidade, a 
valorização da diversida-
de de indivíduos e grupos 
sociais, identidades, contra 
preconceito de origem, 
etnia, gênero, convicção 
religiosa ou de qualquer 
natureza e a promoção dos 
direitos humanos”.

A BNCC estabelece con-
teúdos e competências que 
todo estudante deve ser 
capaz de fazer na educação 
básica. O documento será 

referência obrigatória na 
elaboração dos currículos 
de escolas públicas e parti-
culares de todo o Brasil.

Essas competências 

pressupõem que os alu-
nos devem aprender a 
resolver problemas, a 
trabalhar em equipe com 
base em propósitos que 

direcionam a educação 
brasileira para a formação 
integral e para a constru-
ção de uma sociedade 
justa, democrática e inclu-

Fruto das reformas eco-
nômicas, o custo de vida 
dos brasileiros caiu nos 
últimos meses. No primei-
ro trimestre deste ano, a 
inflação oficial atingiu seu 
menor nível desde o início 
do Plano Real, em 1994. 

Entre janeiro e março, o 
Índice de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) fechou 
em 0,96%, patamar inédito 
para o primeiro trimestre. 
No mês passado, a alta dos 
preços ficou em 0,25%, me-
lhor nível em cinco anos. 

Diante da melhora dos 
indicadores de confiança e a 
trajetória de queda nos juros, 
a inflação acumulada dos 
últimos 12 meses também 
desacelerou consideravel-
mente, passando de 4,76% 
para 4,57%. Agora, a infla-
ção se aproxima ainda mais 
da meta perseguida pelo 
Banco Central, de 4,5%.

No mês, contribuiu para 

siva. Com isso, todo o tra-
balho deverá ser feito com 
respeito à diversidade.

O documento apresen-
tado trata exclusivamente 
da educação infantil (cre-
che e pré-escola) e do en-
sino fundamental (1º ao 9º 
ano). Segundo o ministro 
da Educação, Mendonça 
Filho, a Base referente ao 
ensino médio será entre-
gue até o final de 2017, já 
adaptada às diretrizes do 
Novo Ensino Médio.

Além de dar visibilidade 
aos conteúdos essenciais, 
a Base determina o que 
os alunos devem saber a 
cada ano de escolariza-
ção. Desse modo, ajudará 
professores e escolas a 
organizarem a progressão 
das aprendizagens em todo 
o território nacional.

Fonte: Portal Brasil, 
com informações do MEC

Estratégia de vacinação adotada pelo Brasil é recomendada pela Organização Mundial da Saúde

Foto: Divulgação

Preço médio da 
gasolina atinge menor 
valor em seis meses

Levantamento semanal revela que 
também houve queda nos preços 

do etanol e do diesel
Foto: Divulgação

Dados divulgados pela 
Agência Nacional de Pe-
tróleo, nesta sexta-feira (8), 
mostram que o preço médio 
da gasolina terminou a sema-
na em queda nos postos pelo 
país e atingiu o menor valor 
em mais de seis meses.

O levantamento se-
manal revela que o preço 
médio por litro no país 
passou de R$ 3,670, na 
semana passada, para R$ 
3,647, queda de 0,62%. É 
o menor patamar desde a 
última semana de setem-

bro (R$ 3,638) e desde 
que a Petrobras iniciou 
sua nova política de pre-
ços, em outubro.

Em relação ao etanol, 
a queda do preço médio foi 
de 1,15%, de R$ 2,691 por 
litro para R$ 2,66.

Na mesma semana, o 
preço do diesel também 
apresentou queda, pas-
sando de R$ 3,028 por litro 
em média para R$ 3,018 
- redução de 0,33%. 

Fonte: Portal Brasil, 
com informações da ANP 

Consumidores já percebem queda nos preços 
dos combustíveis

Notas do Enem 
poderão ser usadas 

para ingresso no 
Instituto de Bragança

Instituição portuguesa oferece 42 cursos de 
graduação; essa é a 20ª universidade lusitana a 

utilizar notas do Enem para seleção

Estudantes brasileiros 
poderão cursar a gradua-
ção no Instituto Politécni-
co de Bragança (IPB), em 
Portugal, usando a nota 
do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem).

Um convênio entre a 
instituição portuguesa e o 
Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep) foi assinado na última 
quinta-feira (6). O IPB pas-
sa, agora, a ser a 20ª insti-
tuição de ensino superior de 
Portugal a utilizar o Enem 
como forma de seleção.

A instituição pública ofe-
rece 42 cursos de gradua-
ção e 33 cursos de mestra-
do, sendo alguns lecionados 
nas línguas portuguesa e 
inglesa. Com longo histórico 
de internacionalização, o 
IPB conta com cerca de 200 
brasileiros matriculados.

Segundo o presiden-
te do IPB, José Sobrinho 
Teixeira, as mensalidades 
custam 1.090 euros anuais, 
valor dividido em dez pres-
tações. “Hoje, um estudan-
te brasileiro gastaria cerca 
de 350 euros mensais para 
viver em Bragança, incluin-
do mensalidade, moradia e 
alimentação”, adiantou.

O instituto tem cinco es-
colas, quatro em Bragança 
e uma em Mirandela, na 
divisa com a Espanha, e foi 
recentemente avaliado pela 
Associação das Universida-
des Europeias como uma 
das três melhores politéc-
nicas de Portugal. O Inep 
prepara uma visita técnica 
ao país, ainda em 2017.

Confira as instituições 
de ensino superior portu-
guesas que aceitam os re-
sultados do Enem por meio 
de convênio com o Inep: 

Consumidores já percebem queda nos preços 
dos combustíveis

1. Universidade de Coimbra (26/5/2014);
2. Universidade de Algarve (18/9/2014);
3. Instituto Politécnico de Leiria (24/4/2015);
4. Instituto Politécnico de Beja (10/7/2015);
5. Instituto Politécnico do Porto (26/8/2015);
6. Instituto Politécnico de Portalegre (8/10/2015);
7. Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 

(9/11/2015);
8. Instituto Politécnico de Coimbra (24/11/2015);
9. Universidade de Aveiro (25/11/2015);
10. Instituto Politécnico de Guarda (26/11/2015);
11. Universidade de Lisboa (27/11/2015);
12. Universidade do Porto (9/3/2016);
13. Universidade da Madeira (14/3/2016);
14. Instituto Politécnico de Viseu (15/7/2016);
15. Instituto Politécnico de Santarém (15/7/2016);
16. Universidade dos Açores (4/8/2016);
17. Universidade da Beira Interior (20/9/2016);
18. Universidade do Minho (24/10/2016);
19. Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e 

Universitário (16/3/2017)
20. Instituto Politécnico de Bragança (6/4/2017) 

Fonte: Portal Brasil, com informações do Ministério 
da Educação

Foto: Divulgação

o resultado favorável a que-
da de 0,86% no preço de 
transportes. Principal fator 
para a redução na inflação 
desse item, o custo das pas-
sagens aéreas caiu 9,63%. 
Outro grupo que influen-
ciou esse desempenho foi 

o de comunicação, que caiu 
0,63%, puxado pela queda 
nos preços de telefonia fixa. 

O que é IPCA

O IPCA é calculado pelo 
IBGE desde 1980 e mede a 

inflação oficial do País.Para 
cálculo do índice do mês, 
foram comparados os preços 
coletados no período de 25 
de fevereiro a 29 de março 
de 2017 (referência) com os 
preços vigentes no período 
de 31 de janeiro a 24 de fe-

vereiro de 2017 (base).

Por que a inflação deve 
ser controlada?

Diante do cenário de 
hiperinflação enfrentado 
pelo Brasil nos anos 1980 
e início dos anos 1990, foi 
criado o Plano Real, em 
1994, para estabilizar a 
moeda brasileira e esta-
bilizar a economia. Com 
os preços sob controle, há 
mais confiança e mais ren-
da para a população.

Taxas altas de inflação 
subtraem os salários e re-
duzem o potencial de cres-
cimento da economia, assim 
como reduzem investimen-
tos e empregos. Por isso, 
o Banco Central tem como 
principal missão perseguir 
uma meta de inflação, hoje 
fixada em 4,5% ao ano.

Fonte: Portal Brasil, 
com informações do IBGE

A partir desta segunda-
feira (10), as agências da 
Caixa Econômica Federal 
vão antecipar em duas ho-
ras o horário de abertura. 
A maioria das agências 
abrirá às 8h para ajudar 
os titulares de contas ina-
tivas do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço 
(FGTS) no processo de 
saques. O atendimento 
em horário especial será 
até quarta-feira (12) e o 

valor total disponível para 
saque ultrapassa R$ 11,2 
bilhões e equivale a 26% 
do total.

O início do saque para 
os 7,7 milhões de brasileiros 
nascidos em março, abril e 
maio estava previsto para 
esta segunda-feira (10), 
mas foi antecipado para o 
último sábado (8), quando 
cerca de 2,3 milhões de 
trabalhadores (30% do 
total) já receberam auto-

maticamente o crédito em 
suas contas da Caixa.

Balanço de pagamentos

Entre 10 e 31 de março, 
a Caixa registrou o paga-
mento de mais de R$ 5,9 
bilhões relativos às contas 
inativas do FGTS. O valor 
equivale a 85% do total de 
R$ 6,96 bilhões inicialmente 
previstos para essa fase. 
Mais de 3,7 milhões de 

trabalhadores nascidos em 
janeiro e fevereiro já fizeram 
o saque (77% do total).

O calendário de pa-
gamento teve início em 
10 de março e vai até 31 
de julho. O cidadão pode 
sacar, no autoatendimen-
to, valores até R$ 1,5 mil, 
somente com a senha 
do Cartão Cidadão. Para 
valores entre R$ 1,5 mil 
e R$ 3 mil, o saque pode 
ser feito com o Cartão do 

Cidadão e senha no auto-
atendimento, lotéricas e 
correspondentes Caixa.

Acima de R$ 3 mil, os 
saques devem ser feitos 
nas agências. Os traba-
lhadores devem sempre 
ter em mãos o documento 
de identificação e Carteira 
de Trabalho (ou outro do-
cumento que comprove a 
rescisão do contrato).

Fonte: Portal Brasil, 
com informações da Caixa

Estratégia de vacinação adotada pelo Brasil é recomendada pela Organização Mundial da Saúde

Foto: Divulgação
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acesse o portal da sua cidade em www.correiodopapagaio.com.br/nomedacidade

Morre aos 84 anos o 
jornalista José Galvão 
Conde, em Varginha

Regionais

Arantina comemora 54 Anos
 de emancipação política 
e promove 24ª Cavalgada

A prefeitura municipal 
de Arantina realizou nos 
dias 17, 18 e 19 de março a 
festa em comemoração aos 
54 anos de emancipação 
politica e a 24ª Cavalgada. 
Uma tradicional festa que 
trouxe para a cidade um 
público além do esperado. 

Para dar início às festivi-
dades no dia 17 o show com 
a dupla Márcio Henrique & 
Gabriel agitou os presentes 
com o repertório de gran-
des sucessos da música 
sertaneja. O segundo show 
da noite ficou por conta da 
banda Tradição Forrozeira 
que embalou o público até 
o dia amanhecer. 

No dia 18 cerca de 1000 
cavaleiros participaram da 
tradicional Cavalgada. Além 
dos munícipes, a Cavalgada 
teve a participação de cava-
leiros das cidades de Angra 
dos Reis, Barra Mansa, Re-
sende, Itatiaia, Santa Rita do 
Jacutinga, Bocaina de Minas, 
Andrelândia, Bom Jardim de 
Minas entre outras.

A noite do sábado foi 
embalada pela dupla Lu-
cas Reis & Thácio, conhe-
cidos como os “Brutos da 
viola”. A dupla embalou 
milhares de pessoas com 
clássicos da música serta-
neja. A noite de comemo-
ração foi encerrada pela 
banda Balanço do Forró. 

No último dia de festa, 
domingo (19), aconteceu 
o 1º Futebol de Botina de 
Arantina. A comitiva Ran-
cho Fundo foi a campeã do 
torneio que teve a participa-
ção das comitivas Turma da 
Grota, Brabus, Sem destino 
e Centauros. A competição 
foi criada para promover 
uma maior interação entre 
as comitivas e valorizar 
o esporte de uma manei-
ra divertida. Ao invés das 
convencionais chuteiras os 
jogadores vestiram suas 

José Galvão Conde 
faleceu na tarde de quarta-
feira (22/03), aos 84 anos, 
vítima de complicações 
causadas por uma pneumo-
nia. Era jornalista, radialis-
ta, advogado, membro da 
Academia Varginhense de 
Letras, Artes e Ciências; 
diretor e fundador da Rá-
dio Vanguarda.

Galvão Conde, como 
era conhecido, foi  um 
dos 24 fundadores da 
Academia Varginhense de 
Letras, Artes e Ciências, 
criada formalmente em 
9 de março de 1960. Foi 
presidente da AVLAC em 
dois biênios (1997-1998 e 
2007-2008) e, devido ao 
trabalho e divulgação pela 
Academia, foi nomeado 

Cerca de mil cavaleiros participam da tradicional Cavalgada

A cidade recebeu cavaleiros de diversas comitivas da região

Futebol de botina

José Galvão é referência no jornalismo mineiro

Noites de festa embaldas com muita musica sertaneja

Segundo encontro dos representantes municipais de Itamonte e Resende

Primeiro encontro dos gestores na Garganta do Regisro

A tradicional festa superou as expectativas de público do município 
e foi celebrada com muita música sertaneja

botinas para jogar. 
Na última tarde de co-

memoração a cidade rece-
beu um encontro de violei-
ros que teve a participação 
de músicos de municípios 
da região. O público pode 
prestigiar então uma gran-
de seleção musical de 
modas de viola. 

A noite de encerramen-
to foi conduzida pela dupla 
mirim Gian Henrique e Gio-
vani que emocionou a todos 
com um belíssimo show.

“O número de pessoas 
envolvidas foi além do espe-
rado. Só temos que parabe-
nizar e agradecer a todos os 
cavaleiros que participaram 
dessa grande festa. Afinal, 
esta foi a melhor cavalgada 
já realizada em Arantina”, 
declarou Thiago Fernando 
organizador o evento.

presidente vitalício. Tam-
bém foi vice-presidente 
do Clube de Varginha, em 
1979 e década de 80.

Galvão deixa dois fi-
lhos e dois netos e um 
grande legado para o 
jornalismo mineiro. 

Em menos de 10 dias 
dois Fóruns do Sul de 
Minas são alvo de tiros

Prefeituras de Itamonte e 
Resende planejam revitalização 

da Garganta do Registro

Amagis repudia o ataque e diz que os magistrados
 mineiros não se intimidarão

Em menos de uma se-
mana dois Fóruns da região 
foram alvos de tiros. A ação 
mais recente foi registra-
da na Comarca de Passa 
Quatro, na noite do último 
sábado (1), quando três 
disparos foram feitos contra 
a fachada do prédio. Um 
atentado semelhante ocor-
reu contra o Fórum de São 
Lourenço na madrugada 
de 27 de março. Ao todo, 
quatro pessoas já foram 
presas suspeitas de envol-
vimento com os casos.

Até o momento, não há 
informações de que exista 
relação entre os dois aten-
tados. Entretanto, a Asso-
ciação dos Magistrados Mi-
neiros (Amagis) reforçou, em 
nota divulgada à imprensa, 
que os magistrados mineiros 
continuarão a fazer justiça 
com independência e altivez 
e não se intimidarão com 
chantagens ou ameaças. 

A Polícia Civil prendeu 
três homens, na manhã de 
quarta-feira (5), suspeitos 

de praticar atentado contra 
o Fórum de São Lourenço. 
A Comarca da cidade rece-
beu cinco tiros. De acordo 
com informações da Polícia 
Militar, dois homens, em 
uma motocicleta, passaram 
em frente ao prédio e efe-
tuaram os disparos. No mo-
mento do ocorrido, apenas 
um vigilante estava no local, 
porém, não foi atingido. 

As investigações da Po-
lícia Civil indicam que Antô-
nio José Pelegrine Correa, 
conhecido como “Malbec”, 
foi o mandante do crime. 
Ronan Oliveira de Carvalho, 
o “Imperados”, efetuou os 
disparos e Lucas de Souza 
Mira, chamado por “Madru-
gadão”, conduziu os dois 
rapazes durante a fuga. Os 
suspeitos deixaram no local 
um papel com o aviso “PCC 
[Primeiro Comando da Capi-
tal] contra opressão”. 

Ao Correio do Papagaio 
o Presidente da Amagis, 
desembargador Maurício 
soares, havia informado 

que solicitou urgência ao 
Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais para implantação do 
Sistema de Segurança nas 
Comarcas do Estado. Se-
gundo o desembargador, 
o Fórum de São Lourenço 
pode ser reforçado com a 
instalação de detectores de 
metal e aumento no contin-
gente de seguranças. 

Já em Passa Quatro, 
um jovem de 20 anos foi 
preso na segunda-feira 
(3) suspeito de participar 
do ataque ao Fórum da 
Comarca do município. De 
acordo com a PM, o crime 
aconteceu na noite do últi-
mo sábado (1º) quando o 
rapaz e seu comparsa dis-
param três tiros conta a fa-
chada do prédio e jogaram 
uma pedra contra a janela, 
que ficou estilhaçada.   

Um dos criminosos foi 
preso pela polícia e levado 
para o presídio de São Lou-
renço. O segundo envolvido 
permanece foragido. A Polí-
cia Civil investiga o caso. 

A área de preservação 
a mais de 1600m de altitu-
de está localizada entre os 
dois segmentos mais altos 
da Serra da Mantiqueira 
e é uma das entradas 
do Parque Nacional do 
Itatiaia, na divisa entre os 
estados de Minas Gerais 
e Rio de Janeiro. 

A revitalização da Gar-
ganta do Registro será 
realizada a partir de uma 
parceria entre a administra-
ção municipal de Itamonte-
MG e Resende-RJ. O único 
acerto concreto entre as 
partes é a realização de um 
mutirão a curto prazo, mas 
ainda sem data marcada. 

No último dia 29 a Pre-
feitura de Itamonte, repre-
sentada pelo secretário de 
infraestrutura, José Helvécio 
Costa Mota, e o diretor de 
turismo, Felipe Guimarães, 
se reuniu com a Prefeitura de 
Resende, representada pela 
superintendente de indústria, 
comércio e turismo, Mariana 
Duarte, pelo secretário de 
obras, Marco Paiva e pelo 
diretor de turismo, Tiago Pai-
va, para avançarem no pla-
nejamento de revitalização 
da Garganta do Registro.

O primeiro encontro en-
tre as prefeituras aconteceu 
dia 07 de fevereiro deste 
ano e teve também a pre-
sença do Chefe do Parque 
Nacional do Itatiaia, Gustavo 
Tomzhinski e o coordenador 
de Uso Público do Parque, 
Antônio Leão. 

Marilene Romanelli, 
responsável pelo setor 
de Turismo da Prefeitura 
Municipal de Itamonte, 
comenta a revitalização. “A 

sinalização será adequada 
aos padrões internacionais 
para melhor atender os 
turistas e visitantes. Sua 
restauração será mais um 
atrativo para os turistas, e 
também será importante 
para fomentar o comércio 
já existente no local”. 

Criado em junho de 
1937, o Parque Nacional 
do Itatiaia foi o primeiro 
Parque Nacional do Bra-
sil. O parque abrange os 
municípios de Itatiaia e 
Resende no Estado do 
Rio de Janeiro e Bocai-
na de Minas e Itamonte 
no Estado de Minas Ge-
rais. A administração e 
conservação do Parque 
são de responsabilidade 
do Instituto Chico Men-
des de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio), 
criado em agosto de 2007. 
Vinculado ao Ministério do 
Meio Ambiente o Instituto 
integra o Sistema Nacio-

nal do Meio Ambiente.
O Instituto afirma que, 

devido ao grande valor 
histórico, cultural e turístico 
da Garganta do Registro a 
área necessita de revitaliza-
ção. Ainda de acordo com a 
instituição, apesar de não 
estar no interior do Parque, 
é o principal acesso à parte 
alta do Parque Nacional do 
Itatiaia, onde se encontra 
seu principal ícone, o maci-

ço das Agulhas Negras. 
“Diversas estruturas do 

parque têm sido revitaliza-
das. Para este ano, como 
parte das comemorações 
de 80 anos do parque, 
será feita a revitalização 
do Centro de Visitantes e 
da Exposição Interpreta-
tiva, além da estrada da 
parte baixa, que será re-
formada pelo DNIT” afirma 
a assessoria do ICMBio.

A produção começou há um ano e hoje são produzidos 
4.300 uniformes

Presídio de Caxambu 
produz mais de mil peças 
de uniforme por semana

Ao todo, 17 mulheres estão envolvidas no processo de 
produção, 13 na costura e quatro no silk e corte

O Presídio Feminino de 
Caxambu foi palco de uma 
mudança significativa para 
a autoestima das mulheres 
privadas de liberdade. A 
unidade foi uma das pri-
meiras a produzir uniformes 
que respeitam a silhueta 
feminina. A produção come-
çou há um ano. No início, 
eram feitas 2.750 calças e 
bermudas. Hoje, o número 
é de 4.300 uniformes.

As peças também es-
tão estampadas com a 
nova sigla da Secretaria de 
Estado de Administração 
Prisional. Ao todo, 17 mu-
lheres estão envolvidas no 
processo de produção, 13 
na costura e quatro no silk 
e corte. Elas aprenderam o 
ofício com outra presa.

O secretário de Estado 
de Administração Prisional, 
Francisco Kupidlowski, es-
teve na unidade prisional e 
parabenizou a gestão do 
diretor-geral, Rafael Diniz. 
Durante a visita à confec-
ção instalada no presídio, 
o secretário fez questão de 
incentivar as mulheres pri-
vadas de liberdade. “Muito 
bonito o trabalho de vo-
cês. Fico orgulhoso de ver 
essa tentativa de mudança. 
Ao mesmo tempo em que 
aprendem uma profissão, 
vocês podem ajudar as 
suas famílias”.

Camila Teodoro de To-
ledo, de 26 anos, começou 
a costurar aos 18 e hoje 

ensina a atividade para 
as colegas. A liderança e 
profissionalismo dela pos-
sibilitaram que Camila fosse 
escolhida para trabalhar na 
nova parceria privada que 
se instalou na unidade. A 
Criscom Uniformes Pro-
fissionais levou parte da 
produção da empresa para 
o presídio. Na nova função, 
Camila receberá mais e po-
derá ser contratada quando 
sair da prisão.

“Me sinto mais motivada. 
São peças de roupas dife-
rentes que me desafiam. Eu 
errei e estou pagando, mas 
tive aqui a oportunidade de 
continuar o meu trabalho e 
ajudar outras mulheres com 
uma nova profissão. Isso é 
muito gratificante”.

Oitenta e cinco por cento 
das mulheres privadas de 
liberdade da unidade fazem 
atividades de ressocializa-
ção. No salão de beleza, 
três presas cuidam dos ca-
belos das outras detentas. 
O segundo endereço da 

Escola Estadual Domingos 
Gonçalves de Mello Mingote 
tem aulas das séries iniciais 
ao ensino médio. Sessenta 
e duas custodiadas estudam 
das 7 às 10h e das 10 às 
13h. Há ainda 11 presas que 
trabalham com artesanato, 
produzindo tapetes, cache-
cóis, placas decorativas, 
entre outras peças.

Rafael Diniz é diretor 
do presídio desde 2012 e 
já trabalhou em outras uni-
dades prisionais. Para ele, 
receber uma visita do se-
cretário de Estado mostra 
como a nova gestão quer 
valorizar os servidores.

“Pudemos mostrar nosso 
trabalho e comprovar a dedi-
cação e o comprometimento 
que ele anunciou quando 
assumiu a Secretaria. Aqui, 
prezamos pela humani-
zação do atendimento e 
estamos sempre em busca 
de atividades de ressocia-
lização que tragam novas 
perspectivas”, enfatizou.

Fonte: Agência Minas

Fotos: Divulgação
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Programação Semana Santa 
Igreja Matriz  de Caxambu

A Semana Santa é um dos 
períodos mais importantes 
para os católicos. A tradição 
religiosa do catolicismo celebra 
a Paixão, Morte e ressurreição 
de Jesus Cristo. Ela se inicia no 
Domingo de Ramos, que relem-
bra a entrada triunfal de Jesus 
em Jerusalém e termina com 
a ressurreição de Jesus, que 
ocorre no domingo de Páscoa. 
Este é um período de profunda 
consciência e meditação por 
aquele que deu a vida pela 
salvação da humanidade.  

A Igreja Matriz de Caxambu 
(Paróquia Nossa Senhora dos 
Remédios) preparou uma pro-
gramação completa para o perí-
odo. A intenção do Pároco Padre 
Aloísio Gustavo Dias é fazer 
com que os caxambuenses te-
nham uma profunda experiência 
da páscoa no coração. “A men-
sagem central é que o Senhor 
está sempre ao nosso lado, não 
nos abandonando nunca, sobre-
tudo nos momentos mais deli-
cados e difíceis de nossa vida. 
Nossa consciência enquanto 
católicos devotos durante a 
Semana Santa é fazer viver no 
coração toda luz e alegria que 
brotam da noite e ressurreição 
de Jesus”, ressalta.

Dentro deste contexto, a 

Paróquia Nossa Senhora dos Remédios
Igreja Matriz convida os fieis 
para uma verdadeira experiên-
cia neste período. Para isso, foi 
preparada uma programação 
em toda a comunidade, que teve 
início no domingo (9) e continu-
ará até a Paixão de Cristo, na 
sexta-feira (14). O marco inicial 
foi a procissão de ramos, com 
missa no final, que teve início às 
8h da manhã deste domingo, na 

Quadra da Comunidade N. Srª. 
da Paz, no Alto Santa Rita. Na 
terça-feira (11) a principal ativida-
de foi a missa dos homens e das 
mulheres, na Igreja Santa Isabel 
e no Oratório Virgo Potens.

Já a quarta-feira (12) da 
Semana Santa terá missa logo 
no início da manhã, às 6h30, na 
Igreja Matriz. Logo após, entre 
9h e 11h, haverá confissões nas 

Igrejas Matriz; N. Sra. Aparecida 
e Dom Bosco. Mais tarde, às 
15h, haverá celebração com as 
reeducandas no Presídio e, no 
mesmo horário, missa na Igreja 
Matriz seguida de procissão.

A quinta-feira (13) é marca-
da pela missa de lava pés, que 
acontecerá em três horários em 
diferentes igrejas da cidade. O 
primeiro será as 17h, no Mon-

teiro; às 19h, nas Igrejas Santa 
Rita, Sagrado Coração de Jesus 
e N. Sra. Aparecida. Nesses 
três horários e lugares haverá 
também vigília até a meia-noite. 
Logo após, às 20h, missa de lava 
pés com vigília na Igreja Matriz. 

A Sexta-feira Santa (14) dia 
de jejum, silêncio, abstinência 
da carne e da Coleta para luga-
res santos, é a data que marca 
a morte de Jesus Cristo, conhe-
cida também como Paixão de 
Cristo, terá diversas atividades, 
sendo a principal delas, às 9h 
da manhã quando acontecerá a 
encenação da Paixão de Cristo, 
ao vivo, no Parque das Águas. 
Mais tarde, às 20h, na Praça 
Alfredo Pinto, haverá sermão do 
descimento da Cruz, seguido de 
Procissão até a Igreja Matriz. 

O Sábado Santo (15) será 
marcado pela Bênção do Fogo 
Novo, Rito da Luz e Solene 
Vigília Pascoal. A celebração 
acontecerá em diferentes horá-
rios e Igrejas, sendo na Matriz, 
às 21h. Por fim, o Domingo de 
Páscoa, marcado pela Ressu-
reição de Jesus, começa logo 
cedo, às 05h da manhã, com 
Procissão da Ressureição 
saindo da Praça Alfredo Pinto 
até a Igreja Matriz. O mesmo 
se repetirá às 17h30. 

Atrações turísticas em 
Caxambu durante Semana Santa

Os moradores e turistas que 
estiverem em Caxambu durante a 
Semana Santa também poderão 
aproveitar atividades e atrações 
musicais ao longo do período. Os 
eventos foram planejados pela 
Secretaria Municipal de Turismo e 
acontecerão entre os dias 13 e 16. 

O Parque das Águas será 
palco para alguns dos principais 
da Semana Santa. Na sexta-feira 
(14), às 9h, haverá encenação da 
Paixão de Cristo. Depois, entre 
sexta-feira e domingo (16), o roteiro 
do parque será feito por um Guia 
Turístico, entre às 9h30 e 11h30. 

Já para quem gosta de um pou-
co mais de agitação, o Calçadão é 
o local ideal. Na quinta-feira (13), a 
noite será animada pelo Quarteto do 
Samba, às 20h. No sábado (15), às 
17h, a tarde começa ser agitada pelo 
Trio Coyotes e, logo após, às 20h, 
a Banda Novos Horizontes toma o 
comando. Por fim, no domingo de 
páscoa, Brazilian Super Som emba-
lam a noite, a partir das 19h30. 

A Praça 16 de Setembro também 
está dentro dos pontos turísticos da 
Semana Santa. No sábado haverá o 
Circuito Cultural, com Feira Orgânica 
e entre os dias 13 e 15 o Caxambu 
Rock & Blues, com shows musicais 
em diferentes horários.

Paróquia de CruzíliaIgreja Matriz de Nossa Senhora 
de Montserrat, em Baependi

A Semana Santa é uma 
tradição religiosa católica que 
celebra a Paixão, a Morte e a 
Ressurreição de Jesus Cristo. 
As celebrações tem início no 
Domingo de Ramos, que relem-
bra a entrada triunfal de Jesus 
em Jerusalém e termina com a 
sua ressurreição, celebrada no 
domingo de Páscoa.

A Paróquia de Cruzília pre-
parou uma programação para 
os fiéis participarem dos ritos de 
celebração da Semana Santa.

O Domingo de Ramos da 
Paixão do Senhor iniciou com a 
Benção de Ramos no Cruzeiro 
da COAB, na comunidade Nossa 
Senhora de Fátima, às 7h. Se-
guida de procissão para a Igreja 
de Fátima. Às 9h, Benção de 
Ramos no Oratório da Beata Nhá 
Chica – Comunidade Imaculada 
Conceição e Beata Nhá Chica e 
procissão para a Igreja das Do-
res. Às 15h, Via Sacra Solene na 
Igreja Matriz e, às 18h, Benção 
de Ramos no Recinto dos Leilões 
da Paróquia e procissão para a 
Igreja Matriz seguida de missa.

Dia 10, segunda-feira San-
ta, as celebrações tiveram 
início às 5h30min com a pro-
cissão da Penitência e Missa 
na Igreja Santo Expedito.

Dia 11, terça-feira Santa, tem 
início também às 5h30min, com a 
procissão da Penitência e Missa 
na Igreja de Fátima. Confissões 
individuais: das 8h às 11h na Igre-

Construção de 1754, a Igreja 
Matriz de Nossa Senhora de Mont-
serrat é uma mistura de diversos 
estilos arquitetônicos como o barro-
co, o Luiz XV (altar-mór), o rococó 
(altares laterais) e o neo-clássico. A 
cidade é reconhecida por peregri-
nos e católicos de todo o país como 
a terra da Beata Nhá Chica e fica 
cheia de fiéis para as celebrações 
da Semana Santa, que começa 
no Domingo de Ramos e termina 
no Domingo de Páscoa, onde são 
realizadas procissões e missas. 

A Bênção Solene de Ramos, 
na Igreja de Nossa Senhora do 
Rosário e procissão até a Igreja 
Matriz marcaram o Domingo. 

Na segunda-feira, dia 10, 
a celebração começou às 07h 
com a Santa Missa na Igreja 
Matriz, onde, de 9h às 11h, e 
de 14h às 16h, aconteceram as 
confissões individuais. 

Terça feira, 11, acontece a con-
fissão individual durante a manhã 
e à tarde; às 19h haverá a Santa 
Missa, na Igreja Nossa Senhora 
da Boa Morte, com a participação 
das mulheres e procissão com a 
Imagem de Nossa Senhora das 
Dores, e na Igreja Nossa Senho-
ra do Rosário terá lugar a Santa 
Missa, além da procissão com a 
imagem do Senhor do Passos, 
com participação dos homens  
seguindo o Sermão do Encontro, 
na Praça Policarpo Viotti, seguida 
de procissão à Igreja Matriz.

Dia 12, quarta feira, as con-
fissões individuais acontecem 
somente no período da manhã, 
de 9 ás 11h. À tarde, às 15h, terá 
a celebração da Santa Missa com 
administração do Sacramento da 
Unção dos Enfermos, na Igreja 
Matriz. Às 19h será celebrada mis-
sa na Igreja de Nossa Senhora do 
Rosário, seguida da procissão de 
Nossa Senhora das Dores. 

Quinta feira Santa acontece a 
Missa Crismal, às 9h, na Catedral 
Diocesana  de Santo Antônio da 
Campanha, onde haverá a renova-
ção das promessas  sacerdotais, 
bênção de óleos dos enfermos, 
catecúmenos e consagração da 
Crisma. Às 19h será realizada a 
abertura do Tríduo Pascal, com a 
Santa Missa da Ceia do Senhor, 

ja de Santo Expedito, e, das 14h 
às 17h na Igreja Matriz.  Às 15h, 
Via Sacra Meditada na Igreja Ma-
triz. Às 19h, Missa na Igreja Santo 
Expedito e procissão da Senhora 
das Dores. Também às 19h, na 
Igreja das Dores e procissão do 
Nosso Senhor dos Passos. 

Dia 12, quarta-feira San-
ta, às 5h30min, procissão da 
Penitência e Missa na Igreja 
Nossa Senhora das Dores. 
Das 8h às 11h e das 19h às 
22h, confissões individuais na 
Igreja Matriz. Das 14h às 17h 
confissões individuais na Igreja 
das Dores. Às 15h, Via Sacra 
Meditada na Igreja Matriz e, 
às 19h, Missa e Meditação das 
sete dores de Nossa Senhora 
na Igreja Matriz, seguida de 
procissão de Nossa Senhora 
das Dores para a capela de 
São João Batista.

Dia 13, quinta-feira Santa 
da Ceia do Senhor, haverá, às 
19h, Missa Solene da Ceia do 
Senhor e cerimônia do lava-pés, 
Mandamento do Amor; Translado 
do Santíssimo Sacramento para 
o Salão Paroquial João Paulo II. 
Adoração Silenciosa ao Santíssi-
mo Sacramento até às 6h. 

Na sexta-feira Santa da Pai-
xão de Jesus Cristo é celebrado 
um dia de Silêncio, jejum e absti-
nência de carne. Às 7h, Via Sacra 
Solene saindo da Igreja Matriz 
para Serrinha. Às 12h haverá a 
exposição da Relíquia do Santo 

Lenho, meditação e contempla-
ção das Sete Palavras de Nosso 
Senhor, na Igreja Matriz, até às 
14h30min. Às 15h, Solene Ação 
Litúrgica, Adoração da Santa 
Cruz e distribuição da Santa 
Comunhão na Igreja Matriz e na 
Igreja de Santo Expedito. Às 19h 
acontecerá o Sermão do desci-
mento da Cruz, no Adro da Igreja 
de Fátima, seguido de procissão 
do Enterro para a Igreja Matriz 
– Veneração e Beijo da Sacra 
Imagem do Senhor Morto e da 
Virgem Senhora das Dores. 

Sábado Santo terá a Cele-
bração da Unção do Corpo do 
Senhor Morto, na Igreja Matriz, 
às 9h, seguida de caminhada 
da Esperança até o Cemitério 
Municipal. Às 15h, inicia a No-
vena da Divina Misericórdia na 
Igreja Santo Expedito e, às 16h, 
Missãozinha com as Crianças 
na Igreja das Dores. Às 22h, 
começa a Solene Vigília Pascal 
na Igreja Matriz. Em seguida, 
procissão da Ressurreição para 
a Igreja do Rosário. 

No domingo de Páscoa, dia 
da Ressureição de Nosso Se-
nhor, haverá Missa Solene na 
Igreja de Fátima (7h), na Igreja 
Matriz (8h30min) e na Igreja 
das Dores (10h). A partir das 
19h, celebração da Missa So-
lene na Igreja Matriz, Coroação 
de Nossa Senhora da Alegria 
e procissão  da Vitória para 
encerrar a Semana Santa.

na Igreja Matriz com o Rito do 
Lava-pés. A noite, às 21h, haverá 
a apresentação e dramatização 
do Mistério da Paixão do Senhor, 
no centro da cidade.

Na Sexta feira da Paixão, a 
Via Sacra acontece às 7h, sain-
do da Igreja Matriz em direção 
à Igreja de Nossa Senhora do 
Rosário. A Ação Litúrgica da 
Paixão do Senhor acontece 
às 15h na Comunidade Nossa 
Senhora Aparecida – Lavrinha, 
na Comunidade Nossa Senhora 
Rosa Mística – COHAB e na 
Comunidade Nossa Senhora 
Rainha da Paz – Serrinha. Às 
20h haverá o Sermão do Desci-
mento da Cruz, no adro da Igre-
ja Nossa Senhora do Rosário e 
Procissão do Enterro.

O Sábado é dia da Solene 
Vigília Pascal, que acontecerá 
a partir das 20h na Igreja Ma-
triz, na Comunidade Nossa Se-
nhora Aparecida – Lavrinha e 
na Comunidade Nossa Senho-

ra Rosa Mística – COHAB.
O Domingo da Ressurreição 

do Senhor começa às 5h, com a 
Procissão Eucarística saindo da 
Matriz. Serão celebradas missas 
da Ressureição do Senhor às 8h, 
na Igreja Nossa Senhora Rainha 
da Paz, no bairro Serrinha; na Co-
munidade Nossa Senhora Apare-
cida – Lavrinha e na Comunidade 
Nossa Senhora Rosa Mística 
– COHAB. Às 10h a missa será 
celebrada na Igreja Matriz com a 
participação das crianças.

Para finalizar as celebrações 
da Semana Santa, a Procissão 
da Ressurreição acontecerá às 
18h, saindo da Igreja Matriz em 
direção à Igreja Nossa Senhora 
do Rosário, onde será celebra-
da mais uma missa.

Toda a programação da Se-
mana Santa de Baependi leva um 
grande número de pessoas às 
ruas, igrejas e catedrais baependia-
nas, o que demonstra a devoção 
do povo da terra de Nhá Chica.

Igreja Matriz de Nossa Senhora de Montserrat

O Domingo de Páscoa será encerrado com missa na Igreja Matriz e Procissão
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Programação Semana Santa: Igreja Matriz de Aiuruoca 
celebra a morte e ressureição de Jesus Cristo há 229 anos

Monsenhor Luís Vieira morre aos 83 anos deixando 
legado de verdadeira entrega ao sacerdócio

A Paróquia Nossa Senhora da Conceição foi criada em 1717 e, neste ano, comemora o jubileu de 300 anos de fundação
A Igreja Matriz de Aiuruo-

ca (Paróquia Nossa Senho-
ra da Conceição) celebra a 
Semana Santa há 299 anos. 
O templo religioso foi criado 
em 1717 sendo que, em de-
zembro próximo, comemora 
o jubileu dos 300 anos de 
sua existência. É neste con-
texto histórico que a Igreja 
Matriz convida todos os fieis 
de Aiuruoca para a Semana 
Santa, que teve início no 
domingo (9) com bênção e 
distribuição dos ramos na 
Igreja do Rosário. 

Porém, antes de falar-
mos sobre a programação, 
é necessário ressaltar a 
importância deste momen-
to na vida dos católicos. 
Com aval do Padre Mar-
co Antônio, administrador 
paroquial, Dona Santinha 
Arantes, conhecida entre os 
fieis da Paróquia Nossa Se-
nhora da Conceição, desta-
ca que este é um período 
para pensar na vida não 
como término, mas pelo 
contrário. “Na Cruz começa 
a nossa vida, porque foi da 
morte, na Cruz, que veio a 
ressureição. Jesus é a vida 
e está no meio de nós. O 
sofrimento, a morte, as do-
res, os ultrajes de Jesus an-
tes e durante sua morte na 
Cruz vem nos dizer isto: Ele 
nos ama e quer cada um de 
nós, dentro de seu coração, 
como prova de seu amor 
por nós”, ressalta. 

As atividades na segun-
da-feira (10) começaram 
logo pela manhã, às 05h30, 
com Procissão da Penitência 
e Santa Missa na Sede Ma-
riana. Depois, às 19h, houve 
a Santa Missa no Clube Lí-
tero Recreati vo Aiuruocano 
seguida de Procissão do 
Depósito para a Igreja do 
Rosário e Sermão da Pri-
são. O mesmo se repetiu na 
terça-feira (11) com destaque 

para a missa dos homens e 
das mulheres, nas Igrejas 
do Rosário e Divino Pai 
Eterno, ambas às 19h. Logo 
após, às 20h30, aconteceu 
o Sermão do Entro na Praça 
Monsenhor Nagel, seguida 
de procissão de Nossa Sra. 
das Dores, às 22h. A Quarta-
feira Santa (12) o destaque 
ficou por conta da missa na 
Igreja do Rosário, às 19h, 
seguida de procissão rumo 
à Sede Mariana. 

Já na quinta-feira (13) 
haverá a tradicional missa 
do Lava pés com vigília 
eucarística até a meia-noite, 
na Igreja do Rosário, sendo 
que das 22h às 0h haverá 
confissões na mesma igreja. 
O dia seguinte, sexta-feira 
(14) quando celebra a Pai-
xão de Cristo, haverá via sa-
cra, às 9h da manhã, saindo 
da Praça Monsenhor Nagel. 
Mais tarde, às 15h, aconte-
cerá a Solene Ação Litúrgi-
ca, com Adoração da Cruz 
e Comunhão; coleta para 
manutenção dos lugares 
sagrados na Terra Santa 
na Igreja do Rosário. Já no 
período noturno, às 20h, 
está marcado o Sermão 
do Descimento da Cruz na 
Praça Monsenhor Nagel 
e procissão do Enterro e 
Beijo do Senhor Morto na 
Igreja do Rosário.

No sábado (15) está agen-
dada a procissão silenciosa, 
às 9h da manhã, saindo da 
Praça Monsenhor Nagel 
para o Cemitério Municipal. A 
noite, às 20h, haverá Solene 
Vigília Pascal na Igreja do Ro-
sário.  Por fim, o domingo de 
páscoa começará às 4h30 da 
manhã com Solene Ressoar 
dos Sinos, com procissão da 
Ressureição, às 5h, saindo 
da Sede Mariana e, após, 
missa na Igreja do Rosário. 
O mesmo será repetido 
às 18h da tarde.  

O Monsenhor Luís Vieira 
Arantes faleceu aos 83 anos 
por problemas de saúde. O 
sacerdote foi internado no 
Hospital de Baependi com 
pneumonia. O quadro de 
saúde do padre se agravou e, 
em 27 de março, ele faleceu. 
O corpo foi velado em dois 
momentos, nos dias 27 e 28, 
na quadra da Escola Munici-
pal Profª Maria José Ematne 
e também no Cemitério Muni-
cipal, onde foi enterrado. 

O pároco, que tanto ser-
viu Aiuruoca e a Diocese 
de Campanha, tinha uma 
estreita ligação com a Igreja 
Matriz e fez parte da vida 
de muitos fieis e cidadãos 
aiuruoquenses. Em 2008, a 
Paróquia Nossa Senhora da 
Conceição celebrou o Jubi-
leu de Ouro do Monsenhor 
Luís Vieira. O sacerdote 
nasceu em Aiuruoca, em 
2 de fevereiro de 1934, na 
fazenda Angaí, no dia de 
Nossa Senhora das Can-
deias, data em que a Igreja 
Católica comemora a Festa 
da Luz e Festa das Velas.

Filho do coronel José 
Justiniano Ribeiro de Aran-
tes e de Laudelina Vieira 
Arantes, o Monsenhor Luís 
Vieira é o caçula de uma 
família de 8 irmãos, entre 
eles, Santinha Arantes, que 
ressaltou a importância da 
Semana Santa na matéria 
acima. Quando criança, Luís 
Vieira brincava muito com 
seu primo já falecido Gildo. 
Seu brinquedo predileto era 
vacas e boizinhos, feitos de 
sabugos e chifres de vacas, 
que encontrava pelo curral 
ou nos pastos. Por ser o 
caçula, Luiz passeava muito 
com seus pais e possuía um 
cavalinho “pequira”, chama-

Paróquia Nossa Senhora da Conceição

Igreja Matriz em 1902

Igreja Matriz de Nossa 
Senhora da Conceição 

de Aiuruoca

Por Gilberto Furriel 
A Igreja Católica em 

Aiuruoca inicia-se em 1692 
com a presença do Pe. João 
Faria de Fialho, vigário de 
Pindamonhangaba-SP, ano 
em que possivelmente foi 
construída a primeira Ca-
pela de Nossa Senhora da 
Conceição de Aiuruoca, 
no local hoje denominado 
Freguesia Velha. 

Em 29 de dezembro 
de 1711 encontramos o 
Frei José, da Ordem de 
São Bento, como capelão 
da Capela da Conceição 
de Aiuruoca, realizando  

o batizado José Ponce 
Diniz,  futuro Pe. José 
Ponce Diniz. 

A paróquia de Aiuruoca 
foi criada em 08 de de-
zembro de 1717 por Ato 
Episcopal de Francisco de 
São Jerônimo, 3º Bispo 
do Rio de Janeiro, tendo 
como primeiro pároco o Pe. 
Manuel Rabelo cuja posse 
canônica se deu em abril 
de 1718, permanecendo 
à frente da paróquia até 
dezembro 1725. Em 28 de 
abril de 1734 figuram como 
irmãos da Irmandade do 
Santíssimo Sacramento 
de Aiuruoca Domingos e 
Salvador de Oliveira Gago, 
ascendentes dos padres 
Domingos da Silva Xavier 

e Antônio da Silva dos 
Santos, irmãos de Joaquim 
José da Silva Xavier, o Ti-
radentes. Foram párocos 
de Aiuruoca João da Costa 
Resende (1776 a 1788) e 
Gabriel da Costa Resende 
(1788 a 1798) familiares 
do Inconfidente Mineiro 
José de Resende Costa, 
pai. No ano de 1752, Aiu-
ruoca tornou-se Vigaria 
Colativa e Comarca Ecle-
siástica, tendo a sua frente 
o Pe. Dr. Inácio José de 
Sousa, formado em câno-
nes pela Universidade de 
Coimbra, por 15 anos.

A Primeira Igreja Ma-
triz de Aiuruoca durou de 
1692 a 1742, ano em que 
já se conhece a segunda 

edificação da Igreja Ma-
triz de Aiuruoca.

A Segunda Igreja Matriz 
de Aiuruoca (1742) foi edifi-
cada onde hoje se encontra 
a Praça Monsenhor Nágel, 
atual centro urbano de Aiu-
ruoca. Neste período, atua 
como vigário de Aiuruoca  
Pe. Faustino do Prado Xa-
vier, grande compositor do 
período barroco paulista. Já 
no ano de 1758, D. José Rei 
de Portugal, doa as alfaias 
e demais paramentos para 
o provimento da nova Igreja 
Matriz de Nossa Senhora 
da Conceição de Aiuruoca. 
Esta segunda edificação 
durou 160 anos, de 1742 a 
1902, quando foi demolida 
dando lugar a atual.

A Terceira Igreja Matriz 
de Aiuruoca, em estilo neor-
românico, é obra do arquiteto 
alemão Willehm Brozenius, 
teve sua pedra fundamental 
lançada em março de 1902 
sendo solenemente inaugu-
rada em 08 de dezembro 

de 1903, com benção da 
capela-mor dada por Dom 
João Batista Corrêa Nery, 
então Bispo Diocesano. 

Em 1919 assume a 
Paróquia de Aiuruoca o 
seu 23º padre, Antônio 
Fortunato Nagel, futuro 
Monsenhor Nagel, que da 
inicio a diversas obras. O 
atual aspecto estrutural 
da Igreja Matriz deve-se a 
grandes e extensas refor-
mas levadas a cabo pelo 
Monsenhor Nagel em 1953, 
cuja conclusão das obras 
se deu em 1954, ocorrendo 
sua solenemente sagração 
no dia 6 de junho, por Sua 
Excelência Reverendíssi-
ma, Dom Inocêncio Engelk, 
Bispo Diocesano. 

Atualmente, sob o co-
mando do Pe. Marco An-
tônio Iabrudi encontra-se 
em obras para o jubileu 
dos “300 anos de criação 
da Paróquia de Nossa 
Senhora da Conceição de 
Aiuruoca”, 1717 – 2017.

Foto: Arquivo Pessoal/Gilberto Furriel

O Padre foi internado com pneumonia  no Hospital de Baependi, onde ficou até 27 de março dia de seu falecimento

do Beija-flor, no qual andava 
pelos campos do Angaí.

Dentre os irmãos, ele 
era o mais humilde e obe-
diente aos pais; não era de 
brigas e de fazer artes. Com 
oito anos de idade, no dia 
1º de março de 1942, Luís 
Arantes começou a estudar 
no colégio Santa Edwiges, 
dirigido pelas irmãs francis-
canas (único da época), no 
regime de semi-internato. 
Estudava o dia todo, junto 
com outros cinco colegas. 

Fez o curso primário 
em Aiuruoca e sua primeira 
professora foi uma francis-
cana alemã – irmã Cáritas 
–. Um dia zangada com 
Luís, disse-lhe: “Coitada 
da sua mãe! Pensando que 
você vai ser padre..” Pos-
teriormente, no segundo 
ano, foi aluno da professora 
Regina Ematné; na 3ª série, 
Clara Nunes; e, na 4ª série, 
Maria Ematné – que teve 
muita influência em sua 
vida, pois além de profes-
sora e mestra, era amiga 
acolhedora, uma segunda 
mãe que demonstrava um 

carinho especial pelo me-
nino. Suas colegas foram: 
Julieta Maciel Rosa, Ilka 
Rosa, Zilá de Carvalho (da 
cidade de Carvalhos), que 
depois se tornou freira: ma-
dre Gorete (todas já

falecidas); e também: 
Terezinha Benfica e Maria Al-
zira Benfica, esta, residente 
em Aiuruoca. Com 10 anos 
de idade, quando cursava 
o 3º ano primário, perdeu o 
seu pai, no dia 21 de julho 
de 1944. No próximo mês: 
o ingresso no seminário e a 

ordenação sacerdotal. 
Quando o adolescen-

te Luís terminou o primá-
rio, em Aiuruoca, no dia 
8 de dezembro de 1945. 
Sua mãe, dona Laudelina, 
perguntou ao jovem onde 
gostaria de continuar os 
estudos e, imediatamente, 
respondeu: “Quero ir para 
o Seminário!”. Então, aos 
12 anos, Luís foi para o Se-
minário Nossa Senhora das 
Dores, de Campanha, no 
dia 22 de fevereiro de 1946. 
No Seminário, Luís foi rece-

bido pelo Reitor Monsenhor 
Lucas Maia. Sua mãe fazia 
muitos esforços para visita-
lo, gastando seis horas de 
viagem - naquela o caminho 
percorrido até Campanha 
era longo e difícil. 

Em 5 de março, de 
1953, Luís foi à Mariana 
para o Seminário de Filo-
sofia e Teologia. Teve de ir 
de avião, entre Caxambu 
e Belo Horizonte, e, de lá, 
pegar um trem até Mariana. 
Dona Laudelina teve tanto 
medo de acontecer algum 
acidente com o avião, que 
pôs seu irmão Raul, para 
viajar de avião junto com 
ele. Mariana era muito longe 
e sem asfalto, naquele tem-
po. Mãe alguma de Semi-
narista ia visitar seus filhos, 
mas dona Laudelina foi três 
vezes, em cinco anos. 

No Seminário de Ma-
riana era bom jogador de 
futebol. Foi ordenado em 
Campanha, no dia sete de 
dezembro de 1958, por 
Dom Oscar, junto aos seus 
outros três colegas, numa 
cerimônia comovente e pie-

dosa, com a presença dos 
familiares de cada ordena-
do. Celebrou sua primeira 
Missa em Aiuruoca, no dia 
14 de dezembro, com a pre-
sença de todos os familiares 
e amigos. Fez a primeira 
Comunhão, nesta missa, 
de seus sobrinhos, Gilson 
e Gilberto Costa Arantes, 
Marli Júdice Arantes, Mari-
na Arantes Leite Vieira, já 
falecida, e Norma Reinaldo 
Júdice, também falecida. 

Grande festa foi a pri-
meira missa do Padre Luís, 
em Aiuruoca. No dia 15 de 
dezembro de 1958, cele-
brou sua segunda missa na 
Capela do Colégio Santa 
Edwiges, com a presença 
das Madres Marta, Nazaré, 
Montésion, irmã Bernardita, 
Madre Gorete, a Zilá, que 
havia sido sua colega de 
turma, e outras. No dia 30 
de janeiro de 1958, padre 
Luís foi para Nepomuceno, 
designado Coadjutor de 
Monsenhor Luiz Gonzaga 
Pinto, cheio de juventude, 
dinamismo e sonhos de 
Padre recém-ordenado. 

Ficou em Nepomuceno até 
abril de 1961, tendo sido no-
meado coadjutor de Padre 
José Geraldo Arantes, em 
Cruzília, de abril de 1961 
até fevereiro de 1962. No 
dia 4 de fevereiro de 1962, 
Padre Luís assume a sua 
primeira Paróquia: Paróquia 
de Nossa Senhora da Con-
ceição, em ITANHANDU. 
Substituindo o Pároco,

Padre José Costa Cam-
pos, que havia sido nomea-
do Bispo de Valença. 

Depois de muito tempo, 
Padre Luís, veio a sofrer a 
maior perda de sua  vida: a 
morte de sua mãe. Ela fale-
ceu no dia 11 de dezembro 
de 1986, uma verdadeira 
“alma sacerdotal”, pois tudo 
o que pôde fazer pelo Se-
minário e Seminaristas de 
Campanha, ela o fez.  

Já em Cruzília, come-
morou suas Bodas de Rubi 
de Sacerdócio, pois fize-
ram-lhe grandes festas nos 
seus 40 anos de Padre, no 
dia 7 de dezembro de 1998. 
Ainda em comemoração 
aos 40 anos de Sacerdócio, 
fez, com a sua turma de 
colegas do “Grupo Sacer-
dotal 58” de Mariana, uma 
Peregrinação à Terra Santa, 
terminando com a ida a 
Roma, para assistir à Bea-
tificação do Frei Galvão. Em 
setembro de 2003, recebeu 
“Provisão de Pároco” por 
seis anos da Paróquia de 
Nossa Senhora da Concei-
ção de Aiuruoca. Dizem que 
todo Padre é meio “João 
de Barro” e o Padre Luís 
construiu várias capelas 
rurais em Aiuruoca. 

Luís Vieira Arantes – 2 
de fevereiro de 1934 a 27 
de março de 2017.

Velório na quadra da Escola  Municipal Maria José Emantne Luís Vieira Arantes nasceu em 2 de fevereiro de 1934

Última homenagem ao Monselhor Luís Vieira Arantes
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Mais de 27 mil pesso-
as foram presas ou recap-
turadas e quase quatro to-
neladas de drogas foram 
apreendidas entre janeiro 
de 2016 e fevereiro de 
2017. Tudo isso graças 
a denúncias anônimas 
registradas pela popu-
lação por meio do 181 
- Disque Denúncia.

O  cana l  de  co -
municação tem sigilo 
absoluto e anonimato 
garantido e é uma im-
portante contribuição 
ao trabalho da Polícia 
Civil, daPolícia Militar 
e do Corpo de Bombei-
ros. Somente nos dois 
primeiros meses deste 
ano, 3.688 indivídu-
os foram presos, 728 
quilos de drogas e 181 
balanças de precisão 
foram recolhidos, 478 
armas apreendidas e 
978 animais silvestres 
resgatados, para citar 
alguns exemplos.

Os números dão ain-
da mais relevância ao 
serviço quando é con-
siderada a atuação do 
181 nos últimos nove 

anos: são mais de 139 
mil pessoas presas e 
31 toneladas de drogas 
retiradas de circulação. 
Em novembro, o serviço 
completará 10 anos de 
atuação, sob a coorde-
nação do Governo de Mi-
nas Gerais, por meio da 
Secretaria de Segurança 
Pública (Sesp), e do Insti-
tuto Minas pela Paz.

O tráfico de drogas 
é o principal crime re-
latado pelos cidadãos. 
Em 2016, das 83.069 
denúncias, 59% foram 
referentes a este tipo 
de crime. Em segundo 
lugar estão denúncias 
ligadas a crimes am-
bientais, seguidas por 
denúncias relativas a 
atividades de bombei-
ros (vistorias de fisca-
lização, em sua gran-
de maioria). Desde a 
criação do serviço, o 
tráfico de drogas lidera 
as denúncias. Foram 
411.611 ao longo de 
nove anos.

Somente no ano 
passado três toneladas 
de drogas foram apreen-

didas durante as investi-
gações desencadeadas 
por meio de denúncias 
realizadas ao 181. Ao 
longo dos anos de pro-
grama foram mais de 
31 toneladas de ilícitos 
que foram intercepta-
dos antes de chegarem 
à população. Maconha, 
crack e cocaína lideram 
as apreensões. 

“O sucesso do 181 
Disque Denúncia deve-
se à integração entre 
as instituições policiais 
e Corpo de Bombeiros, 
em parceria com uma 
instituição sem fins lu-
crativos que é o Minas 
pela Paz. Esta parce-
ria e esta integração 
ajudam a população 
a fazer a denúncia e 
cooperar para um am-
biente de paz na nossa 
sociedade”, destaca o 
subsecretário de Inte-
gração da Sesp, Marce-
lo Vladimir Corrêa.

O balanço também 
aponta que as denún-
cias que chegaram ao 
DDU possibilitaram a 
apreensão de cerca 

de R$10 milhões em 
espécie. Parte deste 
dinheiro é proveniente 
do tráfico de drogas. 
Foram mais de R$2,5 
milhões apreendidos 
em operações policiais. 
O restante é provenien-
te de multas aplicadas 
por infratores de dife-
rentes naturezas.

“Há dez anos, o Mi-
nas pela Paz propôs 
um Disque Denúncia 
unificando as informa-
ções para as polícias 
e Corpo de Bombeiros 
do Estado. O Governo 
aderiu prontamente e 
a população se enga-
jou de forma exemplar. 
Essa atuação conjunta 
tem gerado resultados 
significativos para a so-
ciedade”, destaca o ges-
tor do Minas pela Paz, 
Maurílio Pedrosa.

Sigilo absoluto

Somente em 2016, 
a central telefônica de 
atendimento registrou 
83.069 denúncias, uma 
média de 6.922 por mês 

A edição de 2017 do 
Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) terá 
algumas novidades que 
proporcionarão mais se-
gurança aos candidatos. 
Uma das mudanças é 
a personalização dos 
cadernos de questões. 
O estudante que fizer 
a prova neste ano vai 
receber o material com 
o nome e o número de 
inscrição já impressos.

Além disso, os car-
tões de respostas virão 
encartados na avaliação 
e com a identificação do 
candidato. Essas altera-
ções estão no edital nº 13, 
publicado no Diário Oficial 
da União (DOU) desta 
segunda-feira (10).

De acordo com o 

ministro da Educação, 
Mendonça Filho, essa 
medida de identificação 
das provas vai contribuir 
para inibir possíveis frau-
des no exame. “Temos 
um instrumento a mais 
para identificar a prova 
feita pelo candidato e, evi-
dentemente, até permitir a 
rastreabilidade”, enfatiza. 
De acordo com ele, será 
possível saber até “se por 
ventura, uma prova foi 
subtraída ou canalizada 
para uso indevido”.

A presidente do Ins-
tituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira 
(Inep), Maria Inês Fini, 
ressalta que, além de 
aumentar a segurança 
para o candidato, a me-

dida facilita a transcrição 
das respostas.

“A personalização 
aumenta a segurança 
para o candidato e fa-
cilita um pouco, porque 
antes ele tinha de trans-
crever, na folha de res-
posta, a cor da prova que 
estava fazendo. Agora, 
as duas estarão iden-
tificadas com nome e 
número de inscrição, e a 
folha de resposta já virá 
encartada no caderno de 
questões”, explica.

O Inep informou que 
as provas continuarão a 
ser aplicadas em quatro 
cadernos diferentes e 
identificados por cores. 
Além disso, as altera-
ções nos cadernos de 
questões e de respostas 

não trarão nenhum gas-
to extra ao governo.

Inscrições 

As inscrições come-
çam às 10h do próximo 
dia 8 de maio e vão até 
as 23h59 de 19 do mes-
mo mês. O pagamento 
deve ser efetuado até 
25 de maio. As primei-
ras provas serão no dia 
5 de novembro, com 
duração de cinco horas 
e meia – para lingua-
gens, códigos e suas 
tecnologias, redação 
e ciências humanas e 
suas tecnologias. 

No dia 12, o segun-
do domingo da prova, o 
aluno terá quatro horas 
e meia para responder às 

O ministro da Fazen-
da, Henrique Meirelles, 
afirmou, nesta segunda-
feira (10), que a reforma 
da Previdência não vai 
prejudicar os trabalha-
dores de menor renda. 
Em seminário promovi-
do pelo jornal O Globo 
para debater o assunto, 
Meirelles explicou que 
as regras atuais bene-
ficiam quem tem renda 
maior e consegue per-
manecer mais tempo no 
mesmo emprego.

Segundo o ministro, 
uma das intenções das 
mudanças propostas pelo 
governo é corrigir essas 
distorções. “Hoje o que 
está na Constituição é 
a interpretação de que 
é possível se aposentar 
com 65 anos de idade 
[para homens] ou 35 anos 
de contribuição. Pois bem, 
o que acontece é que os 
trabalhadores de menor 
renda entram e saem do 
mercado de trabalho e 
não conseguem chegar 

a 35 anos de contribuição 
antes de chegar aos 65 de 
idade. Quem se aposenta 
mais cedo no Brasil é 
quem tem nível de renda 
mais alto”, explicou.

Meirelles também 
afirmou que o gasto pú-
blico com a Previdência 
no Brasil equivale a 13% 
do Produto Interno Bruto 
(PIB). Esse valor é supe-
rior a média de países 
emergentes e similar ao 
de países como França 
e Alemanha, com popu-

lação de mais idade.
“É absolutamente 

imprescindível fazermos 
a reforma da Previdência 
no Brasil. Não é questão 
de opinião, a reforma é 
uma necessidade. Se 
não for feita, será insus-
tentável”, disse. 

Outro dado apre-
sentado mostrou o cres-
cimento do déficit na 
Previdência, que pode 
chegar a R$ 180 bilhões 
neste ano, se levado em 
conta as despesas da 

e 230 por dia. Belo Ho-
rizonte é a cidade que 
mais origina chamadas 
para o 181, representan-
do 21% do total de de-
núncias. Contagem, Juiz 
de Fora, Uberlândia, Be-
tim, Ribeirão das Neves, 
Governador Valadares, 
Santa Luzia, Divinópolis 
e Montes Claros seguem 
respectivamente como 
as dez cidades do Es-
tado que mais registram 
denúncias por meio des-
te canal. Juntos, estes 
municípios somaram no 
ano passado 39.926 re-
gistros. Cidades da Re-
gião Metropolitana são 
responsáveis por 20% 
das chamadas e demais 
cidades do interior do 
estado, por 59%.

A segurança do ser-
viço funciona como um 
estímulo a mais para o 
envio de informações. “As 
ligações são criptografa-
das, dando tranquilidade 
de que o sigilo é absoluto”, 
salientou a delegada e 
coordenadora do Disque 
Denúncia pela Polícia 
Civil, Tatiana Boueri.

questões de ciências da 
natureza e suas tecnolo-
gias e matemática e suas 
tecnologias. Um edital 
específico será publicado 
para pessoas privadas de 
liberdade, que prestarão 
o Enem nos dias 12 e 13 
de dezembro.

Aqueles que preci-
sarem da declaração de 
comparecimento para o 
trabalho não mais pode-
rão adquirir o documen-
to no local da prova. O 
interessado deve impri-
mir a solicitação antes, 
pela página do Inep, e 
levá-la preenchida para 
a assinatura do coorde-
nador da prova.

Fonte: Portal Brasil, 
com informações do Mi-
nistério da Educação

seguridade social. 
Por fim, Meirelles re-

forçou que é importante 
realizar a reforma “a 
tempo” e evitar prejuízos 
como os que ocorreram 
em Portugal e na Grécia. 
“Estamos discutindo a 
reforma a tempo, antes 
de quebrar. Não pode-
mos postergar, se não, 
a solução lá na frente 
vai ser muito pior.”

Fonte: Portal Brasil, 
com informações do Mi-
nistério da Fazenda 

Balanço do Disque Denúncia revela 
mais de 27 mil prisões e apreensão de 

4 toneladas de drogas em um ano

Enem terá prova personalizada para 
segurança do candidato

Reforma não vai prejudicar trabalhadores 
com menor nível de renda, diz Meirelles

Ao longo de nove anos de operação do serviço, foram mais de 
7 milhões de chamadas e mais de 670 mil denúncias

Cadernos de questões virão com o nome do candidato e os cartões de 
respostas encartados na avaliação com a identificação do estudante

Em evento no Rio de Janeiro, ministro apresentou dados que compro-
vam a necessidade de mudanças nas regras da aposentadoria

Safra de grãos 2016/2017 
deve chegar a 227,9 

milhões de toneladas

Banda larga 4G cresce 
120% em um ano

Aumento de 22,1% deve ocorrer devido ao aumento 
de área e às boas produtividades da atual safra

Foram 67 milhões de acessos pela banda larga 4G 
apenas em fevereiro deste ano

Soja deve ter crescimento de 15,4% na produção

Foto: Divulgação/Agência Brasil

A safra 2016/2017 
de grãos deve chegar a 
227,9 milhões de tone-
ladas, com um aumento 
de 22,1% (41,3 milhões 
de toneladas a mais) 
frente às 186,6 milhões 
de toneladas da safra 
passada. A previsão 
está no 7º Levantamen-
to da safra atual, divul-
gado, nesta terça-feira 
(11), pela Companhia 
Nacional de Abasteci-
mento (Conab).

A elevação se deve 
ao aumento de área e 
às boas produtividades 
médias da atual safra, 
que não sofre a influ-
ência das más condi-
ções climáticas do ano 
passado. A previsão é 
de aumento de 3% na 
área total em relação à 
safra anterior, podendo 
chegar a 60,1 milhões 
de hectares.

Para a soja, a ex-
pectativa é de um cres-
cimento de 15,4% na 
produção,  devendo 
atingir 110,2 milhões 
de toneladas, com au-
mento de 14,7 milhões 
de t em relação à safra 
anterior e ampliação 
de 1,4% na área, que 
deve chegar a 33,7 mi-
lhões de hectares.

No caso do milho 
total, deve alcançar 
91,5 milhões de tone-
ladas (37,5% de cres-
c imento),  com 29,9 
milhões de toneladas 
para a primeira safra 
e 61,6 milhões para a 
segunda. A área total 
do milho deve alcan-
çar 17,1 milhões de 
hectares (ampliação 
de 7,3%). No total, mi-
lho e soja representam 
quase 90% dos grãos 
produzidos no País.

O feijão primeira 
safra deve chegar a 
uma produção de 1,38 
milhão de toneladas, 
resultado 33,4% su-
perior ao estudo de 
2015/2016. O fei jão 
segunda safra deve 
produzir 1,22 milhão 
de toneladas, sendo 
607,1 mil do grão em 
cores, 216,1 mil do pre-
to e 393,6 mil do feijão 
caupi. A produção de 
feijão total pode chegar 
a 3,29 milhões de tone-
ladas, com área total de 
3,1 milhões de hecta-
res.  Já o algodão pluma 
deve crescer 14,3% e 
chegar a 1,47 milhão de 
toneladas, mesmo com 
uma redução de 2,6% 
na área cultivada.

IBGE

Estimativa divulga-
da nesta terça-feira (11) 
pelo Instituto Brasileiro 
e Geografia e Estatísti-
ca também indica que, 
em março, a safra de 
grãos de 2017 é ainda 
maior que a de 2016. 
Segundo o IBGE, pro-
dução total deverá ter 
expansão de 25,1%. 

A terceira estimati-
va para a safra nacional 
de cereais, legumino-
sas e oleaginosas indi-
ca que a produção total 
este ano será de 230,3 
milhões de toneladas, 
contra as 184 milhões 
de toneladas produzi-
das na safra de 2016.

Também houve cresci-
mento de 6,3% na estima-
tiva da área a ser colhida, 
que deve atingir 60,7 mi-
lhões de hectares, contra 
57,1 milhões de hectares 
do ano passado.

O arroz, o milho e a 
soja continuam sendo 
os três principais pro-
dutos da safra, repre-
sentando 93,5% do total 
da produção e 87,7% da 
área a ser colhida. 

Fonte: Portal Brasil, 
com informações da Co-
nab e da Agência Brasil 

A Associação Brasi-
leira de Telecomunica-
ções (Telebrasil) infor-
mou, nesta segunda-
feira (10), que a banda 
larga 4G registrou 67 
milhões de acessos em 
fevereiro, volume 120% 
superior em relação ao 
mesmo mês de 2016.

Levando em consi-
deração a internet 3G, 
a banda larga móvel 
fechou o mês com 196,4 
milhões de acessos. 
Desde fevereiro do ano 
passado, cerca de 37 mi-
lhões de novas conexões 
4G foram ativadas.

Os dados também 
revelam que o número de 

municípios com cobertu-
ra 4G no Brasil cresceu 
254% no período. Ao 
todo, as redes de quarta 
geração estão instala-
das em 1.691 cidades 
brasileiras. A cobertura 
atual supera em mais de 
cinco vezes a meta de 
expansão definida nos 
editais, de 288 municí-
pios. Com esse cresci-
mento, o 4G já alcança 
cidades onde moram 
74% dos brasileiros.

As redes 3G, por 
sua vez, estão instala-
das em 4.994 municí-
pios, que concentram 
98% da população bra-
sileira. Também no 3G, 

a cobertura atual supe-
ra a meta atual, que é 
de 3.668 cidades. 

Banda larga fixa 
e móvel 

Consideradas a ban-
da larga fixa e móvel, 
os dados de fevereiro 
de 2017 mostram um 
total de 223,3 milhões 
de acessos no País. 
Destes, 26,9 milhões são 
em banda larga fixa, seg-
mento que cresceu 5% 
desde fevereiro do ano 
passado, com 1,3 milhão 
de novos acessos.

Fonte: Portal Bra-
sil, com informações 
do MCTIC

 Processo 068/2017 tipo
 concorrência 001/2017 

Transporte Coletivo, data de abertura passa para 19/05/2017 às 8:00hs. 

Ratificação de edital nº 028/2017 

Prefeitura Municipal 
de Andrelândia

ATOS OFICIAIS

A produção indus-
trial nacional apresentou 
crescimento em nove 
dos 14 locais pesquisa-
dos pelo Instituto Bra-
sileiro de Estatística e 
Geografia (IBGE) no 
mês de fevereiro. 

Os maiores avanços 
foram na Bahia (2,8%), 
Santa Catarina (2,8%), 
Rio Grande do Sul 
(2,2%), Rio de Janeiro 
(2,2%), Goiás (2,1%), 
Minas Gerais (2,0%), 
Paraná (1,9%), Região 
Nordeste (1,1%) e São 
Paulo (0,2%)

Por outro lado, os 
estados de Pernam-
buco (-7,8%),  Pará 

(-4,1%) e Espírito San-
to (-3,9%), Amazonas 
(-1,1%) e Ceará (-1,0%) 
registraram queda. 

P a r a  o  p e r í o d o 
janeiro-fevereiro de 

2017, em compara-
ção a igual período 
do ano anterior, houve 
acréscimo na produção 
nacional em dez dos 
15 locais pesquisados. 

Os avanços mais acen-
tuados ocorreram no 
Amazonas (6,6%) e em 
Pernambuco (6,5%).

Os demais locais 
com resultados posi-
tivos no fechamento 
do primeiro bimestre 
do ano foram Goiás 
(4,9%), Espírito Santo 
(4,8%), Santa Catarina 
(4,8%), Rio de Janeiro 
(4,1%), Paraná (4,1%), 
Minas Gerais (4,1%), 
Pará (2,9%) e Mato 
Grosso (0,3%).

O maior dinamismo 
foi  inf luenciado por 
fatores relacionados à 
expansão na fabrica-
ção de bens de capital 

(em especial, aqueles 
voltados para o setor 
agrícola e para a cons-
trução); de bens inter-
mediários (minérios de 
ferro, petróleo, celu-
lose, siderurgia, açú-
car VHP e derivados 
da extração da soja); 
de bens de consumo 
duráveis (automóveis 
e  e le t rodomést icos 
da “ l inha branca” e 
da “linha marrom”); e 
de bens de consumo 
semi e não duráveis 
(alimentos, produtos 
têxteis e vestuário).

Fonte: Portal Bra-
sil, com informações 
do IBGE 

Indústria cresce em nove regiões 
no mês de fevereiro

Pesquisa do IBGE avaliou produção em 14 locais. Em comparação com o 
mesmo período de 2016, houve crescimento em dez estados

Bahia e Santa Catarina foram os estados com o 
maior crescimento

Foto Divulgação-Agência Brasil

Redes de quarta geração estão instaladas em 1.691 cidades brasileiras

Foto: Divulgação
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Toque você também

Cantinho da Coquetel

Instruções:  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.

Sudoku

Cozinhe você também

Cruzadinhas

Tirinhas

Duas dúzias de anos de notícias 
ao sul mineiro

Sutilmente - Skank
Bolo de atum preparado

 no liquidificador

Ingredientes

1 copo de leite 
(200ml)

4 fatias de pão de 
forma

3 ovos
1 colher de sopa de 

margarina
1 lata de atum 

(170g)
2 colheres de sopa 

de purê de tomate
1 colher de sopa de 

fermento em pó
2 colheres de sopa 

de farinha de rosca
1 colher de sopa de 

farinha de trigo
Sal e pimenta a gosto
Salsa a gosto

*O atum pode ser 
substituído por pre-
sunto picado ou fran-
go desfiado.

Modo de Preparo

No liquidificador 
Black+Decker, bata 
o leite, o pão, os 
ovos, a margarina, o 
sal e a pimenta. 

Em seguida, junte 
o atum, a salsa, o 
purê de tomate, o 
fermento em pó e as 
farinhas. 

Em uma forma de 
anel, previamente 
untada e enfarinha-
da, coloque os ingre-
dientes 

Leve ao forno mé-
dio, pré-aquecido a 
180ºC.

 Deixe no fornro 
por  20 minutos.

Horizontais: 1-Montão, 
pilha; 5-Tremer, vacilar; 
9-Local de prática espor-
tiva; 10-Tatu-bola; 12-Pro-
íbe, Impede; 13-Permuta, 
barganha; 14-Afiar no re-
bolo; 16-A parte de trás; 
17-Sigla do maior esta-
do do Brasil; 17ª-Arrieira; 
18-Composição musical; 
21ª-Fisionomia; 22-o que 
possui asas; 23-Girar so-
bre a superfície.

Vert icais :  1-Relat ivo 
aos rins; 2-Salto brusco 
do cavalo; 3-nota musi-
cal; 4-Perfume indiano; 
5-Veículo de transporte 
terrestre; 6-Cidadão ínte-
gro; 7-Espécie de peneira; 
8-Antiga nau de combate; 
9-Prosseguir, adiantar; 
11-Malvadas, maldosas; 
13-Indeciso, exitante; 15-
Guarnecer com arame; 
17ª-Pedra de moinho; 19-

Cloreto de sódio; 20-Par-
tida; 21-Matéria corante 
aplicada as tintas.
Respostasda edição 970:
Hor: BARATA, APELAR, 
TOGA, PAR, AL, ATUAR, 
SAI, OCRES, ATRELA, 
LÓ, GOAL, REAL, URA 
- Ver: BA, AP, RETRU-
CAR, ALO, TAGARE-
LAR, ARAL, MA, ATOL, 
AR, SAGA, ATOR, IRAR, 
SOLA, ELO, EU

Ria você também
Papagaio

Guarda-costa
O ladrao ia assal-

tar uma casa, quando 
viu na porta um cartaz: 
CUIDADO COM O PA-
PAGAIO !

Ele entrou e viu o raio 
do papagaio. Chegou 
perto e disse:

- Há, e com isso ai 
que eu tenho que tomar 
cuidado ?”

Já estava entrando 
na sala, quando ouviu o 
papagaio gritar:

“ C U R R U P A C O , 
PEGA REX !”, “PEGA 
REX !”

Briga de Bar
Entra um baixinho 

num bar “violentíssimo” 
e berra :

- Tem algum valente 
aqui que queira brigar 
com outro valente ?

Silêncio ! Os homens 
barra-pesadissimas se 
olham... E um grandao 
levanta-se de uma mesa 
lá do fundo e aproxima-se 
do baixinho que nao per-
de a calma e fala apon-
tando para o Homem :

- Muito bem, mui-
to bem ! Já temos um. 
Tem outro valente que 
queira brigar com este 
valente ?

Ovos de Ferro
Alfredo tinha uma 

granja que abastecia o 
lugarejo com ovos de 
galinha.

Só que as galinhas 
começaram a bicar os 
ovos logo ao po-los, inu-
tilizando os mesmos para 
a comercializaçao.

Alfredo telefonou 
para o primo que já era 
veterano no negócio, 
pois tinha uma granja 
numa cidadezinha do 
interior mineiro.

- Nao é motivo para 
preocupaçao, Alfredo. 
Deparei-me com o mes-
mo problema e resolvi-o 
estudando a psicologia 
das galinhas. Coloquei 
ovos de ferro pintados 
de branco, idênticos 
aos de galinha, e ao bi-
ca-los, as aves machu-
cavam os bicos. Entao, 
por instinto, evitavam 
de bicar os verdadeiros 
ovos.

- Mas onde vou en-
contrar ovos de ferro?

- Procure um ferreiro 
na cidade que ele cer-
tamente lhe arranjara 
alguns.

Alfredo encontrou 
um ferreiro octagenário 
que já estava corcunda 
pelo peso dos anos de 
labuta.

Dirigindo-se ao velhi-
nho, que estava recurva-
do sobre uma chapa in-
candescente que retirava 

do forno a carvao:
- Meu velho, o Sr. 

por acaso tem ovos de 
ferro?

- Nao, meu filho. Isso e 
desvio da coluna mesmo.

Olhos de Ovo
O pajé dos Cheyen-

nes foi para uma conven-
çao de pajés.

Mal havia deixado a 
tribo, porem, o cacique 
ficou muito doente. Tao 
doente que mandou um 
guerreiro montar num 
cavalo e sair correndo 
atrás do velho pajé. De-
pois de algumas horas o 
guerreiro alcançou-o e 
explicou a situaçao.

O pajé que conhecia 
as manhas do cacique 
disse:

-Isto deve ser uma 
bobagem e eu nao vou 
me atrasar para o con-
gresso. Volte depressa 
e bote os ovos sobre os 
olhos do chefe. Quando 
eu voltar, depois de ama-
nha, prossigo o curativo.

Dois dias depois o 
pajé volta a aldeia e en-
contra- o chefe morto:

-Mas o que foi que 
houve? Nao botaram 
os ovos nos olhos dele 
como mandei?

-Tentar a gente ten-
tou, mas quando os ovos 
dele estavam na altura 
do pescoço, ele morreu.

Alexandre de Moraes recebe homenagem
Foto: Paulo Negreiro

O evento reuniu 
autoridades do Judici-
ário, do Legislativo e 
do Executivo, amigos 
e familiares de Ale-
xandre. Entre os con-
vidados, os ministros 
da Suprema Corte, 
Marco Aurélio Mello, 
Gilmar Mendes, Ricar-
do Lewandowski, Dias 
Toffoli e Luis Roberto 
Barroso.

O Ministério Públi-
co, instituição na qual 
Alexandre de Moraes 
iniciou a carreira como 
promotor, estava repre-
sentado no jantar pelo 
vice-procurador-geral 
da República, José 
Bonifácio Borges de 
Andrada.

Para Jayme de Oli-
veira Neto, presidente 
da AMB, a capacidade 
técnica de Moraes o 
credencia para a con-
dução dos processos 
existentes na Corte 
constitucional. “Esta-
mos certos de que as 

ações que inquietam a 
sociedade brasileira te-
rão uma pronta respos-
ta do novo ministro”.

Moraes passou a 
ocupar no STF a vaga 
do ministro Teori Za-
vascki, que morreu em 
janeiro deste ano.

O silêncio é preferível 
à loquacidade; morre do 
mal do silêncio, mas evita 
o perigo da loquacidade. 
Saber calar é virtude cem 
vezes mais rara do que 
saber falar.

Rabi Azai, o sábio, 
viajava pelo Irã em compa-
nhia de vários discípulos. 
Em certo momento, um 
mercador persa, que vinha 
na caravana, tomado de 
cólera, por um motivo fútil, 
entrou a vociferar contra 
os israelitas. Um dos discí-
pulos disse ao mestre:

— Vamos ó rabi, res-
ponde com energia a esse 
homem. Insulta-o por nós. 
Ele fala em valaat e tu 
conheces muito bem esse 
dialeto!

Retorquiu o douto 
Azai:

— Sim, meu fi lho, 
aprendi a falar o deri, o 
galani e o valaat, mas 
aprendi também a ficar 
calado em valaat, em deri 
e em galani. É o que vou 
fazer. Guardar silêncio 
nesses três dialetos per-
sas. — E acrescentou im-
perturbável, anediando as 
longas barbas brancas que 
lhe caíam sobre o peito: 
— Seria insensatez trocar 
injúrias com um exaltado, 
que deblatera como um 
louco e que nem sabe o 
que está dizendo.

Pelo silêncio, podes 
ter um desgosto, mas a 
loquacidade semeará a 
estrada de tua vida de mil 
e um arrependimentos. 
Uma palavra irrefletida é, 
amiúde, mais perigosa do 
que um passo em falso.

Guarda a tua língua, 
como guarda o avarento 
a sua riqueza. A natureza, 
que nos deu um só órgão 
para falar, nos forneceu 
dois para ouvir. A inferência 
é óbvia. Forçoso é concluir 
que havemos de ouvir duas 
vezes e falar uma só.

Conta-se que um ára-
be ingressou numa comi-
tiva em que todos eram 
barulhentos e discutidores 
e guardou longo silêncio. 

Um dos companheiros lhe 
segredou:

— Consideram-te como 
um dos mais nobres da tua 
tribo. Sei agora o motivo. És 
silencioso e discreto.

Replicou o islamita:
— Meu irmão, o nos-

so quinhão de ouvidos 
nos pertence; as palavras 
afoitas e levianas que pro-
ferimos pertencem aos 
outros. — A palavra que 
ficou pendente, pelo silên-
cio, em nossos lábios, é 
vassalo pronto a nos servir; 
a que proferimos leviana e 
inoportunamente é algoz 
atento em nos escravizar.

O sábio e judicioso 
Simeão, filho do Rabi Ga-
maliel, doutrinava:

— Passei a vida entre 
sábios e nada achei me-
lhor do que o silêncio. O 
essencial não é estudar, é 
fazer. E quem fala demais 
abre, em sua vida, portas e 
janelas para o pecado.

(Aboth, 1, 17).
Ainda no Talmude po-

demos sublinhar esta sen-
tença: “Quando falares, fala 
pouco, pois quanto menor 
for o número de palavras 
tanto menos errarás.”

E no Livro de Isra-
el destaca-se, também, 
este aviso ditado pela Pru-
dência: “Quando falares 
de noite abaixa a voz; e, 
quando falares de dia, olha 
primeiro à roda de ti.”

Se a palavra vale uma 
sela, o silêncio valerá duas.

As moedas mais am-
bicionadas são, precisa-
mente, as que encerram, 
em pequeno volume e di-
minuto peso, grande valor. 
Assim, a força e a beleza 
de um discurso consiste 
no exprimirmos, em poucas 
palavras, verdade profunda 
e conceitos magistrados.

O Tzartkover (morto 
em 1903) deixou de pregar 
na sinagoga durante longo 
período.

Interrogado sobre 
essa atitude respondeu: 
“Há setenta maneiras de 
rezar a Torá: uma delas é 
o silêncio!”

Lendas do Bom Rabi 
Malba Tahan

Elogio ao silêncio
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Desde de 2006 atuando na cidade de São Lourenço a ONG 
agora tem 18 opções de cursos de graduação à distancia

Desde 2014, a unidade funciona dentro da 
E.M.Manuel Monteiro

ONG Casa da Colina tem 
novo parceiro e oferece 

cursos de EaD 

E.E. de Ensino Médio 
pode ter espaço próprio 

em São Lourenço

Câmara aprova criação da 
Coordenadoria Municipal 
de Proteção e Defesa Civil

a A ONG Casa da Co-
lina está há 11 anos insta-
lada na cidade e atua em 
defesa dos direitos sociais 
e no desenvolvimento de 
trabalhos de consciência 
ambiental. Além de mem-
bro do Conselho do Comitê 
de Bacias Hidrográficas do 
Rio Verde, a ONG passou a 
integrar, no dia 9 de março, 
o Conselho da APA da Ser-
ra da Mantiqueira.  

A mais nova parceria da 
ONG é com o Grupo Edu-
cacional Unis, que já soma 
50 anos de trabalho no Sul 
de Minas. São 18 cursos 
de Educação à Distância 
agora oferecidos também 
em São Lourenço na Sede 
da ONG Casa da Colina. 

Carlos Cunha, atual pre-
sidente da ONG, destaca 
a qualidade do ensino e a 
acessibilidade dos valores 
dos cursos oferecidos. O 
presidente conta também 
que está em andamento um 
convênio com o Sindicado 

Os vereadores de São 
Lourenço aprovaram o 
projeto de lei que dá 120 
dias para o Governo de 
Minas Gerais assumir 
um terreno localizado no 
bairro Nossa Senhora de 
Lourdes para a constru-
ção do prédio da Escola 
Estadual de Ensino Médio. 
Atualmente, a unidade es-
colar funciona dentro da 
Escola Municipal Manuel 
Monteiro. O projeto entrou 
em pauta na sessão do 
último dia 27 de março. 

O lote, onde poderá ser 
erguido o prédio da nova 
escola estadual, pertence 
ao município e, por isso, 
o prazo estipulado pelos 

Na última reunião da 
Câmara Municipal de São 
Lourenço, realizada se-
gunda-feira, dia 10, os 
vereadores municipais 
aprovaram a criação de 
uma coordenadoria muni-
cipal. Além desta, foi apro-
vada também a mudança 
na data comemorativa do 
Dia do Evangélico.

O destaque da sessão é 
a aprovação do projeto de 
lei que cria a Coordenadoria 
Municipal de Proteção e 
Defesa Civil (Compdec) de 
São Lourenço. O texto, de 
autoria da prefeita Célia Ca-
valcanti, entrou em pauta 
na semana anterior. 

De acordo com o Poder 
Executivo, a pasta tem 
como finalidade propor e 
dar cumprimento a ações 
de enfrentamento e geren-
ciamento de desastres. Um 

Rural de Virgínia para que 
os moradores e trabalha-
dores da zona rural tenham 
acesso à Universidade. Esta 
é a primeira parceria no Sul 
de Minas e a ONG já estuda 
novos convênios na região. 

A parceria estava fir-

parlamentares começa 
a ser contado a partir da 
aprovação do projeto arqui-
tetônico pela Prefeitura.

Durante a sessão, a 
diretora da Escola Esta-
dual de Ensino Médio, 
Mirelle Maduro, afirmou 
que a verba, de mais de 
R$ 1 milhão, já foi libera-
da e que a construção do 
prédio é uma necessidade. 
“Em todos esses três anos 
de funcionamento, tive-
mos projetos premiados 
e com um lugar próprio, 
poderemos desenvolver 
melhor nossas atividades 
e deixar os alunos ainda 
mais interessados”.

A unidade escolar fun-

mada há quase 4 anos, 
porém, a visita do MEC (Mi-
nistério da Educação) para 
avaliação e aprovação só 
aconteceu no início deste 
ano. O polo foi aprovado 
a agora a ONG oferece 18 
cursos de graduação.

ciona dentro da Escola 
Municipal Manuel Monteiro 
desde 2014. A Secretaria 
de Educação do Estado 
informou, entretanto, que 
procura espaço adequado 
para a instalação desta uni-
dade escolar desde que ela 
iniciou as atividades. 

A pasta disse ainda 
que, mesmo depois de ter 
posse sobre o terreno a ser 
doado pela prefeitura, não 
há previsão para iniciar a 
construção do novo prédio, 
pois ainda existem muitos 
processos a serem realiza-
dos para a concretização 
da obra. Atualmente, a Es-
cola de Ensino Médio tem 
291 alunos matriculados.

exemplo são as enchentes, 
para estas situações, serão 
elaborados Planos de Con-
tingência, com a articulação 
dos órgãos envolvidos na 
resposta e mobilização da 
comunidade em risco.

Na mesma sessão foi 
aprovado, por unanimida-
de, o projeto do vereador 

Paulo Gilson Chopinho 
(PSC) que transfere o Dia 
do Evangélico de 1º de 
abril para 31 de outubro. 
De acordo com ele, como 
a comemoração agora 
não será mais no aniver-
sário de São Lourenço, os 
fiéis poderão aproveitar 
melhor essa data.

Programação Semana 
Santa: Basílica Menor de 

São Lourenço Mártir

Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio Verde 
elabora projetos para 2017

A programação da Se-
mana Santa da Igreja Matriz 
de São Lourenço (Basílica 
Menor de São Lourenço 
Mártir) teve início no sába-
do (1º) com a encenação da 
Paixão de Cristo, no interior 
do Parque das Águas. O 
teatro aconteceu às 20h 
da noite. No dia seguinte, 
quando foi celebrado o 
domingo de ramos, as ati-
vidades começaram às 09h 
da manhã com bênção de 
ramos e procissão e missas 
ao longo do dia. 

Na segunda-feira (10) 
houve missas e confis-
sões durante o dia, que 
foi encerrado com a missa 
na Basílica e procissão 
com a Imagem do Senhor 
dos Passos em direção à 
residência das Irmãs Fran-
ciscanas. O feito aconteceu 
às 19h. Na terça-feira (11) 
aconteceram duas missas 
que foram encerradas com 
a procissão rumo ao Adro 
da Basílica. As missas fo-
ram celebras às 19h nas 
igrejas Santo Antônio e 
Nossa Senhora de Fátima. 

Já na quarta-feira (12) 
às 15h haverá missa com 
unção dos enfermos para 
idosos e doentes na Ba-
síl ica e, logo após, às 
19h, missa e procissão 
saindo da Igreja Matriz. Na 
quinta-feira (13) acontece 
a Missa de Lava-pés, às 
19h, com vigília Eucarísti-
ca até meia-noite. Depois, 
às 22h, os fies poderão 
confessar  de forma indivi-
dual, na Igreja Matriz. 

A Sexta-feira Santa 
dia de silêncio, jejum e 
abstinência de carne será 
marcado pela via-sacra, 
que começará as 07h da 
manhã pelas ruas do cen-
tro da cidade, saindo da 
Basílica. Depois, às 20h 
da noite, está marcado 
para acontecer o Sermão 
do Descimento da Cruz, 
Procissão do Enterro e 
Beijo do Senhor Morto, no 
Adro da Basílica. 

No sábado (15) terá ora-
ção das laudas na Basílica, às 

O Comitê da Bacia Hi-
drográfica do Rio Verde 
(CBH-Verde) reuniu repre-
sentantes das prefeituras 
da região para a elabora-
ção do regimento interno 
do comitê e suas ativida-
des para 2017. O Coorde-
nador de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sus-
tentável de São Lourenço, 
Valter Lúcio de Oliveira, 
participou da reunião. O 
encontro aconteceu na últi-
ma quinta-feira (6) em São 
Sebastião do Rio Verde. 

Dentre os propósitos 
do encontro, estava a ela-
boração do regimento in-
terno do Comitê e suas 
atividades para o ano vi-

As atividades litúrgicas tiveram início no domingo (9) com bênção de ramos 

Encontro desenvolve regimento interno do CBH-Verde e suas 
atividades para o ano vigente

Basílica Menor de São Lourenço Mártir

Encenação da paixão de Cristo

Foto: Divulgação/Basílica Menor

Câmara Municipal de São Lourenço

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Reunião CHB - Verde
gente. Valter é Conselheiro 
titular e explicou que o 
CBH-Verde tem por fina-

lidade promover a gestão 
dos recursos hídricos e as 
ações de sua competência, 

proporcionar o debate das 
questões relacionadas. 

Além disso, o comitê ar-
ticula a integração da gestão 
dos Sistemas Estaduais e 
Nacional de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos e seus 
respectivos instrumentos, 
no âmbito da Bacia Hidro-
gráfica do Rio Verde.

O Comitê é um órgão 
colegiado, deliberativo, 
normativo e consultivo, 
de Estado, instituído por 
Decreto pelo Governador, 
com atuação na área ter-
ritorial compreendida pela 
Bacia Hidrográfica do Rio 
Verde. São 31 municípios 
participantes, entre eles, 
São Lourenço. 

07h da manhã, e vigília pas-
coal às 20h, na Basílica. Por 
fim, o Domingo de Páscoa, 
começa às 05h da manhã 
com procissão Eucarística 
da Ressureição e celebração 
Eucarística da Ressureição 
do Senhor, na Basílica, com 
concentração das três paró-
quias do município. Depois, 
haverá missa na Basílica, às 
10h, seguida de batizados 
às 11h30. A programação 
se encerra com missas na 
Basílica às 17h e 19h. 

Os munícipes e turistas 
que estivem em São Louren-

ço durante a Semana Santa 
não terão muitas opções 
culturais programas para o 
período pela Prefeitura. Neste 
ano, não houve investimen-
tos por parte da administra-
ção municipal como em anos 
anteriores. A gestão explicou 
que diversas atividades de-
vem acontecer no feriado 
de Tiradentes, na próxima 
semana.

Programação Cultural 

Neste fim de sema-
na acontecerá apenas a 

XXXIII Exposição Mineira 
de Artesanato Rural, que 
acontece desde quarta-
feira (12) e seguirá até o 
domingo (16). O evento é 
aberto ao público sempre 
das 09h da manhã às 22h. 
A feira, que reúne arte-
são de toda Minas Gerais, 
ocorre no Calçadão II. 

Estava programado tam-
bém para acontecer o show 
da Banda Blues Brasil, no 
sábado (15). Porém, o evento 
foi cancelado. O motivo da 
anulação do show não foi 
informado pela Prefeitura. 


