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

Quinta-feira, 08 de junho de 2017

Circulação Diária

ANO XXIV - Nº 996 - R$ 2,00 Telefax: 35 3332-1008

Cruzília se prepara para o 36º 
Festival de Música do município

Caxambu recebe 
diversos festivais 

durante temporada 
de Inverno

São Lourenço promove 
coleta de lixo eletrônico

Os moradores de São 
Lourenço puderam fazer 
o descarte de lixo eletrô-
nico pela segunda vez no 
município. A ação acon-
teceu na sexta-feira (9). 
Um ponto de coleta foi 
montado na Praça Bra-
sil, no centro da cidade. 
Neste ano, os munícipes 
tiveram a oportunidades 
de descartar também 
remédios vencidos. 

A iniciativa é do Inatel 
(Instituto Nacional de Te-
lecomunicações) de San-
ta Rita do Sapucaí. Pela 
primeira vez, a empresa 
realizou a ação conjunta 
com a Unimed Circuito 
das Águas. A expectativa 
do Inatel era recolher 
duas toneladas de equi-

As preparações para 
o tradicional Festival de 
Música de Cruzília estão 
a todo vapor. A prefeitura 
recebe até o próximo dia 
3 de julho inscrições de 
músicas que serão sele-
cionadas para o evento. 
Ao todo, 30 canções 
serão escolhidas. Po-
dem participar pessoas 
de todo o país.

As apresentações se-
rão distribuídas em três 
dias de festival (28, 29 e 
30 de julho), sendo que 
no domingo (30) será 
o encerramento com 
entrega das premia-
ções aos vencedores. 
O cantor Oswaldo Mon-
tenegro já confirmou 
participação no evento 
musical. 

Caxambu é conhe-
cida por abrigar um 
importante comple-
xo natural de águas 
carbogasosas, mas 
entre os meses de 
junho e julho o muni-
cípio será motivo de 
atração também pelos 
festivais e atividades 
que acontecerão ao 
longo do período. 

A cidade já con-
firmou a realização 
do Festival Varilux de 
Cinema Francês, que 
acontece no Cine Ca-
xambu, entre os dias 8 
e 21 de junho. Mais de 
55 cidades brasileiras 
oferecem a atração. 

O segundo evento 
é o Festival de Músi-

ca e Gastronomia de 
rua de Caxambu, que 
acontecerá durante 
o feriado de Corpus 
Christi entre os dias 
14 e 17 de junho. O 
Festival irá contem-
plar diversos gêneros 
musicais, com shows 
gratuitos na Praça 16 
de Setembro, no cen-
tro do município. 

Além de muita mú-
sica, os moradores 
e visitantes poderão 
degustar o melhor da 
gastronomia de rua, 
com o Restaurante 
Coreto. O evento irá 
acontecer durante o mês 
de julho e os visitantes 
poderão explorar a gas-
tronomia da região.

Expectativa dos organizadores é recolher 
pelo menos 2 toneladas de lixo durante a ação

O evento acontece na cidade há 45 anos e reúne músicos de todos os estados brasileiros
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pamentos em desuso.  
Entre os objetos que 

podiam ser descartados 

estavam telefones ce-
lulares, computadores, 
carregadores, monitores, 

câmeras fotográficas en-
tre outros equipamentos 
eletroeletrônicos.
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As mudanças na Educação 
de 20 anos para cá!

Marcas do empreendedor

7 sinais que mostram 
se você está 

caminhando para 
uma vida de derrotas

Zarco, o grego ignominioso
Entre a infinidade de 

anônimos personagens que 
vêem contribuir para com-
por a nossa coletânea de 
episódios, os quais procuro 
descrevê-los baseados em 
narrativas apresentadas por 
aqueles que de certa forma 
vivenciaram ou têm origem 
por parentes ou amigos, a 
repassarem casos em cujo 
trem se notabilizou, não pos-
so deixar de contar sobre 
um cidadão de procedência 
grega, cujo nome era Zarco, 
que também teve sua passa-
gem “importante” na era das 
ferrovias, onde na década de 
30, caracterizou-se por ser; 
dizia-se, um arqueólogo, um 
fossilista, a buscar neste es-
tado, material fossilizado.

Este cidadão, de acor-
do com meu pai Luiz, vivia 
a percorrer pelos trens as 
localidades mineiras, onde 
costumava apresentar seus 
“achados”, os quais nego-
ciava juntos as pessoas inte-
ressadas na aquisição, após 
se cientificarem por Zarco 
que tais peças eram pré-
históricas e o valor histórico 
muito representava. Só que 
para a maioria das pessoas, 
o grego não passava de um 
espertalhão a tentar ludibriar 
os incautos com seus ditos 
conhecimentos jurássicos; 
como não bastasse seu lin-
guajar um tanto complicado 
pelo português expressado.

Numa ocasião, Luiz ao 
deixar o trem à cidade de São 
João Del Rey, depara-se com 
Zarco a expor seus fósseis na 
estação, circundado por um 
grande grupo de curiosos a 
escutar sua “palestra”. Ao se 
aproximar, ficou observando 
os ditos achados, que ao 
chão sobre um cobertor eram 
expostos. Olhando-os aten-
tamente, Luiz, como óbvio a 
totalidade de pessoas, levado 
pela curiosidade, apontando 
a uma peça; já que não era 
permitido tocá-las, indagou 
o que representava aquela 
imagem incrustada à pedra 
(pedra de São Tomé). Pegan-
do o fóssil, entregou a Luiz 
dizendo que se tratava de 
um espécime que no Brasil 
é popularmente chamado de 
lacraia, cujo nome científico 
é miriópodes ou também co-
nhecido como centopéia.

A incrustação rochosa 

da lacraia media 40 cm com 
cerca de 5 cm de espessura 
incluso as pernas. Impres-
sionado com o fóssil, Luiz 
resolveu depois de muito 
regatear o custo, comprar 
a dita pedra, que segundo 
disse, permaneceu por vá-
rios anos servindo de calço 
ao armário no porão de sua 
casa, onde mantinham-se 
guardados as tralhas e fer-
ramentas de jardinagem.

Muitos anos se passa-
ram, quando em conversa 
com meu pai sobre o colé-
gio, comentei que o profes-
sor de história natural nos 
passou um trabalho escolar, 
cujo assunto a desenvol-
ver referia-se a era pré-
histórica. Lembrando-se do 
grego Zarco, meu pai falou 
da existência do fóssil da 
lacraia, onde o encontrou ao 
remexer nos guardados da 
garagem de nossa casa.

Aquela peça causou 
enorme repercussão no co-
légio, a ponto de ficar exposta 
à sala dos professores; inclu-
sive sendo utilizada didatica-
mente pelo professor junto 
aos demais alunos. A direção 
do colégio, então, propôs a 
meu pai a aquisição do fóssil 
em troca de gratuidade no 
restante do meu curso com-
pleto até o científico; como 
era chamado o atual 3º grau. 
No que foi aceito por Luiz, 
já que as mensalidades no 
Colégio de São Bento tinham 
um preço bem elevado e 
aquela pedra de São Tomé 
que na era terciária incrustou 
um exemplar miriópodes ou 
centopéia ou lacraia, e que 
acabou servindo de calço de 
armário, depois de consegui-
da na estação férrea de São 
João Del Rey das mãos de 
um grego chamado Zarco. 
Portanto, embora tenha sido 
agraciado e “agradecido” pelo 
fóssil, não posso deixar de 
repudiar o ignóbil cidadão por 
seus atos vandálicos cometi-
dos na destruição de sítios ar-
queológicos, levados por um 
mercantilismo ganancioso de 
consequências irreparáveis. 
Aliás, ressalva-se que tais 
práticas e outras que fazem 
parte de uma maior atenção 
quanto à preservação, conti-
nuam sendo depredadas em 
detrimento do nosso rico e 
histórico patrimônio cultural.

Finanças em ordem
Luiz Gonzaga Bertelli 

Apesar do alto índice 
de desemprego, grande 
parte das empresas sente 
dificuldade em contratar pro-
fissionais qualificados para 
atuar na área de finanças. É 
o que aponta um estudo da 
empresa de recrutamento 
Robert Half: 55% das orga-
nizações ouvidas reclamam 
da falta de opções na hora 
de contratar. Apenas 10% 
dos diretores financeiros 
não relatam problemas.

Historicamente, a oferta 
de profissionais no setor 
sempre foi escassa. Mas 
a situação agravou-se com 
a crise econômica, que di-
ficulta a movimentação de 
especialistas entre as em-
presas. Como o setor é es-
tratégico durante períodos 
de crise, a demanda pela 
área cresce e as empresas 
sentem mais dificuldades.

Outra questão abordada 
na pesquisa está relaciona-
da à formação dos candida-
tos. Antes as companhias 
reuniam profissionais espe-
cializados em áreas espe-
cíficas como tributos, audi-
toria e controladoria. Com o 
agravamento econômico e 
a alternativa de enxugar os 
quadros, as organizações 
querem um colaborador 
completo, que tenha uma 
visão mais ampla para 
atuar em várias áreas.

Para trabalhar com fi-
nanças, o profissional pre-
cisa ter aptidão para seguir 
normas, atuar o tempo todo 
sob pressão e trazer resulta-
dos a curto prazo. Cursos de 
especialização e MBAs no 
Brasil e no exterior são cada 
vez mais exigidos para altos 
executivos do setor.

Uma alternativa para 
criar um ambiente favorável 
à formação de novos talen-

tos está no desenvolvimento 
da educação financeira en-
tre os jovens. Uma pessoa 
ciente dos conceitos e da 
importância de gerir as fi-
nanças pessoais terá mais 
condições de se interessar e 
aprofundar-se no tema.

O CIEE promoveu a 
Semana de Educação Fi-
nanceira, em parceria com 
o Banco Central, com o ob-
jetivo de estimular os jovens 
e seus familiares para a 
consciência sobre a gestão 
dos orçamentos. O progra-
ma contou com espetácu-
los de teatro, palestras de 
conscientização, exposição 
e treinamentos de instruto-
res. Dessa forma, o CIEE 
acredita estar ajudando às 
novas gerações a assumir 
uma postura mais saudável 
em relação às finanças e, 
quem sabe, abrir oportuni-
dades para a formação de 
novos talentos no setor.
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* Ana Regina Caminha 

Nos últimos dias ao 
conversar com um amigo 
sobre a Educação de anos 
atrás e suas disciplinas 
como Educação Moral e 
Cívica, dentre outras, ficou 
uma pergunta: Será que es-
tas disciplinas não podem 
retornar as escolas com 
outra perspectiva, contem-
plando os direitos e deveres 
do cidadão, a coletividade e 
outros fatores? Ou temos 
esta abordagem com um 
contexto diferenciado?

Na trajetória deste ami-
go e na minha também, al-
gumas disciplinas eram nor-
teadoras de uma formação 
de respeito, valores, limites 
e de cidadania. Não sei, mas 
me parece que antigamente 
a escola tinha um amparo, 
um conhecimento ou um 
interesse mais enfático 
nestas perspectivas, talvez 
de sujeitos esclarecidos, 
com opinião própria.

Nossa reflexão estava 
centrada nesta preocupa-
ção diária em abordarmos 
conteúdos e mais con-
teúdos com as crianças 
do Ensino Fundamental 
e principalmente do En-
sino Médio, por vezes, 
deixando-as com uma 
lacuna nas relações in-
terpessoais. Desta forma, 
continuamos o questio-
namento:  Será que já 
sabemos quem são estas 
crianças? A que vieram e 
como podemos direcioná-
las enquanto educadores, 
pais/responsáveis?

A criança está no pro-
cesso para se tornar adul-
to, é um ser em poten-
cial. Logo, o processo na 
jornada de realizações é 

justamente indicado pela 
aquisição de habilidades e 
o cumprimento de tal está-
gio. A criança, tempos atrás 
era vista como uma tábula 
rasa, mas hoje elas che-
gam à sociedade com um 
grande número de infor-
mações e conhecimento, 
além de sempre abertas as 
coisas novas que lhe serão 
apresentadas. Nós como 
educadores precisamos 
motivar seu crescimen-
to intelectual de maneira 
eficaz, com princípios e 
valores que transformem 
um pouco o mundo atual 
com suas ações.

Na Educação Infantil, 
as atividades precisam 
ter um peso avaliativo, de 
produção, ou seja, que 
mostre aos pais o conteúdo 
contemplado. No Ensino 
Fundamental, as matérias 
se multiplicam e a criança 
já sente esta responsabi-
lidade, em dar conta dos 
conteúdos, caso contrário 
os pais ou responsáveis 
não consideram seu de-
senvolvimento. No Ensino 
Médio a “enxurrada” de 
conteúdo é sem limites. A 
criança, muitas vezes as-
simila, armazena tudo isto 
para os primeiros minutos 
do vestibular ou para a rea-
lização de uma prova.

Bingo! Agora este aluno 
é um universitário e eu fico 
pensando: Esta criança 
não sai da escola como um 
depósito de informações, 
conteúdos automatizados 
que nesta nova fase não 
saberão mais como utilizá-
las?  E se ao invés de 
traçarmos toda esta luta 
diária com os conteúdos, 
também abrirmos um es-
paço para trabalharmos 

com os alunos as questões 
de cidadania, civilização, 
respeito ao próximo, o es-
tilo, tempo e momento de 
aprender de cada um?

A c o m p e t i t i v i d a d e 
existe no meio acadêmico 
e no mercado de traba-
lho, mas precisamos ter 
consciência e controle de 
nossas aprendizagens, 
sem passar na frente dos 
outros desrespeitando os 
valores dos demais, o es-
paço do outro, sua forma-
ção, seus pensamentos, 
suas propostas.

Acredito que resgatan-
do estas disciplinas pode-
mos evitar a propagação 
de tantas atitudes indevi-
das, ligadas diretamente a 
escola como acompanha-
mos na mídia e nos nos-
sos espaços de trabalho. 
Assim, pode ser possível 
amenizar os rótulos e diag-
nósticos precoces de crian-
ças e demais sujeitos, nos 
consultórios psicológicos 
ou psicopedagógicos.

“Ontem um menino que 
brincava me falou que hoje 
é semente do amanhã. 
Para não ter medo que 
este tempo vai passar, não 
se desespere não, nem 
pare de sonhar. Nunca se 
entregue, nasça sempre 
com as manhãs. Deixe a 
luz do sol brilhar no céu 
do seu olhar! Fé na vida Fé 
no homem, fé no que virá! 
Nós podemos tudo, nós 
podemos mais. Vamos lá 
fazer o que será”.

* Ana Regina Cami-
nha Braga (anaregina_
braga@hotmail.com) é 
escritora, psicopeda-
goga e especialista em 
educação especial e em 
gestão escolar

* José Pio Martins

Nas conversas com 
jovens, duas perguntas 
são recorrentes: O que 
é empreendedorismo? 
Quais são as marcas do 
empreendedor? Quanto 
à primeira, empreende-
dorismo é a disposição e 
a iniciativa de idealizar, 
coordenar e executar pro-
jetos e negócios.

Outra definição, que me 
agrada, diz que é a sen-
sibilidade para descobrir 
oportunidades, ter ideias e 
ser capaz de transformá-las 
em um negócio. Em sínte-
se, empreendedor é quem 
transforma uma ideia em 
um negócio e dá materiali-
dade aos sonhos.

Em relação à segunda 
pergunta, há vasto elenco de 
características que definem 
o empreendedor, das quais 
destaco quatro, que conside-
ro as mais importantes.

A primeira é a enorme 
capacidade de agir e de 
fazer. Os empreendedores 
se caracterizam por uma 
espécie de “empuxo” (for-
ça que empurra, que atua 
como elemento de impul-
são), como se tivessem, em 
sua constituição genética, 
células que os levam a 
agir e fazer algo, mesmo 
em condições adversas. 
Nas histórias de empresá-
rios de sucesso, é comum 
encontrarmos relatos de 
pessoas que idealizaram 
e executaram algo quando 
muitos não acreditavam na 

possibilidade do êxito.
A segunda é a afiada 

visão para enxergar opor-
tunidades. Há homens que 
construíram impérios por 
enxergar oportunidades 
onde quase ninguém acre-
ditava na chance de suces-
so. Um exemplo foi Aristó-
teles Onassis, o armador 
grego, que se tornou um 
dos homens mais ricos do 
mundo. Enquanto transcor-
ria a Segunda Guerra Mun-
dial, mesmo sem dinheiro, 
ele se pôs a comprar navios 
velhos encostados. Amigos 
diziam que ele estava louco. 
A guerra acabou, o comér-
cio internacional expandiu 
e Onassis ficou bilionário 
alugando caro os navios 
velhos que comprara.

A terceira característica é 
a grande sensibilidade para 
fazer as escolhas certas. Se 
você perguntar aos grandes 
empreendedores como, no 
passado, conseguiram fazer 
escolhas que agora se mos-
traram certas e lucrativas, 
muitos responderão: “não 
sei, eu tinha intuição, mas 
não a certeza de que estava 
fazendo a escolha correta”. 
Conquanto seja difícil vê-la 
e qualificá-la, essa sensi-
bilidade está no âmago do 
empreendedor de sucesso.

Por fim, a eficiência na 
execução das escolhas fei-
tas é outra marca indelével 
dos homens de sucesso. 
Mesmo em situação de 
crise e descrença – como 
essa que o Brasil vive atu-
almente –, aqueles que 

construíram grandes obras 
complementaram as três 
marcas anteriores com efi-
ciência executiva, e foram 
capazes de levar a cabo 
seus projetos, suas empre-
sas e seus negócios.

Todos temos alguma des-
sas quatro características e 
nem por isso todos somos 
grandes empreendedores. 
A questão essencial é que 
alguém pode ter uma ou 
duas dessas características, 
mas elas não bastam para 
transformá-lo em grande em-
preendedor. Em geral, os ho-
mens que realizaram grandes 
obras têm as quatro marcas. 
Se isoladas, elas não nos 
levam ao sucesso; em seu 
conjunto, existindo no mesmo 
homem ou mulher, o sucesso 
será quase inevitável.

Uma pergunta ressuma 
de tudo isso: essas carac-
terísticas são inatas (que 
estão no ser, congênitas) 
ou podem ser aprendidas 
e desenvolvidas? Eis um 
bom tema para debate. De 
minha parte, creio (mas não 
tenho provas) que essas 
marcas podem ser treina-
das e melhoradas, mas, nos 
grandes empreendedores, 
elas estão lá, desde sua 
concepção. É fácil conhe-
cer as características do 
homem que empreende. 
Difícil mesmo é tê-las todas 
em dose suficiente para 
fazer do homem um empre-
endedor de sucesso.

* José Pio Martins, 
economista, é reitor da 
Universidade Positivo

Por Presbítero 
André Sanchez

Sinais são marcas, indí-
cios, vestígios que nos indicam 
alguma coisa. Os sinais de 
trânsito, por exemplo, nos in-
dicam coisas que devemos ou 
não devemos fazer. Sinal ver-
melho indica que devemos pa-
rar; sinal verde que devemos 
seguir. Da mesma forma que 
estes sinais, existem sinais 
muitos claros em nossa vida 
que indicam para nós como 
vai a nossa vida espiritual, que 
indicam a quantas anda nossa 
vida com Deus e, consequen-
temente, se estamos em um 
caminho de vida ou em um 
caminho de morte, que nos 
levará às derrotas.

Na maioria das vezes nós 
conhecemos estes sinais, 
mas os ignoramos. Isso traz 
muitos males a nossa vida, 
da mesma forma que correm 
graves riscos aqueles que 
ignoram o sinal vermelho no 
trânsito. Vejamos os 7 sinais 
de alerta que nos mostram 
se estamos trilhando os ca-
minhos que nos levarão a 
grandes derrotas em nossa 
vida. Se você estiver an-
dando por algum destes 
caminhos, mude de rota 
imediatamente!

Sinal 1 – Disciplinas
 espirituais não fazem 

parte do dia
Um sinal bastante im-

portante que mostra que es-
tamos num caminho errado 
e que precisamos fazer um 
retorno ao caminho certo é 
a análise do nosso dia a dia. 
Algumas coisas são básicas 
na vida de um cristão que de-
seja ser vitorioso. Ao menos 
a leitura da Bíblia e a oração 
precisam estar presentes to-
dos os dias na vida do crente. 
Seria como o arroz e feijão da 
vida espiritual. Mas ninguém 
vive só de arroz e feijão. O 
cristão vitorioso precisa estar 
em constante avanço em 
suas disciplinas espirituais 
perante o Senhor.

Sinal 2 – Mais derrotas 
para o pecado do que 

vitórias
Todos lutamos contra o 

pecado diariamente. Mas 
um sinal fortíssimo de que a 
vida com Deus não vai bem é 
quando o pecado nos vence 
com facilidade. Somos mui-
to mais derrotados do que 
vitoriosos. Isso mostra que 
estamos fracos espiritual-
mente. É um sinal de “falta 
de alimentação espiritual”. 
Lutar contra o pecado não 
é estar no caminho errado, 
mas ser vencido por ele 
constantemente é sinal de 
alguma coisa não vai bem 
em nossa vida. Quem é 
derrotado pelo pecado não 
tem uma vida vitoriosa.

Sinal 3 – Arruma muitas 
desculpas para não andar 

nos caminhos de Deus
O crente fortalecido sem-

pre buscará ânimo para an-
dar no caminho estreito. Já 
aquele que está cambalean-
do terá grande desânimo e 
começara a arrumar descul-
pas para não fazer o que se 
deve fazer, para não andar na 
vontade de Deus. Este é um 
sinal de distância de Deus, de 
uma grande derrota na vida 
da pessoa. O desânimo vem 
da falta de contato com o Se-
nhor e a “malandragem” para 
arrumar desculpas para ame-
nizar os erros vêm do maior 
contato com a carne, com o 
mundo e com o Diabo.

Sinal 4 – Começa a se 
isolar da igreja

Sabemos que a igreja é 
o ajuntamento dos salvos, 

dos que professam a fé em 
Jesus Cristo e que a igreja 
tem papel fundamental na 
vida do crente vitorioso. 
O crente verdadeiro foi 
chamado por Jesus para 
ser igreja, fortalecer e ser 
fortalecido na igreja. Mas 
sem investimento na vida 
com Deus um grande sinal 
de que sua vida está indo 
de mal a pior é a vontade 
de não se envolver em 
trabalhos da igreja, em 
evangelização, em ser sal 
e luz em meio ao mundo. 
A pessoa se fecha em um 
grande egoísmo e só vê a 
si mesmo.

Sinal 5 – Procura 
defeitos em tudo

Tem uma vida derrotada 
a pessoa cheia de crítica 
destrutiva. Ela não consegue 
se ater ao que é bom, antes, 
procura sempre achar algum 
defeito, e se não conseguir 
achar, ela mesma inventa um 
defeito. Este é um sinal de 
uma amargura no coração, 
de uma distância de Deus. 
A crítica é importante para o 
crescimento de todos, porém, 
a pessoa que está longe dos 
caminhos do Senhor faz da 
crítica uma espada para ferir 
e não uma ferramenta de 
construção. E, agindo dessa 
forma, ela anda no caminho 
da derrota e não da vitória.

Sinal 6 – Não investe tem-
po, energia e recursos no 

reino de Deus
Jesus deixou claro em 

Sua palavra que Seus servos 
seriam pessoas que busca-
riam em primeiro lugar o reino 
de Deus (Mt 6.33). Um grave 
sinal que mostra que alguém 
está andando em caminhos 
de derrota é quando não 
existe essa busca do reino 
de Deus como uma priorida-
de na vida. Não se investe 
quase nada de tempo em 
prol do reino de Deus, não se 
dispõe a fazer nada, é estag-
nado, não tira um centavo do 
bolso para ajudar em nada e 
nem para investir no próprio 
crescimento espiritual e do 
próximo.

Sinal 7 – Acha que tudo 
está bem e que nada pre-

cisa mudar
A pessoa que está no 

caminho da derrota identi-
fica vários dos sinais acima 
em si mesma e ainda acha 
que tudo está bem e que, 
na verdade, ela está no 
controle da situação e que 
a situação não está tão ruim 
assim. Não acha que preci-
sa tomar atitudes concretas 
para mudar de vida. Esse é 
o pior sinal de todos, pois 
só consegue mudar quem 
consegue dar o braço a tor-
cer de que tem algo a mu-
dar. Os derrotados nunca 
assumem seus erros e nem 
estão dispostos a usar a 
humildade para reconhecer 
que erraram e que precisam 
mudar. Preferem ser donos 
da “razão” e permanecer no 
caminho da derrota a serem 
humildes e trilhar o caminho 
da vitória.

Sinal 8 – O sinal dos 
vitoriosos

É preciso ter humildade 
de coração e se prostrar 
diante do Senhor, se dis-
pondo a trabalhar para que 
situações ruins mudem. 
Um sinal de que você está 
voltando para os caminhos 
do Senhor é quando co-
meça a cair em si de que 
algo está errado e começa 
a tomar providências con-
cretas sobre o que está 
errado. Este é o sinal que 
Deus quer ver em nós, pois 
é o sinal dos vitoriosos!

* Fernando Rizzolo

 Várias foram as ve-
zes que amigos meus me 
enviaram vídeos policiais 
que mostram o marginal 
xingando as autoridades, 
zombando dos investiga-
dores, e mais, ameaçando 
as mesmas autoridades 
com palavras de baixo ca-
lão. Por ser Advogado, tive 
a oportunidade de acom-
panhar o comportamento 
de muitos detidos e posso 
fazer uma distinção de 
como tais marginais, quan-
do presos em flagrante 20 
anos atrás, se portavam e 
como se portam agora.

A impressão que tenho 
é de que se perdeu o medo 
da autoridade estabelecida, 
uma vez que o marginal 
confia, sim, na impunidade, 
e quase sempre tem como 
referência os depoimentos 
de outros agentes delituosos 
nos programas policiais – que 
atraem tantos expectadores 
-, agindo da mesma forma 
grosseira e agressiva.

Nosso país perdeu a no-
ção dos valores em relação 
a tudo. A corrupção política 
acabou servindo de esteio e 
justificativa para incentivar, 
legitimar ou fomentar o rou-
bo, o furto, a malandragem e, 
acima de tudo, o desrespeito 
à Lei e a seus respectivos 
representantes. Do ponto de 
vista moral, estamos afun-
dando no descaso, e isso 
fatalmente nos levará a um 
colapso hierárquico legal, em 
outras palavras, observamos 
aumentar a cada dia a falta 
de respeito com a Polícia 
Judiciár ia estadual ou 
federal, com os membros 
do Ministério Público e 
da Magistratura.

Pessoalmente o que 
mais me chocou, e acre-
dito que não só a mim 
mas a todos que assistiram 
ao interrogatório do ex-
presidente Luiz Inácio da 
Silva, foi a postura irônica, 
irreverente e por que não 
dizer desrespeitosa em que 
por várias vezes se colocou 
o ex-presidente, não como 
um réu, mas como um 

adversário político do Juiz 
Sergio Moro, que no meu 
entender teve muita im-
parcialidade e controle ao 
interrogar o ex-presidente, 
que realmente se alterou 
várias vezes, insurgindo-se 
contra as perguntas feitas 
naquele Juízo, quando não 
se calava a pedido de seu 
Advogado, que, com todo 
respeito ao colega, também 
não se portou com urbani-
dade, muito embora esti-
vesse no pleno exercício 
do direito de defesa.

Portanto, se um ex-presi-
dente da República se com-
porta dessa forma perante 
membros do Ministério Pú-
blico e Juízes, que exemplo 
de cidadania e respeito ao 
Poder Judiciário estaria ele 
dando ao povo brasileiro? 
Observem que a questão 
que estou por ora abordando 
não é processual, tampouco 
de mérito nas ações que 
recaem sobre o ex-presi-
dente, mas se deve tão 
somente aos maus modos 
perante as autoridades.

Infelizmente estamos 
vivenciando a ignorância 
do nosso povo na sua pleni-
tude ao observar tais com-
portamentos sem a devida 
indignação popular, e isso 
é compreensível, pois nada 
mais vale neste país, nem 
a vida, nem as autoridades, 
que hoje ficam quase reféns 
do crime organizado, da 
política populista sindical 
que muitas vezes avaliza 
protestos agressivos nas 
grandes cidades, prejudi-
cando os trabalhadores.

Enfim, precisamos encon-
trar a paz, varrer a corrupção, 
nos valer dos bons exemplos 
de países sérios, aí quem 
sabe seremos uma nação 
nos moldes da nossa bandei-
ra, na qual está consignada a 
frase “Ordem e Progresso”. 
Porém adicionaria também o 
“respeito às instituições” por 
parte dos dirigentes deste 
país, promovendo o velho 
e bom exemplo que exis-
tiu tempos atrás…

* Fernando Rizzolo é Ad-
vogado, Jornalista, Mestre 
em Direitos Fundamentais

Respeito ao 
Poder Judiciário
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Candidatos já podem conferir 
resultado do 2º semestre do Sisu

Mais de 71 mil 
candidatos já se 

inscreveram no Prouni

Para os selecionados, matrícula deverá ser efetuada entre 9 e 13 de junho

No primeiro dia de inscri-
ções para o Programa Uni-
versidade para Todos (Prou-
ni), o sistema registrou, até 
as 11h desta terça-feira (6), 
71.942 inscritos. O prazo ter-
mina na próxima sexta-feira 
(9) e o resultado da primeira 
chamada será divulgado na 
segunda-feira (12).

Ao todo, foram registra-
das 137.761 inscrições, já 
que cada candidato pode 
escolher até duas opções de 
curso em instituições parti-
culares de ensino superior.

As 147.492 bolsas são 
ofertadas para vagas refe-
rentes ao segundo semes-
tre deste ano, em 1.076 
instituições privadas de 
educação superior. Desse 
total, 67.603 são bolsas in-
tegrais e 79.889, parciais. A 
oferta de vagas neste pro-
cesso seletivo representa 
um aumento de 17% em 
relação ao mesmo período 
do ano passado.

As vagas disponíveis 
podem ser consultadas 
por meio da página do 
ProUni. Para se inscrever, 
o candidato deve ter feito o 
Exame Nacional do ensino 
Médio do ano passado, 
ter obtido, no mínimo 450 

pontos, na média das notas 
do exame e não ter tirado 
nota zero na redação.

Requisitos
As bolsas são ofereci-

das a estudantes egressos 
do ensino médio da rede 
pública ou da rede particu-
lar na condição de bolsistas 
integrais da própria escola 
e também para estudantes 
com deficiência.

Além disso, profes-
sores da rede pública de 
ensino que estejam no 
efetivo exercício do magis-

tério da educação básica, 
integrantes de quadro de 
pessoal permanente, po-
dem concorrer às vagas.

Para concorrer às bol-
sas integrais, o candidato 
deve comprovar renda fa-
miliar bruta mensal, por 
pessoa, de até um salário 
mínimo e meio. Para as 
bolsas parciais (50%), a 
renda familiar bruta mensal 
deve ser de até três salários 
mínimos por pessoa.

Fonte: Portal Brasil, 
com informações do Minis-
tério da Educação

São mais de 142 mil bolsas, em instituições privadas de 
ensino superior, para o segundo semestre deste ano

Idosos têm vacinação 
gratuita garantida pelo SUS

Temer garante trabalho 
“vigoroso” no combate 
às mudanças climáticas

Cerca de 300 milhões 
de doses de vacinas ao ano 
são disponibilizadas pela 
rede pública de todo o País 
para combater mais de 20 
doenças, em diversas faixas 
etárias. A vacinação é uma 
das medidas mais importan-
tes para promover a saúde, 
inclusive dos idosos.

No Sistema Único de 
Saúde (SUS), três tipos de 
vacina estão disponíveis 
para as pessoas a partir dos 
60 anos de idade: hepatite 
B, dupla adulto (difteria e 
tétano) e febre amarela 
(apenas para idosos que 
estejam morando ou pas-
sando por áreas com reco-
mendação de vacina).

Além da vacinação roti-
neira, outras duas vacinas 
importantes também po-
derão estar disponíveis no 
Calendário Nacional de Va-
cinação para a população 
idosa. São elas a vacina 
contra a influenza e a pneu-
mocócica 23-valente.

Para se vacinar, só é 
preciso levar um documento 
que comprove a idade. Caso 
o idoso possua carteira de 
vacinação e comprovantes 
dos anos anteriores, é im-
portante levar para registrar 
as imunizações e manter 
os dados atualizados. Na 
Caderneta de Saúde da 
Pessoa Idosa, é possível 

encontrar mais informações 
sobre saúde e fazer um re-
gistro das vacinações.

Entenda o esquema 
vacinal de cada 

uma das vacinas:
• Hepatite B: se a pes-

soa não tiver comprovação 
vacinal, a vacina será admi-
nistrada em três doses com 
intervalo de 30 dias entre a 
primeira e a segunda dose, 
e de seis meses entre a 
primeira e a terceira dose. O 
idoso com esquema vacinal 
incompleto receberá apenas 
as vacinas que faltam para 
completar o esquema.

• Difteria e tétano (dupla 
adulto): sem esquema ou 
com esquema incompleto 
para difteria e tétano, será 

completado o esquema de 
três doses, considerando 
as doses anteriores. Com 
esquema vacinal completo 
para difteria e tétano, é 
importante que a vacina 
reforço seja administrada a 
cada 10 anos.

• Febre amarela: para 
o idoso que nunca foi vaci-
nado ou sem comprovante 
de vacinação, o médico 
deverá avaliar o benefício/
risco da vacinação e a ne-
cessidade de administrar 
uma dose, levando em 
conta o risco da doença e 
o risco de eventos adver-
sos nessa faixa etária ou 
decorrentes de comorbida-
des, e o histórico vacinal. 
Saiba mais sobre a vacina 
da febre amarela.

São três vacinas incluídas no Calendário Nacional de Vacinação e 
mais duas oferecidas durante campanhas

Presidente da República promulgou Acordo de Paris, que estabelece 
meta de redação de gases em 37% até 2025, e em 43% até 2030

• Influenza:  pessoas 
com mais de 60 anos fazem 
parte do grupo prioritário de 
vacinação contra a gripe. 
Neste ano, a campanha vai 
até 9 de junho. A vacina con-
tra influenza é segura e tam-
bém é considerada uma das 
medidas mais eficazes na 
prevenção de complicações 
e casos graves de gripe. 

• Vacina pneumocócica 
23-valente: é administrada 
durante a Campanha Nacio-
nal de Vacinação contra a 
Influenza nos indivíduos de 
60 anos, e os não vacinados 
que vivem acamados ou em 
instituições fechadas, como 
casas geriátricas, hospitais, 
unidades de acolhimento ou 
asilos e casas de repouso.

Avanços
Com a oferta de vaci-

nas dentro do Programa 
Nacional de Imunizações, 
o Ministério da Saúde con-
seguiu a erradicação do 
sarampo e a eliminação do 
tétano neonatal, além do 
controle de outras doenças 
imunopreveníveis, como 
difteria, coqueluche e tétano 
acidental, hepatite B, me-
ningites, formas graves da 
tuberculose e rubéola, assim 
como a manutenção da erra-
dicação da poliomielite.

Fonte: Ministério da 
Saúde

O presidente da Repú-
blica, Michel Temer, assinou 
nesta segunda-feira (5), 
o decreto promulgando o 
Acordo de Paris. Desta 
forma, Temer reforça o 
compromisso do Brasil com 
a preservação do ambiente 
ao colocar o tratado inter-
nacional como parte da 
legislação brasileira.

“O Brasil dará sua con-
tribuição, estará à altura 
da sua responsabilida-
de. Nós sabemos que a 
mudança do clima é um 
problema real e nós temos 
que enfrentá-lo desde já de 
forma sistemática e vigoro-
sa. Seus efeitos já se fazem 
sentir, no Brasil e no mundo”, 
afirmou o presidente após 
assinar o decreto.

O Acordo de Paris foi 
aprovado pelos 195 paí-
ses Parte da Convenção-
Quadro das Nações Unidas 
sobre a Mudança do Clima 
(UFCC), em 2015, para 
reduzir emissões de gases 
de efeito estufa (GEE) no 
contexto do desenvolvi-
mento sustentável.

Os compromissos são 
manter o aumento da tem-
peratura média global em 
menos de 2°C acima dos 

níveis pré-industriais e 
criar esforços para limitar 
o aumento da temperatura 
a 1,5°C acima dos níveis 
pré-industriais.

Preocupação
Em setembro, Temer 

ratif icou o acordo com 
assinatura do documento 
no qual o governo federal 
se compromete a reduzir 
a emissão de gases de 
efeito estufa em 37%, até 
2025, e em 43%, até 2030 
– tendo como parâmetro 

as emissões registradas 
pelo País em 2005.

O ministro do Meio 
Ambiente, Sarney Filho, 
que também participou do 
evento, demonstrou preo-
cupação com a saída dos 
Estados Unidos do acordo 
na semana passada.

“Mostramos ao mundo 
que o empenho do Brasil 
para sua implementação 
permanece inabalável. 
Reitero a profunda preo-
cupação com a decisão 
tomada recentemente pelo 

governo dos Estados Uni-
dos de retirar-se do Acor-
do de Paris”, afirmou. 

Parques nacionais
Ainda em comemoração 

pelo Dia Mundial do Meio 
Ambiente, o presidente as-
sinou decretos que ampliam 
três unidades de conserva-
ção federal e a criação de 
um parque nacional. Com 
isso, o Brasil passa a ter 
mais 347 mil hectares de 
áreas protegidas. 

Fonte: Portal Planalto 

Presidente Michel Temer e ministro Sarney Filho, após assinatura de decretos

Programa concede bolsas integrais e parciais. Oferta 
subiu 17% em relação a 2016

Idosos devem procurar unidades de saúde com docu-
mento de identificação para ter acesso a vacinas

Para analistas do mercado financeiro, cenário 
para a economia neste ano continua positivo

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

O Ministério da Educação 
divulgou, na manhã desta 
segunda-feira (5), o resulta-
do da seleção do segundo 
semestre de 2017 do Sis-
tema de Seleção Unificada 
(Sisu). Todos os candidatos 
já podem ter acesso ao bo-
letim individual e à lista dos 
convocados no site do Sisu 
(http://sisu.mec.gov.br).

Nesta edição, foram 
ofertadas 51.913 vagas em 

1.462 cursos de 63 institui-
ções, entre universidades fe-
derais, estaduais e institutos 
federais. Para os seleciona-
dos, a matrícula deverá ser 
efetuada entre 9 e 13 de ju-
nho. Nesta segunda também 
abre o período da lista de 
espera aos candidatos que 
não foram convocados.

O número de candida-
tos inscritos na segunda 
edição do Sistema de 

Seleção Unificada (Sisu) 
2017 superou o do ano de 
2016. Até a última quinta-
feira (1º), foram regis-
trados 887.861 inscritos 
e 1.703.657 inscrições 
– já que cada participan-
te pode fazer até duas 
opções de curso. Neste 
mesmo período do ano 
passado, o total de inscri-
tos foi de 871.358 e o de 
inscrições, 1.684.029.

Para participar do pro-
cesso seletivo, o candidato 
teria de ter feito o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) em 2016 e ter ti-
rado nota superior a zero 
na redação. Ao acessar o 
sistema, basta informar o 
número de inscrição e se-
nha de cadastro no Enem.

Fonte: Portal Brasil, 
com informações do Minis-
tério da Educação

Mercado reduz 
estimativa de inflação e 
prevê aumento do PIB

Governo toma medidas 
para combater o 

desemprego

Os analistas do mer-
cado financeiro voltaram a 
reduzir a projeção para a 
inflação neste ano. Agora a 
expectativa é que o Índice 
de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA) fique em 
3,90%, ante estimativa ante-
rior de 3,95%. Para 2018, a 
previsão é de que a inflação 
encerre o ano em 4,30%.

Ao mesmo tempo, os 
especial istas esperam 
que a economia brasileira 
encerre de vez o cenário 
recessivo e projetam um 
avanço do Produto Inter-
no Bruto (PIB) de 0,50%, 
ante estimativa de 0,49% 
há uma semana. 

As informações fazem 
parte do Boletim Focus, 
uma publicação semanal 
que reúne as projeções 
de cerca de 100 analis-
tas. O Banco Central é o 
responsável por coletar 
os dados e divulgá-los.

Com o impacto das re-

formas econômicas, o PIB 
cresceu 1% no primeiro 
trimestre deste ano, após 
oito trimestres de queda. 
Já a inflação vem caindo 
de forma consistente nos 
últimos meses e hoje acu-
mula alta de 4,08% nos 
últimos 12 meses encer-
rados em abril.

Em meio a esse cenário 

positivo, os analistas espe-
ram que a taxa básica de 
juros, a Selic, encerre o ano 
em 8,50%. Na última reu-
nião da diretoria do Banco 
Central, a taxa foi reduzida 
de 11,25% ao ano para 
10,25% ao ano.

Fonte: Portal Brasil, 
com informações do Ban-
co Central

Com os sinais de rea-
ção do mercado de traba-
lho, o Ministério do Trabalho 
vem tomando iniciativas 
para impulsionar a geração 
de empregos, ao mesmo 
tempo em que senadores 
analisam a proposta de 
modernização trabalhista, 
que também irá incentivar a 
contratação de mais traba-
lhadores no setor privado.

Entre as medidas que 
vem ajudando no combate 
ao desemprego, estão o 

Sine Fácil, um aplicativo de 
monitoramento de vagas de 
trabalho, e a Cota Social na 
Aprendizagem, um programa 
voltado para a contratação 
de jovens aprendizes.

Ao mesmo tempo, a 
pasta continua assinan-
do adesões ao Progra-
ma Seguro-Emprego, que 
até o momento já evitou o 
corte de 66 mil postos de 
trabalho. Além disso, o pa-
gamento do abono salarial 
continua em andamento. 

Até o momento já foram pa-
gos R$ 15,6 bilhões a mais 
de 22 mil trabalhadores.

Diante das medidas 
econômicas, o Brasil voltou 
a crescer e o mercado de 
trabalho começou a reagir. 
Em abril, foram criadas 59,8 
mil vagas formais de em-
prego, segundo o Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged).

Fonte: Portal Brasil, 
com informações do Minis-
tério do Trabalho

Com a melhora nos indicadores econômicos, 
especialistas financeiros voltam a traçar cenário 

positivo para a economia ainda neste ano

Além da modernização das leis trabalhistas, 
o Ministério do Trabalho atua para evitar o corte de 

postos de trabalho e incentivar a criação de empregos
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acesse o portal da sua cidade em www.correiodopapagaio.com.br/nomedacidade

Regionais

Carmo de Minas é 
destaque no 34º Congresso 

Mineiro de Municípios
Evento reuniu diversos gestores e servidores em Belo Horizonte

Casais de toda a região podem procurar assistência no projeto

Prefeitura construiu  quatro faixas de pedestres 
elevadas na principal avenida da cidade

Carmo de Minas, 
c i d a d e  c o n h e c i d a 
como a Capital Na-
cional dos Cafés Ra-
ros, participou do 34º 
Congresso Mineiro de 
Municípios, promovi-
do pela Associação 
Mineira de Municípios 
(AMM), na Expominas 
em Belo Horizonte, 
durante a pr imeira 
quinzena do mês de 
maio. O evento recebe 
anualmente a partici-
pação de cerca de 10 
mil pessoas. 

O stand de Car-
mo de Minas foi um 
dos mais visitados do 
evento e levou para o 
público informações 
sobre a produção ca-
feeira do município e 
sobre as empresas de 
Carmo de Minas, além 
de expor belíssimos 
painéis com pinturas 
de um artista da terra, 
feitos com madeira 
de demolição. O es-
paço de exposição foi 
frequentado durante 
todo o evento pelas 
autoridades presentes 
que, além de saborear 
os melhores cafés, co-
nheceram o doce orgâ-
nico e prestigiaram os 
trabalhos artísticos. 

O Congresso tem 
como objet ivo pro-
mover o debate dos 
desafios da gestão 
municipal, qualificar 
gestores e servidores 
públicos, apontar pro-
blemas vivenciados 
pela administração 
pública municipal e 
discutir soluções viá-
veis para estas ques-
tões. Ao longo dos 
três dias de debates, 
foram apresentadas 
oportunidades de me-
lhoria da qualidade 
dos serviços públicos 
oferecidos à socieda-
de e informações para 
fomentar o comparti-

Fotos: Prefeitura Municipal de Carmo de Minas

Cônsul da Eslovênia e vereadores de carmo de minas

Prefeito e vice recebem autoridades no estande

Visita do deputado Dalmo Ribeiro 

Prefeito e vice com Deputado Emidinho Madeira

Deputado Braulio Braz e vereadoresVice-governador de Minas visita estande

Apoio aos Cafeicultores 
e produtores rurais de 

Carmo de Minas

“Apoio à Casais Inférteis” 
há 7 anos em S. Lourenço

Mais segurança para 
moradores e visitantes 

de Carmo de Minas

Reunião aconteceu no Ministério do Trabalho em Brasília

O Prefeito de Car-
mo de Minas, Exmo. 
Sr. Yuri Vaz de Oliveira 
, o Vice-Prefeito Exmo. 
Sr. Luciano Pereira 
Cândido Neto, o repre-
sentante do Sindicato 
Rural, com o apoio e 
a importante presença 
do Deputado Federal 
Aelton Freitas, estive-
ram em Brasília, no 
Ministério do Traba-
lho, com o objetivo de 
proporcionar e ofere-
cer aos cafeicultores 
e produtores rurais do 
município de Carmo 
de Minas os mesmos 
direitos das cidades 
vizinhas e da região. 

A reunião aconte-
ceu no próprio Ministé-
rio e contou com a par-
ticipação da Secretária 
Maria Teresa Pacheco 
Jensen e do Diretor 

A  Avenida Francis-
co Dias de Castro tem 
sido palco de desastres 
com vítimas fatais há 
vários anos e motivo 
de preocupação dos co-
merciantes, moradores 
e visitantes que utilizam 
a BR460. Com o apoio 
do Deputado Aelton 
Freitas, o Prefeito Yuri e 
seu vice Luciano foram 
à Belo Horizonte e con-
seguiram as passarelas 
que foram construídas 
na segunda quinzena 

do mês de maio. Ao 
todo foram construídas 
4 faixas de pedestres 
elevadas.

“Talvez essa seja 
uma das mais importan-
tes conquistas da Admi-
nistração 2017-2020”, 
disse aliviado o Prefeito 
Yuri Vaz de Oliveira ao 
ver as máquinas do 
DNIT entrarem pela 
principal avenida de 
Carmo de Minas. 

O vice-prefeito, Lu-
ciano, ao constatar que 

João Paulo Ferreira 
Machado. Yuri, Lucia-
no e o representante 
do Sindicato Rural ex-
plicaram que Carmo de 
Minas não está tendo 
a mesma atenção do 
que outras cidades e a 
preocupação de todos 

com essa situação. O 
Deputado Federal Ael-
ton Freitas explanou 
sobre o problema e pe-
diu para que os repre-
sentantes oferecessem 
uma atenção especial 
para a cidade. Diante 
de todas as queixas e 

reivindicações os re-
presentantes disseram 
que Carmo de Minas 
não será prejudicada 
e receberá a atenção 
requerida. 

Frank Bacelar/Pre-
feitura Municipal de 
Carmo de Minas

Idealizado e execu-
tado por Gislene Sam-
paio Cardoso (Lakshmi) 
e seu esposo, Marce-
lo Sampaio Cardoso 
(Bahuan), o projeto 
“Apoio à casais infér-
teis” começou no ano 
de 2010 na cidade de 
São Lourenço. Esta é 
uma organização não-
governamental, sem fins 
lucrativos e fundamenta-
da no trabalho voluntá-
rio que reúne pacientes, 
médicos, psicólogos e 
assistentes sociais em 
busca de uma solução 
para casais que que-
rem gerar filhos e não 
encontram suporte no 
poder público.  

O projeto foi criado 
por entender que no 
Brasil, como em mui-
tos outros países, os 
casais que decidem 

ter filhos e se deparam 
com a infertilidade en-
contram inúmeras difi-
culdades, mas também 
podem ser ajudados de 
inúmeras formas. Uma 
das dificuldades encon-
tradas é o alto custo do 
tratamento, atualmen-
te, a fertilização in vitro 
(FIV) custa em média 
R$ 25mil, além dos 
medicamentos.

Este projeto então 
é formado por pessoas 
vivendo com drama da 
Infertilidade, indepen-
dente da condição fi-
nanceira, sexo, orienta-
ção político-partidária, 
sexual ou religiosa que 
garante a participação 
de todas as pessoas 
em torno de um esfor-
ço coletivo que busca 
mostrar que a luta con-
tra a Infertilidade é um 

compromisso de toda a 
humanidade.

“Sabemos que cada 
vez mais a Infertilidade 
tem tratamento e cer-
tamente será vencida 
pela humanidade. É 
nosso princípio a luta 
pela garantia do acesso 
à informação e a to-
dos os medicamentos, 
exames, diagnósticos, 
assistência médico-
hospitalar e pesquisas, 
em condições democrá-
ticas e independentes 
da condição financeira 
da pessoa vivendo com 
a Infertilidade”, declara 
Gislene Sampaio.

A diretora do projeto 
relata ainda a situação 
de invisibilidade social 
da Infertilidade, muitas 
pessoas que enfrentam 
estas dificuldade, por 
falta de informações ou 

por vergonha, deixam 
de procurar ajuda. Por 
este motivo, o projeto 
oferece assistência e 
também garante o sigilo 
daqueles que não que-
rem a exposição. 

“Somos incondicio-
nais em garantir voz 
polít ica às pessoas 
vivendo com a Inferti-
lidade”, afirma a Carta 
de Princípios do Pro-
jeto. Os interessados 
em contribuir volunta-
riamente com o projeto 
e também aqueles que 
enfrentam a Infertilida-
de podem entrar em 
contato pelos seguin-
tes endereços: “Pro-
jeto de Apoio a Casais 
Inférteis” no Facebook, 
pelo email “goldendre-
ams.eventos@yahoo.
com” e também no 
(35)99175-9195. 

Foto: Prefeitura Municipal de Carmo de Minas 

Fotos: Prefeitura Municipal de Carmo de Minas 

lhamento de conheci-
mento de processos 
e procedimentos de 
políticas públicas com 
foco na qualidade de 
vida da população.

“Uma experiência 
única e que, sem dú-
vida, vai ficar em nos-
sa memória por muito 
tempo. Muita gente que 
nem tinha ouvido falar 
de Carmo de Minas, 
hoje sabe do nosso 
café, do nosso artesa-
nato, do nosso doce 
e da nossa gente tão 
boa e hospitaleira. A 
aceitação dos partici-
pantes do congresso 
com o stand de nossa 
cidade é indescritível, 
só estando lá mesmo 
para entender”. Disse a 
coordenadora do stand, 
Priscila Brandes que 
agradeceu ao Prefeito 
Yuri e ao Vice Luciano 
pela confiança e tam-
bém à Câmara Munici-
pal de Carmo de Minas, 
que pagou pelo espaço 
dedicado à cidade. 

Entre os visitan-
tes ilustres, citam-se 
o Vice Governador de 
Minas Gerais, Antônio 
Andrade, Deputados 
Emidinho Madeira, Dal-
mo Ribeiro e Antônio 
Carlos Arantes, além do 
cônsul da Eslovênia.

Ao todo foram construídas 4 faixas elevadasA obra reduziu o número de acidentes na avenida 

Prefeito e vice acompanham as obras
a obra fez com que a 
velocidade dos veícu-
los na avenida fosse 
bastante reduzida, afir-

mou que “a vida sem-
pre valerá mais do que 
qualquer obra dessa 
administração”. 
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Aberta as inscrições para o 36º 
Festival de Música de Cruzília

Caxambu recebe 
três festivais durante 
temporada de InvernoEvento tradicional e histórico acontece no município desde a década de 70

Cinema, Música e Gastronomia serão 
contemplados nos eventos

Os músicos de Minas 
Gerais e de todo o país 
têm até o próximo dia 03 
de julho para se inscrever 
no 36º Festival de Música 
de Cruzília. A inscrição 
é ilimitada e teve início 
no último dia 26 de abril. 
Apenas 30 músicas se-
rão selecionadas para o 
evento, que acontece no 
município há 46 anos. 

O edital de inscrição foi 
divulgado no último dia 29 
de maio. Os candidatos 
podem fazer a inscrição 
pela internet, via correio ou 
pessoalmente na Secretaria 
Municipal de Cultura, dos Es-
portes e do Turismo, no pró-
prio município cruziliense. 

Nesta edição, cada 
participante poderá ins-
crever até três músicas 
de autoria individual ou 
em parceria, com taxa de 
inscrição no valor de R$ 
20,00 por música. Pelo 
edital, não será permitida 
a inscrição de músicas 
que já foram premiadas 
entre as cinco melhores 
em edições anteriores.

As apresentações se-
rão distribuídas em três 
dias de festival (28, 29 e 
30 de julho), sendo que 
no domingo (30) será o 
encerramento com entrega 
das premiações aos vence-
dores. O júri será composto 
por personalidades ligadas 
ao meio musical artístico, 
entre elas, compositores, 
poetas, escritores, críticos 
musicais e jornalistas. 

Nesta edição do even-
to, o cantor Oswaldo Mon-
tenegro part icipará da 
noite de sábado (29). A 
atração será concentrada 
entorno da Praça Monse-
nhor João Câncio, onde 
será montado um palco e 
praça de alimentação. 

De acordo com a Secre-
taria de Cultura de Cruzília, 
o Festival é uma manifesta-
ção musical de resistência 
contra a massificação e 
o consumismo. O evento, 
conforme informado pela 
pasta, é voltada para a 
qualidade musical.

O Festival do município 
teve início na década de 70, 
sendo criado oficialmente 
em 1972. O encontro que 
premia músicos surgiu 

por um grupo de jovens 
da cidade que, de alguma 
forma, na época, abriram 
mão de seus afazeres para 
incentivar a iniciativa. 

Acredita-se que mais 
de 15 pessoas fizeram 
parte do desenvolvimento 
do projeto na cidade. São 
elas: Berenice Maciel, 
Adolfo Maurício, Lúcio 
Roberto, Darlene, Jaimi-
nho, Maura Diniz, Palmira, 
professor Saulo, Walde-
mar Arantes, Paulo Tadeu, 
Maria Alice, Eurico, profes-
sor Sebastião, Mara Lúcia, 
Maria Rita e Ângela.  

Ainda, de acordo com 
pessoas ligadas ao mo-
vimento cultural do muni-
cípio, os idealizadores do 
Festival criaram esta pro-
posta em um momento de 
censura, de medo, durante 
a Ditadura Militar, ou seja, 
o evento musical encantava 
as pessoas justamente por 
ser uma época de repres-
são. Com a música era 
possível fazer com que as 
pessoas subissem ao palco 
e cantassem e que expres-
sassem suas opiniões. 

Em época de guerra e 
conflito cultural, a música 
pode ser considera um dos 

Os meses de junho e 
julho serão animados em Ca-
xambu, a cidade irá receber 3 
diferentes festivais. O primeiro 
deles é o Festival Varilux de 
Cinema Francês, que acon-
tece no Cine Caxambu, entre 
os dias 8 e 21 de junho.

O festival registra cres-
cimento recorde do evento 
no Brasil, com mais de 
55 cidades participantes, 
distribuídas em 21 estados 
e Distrito Federal. Em todo 
o estado de Minas Gerais, 
apenas três cidades pode-
rão oferecer a atração. 

A programação dos filmes 
que já estavam em cartaz 
será paralisada para a trans-
missão dos filmes franceses. 
Ao todo são 19 produções 
francesas inéditas no Brasil, 
disponíveis a partir de agora 
no cinema da cidade.  

Ent re os 19 f i lmes 
estão “Um Instante de 
Amor”, de Nicole Garcia, 
com atuação elogiada de 
Marion Cotillard, ganha-
dora do Oscar de 2008 
por “Piaf – Um hino ao 
amor”; “Rock’n roll – Por 
trás da fama, comédia 
auto-satírica de Guillaume 
Canet, e “Frantz”, o mais 
recente filme de François 
Ozon, uma surpreendente 
adaptação do fi lme de 
Ernest Lubitsch de 1932, 
com o novo astro do cine-
ma francês Pierre Niney 
(“Yves Saint Laurent”).

Para ter acesso à pro-
gramação o interessado terá 
que pagar uma taxa para 
cada uma das exibições.

O segundo evento, que 
acontecerá durante o fe-
riado de Corpus Christi, 
é o Festival de Música e 
Gastronomia de rua de Ca-
xambu, realizado na Praça 
16 de Setembro, entre os 
dias 14 e 17 de junho. 

Promovido pela Strondo 
Produções, o Festival irá 
contemplar diversos gêne-
ros musicais, com shows 
gratuitos na praça central. 
As atrações confirmadas 
são: DK 53; German Chile-
no; Duda Peres; Radiozara; 
Júlio Gabriel; Delta Train; 
Avenida Duo e Coyotes. 

gêneros artísticos mais 
populares da liberdade de 
expressão da história bra-
sileira. A música está pre-
sente em todas as classes 
sociais, tornando-se uma 
eficaz ferramenta para o 
sentimento humano. 

E é exatamente desta 
maneira que, em Cruzília, a 
música age como fator deter-
minante para a boa formação 
de sua cultura popular, bem 

como, para a boa educação 
de sua população. 

Por toda sua importante 
tradição histórica, o Festival 
de Música de Cruzília é re-
conhecido no Sul de Minas 
como um dos mais tradicio-
nais eventos musicais. Por 
conta disto, o evento está re-
gistrado como Bem Imaterial 
junto ao IEPHA (Instituto Esta-
dual do Patrimônio Histórico e 
Artístico de Minas Gerais). 

Baependi recebe etapa 
microrregional dos 

Jogos Escolares 2017 Mutirão de castração 
é adiado em CruzíliaCidade irá receber atletas de 44 escolas dos 20 municípios 

da microrregião que estão inscritos para os jogos

Ação aconteceria no próximo sábado (24); 
ainda não há previsão para uma nova data

A Vigilância Sanitária 
de Cruzília anunciou o 
adiamento do mutirão que 
previa a castração de cães 
da cidade. A força-tarefa es-
tava marcada para ocorrer 
no próximo sábado (24). A 
ação é uma parceria entre 
o setor da saúde e a ONG 
Mãos Amigas. O motivo 
pelo qual a iniciativa foi sus-
pensa não foi informado. 

O mutirão, segundo a 
prefeitura, foi criado a partir da 
necessidade de o município 
minimizar a população canina. 
Uma das características já 
observada é a própria cida-
de, que tem grande fluxo de 
visitantes e, por isso, cães são 
abandonados em Cruzília.

Quando o projeto for 
executado, o Castramóvel 
deverá ficar estacionado 
na Praça Capitão Maciel, 
no centro da cidade. A 
castração abrangerá tam-
bém os gatos. O Setor de 

Vigilância Epidemiológica 
espera castrar 70 animais. 
Ainda de acordo com o 
órgão, haverá uma lista de 
espera de mais 15 cães 
e gatos, entre machos e 
fêmeas, para serem esteri-
lizados. O atendimento do 
Castramóvel acontecerá 
entre as 7h e às 17h.   

De acordo com a Vigi-
lância Sanitária, o município 
deu início ao levantamento da 
população canina na cidade, 
que até o momento é desco-
nhecida. A administração mu-
nicipal prevê ainda continuar 
com este tipo de trabalho na 
cidade, caso o mutirão de 
castração dê certo.

Mais de 15 municípios da microrregião participam das competições no município de Baependi Vigilância Sanitária quer manter contre da 
população canina no município

Foto: FEEMG

Foto: Divulgação

Ganhador com prêmio do Festival de Música de Cruzília

Ganhador recebe prêmio na edição anterior do evento

Além de muita música, 
os moradores e visitantes 
poderão degustar o melhor 
da gastronomia de rua com 
o Restaurante Coreto.     

O terceiro evento irá 
acontecer durante todo o 
mês de julho e os visitantes 
poderão explorar a gastro-
nomia da região. O Festival 
Boa Mesa busca valorizar os 
estabelecimentos turísticos e 
gastronômicos da cidade de 
Caxambu e da região.

As casas participantes 
elaboram pratos exclusivos 
para o festival, formando 
um circuito regional e ofe-
recendo ao público, local e 
visitante, diversas opções 

de lazer. Além dos festins 
semanais, realizados duran-
te todo o festival, o evento 
possibilita a troca de conhe-
cimento e experiências.  

O projeto busca incen-
tivar o aprimoramento e a 
excelência na preparação e 
no atendimento gastronômi-
co, compondo e incremen-
tando a estação de férias na 
cidade, com especial foco 
no setor de bares, restau-
rantes e hospedagem. 

O Festival Boa Mesa é 
uma iniciativa do Sindicato 
de Hospedagem e Alimen-
tação de Caxambu e do 
Caxambu Convention and 
Visitors Bureau.

A segunda etapa dos 
Jogos Escolares de Minas 
Gerais (JEMG 2017) é a 
microrregional. São cerca 
de 2000 escolas e 35.000 
alunos-atletas participan-
tes. A competição acontece 
em 49 sedes de várias 
regiões de Minas Gerais e 
Baependi é uma delas. 

No período de 12 a 
17 de junho, 44 escolas, 
representando 20 muni-
cípios da microrregião, 
competem nas modali-
dades de basquetebol, 
futsal, handebol, voleibol 
e xadrez. Os municípios 
participantes da etapa mi-
crorregional em Baependi 
são: Aiuruoca, Alagoa, 
Baependi, Bocaina de Mi-
nas, Carvalhos, Caxambu, 
Conceição do Rio Verde, 
Cruzília, Itamonte, Ita-
nhandu, Jesuânia, Mindu-
ri, Olímpio Noronha, Passa 
Quatro, Pouso Alto, São 
Lourenço, São Sebastião 
do Rio Verde, São Thomé 
das Letras, Seritinga e 
Soledade de Minas.

O JEMG é o maior e o 
mais importante programa 
esportivo-social do Esta-
do.  Participam do JEMG 
alunos-atletas do ensino 
fundamental e médio dos 
853 municípios mineiros. 

As modalidades dis-
poníveis no JEMG/2017 
são: atletismo, atletismo 
PCD, badminton, basque-

te, bocha, ciclismo, flag 
football, futsal, futebol de 
5 (masculino), futebol de 
7 (masculino), ginástica 
artística, ginástica rítmi-
ca (feminino), ginástica 
de trampolim, goalball, 
handebol, judô, judô PCD, 
luta olímpica, natação, 
natação PCD, paraba-
dminton, peteca, rugby, 

skate, tênis de mesa, tênis 
de mesa PCD, tênis em 
cadeira de rodas, voleibol, 
voleibol de praia, voleibol 
sentado e xadrez, nos nai-
pes masculino e feminino. 

As modal idades de 
f lag footbal l ,  parabad-
minton, rugby e skate 
acontecem em caráter de 
demonstração.

Fotos: Divulgação
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Homenagem Póstuma a 
Odair João Kobel

Morre aos 95 anos Dr. 
Alberto Benfica Nunes

O Maestro de Aiuruoca partiu, mas deixou centenas de discípulos

O advogado e desembargador, deixa seus quatro filhos, netos e amigos

Por: Maria Rosa
 Maciel Almeida

Naquele começo de 
ano, entrava a 2ª guerra 
mundial, com seu cortejo 
de horrores, luto e dor. 
Nesse clima tempestuoso 
foi que ele chegou, mas 
como arauto da paz, da ale-
gria e da esperança: Odair 
nasceu em Aiuruoca no dia 
18 de Fevereiro de 1939. 
Na família de músicos, seu 
primeiro sono foi emba-
lado pelas melodias mais 
puras de boas vindas, por 
seu avô, o patriarca David 
Giffoni. Ali no berço estava 
o seu herdeiro e seguidor, 
a quem entregaria o cetro 
do seu reinado. A batuta 
de regente. Ele criara a 
Corporação Musical São 
Vicente de Paula, logo de-
pois de ter aqui aportado 
como imigrante provenien-
te da Itália aos 25 anos. 
David Giffoni criou esta 
banda e ensinou a todos os 
seus filhos os segredos da 
música: era a maneira de 
cultuar sua pátria distante, 
onde havia crescido entre 
melodias. Era a maneira 
de matar as saudades do 
seu torrão natal. Ali estava 
seu herdeiro-neto, filho de 
sua caçula Letícia Giffoni 
e Rodolfo Kobel. Mas o 
que o grande chefe jamais 
poderia imaginar é que ali 
dormia um gênio. Odair 
chegou como mensageiro 
da paz e foi acolhido com 
amor infinito, sobretudo 
por sua mãe D. Letícia – 
Lelé para os íntimos.

E o menino cresceu, 
como Jesus, em Nazaré: “...
em idade, graça e sabedoria 
diante de Deus e dos ho-
mens”. Ainda no berço, sua 
mãe contava que lhe punha 
nas mãos o seu bandolim e o 
ensinava a tanger as cordas. 
Logo se familiarizou com os 
nomes da notas, claves, par-
tituras e acordes. Aprendeu 
junto com as primeiras pala-
vras o caminho da música. 
Com seus 05 anos, já posa-
va de músico uniformizado 
com o pessoal da banda 
– verdadeiro mascote. Daí  
para frente foi se entregando 
tanto que a música já lhe 
era como o pão de cada dia. 
Nesse ambiente conheceu 
Mozart, Mendelssohn, Liszt, 
Schubert, Beethoven, sem 
se esquecer dos composi-
tores da terra, verdadeiros 
gênios anônimos.

Ficou moço e com sua 
mãe abraçou a música e 
aquela banda, com verda-
deira paixão. Seu avô, o 
maestro David e sua filha 
Letícia dedicavam-se de 
corpo e alma aprimorando 

Alberto Benfica Nunes 
nasceu em Aiuruoca, em 
27 de agosto de 1921, 
onde viveu até os seus 15 
anos, sendo que, após o 
falecimento de seu pai e 
sem recursos financeiros, 
mudou-se para a cidade de 
Campanha/MG, no ano de 
1936, e começou a frequen-
tar o Seminário Diocesano 
Nossa Senhora das Dores 
para formação de Padres.

Pouco tempo depois, 
com uma situação mais 
estabilizada, deixou o se-
minário para morar em Con-
ceição do Rio Verde/MG, e 
lá foi Professor e Chefe de 
Disciplina no Colégio Be-
tharramita São José, entre 
o período de 1940 e 1945.

Em 1945, o Sr. Alberto 
retornou a sua cidade de ori-
gem, e, nesse mesmo ano, 
se tornou Professor na Esco-
la Normal “Santa Edwiges”, 
onde lecionou até 1964.

Em 1966, foi Diretor e 
Professor de Conhecimen-
tos Gerais, português e 
Etiquetas Sociais no Colégio 

cada apresentação musical 
em vários eventos. Quando 
já doente o velho guerreiro 
se sentiu incapaz, chamou a 
filha e pediu-lhe: “nao deixe 
a banda morrer”. Quando ele 
partiu D. Lelé foi fiel ao seu 
pedido e a banda continuou 
com ela, que buscava os 
meninos nos cantos das ruas 
e os trazia para ensinar a 
música. Foi ela que preparou 
seu filho Odair para dar con-
tinuidade àquele ideal. Odair 
e sua banda eram chamados 
para bailes, aniversários e 
festas religiosas em toda 
a região. Sem contar que 
Odair era constantemente 
chamado para acompanhar 
os artistas consagrados da 
Época, como  Nelson Gon-
çalves, Ronnie Von, Silvio 
Brito, Carmem Silva e muitos 
outros, participando inclusive 
do Programa Almoço com as 
estrelas apresentado pelo 
Casal Airton Rodrigues e 
Lolita na Rede Tupi de 
Televisão, onde foi lan-
çado o Disco Long Play, 
gravado por ele com a 
Orquestra J. Massini.

Por essa época, co-
nheceu sua futura esposa 
Martha, uma linda jovem 
enfermeira que também era 
de uma família de Músicos, 
filha do Maestro João Matias 
Marques. Com ela se casou 
e tiveram 06 filhos: Odair, 
Mauro, Ferdinanda, Lucia-
no, Maurílio e Letícia. Todos 
carregando o dom artístico 
de seus maiores. Sem se 
esquecer de seus netinhos, 
Iris, Amarílis, Iasmin, Mar-
cela, David, Sophia, Daniel, 
Isadora e Daniela, também 
com DNA musical. 

Odair, além de maestro 
era também um grande 
mestre, como sua mãe en-
sinava os jovens, treinando-
os na flauta, violão, teclado, 
acordeon, piano, saxofone 
e os demais instrumentos.

João XXIII por aproximada-
mente 10 anos. Era conhe-
cido e respeitado por todos 
pela sua rigorosidade e 
honradez no qual conduzia 
e ensinava seus alunos.  

Tornou-se escrivão do 
1° oficio na Comarca de 
Aiuruoca no ano de 1945, 
e posteriormente, escrivão 
do crime, onde laborou até o 
ano de 1983, quando então 

Muitos não persevera-
vam, mas ele estava ali, 
firme, para transmitir os seus 
ensinamentos e a sua pai-
xão, com o propósito único 
de fazerem parte da banda.

Dedicou-se grande par-
te de sua vida com seus 
conjuntos musicais, em 
cada época com uma for-
mação, tendo inclusive nos 
idos de 1987 parceria com 
o jovem guitarrista Márcio 
Muniz Fernandes, cuja 
participação na época teve 
grande repercussão, pois 
foram momentos inesque-
cíveis vividos naquele ano. 
Ultimamente, sempre junto 
de seus filhos, dedicou-se 
com muito empenho em  
sua Orquestra, denomina-
da Eternos Românticos, 
onde fez belas apresen-
tações em festas de ca-
samento, bodas e bailes 
tradicionais pelo Brasil e 
por toda a região. 

Para nós foi um pri-
vilégio ter convivido com 

se aposentou.  
Exerceu também, por 12 

anos, o cargo de Escrivão 
Eleitoral na Comarca de Aiu-
ruoca e foi Rádio – Técnico 
no período de 1950 a 1976.   

Em 1978, iniciou seus 
estudos na Faculdade de 
Direito de Varginha – FADI-
VA, concluindo seu bacha-
relado em 1983. 

Em 1984, já com 63 anos 

Odair João Kobel e sua linda família

Alberto Benfica Nunes faleceu no último dia 26 de maio

Odair João Kobel tocando saxofone

Fotos: Arquivo Pessoal

Foto: Divulgação

ele. Saber que cumpriu 
plenamente a missão pela 
qual chegou: trazer alegria 
e paz através da sua arte, 
enchendo o mundo de har-
monias e belezas. Vendo-o, 
tantas vezes, humilde, re-
colhido em seu anonimato, 
caminhando às tardes pela 
estrada, ninguém imagina-
ria que a esta hora estaria 
falando com Deus. Nessa 
hora é que - através da 
prece – ele estava se en-
contrando numa dimensão 
superior com aqueles a 
quem amou profundamente 
e também o amaram: sua 
mãe e seu avô. Certamente 
foram eles dois, os primei-
ros a recepcioná-lo no céu, 
para onde se mudou no 
dia 26/05/2017. Quem o 
visse nas horas daqueles 
passeios/orações diários, 
jamais poderia calcular que 
ali se escondia um gênio e 
que entre estas montanhas 
(nem mesmo ele sabia) já 
se tornou Imortal

de idade, ingressou na advo-
cacia, e por anos, exerceu o 
cargo de advogado e defen-
sor público, com a mesma 
integridade, competência e 
decoro de sempre.  

Em 1988, foi Juiz de Paz 
do município de Aiuruoca até 
o ano de 1993. Já em 1996, 
no salão nobre do Fórum de 
Aiuruoca, Alberto Benfica foi 
condecorado com medalha 
Desembargador Hélio Costa 
e com o diploma de medalha 
assinado pelo Desembarga-
dor e Presidente do Tribunal 
de Justiça, Márcio Aristeu 
Monteiro de Barros.  

Casou-se em Aiuruoca 
no dia 09/01/1948 com Te-
rezinha Delfim Nunes e teve 
quatro filhos: Carlos Alberto 
Delfim Nunes, Adauto Delfim 
Nunes, Marcelo Delfim Nunes 
e Laércio Delfim Nunes. 

Sr.  A lbe r to  Ben f i -
ca Nunes faleceu no dia 
26/05/2017, com 95 anos 
de idade, deixando aos 
seus filhos, netos, irmãos 
e amigos, seu legado de 
força, honestidade e amor. 

Cachaça Tiê de Aiuruoca 
é  premiada em 

concursos internacionais

APAE de Baependi 
se prepara para a 

Festa Junina

Com produção anual de 40 mil litros, a Cachaça 
Tiê tem todo o seu preparo em Aiuruoca

Evento acontecerá no feriado de Corpus 
Christi, na próxima quinta-feira (15)

A APAE (Associação de 
Pais e Amigos dos Excep-
cionais) de Baependi está 
organizando a tradicional 
Festa Junina. A preparação 
teve início a pouco mais de 
um mês. A associação já 
arrecadou 85% dos produ-
tos e alimentos necessários 
para a realização da festa, 
que acontecerá no feriado 
de Corpus Christi, próxima 
quinta-feira (15).  

A Festa Junina terá iní-
cio a partir das 17h, na 
Praça Monsenhor Marcos. 
O evento, que já faz parte 
do calendário oficial de 
festividades do município, 
é organizado pelos funcio-
nários da APAE, que conta 
com instalações cedidas 
pela Prefeitura da cidade. 

Todo o dinheiro arreca-
dado será destinado à folha 
de pagamento e décimo 
terceiro dos trabalhadores 
da instituição. De acordo 
com a direção da APAE, a 
associação ainda tem uma 
dívida de R$ 130 mil deixa-
da pela gestão anterior. 

Devido à cr ise que 
assola os diversos se-
tores do país, a APAE 
havia lançado em janeiro 
deste ano a Campanha 
APAE Esperança, onde 
era possível fazer depósi-
to de dinheiro em contas 

Representando todo o 
Sul de Minas, a Cachaça 
Tiê venceu dois concursos 
internacionais de bebidas, 
nos Estados Unidos. A mar-
ca foi uma das ganhadoras 
entre diversos países di-
ferentes que participaram 
do New York Internatio-
nal Spirits Competition. A 
cachaça foi avaliada por 
compradores de melhores 
destilados de Nova Iorque, 
que julgaram os produtos 
por categoria e preço. 

Em São Francisco, na 
Califórnia, os produtores 
trouxeram medalha du-
plo ouro e prata, com a 
Cachaça Tiê prata e Ca-
chaça Tiê ouro, respecti-
vamente. Em Nova Iorque 
a marca foi premiada com 
medalha de ouro e prata, 
com a Cachaça Tiê ouro e 
Cachaça Tiê prata. 

Com a cor amarelo-
palha,  a  pr inc ipa l  ca-
racterística da Cachaça 
Tiê é possuir um sabor 
macio e fino o seu aroma 
é leve entre especiarias 
e madeira. Do plantio da 
cana ao engarrafamento 
da bebida, a Cachaça Tiê 
passa por um rigoroso 
controle de qualidade. 

O corte da planta é feito 
manualmente, sem uso de 
fogo, evitando que compo-
nentes indesejáveis surjam 
durante a fermentação rea-

bancárias da associação. 
Na época, a companhia 
previa arrecadar R$ 30 
mil inicialmente.  Entre os 
débitos, 58 mil eram refe-
rentes à dívida de depósi-
tos salariais e outros R$ 
15 mil de combustível. 

Atualmente, a associa-
ção necessita de doações 
como produtos alimentícios 
e de limpeza em geral. De 
acordo com a direção da 
unidade, 90 pessoas são 
atendidas pela APAE. 

lizada em dor-
nas de inox, 
com levedo 
especial e por 
tempo contro-
lado. O mosto 
fermentado, 
resultado da 
etapa anterior, 
é colocado em 
um alambique 
de cobre para 
obtenção do 
produto final: 
a cachaça. Do 
total destila-
do, apenas o 
“coração” é 
armazenado 
em tonéis de 
aço inox e de 
carvalho, e se 
transformam 
em Tiê ouro ou Tiê prata.

A produção utiliza alam-
biques de cobre, o que 
confere à cachaça carac-
terísticas sensoriais pecu-
liares. Desde a escolha da 
variedade da cana utilizada, 
passando pela moagem, 
decantação, filtragem, fer-
mentação, destilação, enve-
lhecimento, armazenamen-
to e engarrafamento, todo 
o processo é totalmente 
documentado e registrado, 
atendendo aos preceitos da 
sustentabilidade.

A destilaria tem uma 
capacidade produtiva anual 
de 40.000 litros por ano. 

Todo o processo é con-
duzido e monitorado por 
profissionais capacitados e 
certificados, o que garante 
a alta qualidade e a segu-
rança dos produtos.

Fundada em 1716 por 
mineradores vindos de 
Pernambuco, a Fazenda 
Guapiara, em Aiuruoca,  foi 
morada de Padres Jesuítas 
e sempre pertenceu a famí-
lia Rego Barros. Em 2003 a 
terra foi vendida aos atuais 
proprietários, que iniciaram 
um ciclo de revitalização 
econômica, ambiental e 
de preservação de seu 
patrimônio histórico.

Campanha APAE
 Esperança

A ideia da ação é promo-
ver um financiamento coletivo, 
para que as pessoas façam 
doações por uma conta ban-
cária da APAE. A divulgação 
acontece pela internet e mí-
dias sociais. Os interessados 
em contribuir podem fazer 
a doação para o seguinte 
endereço bancário: Conta 
– Caixa Econômica Federal; 
agência 0098; conta corren-
te 943-0 e operação 03.

Fotos: Divulgação

Alambique em Aiuruoca onde é produzida a Cachaça Tiê
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A Agência Nacional 
de Águas (ANA) vai 
investir R$ 11 milhões 
em projetos nas áre-
as de Regulação e 
Gestão de Recursos 
Hídricos. A seleção 
está com inscrições 
abertas até 28 de junho 
e é uma ação conjunta 
com a Coordenação 
de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível 
Superior (Capes).

O objetivo é  pos-
sibilitar o desenvolvi-
mento de pesquisas 
científicas e a formação 
de recursos humanos 
pós-graduados nas 
duas áreas temáticas. 
As propostas aprova-
das serão financiadas 
com recursos para 
despesas de custeio, 

capital e bolsas.
O edital prevê o 

pagamento máximo 
de R$ 963 mil para 
cada projeto apro-
vado. Os valores de 
custeio e capital se-
rão oriundos da ANA, 
e as bolsas aprovadas 
na presente chamada 
serão pagas direta-
mente pela Capes.

A seleção traz oito 
temas pr ior i tár ios: 
Modelagem e arran-
jos institucionais para 
gestão de recursos 
hídricos; Instrumen-
tos e ferramentas de 
gestão de recursos 
hídricos; Governança 
e participação social 
na gestão de recursos 
hídricos; Regulação de 
Recursos Hídricos; Mo-

nitoramento, controle e 
fiscalização de usos da 
água; Instrumentos, 
metodologias e tecno-
logias para alocação 
de água; Recursos 
Hídricos e Florestas; 

e Segurança de Bar-
ragens.

A duração máxima 
dos projetos deverá 
ser de 48 meses para 
a execução de suas 
atividades (a contar da 

data de assinatura do 
Termo de Solicitação 
e Concessão de Apoio 
Financeiro a Projeto 
Educacional ou de Pes-
quisa), podendo ser 
prorrogado por até 12 
meses para finalização 
da análise dos dados. 
Não haverá suple-
mentação de recursos 
financeiros e bolsas 
para projetos que tive-
rem prazo de execução 
prorrogados.

De acordo com o 
cronograma da sele-
ção, o resultado deve 
ser divulgado em julho 
e a implementação dos 
auxílios deve ocorrer a 
partir de agosto.

Fonte: Portal Bra-
sil, com informação 
da ANA

ANA investe R$ 11 milhões em projetos de 
Regulação e Gestão de Recursos Hídricos

Nesta quinta-feira 
(8), a Receita Federal 
vai liberar a consulta  
ao primeiro lote de 
restituição do Imposto 
de Renda da Pessoa 
Física (IRPF) de 2017. 
O lote também con-
templa as restituições 
residuais dos exercí-
cios de 2008 a 2016.

Para saber se teve 
a declaração liberada, o 
contribuinte deverá aces-
sar a página da Receita 
na Internet ou ligar para 

o Receitafone 146. 
O crédito bancário 

para 1.636.218 contri-
buintes será realizado 
no dia 16 de junho, to-
talizando o valor de R$ 
3 bilhões. Nesse lote, 
serão contemplados 
os contribuintes priori-
tários, sendo 1.527.705 
idosos e 108.513 por-
tadores de deficiência 
física ou mental ou mo-
léstia grave.

Na consulta pela 
internet, serviço e-CAC, 

é possível acessar o 
extrato da declaração 
e ver se há inconsistên-
cias de dados identifi-
cadas pelo  processa-
mento. Nessa hipóte-
se, o contribuinte pode 
avaliar as  inconsistên-
cias e fazer a autorre-
gularização, mediante 
entrega de declaração 
retificadora. 

A Receita dispo-
nibi l iza ainda apl i-
cativo para tablets 
e smartphones que 

facilita a consulta às 
declarações do IRPF 
e situação cadastral 
no CPF. 

A restituição ficará 
disponível no banco 
durante um ano. Caso 
o contribuinte não fizer 
o resgate nesse prazo, 
deverá requerê-la pela 
Internet ou diretamente 
no e-CAC, no serviço 
Extrato do Processa-
mento da DIRPF.

Se o valor não for 
creditado, o contribuin-

te poderá ir a qualquer 
agência do Banco do 
Brasil ou ligar para a 
Central de Atendimen-
to por meio do telefone 
4004-0001 (capitais), 
0800-729-0001 (de-
mais localidades) e 
0800-729-0088 (tele-
fone especial exclu-
sivo para deficientes 
auditivos) para agen-
dar o crédito em conta 
corrente ou poupan-
ça, em seu nome, em 
qualquer banco.

Receita abre consulta ao primeiro 
lote de restituição do IR na quinta (8)
Em 16 de junho, será feito o crédito bancário para 1.636.218 contribuintes

Inscrições para seleção estão abertas até 28 de junho. 
Cada iniciativa aprovada receberá até R$ 963 mil

Processo seletivo será feito em duas chamadas: a 
primeira em 12 de junho e a segunda no dia 26

O edital prevê o pagamento máximo de R$ 963 mil 
para cada projeto aprovado

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

PROCESSO 109/2017 – 
PREGÃO PRESENCIAL 

038/2017
Aviso de Licitação. Pro-

cesso n° 109/2017, Pregão 
Pres. nº 038/2017. Objeto: 
Registro de Preços para 
aquisições de materiais de 
limpeza para a Administra-
ção Municipal. Entrega de 
Envelopes e Sessão Pública 
dia 23/06/2017, com início 
às 08:00 horas. Informações 
e solicitação de edital e-
mail licitação@andrelandia.
mg.gov.br, Tel.: (035) 3325-
1432. Pregoeira: Vânia C.S. 
Silva- MG, 07/06/2017.

Processo 113/2017 
Pregão Presencial 

039/2017
Aviso de Licitação. Pro-

cesso n° 113/2017, Pregão 
Pres. nº 039/2017. Objeto: 
Prestação de Serviços para 
Locação com manutenção 
preventiva e corretiva de 
copiadoras e impressoras. 
Entrega de Envelopes e Ses-
são Pública dia 22/06/2017, 
com início às 08:00 horas. 
Informações e solicitação de 
edital licitação@andrelandia.
mg.gov.br ou Tel.: (035)3325-
1432. Pregoeira: Vânia C.S. 
Silva- MG, 08/06/2017.

Extrato da justificativa 
de chamamento público

Objeto: Termo de Fo-
mento entre o Município 
de Andrelândia e a As-
sociação Afro Cultural de 
Andrelândia.

Fundamentação legal: 
Art. 31, inciso II da Lei Fe-
deral n° 13.019/2014 e Lei 
Municipal nº 1993/2015.

Considerando que o art. 
31, II, da Lei Federal n° 
13.019/2014, alterada pela 
Lei federal 13.204/2015, 
estabelece que:

“Art. 31. Será considerado 
inexigível o chamamento pú-
blico na hipótese de inviabili-
dade de competição entre as 
organizações da sociedade 
civil, em razão da natureza 
singular do objeto da parce-
ria ou se as metas somente 
puderem ser atingidas por 
uma entidade específica, 
especialmente quando: 

(...) II - a parceria decor-
rer de transferência para 
organização da sociedade 
civil que esteja autorizada 
em lei na qual seja iden-
tificada expressamente 
a entidade beneficiária, 
inclusive quando se tratar 
da contribuição prevista no 
inciso I do § 3o do art. 12 
da Lei no 4.320, de 17 de 
março de 1964, observado 
o disposto no art. 26 da Lei 
Complementar no 101, de 
4 de maio de 2000.”

Considerando que a As-
sociação Afro Cultural de 
Andrelândia é a única no 
Município, tornando invi-
ável a competição ante a 
ausência de outras organi-

zações da sociedade civil 
no Município;

Considerando que a As-
sociação Afro Cultural de 
Andrelândia há anos vêm 
desenvolvendo atividades 
em parceria com o poder pú-
blico municipal de maneira 
satisfatória, que a atividade 
objeto do plano de traba-
lho proposto é de natureza 
singular, sendo de grande 
relevância que os serviços 
ofertados sejam desenvolvi-
dos no próprio município.

Considerando que a par-
ceria está prevista na Lei 
Municipal 1993/2015;

Ratifico a presente inexi-
gibilidade com a justificativa 
acima e determino sua pu-
blicação no site Oficial do 
Município www.andrelan-
dia.mg.gov.br, pelo período 
de 05 (cinco) dias, para que 
havendo outra instituição 
com expertise, manifeste 
seu interesse quanto à 
impugnação à justificativa. 
Não havendo manifestação 
deverá ser publicada no 
Diário Oficial do Município, 
para que se produza a 
eficácia do ato.

Andrelândia, 26 de maio 
de 2017.  Francisco Carlos 
Rivelli - Prefeito Municipal

Extrato de contratos

CONTRATO Nº 177/2017
PROCESSO: 080/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 028/2017
CONTRATANTE: PRE-

FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: ANTÔ-
NIO JOSÉ DOS SANTOS

OBJETO: TRANSPOR-
TE ESCOLAR LINHA 13 
QUILOMBO

VALOR: R$ 41.465,60
DATA: 15/05/2017
VIGÊNCIA: 31/12/2017

Contrato Nº 178/2017
PROCESSO: 084/2017
CREDENCIAMENTO Nº 

011/2017
CONTRATANTE: PRE-

FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: ADRIA-
NA ALTOMARE CARVA-
LHO RIBEIRO ME

OBJETO:  EXAMES 
PARA PSF

VALOR: R$ 20.159,04
DATA: 23/05/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES

Contrato Nº 179/2017
PROCESSO: 069/2017
CONCORRÊNCIA Nº 

001/2017
CONTRATANTE: PRE-

FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: RENER 
SIDNEI ME

OBJETO: CONCESSÃO 
DE TRANSPORTE CO-
LETIVO

DATA: 25/05/2017
VIGÊNCIA: 05 ANOS

Ata Registro De 
Preços Nº 180/2017
PROCESSO: 092/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 029/2017

CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: INFO-
LOCK PAPELARIA E PRE-
SENTES LTDA

OBJETO: MATERIAIS 
PARA ESCOLAS DO MU-
NICÍPIO

VALOR: R$ 66.973,63
DATA: 26/05/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES

Ata registro de 
preços nº 181/2017

PROCESSO: 092/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 029/2017

CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: PEDRO 
CESAR B. RAMOS LTDA 
(PA PAPELARIA)

OBJETO: MATERIAIS 
PARA ESCOLAS DO MU-
NICÍPIO

VALOR: R$ 22.092,80
DATA: 26/05/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES

Ata Registro De 
Preços Nº 182/2017
PROCESSO: 092/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 029/2017

CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: JMG 
REPRESENTAÇÕES, CO-
MÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI ME

OBJETO: MATERIAIS 
PARA ESCOLAS DO MU-
NICÍPIO

VALOR: R$ 30.390,00
DATA: 26/05/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES

Ata Registro De 
Preços Nº 183/2017
PROCESSO: 093/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 030/2017

CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: PEDRO 
CESAR B. RAMOS LTDA 
(PA PAPELARIA)

OBJETO: PRODUTOS 
LIMPEZA ESPECÍFICOS 
HOSPITAL MUNICIPAL

VALOR: R$ 5.136,75
DATA: 29/05/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES

Ata Registro De
 Preços Nº 184/2017
PROCESSO: 093/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 030/2017

CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: JMG 
REPRESENTAÇÕES, CO-
MÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI ME

OBJETO: PRODUTOS 
LIMPEZA ESPECÍFICOS 
HOSPITAL MUNICIPAL

VALOR: R$ 32.692,00
DATA: 29/05/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES

CONTRATO Nº 185/2017
PROCESSO: 108/2017
INEXIGIBILIDADE Nº 

014/2017
CONTRATANTE: PRE-

FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: SANT-
TORINE PRODUÇÕES E 
EVENTOS LTDA ME

OBJETO: SHOW PARA 
FESTIVAL DE FÉRIAS

VALOR: R$ 4.500,00
DATA: 29/05/2017
VIGÊNCIA: 22/09/2017

Contrato Nº 186/2017
PROCESSO: 108/2017
INEXIGIBILIDADE Nº 

014/2017
CONTRATANTE: PRE-

FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: HÉLIO 
CORREA DE OLIVEIRA 
JÚNIOR EIRELI

OBJETO: SHOW PARA 
FESTIVAL DE FÉRIAS

VALOR: R$ 10.000,00
DATA: 29/05/2017
VIGÊNCIA: 22/09/2017

Contrato Nº 187/2017
PROCESSO: 108/2017
INEXIGIBILIDADE Nº 

014/2017
CONTRATANTE: PRE-

FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: FÓMU-
LA 7 LTDA ME

OBJETO: SHOW PARA 
FESTIVAL DE FÉRIAS

VALOR: R$ 10.500,00
DATA: 29/05/2017
VIGÊNCIA:  22/09/2017

Contrato Nº 188/2017
PROCESSO: 108/2017
INEXIGIBILIDADE Nº 

014/2017
CONTRATANTE: PRE-

FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: CAM-
POS PRODUÇÕES EI-
RELI

OBJETO: SHOW PARA 
FESTIVAL DE FÉRIAS

VALOR: R$ 45.000,00
DATA: 29/05/2017
VIGÊNCIA: 22/09/2017

Ata Registro De 
Preços Nº 189/2017
PROCESSO: 095/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 031/2017

CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: MED 
CENTER COMERCIAL 
LTDA

Prouni 2017 já 
recebeu mais de 

141 mil inscrições
Para o segundo semestre de 2017, serão ofe-
recidas 147.492 bolsas de estudo em 1.076 
instituições privadas de educação superior
Até as 19h desta 

terça-feira (6), o sis-
tema de inscrição do 
Programa Universida-
de para Todos (Prou-
ni) havia registrado 
141.966 inscritos e 
um total de 273.383 
inscrições, já que o 
estudante pode se-
lecionar até duas op-
ções de curso.

Para o segundo 
semestre de 2017, se-
rão oferecidas 147.492 
bolsas de estudo, em 
1.076 instituições pri-
vadas de educação 
superior. Desse total, 
67.603 são bolsas in-
tegrais e 79.889, par-
ciais. A oferta de vagas 
neste processo seletivo 
representa um aumen-
to de 17% em relação 
ao mesmo período do 
ano passado.

O processo seleti-
vo será feito em duas 
chamadas: a primeira 
em 12 de junho e a 
segunda no dia 26. O 
candidato selecionado 
deverá comparecer à 
instituição para com-
provar as informações 
prestadas no período 
de 12 a 19 de junho, na 
primeira chamada, e 
de 26 a 30 de junho, na 
segunda chamada.

O candidato pode 
visualizar as vagas dis-
poníveis e fazer a inscri-

ção por meio da página 
eletrônica do Prouni.

Bolsas de estudo
O Prouni oferece 

bolsas de estudos em 
instituições particula-
res de ensino superior. 
O programa é voltado 
para estudantes da 
rede pública ou bolsis-
tas integrais de escolas 
particulares. Também 
estão incluídas pes-
soas com deficiência 
e professores da edu-
cação básica em es-
colas públicas, que 
compõem o quadro de 
pessoal permanente 
da instituição.

Só pode participar 
do processo seletivo 
o candidato brasileiro 
que não tenha diplo-
ma de curso superior 
e que tenha feito o 

Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 
de 2016.

O estudante pode 
concorrer a uma bolsa 
integral se sua renda 
familiar bruta mensal 
per capita não exce-
der a 1,5 salário míni-
mo. No caso da bolsa 
parcial, a renda fami-
liar por pessoa não 
pode ser maior que 
três salários mínimos. 
O Prouni tem ações 
conjuntas de incen-
tivo à permanência 
nas instituições, como 
o Fundo de Finan-
ciamento Estudantil 
(Fies), que permite ao 
bolsista parcial finan-
ciar a parte da men-
salidade não coberta.

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

Divulgação de Chamada Pública
CAIXA ESCOLAR DONA FLORESBELA DE MESQUITA LARA, no uso de suas 

atribuições constantes no Regulamento Próprio de Licitação da Caixa Escolar e 
em cumprimento a Lei Federal n 11.947/2009 e resolução CD/FNDE N° 026/2013, 
torna público que fará realizar no dia 26/06/2017, ás 09:30 horas, na sala de 
reuniões da Escola Estadual N .SRA. DE MAONTSERRAT, situada nesta cidade, 
na Av. Berenice Catão, n°12, Chamada Pública, nos termo do Edital n° 003/2017, 
destinado a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar.

O edital n°003/2017 com todas as exigências e condições encontra-se afixado 
e à disposição dos interessados no endereço acima mencionado, no período de 
05/06/2017 á 20/06/2017, no horário de 07 às 17:30 horas.

Baependi – Minas Gerais, 05 de junho de 2017.

Presidente da Caixa escolar

Elzina Vieira Pompeu
MASP 269185501 – Diretora Escolar

E.E Nsª de Montserrat

OBJETO: MEDICAMEN-
TOS COM E SEM REGIS-
TRO

VALOR: R$ 26.057,05
DATA: 02/06/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES

Ata Registro De
 Preços Nº 190/2017
PROCESSO: 095/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 031/2017

CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: EQUI-
PAR MÉDICO E HOSPI-
TALAR LTDA

OBJETO: MEDICAMEN-
TOS COM E SEM REGIS-
TRO

VALOR: R$ 40.144,50
DATA: 02/06/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES

Ata Registro De 
Preços Nº 191/2017
PROCESSO: 095/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 031/2017

CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: MINAS 
BRASIL DISTRIBUIDO-
RA DE MEDICAMENTOS 
LTDA ME

OBJETO: MEDICAMEN-
TOS COM E SEM REGIS-
TRO

VALOR: R$ 39.069,00
DATA: 02/06/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES

Contrato Nº 192/2017
PROCESSO: 107/2017
DISPENSA Nº 050/2017
CONTRATANTE: PRE-

FEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: ADORE 
CONSULTORIA, PROJETOS 
E DESIGNE LTDA - EPP

OBJETO: PROJETO 
PARA REFORMA E AM-
PLIAÇÃO DO HOSPITAL 
MUNICIPAL

VALOR: R$ 7.910,00
DATA: 29/05/2017
VIGÊNCIA: 29/07/2017                                                          

ENVIADO EM 07/06/2017

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 Placas 
de Sinalização para vias 
públicas, de acordo com as 
condições e especificações 
contidas na Solicitação 
de Contratação, com res-
paldo legal no artigo 24, 
incisos I e II da Lei Federal 
nº 8.666/93 e ulteriores 
alterações, conforme Pro-
cesso Licitatório nº 111 
– Dispensa n° 051/2017. 
01/06/2017.
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Toque você também

Cantinho da Coquetel

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

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

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

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

Sudoku

Cozinhe você também

Cruzadinhas

Tirinhas

Duas dúzias de anos de notícias 
ao sul mineiro

Legião urbana - Que País é esse?
Suflê de chocolate

Suflê de chocolate

Ingredientes
Açúcar para polvilhar
2 xícaras (chá) de leite
3/4 de xícara (chá) de 

cacau em pó
1/2 colher (café) de sal
1/2 xícara (chá) de fari-

nha de trigo
1 xícara (chá) de açúcar 

cristal
6 gemas 
1 colher (chá) de essên-

cia de baunilha
2 colheres (sopa) de 

manteiga
8 claras
Margarina para untar
Chantilly para decorar

Modo de preparo
Em uma panela, leve ao 

fogo médio o leite, o cacau, o 
sal, a farinha e 3/4 de xícara 

(chá) do caçúcar cristal. 
Mexa rapidamente até 

começar a ferver. Incor-
pore as gemas levemente 
batidas, a baunilha e a 
mateiga. Reserve. 

Bata as claras em neve 
adicionando o resto do açú-
car cristal aos poucos até 
formarem picos firmes. 

Misture delicadamente 
as claras ao creme de ca-
cau até ficar homogêneo. 
Coloque a mistura em um 
refratário redondo de 20cm 
de diâmetro untado e polvi-
lhado com açúcar. 

Leve ao forno médio, pre-
aquecido, em banho-maria 
por cerca de 1h20. 

Retire do forno, deixe 
esfriar e leve à geladeira 
por 1 hora. 

Cubra com o chantilly ge-
lado e sirva em seguida.

Horizontais: 1-Utensilho 
de cozinha; 6-Vazio; 9-Ca-
chaça de mau gosto; 10-
Obter ganhos; 11-Antes de 
Cristo; 12-Exímio ao volan-
te; 13-Tem por costume; 
14-Presentear; 16-O rei 
em francês; 17-Saldação 
festiva; 18-Atmosfera; 20-
Símbolo do alumínio; 21-
Afeição pessoal; 23-200 
em algarítimo romano; 
24-Íntimo; 25-Alamedas; 
28-Palavras ocas, trela; 
30-Circunferência; 31-
Bermes; 32-Comprar gar-

rotes de um ano;  
Verticais: 1-Símbolo do 
cobre; 2-O entardecer; 3-O 
homem indigno; 4-“O” em 
castelheano; 5-Símbolo 
do rutênio; 6-Palestrante; 
7-Par dos animais; 8-Su-
fixo de autor; 13-Depósito 
de votação; 15-Verdadeiro; 
19-Versejar; 20-O mesmo 
que acarajé; 22-Pedaço 
de t ronco de árvore; 
23-Remar  para  t rás ; 
24-Espécie de abelha; 
25-Sigla de Alagoas; 26-
Nota musical; 27-Forma 

reduzida de Senhor; 29-
Símbolo do ósmio.
Respostas da 
Edição anterio
Hor:  ERETOS,  CAL, 
RES, RAMADA, ST, MÓ, 
UME, ERA, RAI, LAR, 
LI, BA, MA, AR, APA, 
AMELIA, LATADA, MOL, 
ORAL, RASA.
Ver: ER, RESMA, ES-
TEIO, OR, AS, CAME-
LO, ADORA, LA, URAL, 
ARMA, IMPAR, BRIOS, 
AATA, ALMA, ALO, ED, 
DÁ, ALA, AL.

Ria você também
Que calor

Em um dia de muito 
calor, o marido sai do ba-
nho pelado, chega para a 
esposa e fala:

– Meu bem, que ca-
lor… O que você acha que 
os vizinhos vão dizer se eu 
for cortar a grama assim, 
completamente nu?

A mulher olha para ele 
e responde:

– Provavelmente, que 
eu casei com você só por 
dinheiro…

Vida a dois
O marido chega pre-

ocupado em casa e diz à 
esposa:

– Tenho um problema 
no serviço.

– Não diga tenho um 
problema, diga temos um 
problema, porque os teus 
problemas são meu tam-
bém. – diz a esposa.

– Está bem, temos 
um problema no serviço, 
a nossa secretária vai ter 
um filho nosso.

O que é sexo ?
A filha chega para o 

pai e diz:
– Pai, o que é sexo?
O pai responde logo 

em seguida:
– bom… Hum, sexo? 

Sexo é quando o papai 
ama muito a mamãe, aí eles 
ficam pelados, daí.. Mas… 
Por que você quer saber 
tudo isso com sua idade?

– É porque eu estava 
preenchendo essa ficha 
para a escola e dizia: 
nome, idade, sexo.

Pancada na cabeça
A professora de João-

zinho pergunta:
– Joãozinho, em quantas 

partes se divide o crânio?

– Depende da panca-
da, professora – responde 
Joãozinho.

A fuga dos idiotas
2 loucos planejam fugir 

do hospicio um deles diz:
A noite vamos fugir 

pelo buraco do cadeado 
esta noite.

A noite os 2 loucos 
vão até a porta e um de-
les diz:

nao vai da para pas-
sar pq a chave esta no 
cadeado!

E o outro louco diz 
vamos pular o portão.

Os loucos vao ate o 
portao quando eles vêem 
o portao esta derrubado e 
um deles fala :

Nao vai mas da para 
pular o portao pq o portao 
esta derrubado ai outro 
luco fala essa segurança 
é boa mesmo

Coordenador da Força Tarefa da 
Lava Jato lança livro em SP
A obra apresenta histórias de sucesso e 

fracasso no combate à corrupção
Foto: Beatriz Quintas

O procurador Deltan 
Dallagnol, coordenador da 
força tarefa da Lava Jato, 
lançou nesta terça-feira 
(23), em São Paulo, o livro 
A Luta Contra a Corrup-
ção. A obra traz histórias 
de sucesso e fracasso no 
combate à corrupção com 
as razões que levaram à 
elaboração de cada uma 
das 10 medidas propostas 
pelo Ministério Público.

Dallagnol foi recebi-
do de pé pelo público em 
meio a aplausos e gritos de 
apoio a Lava Jato. Durante 
bate papo que antecedeu 
a sessão de autógrafos, o 
procurador declarou que a 
campanha das 10 medidas 
trouxe mudanças na condu-
ta das pessoas e um grau de 
conscientização que jamais 

viu, a ponto de em pesqui-
sas recentes a corrupção ser 
apontada como o principal 
problema do país.

— Estamos em um 
momento muito propício 

para transformação. Nós 
sempre fomos indignados 
com a corrupção, se per-
dermos esse momento 
histórico é possível que 
não o tenhamos mais.

Aos  sábados  re-
alizavam  os zaddi-
kins  interessantes  
reuniões  que  eram  
dedicadas  aos co-
mentários dos textos 
sagrados e ao estudo 
das alegorias e tradi-
ções israelitas.

Um  dia,  quando  a  
sala  se  achava  repleta  
de  discípulos  e  curio-
sos,  o  velho zaddik  
Isaac Lip,  homem  de  
grande  cultura  e  invul-
gar  vivacidade  de  espí-
rito,  tomou  da  palavra  
enarrou o seguinte:

—  Naquele  dia  
Adão  chegou  ao  
Paraíso  depois  da  
hora  habitual  e  já  
ao  declinar  da tarde. 
Percebia-se em seu 
rosto sinais de fadiga; 
em seus olhos pesa-
vam a inquietação e o 
temor. Intrigada com 
a estranha demora do 
esposo, Eva o interro-
gou um tanto maliciosa 
e um  tanto  abespi-
nhada:  “Onde  esti-
veste,  querido,  todo  
esse  tempo?  Por  
que  demoraste tanto  
para  chegar?”  Com  
palavras  reticentes,  
meio  gaguejantes,  
desculpou-se  Adão  e 
desfiou três ou quatro 
desculpas que, para 
um habitante do Éden, 
não pareciam das mais 
aceitáveis.  Eva  não  
insistiu.  Aceitou  as  
evasivas  fraquíssi-
mas  do  esposo  e,  
para  evitar discórdias 
inúteis, deixou-o em 
paz. Adão, sem mais 
palavras, deitou-se 

de bruços sobre o ta-
pete  macio  da  relva  
e  dormiu.  Dormiu  
pesadamente.  Eva,  
sentada  a  seu  lado  
e  nada conformada  
com  a  indiferença  do  
companheiro,  pôs-se  
a  contar  em  voz  
alta, numa obstina-
ção maníaca: “Um, 
dois, três, quatro, cin-
co, seis, sete, oito, 
nove...” Nesse  ponto  
o  eloquente zaddik  fez  
ligeira  pausa  e  inter-
rogou,  em  tom  mali-
cioso,  os ouvintes:

—  Surge  agora,  
meus  prezados  ami-
gos,  grave  problema.  
Que  estava  a  Mãe  
Evacontando, naque-
la tarde, enquanto Pai 
Adão dormia pesada-
mente sobre o chão 
aveludado do Paraíso?

P e r m a n e c e r a m  
todos  em  silêncio.  
O  enigma  parecia  
desafiar  a  imagina-
ção  dos  mais cultos 
e dos mais brilhantes 
talmudistas. O orador 
insistiu, com ar finório, 
sem mudar de tom:

— Vamos, respon-
dam. Que estava a Mãe 
Eva contando? 

E  como  os zaddi-
kins    continuassem  
calados,  o  mestre  do  
hassidismo,  com  um  
sorriso meio velhaco, 
explicou:

—  A  nossa  boa  
Mãe  Eva,  com  o  cui-
dado  que  só  o  ciúme  
sabe  inspirar,  contava  
as costelas do Pai Adão 
a fim de apurar se falta-
va mais alguma.

Lendas do Bom Rabi 
Malba Tahan

A conta de Eva

Roberto Livianu, Deltan Dallagnol e 
Zacarias Pagnanelli 
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Autoridades ressaltaram a importância da preservação do meio ambiente

Ação aconteceu pela segunda vez na cidade  e previa 
recolher 2 toneladas de lixo eletrônico

São Lourenço realiza sétima 
edição da Comenda Ambiental

Coleta de lixo eletrônico recolhe 
equipamentos no município

A edição 2017 da Co-
menda Ambiental Estância 
Hidromineral aconteceu, 
pela primeira vez, na sema-
na do Meio Ambiente, em 
São Lourenço. O evento, 
que era celebrado no Dia 
Internacional da Água, foi 
adiado no início deste ano 
para ocorrer entre os últi-
mos dias 02 e 04 junho.  

Em março deste ano, o 
governo Celia Cavalcanti 
(PR) anunciou a alteração 
de data. Na época, a chefe 
do executivo alegou a ne-
cessidade de mais tempo 
para o planejamento e or-
ganização da solenidade. 
Para isso, de acordo com 
a administração municipal, 
houve a necessidade em 
adiar o evento. 

Durante os três dias, 
houve ações sociocultu-
rais e atividades durante o 
fim de semana. O sábado 
(03) foi marcado pelo en-
contro de mídias, que teve 
como patrono o presidente 
da ABI (Associação Brasi-
leira de Imprensa) Domin-
gos Meirelles. Além dele, 
outros grandes nomes do 
jornalismo brasileiro parti-
ciparam do encontro. 

A Comenda Ambiental 
foi encerrada no domingo 
(04), às 10h, na Praça Bra-
sil, com a entrega de me-
dalhas as personalidades 
do município e do estado 
que, de alguma forma, de-
fenderam o meio ambiente, 

A tecnologia se renova 
a todo o tempo e, com isso, 
o resultado da ciência e 
da engenharia aumenta 
cada vez mais o consumo 
em todo o mundo. Apesar 
do avanço que a ela nos 
proporciona, o efeito ne-
gativo dessa evolução é 
o aumento significativo do 
lixo eletrônico. Em São Lou-
renço, a população pôde 
dar o destino correto aos 
produtos em desuso. 

Pe lo  segundo  ano 
consecut ivo,  a c idade 
recebeu a ação do In-
tel (Instituto Nacional de 
Telecomunicações) de 
Santa Rita do Sapucaí. A 
empresa montou na última 
sexta-feira (9) um ponto de 
coleta no município são-
lourenciano. A estrutura foi 
erguida na Praça Brasil, no 
centro da cidade. 

Entre os objetos que 
os munícipes puderam 
descartar estavam te-
lefones celulares, com-
putadores, carregado-
res, mouses, monitores, 
câmeras fo tográf icas, 
televisores, impressoras, 
entre outros equipamen-
tos eletroeletrônicos.

A expectativa dos orga-
nizadores era de recolher 

a cultura e o turismo.  
Diversas autoridades 

estiveram presentes no 
encerramento, entre elas, 
a idealizadora da Comen-
da, Ivanise Junqueira e o 
Chanceler Eugênio Ferraz. 
Marcaram presença tam-
bém o ex-prefeito de Belo 
Horizonte Márcio Lacerda 
(PSB); Juiz de Direito e 
orador oficial Bruno Terra 
Dias e Marco Antônio  Re-
zende Teixeira, Secretário 
da Casa Civil de Minas 
Gerais,  entre outros.

A cerimônia foi marca-
da pela apresentação de 
abertura do Coral Vozes 
da Cela, do presídio de 
São Lourenço, e por dis-
cursos dos participantes, 
que ressaltaram o momen-
to de crise e conflitos na 
esfera ambiental pelo qual 

pelo menos 2 toneladas de 
lixo eletrônico na cidade. O 
número representa a mes-
ma quantidade coletada 
no município em setembro 
de 2016. Neste ano, os 
cidadãos puderam ainda se 
desfazer de medicamentos 
vencidos, que foram reco-
lhidos pela Unimed.

De acordo com Débora 
Costanti Justino Ribeiro, 
responsável pelo projeto 
do Inatel, o intuito da ação 
é mobilizar a população 
para o descarte conscien-
te dos produtos. “A nossa 
região é rica e conhecida 

Tributo a Luiz Gonzaga será 
aberto ao público na cidade

Passeio Ciclístico 
arrecada alimentos para o 
Hospital de São Lourenço

Evento acontecerá neste sábado (17) na 
Praça João Lage, no centro do município

O projeto é uma iniciativa do CCAA São Lourenço 
em comemoração ao Dia do Meio Ambiente

Autoridades dos poderes estadual e municipal na sétima edição do evento

Em Baependi foram coletadas 8 toneladas de lixo no último mês

Músico Johny Vianna

Ciclistas pedalam em prol do Hospital São Lourenço

Ação arrecadou mais de 100kg de alimentos

O cantor e acordeonista 
Johny Vianna faz um show 
especial em São Lourenço 
em uma homenagem à 
obra de Luiz Gonzaga. A 
atração está marcada para 
o próximo sábado (17) no 
feriado de Corpus Christi. 
Aberto a todo o público, 
o evento acontecerá na 
Praça João Lage. A apre-
sentação marca ainda o 
retorno de Johny Vianna às 
suas origens musicais. 

O Tributo a Luiz Gon-
zaga é uma reverência 
ao acordeom e ao seu 
maior propagador, o Rei do 
Baião. O repertório trará as 
músicas mais importantes 
de seu legado e marca a 
estreia do projeto itinerante, 
que será registrado em um 
DVD e percorrerá as princi-
pais cidades do país. 

De uma família de san-
foneiros, Jhny Vianna co-
meçou a tocar aos quatro 
anos. Aprendeu a manu-
sear o instrumento com 
seu Tio Silvio, que até hoje 
toca e conserta acordeom 
no interior do Vale do Aço, 
em Minas Gerais. “Cresci 
nesse ambiente dos bailes 
nas casas e depois duran-
te muito tempo fazendo o 
estilo sertanejo, a sanfona 
ficou como coadjuvante 
em minha carreira. Agora 

chegou a hora de voltar a 
ser a protagonista”, conta 
o cantor, que ao longo de 
sua carreira, já dividiu o 
palco com grandes nomes 
da música como Sérgio 
Reis e Sivuca. Além disso, o 
cantor tem ainda  um traba-
lho produzido por Ricardo 
Feghalli, do Roupa Nova.

Embora Johny Vianna 
esteja passando por um 
momento de transição em 
sua carreira ele garante, 
porém, que não será um 
canto de forró. “Meu novo 
trabalho ainda está em 
fase de laboratório, mas 
posso garantir que vem 
novidades muito boas por 
aí e que transcendem a 
preocupação com rótulos. 

Tudo tem seu tempo e seu 
momento certo para tomar 
forma, mas a sanfona será 
minha companheira nessa 
nova fase”, ressalta ele.

“Não posso deixar de 
agradecer às empresas que 
tornaram possível a realiza-
ção desse projeto. Várias 
empresas da cidade foram 
procuradas, mas somente 
aquelas que têm visão do 
todo, do desenvolvimento, 
preocupam-se com a quali-
dade dos eventos e pensam 
também na população de 
São Lourenço, estas estão 
apoiando esse evento. Pen-
sem nisso, dando preferên-
cia a elas, ao fazer compras 
e utilizarem seus serviços”, 
encerra o cantor.

Na manhã de 4 de ju-
nho, adultos e crianças se 
reuniram em frente ao CCAA 
São Lourenço em prol do 
Hospital de São Lourenço. O 
“1º Passeio Ciclístico Cuide 
Melhor do Mundo e de Você, 
Pedalando com o CCAA” foi 
beneficente ao Hospital Casa 
de Caridade de São Louren-
ço com arrecadação de 2 kg 
de alimentos por inscrição.

Durante o passeio os 
ciclistas receberam dicas 
de trânsito, incentivando-
os a circular sempre na 
mão direita e não subir em 
calçadas. Os participantes 
percorreram as principais 
avenidas da cidade e se-
guiram em direção à Ilha 
Antônio Dutra, onde foram 
plantadas 5 mudas de ár-
vores frutíferas próximo à 
margem do Rio Verde.

Após o plantio das ár-
vores, foi entregue à repre-
sentante do Hospital de São 
Lourenço, Yara Lopes, o cer-
tificado de doação de aproxi-
madamente 115kg de alimen-
tos arrecadados através das 
inscrições. Neste momento 
de confraternização foram 
também sorteados brindes 
para os ciclistas, oferecidos 
pelos patrocinadores.

Além de comemorar 
o Dia Mundial do Meio 
Ambiente, celebrado no 
dia 05 de junho, o evento 
teve também como objetivo 

sensibilizar as pessoas 
sobre as questões sociais, 
o cuidado com a saúde e a 
educação no trânsito.

O Passeio Ciclístico foi 
idealizado pela Diretora 
do CCCAA São Lourenço, 
Dolores Fontan, organizado 

pela Brave Comunicação e 
contou com o apoio das em-
presas: Bicicletaria Satoro, 
L&R Contabilidade, Nutri-
light Suplementos, Proci-
pa, Quitanda Dois Irmãos, 
Pneusul, Açaí G8, Rapel e 
Bicicletaria Love Run.
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o mundo está vivendo. 
O Secretário da Casa 

Civil de MG, Marco Antô-
nio, representou Fernando 
Pimentel, Governador do 
Estado. Em seu discurso, 
o secretário fez menção 
à saída dos Estados Uni-
dos do Acordo de Paris e 
o impacto que as ações 
das pessoas te todo o 
mundo causa no dia a 
dia dos cidadãos. “A ne-
cessidade em combater 
o aquecimento global era 
meta até a saída dos EUA, 
colocando em cheque o 
acordo em todo o mundo. 
Temos pela frente uma 
série de desafios. O Brasil 
tem as maiores reservas 
naturais e, por isso, temos 
que ser protagonistas em 
qualquer desenvolvimento 
sustentável. Esse evento 

pelo cenário hidrográfico e 
turismo ecológico. A nos-
sa concepção está atrela-
da à preservação do meio 
ambiente. Com o passar 
do tempo, os próprios 
moradores das cidades 
ficam mais conscientes e 
separam o lixo eletrônico 
para ser descartado em 
ações como essa que 
fazemos”, ressalta. 

 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 

é muito especial. As águas 
minerais de São Lourenço 
chamaram a atenção do 
Brasil e do mundo por 
suas características es-
peciais. Temos o desafio 
de reduzir o desperdício 
de água”, enfatizou.

Já a prefeita de São Lou-
renço Celia Cavalcanti ini-
ciou sua fala com os proble-
mas enfrentados neste início 
de ano em seu governo. A 
chefe do executivo reforçou 
as dívidas que o município 
tem deixadas pela gestão 
anterior e o esforço feito 
por sua equipe para reduzir 
os problemas da cidade. 
Celia finalizou seu discurso 
lembrando-se da mãe natu-
reza, do papel feminino da 
mulher na sociedade e da 
importância em preservar os 
meios em que vivemos. 

de toneladas de resíduos 
de aparelhos econômicos 
e eletrônicos, conforme 
relatório da ONU (Organi-
zação das Nações Unidas) 
divulgado em 2015. 

“O consumo de novas 
tecnologias está cada vez 
maior. Quando a gente 
consome não temos o que 
fazer com os aparelhos 
antigos. O descarte correto 
permite preservar o meio 
ambiente evitando a polui-
ção, já que alguns materiais 
levam centenas de anos 
para se decompor”, conclui 
Débora Costanti.


