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INÍCIO DE ANO LETIVO 

Mais um ano letivo 
 
Mais um ano letivo começa e todos ficam na 
expectativa de que tudo fique melhor. Que os 
estudos e a dedicação de cada um sejam sempre 
positivos, principalmente, para os alunos 
novatos. Professores começam na ansiedade de 
iniciar novos projetos e novas possibilidades 
neste novo ano, pois começar é sempre bom, o 
importante é não deixar a rotina, ao longo do 
ano, obscurecer nossa vontade de fazer o 
melhor para aqueles que realmente são 
importantes, os alunos. E que nossos objetivos 
sejam sempre voltados a eles. 
 
E para os alunos, tudo bem se você não foi bem 
no ano passado, agora tudo se renova e pensar 
positivo leva a grandes realizações, mas 
lembrem-se, ações positivas também levam ao 
mesmo caminho. Estudem e alcançarão seus 
objetivos. 
Isso me faz lembrar de um quadrinho da Turma 
da Mônica em que uma personagem reza 
pedindo a Deus: “Por favor, Deus, me ajude a 
passar na prova amanhã”. E Deus o pega e 

coloca na mesa dizendo: 
“então estude”. Não há vitória 
sem esforço e dedicação, não 
é mesmo? 
 
Manual do usuário 
 
Neste ano letivo de 2014 a 
biblioteca preparou um 
manual do usuário para os 
alunos novatos. Nele estão, 
além do regulamento, todas 
as dicas de uso dos serviços 
da biblioteca, bem como os 
serviços via Web do Sophia 
Biblioteca, onde o aluno 
poderá fazer renovações, 
pesquisa no acervo da 
biblioteca, reservas de obras 
e troca de senha, o aluno 
encontrará regras de 
comportamento. O manual 
está bem detalhado, por isso 
os alunos, que já são 
veteranos e não conhecem 
todas as regras e serviços, 
podem pedir um exemplar do 
manual no balcão de 
atendimento. 
 
Carteirinha da biblioteca 
 
Para os alunos do primeiro 
ano, que ainda não pediram 
suas carteirinhas e querem 
fazer o pedido, é só 
comparecer à biblioteca com 
uma foto 3X4 e deixar o seu 
nome com a atendente. O 
aluno deverá fazer, também, 
sua conta unificada para que 
seus dados sejam migrados 
para o sistema da biblioteca, 
realizando, assim, 
automaticamente o seu 
cadastro. 
 

Livro didático 
 
Os livros didáticos já 
foram distribuídos, 
mas algumas matérias 
poderão fazer a troca 
dos livros ao longo do 
ano, por isso fiquem 
atentos aos avisos de 
seu professor. E, se for 
o caso, não deixem de 
fazer a troca o mais 
breve possível, pois os 
livros estarão 
disponíveis por tempo 
limitado. 
Esse ano é final de 
triênio e os livros 
didáticos serão 
substituídos no 
próximo ano, por isso 
para alguns títulos, 
será o último ano de 
utilização. No entanto, 
alguns livros poderão 
continuar no próximo 
ano, isso dependerá do 
professor e da escolha 
dos novos livros. 
Fiquem atentos, pois 
no final do ano serão 
avisados sobre quais 
livros serão doados e 
quais serão devolvidos 
à biblioteca. 
 
Computadores 
 
O aluno com 
carteirinha na 
biblioteca tem direito a 
utilizar os 
computadores da 
biblioteca, para 
pesquisar na internet e 
fazer seus 



 2

Expediente: Redação, 
edição, arte e 
diagramação:    
Leonardo Luis Ribeiro.  
Correção ortográfica: 
Larissa Ap. Pereira, 
Tâmera Cristina de 
Abreu e Mariana 
Mercílio de Oliveira. 
 
Boletim Informativo da 

Biblioteca Unidade 
Nepomuceno 
Disponível em: 

http://www.nepomucen
o.cefetmg.br/site/sobre
/aux/setores/biblioteca/  

  Endereço: Av. 
Monsenhor Luiz de 

Gonzaga, 103–Centro 
Nepomuceno-MG. 

 
     

  

  

trabalhos. No entanto a utilização requer alguns 
cuidados como não entrar em sites suspeitos que 
possam conter vírus, não utilizar os computadores 
para jogos e redes sociais. 

Leonardo Luis Ribeiro 
 

 
CEFET-MG realiza novo concurso 
público para cargos 
administrativos 

O Centro Federal de Educação Tecnológica de 
Minas Gerais divulgou os editais para concurso 
público destinado ao provimento de cargos 
efetivos do quadro administrativo da 
instituição. 
 

 As vagas contemplarão as unidades de Belo 
Horizonte, Araxá, Contagem, Curvelo, 
Divinópolis, Leopoldina, Nepomuceno, Timóteo 
e Varginha. Serão ao todo 71 vagas para as 
unidades da capital e 59 para as demais. 
 

As inscrições terão início no dia 28 de abril, a 
partir das 9 horas (horário de Brasília) e 
encerram-se no dia 05 de agosto.  Para 
inscreverem-se para as provas, os candidatos 
devem acessar o site. A prova está prevista 
para ocorrer dia 14/09/2014. 
 

Os valores das inscrições são: R$ 45,00 para 
Nível de Classificação C; R$ 70,00 para Nível 
de Classificação D e R$ 100,00 para Nível de 
Classificação E. 
 

As remunerações iniciais vão de R$ 1.640,34 a 
R$ 3.392,42, acrescidas de auxílio alimentação 
e transporte, assistência à saúde suplementar 
e incentivo à qualificação nos termos da lei.  A 
validade do concurso é de 1 ano. 
 

Acesse os editais: 
 

Edital       nºººº    084/14   ––––   Belo           Horizonte 

Edital nºººº 085/14 –––– Araxá, Contagem, Curvelo, 

Divinópolis, Leopoldina, Nepomuceno, Timóteo 
e Varginha. 
SERVIÇO –––– CONCURSO PÚBLICO 
Inscrições: a partir das 9 horas (horário de 
Brasília) do dia 28/04, até as 21 horas do dia 
05/08. 
Taxas de inscrição: R$ 45,00 (Nível de 
classificação C); R$ 70,00 (Nível D) e R$ 
100,00 (Nível E) 
Provas (data prevista): 14/09/2014 
Secretaria de Comunicação Social / CEFET-MG 
 

COPA DO MUNDO 2014 
Jogos do Brasil na 1 etapa 

 
Grupo A 
12 Jun 2014 - 17:00 Hora local 
arena de São Paulo 
 
São Paulo 

 
Brasil 

 
Croácia 
 
17 Jun 2014 - 16:00 Hora local 
Estádio Castelão 
Fortaleza 

 
Brasil 

 
México 
 
23 Jun 2014 - 17:00 Hora 
local 
Estádio Nacional 
Brasília 
 

 
Camarões 

 
Brasil 
 
Fonte: FIFA 
http://pt.fifa.com/worldcup/matches/ 
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CHARGES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charges de Mário Alberto do Blog Lance Net. 
 

PIADAS 
 

Sem Jogar Futebol 
 
 

Dois amigos se encontram: 
— Rapaz, você parece preocupado. 
— Sim, e estou muito — responde o outro. — O 
meu médico disse que eu não posso mais jogar 
futebol. 
— Sério? Ele te examinou? 
— Não, ele me viu jogando. 
 

Quebrei o Abajur 
Um menino chega à sua casa e confessa a 

mãe: 

— Acabei de quebrar o abajur do apartamento 

do meu amigo. 

— Como você fez isso? 

— A gente estava jogando futebol dentro da 

sala e, sem querer, eu chutei a bola com muita 

força em cima do abajur. 

A mãe olha com cara de desapontada e diz: 

— Vou ligar para a mãe do seu amigo e 

perguntar como era o abajur. 

— Você quer comprar um igual? 

— Claro! 

— Não, mãe, não se preocupe com isso. 

— Por quê? 

— Ela disse que aquele abajur era 

insubstituível. 

Pedra como Bola 
 

Tarde de domingo. Futebol de várzea em 

Lisboa. A certa altura um dos jogadores vai 

cobrar um escanteio e o gandula, muito 

sacana, coloca uma pedra no lugar da bola. O 

cobrador do escanteio, toma distância, corre e 

pimba. Mete uma bicuda na bola, ou melhor, 

na pedra. 

Cai no chão, começa a gemer, mas logo está 

dando gargalhadas! 

O gandula indignado, pergunta: 

— Você acabou de quebrar o pé chutando a 

pedra, posso saber do que você está rindo? 

— Hahaha! Tô rindo daquele imbecil que fez o 

gol de cabeça! 

Sabedoria do Técnico 
 
Na mesa do bar: 
— Diz aí, o seu técnico realmente sabe algo de 
futebol?  
 
— Sim! Antes do jogo ele nos diz como ganhar, 
e depois do jogo analisa porque perdemos. 
 
Fonte: Site Os Vigaristas 
http://www.osvigaristas.com.br/piadas/futebol/ 
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FESTAS DO MÊS DE 
JUNHO 
 
No mês de junho iniciam as 
festividades de inverno como 
as festas juninas, os festivais 
de inverno e festivais 
gastronômicos. Por isso a 
seguir você poderá conferir 
um artigo sobre a festa junina 
e alguns festivais realizados 
aqui em Minas Gerais, 
confiram: 
 

Festa Junina 
 

O mês de Junho é 
caracterizado por danças, 
comidas típicas, bandeirinhas, 
além das peculiaridades de 
cada região. É a festa junina, 
que se inicia no dia 12 de 
Junho, véspera do dia de 
Santo Antônio e encerra no 
dia 29, dia de São Pedro. O 
ponto mais elevado da festa 
ocorre nos dias 23 e 24, o dia 
de São João. Durante os 
festejos acontecem 
quadrilhas, forrós, leilões, 
bingos e casamentos caipiras. 
 
A tradição de comemorar o 
dia de São João veio de 
Portugal, onde as festas são 

conhecidas pelo nome de 
Santos Populares e 
correspondem a diversos 
feriados municipais: Santo 
Antônio, em Lisboa; São 
Pedro, no Seixal; São João, no 
Porto, em Braga e em Almada. 
 
O nome “junina” é devido à 
sua procedência de países 
europeus cristianizados. Os 
portugueses foram os 
responsáveis por trazê-la ao 
Brasil, e logo foi inserida aos 
costumes das populações 
indígenas e afro-brasileiras. 
 
A festa de São João brasileira 
é típica da Região Nordeste. 
Em Campina Grande, na 
Paraíba, a festa junina atrai 
milhares de pessoas. A 
canjica e a pamonha são 
comidas tradicionais da festa 
na região, devido à época ser 
propícia para a colheita do 
milho. O lugar onde ocorrem 
os festejos juninos é chamado 
de arraial, onde há barracas 
ou um galpão adaptado para a 
festa. 
As festas de São João são 
ainda comemoradas em 
alguns países europeus 
católicos, protestantes e 
ortodoxos. Em algumas festas 
europeias de São João são 
realizadas a fogueira de São 
João e a celebração de 
casamentos reais ou 
encenados, semelhantes ao 
casamento fictício, que é um 
costume no baile da quadrilha 
nordestina. 
 

Por Patrícia Lopes 
Brasil escola:  
http://www.brasilescola.com
/datas-comemorativas/festa-
junina.htm 
 

FESTIVAL 
GASTRONÔMICO DE 

ITAPECERICA 
 
Para          quem             nunca 

experimentou as delícias da 
culinária do Centro Oeste de 
Minas, vale conferir e 
experimentar ir ao festival de 
inverno de Itapecerica. 
Localizado próximo a 
Divinópolis, a cidade pequena 
fica movimentada durante o 
festival. Com diversas 
barracas, cada uma com um 
prato típico diferente, o 
visitante poderá escolher 
através de placas indicativas 
nas próprias barracas. 
Também poderão 
experimentar as quitandas do 
tradicional forno de barro, 
assadas na hora, vale a pena 
encarar a fila que se forma 
para esperar a fornada de 
biscoitos de polvilho sair.  O 
festival normalmente 
acontece no sábado e 
domingo depois do feriado de 
Corpus Christi. As barracas 
funcionam praticamente o dia 
todo. 
 

FESTIVAL DE INVERNO 
DE ITAPECERICA 

 

Outro festival que vale a pena 
conferir é o festival de 
inverno, da mesma cidade, 
que acontece em julho. Com 
diversas atrações culturais 
durante a semana, como 
teatros, danças e cultura 
regional, o visitante poderá 
curtir bons shows musicais 
em praça pública na sexta, 
sábado e domingo. Cantores 
nacionais e regionais já 
marcaram presença em 
edições anteriores, grupos e 
cantores como RPM, 
Engenheiros do Havaí, Lenine, 
entre outros já compareceram 
ao festival. A população da 
cidade mais que dobra e a  
multidão que vai aos Shows é 
impressionante, com diversas 
excursões vindas de 
diferentes regiões de Minas 
Gerais. 

Leonardo Luis Ribeiro 
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EXTRATERRESTRE, 
MITO OU REALIDADE 
 

Há mais mistérios entre o céu 
e a terra do que imagina 
nossa vã filosofia”. 
Willian Shakespeare (1564-
1616) 
 
Intuitivamente todos nós 
pensamos na espécie humana 
como algo único, algo 
existente somente na Terra, e 
que todas as maravilhas do 
Universo foram projetadas 
para nosso benefício e prazer. 
Mas o número enorme de 
estrelas que devem possuir 
planetas, as conclusões de 
muitos biólogos, de que a vida 
é uma propriedade inerente a 
certos tipos de moléculas, e a 
discriminação uniforme dos 
elementos químicos através 
do Universo; a luz e o calor 
emitidos por estrelas como o 
nosso Sol; a ocorrência de 
água não apenas na Terra, 
mas também em Marte, Vênus 
e lua; a descoberta recente de 
dois planetas fora do sistema 
solar com condições de 
desenvolvimento de vida, e a 
da bactéria de Marte, obrigou-
nos a rever a nossa antiga 
crença. 
A maior dúvida ainda reside 
no fato desses planetas serem 
habitados por seres 
inteligentes ou não. Não se 
pode estabelecer uma 
estimativa apreciável nesse 
sentido. Ainda menor é a 

probabilidade de que estejam 
chegando até nós, 
atualmente, sinais artificiais 
de rádio. Mas essa 
probabilidade não é nula. 
Como uma matéria de fato, 
acrescentamos aqui que os 
grandes centros de estudos 
espaciais Americanos e 
Europeus estão empenhados 
em extensos programas de 
pesquisas cujo objetivo é 
precisamente entrar em 
contato com seres 
extraterrestes. 
Mas se a ciência procura um 
contato à distância, mediante 
sofisticados métodos e 
instrumentos, ou seja, 
gigantescas antenas para 
captar possíveis sinais vindos 
do espaço, encontramos, por 
outro lado, uma série de fatos 
curiosos e que até o momento 
não têm explicação racional. 
A história da Terra conhece o 
florescimento e decadência de 
um grande número de 
civilizações. Durante essas 
civilizações foram erigidas 
obras esplêndidas e ao 
mesmo tempo tecnicamente 
muito complexas, grandiosas 
por suas dimensões, 
demonstrando elevado 
conhecimento técnico dos 
construtores. Mas se 
nenhuma dessas civilizações 
foi uma civilização técnica, 
cabe aqui perguntar o 
seguinte: de onde veio o 
conhecimento técnico 
utilizado nessas construções? 
Mergulha-se, assim, nos 
domínios da pura especulação 
racional, e como as fronteiras 
do conhecimento humano não 
são nitidamente demarcadas, 
pode-se resvalar a todo 
momento para o reino do 
fantástico e da ficção 
científica. 
É interessante assinalar que a 
mitologia de diversos povos 
está repleta de alusões a 
remotos antepassados 

proveniente de uma raça 
extraordinariamente 
desenvolvida. Cabe aqui outra 
pergunta: teria a Terra sido 
visitada por seres 
extraterrenos que legaram 
aos antigos toda técnica 
encontrada nos seus 
monumentos? 
Sim, não estamos sós no 
Universo? 
 

José Maria Cândido 
Professor de Mecatrônica 

Coordenação de Mecatrônica 
 

Novas assinaturas 
e renovações de 

revistas 
 
A Biblioteca está renovando e 
assinando algumas revistas 
da Editora Abril. As revistas 
começaram a chegar em maio 
e até o início de junho todas 
já estarão disponíveis para 
consulta.  
Chegarão regularmente no 
período de 1 ano as seguintes 
revistas: 
 

- AVENTURAS NA                                 
HISTÓRIA; 
- EXAME; 
- INFO; 
- INFO DICAS; 
- MUNDO ESTRANHO; 
- NATIONAL GEOGRAPHIC; 
- SUPERINTERESSANTE; 
- VEJA; 
- VOCÊ S. A. 
 

A Biblioteca conta, ainda, com 
as seguintes revistas para 
consulta:  
 

- Revista 
- Auto esporte 
- Aventuras na história 
- Cálculo: matemática para 
todos 
- Carta na escola 
- Época 
- Exame 
- Filosofia: ciência e vida 
- Galileu 
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- Língua portuguesa 
- Máquinas e metais 
- Pátio: ensino médio...  
- Pequenas empresas grandes 
negócios 
- Revista de História da 
Biblioteca Nacional 
- Revista educação física – 1 
em 2014 
- Revista Poli 
- Revista Vértice CREA Minas 
- Setor elétrico, O 
- Supra ensino – só veio 1 
 

Dia dos namorados 
 

O dia dos namorados é uma 
data especial.  
Seu surgimento foi em 
homenagem aos deuses Juno e 
Lupercus, conhecidos como os 
protetores dos casais. No dia 15 
de fevereiro, faziam uma festa a 
estes, agradecendo a fertilidade 
da terra, os rapazes colocavam 
nomes de moças em papeizinhos 
para serem sorteados. O papel 
retirado seria o nome de sua 
esposa. 
Como muitos casais apaixonados 
eram impedidos por suas famílias 
de casarem-se, um padre de 
nome Valentino passou a realizar 
matrimônios às escondidas, 
quando os casais fugiam, para 
que não ficassem sem receber as 
bênçãos de Deus. 
Com isso, o dia 14 de fevereiro 
passou a ser considerado o dia de 
São Valentin (Valentine’s Day), 
em homenagem ao padre, sendo 
comemorado nos Estados Unidos 
e na Europa como o dia dos 
namorados. 

A divulgação da data no Brasil foi 
feita pelo empresário João Dória, 
que havia chegado do exterior. 
Representantes do comércio 
acharam uma ótima ideia para 
aquecer as vendas e escolheram 
o dia 12 de junho para ser o dia 
dos namorados em nosso país. A 
data foi escolhida às vésperas do 
dia de santo Antônio, o santo 
casamenteiro. 
As      pessoas          apaixonadas 
costumam presentear seus 
namorados ou cônjuges, a fim de 
mostrar todo o amor que sentem. 
Nessa data, os casais saem para 
trocar presentes e comemorar, 
com um jantar romântico, a 
paixão que sentem um pelo 
outro, a afetividade e o amor, 
como forma de agradecer o 
companheirismo e a dedicação 
entre ambos. 
Mas existem várias formas de 
comemorar o dia dos namorados. 
Mandar flores, cestas de café da 
manhã, uma cesta de happy hour 
para degustarem juntos, 
mensagens por telefone, 
serenatas, fazer uma pequena 
viagem, passar um dia em uma 
casa de relaxamento (SPA), 
dentre outras. 
O importante é usar a 
criatividade e o romantismo! 
 
Por Jussara de Barros 
Graduada em Pedagogia 
Fonte: Brasil Escola : 
http://www.brasilescola.com
/datas-comemorativas/dia-
dos-namorados.htm 
 

RECEITAS 
 

Iscas de frango crocante 
lights 
 

 
Por Minha 
Vida  
  

Confira esta 
receita 
saborosa e 
light 
preparada 

pela culinarista Malu Lobo do site 
Pé na Cozinha.  
Ingredientes: 
500 g filé de peito de frango 
cortado em tiras  
1 pote de iogurte desnatado sal e 
pimenta do reino à gosto  
1 xícara de chá de aveia em 
flocos  
1/2 xícara de chá semente de 
gergelim  
Modo de preparo: 
Em uma tigela coloque os 
filézinhos de frango e o iogurte 
desnatado, tempere com o sal e 
pimenta do reino à gosto. Deixe 
nessa mistura por 1 hora 
aproximadamente. Passe os 
filézinhos na mistura de aveia e 
gergelim e vá colocando na forma 
antiaderente. Leve ao forno pré-
aquecido (180º c) por 40 minutos 
aproximadamente.  
Rendimento: 
Serve 6 porções e tem 180 
calorias.  
 

Bolinho de arroz light 
 

Aprenda a receita deste saboroso 
petisco que não é frito 
Confira esta receita  saborosa e 
light preparada pela culinarista 
Malu Lobo do site Pé na Cozinha.  
Ingredientes: 
2 e 1/2 xícara de arroz integral 
cozido  
1 cebola grande ralada  
2 dentes de alho amassados  
1 cenoura média ralada  
1/2 xícara de cheiro verde picado  
2 claras  
1 xícara de farinha de aveia sal e 
pimenta a gosto  
1 colher (chá) fermento em pó  
Modo de preparo: 
Misture bem todos os 
ingredientes, e molde as 
bolinhas. Leve ao forno pré-
aquecido (180º C) em uma 
assadeira antiaderente por 25-30 
minutos ou até dourar.  
Rendimento: 
Rendimento é de 25 bolinhos com 
35 calorias cada.  
 
Fonte: Minha Vida 


