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8 toneladas de lixo eletrônico 
são recolhidos em Baependi

8º aniversário 
dos Mestres do 

Asfalto anima final 
de semana em 

Aiuruoca

Centro Viva Viva encerra 
atendimento na região

O Centro Estadual de 
Atenção Especializada 
(CEAE) está instalado em 
São Lourenço e atende 24 
municípios da microrregião 
através do Consórcio In-
termunicipal de Saúde do 
Circuito das Águas. Os ser-
viços ofertados pelo Centro 
Viva Vida são custeados 
pelo Governo do Estado de 
Minas Gerais e o repasse 
da verba é quadrimestral, 
ou seja, a cada quatro 
meses, e está em atraso 
desde o início do ano. 

A Prefeitura de São 
Lourenço anunciou então o 
fechamento do Centro Es-
tadual por falta de repasse 
de verba. Ainda de acordo 
com o governo Celia Ca-
valcanti (PR), as demais 
prefeituras do Consórcio 
não aceitaram a proposta 
de dividir os custos do 
Centro. 

O descarte consciente 
de materiais eletrônicos 
mobilizou os moradores 
de Baependi no último 
final de semana. Reali-
zado pela primeira vez na 
cidade, o projeto é uma 
iniciativa do Instituto Na-
cional de Telecomunica-
ções (Inatel). Em apenas 
um dia, foram recolhidas 
8 toneladas de lixo que 

foram transportadas em 
seis caminhões. 

O materiais recolhi-
dos foram encaminhados 
para a sede do Inatel, 
em Santa Rita do Sapu-
caí. Os equipamentos 
serão desmontados e as 
peças utilizadas no de-
senvolvimento de novos 
produtos pelos alunos do 
Instituto.

Em comemoração 
ao oitavo ano do Moto 
clube Mestres do Asfalto 
a cidade de Aiuruoca 
recebeu shows de rock 
e motociclistas de diver-
sas partes do país. Fo-
ram duas noites evento 
que contaram com a 
presença de 5 bandas. 

Além dos shows, a 
organização promoveu 
a arrecadação de ali-
mentos para doação 
em instituições da ci-
dade. O evento contou 
também com entrega 
de troféus para Moto 
Clubes, barracas de 
alimentação e também 
de comércio de acessó-
rios para motociclistas, 
sorteio de brindes, área 

de camping coberta 
com café da manhã e 
também a celebração 
de uma missa para os 
motociclistas. 

 As comemorações 
tiveram início na sex-
ta- fe i ra ,  d ia  5 ,  com 
show da banda Distrito 
267. No sábado o pú-
blico pode prestigiar 
as apresentações das 
bandas de Rock Coyo-
tes, Tuka’s Band, Trio 
Play e West Gang.

O evento é uma rea-
lização do Moto Clube 
Mestres do Asfalto e 
conta com a parceria da 
Prefeitura de Aiuruoca 
e patrocinadores, além 
do apoio da Polícia Mi-
litar e voluntários.

Devido ao atraso do repasse da verba estadual 24 
municípios da microrregião estão sem atendimento

Realizada pela primeira vez no município, em apenas um dia de ação a 
coleta mobilizou toda a população em prol da preservação ambiental 
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Caçada ao erro maiorMoscas e 
Abelhas…

Ventríloquo e Maria Fumaça os 
resquícios do passado

O circo chegou! 
Estréia na próxima sexta-

feira; anunciava o carro de 
som quando deixávamos o 
restaurante à simpática cidade 
de Monte Verde. Um senhor 
que também assim o fazia, 
um tanto surpreso, olhando-
nos, proferiu: – Caramba, há 
anos não escuto este tipo de 
mensagem anunciando espe-
táculos circenses!

Isto me faz recordar à 
infância, onde circo era a coisa 
mais importante na cidade, 
pois além das atrações com 
aquelas mesmices, nos causa-
va um grande “frisson” só em 
ver a imensa lona erguida no 
céu com os mastros emban-
deirados. Afinal circo; fosse ele 
grandioso ou mambembe, era 
sempre uma grande atração 
a nos brindar no mínimo com 
uma semana de espetáculos. 

Recordo-me, lembrando 
das inesquecíveis atrações 
como: as feras e seus deste-
midos domadores, os trape-
zistas e suas coragens, os 
eternos e adoráveis palhaços 
e suas palhaçadas, os mala-
baristas, os contorcionistas 
entre a gama de exibições 
que nos fascinavam sobre-
maneira. Ficava triste quando 
a trupe deixava a cidade, pois 
se sabia que nova compa-
nhia circense custaria a nos 
visitar e a monotonia urbana 
retornaria no seu cotidiano 
pasmatório, nos levando, ain-
da bem, a ficarmos a mercê 
do velho cinema aos fins de 
semana. Todavia, recordo-me 
que pelo menos uma vez por 
mês, um homem de nome 
Manolo, que com apoio da 
ferrovia a se deslocar entre 
cidades servidas pelo trem, 
costumava se a apresentar 
às praças fronteadas às es-
tações com sua parafernália 
a exibir espetáculos de ven-
triloquia com seus famosos 
bonecos a custo de moedas 
jogadas à surrada cartola 
após as apresentações.

Por volta de 1940, Manolo 
foi anunciado a nossa cidade, 
Pombas, MG. Claro que an-
sioso fui saber quando seria 
a apresentação. Pouco antes 
da hora prevista, lá estava 
juntamente com a meninada 
à espera de Ventríloquo, que 

por sinal não havia ainda 
arrumado as tralhas para o 
espetáculo, onde sentado 
num banco à frente de um 
cenário, que a cada script e 
personagem era substituído 
de acordo com o novo tema a 
desenvolver em complemento 
a sua arte do ventriloquismo. 
Mas a hora chegou, o tem-
po corria e nada do Manolo 
aparecer. Já com a platéia 
impaciente, a criançada em 
maior número a se agitar e 
reclamar com apupos, quando 
o chefe da estação se chegou 
solicitando calma, pois tinha 
um comunicado a fazer. De 
posse da fita do telégrafo, 
passou a lê-la, dizendo que 
o artista Manolo não daria 
apresentação por ter sido 
preso em Juiz de Fora e teve 
confiscado seus bonecos 
até que se explicasse sobre 
as “ofensas” ao presidente 
Getulio Vargas nas utilizações 
de parodias consideradas 
perniciosas e pejorativas à 
digna pessoa do mandatário 
do pais, às quais diziam res-
peito a suposta “união” com 
os ditadores, com ele; Hitler, 
Mussoline, Peron caracteriza-
dos nos seus bonecos.

Efetuado o comunicado, 
o chefe da estação solicitou 
que a platéia se dissipasse, 
pois não haveria mais teatro. 
Mas que tão logo soubesse 
da liberação do artista, daria 
ciência a todos. Até o quanto 
se lembrou nunca mais Mano-
lo pisou ou foi visto à cidade 
e muito menos nos vagões 
de trens apresentando-se ao 
publico e aos passageiros. 
Portanto, fomos obrigados a 
esperar pelo aparecimento 
de algum circo que se interes-
sasse por eles. Na verdade, 
pouquíssimos nos deram esta 
alegria ao longo dos dez anos 
que permaneceu em Pomba, 
Quanto ao ventríloquo, pela 
ferrovia enquanto não foi de-
sativada, ninguém mais viu ou 
ouviu falar do Manolo.

Expressando um largo 
sorriso, após galgarmos à cal-
çada, despedindo-nos, falou:

Por falar no circo, ama-
nhã lá estarei depois de 
quase 60 anos de ausência, 
desculpe pela minha dose de 
saudosismo. Tchau amigo!

a

Compreender o 
consumidor: um 
grande negócio
* Hélio Rotenberg 

Não é fácil entender 
quem é o consumidor bra-
sileiro. Com a Internet e a 
capacidade de repercus-
são que um cliente pode 
alcançar no universo virtual, 
acompanhar o seu compor-
tamento e as suas reações 
em relação ao produto que 
ele compra é condição sine 
qua non de qualquer ativida-
de empresarial. Para isso, é 
importante definir quem é 
o seu público-alvo, pesqui-
sando para compreendê-lo 
da melhor forma possível, 
por meio dos seus gostos, 
desejos e, principalmente, 
suas restrições – o que 
não gosta e o que não tem 
condições de comprar.

Isso tem sido funda-
mental para o sucesso da 
nossa linha de produtos 
e para o lançamento de 
novidades no mercado. Em 
2004, quando entramos no 
varejo brasileiro, o primeiro 
computador Positivo foi um 
produto que saiu com um 
adesivo “Pronto para a In-
ternet”. O que esse compu-
tador tinha de diferente?

Ele era um equipamen-
to normal, mas que tinha 
um fax modem instalado 
e um discador muito fácil 
de usar. O consumidor 
procurava soluções. Ele 
queria um computador que 
resolvesse a sua vida. Foi 
um sucesso de vendas. 
Depois, pesquisando esse 
consumidor, percebemos 

que as famílias da classe 
C brasileira lutavam muito 
para ter o primeiro compu-
tador, mas também bata-
lhavam para ter a segunda 
televisão em casa.

Então, por que não 
lançar um computador que 
funcionasse ainda como 
televisão? Criamos o PC 
TV, inédito no mundo e, 
até hoje, um dos produtos 
mais vendidos da nossa 
linha de computadores.

Trabalhamos com dois 
pilares para compreender 
quem é o nosso público: 
o primeiro é entender o 
consumidor e, assim, fazer 
produtos para ele; o se-
gundo é atender bem esse 
consumidor, tanto na hora 
da compra, como depois 
dela. Por exemplo: com-
preender quem compra 
computador e smartphone 
não é um trabalho trivial.

Ouso dizer que o con-
sumidor desses dois pro-
dutos é bastante sensível. 
Os computadores e smar-
tphones usam softwares 
diversos. As reclamações, 
portanto, são as mais va-
riadas possíveis. Passa-
mos muito tempo nos call 
centers, via e-mail, por chat 
ou WhatsApp para atender 
esse consumidor aflito, 
com os mais diversos tipos 
de reclamações. Para isso, 
é necessário ter um time 
altamente especializado, 
pois não é fácil detectar o 
problema específico, rela-
tado por cada cliente.

A relação de consu-
mo mudou profundamente 
a partir do momento em 
que o consumidor teve a 
possibilidade de acesso à 
informação na “ponta do 
dedo”, algo que proporcio-
na rapidez e frequência de 
relacionamento. As redes 
sociais e os sites de recla-
mação mudaram o nosso 
contato com o cliente. O 
maior site de reclamação, 
o Reclame Aqui, passou 
a ser, para nós, critério de 
avaliação da performance 
do time pós-venda.

Essa relação de con-
sumo em tempo real com 
o cliente na rede social, 
pesquisando a opinião que 
ele tem sobre nós antes de 
fazer a compra, alterou toda 
a maneira como nos rela-
cionamos com ele. Não vejo 
como uma empresa possa 
sobreviver sem esse olhar 
profundo e minucioso.

Em síntese, entender 
o consumidor é a missão 
mais importante que uma 
empresa deve assumir. 
Atendê-lo bem é uma gran-
de obrigação. Essa maneira 
de pensar torna a relação 
com o cliente muito mais 
complexa mas, ao mesmo 
tempo, é uma grande opor-
tunidade, pois temos todos 
os meios de conhecer o 
consumidor de maneira 
rápida. Não é fácil, não é 
barato, mas vale a pena.

* Hélio Bruck Roten-
berg é presidente da Po-
sitivo Informática
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* Pedro Cardoso

Trata-se se de uma guer-
ra injusta, como qualquer 
guerra. Como as outras, 
nesta todos saem perdendo. 
Essa é bem longa e ainda 
não acabou e, diferente das 
demais, teve motivo sufi-
ciente que a justificasse.

Começou no longínquo 
ano de 1998. Após prestar 
atenção num trecho do 
livro “Não Erre Mais”, de 
Luiz Antonio Sacconi, com 
uma dica de que horas só 
teria uma abreviatura cor-
reta. Seria somente horas 
com a letra “h” minúscula 
e quando fracionada, com 
“h” entre horas e minutos 
e min, no final. Assim: 10h, 
18h, 24h ou 10h10min, 
11h11min ou 00h16min. As 
demais formas eram ingle-
sas e norte-americanas, 
em razão de representa-
ção digital, ou invencioni-
ces brasileiras.

Passei a prestar aten-
ção quais meios de comu-
nicação tinham a preocupa-
ção de escrever da forma 
correta. As revistas Veja e 
ISTOÉ não escreviam; os 
jornais O Estado de São 
Paulo e a Folha de S.Paulo, 
também não. Do mesmo 
modo o ex-impresso Jornal 
do Brasil e O Globo, meu 
oponente atual. E todos 
os outros veículos de co-
municação. E, ainda, essa 
forma errada aparecia nos 
telejornais, nas novelas, e 
em toda a mídia brasileira. 
O erro era seguido até por 
sites de relevantes órgãos 

públicos, como o da própria 
Presidência da República, 
da Câmara dos Deputados, 
do Senado. Os do Supremo 
Tribunal Federal-STF e da 
Confederação Brasileira de 
Futebol-CBF que mantêm o 
erro até hoje. O pior era que 
o erro se repetia até nos 
sites das secretarias e no 
do Ministério da Educação, 
órgão máximo responsável 
oficialmente por essa área. 
As igrejas erravam nos ho-
rários de missas e cultos.

Naquele ano de 1998, 
escrevi um texto com o tí-
tulo do livro e o encaminhei 
aos jornais, especialmente 
aos citados questionando a 
existência do erro, já que se 
fosse representado da for-
ma correta, facilitaria para 
que os leitores passassem 
a escrever também correta-
mente. Fiz o mesmo enca-
minhamento aos governos 
estaduais, prefeituras e até 
para o Ministério da Edu-
cação. Cheguei a entregar 
algumas cópias do texto às 
empresas que confeccio-
nam faixas e cartazes.

Alguns veículos de co-
municação corrigiram ime-
diatamente. Outros, não. 
Alguns mantinham os erros 
apenas em determinadas 
seções, especialmente nas 
de classificados. Mas se-
guimos em frente.

Algumas mudanças 
foram apenas para troca-
rem de erro e isso perdura 
até hoje. Passaram, prin-
cipalmente, a represen-
tar “10:30h”. Mas houve 
avanço a ponto de até os 

postos de combustíveis 
grafarem corretamente o 
atendimento de 24h. Aliás, 
cobro muito dos postos em 
todos os sentidos, devido 
ao atendimento contínuo 
e o tempo que as pessoas 
ficam para abastecer.

O Jornal O Globo tro-
cou a abreviatura de minu-
tos por metro, “m”. Já es-
crevi inúmeras vezes para 
os e-mails do jornal, mas o 
erro permanece. Já liguei, 
mas teima em manter o 
erro. Não imagino que 
seja pelo poder que queira 
mudar até a regra gramati-
cal. Só que enquanto não 
altera a regra, deveria cor-
rigir. Enquanto isso, outros 
veículos de comunicação 
mantêm nome de mês 
com letra maiúscula, dia 
de semana como segunda, 
terça e não terça-feira, 
quarta-feira e assim segue 
o festival de erros gramati-
cais em todo o país.

Não sou especialista no 
assunto. Embora toda guer-
ra seja desumana e injusta, 
essa ainda é mais desigual. 
O conjunto de “os Globos” 
aparece diariamente para 
milhões de pessoas e um 
ser comum não é visto por 
ninguém. Mas como o erro 
não tem força, por ser erro, 
esta formiga precisa vencer 
o elefante. Várias batalhas 
foram perdidas, mas a 
guerra deverá ser vencida 
pelo bem de todos.

* Pedro Cardoso da 
Costa é Bacharel em Di-
reito e morador de Inter-
lagos, em São Paulo

* Acedriana Vicente 
 

Aprendemos muito com 
os nossos professores. 
Para além dos conteúdos 
conceituais, tive oportu-
nidade de aprender com 
o Prof. Fialho, um grande 
mestre da Universidade 
Federal de Santa Catarina, 
que algumas pessoas pa-
recem ser “abelhas”, pois 
qualquer que seja a situa-
ção enxergam o “néctar”.

Outros, dizia meu pro-
fessor, ao contrário, optam 
por ser “moscas”: em tudo, 
vêem excremento.  Essa 
idéia me ajuda, diariamen-
te, na empreitada que travo 
comigo mesma, de aper-
feiçoamento da qualidade 
de ser pessoa. Não são 
poucos os momentos em 
que questiono se minha 
postura é de “mosca” ou 
de “abelha” diante desta ou 
daquela situação.

Mas, em que a analogia 
do “jeito mosca ou abelha de 
ser” pode nos ajudar a enten-
der melhor uns aos outros?

Dificilmente uma situa-
ção é totalmente ruim ou to-
talmente boa. Para ilustrar 
essa afirmativa, pensemos 
em um lindo jardim. Todos 
os movimentos de uma 
mosca nesse jardim são 
para encontrar os dejetos 
ali presentes, enquanto 
que os da abelha são para 
buscar néctares. Nossos 
movimentos de busca, mui-
tas vezes, definem aquilo 
que vamos encontrar…

Se estivermos imbuídos 
da ‘postura abelha’, teremos 
inúmeras possibilidades de 
produzir o “deleite” e com 
ele construir coisas boas. 
Mas, se optarmos por uma 
‘postura mosca’ – além do 
potencial veiculador de mais 
de uma centena de organis-
mos patogênicos como vírus, 
bactérias, protozoários – en-
contraremos, sem dúvida, as 
mazelas existentes em todas 
as escolhas que fazemos, 
em todas as produções que 
concebemos, em todas as 
relações humanas de que 
participamos. Sempre haverá 
possibilidade de encontrar-
mos os dois elementos!

Ampliando ainda mais 
esta reflexão, sabemos que 
as abelhas produzem o mel 
que serve de alimento du-
rante o período do inverno; 
no entanto, ao produzirem 
o seu próprio alimento elas 
geram vida em abundância, 
pois da polinização depende 
a perpetuação de muitas es-
pécies de plantas e de outras 
formas de vida. Percebe-se, 
então, que não é um fazer 
que se limita à extensão, 
mas também a intensidade 
do acontecimento.

As “moscas” também 
geram vida, mas o fazem 
depositando bactérias em 
comidas ou suas larvas 
em frutos que em seguida 
apodrecem. O curioso é 
que esses dois insetos ha-
bitam no mesmo espaço e, 
no entanto, olham para as 
possibilidades de formas 
muito diferentes.

Estendendo a analogia 
à docência, podemos nos 
perguntar se somos mais 
“abelhas” ou mais “mos-
cas”. É evidente que ao 
fazer analogia com animais 
deva-se ponderar o fato de 
que os mesmos são pro-

gramados geneticamente 
e, nós humanos, somos 
dependentes da aprendiza-
gem. Os animais já nascem 
preparados, como se a obra 
já viesse pronta. Eles são 
o que são ao nascer. O 
ser humano, ao contrário, 
além da carga genética é 
dependente da mediação, 
pois ao nascer já encontra 
um mundo pré-existente, 
o que acaba por ser uma 
vantagem, uma vez que 
pode usar esses conheci-
mentos construídos por ge-
rações, para evoluir como 
espécie, sem que tenha 
que começar do nada.

Mesmo tendo consciên-
cia dessas diferenças, vale a 
pena investir um pouco mais 
na metáfora da vida de inseto. 
Ela pode nos ajudar a pro-
blematizar uma perspectiva 
de aprendizagem mais con-
dizente com esse tempo que 
vivemos e outro que há de 
vir, onde as nossas crianças 
serão desfiadas a interagir 
em ambientes complexos, 
marcados pela diversidade 
e em constante mudança. 
Sendo assim, possivelmen-
te tenha mais chance de 
favorecer uma verdadeira 
aprendizagem o educador 
que fecunda do que aquele 
que deposita. As abelhas e 
as moscas não têm opção…  
Mas nós a temos!

As nossas escolhas 
geram possibilidades de 
vida por meio dos nossos 
olhares, dos nossos gestos, 
das nossas palavras, dos 
nossos saberes… Vida 
que cria, vida que inven-
ta, vida que duvida, vida 
que pergunta… A nossa 
inteligência não deve nos 
deixar escolher o outro tipo 
de vida: a copiada, a trei-
nada, a reproduzida. Sim-
plesmente uma vida que 
já nasce morta ou talvez, 
mais triste do que isso, uma 
vida que nunca conhecerá 
suas potencialidades de 
criar o novo, de olhar para 
velhos problemas e ver ne-
les novas soluções. A ‘pos-
tura abelha’ traz consigo, 
portanto, a possibilidade 
intrínseca da docência que 
é a de fecundar as pesso-
as para que as mesmas 
possam, por meio de uma 
gestação única e intrans-
ferível, deixar nascer todo 
o seu potencial.

Sob essa ótica é que 
fundamos o papel da expec-
tativa do professor em rela-
ção ao desenvolvimento das 
potencialidades dos seus 
alunos. Ouso dizer que exis-
te uma relação direta entre 
a expectativa do professor 
e o desempenho do aluno. 
Quando encontramos um 
professor que acredita que 
somos capazes e com ele 
temos um vínculo positivo, 
botamo-nos em movimento 
para não decepcioná-lo. O 
que é capaz de aquecer 
os nossos corações é ca-
paz de nos mobilizar, rumo 
à superação das nossas 
dificuldades, com vistas a 
ampliar nossos saberes. São 
os professores com ‘postura 
abelha’ que fazem a diferen-
ça, pois ajudam a encontrar 
o melhor de nós e acreditam, 
piamente, que podemos nos 
superar a cada dia.

* Acedriana Vicente 
Sandi é diretora pedagó-
gica da Editora Positivo

*Felipe Aquino
 
Quanto mais o mundo 

se agita nesse mar de vio-
lência e ódio, mais precisa-
mos nos lembrar da figura 
da mãe, porque ela é a maior 
reserva de amor que Deus 
colocou neste mundo.

 Quando tudo parece 
estar perdido, ainda resta 
o coração, e é de lá que 
a vida começa a renascer. 
Na humanidade, a mãe é 
aquela que tem o primado 
do coração. Nem os arra-
nha-céus mais altos, nem 
os computadores mais 
possantes, nem os avi-
ões mais velozes podem 
ser comparados à beleza 
transcendente do teu olhar 
e ao sentimento incompa-
rável do teu coração.

 A mãe não foi criada 
somente para dar a vida 
aos filhos e filhas, mas muito 
mais do que isto, para de-
fender a vida, para educar, 
para semear o amor. Antes 
que seja tarde, o mundo 
precisa aprender com elas a 
lição do perdão sem limites, 
da compaixão, da bondade 
que supera toda inveja, da 
paciência que vence toda 
inquietação, do amor que 
vence todo ódio, e que é 
mais forte do que a morte. 

Mãe,  que tu  se jas 
como a Mãe de Deus: 
disponível, discreta, silen-
ciosa, delicada, amável, 
prestativa, uma mulher de 
oração, de fé, toda entre-
gue a Deus. Somos gratos 
a Deus que te criou e deu 
de presente a cada um de 
nós. Deves ser como a raiz 
da árvore, que mesmo es-
condida, promove o cres-
cimento dos ramos e dos 
frutos. Que olhando para 
ti, aprendamos a dar graças 
a Deus todos os dias.

 Mãe, mais do nunca, 

precisamos muito de ti! 
Alguém disse um dia que 
“ser mãe é padecer no pa-
raíso”; e uma outra mulher 
disse que o filho, depois 
que deixa o ventre da mãe, 
“passa para a sua cabeça, 
e dali não sai mais”. São 
palavras sábias do povo, 
que bem expressam a 
grandeza da  mãe. Como 
filhos, aceitemos as nos-
sas mães como elas são, 
com seus erros e acertos, 
suas qualidades e defei-
tos, suas inseguranças, 
limitações e exageros!

 Obrigado mãe, por me 
abrigares em teu ventre, 
pelas noites em claro, pelas 
lágrimas derramadas, pelas 
lutas do dia a dia, pelas 
mãos singelas que aliviam a 
minha dor, pelo sorriso que 
acalma a minha angústia, 
ansiedade e inseguranças. 

 Obrigado pelas muitas 
vezes que renunciaste 
tua vida, teus desejos, 
vontades e necessidades, 
para me servir. Obrigado 
pelo teu olhar profundo 
e sincero que me leva a 
Deus. Obrigado pelo teu 
abraço, pelo teu coração 
que sempre acolhe e per-
doa. Obrigado pela tua 
presença amiga que me 
faz acreditar no amor!

 *Felipe Aquino é pro-
fessor, autor de mais de 70 
livros e apresentador dos 
programas “Escola da Fé” 
e “Pergunte e Respondere-
mos”, na TV Canção Nova, 
e “No Coração da Igreja”, 
na Rádio Canção Nova. 
Em julho de 2012 recebeu 
o título de “Cavaleiro da 
Ordem de São Gregório 
Magno”, concedida pelo 
Papa às pessoas que se 
destacam no trabalho em 
prol da evangelização, em 
defesa da fé e do desenvol-
vimento da Igreja Católica.

Mães são a 
maior reserva do 

amor de Deus 

*Gilclér Regina

É de se lamentar que ain-
da exista certa dissonân-
cia entre o que se aprende 
em sala de aula e o que 
se encontra no mercado. 
Falta preparação para 
a prática. Falta falar de 
comportamento, motiva-
ção, atitude e postura, fal-
ta transpor as teorias para 
o munda da realidade em 
busca de resultados.
Sobra conhecimento técnico 
e teórico. Segmentam de-
mais, um verdadeiro estival. 
Por que isso? O meio acadê-
mico se ocupa demais com 
formar profundos conhece-
dores de uma coisa só.

Universidades, escolas, fa-
lem a seus alunos que não 
basta fazer bem o próprio 
pedacinho. Isso é obriga-
ção. A pessoa é contratada 
para isso. Falta fazer o 
“algo mais”, falta caminhar 
aquele quilômetro a mais.
Sim, o sucesso é levantar 
mais cedo e dormir mais 
tarde. O sucesso da noite 
para o dia tem no mínimo 
vinte anos de empenho. 
O meu sonho também é 
o sonho dos meus con-
correntes. Eu também 
quero ser a Montblanc das 
canetas e a Ferrari dos 
carros, só que isso leva 
no mínimo dez anos.
O negócio é saber tra-

balhar a árvore, mas en-
tender que ela está no 
meio da floresta... e como 
árvore você não pode ser 
um forasteiro, um ilustre 
desconhecido no pedaço.
Pense nisso, um forte abra-
ço e esteja com Deus!

*Gilclér Regina* pa-
lestrante de sucesso, 
escritor com vários li-
vros, CDs e DVDs motiva-
cionais que já venderam 
mais de cinco milhões 
de exemplares. Clientes 
como General Motors, 
Basf, Bayer, Banco do 
Brasil compram suas pa-
lestras. Mais de 3.000 pa-
lestras realizadas no Bra-
sil e em outros países.

A obrigação é o 
“algo a mais”
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Casos de zika caem 95% nos 
primeiros meses do ano

Balança comercial tem 
superávit de US$ 997 milhões

Conta de luz mais barata faz 
IGP-DI cair 1,24% em abril

Terceiro lote de saque das contas 
inativas vai liberar R$ 10,8 bilhões

Exportações 
do agronegócio 
mineiro crescem 

cerca de 10%

Foram 7.911 notificações da infecção até o dia 15 de abril deste ano, 
sem nenhum registro de óbito decorrente da doença

Na primeira semana de maio, também houve crescimento de 7% em relação à 
média do mesmo período do ano passado

Indicador usado como base para reajustes de tarifas públicas acumula queda 
de 1,13%, após reverter meses seguidos de alta nos preços

Saques para quem nasceu entre junho e agosto começam na 
sexta-feira (12). Agências vão funcionar no fim de semana

Valor alcançado pelo 
segmento é de US$ 2,47 

bilhões entre janeiro e abril. 

Não foram registradas mortes por zika neste ano 

Com relação à primeira semana de abril, houve crescimento de 8,6% nas importações

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

O número de notifica-
ções de casos suspeitos 
de dengue, zika e chi-
kungunya caiu, em mé-
dia, 85% nos primeiros 
meses de 2017 na com-
paração com o mesmo 
período do ano passado.

A maior queda foi no 
registro de casos de zika: 
foram 95,3% a menos do 
que em 2016. Já os de 
dengue tiveram uma redu-
ção de 90,3%; enquanto 
que os de chikungunya 
diminuíram 68,1%. Os 
dados constam do boletim 
epidemiológicodo Minis-
tério da Saúde, divulgado 
nesta segunda-feira (8).

Dengue
Até 15 de abril, foram 

notificados 113.381 ca-
sos prováveis de dengue 
em todo o País, contra 
1.180.472 em 2016. O 
número de mortes de-

A balança comercial 
brasileira teve superávit 
de US$ 997 milhões na 
primeira semana de maio, 
resultado de exportações 
no valor de US$ 3,582 bi-
lhões e importações de US$ 
2,586 bilhões. No ano, as 
exportações somam US$ 
71,722 bilhões e as impor-
tações, US$ 49,355 bilhões, 
o que gera saldo positivo de 
US$ 22,367 bilhões.

Com relação à primei-
ra semana do mês ante-
rior, houve crescimento 
de 8,6% nas importações, 
pelos aumentos em bebi-
das e álcool (+171,4%), 
siderúrgicos (+52,8%), 
cereais e produtos da 
indústr ia da moagem 
(+44,5%), químicos or-
gânicos e inorgânicos 
(+25,3%) e equipamentos 
mecânicos (+8%).

A média das expor-
tações cresceu 7% em 
relação à primeira semana 

correntes da doença 
também foi menor, pas-
sando de 507, em 2016, 
para 17, em 2017, uma 
queda de 96,6%.

A maior incidência da 
doença se concentra nas 
Regiões Centro-Oeste 
e Norte, onde foram re-
gistrados 160 casos/100 

mil habitantes e 89,4 
casos/100 mil habitantes, 
respectivamente.

Chikungunya
Com relação à fe-

bre chikungunya, houve 
43.010 registros, o que 
representa uma taxa de 
incidência de 20,9 casos 

para cada 100 mil habitan-
tes. No ano passado, fo-
ram 135.030 casos. Assim 
como as mortes por den-
gue, os óbitos decorrentes 
de complicações da febre 
também tiveram redução: 
de 196 caíram para 9.

A Região Nordeste 
apresentou a maior taxa 

de maio de 2016. Naquele 
ano, o valor foi de US$ 
836,6 milhões e, em 2017, 
de US$ 895,6 milhões. O 
crescimento deve-se, prin-
cipalmente, ao aumento 
nas vendas de produtos 
básicos (+17,1% por conta, 
principalmente, de minério 

de ferro, soja em grãos, 
minério de cobre, milho em 
grãos, carne de frango e su-
ína) e semimanufaturados 
(+11,9% causado por celu-
lose, semimanufaturados 
de ferro e aço, ferro-ligas, 
couros e peles, madeira 
serrada ou fendida).

As vendas de produ-
tos manufaturados tive-
ram queda, no período 
(-6,8% em função de avi-
ões, tubos flexíveis de 
ferro e aço, torneiras e 
válvulas, etanol, suco de 
laranja não congelado, 
gasolina). Em relação 

de incidência da infec-
ção, com 44,2 casos/100 
mil hab. – seguida da 
Região Norte, com 35,9 
casos/100 mil hab.

Zika
As  in fecções  po r 

zika caíram de 170.535 
casos, em 2016, para 
7.911, neste ano. Com 
isso, a incidência passou 
de 82,8 casos para 100 
mil habitantes, em 2016, 
para 3,8, neste ano.

Em relação às ges-
tantes, foram registrados 
1.079 casos prováveis. 
Desses, 293 foram confir-
mados por critério clínico-
epidemiológico ou labora-
torial. Contudo, não houve 
registro de mortes por zika 
neste ano. No ano passa-
do, foram 8 mortes.

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

a abril deste ano, pela 
média, houve retração 
de 8,9%, em virtude da 
queda nas vendas de 
produtos manufatura-
dos (-13,7%) e básicos 
(-7,5%), enquanto que 
cresceram as vendas de 
produtos semimanufatu-
rados (+3,6%).

Nas importações, a 
média diária da primeira 
semana de maio (US$ 
646,4 mi lhões)  f icou 
21,9% acima da média 
de maio do ano passado 
(US$ 530,3 milhões). 
Cresceram os gastos, 
principalmente, com be-
bidas e álcool (+473,7%), 
cereais e produtos da 
indústr ia da moagem 
(+114,8%), combustíveis 
e lubrificantes (+66,1%), 
siderúrgicos (+63,5%) e 
equipamentos eletroele-
trônicos (+38,2%).

Fonte: Portal Brasil, 
com informações do Mdic

Puxado pela queda 
no preço das contas 
de luz, o Índice Geral 
de Preços – Disponibi-
lidade Interna (IGP-DI) 
ampliou uma forte que-
da de 1,24% em abril, 
depois de ter recuado 
0,38% em março. Os 
dados são da Fundação 
Getulio Vargas (FGV).

Na prática, isso signi-
fica preços mais baixos 
para o consumidor. Esse 
indicador é importante 

pois é usado para rea-
justar diversos contratos 
do setor produtivo, como 
os da construção civil e 
da indústria. No acumu-
lado de janeiro a abril, o 
indicador acumula que-
da de 1,13% e, em 12 
meses, o IGP-DI caiu de 
4,41% para 2,74%.

Para se chegar a esse 
resultado, outros indica-
dores são calculados. 
Um deles é o Índice de 
Preços ao Consumidor 

(IPC), que caiu de 0,47% 
em março para 0,12% em 
abril. Esse desempenho 
foi influenciado, princi-
palmente, pela forte re-
dução nas contas de luz, 
que reverteu uma alta de 
6,15% em março para 
uma queda de 6,22% no 
mês passado.

Outros grupos tam-
bém apresentaram re-
duções importantes em 
abril. É o caso do ves-
tuário (de 0,11% para 

-0,47%), despesas di-
versas (de 0,90% para 
0,13%), educação, leitura 
e recreação (de -0,11% 
para -0,19%) e alimenta-
ção (0,71% para 0,69%).

Por sua vez, o Índice 
de Preços ao Produto 
Amplo (IPA) acelerou a 
desaceleração de 0,78% 
registrada em março para 
uma redução de 1,96% 
em abril, com menores 
preços nos combustíveis 
para o consumo.

No ramo da constru-
ção civil, o Índice Nacio-
nal de Custo da Cons-
trução (INCC) também 
registrou uma queda, 
saindo de 0,16% em mar-
ço para 0,02% no mês 
passado. Isso foi possí-
vel devido às reduções 
nos custos materiais, 
equipamentos, serviços 
e uma manutenção nas 
taxas de mão de obra.

Fonte: Portal Brasil, 
com informações da FGV

Na próxima sexta-feira 
(12), a Caixa dará início 
ao pagamento do terceiro 
lote das contas inativas 
do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS). 
Serão beneficiados os tra-
balhadores que nasceram 
em junho, julho e agosto. 
Segundo a vice-presiden-
te de Fundos de Governo 
da Caixa, Deusdina Perei-
ra, R$ 10,8 bilhões serão 
liberados para saque.

Durante transmissão ao 
vivo no Facebook, ela afir-
mou que haverá horário de 
funcionamento diferenciado 
para as agências no sába-
do (13), segunda-feira (15) 
e terça-feira (16). No fim 
de semana, o atendimento 
será de 9h às 15h. Já nos 
outros dias, as agências 
vão abrir duas horas mais 
cedo para pagamento ex-
clusivo de contas inativa.

Deusdina relatou ainda 

que 7,6 milhões de traba-
lhadores serão beneficia-
dos nessa terceira etapa 
do calendário. Até a última 
atualização, a Caixa infor-
mou que R$ 16,6 bilhões 
foram sacados por traba-
lhadores. Quem perdeu 
as datas para saque pode 
fazer a retirada até 31 de 
julho, mesmo que seu 
período marcado no calen-
dário tenha passado.

Para valores até R$ 

1,5 mil, o trabalhador 
precisa apenas do car-
tão cidadão para fazer 
o saque. Para valores 
até R$ 3 mil, é possível 
sacar também em cor-
respondentes da Caixa 
e loterias. Acima de R$ 
3 mil, é necessário pro-
curar uma agência da 
Caixa e levar a carteira 
de trabalho, que contém 
o termo de rescisão do 
contrato de trabalho.

Dinheiro para 
pagar dívidas
O dinheiro é de livre uso 

do trabalhador e não pode 
abater, de maneira auto-
mática, dívidas em atraso, 
por exemplo. “O recurso do 
FGTS é impenhorável, cabe 
ao trabalhador decidir o que 
vai fazer com o dinheiro. 
Se ele quiser pagar uma 
dívida, ele vai ter de sacar 
para pagar”, explicou a vice-
presidente da Caixa.

As exportações do agro-
negócio mineiro totalizaram 
US$ 2,47 bilhões no perío-
do de janeiro a abril deste 
ano, com crescimento de 
9,8% em relação ao mesmo 
período do ano passado. O 
segmento contribuiu com 
28,7% do total da pauta 
mineira de exportações.

Os dados foram ana-
lisados pela Secretaria 
de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Seapa) 
com base nas informações 
do Ministério de Desenvol-
vimento, Indústria e Co-
mércio Exterior (MDIC).

Segundo o superin-
tende de Abastecimento e 
Economia Agrícola da Se-
apa, João Ricardo Albanez, 
os números sinalizam re-
sultados promissores para 
as exportações mineiras.

“Houve valorização 
dos preços dos produtos 
agrícolas no mercado 
externo, compensando o 
declínio de pouco mais de 
10% em relação ao volu-
me exportado”, explica 
Albanez. Ele ainda ressal-
ta que março foi um mês 
de muitos feriados, com 
quatro dias úteis a menos 
para a transação comer-
cial e, mesmo assim, os 
números são favoráveis.

O principal produto 
da pauta de exportações 
do agronegócio continua 
sendo o café, que repre-
sentou, nos primeiros 
quatro meses, 48,3% do 
total exportado pelo seg-
mento. O valor alcançado 
com a comercialização 
foi de US$ 1,19 bilhão, 
indicando aumento de 
12,4% em relação ao 
registrado no mesmo pe-

ríodo do ano passado.
O segundo produto da 

pauta de exportações do 
agro mineiro, no período, 
foi o complexo soja, que 
respondeu por 16,8% do 
total, alcançando US$ 416 
milhões. O saldo positivo 
se deve à expansão da 
venda para o mercado chi-
nês. O volume comerciali-
zado foi de pouco mais de 
1 milhão de toneladas.

Em relação às carnes, 
terceiro colocado, o fa-
turamento registrado foi 
US$ 306,1 milhões, com 
crescimento de 17,6% em 
relação ao primeiro qua-
drimestre de 2016. Desse 
valor o segmento da carne 
bovina respondeu por 
56%, frango (34%), suínos 
(4%), peru (3%), outras 
carnes (3%). O volume al-
cançado por todo o segmen-
to foi de aproximadamente 
123 mil toneladas.

Outro produto que vem 
ampliando sua participa-
ção, no mercado externo, 
é a ração para animais. 
No período analisado, 
foram exportados, apro-
ximadamente, 20 mil to-
neladas resultando num 
crescimento de 79% em 
relação ao mesmo perío-
do do ano passado. Este 
produto vem ampliando 
sua participação na pauta 
de exportação e agora já 
responde por quase 1% 
do valor total exportado.

Os principais países 
importadores do agro-
negócio mineiro, no pri-
meiro trimestre, foram 
China (19%), Estados 
Unidos (10,8%), Alema-
nha (10,5%), Itália (6,4%) 
e Japão (5,8%).

Enem já recebeu 
cerca de 30 mil 

inscrições
Sistema de inscrição aberto 

das 8h desta segunda-feira (8)
até o dia 19 de maio

Até as 11h da ma-
nhã desta segunda-feira 
(8), 29.783 pessoas já 
haviam concluído suas 
inscrições para o Exa-
me Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) 2017. 
Segundo o Ministério da 
Educação, do total de 
inscritos, 17.670 são do 
sexo feminino e 12.113, 
do sexo masculino.

O Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep) abriu o sistema 
de inscrição às 8h, duas 
horas antes do previsto. 
Os candidatos podem se 
inscrever até 23h59 do 
dia 19 de maio. As ins-

crições podem ser feitas 
pelo endereçoenem.inep.
gov.br/participante.

A taxa do exame nes-
te ano é de R$ 82 e deve 
ser paga até o dia 24. As 
provas serão aplicadas 
em dois domingos con-
secutivos, nos dias 5 e 
12 de novembro. 

Os participantes tran-
sexuais e travestis devem 
fazer a inscrição com o 
nome civil. Só depois, 
entre 29 de maio e 4 de 
junho, poderão solicitar, 
pela Página do Participan-
te, o uso do nome social.

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

Inscrições começaram na manhã desta segunda (8)

As exportações do agronegócio mineiro totaliza-
ram US$ 2,47 bilhões no período

Foto: Divulgação
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acesse notíciais de são lourenço em nosso portal: www.correiodopapagaio.com.br/saolourenço

Atletas da cidade são premiados em competição no Paraná

Moradores, artistas e artesãos locais 
reuniram-se no Espaço Chico Cascateiro

Há 24 anos o Correio do Papagaio trabalha comprometido com a integração regional

Jornal Correio do 
Papagaio é reconhecido 
pela Câmara Municipal

Carmo de Minas é destaque 
no Caratê Nacional

Feira valoriza o 
artesanato da cidade 
de Carmo de Minas

No último final de se-
mana do mês de abril a ci-
dade de Carmo de Minas 
recebeu uma grande Feira 
de Artesanato, no Espaço 
Chico Cascateiro , no 
sábado, dia 29. O evento 
tem como objetivo expor e 
vender os produtos arte-
sanais construídos pelos 
moradores locais. 

Além dos trabalhos 
manuais a feira contou 
também com a apresenta-
ção de músicos locais que 
com belas apresentações 
animaram ainda mais o 
dia. Os músicos convi-
dados foram: Carlinhos 
Nogueira, José Vitor, José 
Ivo e Cleber Morais. 

A Feira de Artesanato é 
uma realização da Gerência 
de Serviços de Cultura e 
Turismo de Carmo de Minas 
(CULTUR), que agradece 
a presença dos visitantes, 
dos artesãos da cidade e 
também da Associação de 
Atividades Terapêuticas e 
Ocupacionais (ACATO), por 
mais um evento de muito 
sucesso no município.

Presidente da Casa Legislativa parabeniza
 edição diária do Correio do Papagaio

A

Produtos locais foram expostos para venda e apreciação

Feira contou apresentações de músicos da região

Centro da cidade foi contemplado com o evento

O Presidente da Câ-
mara Municipal, Agilsan-
der Rodrigues da Silva, 
enviou documento que 
parabeniza o Jornal Cor-
reio do Papagaio pelo 
trabalho jornalístico que é 
feito em São Lourenço. A 
proposição, feita pelo ve-
reador Abel Goulart Fer-
reira (PR), foi apresenta-
da em Reunião Ordinária 
do dia 10 de abril.

Na moção de para-
béns Abel Goulart des-
tacou que a comunidade 
tomou conhecimento 
de que o periódico Cor-

reio do Papagaio, gerido 
pelo Diretor Presidente 
Márcio Muniz Fernan-
des, passou a ser diário 
agora. “Fato que não 
pode deixar de ser re-
gistrado diante de sua 
importância em todos 
os sentidos, sobremodo 
a ótica cultural”, destaca 
o parlamentar. 

O vereador relembrou 
ainda os demais veículos 
de comunicação, perió-
dicos e semanais, que 
trabalhavam para a divul-
gação da informação no 
município. “Evidente que 

uma das formas de auferir 
a cultura de um povo resi-
de no que foi registrado, 
sobremodo pela forma 
escrita, pois, caso contrá-
rio, a sua memória ficará 
comprometida”, reforçou. 

O político fez menção 
também à matéria publica-
da pelo veículo de comu-
nicação em questão sobre 
a Moção de Repúdio con-
tra o Projeto de Emenda 
Constitucional, que prevê 
a Reforma da Previdência. 
O documento foi aprovado 
pelos vereadores no últi-
mo dia 27 de março. 

Evento cultural reuniu crianças, jovens e adultos da cidade

Via Sacra dos Jovens
 em Carmo de Minas

Considerado um gran-
de evento religioso e cul-
tural em todo o país, a 
Semana Santa reúne os fiéis 
em ritos tradicionais para ce-
lebrar a Paixão de Cristo. Na 
cidade de Carmo de Minas, 
o momento de grande co-
moção para os munícipes 
aconteceu na Sexta-feira 
Santa com a encenação 
da Via Sacra dos Jovens, 
na Praça da Matriz.

 A encenação, que re-
trata a trajetória de Jesus 
Cristo nos últimos mo-
mentos de vida até sua 
crucificação, tem como 
objetivo intervir de manei-
ra positiva na sociedade 
levando ao público uma 
mensagem de paz, amor 
e fraternidade. 

“Os últimos passos de 
Jesus Cristo” é o nome 
da encenação feita pe-
los jovens paroquianos 
para toda a comunidade. 

Santa Ceia é representada na Praça da Matriz

Últimos passos de Cristo reproduzidos com devoção

Encenação foi preparada pelo Grupo de Jovens Via Sacra no município reuniu grande número de fiéis

As festividades e ritos 
da Semana Santa este 
ano aconteceram entre 
os dias 9 e 16 de abril e 
foram uma realização da 
Paróquia Nossa Senhora 
do Carmo com o apoio da 
Prefeitura Municipal de 
Carmo de Minas, através 
do Departamento de Cul-
tura (CULTUR).

Foto : Divulgação

Foto : Divulgação

Caratecas da cidade 
de Carmo de Minas par-
ticiparam de seletiva do 
Campeonato Brasileiro 
de Caratê, na cidade de 
Londrina, no Paraná, e 
trouxeram grandes con-
quistas para o município. 

Ao todo, os alunos do 
Sensei Joaquim Felício 
Jr. (Kiko), somaram 4 
medalhas de ouro, uma 
de prata, uma de bronze e 
uma quinta colocação. Em 
sua página do Facebook, 
o professor parabeniza e 

agradece os atletas Ale-
xander, Brenda, Brendo 
Manuel, Erick, Jullyane 
Souza, Matheus , Robson 
e Douglas José. 

Para a participação 
no campeonato, além de 
todo o acompanhamento 

técnico do professor Kiko, 
os caratecas receberam o 
apoio da Prefeitura Muni-
cipal de Carmo de Minas, 
através do Diretor de Es-
porte, Cleber Ferreira, e 
também da Câmara Muni-
cipal de Carmo de Minas.

Serviço é interrompido devido à impasse entre municípios e governo estadual

24 cidades ficam sem 
atendimentos pelo Centro Viva

Desde a última segun-
da-feira (8) os serviços 
ofertados pelo Centro Viva 
Vida acontecem no pré-
dio da Policlínica apenas 
aos moradores de São 
Lourenço. Na semana 
retrasada, a Prefeitura 
anunciou o fechamento do 
Centro Estadual de Aten-
ção Especializada por 
falta de repasse de verbas 
do governo estadual. 

Desde o início do ano, 
o município de São Lou-
renço está custeando os 
gastos de exames realiza-
dos no Centro Viva Vida às 
24 cidades do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde 
do Circuito das Águas. No 
último sábado (6) o Correio 
do Papagaio noticiou a 
suspensão dos atendi-
mentos pela unidade aos 
municípios contemplados 
com os serviços. 

O atual débito do go-
verno estadual com São 
Lourenço está em torno 
de R$ 700 mil. Pelo con-
trato, o estado deveria 
repassar à cidade são-
lourenciana R$ 322 mil a 
cada quatro meses. A pre-
feitura informou que até o 
momento não há previsão 

Desde janeiro o Estado não repassa verba para manutenção da unidade

Foto: Arquivo

de quando o governo 
estadual irá regularizar o 
repasse de verbas.

Ainda de acordo com o 
governo Celia Cavalcanti 
(PR), as demais prefei-
turas do Consórcio não 
aceitaram a proposta de 
dividir os custos do Cen-
tro Viva Vida e, por isso, 
houve a necessidade de 
suspender os atendimen-
tos para não comprometer 
ainda mais o orçamento 
da saúde municipal. 

O Secretário de Saú-

de, Cid Pinheiro, destaca 
que o importante agora é 
priorizar o atendimento 
aos moradores da cidade. 
“Nosso investimento deve 
ser feito para o povo de 
São Lourenço, é para isso 
que trabalhamos ardua-
mente”, completou.

A população de São 
Lourenço utilizava 33% 
do serviço do Centro Viva 
Vida, quando as cidades 
vizinhas correspondiam a 
mais  de 60% do total de 
uso. De janeiro a abril deste 

ano, foram realizados mais 
de 2.500 atendimentos.

Cidades que fazem par-
te do Consórcio: São Lou-
renço, Aiuruoca, Alagoa, 
Baependi, Carmo de Mi-
nas, Carvalhos, Caxambu, 
Conceição do Rio verde, 
Cristina, Cruzília, Dom Vi-
çoso, Itamonte, Itanhandu, 
Jesuânia, Lambari, Minduri, 
Olímpio Noronha, Passa 
Quatro, Pouso Alto, São 
Sebastião do Rio Verde, 
Seritinga, Serranos, Sole-
dade de Minas, Virgínia.
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Baependi recolhe 8 toneladas 
de lixo eletrônico durante 

apenas um final de semana

ONG em Aiuruoca trabalha a 
cura interior através do poder 

da terra e seus ancestrais

Lar da Criança promove 
café beneficente no 

município de Cruzília

Show beneficente 
de 25 anos da

 APAE de Caxambu

Materiais serão reutilizados para desenvolvimento de outros equipamentos

Santuário das Montanhas Sagradas existe desde 2013 na 
valorização do ser e do meio ambiente

Instituição sobrevive de doações e atende 
mais de 100 crianças atualmente

Associação deve realizar outros eventos no 
mês que vem para arrecadação de mais verbas

A população de Baepen-
di se mobilizou no último 
sábado (6) para descartar 
de forma consciente de ma-
teriais eletrônicos. O Projeto 
Lixo eletrônico do Inatel (Ins-
tituto Nacional de Telecomu-
nicações) foi realizado pela 
primeira vez na cidade. Em 
apenas um dia 8 toneladas 
de lixo foram recolhidos. Ao 
todo, foram necessários 
seis caminhões para trans-
portar os materiais.

A ação conjunta no mu-
nicípio aconteceu entre a 
Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, o Instituto 
Nacional de Telecomunica-
ções (Inatel), Polícia Am-
biental, Departamento de 
Obras, Companhia de Sa-
neamento de Minas Gerais 
(Copasa) e a Empresa de 
Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural (EMATER). 

Os materiais recolhidos 
serão levados para Santa 
Rita do Sapucaí, sede do 
Inatel, onde os equipamen-
tos serão desmontados e 
as peças reutilizadas para 
a criação de outros produ-
tos. Os resíduos restantes 
são enviados para recicla-
doras de lixo eletrônico. 

O projeto, realizado 
pela primeira vez na ci-
dade, é uma proposta do 
Instituto de Telecomunica-
ções. Com a intenção de 
promover a conscientização 
do descarte correto, o Inatel 
trabalha nas escolas em 
cidades do Sul de Minas. 

Segundo a responsá-
vel pela proposta, Débora 
Constanti Justino Ribeiro, 
materiais didáticos são 

O Museu Nacional do 
Mangalarga Marchador 
sediou recentemente um 
evento especial: O Café 
Colonial beneficente do Lar 
da Criança Adeodato dos 
Reis Meirelles (LACARM) 
em Cruzília. A iniciativa da 
instituição era arrecadar 
fundos e divulgar o traba-
lho realizado na cidade. 
Atualmente, 163 crianças 
do município estão matri-
culadas na unidade. 

Pais de alunos e con-
vidados estavam entre os 
que participaram desta 
ação. O café teve início 
às 16h. A arrecadação do 
Lar da Criança aconteceu 
através de convites para a 
realização do evento, que 
custaram 20 reais por pes-
soa. Quem participou pôde 
conferir ainda música ao 
vivo de artistas locais. 

O Lar da criança sobre-
vive de doações. A prefeitu-
ra faz um repasse mensal 
de apenas R$ 680,00 para 
34 alunos da Pré-escola. 
De acordo com a institui-
ção, o restante é mantido 
através de doações de 
alimentos, roupas para 
bazar e arrecadações 
mensais ,  como a que 
aconteceu recentemente. 

De acordo com a ins-
tituição, a sua finalidade 
é de caráter beneficente 
promocional, educativo e 
de proteção. Por ser uma 
instituição fi lantrópica, A reconexão com a 

terra e a cura do coração 
humano estão entre os 
trabalhos desenvolvidos 
pelo Santuário das Monta-
nhas Sagradas (SMS) em 
Aiuruoca. A ONG existe 
há 4 anos e realiza diver-
sas atividades voltadas à 
preservação ambiental e 
desenvolvimento da consci-
ência e valorização da vida.

Há duas semanas, o 
SMS abriu espaço para o 
retiro “Tenda Vermelha”. O 
trabalho foi conduzido por 
uma psicoterapeuta e uma 
astróloga voltado especial-
mente às mulheres, que pas-
saram por um processo de 
cura interior. As atividades 
envolveram a cura do útero, 
o encontro da ancestralida-
de feminina e o empodera-
mento da mulher. 

O Santuário das Monta-
nhas Sagradas, entretanto, 
não é aberto para visitações 
que não estejam alinhadas 
aos princípios da ONG, 
mas sim aos profissionais 
que trabalham o desen-
volvimento integral do ser 
e a cura, e pessoas que 
estão buscando este tipo de 
trabalho. Pesquisadores e 
ambientalistas que desen-
volvem projetos no âmbito 
educativo também podem 
usufruir do espaço. 

Uma das prioridades do 
Santuário é a preservação 
do meio ambiente, o desen-
volvimento da consciência e 
a valorização da vida, como 
explica a presidente do San-
tuário das Montanhas Sa-
gradas, Rafaella Fioravanti 
Venturato. “A verdadeira cura 
está no desenvolvimento in-
tegral do ser, na integração e 

divulgados nas unidades 
escolares com cunho edu-
cativo. A coleta de lixo ele-
trônico é uma das ativida-
des finais do programa.  “A 
intenção é beneficiar todas 
as cidades da região. O 
descarte incorreto provoca 
muitos males à saúde hu-
mana e também ao meio 
ambiente. A nossa região 
é rica e conhecida pelo 
cenário hidrográfico e pelo 
turismo ecológico. A nossa 
concepção está atrelada à 
preservação do meio am-
biente”, explica. 

Em todo o mundo, o 
consumo de produtos ele-
trônicos aumenta ano após 
ano. No Brasil, o cenário 
não é diferente. Em 2014, 
o país produziu 1,4 milhão 
de toneladas de resíduos 
de aparelhos econômicos 
e eletrônicos, conforme 
relatório da ONU (Organi-

Ao todo seis caminhões foram utilizados para o transporte dos materiais

Todos os alimentos foram doados ao Lar da Criança para o Café Colonial

O café foi organizado com a ajuda de pais e voluntários

Segunda apresentação voluntária de Robson Carlos 
para show beneficente da APAE de Caxambu

Em apenas um dia, as equipes recolheram 8 tone-
ladas de produtos eletrônicos no município
zação das Nações Unidas) 
divulgado em 2015. 

“Como o Inatel gera tec-
nologia, a empresa se sente 
responsável em retirar do 
mercado tudo aquilo que 
não é mais utilizado. É uma 
forma de mostrar para a 
comunidade a pensar antes 
de consumir e enxergar que 
os impactos causados pelos 

resíduos são muito graves”, 
completa Débora Justino. 

A Secretaria de Meio 
Ambiente e Turismo de 
Baependi informou que a 
quantidade expressiva de 
materiais recolhidos su-
perou as expectativas da 
pasta e que outras ações 
no âmbito educativo devem 
acontecer em breve. 

as famílias não pagam 
pelo serviço. As crianças 
são distribuídas entre a 
pré-escola e monitora-
mento profissionalizan-
te. Os alunos aprendem 
bordado, tricô, crochê, 
música, cestaria, pintura, 
computação, horticultura, 
prática esportiva e artesa-
nato em geral. Além disso, 
dois médicos voluntários 
prestam atendimento às 
crianças atendidas. 

Segundo a presidente 
do LACARM, Delsângela 
Vilela Diniz Rezende, existe 
atualmente os carnês de 
contribuição espontânea, 
onde a população pode 
fazer doações. “Embora 
temos os carnês, sempre 
promovemos eventos para 
melhor ainda mais a arreca-
dação”, completa. 

As pessoas podem fa-

zer doações de alimentos, 
material de limpeza e higie-
ne pessoal, roupas e tam-
bém podem se voluntariar 
para trabalhar no LACARM. 
Atualmente, a instituição 
tem uma conta onde é 
possível fazer depósito de 
dinheiros pelo Banco do 
Brasil - Agência: 2021-4 - 
Conta Nº 93.590-5. 

Matrículas
As matrículas para 

quem já frequenta o Lar 
são renovadas automati-
camente de um ano para 
o outro. Existe também 
uma fila de espera para o 
ingresso de novos alunos. 
As matrículas são feitas em 
novembro para Pré-escola. 
O Lar da Criança presta 
serviços gratuitos, perma-
nentes, e sem  qualquer 
discriminação de público. 

Fotos: Divulgação/Museu do Mangalarga

Fotos: Divulgação/PM-Baependi

conexão da consciência, do 
corpo, da alma e da nature-
za. As pessoas só respeita-
rão de fato a Terra e o outro, 
quando se sentirem parte 
dela e quando estiverem in-
terconectadas. Hoje vivemos 
uma dualidade onde o que 
eu faço para o outro ou para 
o meio ambiente não me 
afeta, mas acreditamos que 
isso causa a nossa própria 
destruição. Quando não nos 
sentimos pertencentes não 
encontramos o sentido do 
respeito e do amor. A terra, 
a humanidade e todos os 
seres são uma coisa só, 
e é dentro deste aspecto 
que a ONG atua para 
que haja essa reconexão 
e então a valorização da 
vida e da natureza”.  

A associação está loca-
lizada na antiga “Pousada 
do Lado de Lá”, no Parque 
Estadual Serra do Papa-
gaio.  A área foi comprada 

e doada ao Santuário, que 
hoje recebe pessoas de 
vários estados e países. O 
espaço comporta entre 20 
a 30 pessoas distribuídas 
em seus chalés. Os quar-
tos são compartilhados 
nos trabalhos em grupo e 
individuais em retiros. 

“Estamos abertos às 
pessoas que chegam até 
nós e se sentem chamadas 
por nossa proposta e que 
estejam abertas a receber 
todo potencial de transforma-
ção desse espaço. Sabemos 
que essas terras têm uma 
força de cura muito forte. 
Buscamos sempre honrar os 
seus ancestrais e respeitar 
esse espaço sagrado que 
não é só nosso”, ressalta a 
presidente da ONG.

O Santuário das Monta-
nhas Sagradas promove as 
ações para que, de uma for-
ma geral, consiga fazer com 
que as pessoas encontrem 

essa ancestralidade e a 
cura. A ONG propaga a ideia 
de que a conscientização 
ambiental e social só acon-
tece quando o coração é 
tocado e integrado a terra.

Próximos eventos
A próxima ação que 

será realizada na associa-
ção é o Retiro de Silêncio 
e Meditação, que aconte-
cerá no feriado de Corpus 
Christi. De acordo com a 
instituição, esta será uma 
oportunidade para se inte-
riorizar na meditação e no 
silêncio da natureza.

O evento seguinte será 
uma Oficina de Tambores 
Nativos, que acontecerá 
nos dias 21, 22 e 23 de 
julho. Uma oportunidade 
para cada um confeccio-
nar o seu próprio tambor 
e com o seu som e espírito 
se reconectar com o pul-
sar da terra e da vida.

Grupo de mulheres que participou do retiro Tenda Vermelha

 Foto: Divulgação/SMS

Os fãs de Roberto Car-
los puderam relembrar 
as canções do cantor no 
show beneficente de 25 
anos da APAE de Caxam-
bu. O evento “Uma Noite 
com o Rei” aconteceu 
no último sábado (6) no 
Salão de Festas do CRAC 
(Clube Recreativo Caxam-
buense). O cover oficial do 
artista, Robson Carlos, fez 
a apresentação pelo se-
gundo ano consecutivo. 

A APAE promoveu o 
show para arrecadar re-
cursos financeiros para 
o seu func ionamento. 
Atualmente, a associação 
não está com as contas 
no vermelho. A institui-
ção, no entanto, precisa 
organizar eventos com 
frequência para manter 
a ordem financeira. 

A expectativa da asso-
ciação, que foi alcançada, 
era vender 100% dos con-
vites de 70 mesas, que 
comportava até quatro 
pessoas cada.  O ingres-
so foi colocado à venda 
no valor de R$ 90,00. 
Além desta opção, tinha 
o convite individual por 
R$ 20,00. O valor total 
arrecadado pela APAE 
não foi informado. 

No momento, a APAE 
atende 153 alunos com 
deficiência intelectual e múl-
tipla. A associação oferece 
serviços nas áreas da edu-
cação, saúde e assistência 
social. A instituição informou 
que atualmente a principal 
dificuldade é manter o caixa 
estável, porém, devido a 
crise a unidade sofre com 
falta de recursos.   

Os interessados em 
contribuir com este traba-
lho podem fazer depósitos 
em dinheiro direto em con-
tas bancárias da APAE. As 
pessoas também podem 
doar produtos de limpeza 
e de  higiene pessoal, além 

de fraldas infantis nos ta-
manhos M, G e GG. 

Próximos eventos
A empresa MMartan, 

que vende roupas de cama, 
mesa e banho, deve reali-
zar nos dias 6 e 7 de julho 
uma feira com os seus pro-
dutos. A feira vai acontecer 
no salão do Palace Hotel, 
em Caxambu. Parte do 
dinheiro arrecadado será 
doada a APAE. 

Contas Bancárias
Caixa Econômica Fede-

ral -  Agência 109 e Conta 
Corrente 500 371-4

Banco Santander – 
Agência 3094 e Conta Cor-
rente 130 00 355-5
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Banda West Gang animou o público do 8º aniversário do Moto Clube Mestres do Asfalto durante a noite de sábado

Evento contou com a apresentação de cinco bandas de Rock

Comemoração teve também exposição de motos no centro Área de camping gratuita abrigou cerca de 200 barracasGrupo de organizadores do 8º aniversário dos Mestres do Asfalto

Motociclistas de diversas regiões do país prestigiaram a festa

Show da banda Tuka’sBand

Banda Coyotes posa para foto

Banda West Gang encerrou as apresentações de sábado 

 Banda Distrito 267 com amigos na primeira noite de festa

Festa animou centro da cidade durante o final de semana

Banda Trio Play embala o público no sábado

Aniversário trouxe centenas de pessoas para centro da cidade

Evento contou com diversas participações especiais

Aiuruoca celebra o 8º aniversário 
do MC Mestres do Asfalto

Moto clube comemorou com encontro de motos e duas noites de shows
No último final de semana 

a cidade de Aiuruoca recebeu 
motociclistas de diversas regiões 
do país para celebrar o 8º aniver-
sário do Moto Clube Mestres do 
Asfalto. O evento foi elogiado por 
todo o público e também por mo-
radores e comércio local, por sua 
organização e repercussão. 

As comemorações tiveram 
início na sexta-feira, dia 5, com 
show da banda Distrito 267. No 
sábado o público pode prestigiar 
as apresentações das bandas 
de Rock Coyotes, Tuka’s Band, 
Trio Play e West Gang.

Além de shows no centro 
da cidade, o evento arrecadou 
alimentos para serem doados 
em instituições da cidade. Ao 
todo a organização contabili-
zou 4 caixas com alimentos não 
perecíveis que serão divididos 
e doados para a APAE e o Lar 
Santo Antônio (Lar dos idosos), 
ambos em Aiuruoca. Este é o 
terceiro ano consecutivo de 
arrecadação de alimentos du-
rante as comemorações. 

Para estimular ainda mais 
as doações, os moto clubes 
parceiros oferecem brindes para 
sorteio, como capacetes, capas 
de chuva e óleo para motores. 
Ao fazer a doação, cada pessoa 
ganha um número com o qual 
concorre aos sorteios que acon-
tecem durante todo o evento.   

A festa contou também com 
entrega de troféus para Moto 
Clubes, barracas de alimenta-
ção e também de comércio de 
acessórios para motociclistas, 
área de camping coberta com 
café da manhã e também a 
celebração de uma missa para 
os motociclistas. 

O camping é totalmente 
gratuito e voltado para moto-
ciclistas que estejam portando 
o escudo de seus respectivos 

moto clubes. João Paulo San-
tos Leonel, um dos organiza-
dores, explica que este é o 
coração do evento, pois é o es-
paço de acolhimento dos mo-
tociclistas, o que faz com que 
eles queiram voltar ou não no 
ano seguinte. “Por isso temos 
todo cuidado e carinho com o 
camping. Oferecemos café da 
manhã gratuito no sábado e no 
domingo, segurança e limpeza 
24h. Nossos banheiros são 
limpos insistentemente durante 
o dia e à noite, além de contar 
com papel higiênico, sabonete 
líquido e chuveiros quentes. 
Tudo isso voltado para a segu-
rança e, sobretudo, o conforto 
de nossos irmãos e irmãs de 
estrada”, conta João.  

O espaço cedido para a insta-
lação do camping é a Escola Muni-
cipal Maria José Ematné, que fica 
próxima à praça onde acontece o 
evento. Nesta edição a organiza-
ção estima que foram montadas 
cerca de 200 barracas, aproxima-
damente 400 campistas. 

Em sua página na rede social, 
Marlon Moreira, um dos ideali-
zadores do evento, manifestou 
sua satisfação com a edição da 
festa. “Minha vida mudou depois 
de entrar pra família Mestres (re-
ferência ao moto clube), onde o 
companheirismo, amizade, união 
são pontos fortes. Trouxeram pra 
Aiuruoca um evento de peso, que 
deixa renda, amizades, cultura, 
curiosidades, educação e muita 
saudade. Aos Mestres do Asfalto 
meu eterno agradecimento!”.

O Moto Clube Mestres do 
Asfalto é de Juiz de Fora e foi 
fundado há 8 anos por profes-
sores apaixonados pelos ideais 
do motociclismo como o res-
peito, união, serviço ao próximo 
e amor pela estrada. Atualmente 
possui 19 integrantes, a maioria 

residente em Juiz de Fora. Com 
membros também em Aiuruoca 
e Rio de Janeiro, o clube or-
ganiza dois encontros anuais, 
um em cada estado. 

“Os Moto clubes e moto 
grupos são verdadeiras famílias, 
onde cada integrante tem o seu 
papel, suas obrigações e procu-
ra contribuir da melhor maneira 
possível para o bem estar de 
todos. O clima de companhei-
rismo, amizade e respeito pre-
domina”. Relata Christiane Gaio 
Nogueira, também integrante da 
família Mestres do Asfalto. 

O evento é uma realização do 
Moto Clube Mestres do Asfalto e 
da Prefeitura Municipal de Aiu-
ruoca que conta com o apoio da 
Polícia Militar de Minas Gerais e 
patrocínio do comércio local. 

Fotos : Divulgação
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Prefeitura Municipal de Andrelândia

Prefeitura Municipal de 
Dom Viçoso

ATOS OFICIAIS

CONTRATO Nº 076/2017 
1º TERMO ADITIVO

PROCESSO: 023/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 006/2017
CONTRATANTE: PRE-

FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: POSTO 
ANDRELÂNDIA LTDA

OBJETO: DECRÉSCI-
MO DE VALOR PARA DIE-
SEL S-10

VALOR: R$ - 9.648,00
DATA: 02/03/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES

CONTRATO Nº 047/205 
4º TERMO ADITIVO

PROCESSO: 026/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 016/2015
CONTRATANTE: PRE-

FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: ROCHA 
VIEIRA & ARANTES SO-
CIEDADE DE ADVOGA-
DOS

OBJETO: PRORROGA-
ÇÃO DE PRAZO

VALOR: R$ 53.464,32
DATA: 14/04/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES

CONTRATO Nº 047/2015 
5º TERMO ADITIVO

PROCESSO: 026/2015
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 016/2015
CONTRATANTE: PRE-

FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: ROCHA 
VIEIRA & ARANTES SO-
CIEDADE DE ADVOGA-
DOS

OBJETO: DECRÉSCI-
MO DE VALOR 

VALOR: R$ - 5.464,32
DATA: 14/04/2017                                                                               

CONTRATOS:

ATA REGISTRO DE
 PREÇOS Nº 138/2017
PROCESSO: 056/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 018/2017

CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO:  GK 
PNEUS LTDA-ME

OBJETO: ALINHAMEN-
TO, BALANCEAMENTO E 
COMBAGEM

VALOR: R$ 39.375,00
DATA: 10/04/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES

ATA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 139/2017
PROCESSO: 024/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 007/2017

CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: CO-
PERGOL MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO LTDA

OBJETO: MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO

VALOR: R$ 110.645,63
DATA: 12/04/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES

ATA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 140/2017
PROCESSO: 024/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 007/2017

CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: PAU-
LO HENRIQUE RIVELLI 
MAT. DE CONSTRUÇÃO 
LTDA - ME

OBJETO: MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO

VALOR: R$ 305.921,03
DATA: 12/04/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES

ATA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 141/2017
PROCESSO: 024/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 007/2017

CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: FÁBRI-
CA REGIONAL DE PRÉ 
MOLDADOS LTDA - FRP

OBJETO: MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO

VALOR: R$ 23.780,00
DATA: 12/04/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES

ATA REGISTRO DE
 PREÇOS Nº 142/2017
PROCESSO: 024/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 007/2017 

CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: JOÃO 
BATISTA NOGUEIRA ME

OBJETO: MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO

VALOR: R$ 47.000,00
DATA: 12/04/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES

ATA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 134/2017
PROCESSO: 024/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 007/2017 

CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: JOSÉ 
ROBERTO DE SOUZA 
ME

OBJETO: MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO

VALOR: R$ 12.190,00
DATA: 12/04/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES

CONTRATO
 Nº 144/2017

PROCESSO: 
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 021/2017
CONTRATANTE: PRE-

FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: CAR-
LOS KERLLEN DA SILVA 
ANDRADE

OBJETO: MANUTEN-
ÇÃO TORRE DE TV

VALOR: R$ 14.400,00
DATA: 17/04/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES

CONTRATO
 Nº 145/2017

PROCESSO: 078/2017
DISPENSA Nº 037/2017
CONTRATANTE: PRE-

FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: A.C.I. 
COMÉRCIO LTDA

OBJETO: MANUTEN-
ÇÃO EQUIPAMENTOS 
HOSPITAL

VALOR: R$ 7.650,00
DATA: 17/04/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES

ATA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 146/2017
PROCESSO: 057/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 019/2017

CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: CAI-
ÇARA PEÇAS DIESEL 
EIRELI ME

OBJETO: PEÇAS PE-
SADAS

VALOR: R$ 74.000,00
DATA: 18/04/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES

ATA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 147/2017
PROCESSO: 057/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 019/2017 

CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: CANAÃ 
DISTRIBUIDORA AUTO-
PEÇAS LTDA-EPP

OBJETO: PEÇAS PE-
SADAS

VALOR: R$ 85.000,00
DATA: 18/04/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES
ATA REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 148/2017
PROCESSO: 057/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 019/2017 

CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: ÁGUIA 
DIESEL LTDA

OBJETO: PEÇAS PE-
SADAS

VALOR: R$ 25.000,00
DATA: 18/04/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES

ATA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 149/2017
PROCESSO: 057/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 019/2017 

CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: SIN-
TRACTOR PEÇAS E SER-
VIÇOS LTDA ME

OBJETO: PEÇAS PE-
SADAS

VALOR: R$ 70.000,00
DATA: 18/04/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES

ATA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 150/2017
PROCESSO: 058/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 020/2017

CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: REGI-
NALDO BARQUETTE DE 
ANDRADE

OBJETO: LAVAGEM DE 
VEÍCULOS

VALOR: R$ 36.665,00
DATA: 18/04/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES 

ATA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 151/2017
PROCESSO: 058/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 020/2017

CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: EDI-
VALDO DOS PASSOS 
SILVA

OBJETO: LAVAGEM DE 
VEÍCULOS

VALOR: R$ 50.950,00
DATA: 18/04/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES 

ATA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 153/2017
PROCESSO: 066/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 022/2017

CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: MSR 
PRODUTOS DE DIETA 
EIRELI

OBJETO: LEITES ES-
PECIAIS

VALOR: R$ 4.072,80
DATA: 24/04/2017
VIGÊNCIA:  12 MESES

ATA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 154/2017
PROCESSO: 066/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 022/2017

CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: GA-
BRIEL SILVA SALGADO 
ME

OBJETO: LEITES ES-
PECIAIS

VALOR: R$ 9.710,00
DATA: 24/04/2017
VIGÊNCIA:  12 MESES

ATA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 155/2017
PROCESSO: 066/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 022/2017 

CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: DRO-
GAELLE LTDA

OBJETO: LEITES ES-
PECIAIS

VALOR: R$ 39.220,00
DATA: 24/04/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES 

CONTRATO
Nº 156/2017

PROCESSO: 063/2017
CREDENCIAMENTO Nº 

006/2017
CONTRATANTE: PRE-

FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: ADRIA-
NA ALTOMARE CARVA-
LHO OLIVEIRA ME

OBJETO:  EXAMES 
HOSPITAL

VALOR: R$ 100.512,00
DATA: 20/04/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES 

CONTRATO
Nº 157/2017

PROCESSO: 085/2017
DISPENSA Nº 041/2017
CONTRATANTE: PRE-

FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: MARIA 
CRISTINA PIRES ALVES

OBJETO: ACOMPA-
NHAMENTO DAS OBRAS 
DE CALÇAMENTO

VALOR: R$ 3.600,00
DATA: 20/04/2017
VIGÊNCIA: 2 MESES 

CONTRATO
Nº 158/2017

PROCESSO: 065/2017
CHAMADA PÚBLICA Nº 

007/2017
CONTRATANTE: PRE-

FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: JOÃO 
PAULO DE SOUZA

OBJETO: AGRICUL-
TURA FAMILIAR PARA 
COMPOR MERENDA ES-
COLAR

VALOR: R$ 19.163,50
DATA: 26/04/2017
VIGÊNCIA: 31/12/2017 

ATA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 159/2017
PROCESSO: 068/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 024/2017

CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: MAR-
CELO EVANGELISTA DE 
SOUZA

OBJETO: SERVIÇOS 
DE TORNO

VALOR: R$ 85.500,00
DATA: 27/04/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES

CONTRATO
Nº 160/2017

PROCESSO: 079/2017
CARTA CONVITE Nº 

004/2017
CONTRATANTE: PRE-

FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: REGIA-
NE MARIA DA SILVA ME

OBJETO: SERVIÇOS 
DE INFORMÁTICA

VALOR: R$ 29.976,00
DATA: 02/05/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES 

ATA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 161/2017
PROCESSO: 073/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 026/2017

CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: TYPVS 
GRÁFICA E EDITORA ME

OBJETO: SERVIÇOS 
GRÁFICOS

VALOR: R$ 26.086,40
DATA: 08/05/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES 
ATA REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 162/2017
PROCESSO: 073/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 026/2017 

CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: JOSÉ 
AUGUSTO FERNANDES 
MOREIRA ME

OBJETO: SERVIÇOS 
GRÁFICOS

VALOR: R$ 10.680,95
DATA: 08/05/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES

ATA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 163/2017
PROCESSO: 073/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 026/2017 

CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: BELLA’S 
GRÁFICA EIRELI

OBJETO: SERVIÇOS 
GRÁFICOS

VALOR: R$ 12.724,00
DATA: 08/05/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES

ATA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 164/2017
PROCESSO: 070/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 025/2017

CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO:  BH 
FARMA LTDA

OBJETO: MEDICAMEN-

TOS PARA FARMÁCIA
VALOR: R$ 69.509,00
DATA: 08/05/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES

ATA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 165/2017
PROCESSO: 070/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 025/2017 

CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: GIRO-
FARMA MEDICAMENTOS 
LTDA

OBJETO: MEDICAMEN-
TOS FARMÁCIA

VALOR: R$ 18.255,00
DATA: 08/05/2017
VIGÊNCIA: 18.255,00

ATA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 166/2017
PROCESSO: 070/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 025/2017 

CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: EQUI-
PAR LTDA

OBJETO: MEDICAMEN-
TOS FARMÁCIA

VALOR: R$ 126.650,00
DATA: 08/05/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES

ATA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 167/2017
PROCESSO: 070/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 025/2017 

CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

C ON TR ATA D O :  T S 
FARMA DISTRIBUIDORA 
EIRELI EPP

OBJETO: MEDICAMEN-
TOS PARA FARMÁCIA

VALOR: R$ 16.015,00
DATA: 08/05/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES

ATA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 168/2017
PROCESSO: 070/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 025/2017 

CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: ACÁCIA 
COMÉRCIO DE MEDICA-
MENTOS LTDA

OBJETO: MEDICAMEN-
TOS PARA FARMÁCIA

VALOR: R$ 42.385,00
DATA: 08/05/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES

ATA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 169/2017
PROCESSO: 070/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 025/2017 

CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: PRATI 
DONADUZZI E CIA LTDA

OBJETO: MEDICAMEN-
TOS PARA FARMÁCIA

VALOR: R$ 118.997,00
DATA: 08/05/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES

ATA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 170/2017
PROCESSO: 070/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 025/2017 

CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: MED 
CENTER COMERCIAL 
LTDA

OBJETO: MEDICAMEN-
TOS PARA FARMÁCIA

VALOR: R$ 206.539,00
DATA: 08/05/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES

RATIFICAÇÃO
DISPENSAS:

TERMO
 CIRCUNSTANCIADO 

DE RATIFICAÇÃO
A autoridade superior 

competente, Francisco Car-
los Rivelli, Prefeito Municipal, 
no exercício de suas atribui-
ções legais, torna público a 
ratificação da dispensa de 
licitação para aquisição de 
vidros, de acordo com as 
condições e especificações 

contidas na Solicitação de 
Contratação, com respaldo 
legal no artigo 24, incisos I e 
II da Lei Federal nº 8.666/93 
e ulteriores alterações, con-
forme Dispensa n° 032/2017. 
23/03/2017

TERMO
 CIRCUNSTANCIADO

 DE RATIFICAÇÃO
A autoridade superior 

competente, Francisco Car-
los Rivelli, Prefeito Municipal, 
no exercício de suas atribui-
ções legais, torna público a 
ratificação da dispensa de 
licitação para aquisição de 
roçadeira e motopoda, de 
acordo com as condições 
e especificações contidas 
na Solicitação de Contrata-
ção, com respaldo legal no 
artigo 24, incisos I e II da 
Lei Federal nº 8.666/93 e 
ulteriores alterações, confor-
me Dispensa n° 033/2017. 
23/03/2017

TERMO 
CIRCUNSTANCIADO
 DE RATIFICAÇÃO

A autoridade superior 
competente, Francisco 
Carlos Rivelli, Prefeito Mu-
nicipal, no exercício de 
suas atribuições legais, 
torna público a ratificação 
da dispensa de licitação 
para aquisição de bancos e 
cadeiras para Hospital Mu-
nicipal, de acordo com as 
condições e especificações 
contidas na Solicitação de 
Contratação, com respaldo 
legal no artigo 24, incisos 
I e II da Lei Federal nº 
8.666/93 e ulteriores alte-
rações, conforme Dispensa 
n° 034/2017. 27/03/2017

TERMO 
CIRCUNSTANCIADO 

DE RATIFICAÇÃO
A autoridade superior 

competente, Francisco Car-
los Rivelli, Prefeito Munici-
pal, no exercício de suas 
atribuições legais, torna 
público a ratificação da 
dispensa de licitação para 
aquisição de aparelhos para 
os PSFs, de acordo com as 
condições e especificações 
contidas na Solicitação de 
Contratação, com respal-
do legal no artigo 24, inci-
sos I e II da Lei Federal nº 
8.666/93 e ulteriores altera-
ções, conforme Dispensa n° 
036/2017. 31/03/2017

TERMO 
CIRCUNSTANCIADO

DE RATIFICAÇÃO
A autoridade superior 

competente, Francisco 
Carlos Rivelli, Prefeito 
Municipal, no exercício 
de suas atribuições le-
gais, torna público a ra-
tificação da dispensa de 
licitação para serviços 
de manutenção de equi-
pamentos do Hospital 
Municipal, de acordo com 
as condições e especifi-
cações contidas na Soli-
citação de Contratação, 
com respaldo legal no 
artigo 24, incisos I e II da 
Lei Federal nº 8.666/93 
e ulteriores alterações, 
conforme Dispensa n° 
037/2017. 04/04/2017

TERMO 
CIRCUNSTANCIADO 

DE RATIFICAÇÃO
A autoridade superior 

competente, Francisco 
Carlos Rivelli, Prefeito Mu-
nicipal, no exercício de 
suas atribuições legais, 
torna público a ratificação 
da dispensa de licitação 
para aquisição de talheres 
para Hospital Municipal, de 
acordo com as condições e 
especificações contidas na 
Solicitação de Contratação, 
com respaldo legal no arti-
go 24, incisos I e II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e ulte-
riores alterações, conforme 
Dispensa n° 031/2017. 
17/04/2017

TERMO
 CIRCUNSTANCIADO

 DE RATIFICAÇÃO
A autoridade superior 

competente, Francisco 
Carlos Rivelli, Prefeito Mu-
nicipal, no exercício de 
suas atribuições legais, tor-
na público a ratificação da 
dispensa de licitação para 
aquisição de toners, de 
acordo com as condições e 
especificações contidas na 
Solicitação de Contratação, 
com respaldo legal no arti-
go 24, incisos I e II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e ulte-
riores alterações, conforme 
Dispensa n° 038/2017. 
18/04/2017

TERMO 
CIRCUNSTANCIADO 

DE RATIFICAÇÃO
A autoridade superior 

competente, Francisco 
Carlos Rivelli, Prefeito Mu-
nicipal, no exercício de 
suas atribuições legais, 
torna público a ratificação 
da dispensa de licitação 
para aquisição de peça 
para máquina impresso-
ra e copiadora xerox, de 
acordo com as condições e 
especificações contidas na 
Solicitação de Contratação, 
com respaldo legal no arti-
go 24, incisos I e II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e ulte-
riores alterações, conforme 
Dispensa n° 040/2017. 
20/04/2017

TERMO 
CIRCUNSTANCIADO 

DE RATIFICAÇÃO
A autoridade superior 

competente, Francisco Car-
los Rivelli, Prefeito Munici-
pal, no exercício de suas 
atribuições legais, torna 
público a ratificação da 
dispensa de licitação para 
serviços de limpeza no 
Aterro Sanitário, de acordo 
com as condições e especi-
ficações contidas na Solici-
tação de Contratação, com 
respaldo legal no artigo 24, 
incisos I e II da Lei Federal 
nº 8.666/93 e ulteriores alte-
rações, conforme Dispensa 
n° 039/2017. 20/04/2017

TERMO 
CIRCUNSTANCIADO 

DE RATIFICAÇÃO
A autoridade superior 

competente, Francisco 
Carlos Rivelli, Prefeito Mu-
nicipal, no exercício de 
suas atribuições legais, 

torna público a ratificação 
da dispensa de licitação 
para serviço de acompa-
nhamento das obras de cal-
çamento, de acordo com as 
condições e especificações 
contidas na Solicitação de 
Contratação, com respaldo 
legal no artigo 24, incisos 
I e II da Lei Federal nº 
8.666/93 e ulteriores alte-
rações, conforme Dispensa 
n° 041/2017. 20/04/2017

TERMO 
CIRCUNSTANCIADO 

DE RATIFICAÇÃO
A autoridade superior com-

petente, Francisco Carlos 
Rivelli, Prefeito Municipal, no 
exercício de suas atribuições 
legais, torna público a ratifica-
ção da dispensa de licitação 
para reforma de pneus de 
máquinas, de acordo com as 
condições e especificações 
contidas na Solicitação de 
Contratação, com respaldo 
legal no artigo 24, incisos I e 
II da Lei Federal nº 8.666/93 
e ulteriores alterações, con-
forme Dispensa n° 042/2017. 
24/04/2017

TERMO
CIRCUNSTANCIADO 

DE RATIFICAÇÃO
A autoridade superior 

competente, Francisco Car-
los Rivelli, Prefeito Municipal, 
no exercício de suas atribui-
ções legais, torna público a 
ratificação da dispensa de 
licitação para aquisição de 
materiais para oficineiros 
do CRÁS, de acordo com as 
condições e especificações 
contidas na Solicitação de 
Contratação, com respaldo 
legal no artigo 24, incisos I e 
II da Lei Federal nº 8.666/93 
e ulteriores alterações, con-
forme Dispensa n° 043/2017. 
26/04/2017

TERMO 
CIRCUNSTANCIADO 

DE RATIFICAÇÃO
A autoridade superior 

competente, Francisco 
Carlos Rivelli, Prefeito Mu-
nicipal, no exercício de 
suas atribuições legais, 
torna público a ratificação 
da dispensa de licitação 
para aquisição de massa 
asfáltica, de acordo com as 
condições e especificações 
contidas na Solicitação de 
Contratação, com respaldo 
legal no artigo 24, incisos 
I e II da Lei Federal nº 
8.666/93 e ulteriores alte-
rações, conforme Dispensa 
n° 044/2017. 26/04/2017

TERMO
CIRCUNSTANCIADO 

DE RATIFICAÇÃO
A autoridade superior 

competente, Francisco Car-
los Rivelli, Prefeito Municipal, 
no exercício de suas atribui-
ções legais, torna público a 
ratificação da dispensa de 
licitação para aquisição de 
bloquetes, de acordo com as 
condições e especificações 
contidas na Solicitação de 
Contratação, com respaldo 
legal no artigo 24, incisos I e 
II da Lei Federal nº 8.666/93 
e ulteriores alterações, con-
forme Dispensa n° 045/2017. 
26/04/2017

TERMO DE 
RATIFICAÇÃO

PROCESSO 028 / 2017 - 
DISPENSA 011 / 2017.

O Prefeito Municipal, 
no uso de suas atribui-
ções, ratifica o processo 
de Dispensa de Licitação 
Nº 0022/2017, para: Con-
tratação de empresa espe-
cializada sem serviços de 
consultoria e assessoria 
para a participação do 
Município no repasse de 
ICMS Cultural, conforme 
exigências da Deliberação 
Normativa do CONEP/MG 
nº 01/2016, para o ano de 
2017.

Dom Viçoso, 09 de Maio 

de 2.017.
Francisco Rosinei Pinto
Prefeito municipal

EXTRATO DE 
CONTRATO

Unidade Administrativa 
Serviço de Cultura e Turis-
mo

Contrato nº:2017.05.-
001

Data de Assinatura: 
10/05/2017

Vigência: 10/05/2017 A 
31/12/2017

Processo de Licitação nº: 
028/2017

Modalidade e nº D i s -
pensa 011/2017

Fundamento Legal: Lei  
8.666/93

Objeto Contratação de 
empresa especializada 
sem serviços de consul-
toria e assessoria para a 
participação do Município 
no repasse de ICMS Cul-
tural, conforme exigências 
da Deliberação Norma-
tiva do CONEP/MG nº 
01/2016, para o ano de 
2017.

Contratado: RCD Ramos 
Cultura e Desenvolvimento 
Ltda – ME

CNPJ: 07.608.471/0001-
26

Dotação Orçamentária: 
2.9.0.13.392.009.2.0051-
33.90.39 – Outros Servi-
ços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica

Valor: R$ 7.800,00

Vítimas de tráfico 
de pessoas podem 

permanecer no Brasil

Número de adolescentes 
grávidas cai 17% no Brasil

País deve conceder residência permanente às vítimas, 
com registro e expedição da carteira de identidade

Expansão do programa Saúde da Família e maior acesso a 
métodos contraceptivos contribuíram para a queda da taxa

Vítimas de tráfico 
de pessoas no Brasil 
ganharam direito de re-
sidência permanente 
no País. O Ministério 
da Justiça e Segurança 
Pública determinou, em 
portaria publicada no-
Diário Oficial da União 
desta quarta-feira (10), 
que o País deve conce-
der não somente esse 
direito, mas também o 
registro e expedição da 
carteira de identidade.

Para ter o documen-
to emitido, o estran-

geiro deve comparecer 
pessoalmente ao De-
partamento de Polícia 
Federal e apresentar 
ofício ou parecer técnico 
do Ministério Público, da 
Defensoria Pública, da 
Auditoria Fiscal do Tra-
balho sobre a ocorrência 
do crime e a necessi-
dade de regularização 
migratória da vítima.

Além disso, o so-
l ic i tante deve apre-
sentar passaporte ou 
documento de viagem 
apto à identificação, 

declaração, sob as pe-
nas da lei, de que não 
responde a processo 
nem possui condena-
ção penal no Brasil nem 
no exterior, duas fotos 
3x4 com fundo branco 
e certidão consular em 
que conste os dados de 
identificação e filiação.

A portaria publicada 
pelo Ministério da Justi-
ça determina que, caso a 
documentação apresen-
tada esteja em conformi-
dade com o exigido, o 
departamento efetuará o 

registro e confeccionará 
a carteira de identidade 
do estrangeiro.

O cidadão será no-
tificado no prazo de 
trinta dias, a contar 
da data do protocolo 
de solicitação, sobre a 
necessidade de outros 
documentos a serem 
apresentados ou ou-
tras retificações, que 
devem ocorrer em até 
dez dias úteis.

Fonte: Portal Brasil, 
com informações do Di-
ário Oficial da União

A quant idade de 
adolescentes grávidas 
no Brasi l  ca iu 17% 
entre 2004 e 2015, 
de acordo com da-
dos divulgados nesta 
quarta-feira (10) pelo 
Ministério da Saúde.

As informações le-
vantadas pelo Sistema 
de Informação sobre 
Nascidos Vivos (Sinasc) 
apontam para uma que-
da, entre mães de 10 a 19 
anos, de 661,2 mil nasci-
dos vivos, em 2004, para 
546,5 mil, em 2015.

A diretora do Depar-
tamento de Ações Pro-
gramáticas Estratégicas 
(Dapes), Thereza de La-
mare, expõe alguns fato-
res que podem explicar 

a redução. “Expansão 
do programa Saúde da 
Família, que aproxima 
os adolescentes dos 
profissionais de saúde, 
mais acesso a métodos 
contraceptivos e ao pro-
grama Saúde na Escola, 
que oferece informação 
de educação em saúde”, 
enumera.

Crianças nascidas 
de mães adolescentes 
representam 18% dos 
3 milhões de nascidos 
vivos no País em 2015. 
A região com mais filhos 
de mães adolescentes 
é o Nordeste, que con-
centra 180 mil nascidos, 
ou 32% do total. Em 
seguida, vêm a região 
Sudeste, com 179,2 mil 

(32%); a região Norte, 
com 81,4 mil (14%); a 
região Sul (62.475 – 
11%); e Centro Oeste 
(43.342 – 8%).

Educação reprodutiva
Atualmente, 66% das 

gravidezes em adoles-
centes são indesejadas 
e, para reduzir esses ca-
sos, o Ministério da Saú-
de investe em políticas 
de educação em saúde e 
em ações para o planeja-
mento reprodutivo.

Uma das iniciativas 
é a distribuição das Ca-
derneta de Saúde de 
Adolescentes (CSA), 
com versões masculina 
e feminina. A caderneta 
contém subsídios que 

orientam atendimento 
integral dos jovens.

Para prevenção da 
gravidez, o Ministério da 
Saúde distribui a pílula 
combinada, anticoncep-
ção de emergência, 
mini-pílula, anticoncep-
cional injetável mensal 
e trimestral e diafragma, 
assim como preserva-
tivo feminino e mascu-
lino. Recentemente, a 
pasta anunciou a oferta 
de DIU de Cobre em 
todas as maternidades 
brasileiras, o que inclui 
as adolescentes dentro 
desse público a ser 
beneficiado.

Fonte: Portal Brasil, 
com informações do 
Ministério da Saúde
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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

Só Os Loucos Sabem - Charlie Brown Jr
Bolo gelado de paçoca

Ingredientes 
1 e 1/2 xícara (chá) de 

leite
3 ovos
1 e 1/2 xícara (chá) de 

açúcar
2/3 de xícara (chá) de 

óleo
3 xícaras (chá) de fari-

nha de trigo
1 colher (sopa) de fer-

mento em pó químico
Margarina e farinha de 

trigo para untar
Paçoca tipo rolha para 

decorar
Recheio e cobertura
2 latas de leite condensado
2 xícaras (chá) de paço-

ca tipo rolha triturada
2 colheres (sopa) de 

manteiga
1/2 caixa de creme de 

leite (100g)

Modo de preparo
No liquidificador, bata 

o leite, os ovos, o açúcar 
e o óleo. 

Transfira para uma ti-
gela e adicione a farinha 
e o fermento, misturando 

com uma colher. 
Transfira para uma fôrma 

de 22cm de diâmetro unta-
da e enfarinhada. Leve ao 
forno médio (180º C), prea-
quecido, por 35 minutos ou 
até firmar e dourar. 

Deixe esfriar, desen-
forme e corte ao meio, na 
horizontal. Para o recheio 
e cobertura, leve o leite 
condensado, a paçoca e 
a manteiga ao fogo baixo, 
mexendo sempre, até 
engrossar. 

Retire do fogo, deixe es-
friar, divida em 2 partes e 
misture o creme de leite em 
uma das partes. Para a mon-
tagem, coloque uma parte 
do bolo em uma travessa. 

Espalhe a metade do 
recheio sem o creme de 
leite e cubra com a outra 
parte do bolo.

 Espalhe o recheio res-
tante com o creme de leite 
sobre todo o bolo, alisando 
com uma colher. Leve à 
geladeira por 2 horas. 

Retire, decore com pa-
çoca e sirva.

Edição 954.
Horizontais: 3 - Prepo-
sição simples; 5 -  Cren-
ça nos dogmas da reli-
gião; 6 -  Convento; 10 
-  Fêmea do elefante; 11 
-  Estudar, aprender; 12 
-  Jesus Hóstia Sagrada; 
14 -  Personagem bíbli-
co; 16 - Mau cheiro; 18 
-  Palcos, local de apre-
sentações artísticas; 20 
-  Canoas indígenas de 

um só tronco de árvore;  
Verticais:  1- Preceito 
escr i to ;  2  -   Conteú-
do de uma escr i ta;  4 
-  Fraqueza, frouxidão; 
5 -  Quase frio, amenos; 
7 -  Palavra, fonema; 8 
-  Símbolo do tântalo; 9 
-  Cercada por água; 14 - 
Preposição latina(gram); 
15 -  Dança havaiana; 17 
-  Carta de baralho; 19 -  
Antigo Testamento;

Resposta da Edição an-
terior 980: Horizontais: 1- 
Arca; 5- raer; 6- as; 7- asma; 
11- réus; 12- pá; 14- ur; 
15- almo; 19- urrai; 21- 
air; 22- ciúme; 23- ab; 24- 
amigo; 26- sarar; 27- tala; 
29- arar; Verticais: 1- Ara; 
2- ras; 3- ce; 4- araruamas; 
8- seriema; 9- um; 10- asa; 
12- puc; 13- ari; 16- laborar; 
17- mi; 18- ordenar; 20- ru; 
23- ágata; 25- ir; 28- lá

Ria você também
Professora

 desempregada
A mulher desempre-

gada estava consultando 
os classificados e decide 
l igar para um anúncio 
de faxineira. No final da 
conversa, a senhora que a 
atendeu lhe pergunta:

 - E quanto a senhora 
espera ganhar por dia?

 - Ah, por menos de 
sessenta Reais por dia eu 
nem saio de casa! 

- a mulher responde, 
categórica. - Mas isso é um 
absurdo! Eu sou professora 
e não ganho tudo isso!

 - E por que a senhora 
acha que eu parei de dar 
aula?

Esposa preocupada
O casal se despede 

no aeroporto: - Sempre 
fico preocupada com as 
suas viagens de negócios, 
querido! - comenta a espo-
sa. - Bobagem, meu bem! 
Estarei de volta mais cedo 
do que você pensa! - É 
justamente isso que me 
preocupa!

Filha do papai
Durante o jantar, a 

patricinha anuncia para 
toda a família: - Mamãe... 

papai... estou grávida! - 
Como?! - pergunta o pai, 
embasbacado. - Estou 
grávida! - E quem é o pai? 
- pergunta a mãe, atônita. - 
Eu sei lá! Vocês nunca me 
deixaram namorar firme!

Velhinha na Farmácia
Uma senhora já de 

idade bastante avançada 
chega na farmácia e per-
gunta:

- Tem remédio para 
mal de Alzheimer?

O farmacêutico res-
ponde:

- Tem sim.
E ela pergunta:
- Tem o quê?

Preço dos Vasos
O sujeito pergunta na 

loja de jardinagem:
- Moça, quanto custam 

esses vasos?
E ela responde:
- O bom custa R$ 10,00 

e o ruim R$ 1000,00.
- Nossa, mas por que 

o ruim é mais caro?
- É porque vaso ruim 

não quebra!

Loira no Psiquiatra
Uma loira foi fazer 

uma consulta ao psiquia-
tra porque se sentia mal. 

Chegando lá o psiquiatra 
pergunta:

- Você costuma ouvir 
vozes sem saber quem 
está falando ou de onde 
vem?

- Sim.
- Quando?
- Quando atendo o 

telefone!

Caiu do Cavalo
Um homem cai do ca-

valo e se machuca bastan-
te. Colocaram o coitado 
em uma maca e o levaram 
ao hospital. O médico que 
o atendeu era muito gentil 
e perguntou-lhe:

- Foi a primeira vez 
que o senhor andou a 
cavalo?

- Não, doutor, foi a 
última!

Marido aliviado
Um homem chega 

correndo em casa e diz 
à mulher:

  Pode fazer as malas. 
Ganhei na loteria!

A mulher pergunta:
  Eu preciso pegar 

roupa de inverno ou de 
verão?

Ele responde:
  Pegue todas. Você 

vai embora!

Encontro com o mestre Rorion Gracie
Ídolo de diversas gerações de lutadores de MMA e fundador do 

UFC), Rorion Gracie, gravou o programa Cartão de Visita.
Foto: Karina Lajusticia

Filho da lenda brasilei-
ra, Hélio Gracie, o mestre 
falou sobre os benefícios 
da Dieta Gracie que diver-
ge em vários aspectos das 
tradicionais dietas reco-
mendadas por nutricionis-
tas, alimentos que devem 
ser evitados e até mesmo 
proibidos e ainda, um dia 
de jejum completo.

— Eu nasci na dieta, 

minha mamadeira era suco 
de melancia batido com 
banana! (risos). Há 5 anos, 
eu tive a ideia de escrever 
o livro baseado no que 
aprendi com o tio Carlos e 
com o resto da família Gra-
cie, lancei no Brasil, depois 
nos EUA, e o negócio vem 
crescendo e mudando a 
vida de muita gente.

Quando questionado 

sobre a febre atual das 
academias na indicação 
de suplementação alimen-
tar, respondeu:

— Eu não acho neces-
sário isso. Você precisa de 
uma alimentação variada 
com frutas e legumes, grãos, 
castanha e nozes, proteínas 
e, dessa forma, não precisa 
de suplementação alimentar 
de espécie alguma.

Antonino, que suce-
deu a Adriano no governo 
de Roma, era sóbrio, cle-
mente e justo.

Durante seu reinado, 
foram os povos beneficia-
dos por largo período de 
paz. Sempredisposto a 
proteger os desgraçados 
e a amparar os fracos, foi 
esse bom monarca,

verdadeiramente, o 
pai de seu povo. Ouvia 
com respeito os sábios e 
atendia aos judiciososcon-
selhos dos mais velhos.

Frequentava a corte 
de Antonino um douto rabi 
chamado Judah ha-Nasi.

Um dia o imperador pe-
diu que o rabi o esclarecesse 
sobre um ponto da doutrina 
que lhe parecia obscuro:

— Deve um homem, 
dentro dos princípios de 
sua fé, rezar a todo instan-
te e erguer suas preces a 
cada momento?

— Esse exagero que 
leva o crente a uma prece 
desarrazoada não é permi-
tido —esclareceu o rabi —, 
e tal proibição tem por fim 
impedir que o homem se 
habitue a invocar, em vão, 
o nome do Altíssimo.

Não compreendeu o 
romano o sentido dessa 
explicação e retorquiu com 
certa

brusquidão:
— A razão que alegas, 

ó rabi, não tem, a meu 
ver, cabimento. Seria um 
contrassenso

aceitá-la.
O velho ha-Nasi, não 

insistiu sobre o caso, mas 
no dia seguinte se apre-
sentou muito cedo na sala 

do trono e ao entrar cum-
primentou respeitoso o 
imperador, erguendo bem 
alto a saudação:

— Salve Tito Aurélio 
Fúlvio Antonino, senhor 
de Roma, dominador do 
mundo! Ave,

César Augusto!
Sentiu-se Antonino 

lisonjeado com aquela 
honrosa cortesia. Mas o 
rabi, meia hora depois, er-
gueu-se solene e proferiu 
pela segunda vez, em voz 
clara e vibrante, curvando 
o busto em ligeiro recuo:

— Salve Tito Aurélio 
Fúlvio Antonino, senhor de 
Roma, dominador do mun-
do! Ave, César Augusto!

E passou a repetir, de 
meia em meia hora, essa 
mesma cortesia. Na quarta 
ou quinta vez, irritou-se 
o imperador e advertiu 
indignado:

— Como te atreves, ó 
rabi, a zombar assim da re-
aleza? Que pretendes com 
essa saudação insistente e 
despropositada?

O sábio e judicioso Ju-
dah ha-Nasi, acentuando 
tragicamente as palavras e 
lançando um grande gesto 
em redor, assim falou:

— Meditai, ó César, 
sobre o que acaba de 
suceder. Sois, na verdade, 
um rei mortal, e

no entanto não podeis 
suportar que vos saúdem 
de meia em meia hora. 
E, antes de findar o dia, 
fizestes calar o importuno. 
Mais censurável será a im-
pertinência daquele que se 
dispuser a saudar a todo o 
instante o Rei dos Reis!

Lendas do Bom Rabi 
Malba Tahan
O exagero 
da prece
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Palestras reúnem 
profissionais e estudantes 

na OAB de Baependi

Caxambu recebe ciclo de 
palestras gratuitas neste mês

No último dia 28 a 154ª 
subseção da OAB, sediada 
em Baependi, recebeu advo-
gados e estudantes para um 
evento sobre planejamento 
financeiro para profissionais 
liberais e Tribunal do Júri. 

A primeira palestra foi 
ministrada pelo consultor 
Bruno Tostes. O segundo 
momento, sobre o Tribunal 
do Júri, foi conduzido pelo 
Dr. Ércio Quaresma Firpe. 
Após as palestras, os con-
vidados puderam prestigiar 
o trabalho da banda Trio 
Coyotes durante um coque-
tel de encerramento. 

O secretário geral da 
OAB MG, Dr. Gustavo 
Chalfun, também esteve 
presente e deixou sua opi-
nião sobre a relevância do 
encontro para os profissio-
nais. “O evento foi extre-
mamente proveitoso. Um 
encontro jurídico de quali-
dade, envolvendo grandes 
nomes do Direito. Ocasião 
em que a advocacia de 

O evento foi organizado pela 154ª subseção da OAB de Baependi

Foto: Divulgação

Após palestras foi realizado o coquetel de encerramento
Baependi e região puderam 
debater esses temas, rea-
lizando reflexões a cerca 
de institutos jurídicos dos 
mais importantes. E nós 
da OAB MG nos sentimos 
extremamente felizes por 
ver a direção da subseção 
de Baependi tão atuante e 
realizando um encontro tão 
valoroso e importante para 
os propósitos da Advocacia 

local. Em nome da OAB 
MG, parabenizo o presiden-
te Regis pela realização do 
evento e nos colocamos 
sempre a disposição”, 
declarou Gustavo.

O evento foi organizado 
pela 154ª subseção da OAB 
Baependi e contou com re-
presentantes de Baependi, 
Campanha, Conceição Rio 
Verde e Elói Mendes.

Promovidas pelo Grupo 
RenovaMata, as palestras 
irão acontecer entre os 
dias 21 e 27 de maio, no 
Palace Hotel de Caxambu. 
Ao todo o evento conta 
com um total de 7 pales-
tras que serão ministradas 
às 19:30, sendo uma em 
cada noite do evento. 

Criado com o objetivo 
de conscientizar e unir 
a população em prol do 
Meio Ambiente o Grupo 
RenovaMata atua desde 
2011 no município de Ca-
xambu. É uma organiza-
ção voluntária e de cará-
ter ambiental. Desde sua 
fundação o  RenovaMata 
realiza eventos relacio-
nados à sustentabilidade, 
meio ambiente e cultura, 
visando a inclusão do 
homem na natureza sem 
agressão. 

Confira o cronograma de 
palestras: 

21/05 - Abertura
Tema: “ RenovaMata 

sendo +1 fazendo a dife-
rença.”

Palestrante: Rennan Luiz 
Toledo (Co-fundador e Presi-
dente Grupo RenovaMata)

Tema: “Economia”
Palestrante:Guilherme 

Heusi (Advogado e ativista 
social)

22/05
Tema: ” Conceitos de pa-

trimônio, cultura e educação 
e suas transformações ao 
longo do tempo.”

Palestrante: Maria Fer-
nanda Alves (Licenciada e 
mestre em História e Pós-
graduanda em Gestão Cul-
tural)

23/05
Tema: “Parque das 

águas de Caxambu em um 
contexto histórico.”

Palestrante: Maria Antô-
nia Muniz Barreto (Presiden-
te ONG AMPARA)

24/05
Tema: “ Pequenas vidas 

que juntas se tornam gran-
des vidas.”

Palestrante: Marcelo 
Manso de Carvalho (Jorna-
lista My little life)

25/05
Tema: “Alimentação Viva 

e Alcalina com fonte de saú-
de e reversão de doenças.”

Palestrante:Frederico 
Campos (Graduando em 
Psicologia – UFSJ) 

26/05
Tema: “Cine debate 

sobre documentário Ouro 
Azul.”

Palestrante: Thiago Sa-
les (Presidente ONG Nova 
Cambuquira)

27/05
Tema:”Turismo e Cultura 

- uma parceria q da certo”
Palestrante:Marília de 

Lima (Professora e produ-
tora cultural especialista em 
eventos e projetos)

Os temas que serão abordados abrangem 
meio ambiente, cultura e sustentabilidade

Ao menos 200 pessoas puderam prestigiar a exposição 
e aproveitar  a noite ao som da banda Akore

3ª Exposição de Motos 
agita fim de semana em 
Bom Jardim de Minas

Pelo terceiro ano con-
secutivo, Bom Jardim de 
Minas realiza a exposi-
ção de motos. O encontro 
reúne motocicletas de 
vários modelos e marcas. 
O evento aconteceu no 
último sábado (6). Os apai-
xonados por duas rodas 
puderam ainda curtir à noite 
ao som da banda Akore. 

Cerca de 30 motos 
ficaram expostas na pra-
ça do centro histórico da 
cidade. Os motociclistas 
são do próprio município 
e também de outras ci-
dades do Sul de Minas.  
Ao menos 200 pessoas 
passaram pela exposição 
durante o evento. 

Além dos motociclistas 
da região, o grupo Monday 
(Segunda Sem Lei) do Rio 
de Janeiro também partici-
pou do encontro. Cerca de 
50 integrantes do grupo foi 
à Bom Jardim de Minas. 

Segundo o empresário 
e organizador do evento, 
Maurílio Diniz, a exposição 
de motos ultrapassou as 
expectativas. “O evento 

As motos foram expostas na praça do centro histórico da cidade

Motociclistas da região e do Rio de Janeiro participam do evento

Fotos: Divulgação Maurílio Diniz

cresce a cada ano. Faze-
mos tudo de forma gratuita 
para atrair toda a popula-
ção. O som também estava 
maneiro o que desperta 
ainda mais a curiosidade 

do pessoal”, destaca.
A exposição de motos 

é uma estratégia do próprio 
organizador de levar para 
o município um movimento 
diferente. De acordo com 

Maurílio Diniz, a intenção 
é divulgação e movimentar 
a economia da cidade. O 
evento foi realizado com o 
apoio da Prefeitura, Polícia 
Militar e Recanto do Saber. 

Regional


