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Dançarinos são classificados 
para campeonato internacional

Semana Santa 
atrai centenas de 

fiéis na região

São Lourenço recebe 
primeiro Festival Sô Minas

O 1º Festival Sô Minas 
da cidade de São Lourenço 
celebrou mais uma vez os 
90 anos de emancipação 
político-administrativa do 
município. Foram 3 noites 
de show, um Festival de 
Food Truck e uma exposi-
ção de fotos que resgatou 
a memória da cidade. 

Os artistas mineiros Lô 
Borges e Tunai trouxeram 
muita música popular 
brasileira para o público, 
que prestigiou também 
a cantora e compositora 
francesa Valerie Lu. 

O Festival de Food 
Truck de São Lourenço 
trouxe 8 opções diferen-
ciadas de gastronomia. 

A exposição fotográfica 
“90 anos em 90 histórias” 
reuniu registros antigos da 
cidade e permaneceu aberta 
ao público durante todos os 
dias de Festival.

Dançarinos de Liber-
dade foram classificados 
para participar de cam-
peonato internacional de 
dança. O único grupo do 
Sul de Minas vai repre-
sentar a região na etapa 
World All Dance Interna-
tional, em Orlando, nos 
Estados Unidos. 

Os dançarinos ficaram 
entre os três primeiros luga-

res na competição All Dan-
ce Brazil, que aconteceu 
no sábado (8), no Rio de 
Janeiro. O grupo faz parte 
do projeto “Quem Dança é 
mais Feliz”, da coreógrafa 
Darlene Baptista. 

A escola de dança de 
Liberdade já participou da 
abertura dos jogos olím-
picos e paraolímpicos, no 
Rio de Janeiro. 

A Semana Santa é 
uma tradição religiosa 
catól ica que celebra 
a Paixão, a Morte e a 
ressurreição de Jesus 
Cristo. Ela começa no 
Domingo de Ramos, 
que relembra a entrada 
triunfal de Jesus em Je-
rusalém e termina com 
a sua ressurreição, que 
é celebrada no domin-
go de Páscoa.

Paróquias de toda a 
região prepararam uma 
extensa programação 
com missas, conf is-
sões e procissões. 

Em São Vicente de 
Minas, a programação foi 
elaborada pela Paróquia 
de São Vicente Férrer. 

Em Liberdade, a Pa-
róquia de Bom Jesus do 

Livramento recebeu inú-
meros fiéis para as cele-
brações deste momento 
tão importante para a 
Igreja Católica. 

A Paróquia do Senhor 
Bom Jesus do Matozi-
nhos em Bom Jardim de 
Minas também celebrou 
a Semana Santa com 
muitos ritos e orações. 

Em Andrelândia cen-
tenas de fiéis participa-
ram dos ritos, celebra-
ções e atos litúrgicos 
programados pela Paró-
quia Nossa Senhora do 
Porto da Eterna Salva-
ção de Andrelândia. 

Confira nesta edição 
algumas fotos e registros 
das celebrações da mor-
te e ressureição de Jesus 
nas cidades da região.

Evento cultural atraiu são-lourencianos e visitantes de 
diversas regiões para prestigiar a música mineira

O grupo de dança é de Liberdade e o único do Sul de Minas que vai representar a região
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A vítima comum da 
Direita e da Esquerda

Mire os 
Gigantes

Performances 
extraordinárias

Simpatia e  amabilidades, 
 desconfie sempre...

Àquela tarde de sá-
bado, depois de desfru-
tarmos de uma manhã 
proveitosa e movimen-
tada pelos passeios à 
localidade e cercanias, fui 
convidado por um cidadão 
hóspede do hotel, - o qual 
a convivência agradável e 
simpática nos levou a um 
relacionamento de alguma 
confiança e amizade – a 
acompanha-lo a assistir 
no estadinho local de Li-
berdade, uma partida de 
futebol entre o da cidade e 
o adversário do município 
de Serrania, MG, em que 
a rivalidade futebolística 
é sempre o ponto alto da 
região. O convite deu-se 
pelo fato de ser um rubro 
negro e amante da arte do 
futebol como revelei.

Acomodado à pequena 
arquibancada, onde bom 
público se mantinha, as-
sistia atento a “pelada so-
fisticada”, quando sem que 
me apercebesse, ao nosso 
lado um cidadão sentou-se 
cumprimentando o compa-
nheiro, que educadamente 
me apresentou, inclusive 
me enaltecendo a dizer 
que era um Rubro Negro 
influente no Flamengo. Um 
tanto perplexo, limitando-
me a sorrir, sem querer por 
educação contestá-lo pelo 
que proferia, a estranhar às 
elogiosas palavras, intriga-
do, continuei a apreciar o 
jogo, em que o cidadão vol-
ta e meia tecia comentários 
sobre alguns jogadores lo-
cais, a engrandecê-los que-
rendo talvez minha opinião 
sobre as qualidades deles. 
Desconfiado, atribuindo 
aquela insistência um tanto 
pegajosa, limitou-me a dar 
sem muita ênfase meus 
reticentes comentários e na 
conversa.  

Jogo encerrado, time lo-
cal vitorioso, torcida alegre, 
deixamos o campo seguindo 
à direção do hotel, quando 
o amigo e o cidadão param 
enfrente a sede do clube, 
onde nos despedimos, pois 
ambos entraram no prédio 
esboçando  certo melindre, 

com o “amigo” a dizer que 
mais tarde nos falamos. A 
noite quando saíamos, eu 
e minha mulher, para nos 
alimentarmos, deparei que 
aqueles dois conversavam 
à sala de estar. Limitando-
me a cumprimenta-los, 
deixamos o hotel. 

Na tarde do domingo, 
com o hotel já quase deso-
cupado pela debandada de 
hóspedes do fim de sema-
na, inclusive pelo “amigo”, 
sou surpreendido com a 
chegada daquele cidadão 
do futebol  que vinha a mi-
nha procura. Atendendo-o, 
retirando de um envelope, 
apresentou-me um papel 
em que solicitava minha 
assinatura, já que aquele 
papel lia-se que determi-
nada pessoa, estava auto-
rizada a ser recebida pelo 
departamento de futebol 
do Flamengo por minha in-
dicação, pois como “olhei-
ro” o apresentava ao clube 
como um diamante bruto a 
ser lapidado. Surpreso e 
porque não indignado, sa-
ímos rumo a DP local, vez 
que o esperto 171, havia 
tomado do pobre cidadão 
R$500,00 baseada na mi-
nha inocente presença ao 
campo de futebol. Diante 
da armação em que servi 
como cúmplice na aplica-
ção do golpe, felizmente 
nada me coube, a não ser 
lamentar pelo pobre cida-
dão ludibriado por acredi-
tar naquele golpista.

Moral da história: A 
desconfiança sempre de-
verá fazer parte de toda 
confiança...

Ah... Esses “turistas 
simpáticos e cheiro de 
amabilidades”, que pos-
suem na lábia suas vir-
tudes a armarem seus 
golpes pela simpatia, ca-
risma e amabil idade a 
demonstrar conf iança, 
sempre  serão eternos 
picaretas e acima de tudo 
bastante pitorescos quan-
do essas qualidades são 
descobertas. Pena que 
tardiamente neste epi-
sódio...

Ideologia e Livro Didático

Da Burocracia e Das Leis

* Celso Klammer

Perceber a presen-
ça da ideologia no livro 
didático é detectar tam-
bém esta  presença em 
qualquer aspecto da vida 
humana. Como dir ia o 
velho Gramsci, filósofo 
italiano, “viver significa 
tomar partido. Não podem 
existir os apenas homens, 
estranhos à cidade. Quem 
verdadeiramente vive não 
pode deixar de ser cida-
dão e partidário”.

Ou seja, precisamos ter 
clareza do conjunto de ideias 
que dão sustentação à nossa 
forma de pensar, de sentir 
e de agir porque a nossa 
consciência é construída a 
partir de discursos assimila-
dos no conjunto de todas as 
relações sociais. São estes 
aspectos que dão um dire-
cionamento às nossas mais 
diferentes concepções de 
mundo, sejam sobre religião, 
família, estética, educação, 
ensino ou livro didático.

Contudo, para compre-
ender melhor estas ques-
tões, é preciso resgatar, 
ainda que brevemente, o 
conceito de ideologia que, 
segundo Karl Marx (1818-
1883), possui a função de 
ocultar a verdadeira reali-
dade. Considerando esta 
abordagem, precisamos 
entender agora sobre a 
função do livro didático. 
Em primeiro lugar, ele pre-
cisa ser entendido como 
parte da história cultural 
da nossa civilização.

Em segundo lugar, ele 
é o objeto do processo de 
ensino e aprendizagem e, 
nesse contexto, há vários 
sujeitos: o autor, o editor, 
a escola e,  sobretudo, 
os professores e alunos. 
É impossível que a ação 
destes sujeitos na produção 
e na relação com o livro 
didático seja neutra ou 
isenta de valores, crenças 
e opiniões. Como afirma o 
pesquisador Charrtier, “não 
existe nenhum texto fora do 
suporte que o dá a ler, que 
não há compreensão de um 
escrito, qualquer que ele 
seja, que não dependa das 
formas através das quais 
ele chega ao seu leitor”.

Como diz Hobsbawm, 
historiador inglês, “é impos-
sível uma ciência puramen-
te objetiva e isenta de juízos 
de valor […]”. Portanto, o 
livro didático está carre-
gado de valores, crenças 
e opiniões sejam sobre 
mulher, homem, família, 
sexualidade, etnia, religião,  
enfim,  tudo que faz parte 
do fazer e do pensar da 
nossa humanidade.

A abordagem destes te-
mas depende da bagagem 
e da concepção que os su-
jeitos envolvidos possuem. 
É preciso compreender a 
forma como os livros são 
produzidos, distribuídos 
e adotados. No entanto, 
é imprescindível destacar 
a importância do profes-
sor nesse contexto. Ele 
também possui crenças e 
valores que dão sustenta-

ção a sua prática em sala 
de aula e, particularmente, 
sua relação com o livro di-
dático. Tomar consciência 
destas crenças é perceber 
o caminho que norteia a 
sua prática, é estabelecer 
conexões com os fenôme-
nos que se apresentam 
cotidianamente, é estar 
sintonizado com o seu fazer 
e o seu pensar pedagógico, 
tendo claro o perfil de aluno 
que pretende formar e para 
que sociedade.

Uma forma de incre-
mentar a ação do profes-
sor sobre a utilização do 
livro didático em sala e 
aula seria por meio da for-
mação continuada. A do-
cência é uma profissão 
– e como tal, precisa de 
uma formação específica e 
constante, como qualquer 
outra atividade profissional. 
Esta formação consiste 
em cursos ministrados aos 
professores pelas institui-
ções competentes, a fim 
de que possam expandir 
a reflexão e as formas de 
utilização do livro didáti-
co. Esses cursos podem 
proporcionar as trocas de 
experiências vivenciadas 
em sala de aula, reflexões 
para novas abordagens e, 
principalmente, contribuir 
para a autonomia deles na 
avaliação e seleção dos 
livros didáticos.

* Celso Klammer é 
doutor em Educação e co-
ordenador do Programa 
de Formação Docente da 
Universidade Positivo

Stefan Salej

Recentemente, um pró-
cer acadêmico descreveu 
para um seleto público 
empresarial as enormes 
dificuldades que têm as 
universidades, sejam es-
taduais ou federais, na 
sua administração e, em 
especial, no cumprimento 
da lei 8666,  que rege as 
compras das entidades 
públicas. E mais, não con-
seguem ser mais flexíveis 
na transferência de tecno-
logias porque as leis im-
pedem. Então, a solução é 
assim: ficamos parados re-
clamando ou então vamos 
trabalhar para mudar as 
leis. Sendo que os maiores 
estudiosos das leis estão 
nas universidades, que 
também formam os maiores 
defensores das leis, sejam 
advogados ou juízes. E 
se eles não conseguem 
seguir a legislação com 
essa máquina intelectual à 
disposição, como ficam as 
empresas, os empresários 
e seus executivos?

 A lei não se discute, se 
cumpre, diziam antigamen-
te. Os emaranhados jurídi-
cos que enfrentamos todos 
nos neste país ultrapassam 
a capacidade humana de  
gerenciar negócios a e vida 
do cidadão. Começam com 
as próprias modificações e 
emendas da constituição 

de 1988, que era um texto 
complexo, porém um livro 
que você carregava no 
bolso e hoje virou o que 
mesmo? Uma coletânea 
de interesses de grupos 
políticos, econômicos, so-
ciais, uns contra os outros 
para procurar proteger 
seus benefícios. Vejam a 
quantidade de processos 
que temos na justiça, sem 
solução, com demora que 
ultrapassa nos casos pe-
nais qualquer nível mínimo 
de dignidade (prisões sem 
julgamento, presos conde-
nados com pena cumprida 
ainda não liberados, e um 
sistema prisional que faz 
mais mal à sociedade do 
que o bem para o qual 
foi criado há séculos) e 
nos casos trabalhistas e 
econômicos, enfrentamos 
a demora e complexidade 
das soluções,  que au-
mentam os custos e a 
incerteza jurídica e dimi-
nuem qualquer chance de 
sermos competitivos.

 Sim senhor, nos somos 
competitivos no chão de 
fábrica, na loja, em qual-
quer negócio. O que nos 
mata é a absoluta falta de 
compromisso dos agentes 
do estado e dos políticos, 
com raras exceções que 
confirmam a regra, com 
a modernização do siste-
ma de gestão do estado. 
Novas leis em todos os 

níveis são nós górdios adi-
cionados nas cordas que 
levam ao enforcamento da 
economia nacional e das 
liberdades do cidadão. O 
cidadão, no trato com o 
estado é um verdadeiro 
herói, o funcionário público 
sofre no sistema que lhe é 
imposto e a economia fica 
cada vez mais ineficaz e 
menos competitiva. E não 
é trazendo produto chinês 
que isso vai se resolver. 
Talvez precisemos dos 
chineses para resolver 
essas complexidades que 
o sistema nos impõe.

 Estamos falando em 
grande reformas como a da 
previdência, a trabalhista e 
similares, mas os estados 
e municípios, sem falar no 
governo federal, não são 
capazes de reduzir em uma 
folha o regulamento dos 
impostos como o ICMS, 
que passa de cinco mil pá-
ginas em Minas Gerais.

 Vamos desburocratizar 
este país, simplificar a vida 
do cidadão e inverter essa 
ineficácia que sufoca e 
mata o estado,  para termos 
a nossa chance de cres-
cer. Aliás, essa é uma boa 
agenda para as entidades 
de classe e a sociedade 
civil. A não ser que elas 
também sejam beneficiá-
rias dessa loucura burocrá-
tica que assola, domina e 
atrasa tanto o Brasil.
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* Daniel Medeiros

 O final do século XX 
e essas duas primeiras 
décadas do século XXI reve-
laram uma mudança muito 
expressiva na noção geral 
sobre o “futuro”. As utopias 
revolucionárias do fim do 
XIX e primeiras décadas 
do XX – tanto comunistas 
quanto fascistas – imagina-
vam um lugar e um tempo 
no qual as sociedades – de 
classe, no primeiro caso; na-
cionais, no segundo – vive-
riam, conjuntamente, uma 
espécie de “paraíso” na 
Terra, livres dos infortúnios 
econômicos e dos inimigos 
raciais e/ou religiosos.

E qual mudança vem 
se processando? A ascen-
são de um novo tipo de 
aspiração de vida, focado 
no presente e não mais 
no futuro. Uma aspiração 
hedonista, alimentada pela 
quebra das tradições e pela 
busca pela flexibilização do 
trabalho, além da fantástica 
multiplicação dos contatos, 
graças às redes sociais.

Mudanças que liberaram 
desejos antes ignorados ou 
fortemente reprimidos, de uso 
pessoal do tempo, do corpo, 
das ideias, da força produtiva, 
e expressos em conquistas 

e lutas, como a onda de em-
preendedorismo, a liberação 
sexual, as mudanças de 
relação com o sucesso e o 
dinheiro, a busca por formas 
mais imediatas e prazerosas 
de “ganhar a vida”.

Todas essas mudanças 
atingem, principalmente (o 
que é óbvio!) os jovens. E, 
por isso, causam estranheza 
e, em muitos casos, repulsa 
dos mais velhos. A nova re-
lação com o espaço público 
– que se torna lugar de lazer 
ao invés de lugar de debate, 
protesto – passa a ser vista 
como “alienação”; a nova 
relação com o Eu (self), nar-
cisismo e superficialidade.

Difícil entender que estas 
mudanças traduzem, na ver-
dade, um passo para frente 
do que nos acostumamos a 
chamar de Modernidade: o 
que já foi revolucionário ao 
romper com as hierarquias 
baseadas no sangue e nos 
títulos de nobreza, nas tra-
dições locais, em nome de 
uma realização racional e uni-
versal, é agora abalada outra 
vez por uma nova “onda”:  a 
da diversidade, da quebra da 
ideia de progresso e futuro, 
em nome de uma satisfação 
imediata, descontraída e 
descompromissada. E ten-
do no indivíduo, presente e 

ativo, livre e criativo, alegre 
e opinativo, o centro dessa 
nova organização econômi-
ca, social e política.

As correntes ideológicas 
ainda predominantes, tanto 
de “direita” quanto de “es-
querda”, insistem nos velhos 
jargões de pátria, nação, 
classe, futuro, progresso ou 
tradição e glória. E estes dis-
cursos surtem ainda grande 
efeito, principalmente entre 
os mais velhos e assusta-
dos, entre os trabalhadores 
das fábricas e funcionários 
públicos, entre os carentes 
e dependentes dos progra-
mas sociais e mesmo entre 
as novas gerações que in-
ternalizam esses discursos 
e enxergam seus desejos 
como “incorretos”.

Mas a “velha” política, 
ao reagir a esta busca de 
uma nova identidade como 
alienação e ignorância, não 
faz mais do que fizeram 
aqueles que recusaram o 
recado do primeiro corajoso 
que saiu da caverna e voltou 
para avisar: “o que sustenta 
os discursos de vocês não 
passam de sombras proje-
tadas nas paredes.”

* Daniel Medeiros é 
Doutor em Educação His-
tórica pela UFPR e profes-
sor no Curso Positivo.

Gilclér Rigina

Toda profissão e todo 
ramo de negócio tem seus 
ícones, aquelas pessoas 
que realizaram grandes 
proezas, ficaram famosas 
bilionárias ou revoluciona-
ram o mercado.

Você pode trata-las 
como deuses inatingíveis 
ou encará-las como seres 
humanos que um dia foram 
iguais a todos nós.

Trata-las como deuses 
inatingíveis é uma atitude 
perigosa, pois pode dar 
espaço para inúmeras 
desculpas confortáveis 
que vão mantê-lo exata-
mente onde você está.

É muito melhor encará-las 
como seres humanos, estu-
dar suas biografias, investigar 
suas atitudes e procurar en-
tender como elas se tornaram 
tão bem-sucedidas.

Construir uma rede 
de contatos vai conectá-
lo a pessoas-chave que 
muitas vezes parecem 
inatingíveis e aprender 
como se posicionar para 
ser um vencedor.

O guru mundial da Ad-
ministração, Peter Drucker 
dizia que as decisões de 

negócio acontecem muito 
mais durante almoços e 
jantares do que em qual-
quer outro momento e que 
essa matéria não é discuti-
da nos cursos de MBA.

No mundo corporativo, 
como em tudo na vida exis-
tem dois tipos de pessoa; 
Aqueles que alimentam 
uma forte rede de contatos 
e outros que acham que 
não passa de politicagem e 
pura perda de tempo.

Qual dos dois tipos é 
você? Pare e pense comi-
go: Entre 75% e 80% das 
vagas que se abrem nas 
empresas são preenchi-
das por “Q.I”. Isso mesmo, 
“quem indica”.

Mire os gigantes. Diga-
me com quem andas e te 
direi quem és. Sim, este é 
um ditado popular inspirado 
em várias passagens bíbli-
cas como a que lemos em 
Provérbios 13:20: “Quem 
anda com os sábios será 
sábio; mas o companheiro 
dos tolos sofre aflição.”

Então a dica é: Mire os 
gigantes e alimente sua 
rede de contatos. Trabalhe 
e corra para o abraço. 

Pense nisso, um forte 
abraço e esteja com Deus!

* Eduardo Shinyashiki 

O que as empresas 
que não atingem as suas 
metas têm em comum? 
Elas vivem em um am-
biente no qual se prolifera 
a angústia, a ansiedade, o 
estresse, a perda de tem-
po, de foco e de improdu-
tividade. Nenhum desses 
problemas surge do nada. 
Ao contrário, todos come-
çam na forma de confli-
tos, de profissionais sem 
sinergia, com ruídos na 
comunicação e com gesto-
res desintegrados com os 
seus times. Esses fatores 
impactam diretamente na 
falta de resultados e são 
frutos do despreparo dos 
integrantes da companhia 
para gerar relações huma-
nas, tanto entre si quanto 
com os clientes.

Infelizmente, é comum 
identificarmos todas essas 
adversidades nas institui-
ções – são os gargalos das 
metas que deveriam ser 
atingidas frequentemente. 
Com a mesma frequência, 
também podemos notar que 
a maioria das organizações 
tem todas as condições 
para que os resultados 
sejam atingidos, porém 
apresenta um custo opera-
cional que se sobrepõe à 
capacidade de entrega.

Estamos vivendo um 
cenário mundial em que, 
mais do que ter conheci-
mento técnico, tornou-se 
fundamental ter um pro-
fundo domínio sobre o im-
pacto da comunicação em 
relação às atitudes, às mo-
tivações e ao desempenho 
das equipes e dos clientes. 
Mas o que pode ser feito 
para que os colaboradores 
sejam convergentes?

Quando todos compre-
endem o que cada um está 
buscando, o significado 
da união começa a fazer 
sentido para que, juntos, 
eles possam produzir um 
resultado que conduza à 
realização geral. É nes-
te momento que o “estar 

junto” é importante, que a 
individualidade deve ser 
descartada. Entender que, 
unidos, todos são capazes 
de conquistar as metas e, 
principalmente, os contex-
tos necessários para que 
os sonhos possam se tor-
nar realidade é o principal 
segredo para criar equipes 
de alta performance.

A Formação Power Pro-
fessional foi criada para 
oferecer ao profissional to-
das as soluções que ele ne-
cessita para ter performances 
extraordinárias, o poder de 
criar resultados e realidades 
que deseja e merece viver. 
Ao reunir diversas técnicas 
comprovadas pela neuroci-
ência para capacitar a pes-
soa com uma comunicação 
poderosa, o curso conduz 
ao empoderamento tanto na 
vida quanto na carreira, com 
um direcionamento preciso 
do seu sucesso profissional.

Viver a estratégia do 
sucesso é o segredo para 
alcançar os objetivos e 
superar as metas que 
estipulamos. Ao experi-
mentar essa fórmula irá 
observar que a cada dia, 
você va i  se apropr iar 
mais  do sucesso que 
merece. Essa é a prin-
cipal diferença daqueles 
que alcançam as metas 
de quem fica no quase. 
Transforme os seus po-
tenciais em poderes e 
concretize o que deseja.

* Eduardo Shinyashiki 
é mestre em neuropsico-
logia, liderança educado-
ra e especialista em de-
senvolvimento das com-
petências de liderança 
organizacional e pessoal. 
Com mais de 30 anos de 
experiência no Brasil e na 
Europa, é referência em 
ampliar o poder pessoal 
e a autoliderança das 
pessoas, por meio de pa-
lestras, coaching, treina-
mentos e livros, para que 
elas obtenham atuações 
brilhantes em suas vidas. 
Mais informações: www.
edushin.com.br

2pedro 1:3,4 
2 Pedro 1 -  3. visto como 

o seu divino poder nos tem 
dado tudo o que diz respeito 
à vida e à piedade, pelo pleno 
conhecimento daquele que nos 
chamou por sua própria glória 
e virtude;

4. pelas quais ele nos 
tem dado as suas preciosas e 
grandíssimas promessas, para 
que por elas vos torneis parti-
cipantes da natureza divina, 
havendo escapado da corrup-
ção, que pela concupiscência 
há no mundo.

Deus nos deu sua palavra 
para que vivamos de acordo 
com sua vontade.

A natureza divina de Deus 
não é uma natureza natural é 
uma natureza sobrenatural , 
Deus é espírito .

Nós temos uma natureza 
natural um corpo natural: que 
foi tirado do pó da terra , que 
vive as coisas desse mundo , 
que deseja bens riquezas , as 
coisas desse mundo.

Espírito: sopro de Deus , 
fôlego divino saído do próprio 
Deus.

O que nós faz ter a imagem 
e semelhança de Deus é essa 
natureza divina esse espírito 
que habita em nós.

Em nós existe 2 naturezas 
lutando uma natural que quer 
fazer as coisas do mundo e a 
outra espiritual que deseja as 
coisas de Deus.

2corintios 4:16,18
2 Coríntios 4 -  16. Por isso 

não desfalecemos; mas ainda 
que o nosso homem exterior 
se esteja consumindo, o in-
terior, contudo, se renova de 
dia em dia.

17. Porque a nossa leve e 
momentânea tribulação produz 
para nós cada vez mais abun-
dantemente um eterno peso 
de glória;

18. não atentando nós nas 
coisas que se vêem, mas sim 
nas que se não vêem; porque 
as que se vêem são temporais, 
enquanto as que se não vêem 
são eternas.

Paulo usa a expressão ho-
mem interior e homem exterior

Embora o homem jamais 
será um deus , ele no entanto 
ao se converter a Cristo passa 
a ser co-herdeiro da natureza 
de Deus.

Muitas vezes vivemos no 
mundo com nosso corpo natu-
ral somente querendo viver as 
coisas que esse mundo tem 
para nós oferecer , desejando 
só as coisas naturais, enfren-
tando problemas , situações 
difíceis, fazendo escolhas er-
radas e achando que somos 
capazes de fazer e viver sozi-
nhos sem Deus.

E esquecemos que Deus 
está conosco, que seu espí-
rito habita em nós . O Espírito 

Santo não é só colar pra usa-
do como um acessório, nem 
uma qualificação extra pra ser 
acrescentada no meu currículo 
, ele é para fazer a diferença 
nas nossas vidas.

Esquecemos das bênçãos 
de Deus, das promessas de 
Deus , do seu amor por nós e 
agimos com nossa natureza 
natural.perdemos esse amor 
por deus em buscá-lo , adora-lo 
e quando vamos ver estamos 
envoltos em problemas , sem 
saber o que fazer, pra onde ir, 
perdidos em escolhas que nós 
mesmos fazemos.

Muitas vezes nós perde-
mos em nós mesmos e acha-
mos que não temos o direito de 
se achegar a Deus.

Realmente não somos 
merecedores desse amor que 
Deus tem por nós, mas Ele é 
misericordioso

Nós precisamos adorar a 
Deus, buscar a Deus com que 
vc é, com o que vc tem.

Se a única coisa que vc 
tem é um coração quebrado 
e lágrimas é isso que Ele quer 
receber de vc.

Vc precisa entregar a Deus 
o que vc tem para que Ele pos-
sa mudar, transformar, ajudar, 
ensinar, apoiar.

Ele é Deus, Ele sabe o 
que fazer.

Eu não preciso ser um 
super herói, estar mais velho 
ou mais moço ,ser mais rico ou 
estar feliz para me achegar a 
Deus. Eu preciso adora- lo em 
espírito e em verdade.

Nós nos esquecemos que 
existe dentro de nós uma natu-
reza sobrenatural, um Espírito 
Santo de Deus , que está vivo 
em nós e esse espírito vem do 
próprio Deus  que te ensina que 
vc é capaz, forte, vencedor, não 
vai cair, etc.

Mesmo diante de qualquer 
circunstância o espírito que 
habita em vc é mais forte do 
que sua própria carne e suas 
vontades.

Por isso nós precisamos 
nós entregar a Ele em gratidão 
nos entregar a Ele com o que 
temos com o que somos

Se vc tem hoje alegria no 
seu coração entregue a Ele. Mas 
se vc tem lágrimas e um coração 
quebrado também é isso que Ele 
quer receber de vc.

Joao 4:24 
Adoraremos em espírito e 

em verdade

Salmos 126:5,6
Os que com lágrimas se-

meiam com júbilo ceifarão, 
quem saí andando e chorando 
enquanto semeia voltará com 
júbilo trazendo os seus feixes.

Quando vc semeia seu 
coração sua vida em adoração, 
busca de Deus vc voltará com 
júbilo trazendo suas bênçãos .

Adorarei com
o que sou
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Ministério da Agricultura afasta servidores 
indiciados na Operação Carne Fraca

Produção Aquícola recebe incentivo 
para regularização em Minas Gerais

FAB quer testar nos próximos anos 
velocidade hipersônica em voo

Projeto é estratégico para a FAB, pois pode revolucionar a propulsão de 
veículos espaciais; experiência deve ser realizada em 2020

Ministro Blairo Maggi também determinou abertura de processos 
administrativos para apoiar as investigações da Polícia Federal

Mutirões serão organizados nas regiões Central, Sudoeste, Zona da Mata 
e Triângulo para o licenciamento dos empreendimentos

Está previsto para ini-
ciar em 2020 o teste em 
voo com o demonstrador 
tecnológico 14-X, protótipo 
usado pelo Instituto de Es-
tudos Avançados (IEAV), 
em São José dos Campos 
(SP), para desenvolver 
estudos de um motor que 
possa atingir velocidades 
de 12 mil km por hora ou 
3 km por segundo. Uma 
velocidade dez vezes mais 
rápida que o som.

A tecnologia de pro-
pulsão hipersônica as-
pirada, que utiliza o ar 
atmosférico para a com-
bustão, está entre os 
projetos apresentados 
pela Força Aérea Brasi-
leira (FAB) na maior feira 
de segurança e defesa 
da América Lat ina. A 
tecnologia é nova e está 
em desenvolvimento por 
países como Estados 
Unidos e Austrália.

“Queremos hoje sair 
do nível laboratorial e dar 
o grande salto que é para 
o nível de qualificação 
em voo dessas tecnolo-
gias”, afirma Israel Rêgo, 
gerente do Laboratório 

de Aerotermodinâmica e 
Hipersônica do IEAV. No 
local, está instalado o 
maior túnel de vento (T3) 
da América Latina, onde 
são realizados os testes. 
Os registros são feitos 
com uma câmera de alta 
velocidade.

De acordo com o 
pesquisador, o projeto é 
estratégico para a FAB, 
pois pode revolucionar a 
propulsão de veículos es-
paciais. “O projeto Prohi-
per irá, dentro de 10 anos, 
oferecer à Força Aérea 

Brasileira um produto de 
defesa que permita reali-
zar voos rumo ao espaço 
de maneira mais barata e 
levando mais carga útil”, 
analisa o pesquisador.

“O grande desafio com 
relação ao motor é conse-
guir demonstrar a opera-
cionalidade da combustão 
hipersônica, que é a fonte 
de energia para realização 
do voo”, complementa.

Um dos pesquisadores 
do projeto, o engenhei-
ro aeroespacial Tenente 
Norton Assis, explica que 

o motor-foguete con-
vencional tem de levar 
no seu interior tanto o 
combustível (álcool, hi-
drogênio ou querosene) 
quanto o oxidante (geral-
mente o oxigênio).

Já o princípio de ação 
da combustão hipersô-
nica utiliza o próprio ar 
como oxidante para a 
queima do combustível. 
A principal vantagem é 
que um motor aspirado 
precisa levar no interior 
apenas o combustível.

Estima-se que a nova 

tecnologia possa permitir 
cargas úteis com até 15% 
do peso da decolagem 
de veículos espaciais. 
Atualmente, são utiliza-
dos motores-foguete de 
múltiplos estágios não 
reutilizáveis, baseados 
em combustão química 
em que são necessá-
rios carregamentos de 
combustível e oxidante. 
Com essa configuração, 
o peso da carga útil, ou 
satélite, por exemplo, 
f ica l imi tado a cerca 
de 5% do peso total do 
veículo lançador.

“O oxidante pode ser 
retirado do ar atmosfé-
rico, como um carro”, 
compara o engenheiro. 
“Isso reduz o peso total 
do veículo que será lan-
çado e faz com que a 
carga útil possa ser mais 
pesada. Uma vez que ele 
não leva o oxidante no 
interior, o veículo torna-se 
mais seguro e essa redu-
ção de peso agrega mais 
eficiência”, ressalta.

 Fonte: Portal Brasil, 
com in formações da 
Força Aérea Brasileira

Operação investiga pagamentos ilícitos a servidores por fornecedores de carne

Foto: Divulgação Foto: Divulgação
Em nota, o ministro 

da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Blairo 
Maggi, informou, nesta 
sexta-feira (17), que de-
terminou o afastamento 
dos servidores do órgão 
indiciados na Operação 
Carne Fraca, da Polícia 
Federal. A abertura de 
processos administrati-
vos vai apoiar as inves-
tigações da PF.

A operação, cuja in-
vestigação começou há 
mais de dois anos, apura 
o envolvimento de fiscais 
agropecuários federais em 
um esquema de liberação 
de licenças e fiscalização 
irregular a empresários 
do agronegócio.

“O que as apurações 
da Polícia Federal indicam 

é um crime contra a popu-
lação brasileira, que me-
rece ser punido com todo 
o rigor. Neste momento, 

toda a atenção é neces-
sária para separarmos o 
joio do trigo. Muitas ações 
já foram implementadas 

para corrigir distorções e 
combater a corrupção e os 
desvios de conduta, e novas 
medidas serão tomadas”, 

Fomentar a regula-
rização dos empreen-
dimentos aquícolas no 
Estado. Este é o objetivo 
do convênio assinado 
pelo Governo de Minas 
Gerais, por meio da Se-
cretaria de Agricultura, 
Pecuária e Abasteci-
mento (Seapa), com a 
Secretaria Especial da 
Agricultura Familiar e De-
senvolvimento Agrário.

Com um cronograma 
que irá atender às regiões 
Central, Sudoeste, Zona 
da Mata e Triângulo Mi-
neiro até o final de 2018, o 
convênio tem como meta 
final a organização de mu-
tirões para a regularização 
dos empreendimentos em 
cada uma das regiões.

As ações contam com 
a participação da Secre-
taria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sus-
tentável (Semad) e a 
Emater-MG.

Dividido em três etapas, 
o programa fará primeiro a 
elaboração das instruções 
de serviço pelo Sistema 
Estadual de Meio Ambiente 
(Sisema) e a realização de 
oficinas de nivelamento 
dos procedimentos junto 

afirmou o ministro. “Minha 
determinação é tolerância 
zero com atos irregulares 
no Mapa”, concluiu.

É a maior operação 
já realizada pela Polícia 
Federal. Cerca de 1.100 
policiais federais estão 
cumprindo 309 manda-
dos judiciais, sendo 27 
de prisão preventiva, 11 
de prisão temporária, 77 
de condução coercitiva 
e 194 de busca e apre-
ensão, em residências 
e locais de trabalho dos 
investigados nas cidades 
de Curitiba, Londrina, 
Maringá, Foz do Iguaçu, 
São Paulo, Brasília, Belo 
Horizonte e Goiânia.

Fonte: Portal Brasil, 
com informações da Polí-
cia Federal e do MAPA

O projeto é estratégico para a FAB, pois pode revolucionar a propulsão de veículos espaciais 

Foto: Divulgação

BNDES vai garantir 
linhas de crédito para 
produtos de defesa
Financiamento de país a país vai

 beneficiar a produção da indústria 
nacional e incentivar a competitividade

O Banco Nacional de 
Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BN-
DES) vai garantir uma 
linha de financiamento 
internacional de país a 
país que vai beneficiar 
a produção da indústria 
nacional de defesa, com 
prazos de pagamento de 
até 25 anos e 100% das 
exportações brasileiras.

O anúncio foi feito pela 
presidente do banco, Ma-
ria Sílvia Bastos Marques, 
em visita a LAAD – a 
maior e mais importante 
feira do setor de defesa 
na América Latina.

“Essa é uma exporta-
ção diferente das usuais 
porque é feita de país a 
país. O que o governo 
brasileiro está fazendo de 
forma coordenada, com os 
Ministérios da Fazenda, 
da Defesa, de Relações 
Exteriores e os todos de-
mais órgãos envolvidos, é 
possibilitar competitividade 

internacional à nossa in-
dústria”, afirmou.

Ainda segundo Maria 
Sílvia, os financiamentos 
poderão ter uma carên-
cia para pagamento de 
até cinco anos.

O ministro da Defesa, 
Raul Jungmann, disse 
que poderão ser finan-
ciados por países amigos 
equipamentos como o 
cargueiro KC-390 e o 
blindado Guarani, além 
de um submarino de pro-
pulsão diesel-elétrico.

Nessa terça-feira (4), 
Jungmann teve audiências 
com delegações do Zimbá-
bue, Paraguai, Itália e Polô-
nia, com o qual foi assinado 
um acordo de cooperação 
em defesa entre a Associa-
ção Brasileira das Indústrias 
de Materiais de Defesa e 
Segurança (ABIMDE) e a 
contraparte polonesa. 

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

Prévia da inflação 
atinge menor nível 

para abril em 11 anos

Operação Carro-
Pipa recebe R$ 192 

milhões em recursos

IPCA-15 avançou apenas 0,21%, menor nível 
para o mês desde 2006

Programa atende cerca de 4 milhões de
 pessoas no Nordeste, MG e ES

O custo de vida continua 
a cair para o brasileiro. Em 
abril, a prévia da inflação 
oficial, medida pelo Índice 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA-15), avançou 
e ficou em 0,21%. A taxa é 
a mais baixa para o mês 
desde 2006, quando o in-
dicador marcou 0,17%. Os 
dados foram divulgados 
nesta quinta-feira (20) pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística  (IBGE).

O resultado marca, tam-
bém, a acomodação do ín-
dice dentro dos parâmetros 
do Banco Central, que per-
segue uma meta de inflação 
de 4,5%, podendo variar 1,5 
ponto percentual para cima 
ou para baixo. Nos últimos 
12 meses, a taxa ficou em 
4,41%, menor variação 
nessa base de compara-
ção em sete anos. 

Já no acumulado do 
ano, o resultado de abril 
f icou em 1,22%, bem 
abaixo dos 3,32% regis-
trados no mesmo período 
do ano passado.

Entre os grupos que 
formam o IPCA-15, o prin-
cipal influenciador do mês 
foi o de alimentação e 
bebidas, que variou 0,31% 
diante da alta nos preços 
do tomate (+30,79%) e da 
batata-inglesa (+11,63%). 
O impacto desse item em 

abril foi de apenas 0,08 
ponto percentual.

Em abril, contudo, as 
quedas mais intensas foram 
registradas nos grupos de 
transportes (-0,44%) e arti-
gos residenciais (-0,43%). 
No primeiro, influenciou 
no resultado a queda nos 
preços de combustíveis 
(-2,77%) e, no segundo, 
a queda nos preços dos 
móveis (-0,71%).

Custo de vida menor
Com as  re fo rmas 

econômicas e a melho-
ra dos indicadores de 
confiança, o custo de 
vida do brasileiro vem 
caindo sistematicamen-
te nos últimos meses. 
No primeiro trimestre, 
por exemplo, a inflação 
oficial atingiu seu menor 
nível desde o início do 
Plano Real, em 1994.

Com isso, a expectati-
va no mercado financeiro 
é de que a inflação encer-
re o ano em 4,06%, bem 
abaixo da meta persegui-
da pelo Banco Central. 
Diante disso, a estimativa 
é que os juros estruturais 
da economia também 
caiam e fiquem em 8,50% 
ao ano em 2017.

Fonte: Portal Brasil, 
com informações do IBGE 
e Banco Central

O governo federal, por 
meio do Ministério da Inte-
gração Nacional, autorizou 
nesta semana a liberação 
de R$ 192 milhões para a 
Operação Carro-Pipa em 
diversos estados.

Os recursos já estão dis-
poníveis para que o Exército 
faça o pagamento dos servi-
ços prestados por pipeiros, 
nos meses de fevereiro e 
março, para o funciona-
mento da operação.

A Operação Carro-
Pipa Federal  a tende 

cerca de 4 milhões de 
pessoas no Nordeste, 
Minas Gerais e Espírito 
Santo. A expectativa é 
que mais de R$ 1 bilhão 
seja investido nas ações 
em 2017. A contratação, 
seleção, fiscalização e 
pagamento dos pipei-
ros é uma atribuição do 
Comando de Operações 
Terrestres (Coter) do 
Exército Brasileiro.

Fonte: Portal Brasil, 
com informações doMinis-
tério da Integração 

às Superintendências Re-
gionais de Meio Ambiente. 
Em seguida, serão feitas as 
orientações dos técnicos 
da Emater-MG sobre os 
procedimentos, mobiliza-
ção dos produtores e levan-
tamento dos documentos.

Na última etapa se-
rão realizados mutirões 
com presença in loco das 
instituições envolvidas 
no processo para regu-
larização. O objetivo é 
realizar o maior número 

de protocolos, por meio 
de preenchimento dos 
formulários e recebimento 
da documentação.

A gestora do projeto 
pela Seapa, Ana Carolina 
Castro Euler, explica que o 
licenciamento aquícola e a 
regularização da atividade 
são discutidos em todas 
as reuniões de Câmara 
Técnica Setorial da Aqua-
cultura. “O projeto veio ao 
encontro desta demanda e 
reflete o amadurecimento 

da cadeia produtiva aquí-
cola em Minas. A iniciativa 
é muito positiva e propor-
cionou a aproximação e 
o diálogo entre o setor 
produtivo e órgãos esta-
duais para uma reflexão 
da atividade”.

A piscicultura no es-
tado

 Minas Gerais ocupa 
o 10º lugar no ranking na-
cional em produção aquí-
cola. Entre as dificuldades 

enfrentadas pelos produ-
tores estão as rigorosas 
exigências ambientais. 
Sem a regularização da 
atividade, os produtores 
não conseguem acesso 
às políticas públicas para 
o setor, o que dificulta a 
expansão da produção.

O estado oferece con-
dições favoráveis para 
o aumento da produção 
aquícola, graças ao clima 
e à vasta oferta de água. 
Segundo o IBGE a pro-
dução do setor teve um 
crescimento de 37,97% 
nos últimos anos.

Destaque para as re-
giões Sudoeste e Central, 
com uma produção de 
5.195 e 6.298 toneladas 
respectivamente. O Tri-
ângulo Mineiro e o Alto 
Paranaíba produzem atu-
almente 3 mil toneladas.

Minas Gerais é o maior 
produtor de peixes orna-
mentais do país, na região 
da Zona da Mata. Também 
possui o segundo maior polo 
produtor de trutas na Ser-
ra da Mantiqueira. Dados 
da Emater-MG apontam 
4.653 produtores em 200 
municípios, sendo 3.435 
produtores familiares.

Clima e vasta oferta de água favorecem o desenvolvimento da aquicultura em Minas Gerais

Foto: Divulgação

Pipeiros abastecem regiões com falta d’água
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acesse o portal da sua cidade em www.correiodopapagaio.com.br/nomedacidade

Banda franco-brasileira 
Cao Laru se apresenta em Aiuruoca

Judiciário de 
Baependi condena 

entidade religiosa na 
Serra da Mantiqueira

Regionais

Apresentação na Praça Monsenhor Nagel

Parque Estadual da Serra do Papagaio

Na última quinta-feira, 
20 de abril, Aiuruoca re-
cebeu pela segunda vez 
a banda franco-brasileira 
Cao Laru! O grupo se 
apresentou na APAE, no 
Lar Santo Antônio, na As-
sociação Viva Educa e na 
Praça Monsenhor Nagel. 

A banda propõe um 
diálogo entre 6 vozes (5 
francesas e 1 brasileira) 
e uma grande diversi-
dade de instrumentos: 
violino, cavaquinho, vio-
loncelo, pandeiro, saxo-
fone, zabumba, contra-
baixo, maracas, acorde-
on, caxixi e triangulo. 

O grupo musical é 
composto por pessoas da 
América Latina, Russia 
e França, seus cantos e 
ritmos são inspirados na 
cultura da França, do les-

O Juiz de Direito da 
Comarca de Baependi, 
Flávio Junqueira, con-
denou a Sociedade Uni-
versal, instalada desde a 
década de 1990 na Serra 
do Papagaio, que com-
preende os municípios 
de Pouso Alto, Baependi, 
Alagoa, Itamonte e Aiu-
ruoca, a apresentarem 
Plano Geral de Recupe-
ração Ambiental de Áre-
as Degradadas – PRAD, 
no prazo de 90 (noventa) 
dias em função de danos 
ambientais praticados 
de várias formas.

A decisão veio depois 
de Ação Civil Pública ajui-
zada no ano de 2012 pela 
Coordenadoria Regional 
das Promotorias de Jus-
tiça do Meio Ambiente 
da Bacia do Rio Grande 
– CRRG e Promotoria Es-
tadual de Defesa do Patri-
mônio Cultural, em apoio 
à Promotoria de Justiça da 
Comarca de Baependi. A 
ação judicial cível foi julga-
da somente parcialmente 
procedente (pedido do 
Ministério Público não 
foi aceito integralmente 
pelo Judiciário) com a 
imposição de retirada de 
ruínas de casas, inicio de 
construção de heliponto, 
estradas e outras obras 
construídas pela Entida-
de Religiosa Associação 
Universal sem qualquer 
autorização dos órgãos 
ambientais, em local de 
difícil acesso.

Hoje a área está com-
preendida pelo Parque Es-
tadual da Serra do Papa-
gaio, Unidade de Conser-
vação, denominação dada 
pelo Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação 
da Natureza - SNUC (Lei 
nº 9.985, de 18 de julho 
de 2000)às áreas naturais 
passíveis de proteção por 
suas características espe-
ciais. No caso a Unidade 
de Conservação Serra do 
Papagaio é considerada 
de relevância em face da 
rica biodiversidade, que 
impõe a proteção do patri-
mônio florestal ali existente 
e dos recursos hídricos 
que abastecem grandes 
rios na região. Essa cadeia 
de montanhas naSerra 
da Mantiqueira tem im-
portância devido ao valor 
do patrimônio cultural e 
natural, considerada uma 
das principais áreas pro-

tegidas da América Latina, 
inseridas na chamada APA 
- MANTIQUEIRA.

Depois de um longo 
embate jurídico, que ocor-
reu desde o ano de 2002, 
quando se deram os prin-
cipais eventos, oJudiciário 
condenou a entidade, e 
alguns de seus membros 
individualmente, a suspen-
derem qualquer atividade 
no local e a demolir todas as 
construções existentes. O 
Ministério Público informou 
que recorrerá da decisão 
em face do pedido indeni-
zatório pelos danos ambien-
tais em área de importânicia 
hídrica e ambiental, e sobre 
a dissolução da entidade 
no local, não deferidos pela 
sentença judicial.

Fonte: Coordenado-
ria Regional das Pro-
motorias de Justiça do 
Meio Ambiente da Bacia 
do Rio Grande

Danos foram provocados no Parque Estadual da Serra do 
Papagaio na região conhecida como Gamarra

População canina em 
abandono chama a atenção 
de autoridades em Cruzília

Munícipio realizará mutirão de castração em junho para 
reduzir o número de cães abandonados na cidade

O número crescente 
de cachorros abandona-
dos nas ruas de Cruzília 
tem chamado à atenção 
da população e, princi-
palmente, de autorida-
des. A cidade, que tem 
pouco mais de 15 mil 
habitantes, ainda não 
possuí um levantamento 
da população canina. A 
quantidade de animais 
abandonados, entretan-
to, está visualmente au-
mentando no município. 
Pensando nisso, a cida-
de realizará, ainda no pri-
meiro semestre do ano, o 
mutirão de castração. 

O projeto, segundo 
a prefeitura, foi criado a 
partir da necessidade de 
o município minimizar 
esta população. Uma das 
características já obser-
vada é a própria cidade, 
que tem grande fluxo de 
visitantes e, por isso, cães 
acabam sendo abandona-
dos em Cruzília. 

O trabalho para cas-
trar os cães será feito 
com o auxílio da ONG 

Mãos Amigas, que já 
passou por algumas ci-
dades do Sul de Minas 
oferecendo o serviço 
através do Castramóvel. 
De acordo com o Setor 
de Vigilância Epidemioló-
gica, a ação da ONG está 
prevista para acontecer 
em junho, no dia 24. 

 A força tarefa para 
c a s t r a r  o s  a n i m a i s 
acontece também com 
o apoio de voluntários e 
protetores de animais, 
que estão contribuindo 
com local de hospeda-
gem dos cães no pós-
operatório e a atenção 
veterinária de profissio-
nais do município em 
caso de complicações 
durante a recuperação 
dos bichinhos.  

O Castramóvel ficará 
estacionado na Praça 
Capitão Maciel, no centro 
da cidade. A castração 
abrangerá também os 
gatos. A previsão do Se-
tor de Vigilância Epide-
miológica espera castrar 
70 animais. Ainda de 

acordo com o órgão, ha-
verá uma lista de espera 
de mais 15 cães e gatos, 
entre machos e fêmeas 
para serem esteriliza-
dos. O atendimento do 
Castramóvel acontecerá 
entre as 7h e às 17h.  

O município está fazen-
do ainda um levantamento 
da população canina na 
cidade. A pesquisa teve 
início neste mês e se es-
tenderá até maio próximo. 
A administração municipal 
prevê ainda continuar com 
este tipo de trabalho na 
cidade, caso o mutirão de 
castração dê certo. 

Atualmente, a pre-
feitura não possui um 
canil municipal. A gestão 
informou que outras de-
mandas necessitam de 
solução na área de Vigi-
lância em Saúde e, por 
isso, ainda há previsão a 
construção do mesmo. A 
administração ressaltou 
que, portanto, trabalha 
com ações pontuais como 
o Castramóvel e outros 
projetos em construção. 

Fotos: Divulgação

Foto: Divulgação/ONG Mãos Amigas

Fotos: Divulgação

Mutirão de castração acontecerá ainda no primeiro semestre deste ano

Governo de Minas apresenta Programa de 
Concessão de Rodovias no Sul de Minas
O governador de Minas 

Gerais, Fernando Pimentel 
(PT), lançou na terça-feira 
(18) o Programa de Conces-
são de Rodovias do estado 
mineiro. O projeto abrange 
estradas entre Poços de 
Caldas, Pouso Alegre e 
Itajubá. O programa prevê 
a ampliação de trechos, 
manutenção e conservação 
permanente e serviços ope-
racionais das vias.

A primeira fase do pro-
jeto é a consulta pública 
para ouvir a opinião da po-
pulação. O orçamento total 

da proposta chega a R$ 
2.668,6 bilhões, que será 
financiado por Parceria 
Público-Privada (PPP).   A 
arrecadação da verba inclui 
também tributos municipais, 
federais e impostos e contri-
buições federais. O projeto 
compreende as rodovias 
BR-459; BR-146; MG-455; 
MG-290; MG-459 e MG-
295. A expectativa é de que, 
no total, sejam gerados até 
15.000 empregos. 

O programa foi apre-
sentado em reunião do 
secretário de Estado de 

Transportes e Obras Pú-
blicas, Murilo Valadares, o 
subsecretário de Assuntos 
Parlamentares da Secreta-
ria de Estado de Governo, 
Luís Gustavo Riani, e os 
deputados estaduais Ulys-
ses Gomes, Durval Ângelo 
e Carlos Henrique.

 “Como o Estado está 
com dificuldade financei-
ra, o Governo optou por 
apresentar uma PPP. Após 
estudos nas estradas, iden-
tificamos que no trecho 
Poços de Caldas a Itajubá é 
viável fazer uma concessão 

O programa vai contemplar vias entre Poços de Caldas, Pouso Alegre e Itajubá
plena, ou seja, o dinheiro 
arrecadado em 30 anos é 
suficiente para pagar as 
melhorias. Agora vamos 
ouvir a população da região 
para apresentar o programa 
e saber a aceitação ou não 
do projeto”, destaca o se-
cretário Murilo Valadares.

Ainda de acordo com o 
secretário de Transportes 
e Obras Públicas, estarão 
previstas no edital de lici-
tação algumas obrigações, 
entre elas a de duplicação 
dos trechos que possuem 
engarrafamento.

te europeu e do Brasil. 
“Aos excepcionais, 

aos idosos, munícipes 
de Aiuruoca e visitan-
tes, a apresentação da 

banda Cao Laru foi além 
do espetáculo, foi uma 
experiência de terapia 
através da música e uma 
vivência de intercâmbio 

entre as culturas”, decla-
rou o chefe da divisão 
de Turismo e Meio Am-
biente de Aiuruoca, Luis 
Felipe Silva.

Dom Viçoso realiza Primeiro Torneio 
de Malha do município

Pela primeira vez a 
cidade promoveu o Pri-
meiro Torneio de Malha. 
O troneio teve início às 
10h e aconteceu no último 
domingo (16), no bairro da 
Serrinha. No total, 15 du-
plas se inscreveram para 
a disputa, porém, apenas 
quatro foram classificadas 
para as semifinais. 

Abel e Telmo iniciaram 
a disputa contra Zezé e 
João Paulo e, logo após, 
Jurubeba e Nequinho 
contra Diego e Ditinho. 
Já na final, a dupla Zezé 
e João Paulo jogou contra 
Diego e Ditinho. 

Diego e Ditinho leva-
ram para a casa o troféu 
de primeiro lugar. O troféu 
foi entregue pelo Prefeito 
Francisco Rosinei Pinto. 
Já o troféu de pontuador 
foi entregue pela Secre-
tária de Esportes Roberta 
ao Sr. Jurubeba. 

O churrasco e os re-
frigerantes foram doados 
pelos jogadores inscritos e 
pela comunidade da Ser-
rinha. Agradecimentos ao 
churrasqueiro Salvatino.

Prefeito Nei, dupla vice-campeã, pontuador Jurubeba, dupla campeã Diego e Ditinho e Secre-
tária de Esportes Roberta

Os troféus foram entregues pelo prefeito e secretária de esportes da cidade
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Celebração de Domingo de Ramos 

Paróquia preparada para celebração

 Paróquia do Senhor Bom Jesus do Matozinhos

Fiéis participam de celebração durante Semana Santa

Paróquia do Senhor Bom 
Jesus do Matozinhos de 

Bom Jardim de Minas

Paróquia de São 
Vicente Férrer em São 

Vicente de Minas

Celebração da Semana Santa na região

Procissão da Ressurreição

Paróquia de Nossa Senhora do Porto da Eterna Salvação

Paróquia Nossa Senhora
 do Porto da Eterna 

Salvação de Andrelândia
Centenas de fiéis par-

ticiparam das celebrações 
da Semana Santa em An-
drelândia. O período, um 
dos mais importantes para 
os católicos, foi celebrado 
em meio ao feriado prolon-
gado de Tiradentes, oportu-
nidade que reuniu também 
visitantes aos encontros.  

A programação teve 
início no domingo (9) com 
distr ibuição de ramos, 
bênção e procissão até à 
Igreja Matriz, onde houve 
Celebração Eucarística, 
no início da manhã. 

Na quinta-feira santa (13) 
aconteceu na Matriz: a Missa 
das Crianças, com a cerimô-
nia do lava-pés, confissões e, 
durante a noite, Missa Solene 
da Ceia do Senhor, Sermão 
do Mandato e, novamente, 
cerimônia do lava-pés. 

Na sexta-feira santa 
(14) dia de jejum, absti-
nência, silêncio, reflexão e 
oração houve celebração 
da “penitência dos casais”, 
confissões, Solene ação 
litúrgica da paixão e morte 
de Jesus Cristo e, durante a 
noite, sermão do descimen-
to da Cruz e, em seguida, 
procissão do enterro. 

No sábado santo (15) 
ocorreu celebração comuni-
tária da penitência para os jo-
vens, no período da manhã, 
confissões durante a tarde e 
celebração da Vigília Pascal 
já no período da noite. 

Finalizando as celebra-
ções da Semana Santa, 
no domingo de Páscoa os 
fieis puderam participar de 
solene Procissão Eucarís-
tica da Ressurreição, no 
início da manhã, missas 
na Matriz, batizados e a 

Procissão do Triunfo de 
Nossa Senhora, às 18h. 

Paróquia N. Sra. 
do Porto

O início da paróquia 
Nossa Senhora do Porto 
da Eterna Salvação coin-
cide com a fundação da 

cidade de Andrelândia, em 
1749, quando o fazendeiro 
André da Silveira, residen-
te da localidade chamada 
Turvo Grande e Pequeno, 
enviou ao Bispo de Ma-
riana um pedido de au-
torização para erigir uma 
capela. Com permissão, a 

capela, então pertencente 
à freguesia de Aiuruóca 
(MG), foi construída e 
declarada em perfei to 
estado para celebração 
de missas e demais atos 
l i túrgicos, sob invoca-
ção de Nossa Senhora 
do Porto do Turvo, hoje, 
Nossa Senhora do Porto 
da Eterna Salvação.

Tanto no Brasil quanto 
na Europa, existem paró-
quias cuja titular é Nossa 
Senhora do Porto. Pelo que 
se sabe, no entanto, a única 
cidade a invocar a padroeira 
pelo título inédito de Nossa 
Senhora do Porto da Eterna 
Salvação é Andrelândia. “A 
nossa padroeira chegou ao 
lugar em função da devo-
ção de alguém e veio por 
vontade daqueles primei-
ros habitantes da cidade”, 
afirma o  Pe. Domingos 
Sávio da Silva, pároco da 
Paróquia há 15 anos.

Já desmembrada de 
Aiuruóca, a paróquia de 
Andrelândia pertenceu à 
Diocese de Juiz de Fora, 
instalada em 1924, até a 
criação da Diocese de São 
João del-Rei, em 1960. Foi 
quando a Paróquia passou 
a fazer parte da nova dio-
cese, tornado-se sede da 
forania de Andrelândia.

Hoje, a Paróquia de 
N.S. do Porto da Eterna 
Salvação, além da igreja 
matriz, conta com outras 
três igrejas filiais, 12 co-
munidades urbanas e 17 
comunidades rurais, visita-
das pelo pároco a cada dois 
meses. As atividades paro-
quiais estão sob responsa-
bilidade das10 pastorais e 
dos cinco movimentos.

Alegria da ressurreição e o  triunfo de N. Sra no Domingo de Páscoa

Procissão de Domingo de  Ramos

Paróquia de Bom Jesus do 
Livramento celebra ritos 
religiosos em Liberdade

A Semana Santa come-
çou no chamado “Domingo 
de Ramos”, que come-
mora a entrada de Jesus 
em Jerusalém, com os 
fiéis levando para a igreja 
ramos de oliveira, a fim de 
serem abençoados. 

A procissão que introdu-
ziu esta celebração iniciou-
se na comunidade Santa 
Maria (Antiga Estação). O 
Reitor Padre Ivair e o semi-
narista Everton do Seminá-
rio Santo Antônio conduzi-
ram a procissão convidando 
todos os cristãos a saudar e 
acompanhar o Senhor que 
entra em Jerusalém. 

Os primeiros dias da 
Semana Santa são mar-
cados pela preparação 
mais imediata da Páscoa. 
A Sagrada Liturgia usa o 
“método vivo” que envolve 
a quase reconstituição dos 
acontecimentos, que Jesus 
vivenciou nos seus últimos 
dias de vida terrena.  

Na segunda-feira San-
ta foi celebrada benção 
especial às famílias. Na 
terça-feira, as celebrações 
contaram com a presença 
do diácono Emerson, de 
Juiz de Fora, que pregou o 
Sermão do Encontro. 

A quarta-feira Santa, 
dia em que se encerra o 
período quaresmal, teve 
participação do Grupo Ima-
culado Coração de Maria, 
quinta-feira Santa é o dia 
da Última Ceia de Jesus 
Cristo com seus Apóstolos, 
onde Jesus humildemente 
lavou os pés dos seus 12 
discípulos. É no momento 
do lava-pés que Judas 
Iscariotes  sai, para entre-
gar Jesus em troca das 30 
moedas de prata. 

Na quinta-feira Santa 
aconteceu a Missa dos 
Santos Óleos na Catedral 
de Juiz de Fora. Durante 
esta missa são abençoados 
os óleos do crisma, dos 

enfermos e do batismo, 
na cerimônia também os 
sacerdotes renovam seus 
votos e promessas sacer-
dotais diante do Bispo. 

A equipe de liturgia esco-
lheu 12 membros para repre-
sentar neste ano Mariano, a 
Senhora Aparecida na cor 
negra. Pe. Ivair lavou-lhes os 
pés recordando a Campanha 
da Fraternidade Ecumênica 
de 2017, cujo  tema é “Fra-
ternidade: biomas brasilei-
ros e a defesa da vida”. A 
Campanha tem como lema 
cultivar e guardar a criação, 
aborda cada um dos seis 
biomas brasileiros, suas ca-
racterísticas e significados, 
desafios e as principais 
iniciativas já existentes na 
defesa da biodiversidade 
e da cultura dos povos ori-
ginários. Nesta noite Jesus 
é preso, interrogado e ao 
amanhecer de sexta-feira, 
açoitado e condenado. 

Tem início então a vigí-
lia ao Santíssimo. A Igre-
ja reveste-se de tristeza 
desnudando os altares, 
dos quais são retirados 
todos os enfeites, toa-
lhas, flores, e velas para 
simbolizar que Jesus está 
preso e consciente do que 
vai acontecer. Sexta-feira 
Santa, também chamada 
de Sexta-feira da Paixão, é 

o dia em que Jesus Cristo 
é crucificado e depois seu 
corpo é retirado da cruz e 
colocado num sepulcro. 

Neste dia é celebrada 
a solene ação litúrgica, da 
Paixão do Senhor. Após a 
adoração de Jesus na cruz 
e comunhão, iniciou-se a 
novena da Divina Misericór-
dia cuja festa é celebrada 
no domingo seguinte. À noi-
te aconteceu a Encenação 
da Paixão de Cristo, pela 
equipe de encenações do 
Santuário, seguindo-se a 
”Procissão do Enterro”. 

No Sábado Santo, ce-
lebrou-se a Vigília Pascal. 
Durante a Vigília, Pe. Ivair 
abençoou o fogo, símbolo 
do esplendor de Cristo 
ressuscitado que começa 
a dissipar as trevas do 
pecado e da morte. Com a 
participação das comunida-

des rurais e urbanas, neste 
dia foi celebrado o Batizado 
da adolescente Marcela da 
Silva Moura que, com ma-
turidade, pediu o Batismo 
na Igreja Católica.

No Domingo de Páscoa 
foi celebrada a ressurreição, 
o dia do grande milagre em 
que Cristo volta à vida atra-
vés da Sua Ressurreição 
de entre os mortos. É o dia 
em que se celebra a vida, 
o amor e a misericórdia de 
Deus. Aconteceu a Procis-
são da Ressurreição que 
saiu da Gruta do Cruzeiro 
e foi até o Santuário, onde 
foi celebrada a Santa Mis-
sa. Ainda no Domingo de 
Páscoa, foi realizado o ba-
tizado de várias crianças, 
encerrando as celebrações 
de Páscoa com a partici-
pação de um expressivo 
número de fiéis cristãos.

A Semana Santa esteve 
presente na vida de grande 
parte da população católica 
de Bom Jardim de Minas. 
As celebrações da morte e 
ressureição de Jesus foram 
marcadas por orações, pro-
cissões e atos litúrgicos. 

A programação da Pa-
róquia do Senhor Bom Je-
sus do Matozinhos (Igreja 
Matriz) teve início com 
caminhadas penitenciais, 
mutirão de conf issões 
e a semana das dores, 
que antecederam a Se-
mana Santa. O domingo 
de ramos (9) foi marcado 
com a bênção dos ramos, 
seguida de procissão e 
missa na Matriz.

Na segunda-feira san-
ta (10) teve apenas a pro-
cissão do depósito, onde 
as imagens saíram da 
antiga Matriz Senhor dos 
Passos para o Niterói e, 
depois, de Nossa Senhora 
das Dores para o Lar Divi-
no Espírito Santo. 

Na terça-feira santa 
(11) aconteceu a procissão 

A Semana Santa é um 
período importante na vida 
dos católicos. A Paróquia 
São Vicente Férrer em São 
Vicente de Minas iniciou 
as celebrações no Domin-
go de Ramos, quando é 
vivida a entrada de Jesus 
em Jerusalém, com a Pro-
cissão dos Ramos seguida 
da Santa Missa.  

Na Segunda-feira a 
missa foi seguida da Pro-
cissão de Nosso Senhor 
dos Passos e o Sermão do 
Pretório. Na Terça-feira, 
realizou-se a Procissão do 
Encontro, devoção popular 
na qual são organizadas 
duas procissões simultâ-
neas, uma dos homens 
e outra das mulheres. Os 
fiéis se encontram no que 
simboliza o encontro de 
Maria e Jesus.  

Na Quarta-Feira os fiéis 
refletem sobre as Dores de 
Maria com a missa, a Procis-
são de Nossa Senhora das 
Dores e o Sermão das Sete 
Dores de Nossa Senhora. 
Na Quinta-feira tem início o 

do encontro que foi fina-
lizada em frente à Igreja 
Matriz. Já na quarta-feira 
(12) houve missa com un-
ção para os enfermos, na 
Matriz, e Via Sacra partin-
do da Vila Formosa. 

A quinta-feira (13) foi 
marcada pela missa dos 
Santos Óleos, na Catedral; 
celebração com as crianças 
na Matriz; celebração de 
lava pés e adoração. Já na 

sexta-feira santa (14) teve 
ação litúrgica, descimento 
da Cruz, na Praça Matriz, e 
procissão do enterro.

O sábado santo (15) 
foi o momento de os fieis 
participarem da celebra-
ção da vigília pascal e no 
domingo de páscoa teve 
missa em três períodos 
do dia e encerramento 
com procissão de Nossa 
senhora do Triunfo.

Tríduo pascal, com a Missa 
da Ceia do Senhor, na qual 
acontece o rito do Lava-pés. 

A Sexta-feira Santa foi 
um dia de silêncio e ora-
ção. Durante a manhã, Via-
Sacra pelas ruas da cidade 
e mutirão de confissões. 
No mesmo dia aconteceu a 
Ação Litúrgica da Paixão e 
Morte de Cristo e o Sermão 
do Descendimento, seguido 
da Procissão Luminosa com 
imagem do Senhor Morto. 

No Sábado Santo, a 
Igreja permanece ao lado 
do sepulcro do Cristo abs-
tendo-se da Missa até a 
Vigília Pascal. Segundo tra-
dição da Igreja, esta é uma 
noite de vigília em honra 
do Senhor. O Domingo de 
Páscoa, ou Domingo da 
Ressurreição, além das mis-
sas pela manhã e batizados, 
teve como ápice a Procissão 
do Santíssimo Sacramento 
com a Santa Missa.  

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação
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Liberdade vai representar
 MG em campeonato mundial 

de dança nos EUA
Dançarinos de Liber-

dade foram classificados 
para a etapa do World All 
Dance International.  A 
competição está marca-
da para novembro, em 
Orlando, nos Estados 
Unidos. O grupo garantiu 
a classificação depois 
de participar da etapa All 
Dance Brazil, que aconte-
ceu no último sábado (8), 
no Rio de Janeiro. 

A apresentação con-
tou com a participação 
de sete dançarinos da 
escola Darlene Baptista. 
Ao todo, foram mais de 
100 coreografias, sendo 
que, das oito que o grupo 
apresentou, sete ficaram 
em primeiro lugar e uma 
em segundo. O grupo se 
classificou entre as três 
primeiras posições. 

Os jovens libertenses 
conquistaram os jurados 
ao se apresentar na mo-
dalidade jazz e contempo-
râneo. Duas coreografias 
foram em grupo, três duos 
e três solos nas categorias 
sênior, adulto e profissio-
nal. Para a professora e 
coreógrafa, Darlene Bap-
tista, conquistar este título 
tem um significado muito 
especial. “Encho-me de 
orgulho ao ver os alunos 
que saíram de projetos 
sociais e de uma cidade 
tão pequena do Sul de 
Minas tenham chegado tão 
longe. O resultado me traz 
esperança em saber que 
podemos sonhar e realizar 
sonhos, com muito traba-
lho e dedicação”, relata. 

O grupo de dançarinos 
de Liberdade é composto 
por 15 bailarinos, que 
fazem parte do projeto 
“Quem Dança é mais Fe-
liz”, da coreógrafa Darle-
ne Baptista. A iniciativa 
acontece em parceria com 
o CRAS (Centro de Refe-
rência Assistência Social). 
Pela proposta, são desen-
volvidos espetáculos com 
produção de cenários e fi-
gurinos envolvendo todos 
os alunos do projeto. 

De acordo com Dalene 

Baptista, o objetivo é levar 
o nome da pequena cidade 
de Liberdade para o mundo. 
O grupo de dança já parti-
cipou de grandes eventos 
e festivais pelo Brasil. No 
ano passado, a escola parti-
cipou da abertura dos jogos 
olímpicos e paraolímpicos, 
no Rio de Janeiro. 

“Sempre tivemos muito 
êxito em nossas apresen-
tações. O nosso grupo 
sempre conquista títulos 
como melhor grupo sênior; 
melhor grupo juvenil; me-
lhor coreografia e bailarino. 
Já fui premiada também 
como melhor coreógrafa”, 
informa Darlene.  

Também no último ano, 

Grupo de dança comemora conquista em campeonato no Rio de Janeiro

Dançarinos da escola Darlene Baptista
os dançarinos foram sele-
cionados para participar 
do festival de dança Dan-
zamerica, na Argentina. 
Mesmo com dificuldades 
financeira, os meninos 
conseguiram garantir a 
participação no campeo-
nato graças ao apoio da 
prefeitura, CRAS e dos 
pais dos próprios alunos. 

A professora, Darle-
ne Baptista, começou 
seus estudos de ballet 
no Rio de Janeiro, onde 
se formou pela Escola de 
Dança Corpus da Capital 
Fluminense. “Sou muito 
grata por todo aprendiza-
do e, principalmente, pela 
professora Elizabeth Serri, 

a quem tenho um enorme 
carinho e admiração. Para 
mim ela é um exemplo de 
profissional a quem eu 
devo muito”, revela. 

Há 15 anos Darlene 
desenvolve seu projeto na 
cidade libertense. A profis-
sional já desenvolveu tra-
balhos com a terceira idade 
e APAE (Associação de 
Pais e Amigos dos Excep-
cionais) e ganhou o título 
de cidadão honorário pelos 
trabalhos desenvolvidos 
no município e em cidades 
vizinhas, como Bocaina 
de Minas, São Antônio, 
Bom Jardim, Santa Rita de 
Jacutinga, Arantina, Andre-
lândia e São Vicente.

Fotos: Divulgação

Operação Tapa-
Buraco é iniciada em 
São Vicente de Minas

As ruas esburacadas 
de São Vicente de Mi-
nas estão, aos poucos, 
ganhando cara nova. A 
Secretaria de Obras deu 
início, no mês passado, 
à Operação Tapa Buraco 
nas vias do município. 
O trabalho faz parte do 
pacote de revitalização 
da cidade, que inclui ainda 
melhorias em praças, ca-
pinas e varrição das vias. 

A força tarefa começou 
no bairro Pau Lavrado, na 
Rua Boanerges Cariêlo, 
onde os buracos da via 
receberam asfalto. A ope-
ração, no entanto, foi in-
terrompida por alguns dias 
devido à Semana Santa. 
O serviço foi retomado e 
consertou os buracos da 
Rua Rossini Ferreira, es-
quina com a Rua Osvaldo 
Cruz, seguindo para a 
Rua São Vicente Ferrer.

De acordo com o Se-
cretário de Obras e Trans-
porte, Geraldo da Silva, o 
problema atinge quase que 
a cidade inteira e, por isso, 
levará um tempo para que 
as vias do município sejam 
completamente restaura-
das. “Nós estamos priori-
zando as ruas do centro da 
cidade, com maior trânsito 
de veículos. Porém, iremos 
estender o trabalho por 
todo o município. Acredito 
que até o próximo ano as 

Secretário de Obras acredita terminar o serviço em até um ano 

A Operação Tapa-buraco acontece, principalmente, 
nas vias mais movimentadas do município

vias estejam bem melho-
res”, afirmou.

Os buracos são pro-
vocados, na maioria das 
vezes, pela chuva. O ges-
tor, porém, acredita que 
a falta de manutenção 
também tenha contribuí-
do para o surgimento de 
novas cavidades.  Ainda 
segundo o secretário, 
São Vicente estava numa 
situação “muito ruim”.

A população, segundo 
informou Geraldo da Silva, 
já ansiava pelo serviço. 
“Esperamos fazer um bom 
trabalho e que isso venha 
de encontro com a neces-
sidade dos munícipes”, 
ressaltou o Secretário de 
Obras e Transportes.  

O projeto de revitaliza-
ção da cidade inclui tam-
bém a pintura de meios-
fios. A caiação, como é 

chamada, já começou a 
ser feita nas ruas onde 
as procissões passaram 
durante a Semana Santa. 
A intenção, de acordo 
com a prefeitura, é que a 
pintura continue em todo o 
munícipio, dentro da ação 
que envolve também capi-
na do mato alto e varrição 
e limpeza de vias. 

As praças da cidade 
também estão sendo re-
vitalizadas, com pinturas 
e gramas aparadas. A 
primeira a receber o tra-
tamento foi a Praça Dr. 
Roseny Silva. O respon-
sável pela Secretaria de 
Obras e Transporte não 
soube dizer, no entanto, 
o investimento feito para 
a realização das tarefas.  
A equipe responsável pelo 
trabalho é composta por, 
ao menos, 13 operários. 

O trabalho deve ser concluído em até um ano e faz 
parte do pacote de revitalização municipal

Os dançarinos foram classificados após participar
 de etapa no Rio de Janeiro

PMGIRS de Bom Jardim de 
Minas está em andamento

O plano prevê a gestão dos resíduos sólidos do município
Está na terceira etapa 

de desenvolvimento o 
Plano Municipal de Ges-
tão Integrada de Resídu-
os Sólidos (PMGIRS) de 
Bom Jardim de Minas, 
sob a responsabilidade 
da Secretaria Municipal 
de Agricultura, Pecuária 
e Meio Ambiente. A etapa 
consiste na caracterização 
da gestão dos resíduos 
dentro do município. 

O PMGIRS determina 
as diretrizes e ações para 
o manejo ambientalmente 
adequado e sustentável 
dos resíduos sólidos de 
um município para um 
período de 20 anos. A 
elaboração do plano mu-
nicipal é condição neces-
sária para que a cidade 
ter acesso aos recursos 
da União destinados à lim-
peza urbana e ao manejo 
dos resíduos sólidos.

De acordo com o Mi-
nistério do Meio Ambien-
te, os planos de resíduos 
sólidos devem abranger o 
ciclo que se inicia desde a 
geração do resíduo, com 
a identificação do ente 
gerador, até a disposi-
ção final ambientalmente 

adequada dos rejeitos, 
passando pela responsa-
bilização do setor público, 
do consumidor, do cida-
dão e do setor privado na 
adoção de soluções que 
minimizem ou ponham 
fim aos efeitos negativos 
para a saúde pública e 
para o meio ambiente 
em cada fase do “ciclo de 
vida” dos produtos. 

A exigência do PM-
GIRS teve início em agos-
to de 2010, quando a Lei 
Federal nº12.305 entrou 
em vigor, porém seu cus-
to é alto e alguns muni-

cípios precisam buscar 
subsídios e estratégias de 
financiamento para que a 
elaboração e execução 
dos planos municipais. 

Em Bom Jardim de 
Minas a elaboração do 
PMGIRS recebe apoio 
financeiro do Comitê de 
Integração da Bacia Hi-
drográfica do Rio Paraíba 
do Sul (CEIVAP) e já está 
na terceira etapa de de-
senvolvimento. Ao todo, 
o plano tem 7 etapas e a 
atual consiste no levan-
tamento de informações 
sobre a gerência dos re-

síduos no município. 
As etapas anteriores 

permitiram a averiguação 
da situação ambiental 
da cidade e também um 
levantamento de estudos 
sobre o solo, as nascen-
tes e outras condições 
geográficas da região. 
João Marcos Almeida 
é tecnólogo em gestão 
ambiental no município 
e destaca a necessidade 
do plano. “É um plano de 
suma importância para 
a cidade e seu principal 
objetivo é elaborar um pa-
norama da gestão e me-
lhorar o descarte e gestão 
dos resíduos sólidos do 
município”, comenta.

Atualmente a cidade 
conta com uma Usina de 
Triagem de Resíduo que 
recebe todo o resíduo 
sólido-urbano. Tudo o 
que pode ser reciclado é 
embalado e revendido, o 
restante é encaminhado 
para o aterro sanitário de 
Barra Mansa, no estado 
do Rio de Janeiro. 

O gestor conta tam-
bém que uma coleta se-
letiva para o município 
está em fase de estudo.

Fotos: Divulgação/ Darlene Baptista

Moradores são 
prejudicados com a falta 
de asfalto em rodovias

Em Bocaina de Minas, a principal estrada que 
liga o município à Resende é de terra

Ainda não há previsão 
para que seja pavimenta-
da a rodovia LMG-814, 
que liga Bocaina de Minas 
à Resende, no Rio de 
janeiro. Uma das mais 
importantes estradas de 
acesso ao município mi-
neiro tem 16 km de via 
não pavimentada e ser-
ve como escoamento da 
maioria dos produtos pro-
duzidos na região. 

No total, são 46,5 km 
de extensão entre as duas 
cidades, sendo que mais 
da metade da estrada está 
sem asfalto, o que corres-
ponde a 30 km. Dessa 
medida, 14 km pertence ao 
Estado do Rio de Janeiro e 
está asfaltado. Já nos ou-
tros 16km, do lado mineiro, 
não há pavimentação. 

A prefeitura de Bo-
caina de Minas informou 
que não existe projeto de 
pavimentação pelo muni-
cípio, já que a via é inte-
restadual. A administração 
ressaltou ainda que já 

solicitou ao Governo Esta-
dual a inclusão da rodovia 
nos próximos projetos de 
pavimentação. 

Por outro lado, o DEER 
(Departamento de Edifica-
ções e Estradas de Roda-
gem do Estado de Minas 
Gerais) afirmou não ter re-
cebido nenhum pedido de 
pavimentação da via pela 
gestão municipal. O órgão 
reforçou que a prefeitura 
solicitou apenas a manu-
tenção da Ponte do Souza, 
que fica na via e faz divisa 
entre os municípios. 

Enquanto isso, uma 
petição online foi criada 
para que ocorra a pavi-
mentação da Rodovia 
LMG-814. O abaixo-as-
sinado foi divulgado nas 
redes sociais e têm mais 
de 800 assinaturas. Natu-
ral de Bocaina de Minas, 
João Alfredo Balieiro é o 
autor da mobilização feita 
e divulgada na internet. 

O cidadão disse que 
o abaixo-assinado é para 

pressionar os governos 
municipal, estadual e 
federal. “Essa é uma 
estrada de terra com 
muitas curvas e subidas 
íngremes. No período de 
chuva, a via fica intransi-
tável. Por não ter hospital, 
os moradores de Bocaina 
de Minas são socorridos 
em Resende, onde está 
situada também a fa-
culdade mais próxima”, 
afirma o munícipe. 

Além de ser utilizada 
para transporte de carga, 
a rodovia é usada tam-
bém para o transporte de 
passageiros e universitá-
rios. Contudo, a prefeitura 
disse realizar serviços 
de manutenção de acor-
do com a necessidade e 
disponibilidade da admi-
nistração, considerando 
que o município tem mais 
de 900km de estradas de 
terra e que são prioriza-
das as vias com maior 
movimento e em piores 
condições de tráfego.
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Entenda os atos 
bilaterais assinados 
pelos governos do 

Brasil e da Espanha
Os cinco acordos bilaterais estão em quatro áreas de 
interesse comum, como economia, infraestrutura de 

transportes e recursos hídricos

Países estabeleceram Plano de Trabalho para gestão de recursos 
hídricos e das secas

Foto: Divulgação

Os governos do 
Brasil e da Espanha 
ass inaram, nesta 
segunda-feira (24), 
cinco atos de coope-
ração entre os dois 
Estados em quatro 
diferentes áreas. A 
assinatura dos acor-
dos ocorreu durante 
a visita oficial do pre-
sidente do governo 
espanhol, Mariano 
Rajoy, ao País. Jun-
to  uma delegação 
de políticos e empre-
sários, ele foi recebi-
do pelo presidente 
da República, Michel 
Temer, no Palácio do 
Planalto.

O f luxo de co-
mércio com os es-
panhóis somou US$ 
5,2 bilhões no ano 
passado. Dona de 
um investimento que 
soma quase 7% de 
seu Produto Interno 
Bruto (PIB) no País, a 
Espanha injetou US$ 
819,4 milhões na eco-
nomia brasileira nos 
primeiros três meses 
do ano.

Não é apenas no 

comércio bilateral que 
os dois países se rela-
cionam. A partir da dé-
cada de 1990, houve 
significativo aumento 
da imigração brasi-
leira para a Espanha, 
com atualmente cerca 
de 100 mil brasilei-
ros residindo no país 
mediterrâneo, ficando 
atrás apenas de Por-
tugal.

Diplomacia
Com relação à for-

mação de diploma-
tas, as duas nações 
acertaram que haverá 
intercâmbio de infor-
mações e experiên-
cias sobre programas 
de estudo, pesquisa e 
atividades voltadas ao 
treinamento.

Além disso, será 
promovido contato en-
tre estudantes, diplo-
matas, professores, 
funcionários, especia-
listas e pesquisado-
res. O intercâmbio se 
estende, também, às 
publicações nacionais 
e internacionais em 
áreas de interesse 

de ambas as nações 
e às tendências e fer-
ramentas relativas à 
educação informati-
zada.

Cooperação 
econômico-comer-

cial
Para facilitar e de-

senvolver a coopera-
ção econômica e co-
mercial entre os dois 
países, os ministérios 
da Indústria, Comér-
cio Exterior e Serviços 
(Mdic) do Brasil e o da 
Economia, Indústria 
e Competitividade da 
Espanha assinaram 
um acordo com uma 
série de diretrizes.

Entre elas, inter-
câmbio de informa-
ções e experiências; 
compart i lhamento 
de boas práticas e 
procedimentos; co-
laboração em inicia-
tivas e projetos de 
interesse e benefício 
mútuo; organização 
e participação de en-
contros, seminários, 
workshops e confe-
rências.

Prefeitura Municipal 
de Andrelândia

Prefeitura Municipal de Dom Viçoso
ATOS OFICIAIS

Depois das medidas 
adotadas pelo governo 
para reorganizar a eco-
nomia e deixar o Brasil 
mais produtivo, o País 
começa a se tornar mais 
forte no cenário exter-
no. Dados do Banco 
Central mostram que, 
em março, voltamos a 
registrar superávit nas 
transações correntes: 
US$ 1,4 bilhão de saldo 
positivo no período.

Segundo o BC, o 
resultado é o primei-
ro positivo para o mês 
de março desde 2005, 
quando as contas ex-

ternas ficaram positivas 
em US$ 1,7 bilhão. Esse 
superávit significa que 
o Brasil vendeu mais 

para o exterior do que 
comprou, além de medir 
todas as trocas do País 
com o restante do mun-

do, sejam financeiras, de 
serviços ou de bens.

Ao mesmo tempo 
em que ficou no azul, 
o Brasil atraiu mais 
investimentos estran-
geiros voltados para 
o setor produtivo. Em 
março, esses ingressos 
somaram US$ 7,1 bi-
lhões. Na comparação 
com o mesmo mês do 
ano passado, houve 
um avanço de 27,9%.

Destino dos 
investimentos

Os números do Ban-
co Central mostram, ain-

da, que esses recursos 
não ficaram concentra-
dos em um único ramo. 
Todos os segmentos da 
economia receberam 
investimentos estran-
geiros. Cinco deles, no 
entanto, se destacaram 
em março: Derivados 
de Petróleo (US$ 1,37 
bilhão), Comércio (US$ 
1,02 bilhão), Veículos 
(US$ 664 milhões), Te-
lecomunicações (US$ 
591 milhões) e Celulose 
(US$ 578 milhões).

Fonte: Portal Bra-
sil, com informações 
do Banco Central

País tem melhor resultado para 
contas externas desde 2005

Dados do Banco Central mostram que Brasil está mais forte no cenário 
internacional e mais seguro contra crises externas

Março registrou superávit de US$ 1,4 bilhão nas 
contas externas, melhor resultado desde 2007

Foto: Divulgação

Os sistemas da Re-
ceita Federal receberam 
18.096.075 de declara-
ções do Imposto de Ren-
da da Pessoa Física até 
as 11h desta terça-feira 
(24). Segundo dados do 
último balanço, mais de 
10 milhões de contribuin-
tes ainda não tinham en-
viado suas declarações. 
A expectativa do órgão é 
de que até 28 de abril – 
fim do prazo de entrega 
do documento – 28,3 
milhões de contribuintes 
façam o envio.

A declaração do im-
posto de renda é obri-
gatória para quem rece-
beu rendimentos tribu-
táveis superiores a R$ 
28.559,70 no ano passa-
do ou para quem recebeu 
rendimentos isentos, não 
tributáveis ou tributados 
exclusivamente na fon-
te, cuja soma foi supe-
rior a R$ 40 mil.

Também deve de-
clarar o contribuinte que 
obteve, em qualquer mês 
do ano passado, ganho 
de capital na alienação 
de bens ou direitos sujei-
to à incidência de imposto 
ou realizou operações 

em bolsas de valores, de 
mercadorias e de futuros. 
A Receita Federal alerta 
que os contribuintes que 
perderem o prazo esta-
rão sujeitos ao pagamen-
to de multa mínima de R$ 
165,74 e máxima de 20% 
do imposto devido.

Quando se trata de 
atividade rural, é obrigado 
a declarar o contribuinte 
com renda bruta superior 
a R$ 142.798,50; ou 
que pretenda compen-
sar prejuízos do ano-

calendário 2016 ou pos-
teriores; ou que teve, em 
31 de dezembro do ano 
passado, a posse ou 
propriedade de bens ou 
direitos, inclusive terra 
nua, cujo valor total seja 
superior a R$ 300 mil.

Mudanças
Neste ano, a decla-

ração do Imposto de 
Renda teve uma série 
de mudanças. As prin-
cipais são a redução da 
idade mínima na apre-

sentação do CPF de 
dependentes (passou 
de 14 para 12 anos) 
e a incorporação do 
Receitanet, programa 
usado para transmitir a 
declaração ao programa 
gerador do documento.

Restituição
A Receita Federal 

pagará a restituição do 
IRPF em sete lotes, entre 
junho e dezembro deste 
ano. O primeiro lote será 
pago em 16 de junho, o 

segundo, em 17 de julho, 
e o terceiro, em 15 de 
agosto. O quarto, quinto e 
sexto lotes serão pagos, 
respectivamente, em 15 
de setembro, 16 de ou-
tubro e 16 de novembro. 
O sétimo e último lote 
está previsto para ser 
pago em dezembro.

Ao fazer a declara-
ção, o contribuinte deve 
indicar a agência e a 
conta bancária na qual 
deseja receber a resti-
tuição. Idosos, pessoas 
com deficiência física, 
mental ou doença grave 
têm prioridade para re-
ceber a restituição.

Receitanet
Neste ano, o progra-

ma Receitanet foi incor-
porado ao PGD IRPF 
2017, não sendo mais 
necessária a sua insta-
lação em separado. As 
restituições começarão a 
ser pagas em 16 de junho 
e seguem até dezem-
bro, para os contribuintes 
cujas declarações não 
caíram em malha fina.

Fonte: Portal Brasil, 
com informações da 
Receita Federal

Mais de 10 milhões de pessoas ainda 
não enviaram suas declarações

Contribuintes têm até sexta-feira (28) para prestar contas com o Fisco. 
Expectativa da Receita Federal é receber 28,3 milhões de declarações neste ano

Declaração é obrigatória para quem recebeu mais de R$ 28.559,70 no ano passado

Foto: Divulgação

Termo de Ratificação de 
Credenciamento

A autoridade superior 
competente, Francisco Car-
los Rivelli, Prefeito Municipal, 
no exercício de suas atribui-
ções legais, torna público 
a ratificação do Credencia-
mento para Contratação de 
prestação de serviços de 
exames laboratoriais para 
o Hospital Municipal pelo 
laboratório Adriana Altomare 
Carvalho Ribeiro ME - “La-
mare Laboratório de Análi-
ses Clínicas”, de acordo com 
as condições e especifica-

ções contidas no Pedido de 
Contratação, com respaldo 
legal no art. 25 caput da 
Lei Federal nº 8.666/93 e 
ulteriores alterações, con-
forme Credenciamento n° 
006/2017. Andrelândia, 17 
de abril de 2017.

Termo circunstanciado 
de ratificação

O Prefeito Municipal de 
Andrelândia, Sr. Francisco 
Carlos Rivelli, no exercício 
de suas atribuições legais, 
torna público a ratificação 
da dispensa de licitação 
sob forma de Chamada 

Publica para a contrata-
ção direta do Sr. JOÃO 
PAULO DE SOUZA CPF 
N° 042.856.696-09, cujo 
objetivo a Aquisição de 
gêneros alimentícios da 
Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar 
Rural, para atendimen-
to ao Programa Nacional 
de Alimentação Escolar/
PNAE, com respaldo legal 
no artigo 24, inciso IV da 
Lei Federal nº 8.666/93 
e ulteriores alterações, 
conforme processo de Lici-
tação nº 065/2017 Dispen-
sa 035/2017 – Chamada 
Pública n° 007/2017.

Extratos

Processo: 0023/2017 
Modalidade: 

Pregão presencial 
Nº Modalidade: 10

Termo de Adjudicação
O(A) Servidor Público 

Municipal de DOM VI-
ÇOSO, no uso de suas 
atribuições, ADJUDICA 
a(s) empresa(s) AM Es-
portes Ltda., licitante(s) 
vencedora(s) do processo 
licitatório na modalidade 
de Pregão presencial sob 
o Nº 10, que tem como 
objeto Contratação de pres-
tação de serviços para 
futura e eventual execução 
para arbitragem de jogos 
esportivos,para atender as 
atividades e necessidades 
do Departamento Municipal 
de esportes, para inscrição 
em ATA DE REGISTRODE 
PREÇOS..

DOM VIÇOSO, 24 de 
abril de 2017

Pedro de Moura Campos 
- Servidor Público Muni-
cipal

Processo: 0023/2017 
Modalidade: 

Pregão presencial 
Nº Modalidade: 10

 Termo de Homologação
O(a) Prefeito Municipal 

de DOM VIÇOSO, no uso 
de suas atribuições, HO-
MOLOGA o julgamento da 
Comissão Permanente de 
Licitações referente ao pro-
cesso licitatório na modali-
dade de Pregão presencial 
sob o Nº 0023/2017que tem 
como objeto Contratação de 
prestação de serviços para 
futura e eventual execução 
para arbitragem de jogos 

esportivos,para atender as 
atividades e necessidades 
do Departamento Municipal 
de Esportes, para inscrição 
em ATA DE REGISTRODE 
PREÇOS..

DOM VIÇOSO, 24 de 
abril de 2017

Francisco Rosinei Pinto
Prefeito Municipal

Extrato de 
contrato

Unidade Administrativa 
Serviço de Esportes 

ARP nº 2017.04.-006
Data de Assinatura: 

24/04/2017
Vigência:24/04/2017 A 

31/12/2017
Processo de Licitação 

nº:023/2017
Modalidade e nº P r e -

gão Presencial  010/2017
Fundamento Legal:Lei  

10.520/2002 e 8.666/93
Objeto Contratação de 

prestação de serviços para 
futura e eventual execução 
para arbitragem de jogos 
esportivos, para atender as 
atividades e necessidades 
do Departamento Municipal 
de esportes, para inscrição 
em ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS.

Contratado: AM Esportes 
Ltda

CNPJ 
17.926.128/0001-83

Dotação Orçamentária 
2.8.0.27.812.008.2.0049.3.
3.90.39

Valor: R$ 21.880,00 ( 
vinte e um mil oitocentos e 
oitenta reais)

Ratificação
Processo Administrativo 

nº 0026/2017 – Inexigibili-
dade de Licitação nº 02

Assunto: Recuperação 
dos valores do extinto FUN-

DEF que deixaram de ser 
repassados ao Município 
em face da ilegal fixação 
do valor mínimo nacional, 
bem como Revisionamento 
e Recuperação de Con-
tribuições Previdenciárias 
perante a Receita Federal.

Considerando o expos-
to pelo Assessor Jurídico 
Municipal e a participação 
da Comissão Permanente 
de Licitações, RATIFICO 
o presente procedimento 
de inexigibilidade de lici-
tação, para contratação 
de MONTEIRO E MON-
TEIRO ADVOGADOS AS-
SOCIADOS, CNPJ/MF nº 
35.542.612/0001-90 a fim 
de prestar assessoria jurí-
dica integral objetivando a 
recuperação dos valores do 
extinto FUNDEF que deixa-
ram de ser repassados ao 
Município em face da ilegal 
fixação do valor mínimo 
nacional, bem como a pos-
sibilidade de recuperação/
revisionamento/abatimen-
to de débitos perante o 

Fisco Federal, em virtude 
da indevida cobrança de 
Contribuição Previdenciária 
sobre verbas reconheci-
damente excluídas de tal 
base de cálculo. Pelo preço 
exclusivamente ad exitum, 
no percentual de 20% (vinte 
por cento), conforme cons-
ta da proposta apresentada 
pela mencionada socieda-
de, da minuta contratual e 
que se determina para que 
o contrato seja lavrado a 
partir desta data.

Dom Viçoso, 25 de abril 
de 2017. 

FRANCISCO ROSINEI 
PINTO - 

Prefeito Municipal

Extrato de 
contrato

Contrato nº 2017.04.007 
- Processo nº 0026/2017 
– Inexigibilidade de Lici-
tação nº 02 – CONTRA-
TANTE: MUNICÍPIO DE 
DOM VIÇOSO, CNPJ 
18.188.268/0001-64, re-
presentado pelo seu Pre-

feito, Sr. Francisco Rosinei 
Pinto,. CONTRATADA: 
empresa MONTEIRO E 
MONTEIRO ADVOGADOS 
ASSOCIADOS, represen-
tada por Bruno Romero 
Pedrosa Monteiro. OBJE-
TO: Prestação de serviços 
jurídicos em defesa do 
Direito do Município, no 
âmbito administrativo e/
ou judicial, propondo e 
acompanhando os proce-
dimentos até final decisão 
em ambas as esferas, no 
que concerne à recupera-
ção dos valores do extinto 
FUNDEF que deixaram de 
ser repassado ao município 
em face da ilegal fixação 
nacional do valor mínimo 
anual por aluno na forma 
da Lei nº 9.424/96. PRAZO: 
Até o final das execuções. 
VALOR: 20 % (vinte por 
cento) do montante efetiva-
mente recuperado sobre o 
benefício proporcionado ao 
Município. 

Dom Viçoso, 26 de abril 
de 2017.
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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

The Times They Are A-Changin - Bob Dylan
Bolo de Banana

Ingredientes

1/2 xícara de óleo

Suco de meio li-
mão

1 colher de essên-
cia baunilha

8 bananas prata ou 
6 nanicas

1 xícara de açúcar

1 xícara de farinha 
de trigo

1 xícara de farinha 
de trigo integral

1  c o l h e r  c h e i a 
de bicarbonato de 
sódio

Modo de Preparo

Bata no liquidifica-
dor o óleo, o açúcar e 
o suco do limão

Aos poucos, acres-
cente as bananas

Em seguida, adi-
cione a essência de 
baunilha, a farinha 
de trigo integral e a 
farinha branca

Após ter batido bem 
todos esses ingredien-
te, coloque o bicarbo-
nato de sódio e bata 
mais um pouco

Coloque em uma 
forma média untada

Leve ao forno pré 
- aquecido em tempe-
ratura média, 180ºc, 
por aproximadamente 
40 minutos

Cruzada Edição 980
Horizontais:  1-  Uma 
grande caixa; 5- Varrer o 
forno depois de aqueci-
do; 6- Exímio do volante; 
7- Doença alérgica respi-
ratória; 11- Aqueles que 
estão sobre julgamentos; 
12- Material de pedreiro; 
14- Cidade de Abraão; 15- 
Venerável, bom; 19- Gritai 
como urros; 21- O ar em 
francês; 22- Sentimento 
de inveja; 23- Preposição 
latina (gram); 24- Compa-
nheiro de fé; 26- Recupe-

rar a saúde; 27- Chicote 
de uma só tira de couro; 
29- Preparar a terra ao 
plantio;
Verticais: 1- Altar pagão; 
2- Chefe etíope; 3- Sigla 
do Ceará; 4- Caipiras; 8- 
Ave brasileira semelhante  
a ema; 9- Filho de jumento 
com égua; 10- Apêndice; 
12- Pontíficia Universida-
de Católica; 13- Nome de 
humorista famoso ...Tole-
do; 16- Trabalhar, obrar; 
17- Nota musical; 18- Por 
em ordem; 20- Símbolo 

do rutênio; 23- Mineral 
semi-precioso de muito 
brilho; 25- Partir; 28- Na-
quele lugar
Repostas Edição 975
Hor: RUMA, TREPIDAR, 
ARENA, APAR, VETA, 
TRAMA, AMOLAR, RÉ, 
AM, MA, MÚSICA, AR, 
ALADOS, ROLAR.
Ver: RENAL, UPA, MI, 
ADAR, TREM, RETO, 
APO, RAM, AVANÇAR, 
RABUDAS, TRÊMULO, 
ARAMAR,  MÓ,  SAL , 
IDA, COR.

Ria você também
Voce vai morrer
O filho chegou pro 

pai e disse:
- Papai, hoje eu vi 

um morrer, e acho que 
vou ver outro!

O pai rapidamente 
pergunta?

- Quem você viu 
morrer?

-  A empregada, 
responde o filho!!

O pai mais curioso 
ainda pergunta:

-  É  quem você 
acha que vai morrer 
agora?

O  m e n i n o  b e m 
assustado começa a 
correr falando:

- Eu que não sou, é 
vem a mamãe ai ó!

Avião público
O marido chega 

em casa e encontra a 
mulher na cama, com 
um piloto de avião e 
o marido super nervo-
so, manda ele sair da 
cama, e o piloto diz:

- Olha, a sua mulher 
foi o melhor avião que 
já pilotei!

No armário
O cara, desconfiado 

da mulher, chegou em 
casa mais cedo e come-
çou a procurar. Abriu o 
armário do quarto e deu 
de cara com o amante da 
mulher. Botou o revólver 
na cara dele e disse:

- O que você ta fa-
zendo aí?

- Eu vim jogar ve-
neno neste armário. 
Tem muita traça nele…
Esta comendo toda a 
roupa…

- Mas, pelado?
- Não falei? Já co-

meram a minha roupa 
também!

Ziper aberto
A secretaria nota que 

o chefe esta com o ziper 
aberto e toda sem jeito 
tenta lhe dar a noticia:

- Doutor… o senhor 
esqueceu a porta da sua 
garagem aberta!

Ele fechou rapidamen-
te o ziper e disse com voz 
carregada de malicia:

- Por acaso a senho-
ra viu a minha Ferrari 

Vermelha?
- Não senhor! Tudo 

o que vi foi um Volkswa-
gem desbotado e com 
os dois pneus dianteiros 
totalmente murchos!

Sou um corno
Um homem foi traído 

pela mulher e resolveu 
se matar de tanto des-
gosto, subiu num prédio 
bem alto e gritou:

- Vou me matar!
a mulher aparece 

é diz:
- Amor, desce daí!!!! 

eu te coloquei foi chifre. 
Não asas .

O Mineirinho
O paulista em Mi-

nas, na hora do almo-
ço se sentiu ofendido 
porque lhe serviram ao 
lado de outros pratos, 
abóbora cozida.

Chamou o garçom 
e bateu forte: ó mineiro, 
lá em São Paulo quem 
come isto aqui é porco.

E o mineirinho não 
pestanejou: Aqui tam-
bém!

Elite International Realty é uma das vencedoras 
do prêmio Business Press Awards 2017

Foto: Karina Lajusticia
O Business Press 

Awards 2017 anunciou a 
Elite International Realty 
como uma das empresas 
vencedoras do prêmio que 
será entregue no próximo 
dia 11 de maio, no River-
view Ballroom do Broward 
Center for the Performance 
Arts, em Fort Lauderdale, 
com cerimônia exclusiva 
para 250 convidados.

Como TOP Producer 
da empresa no ano de 
2016, Cassio Galiza é um 
dos convidados de honra 
do evento.

A consultoria imobiliá-
ria Elite International Re-
alty, localizada em Miami, 
e comandada pelos brasi-
leiros Léo e Daniel Ickowi-
cz, é uma das empresas 
vencedoras do Business 
Press Awards, por se des-
tacar no desempenho e 
na contribuição para o 
ambiente de negócios dos 
Estados Unidos.

A premiação é orga-
nizada pela Fundação 
Focus Brasil e tem como 

patrocinadores a Latam, o 
Banco do Brasil Américas, 
o Broward Center for the 
Performing Arts e a TV 
Globo Internacional. É um 
dos segmentos do Bra-
zilian International Press 
Award, que celebra 20 
anos de realização.

A escolha foi feita 
por um board, que ana-
lisou performances das 
empresas e profissionais 
brasileiros que atuam no 
mercado do sul da Flórida 
e em alguns casos, até 
especialistas não-brasi-

leiros que contribuem de 
forma relevante para o 
business brasileiro na re-
gião. Outros critérios ana-
lisados são credibilidade, 
empreendedorismo, con-
sistência e inovação.

Cássio é um dos con-
sultores imobiliários que 
atende, em sua carteira 
vip de clientes, personali-
dades do meio artístico e 
do ramo empresarial.

Em negócios no Brasil, 
na última semana, Galiza 
esteve com o jornalista 
Zacarias Pagnanelli.

Quando o  Rab i 
Simchah Bunam era 
moço, um de seus ami-
gos retirou certa quantia 
do depósito instituído 
com o fim de reparar os 
estragos sofridos pelos 
livros da sinagoga e a 
deu a um homem muito 
pobre que angariava 
subsídios para casar 
e amparar noivas sem 
dote. O fato se divul-
gou e os depositários 
intimaram o doador 
a comparecer a uma 
audiência. O acusado 
confiou sua defesa ao 
Rabi Bunam.

Arvoraram-se em 
juízes do acusado vá-
rios figurões da cidade, 
que não gozavam de 
boa fama. A integridade 
moral desses figurões 
era posta em dúvida 
por muitos motivos. 
O jovem Bunam, ao 
defrontar-se com os 
julgadores, sendo con-
vidado a falar narrou a 
seguinte fábula:

— Houve, certa vez, 
terrível epidemia entre 
os animais da floresta. 
Muitas vidas foram cei-
fadas. O leão, o tigre, o 
lobo e a raposa se reu-
niram em conferência; 
a raposa, fazendo-se 
passar por inspirada do 
céu, formulou a opinião 
de que a peste era con-
sequência de hediondo 
pecado cometido por 
um dos habitantes da 
mata. Alvitrou, pois, que 
se reunissem todos e 
cada qual confessasse 
as suas faltas e iniqui-
dades. Os animais fero-
zes relataram friamente 

todas as maldades, per-
versidades e torpezas 
praticadas, e as suas 
mentirosas desculpas 
foram aceitas sem pro-
testos. Apareceu, afinal, 
um tímido carneiro.

Convidado a depor 
perante o tribunal, reve-
lou aos juízes que roera 
umas palhas secas do 
colchão de seu dono. 
“Ahn!”, rosnou o leão. 
“És um grande pecador, 
carneiro miserável!

Abusaste da con-
f iança do teu amo. 
Aquele de quem rece-
beste o pão e o teto foi 
por ti arruinado! E com 
esse teu negro pecado 
fizeste recair sobre nós 
o castigo do céu.” E o 
infeliz carneiro foi con-
denado à morte.

“Vós, reb Leo”, con-
tinuou Rabi Bunam, no 
mesmo tom, dirigindo-
se a um dos juízes :

— Sois culpado de 
impiedade; reb Baer, 
que vejo ali, é acusado 
de traição; reb Wolf, 
que ostensivamente se 
prepara para ditar sen-
tenças, deixou, por ego-
ísmo e avareza, um fi-
lho morrer na miséria. 
Graves crimes pesam 
sobre vós e ousais, 
no entanto, constituir-
vos em tribunal contra 
um homem de bem, 
que pediu dinheiro 
emprestado para uma 
obra meritória?

Todos os presentes 
se sentiram envergo-
nhados e deixaram o 
tribunal, logo a seguir, 
sem pronunciar senten-
ça contra o acusado.

Lendas do Bom Rabi 
Malba Tahan

Para o dote de
 uma noiva
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A instituição realizou cerimonia de formatura em
 comemoração à data

Dia do Exército é 
comemorado pelo Tiro de 
Guerra de São Lourenço

O Dia do Exército Brasi-
leiro foi celebrado na última 
quarta-feira (19). Na capital 
federal, em Brasília, houve 
cerimônia militar com desfi-
le de material utilizado pela 
corporação e de tropas da 
Força Planalto. Já em São 
Lourenço, o Tiro de Guerra 
da cidade realizou uma 
cerimônia de formatura em 
comemoração à data. 

O Tiro de Guerra são-
lourenciano reviveu, durante 
a solenidade, os feitos da 
Batalha de Guararapes, ber-
ço da nacionalidade brasilei-
ra e também prestou uma 
homenagem póstuma ao Sr. 
Camilo Julião da Silva.

O 2º Tenente Benedicto 
José da Silva, ex-chefe de 
instrução, falou em nome de 
todos os atuais e ex-integran-
tes do Tiro de Guerra da cida-
de. Na ocasião, homenageou 
Sr Camilo, que faleceu recen-
temente e que foi funcionário 
público municipal dedicando 
mais de 30 anos de sua vida 
ao Exército Brasileiro, em 
São Lourenço.

O atual chefe de instru-
ção do Tiro de Guerra, Sub-
tenente Walmir Machado 
Jardim, fez uso da palavra 
e exaltou a importância do 
Exército Brasileiro e de 

sua atuação. O 2º Tenente 
João Batista Marques ex-
chefe de instrução, fez a 
leitura da ordem do dia do 
Comandante do Exército 
General Eduardo Dias da 
Costa Villas Boas.

O vice-prefeito Leo-
nardo de Barros Sanches 
participou da solenidade 
e prestou homenagem ao 
Exército pela importan-
te data e à família do Sr. 
Camilo, agradecendo por 
toda dedicação ao Tiro de 
Guerra. Também estiveram 
presentes representantes 
do Corpo de Bombeiros, 
Polícia Militar, Vereadores, 
estudantes e convidados.

O Dia do Exército 

O Dia do Exército é ce-
lebrado em 19 de abril em 
memória da Batalha dos 
Guararapes, que ocorreu 
em 19 de abril de 1648, no 
estado de Pernambuco. 
Neste episódio, um grupo 
de brasileiros, de diferentes 
etnias, mas com o mesmo 
sentido patriótico, se reu-
niu pela primeira vez para 
combater a dominação ho-
landesa. Atualmente o Dia 
do Exército Brasileiro come-
mora essa vitória, enaltece o 
espírito patriótico brasileiro 
e divulga a importância 
dessa Força Armada.

1º Festival Sô Minas em São Lourenço Público  participa do Festival

Cantor mineiro Lô Borges se apresentou na noite de sábado Cantora e compositora francesa Valerie Lu

Festival Sô Minas agitou o final 
de semana em São Lourenço

Alunos do projeto “A vez do Xadrez” 
se preparam para seletiva municipal

No último final de sema-
na a cidade de São Lourenço 
recebeu o 1º Festival Sô Mi-
nas. Promovido pela Secre-
taria Municipal de Turismo, 
o festival celebrou mais uma 
vez os 90 anos de emancipa-
ção político-administrativa do 
município. A cidade recebeu 
shows de 3 grandes artistas, 
um Festival de Food Truck 
e uma exposição de fotos 
antigas de São Lourenço. 

A primeira noite foi emba-
lada por Tunai, cantor e com-
positor mineiro que iniciou 
sua carreira em 1978 e já 
compôs para grandes nomes 
da música brasileira, como 
Elis Regina e Gal Costa. 

Na segunda noite foi a 
vez da cantora, composito-
ra e arranjadora francesa, 
Valerie Lu, que chegou ao 
Brasil em 1987, quando ini-
ciou sua carreira de cantora. 
O repertório da noite foi dos 
clássicos da música france-
sa ao samba brasileiro. 

A última noite foi condu-
zida por Lô Borges, mineiro 
de Belo Horizonte, o cantor e 
compositor recordou canções 
do Clube da Esquina, grupo 
de artistas mineiros que mar-
cou presença na Música Po-
pular Brasileira nas décadas 
de 1970 e 1980. 

Além das atrações mu-
sicais, aconteceu também o 
Festival de Food Truck de 
São Lourenço com 8 opções 
diferenciadas de gastrono-
mia. Teve pastel, drinks, ham-
búrgueres para todo gosto e 
até comida portuguesa. 

Entre os dias 12 e 16 
de abril, a semana também 
foi animado na cidade. 
São Lourenço recebeu a 
XXXIII Exposição Mineira 
de Artesanato Rural, “Feira 
de Artesanato AMAR”, que 
aconteceu no Calçadão II, 
durante todo o feriado.  

“90 anos em 
90 histórias”

Para dar continuidade às 
celebrações do aniversário 
de 90 anos de emancipação 

O projeto “A vez do Xa-
drez” está em seu segundo 
ano de execução em São 
Lourenço e já seleciona 
alunos para participar da 
competição microrregional. 
Idealizado e executado 
pelo professor de Ensino 
Fundamental, David Serva 
Marques, o projeto oferece 
aulas semanais de Xadrez 
para 500 crianças com ida-
de entre 07 e 10 anos. 

No próximo mês de 
maio acontecerá em São 
Lourenço a seletiva muni-
cipal de Xadrez, dentro das 
competições do JEMG-
2017 (Jogos Escolares de 
Minas Gerais). Participam 
desta etapa todas as esco-
las inscritas no JEMG e os 
alunos que vencerem as 
competições, independen-
te de suas instituições de 
ensino, serão orientados 
pelo profº David para a 
etapa microrregional que 
acontecerá entre os dias 
12 e 18 de junho na cidade 
de Baependi-MG. 

Preocupado com o 
IDEB (Índice de Desen-
volvimento da Educação 
Básica) das escolas e com 
as dificuldades de concen-
tração e aprendizagem dos 
alunos, o professor encon-
trou no jogo de Xadrez uma 
ferramenta educacional 
de grande potencial. O 
projeto tem como objetivo 
desenvolver a partir da 
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prática do jogo de xadrez, 
a concentração, atenção, 
autodisciplina, empatia, or-
ganização do tempo e, por 
consequência, o raciocínio 
Lógico-Matemático.

As Escolas Municipais 
Manoel Monteiro e Ismael 
Junqueira de Souza rece-
beram no ano de 2016 o 
Projeto Piloto “A vez do 
Xadrez”, com cerca de 
80 crianças atendidas. O 
resultado foi uma grande 
melhora no desempenho 
dos alunos em sala de 
aula e um número rele-
vante de aprovações das 
crianças em provas de 
bolsa das escolas particu-
lares da cidade. Em 2017 
o projeto foi então estendi-
do para a Escola Municipal 

político-administrativa do 
município de São Lourenço, 
o Grupo Memórias de São 
Lourenço, com o apoio da 
Diretoria Municipal de Cultu-
ra, reuniu 90 fotos antigas da 
cidade. A exposição foi aberta 
ao público na quinta-feira e 
permaneceu no Calçadão 
durante todo o Festival. A pro-
posta é de que a exposição 
seja itinerante e circule por 
outros espaços públicos da 
cidade no decorrer do ano. 

O Grupo Memórias de 
São Lourenço tem um acervo 
digital de mais de 5mil fotos 
e cerca de 8.000 membros. 
A iniciativa de abrir um grupo 
em uma rede social para reu-
nir as memórias da cidade foi 
da artesã Edilmara Santiago 
e deu certo. Ela conta que a 
inspiração para a criação do 
grupo foi o Dr. Filipe Gannam, 
que tem um grande acervo de 
histórias e fotos da cidade, 
e aceitou compartilhar seus 
registros para que pudessem 
somar no acervo do grupo. 

O grupo teve início no 
final do ano de 2012 e Edil-
mara fala então sobre a 
coletividade da proposta. “Eu 
apenas apertei um botão. 
Cada um que entra é tam-
bém um dono do grupo, esse 
acervo é mérito de cada um 
dos membros”, conta. 

Jorge Gannam é mem-
bro do grupo desde seu 
início e também colaborou 
com a curadoria da exposi-

ção. “O grupo só pode existir 
virtualmente pois, além de 
serem muitas fotos, elas 
pertencem aos arquivos 
pessoais dos membros. A 
proposta então da exposi-
ção é atender também às 
pessoas que não tem aces-
so à internet”,  relata Jorge.  

A pedagoga Judith Gur-
gel mora em São Paulo e 
sempre vem à São Lourenço 
visitar sua família. “É muito 
prazeroso ver essas fotos, 
relembrar o passado. Ver as 
fotos do século XX e poder 
reconhecer algumas cons-
truções ainda preservadas é 
muito legal!” Relata Judith. 

Além das fotos, o grupo 
reúne histórias e relatos dos 
registros e todos os  mem-
bros podem contribuir com 
as informações que tem 
à respeito dos registros e 
momentos da cidade.

Foto: Divulgação

Dr. Emílio Ábdon Póvoa e 
agora atende centenas de 
alunos. Com o apoio da 
Secretaria Municipal de 
Educação e da diretoria 

das escolas, os alunos tem 
tabuleiros adequados para 
a prática e um material 
didático exclusivo, organi-
zado por David Marques. 


