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Evento foi realizado com a junção da iniciativa privada e 
o poder público e terá programação até dia 06 de janeiro

Chamadas

E o Natal das Águas não 
para. Inaugurado no dia 1º 
de dezembro, o evento traz 
uma vasta programação 
com atividades por toda a 
cidade.

Essa grande festa só foi 
possível graças a união da 
iniciativa privada e o poder 
público que, juntos, compar-
tilham do mesmo sonho de 
fazer um natal mágico para 
São Lourenço.

E, foi por essa junção 
que, mesmo a prefeitura 
tendo decretado estado de 
calamidade financeira, pela 
falta de recursos repassados 
pelo governo estadual, a fes-
tividade de Natal está acon-
tecendo em São Lourenço 

Caminhoneiros do Sul de Minas 
estão em estado de greve

Possível paralisação da categoria poderá ser 
decidida após reunião que acontecerá hoje

e emocionando a todos os 
participantes, moradores e 
visitantes que acompanham 
a programação.  

No sábado, mais uma 
vez, dezenas de pessoas, 
entre crianças e adultos, 
estiveram presentes para 
acompanhar de perto e se 
encantar com a chegada do 
bom velhinho, que veio de 
forma original e representan-
do bem o estilo da cidade: a 
bordo da Maria Fumaça, 
que estava toda iluminada 
e apitando, anunciando a 
magia do natal.  Essa cena 
poderá ser acompanhada 
nos próximos sábados, até 
o dia 22.

Natal das Águas de São 
Lourenço - Quem Ama Cuida

Água tratada não chega para 
35 milhões de pessoas no 
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Os caminhoneiros Sul 
de Minas estão em estado 
de greve. A informação foi  
publicada pela rádio Itatiaia 
Sul de Minas, dando conta 
de que a categoria espera 
por uma reunião hoje, dia 11, 
para definir se para ou não as 
atividades.

Segundo as informações 
levantadas pela rádio, repre-
sentantes da categoria terão 
hoje uma reunião no Minis-
tério dos Transportes, em 
Brasília, com objetivo de dis-
cutir a suspensão das multas 
àqueles que descumprirem a 
tabela de preço do frete.

Ainda de acordo com a 
publicação, não deve ocorrer 
paralisação no Sul de Minas 
antes do resultado da reu-
nião. Além disso, conforme 
representantes da categoria, 

existe por parte dos caminho-
neiros a intenção de esperar 
a posse do presidente eleito, 
Jair Bolsonaro, para tratar do 
assunto e só assim decidirem 
sobre uma possível greve.

Manifestações também 
aconteceram ontem na Via 
Dutra, em Barra Mansa, no 
Sul do Rio de Janeiro.

A PRF informou que o mo-
tivo da manifestação seria 
contra a decisão do Ministro 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Luiz Fux, que proibiu, na 
última quinta-feira (6), a Agên-
cia Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) de multar 
por descumprimento da tabela 
do frete as transportadoras e 
empresas. Esse foi um dos mo-
tivos que fez os manifestantes 
da greve de maio deste ano de 
suspender a paralisação.

Foto: Correio do Papagaio

Chegada do Papai Noel na Maria Fumaça está emocionando a todos

Caminhões do Sul de Minas estão em estado de greve

Foto:  Reprodução Internet
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Atos e Gerais

Prefeitura Municipal de 
Bom Jardim de Minas 

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO LEI-
LÃO Nº. 01/2018

PROCESSO 156/2018
Município de Andrelândia/MG, torna 

público que dia 03 de janeiro de 2018, 
às 13h00m, na sala de reuniões da CPL, 

Prefeitura Municipal 
de Andrelândia

promoverá o LEILÃO Nº 01/2018, tipo 
maior lance, para alienação de bens in-
servíveis/recuperáveis conforme Edital 
096/2018 e Lei Federal nº.8.666/93, e al-
terações. Informações complementares, 
pelo telefone (35) 3325-1432 ou email: 
licitacao2@andrelandia.mg.gov.br

Extrato De Ata De Registro De 
Preços 105/2018 

Processo Licitatório Nº 062/2018 
– Pregão Presencial N° 049/2018. 
Contratada DIMIPEL LTDA. Objeto: 
Registro de preços, para futura 
e eventual aquisição de gêneros 
alimentícios para apoio a eventos 
realizados pelas Secretarias Mu-
nicipais de Bom Jardim de Minas. 
Total: R$6.672,50. Vigência: 12(doze) 
meses após data da assinatura. Bom 
Jardim De Minas. 07 de dezembro 
de 2018. Sérgio Martins. Prefeito 
Municipal.

Extrato De Ata De Registro De 
Preços 106/2018

Processo Licitatório Nº 062/2018 
– Pregão Presencial N° 049/2018. 
Contratada: MIGUEL ANGELO ALTO-
MARE DE JESUS CPF 524.617.426-
34 – ME. Objeto: Registro de preços, 
para futura e eventual aquisição de 
gêneros alimentícios para apoio a 
eventos realizados pelas Secreta-
rias Municipais de Bom Jardim de 
Minas. Total: R$11.547,10. Vigência: 
12(doze) meses após data da assi-
natura. Bom Jardim De Minas. 07 de 
dezembro de 2018. Sérgio Martins. 
Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 68/2018, PREGÃO 
PRESENCIAL N° 52/2018. Objeto: 
Contratação de Microempresa, Empre-
sa de Pequeno Porte ou equiparadas 
para prestação de serviços para prover 
acesso à Internet, na sede da Prefeitura, 
conforme condições e especificações 
contidas no TERMO DE REFERÊNCIA. 
Entrega de Envelopes e Sessão Pública 
dia 27 de Dezembro de 2018, Horário: 
09:00 horas para credenciamento e 
após, abertura dos envelopes. Informa-
ções (32) 3292-1601. E-mail: licitacao@
bomjardimdeminas.mg.gov.br. Pregoeiro: 
Danilo Pedrosa Carvalho. Bom Jardim de 
Minas- MG, 11/12/2018.

EXTRATO DE RESCISÃO
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BOM JARDIM DE MINAS x SALGADO E 
ALMEIDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MEDICOS LTDA-ME. Objeto: rescisão 
amigável tem por fundamentação legal o 
art. 79, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, de-
mais elementos constantes do PROCES-
SO N° 03/2018 – CREDENCIAMENTO 
Nº 001/2018, Inexigibilidade 001/2018, 
Contrato 08/2018 cujo objeto fora a 
prestação de consultas especializadas 
em pediatria. Bom Jardim de Minas. 30 
de novembro de 2018. Sérgio Martins. 
Prefeito Municipal.

Em quatro anos, atendimentos 
de saúde aumentam 400% em 

áreas indígenas
Atendimentos contabilizam ações de vacinação, 

saúde bucal, vigilância alimentar e nutricional, con-
sultas de pré-natal, promoção e prevenção à saúde

O Ministério da Saúde, por 
meio da Secretaria Especial de 
Saúde Indígena (SESAI), am-
pliou o número de atendimentos 
nos territórios indígenas em 
400% nos últimos quatro anos. 
A ação da SESAI é voltada 
para uma população de 765 mil 
indígenas, que vivem em 5.614 
aldeias, no país. Entre 2014 e 
2018, a SESAI contabilizou 16,2 
milhões de atendimentos a essas 
populações com ações de vaci-
nação, saúde bucal, vigilância 
alimentar e nutricional, consultas 
de pré-natal, de crescimento e 
desenvolvimento infantil, de pro-
moção da saúde e prevenção de 
agravos, entre outras atividades 
que ajudam a melhorar a qualida-
de de vida e a situação de saúde 
das populações indígenas.

Em 2014, foi 1.1 milhão de 
atendimentos de vários serviços 
de saúde; no ano de 2015, os 
dados registram 1,6 milhão. O 
crescimento tem sido ampliado 
ano a ano. Em 2016, foram 2,8 
milhões; no ano de 2017, quase 
o dobro do ano anterior com 
4,8 milhões de atendimentos. E 
este ano, até novembro, já foram 
registrados 5,6 milhões de aten-
dimentos, alcançando todas as 
comunidades indígenas, desde 
aquelas mais próximas a gran-
des centros urbanos até povos 
isolados e de recente contato.

O Secretário Especial de 
Saúde Indígena, Marco Toccolini, 
esclarece que a SESAI, “com a 
missão de promover a atenção 
básica à saúde dos povos indí-
genas, busca o aprimoramento 
constante de suas ações em 
saúde e saneamento básico nas 
aldeias, sempre observando e 
respeitando as práticas de saúde 
e os saberes tradicionais e articu-
lando com os demais gestores do 
SUS a promoção de atividades 
complementares e especializa-
das, com controle social”.

Atualmente, a SESAI conta 
com 13.989 profissionais para 
garantir a assistência primária à 
saúde e saneamento ambiental 
nos territórios indígenas. São 
360 Polos Base e 68 Casas de 
Saúde Indígenas (CASAI) que 
prestam atendem a 305 etnias, 
de povos de 274 línguas e 597 
terras indígenas. Para viabilizar 
essa assistência, a SESAI uti-
liza transportes aéreos (aviões 
e helicópteros), terrestres (ca-
minhonetes, caminhões, vans) 
e aquáticos (barcos) para a 
remoção de pacientes em con-
sultas médicas, atendimentos 
de urgência e emergência e no 
transporte das Equipes Multidis-
ciplinares de Saúde Indígena 
(EMSI) em áreas específicas de 
programas desenvolvidos pelo 
Ministério da Saúde.

Equipes Multidisciplinares de 
Saúde Indígena

As Equipes Multidisciplinares 
de Saúde Indígena (EMSI) da 
SESAI realizam os atendimentos 
nos territórios dos DSEI, braços 
da Secretaria responsáveis pelo 
planejamento, coordenação, 
supervisão, monitoramento, 
avaliação e execução das ativi-
dades do Subsistema de Aten-
ção à Saúde Indígena do SUS 
(SasiSUS).

As EMSI são formadas por 
médico, dentista, enfermeiros, 
técnicos de enfermagem, auxiliar 
de saúde bucal, Agente Indígena 
de Saúde (AIS) e Agente Indí-
gena de Saneamento (AISAN). 
Atualmente são 493 médicos; 
488 dentistas; 1.476 enfermeiros; 
3.411 técnicos de enfermagem; 
58 auxiliares de enfermagem; 373 
auxiliares de saúde bucal, 4.412 

Agentes Indígenas de Saúde 
(AIS); 2.164 Agentes Indígenas 
de Saneamento (AISAN) e 5.222 
profissionais de outras categorias. 
Desse total, 57% são indígenas, 
distribuídos da seguinte forma: 
100% de Agentes Indígenas de 
Saúde (AIS); 57% de técnicos ou 
auxiliares de saúde bucal indíge-
nas; 28% de técnicos ou auxilia-
res de enfermagem indígenas e 
9% de enfermeiros indígenas.

No conjunto das ações de 
saúde desenvolvidas pela SESAI, 
há outras atividades, como, por 
exemplo: construções de estru-
turas físicas de saúde, sistemas 
de abastecimento de água e sa-
neamento, compras de veículos 
terrestres e barcos, aparelhos 
de radiofonia, equipamentos 
médico-hospitalares, além de 
outros materiais e equipamentos 
referentes a saneamento e edi-
ficações.

Controle Social
A SESAI garante a parti-

cipação indígena nos órgãos 
colegiados de formulação, acom-
panhamento e avaliação das 
políticas públicas de saúde. Esse 
envolvimento se dá por intermé-
dio dos Conselhos Locais de 
Saúde Indígena (CLSI), Conse-
lhos Distritais de Saúde Indígena 
(Condisi) e Fórum de Presidentes 
de Condisi (FPCondisi), que são 
responsáveis por fiscalizar, deba-
ter e apresentar propostas para o 
fortalecimento da saúde de suas 
comunidades.

Os 390 CLSI existentes são 
uma instância permanente, con-
sultiva e propositiva composta 
por 5.709 conselheiros indígenas. 
É a partir dos debates e discus-
sões nessa instância que são 
identificadas as necessidades 
de ações e serviços de saúde 
apresentadas aos gestores lo-
cais. Os Condisi, constituídos 
legalmente nos 34 Distritos de 
Saúde Indígena (DSEI), têm ca-
ráter permanente e deliberativo 
e são compostos paritariamente 
por usuários (50%), trabalhadores 
(25%) e gestores / prestadores 
de serviço em saúde (25%). São 
1.564 conselheiros distritais. E o 
FPCondisi, composto pelos pre-
sidentes dos 34 Condisi, é uma 
instância permanente, propositiva 
e consultiva, criada para acom-
panhar a execução da Política 
Nacional de Atenção à Saúde dos 
Povos Indígenas (PNASPI), entre 
outras ações.

Secretaria Especial de Saúde 
Indígena – Sesai

Indígenas, uma população 
diferenciada que conta com assis-
tência básica de saúde personali-
zada e que respeita e valoriza as 
práticas e a medicina tradicional 
desse grupo social. Assim é o 
trabalho desenvolvido pela Secre-
taria Especial de Saúde Indígena 
(SESAI), órgão do Ministério da 
Saúde (MS) criado em 2010 para 
garantir atenção primária à saúde 
dos indígenas a partir da Política 
Nacional de Atenção à Saúde dos 
Povos Indígenas (PNASPI).

A PNASPI propõe a estrutu-
ração de um modelo diferenciado 
de atenção à saúde, baseado 
na estratégia de execução pelos 
34 Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas (DSEI) existentes, 
como forma de garantir os direitos 
preconizados pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS). São direitos de 
acesso universal e integral à saú-
de, que atendem às necessida-
des das comunidades e envolvem 
os indígenas em todas as etapas 
do processo de planejamento, 
execução e avaliação das ações 
em saúde.

Fonte:  Agência Saúde

Água tratada não chega para 35 
milhões de pessoas no Brasil

Projetos como o “Água Pura Para Crianças” 
sejam essenciais no auxílio às famílias de 

regiões como o Vale do Jequitinhonha

Imagine você, mãe ou pai de 
dois filhos, vivendo no interior 
de Minas Gerais e em uma das 
regiões mais pobres do Brasil. 
O clima é quase sempre quente 
e seco e a água seria um óti-
mo caminho para amenizar a 
temperatura e contribuir para a 
saúde dos moradores. Porém, 
isso acaba se tornando quase 
um empecilho. A água que você 
consome vem do mesmo rio que 
ficam os animais, consequente-
mente, sem tratamento algum. 
Seus filhos ficam constantemen-
te doentes e você também. Sua 
pele fica áspera, cheia de man-
chas, o tempo todo o corpo dá 
sinais que nada está bem. Para 
crianças e adolescentes a situ-
ação é pior, afetando, também, 
o desempenho escolar.

Certamente esta não é a 
sua realidade. Se você leu isso 
pensando em como seria ruim 
passar por essa situação, é por-
que te gerou empatia — uma das 
ações necessárias para que algo 
mude. Compreender isso é en-
tender a vida dos moradores do 
Vale do Jequitinhonha, nordeste 
do estado mineiro, uma região 
formada por 51 municípios. Os 
habitantes não possuem sane-
amento básico e tem apenas a 
opção da água não tratada, ou 
seja, poluída. Portanto, o líquido 
em vez de ser fonte de saúde, 
acaba sendo fonte de doenças.

Antônio Gomes, morador de 
Chapada do Norte, cidade com 
menos de 20 mil habitantes, viu 
seus vizinhos e filhos passarem 
por isso. Por lá a situação era 
trágica, como ele mesmo con-
ta. “A criançada adoecia tudo, 
principalmente na escola, che-
gava tudo doente. A gente ficava 
preocupado sem saber qual era 
doença deles”.

A situação se repetia com 
a família de Cristina Costa, 
moradora de Virgem da Lapa, 
que fica a quase 100km da ci-
dade de Chapada do Norte. “Já 
chegou muitas vezes o médico 
pedir para tomar bastante [sic] 
água, né? Mas a água não tinha 
condição de ser tomada. A água 
não dava mesmo. Quando a 
gente tomava a água suja sen-
tia que tava [sic] arranhando a 
garganta”. 

Essas histórias fazem parte 
do cotidiano de 35 milhões de 
pessoas no Brasil que estão sem 
acesso ao abastecimento de 

água tratada, segundo Édison 
Carlos, presidente executivo do 
Instituto Trata Brasil.

“Historicamente e em todo 
o mundo, está bem documen-
tado e comprovado que a água 
potável é um poderoso protetor 
da saúde das pessoas, pois 
evita as centenas de tipos de 
doenças ligadas à água poluída 
e ao contato com os esgotos. 
No Brasil, são mais de 400 mil 
pessoas internadas todos os 
anos por verminoses e diarreias, 
especialmente crianças de 0 a 5 
anos, além de outros milhares 
por hepatite A, esquistossomo-
se, leptospirose e as doenças 
do mosquito Aedes aegypti – 
dengue, febre chikungunya e 
Zika vírus.”

A importância do projeto 
“Água Pura para Crianças” no 
Vale do Jequitinhonha

O programa Água Pura para 
Crianças combate essa situação 
e atende mais de 4 mil famílias 
de 9 municípios, ou seja, aproxi-
madamente 20 mil beneficiários, 
desde 2014, na região. Desses, 
cerca de 6 mil são crianças e 
adolescentes.

As mesmas crianças que an-
tes sofriam com o caos e oscila-
ções constantes de saúde foram 
favorecidas com o benefício. Os 
sintomas como dor de barriga e 
anemia diminuíram quase que 
pela metade melhorando o de-
senvolvimento escolar.

O resultado foi comprovado 
por Antônio, o do início dessa 
matéria, que sofria ao ver os pe-
quenos doentes. “Graças a Deus 
as crianças aqui é difícil sair com 
eles para o posto de saúde ou 
passar no médico”, conta.

“O governo tem papel im-
portante nesse processo e tem 
trabalhando para ajudar as co-
munidades no acesso a água 
potável. Mas, percebemos que 
outras iniciativas sociais como 
as do ChildFund Brasil através 
de parcerias estratégicas podem 
acelerar o processo e ajudar as 
famílias na melhora da quali-
dade de vida. Também é muito 
claro o avanço na educação 
das crianças atendidas, já que a 
diminuição de doenças causadas 
pela qualidade da água evita a 
ausência dos alunos, além de 
melhorar o rendimento escolar”, 
afirma Gerson Pacheco, Diretor 
Nacional do ChildFund Brasil.

Fonte: Catracalivre

Missão da Nasa em Marte 
capta áudio do vento no 
planeta pela primeira vez

Sonda InSight está no planeta desde o dia 26 de 
novembro

A Nasa captou pela primei-
ra vez o áudio do do vento em 
Marte. O feito foi anunciado 
nesta sexta-feira (7) e só 
foi possível graças à sonda 
espacial Insight, um robô que 
investiga o interior do planeta 
em uma incursão inédita.

Segundo a Nasa, dois 
sensores muito sensíveis na 
espaçonave detectaram es-
sas vibrações de vento: um 
sensor de pressão de ar den-
tro do módulo de aterrissagem 
e um sismógrafo localizado no 
convés da Insight, aguardan-
do a implantação pelo braço 
robótico da InSight.

Sonda da Nasa busca po-
eira do asteroide Bennu para 
estudos; entenda as etapas 
da missão

Os dois instrumentos gra-
varam o ruído do vento de 
diferentes maneiras. O sen-
sor de pressão de ar, parte 
do Subsistema Auxiliar de 
Sensor de Carga Útil (APSS), 
que irá coletar dados mete-
orológicos, registrou essas 
vibrações de ar diretamente. 
O sismógrafo registrou as vi-
brações causadas pelo vento 
que se movia sobre os painéis 
solares da espaçonave, que 
têm 2,2 metros de diâmetro 
e se destacam dos lados da 
sonda como um par de ore-
lhas gigantes.

O pouso em Marte
A sonda Mars InSight, da 

Nasa, pousou em Marte no 
dia 26 de novembro após 
sete meses de viagem. A 
sonda é a primeira capaz de 
captar terremotos e estudar 
o funcionamento interno do 
planeta. Esta é a oitava vez 
que a Nasa consegue fazer 
um pouso em Marte.

A nave espacial não tri-
pulada foi lançada há quase 
sete meses e percorreu 482 
milhões de km. Parte de sua 
missão é informar dos esfor-
ços para enviar algum dia 
exploradores humanos ao 
planeta vermelho — algo que 
a Nasa espera concretizar na 
década de 2030.

A InSight não tem capa-
cidade de detectar vida no 
planeta — isso será deixado 
para os futuros robôs. A mis-
são da agência em 2020, por 
exemplo, irá coletar rochas 
que possam conter evidências 
da vida antiga.

Este pouso em Marte é o 
primeiro desde 2012, quando 
o explorador Curiosity da 
Nasa pousou na superfície e 
analisou as rochas em busca 
de sinais de vida que possa 
ter habitado o planeta vizi-
nho da Terra, agora gélido e 
seco.

Fonte: Por G1
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São Lourenço

Natal das Águas de São Lourenço
Quem Ama Cuida

Evento foi realizado com a junção da iniciativa privada e o poder público
e terá programação até dia 06 de janeiro

E o Natal das Águas não 
para. Inaugurado no dia 1º de 
dezembro, o evento traz uma 
vasta programação com ativi-
dades por toda a cidade.

Essa grande festa só foi 
possível graças a união da 
iniciativa privada e o poder 
público que, juntos, compar-
tilham do mesmo sonho de 
fazer um natal mágico para 
São Lourenço.

E, foi por essa junção que, 
mesmo a prefeitura tendo de-
cretado estado de calamidade 
financeira, pela falta de recur-
sos repassados pelo governo 
estadual, a festividade de Natal 
está acontecendo em São Lou-
renço e emocionando a todos 
os participantes, moradores e 
visitantes que acompanham a 
programação.  

Segundo a Secretária de 
Turismo e Cultura Joana Coe-
lho toda a decoração da cida-
de foi feita de forma reciclável, 
gastando o mínimo possível. 

“No primeiro plano tínha-
mos programado de investir 60 
mil com a decoração de Natal, 
mas toda a infraestrutura que 
oferecemos para montar. No 

ano passado tínhamos in-
vestido cerca de 90 mil. Mas, 
infelizmente, dado a situação 
financeira que o município se 
encontra, refizemos todo o 
cálculo para o evento desse 
ano.Chamamos o artista plás-
tico Marcelo Abuchala, que se 
empenhou muito para nos aju-
dar. Pegamos os enfeites que 
já tínhamos de outros anos 
e daí se formou uma equipe 
que, com muito carinho, fez 
um projeto lindo. Fizemos tudo 
com 20 mil reais, usando tudo 
que já tínhamos usado antes. 
Poderia ter sido mais, é claro, 
e queríamos, mas não tínha-
mos recursos. E dentro do 
que tínhamos fizemos um belo 
trabalho e a cidade está linda. 
Está 100 % reciclável e 100% 
iluminado”, ressalta Joana. 

Alexandre Melo, presidente 
do São Lourenço Convention 
& Visitors Bureau completou a 
fala da secretária, informando 
que só com os empresários 
da cidade foram captados 90 
mil reais para investir no Na-
tal.  “Conseguimos 70 mil dos 
empresários que aderiram a 
campanha, mais 10 mil doados 

pela CDL e 10 mil repassados 
pelo Convention & Visitors 
Bureau. Investimos esse valor 
na produção, estrutura, comu-
nicação e as guirlandas que 
estão enfeitando os comér-
cios. Na decoração, ficamos 
responsáveis pela criação e 
decoração da Vila do Papai 
Noel, que foi feita pela Kely 
Cristina Viterbo, da KV Studio 
de Festas de São Lourenço. 
Todo o resto da cidade ficou 
com a prefeitura”, conta. 

Realmente foi feito um 
belíssimo trabalho na cidade, 
mesmo com pouco recurso 
financeiro. No sábado, mais 
uma vez, dezenas de pesso-
as, entre crianças e adultos, 
estiveram presentes para 
acompanhar de perto e se 
encantar com a chegada do 
bom velhinho, que veio de 
forma original e representando 
bem o estilo da cidade: a bordo 
da Maria Fumaça, que estava 
toda iluminada e apitando, 
anunciando a magia do natal.  
Essa cena poderá ser acompa-
nhada nos próximos sábados, 
até o dia 22.

Ao desembarcar do trem, 

No último sábado, dia 08, Papai Noel chegou acompanhado pelo Mickey e Minnie

Fotos: Correio do Papagaio

o Papai Noel, posou para fotos 
com as crianças e, ao chegar na 
escadaria da Estação, saudou 
os presentes. E, neste sábado, 
teve uma novidade, acompa-
nhado o Papai Noel estava o 
Mickey e a Minnie, alegrando 
ainda mais as crianças. 

De lá, seguiu fazendo um 
passeio pela cidade no Tren-
zinho da Alegria, tendo ao seu 
lado secretários da cidade e 
organizadores do evento. O 
destino do passeio foi a Praça 
Brasil, onde foi montada a Vila 
do Papai Noel, um espaço ce-
nográfico, que encantou a todos 
que passaram por lá. 

A magia era tanta que até 
adultos voltaram a ser crianças 
e, ao chegar, uma multidão já 
aguardava para poder conhecer 
o Bom Velhinho de perto e tirar 
as tradicionais fotos de natal. 

Antes da chegada do Papai 
Noel, o público pode se divertir 
com shows e apresentações 
artísticas que aconteceram 
na Praça Brasil e na Praça da 
Estação. No domingo também 
tiveram várias atividades pela 
cidade. 

O primeiro Natal das Águas é 
uma realização do São Louren-
ço Convention & Visitors Bureau 
– SLC&VB, Secretaria Municipal 
de Turismo e Cultura (SECTUR), 
Prefeitura Municipal, Associação 
Comercial e Empresarial (ACE) 
e Câmara de Dirigentes Logis-
tas (CDL), em parceria com o 
Sindicato de Hospedagem e 
Alimentação de São Lourenço 
(Sindicomércio), Associação de 
Preservação Ferroviária (Trem 
das Águas), Parque das Águas 
de São Lourenço e Paróquia 
São Lourenço Mártir. O Natal 
recebe, ainda, o apoio de mais 
de 100 empresários da cidade 
que, acima de tudo, acreditaram 
na proposta e apoiam a realiza-
ção do evento, que entra para a 
história dos eventos natalinos da 
cidade e da região da Serra da 
Mantiqueira de Minas.

A festividade não para e vai 
até dia 06 de janeiro com uma 
vasta programação que pode 
ser acompanhado no site: http://
nataldasaguas.com.br/ Movimento Dedico está participando com várias atividades

Coral SOS abrilhantou ainda mais o sábado com sua apresentação

Crianças e adultos acompanharam o Papai Noel que atendeu a todos 
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Concurso público 
tem 99 novas vagas 
para Prefeitura de 

Caxambu, MG
Provas estão marcadas para o 

dia 10 de fevereiro de 2019
A Prefeitura de Ca-

xambu (MG) tem inscri-
ções abertas para um 
concurso público que vai 
contratar 99 novos servi-
dores para 35 cargos. As 
vagas estão disponíveis 
para todos os níveis de 
escolaridade.

Há opor tun idades 
para cargos como pe-
dreiro, soldador, motoris-
ta, advogado, assistente 
social ,  técnico admi-
nistrativo, instrutor de 
informática, pedagogo, 
professor e médicos de 
diversas especial ida-
des.

Os salários variam 
de mais de R$ 800 até 
mais de R$ 2,8 mil para 

cargas horárias de 20 
a 40 horas semanais. 
As inscr ições para o 
concurso ficam abertas 
até o dia 4 de janeiro de 
2019 e podem ser feitas 
somente pela internet.

O valor da taxa de 
inscrição varia de R$ 
40 a R$ 90. As provas 
objetivas estão previstas 
para o dia 10 de feverei-
ro de 2019.

As avaliações mudam 
de acordo com o nível de 
escolaridade. Os candi-
datos de nível superior 
serão submetidos tam-
bém a prova de títulos.

Fonte: G1 Sul de 
Minas

Naquele hotel fazen-
da ao norte do Rio de 
Janeiro, a frequência de 
hóspedes se fazia bem 
grande e logicamente a 
variedade de contrastes 
de personalidades era 
de fato evidente bem 
marcante,  o que nos 
deixava até um tanto 
curiosos e,  porque não, 
perplexos pelas excen-
tricidades presenciadas. 
Fato é que havia entre 
eles, um cidadão que 
se destacava devido ao 
procedimento excêntri-
co, talvez até irreverente 
ou mesmo ridículo, que 
se apresentava. Era um 
major, desses tipos que 
adoram aparecer execu-
tando tarefas diversas, 
principalmente  no que 
concerne a esportes. 
Vivia toda manhã a pra-
ticar o cooper, depois na-
tação e seguindo para os 
aparelhos de ginástica a 
culminar com às tardes 
com bikes e finalmente  
a praticar seu voleibol. 
Gostava de se exibir de 
preferência juntos as 
mulheres a mostrar sua 
viril idade máscula em 
um corpo atlético.

Havia uma “mulher”, 
dessas misteriosas de 
aspecto de intelectuali-
dade  dominante,  sem-
pre solitária aos cantos 
acompanhada  invaria-
velmente de um livro, que 
passou a ser o alvo, nos 
pareceu,   do narcisista 
e atlético cidadão, dado 
aos encontros “ocasio-
nais” que se verif ica-
vam, onde sempre se 
aproximava ao vê-la a 
caminhar pelas alamedas 
circundante do hotel, 
a ponto de deixar suas 
práticas esportivas. Não 
demorou muito, os dois já 
estavam ligados e passa-
ram a se ver e desfrutar 
conjuntamente do dia a 
dia no hotel. Em suma, 
o “affaire” começou a 
rolar e o romance deu o 
ar de sua graça e a todo 
o momento eram vistos 
abraçadinhos aos beijos, 
e sempre juntos às refei-
ções, nas caminhadas   e 
no acesso ao  parque das 

“Dom Juan” caiu do cavalo!?
águas minerais, o que 
causou aos hóspedes 
até uma surpresa  pela 
rapidez do romance.

Numa manhã, a mis-
teriosa “mulher”, deixa o 
hotel acompanhada do 
casal com o qual viera 
para o seu período de 
lazer turístico ainda an-
tes do desjejum. “Logo 
após da sua partida, todo 
sorridente vestido com 
seus trajes esportivos, 
chega o major a indagar 
se a Roberta do quar-
to tal, já havia descido 
para o “breakfast”. Um 
empregado da portaria, o 
responde que não havia 
nenhuma pessoa com 
este nome hospedada no 
hotel e, virando-se ao co-
lega ao lado, pergunta-o 
sobre a mulher procurada 
e obtém a informação, 
que no quarto solicitado, 
tinha sim um homem de 
nome Roberto, que por 
acaso havia deixado o 
hotel junto com o casal  
o qual  acompanhava, 
alguns minutos atrás.  
Sem ação, não aceitan-
do a resposta, um tanto 
perplexo pela atitude da 
“amada”, não aceita a 
informação e chama os 
empregados de inso-
lentes e negligentes, a 
dizer que ia comunicar 
ao gerente o descaso no 
tratamento  com os hós-
pedes e pela desfaçatez 
no sorrisinho sarcástico 
esboçado.

Todavia os pobres 
serviçais, ao ver o ar de 
zangado do cidadão, um 
deles resolve respon-
dê-lo, mesmo com certa 
apreensão: - Acho que o 
senhor está enganado, 
pois de fato quem par-
tiu e estava hospedado 
no quarto citado, era o 
“Robertinho”. Quer que 
agente mostre sua ficha 
de entrada?

Sem ter como reagir, 
desarticulado, pediu que 
fechasse sua conta que 
ia deixar o hotel. Ah es-
ses turistas imbuídos de 
mulherengos, quando 
caem do cavalo pelo ve-
xame, são de fato bem 
pitorescos. 

Guia do Estudante premia 12 
cursos do Centro Universitário 

do Sul de Minas
Provas estão marcadas para o dia 10 de 

fevereiro de 2019

Todos os anos o Guia 
do Estudante da revista 
Exame, principal fon-
te de informação para 
quem procura um curso 
de graduação, realiza 
a avaliação dos cursos 
superiores brasileiros. 
A avaliação é feita atra-
vés de estrelas sendo: 
três (bom), quatro (muito 
bom) ou cinco (excelen-
te).

A partir dos resultados 
desse processo, é conce-
dido o Prêmio Melhores 
Universidades, que apon-
ta quais são as melhores 
Instituições de Ensino 
Superior (IES) do Brasil 
– públicas e privadas – 
e aquelas que mais se 
destacaram em oito áreas 
do conhecimento. Essa 
premiação é referência 

para aqueles que já estão 
vivenciando a graduação, 
e também para aqueles 
que ainda buscam um 
caminho a ser seguido.

Na última avaliação o 
Centro Universitário do 
Sul de Minas alcançou re-
sultados exemplares com 
12 cursos avaliados com 
três estrelas pelo Guia, 
são eles: Administração, 
Arquitetura, Biomedicina, 
Ciência da Computação, 
Ciências Contábeis, Edu-
cação Física, Enferma-
gem, Engenharia Civil, 
Fisioterapia, Nutrição, Pe-
dagogia e Publicidade.

Esses números são o 
resultado do belo traba-
lho desempenhado pelos 
nossos professores e 
principalmente pelo inte-
resse, dedicação e visão 

de mercado de nossos 
alunos, que, com esse re-
sultado, se destacam na 
busca por um espaço no 
mercado de trabalho, por 
iniciarem sua vida acadê-
mica em uma Instituição 
premiada e renomada.

Não perca a chance 
de fazer parte de uma 
das instituições privadas 
mais bem ranqueadas em 
Minas Gerais pelo Guia 
do Estudante. O Grupo 
Unis possui unidades em 
Varginha, Três Pontas, 
Cataguases, São Louren-
ço e Pouso Alegre, e está 
com inscrições abertas 
para o vestibular através 
das provas agendadas 
nas modalidades presen-
cial e EaD!

Fonte: Unis 


