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São Lourenço disputou a 
1ª fase da Liga Minas de 
Handebol Juvenil 2018

São Lourenço,    Quinta-feira, 20 de Setembro de 2018ANO XXVI - Nº 1213 - R$ 2,00

Estudo realizado em São Lourenço irá 
eleger o espaço símbolo do município

Nos dias 15 e 16 de 
setembro, o time femini-
no de Handebol de São 
Lourenço disputou a 1ª 
fase da Liga Minas de 
Handebol Juvenil 2018, 
que foi realizado na cidade 
de Varginha(MG). 

Participaram vários ti-
mes de cidades do Sul 
de Minas e São Lourenço 
fez bonito, vencendo as 
duas partidas que dis-
putou. Contra o time de 
Três Pontas o resultado 
foi 19x14 e contra as  
meninas de Santa Rita 
do Sapucaí o placar ficou 
em 28x11. 

A próxima etapa acon-
tecerá na cidade de La-
vras, entre os dias 19 e 
21 de outubro. O objetivo 
desse campeonato é a 
preparação das equipes 
para o Jojuninho - Jogos 
da Juventude sub 15.

FAÇA  SUA ASSINATURA
Receba semanalmente, em sua casa,
nossas quatro edições de terça-feira

a sexta-feira

 35-3332-1008
E-mail: assinatura@correiodopapagaio.com.br
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Time feminino de Handebol de São Lourenço se classificou para a próxima etapa 

Foto: Fotos Prefeitura de São Lourenço

Arquiteta e urbanista Michela Perígolo Rezende escolheu a cidade para realizar o trabalho
A arquiteta e urbanista 

Michela Perígolo Rezen-
de irá realizar na cidade 
de São Lourenço uma 
pesquisa para eleger o 
espaço símbolo do muni-
cípio. A pesquisa intitulada 
“Estudo de significância 
e representatividade da 
cidade de São Lourenço 
– MG” faz parte de uma 
parceria efetivada entre 
a Prefeitura local e o Pro-
grama de Pós-graduação 
em Ambiente Construído 
e Patrimônio Sustentável 
da Universidade Federal 
de Minas Gerais, onde a 
pesquisadora desenvolve 
tese de doutorado. 

Michela explica que a 
história de São Louren-
ço, desde sua fundação, 
tem sido marcada pela 
sua grande diversidade 
cultural. Esta importante 
qualidade atribui a estu-

dos como este, grande ri-
queza por fornecer coleta 
de dados importante para 
se estabelecer um perfil 
cultural de uma região. 

 O trabalho se dá a par-
tir de levantamento histó-
rico e documental, e tam-
bém de entrevistas com 
alguns atores relevantes 
no processo cultural da 
formação da identidade 
dos moradores, mapean-
do os principais grupos 
culturais da região. Ao 
final da pesquisa, muito 
além de eleger o espa-
ço símbolo da cidade, 
espera-se apresentar à 
comunidade envolvida um 
estudo cultural de relevân-
cia que poderá amparar 
muitas outras iniciativas 
para reconhecimento e 
fortalecimento da identi-
dade local.
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Disputa aconteceu em Varginha nos dias 15 e 16 de setembro

Moradores de São Lourenço escolherão o espaço que mais representa a cidade

Foto: Lucas Muniz
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Setembro Roxo incentiva o diagnóstico 
precoce da fibrose cística 

No Brasil, cerca de 4 mil pessoas estão em tratamento da doença, 
que pode ser identificada ao nascer, pelo Teste do Pezinho

Famoso no mundo infantil, 
o quebra-cabeças é um jogo 
lúdico de adivinhação. Sozi-
nhas as peças não dizem nada, 
mas quando são colocadas 
juntas revelam uma imagem. 
O mesmo pode acontecer com 
os sintomas da fibrose cística 
que, quando separados, po-
dem ser confundidos com uma 
gripe,algum problema respira-
tório ou digestivo, mas quando 
observados em conjunto, indi-
cam a presença da doença.

A fibrose cística é uma do-
ença genética rara que faz com 
que a secreção do organismo 
fique  mais espessa que o 
normal, desencadeando diver-
sos sintomas, como suor mais 
salgado que o normal, tosse 
crônica, dificuldade em ganhar 
peso e estatura, pneumonias 
frequentes e diarreia. 

Para alertar a população 
sobre o assunto, Verônica 
Stasiak Bednarczuk, portadora 
da fibrose cística, fundou em 
2011, a ONG Unidos pela Vida 
- Instituto Brasileiro de Atenção 
à Fibrose Cística. 

“O Unidos pela Vida nasceu 
da necessidade de alertar o 
público a prestar mais atenção 
nos sinais apresentados pelo 

Prefeitura Municipal de Bom 
Jardim de Minas

EXTRATO DE CONTRATO
Processo Licitatório n° 046/2018, 

Pregão Eletrônico nº 03/2018, Con-
trato 032/2018. Contratada: D&D 
Empreendimentos Comerciais LTDA. 
Aquisição de equipamentos e materiais 
permanentes para a UBS PREFEITO 
OCTAVIANO RIBEIRO NARDY e CEN-
TRO DE SAÚDE JOSÉ THEODORO 
DE ANDRADE, conforme propostas 
de aquisição de equipamentos/material 
permanente nº. 13786.574000/1170-25 
e 13786.574000/1170-22 do Ministério 
da Saúde. Valor total: R$28.518,50. 
Bom Jardim de Minas, 14 de setem-
bro de 2018. Sérgio Martins. Prefeito 
Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
Processo Licitatório n° 046/2018, 

Pregão Eletrônico nº 03/2018, Con-
trato 033/2018. Contratada: Cirúrgica 
São Felipe Produtos Para Saúde 
LTDA – EPP. Aquisição de equipa-
mentos e materiais permanentes 
para a UBS PREFEITO OCTAVIA-
NO RIBEIRO NARDY e CENTRO 
DE SAÚDE JOSÉ THEODORO DE 
ANDRADE, conforme propostas de 
aquisição de equipamentos/material 
permanente nº. 13786.574000/1170-
25 e 13786.574000/1170-22 do 
Ministério da Saúde. Valor total: 
R$6.672,56. Bom Jardim de Minas, 
14 de setembro de 2018. Sérgio 
Martins. Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
Processo Licitatório n° 046/2018, 

Pregão Eletrônico nº 03/2018, Con-
trato 034/2018. Contratada: RH Eletro 
Medicina E Serviços LTDA. Aquisição 
de equipamentos e materiais perma-
nentes para a UBS PREFEITO OCTA-
VIANO RIBEIRO NARDY e CENTRO 
DE SAÚDE JOSÉ THEODORO DE 
ANDRADE, conforme propostas de 
aquisição de equipamentos/material 
permanente nº. 13786.574000/1170-
25 e 13786.574000/1170-22 do 
Ministério da Saúde. Valor total: 
R$8.135,80. Bom Jardim de Minas, 14 
de setembro de 2018. Sérgio Martins. 
Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
Processo Licitatório n° 046/2018, 

Pregão Eletrônico nº 03/2018, Contrato 
035/2018. Contratada: Med Center 
Comercial LTDA. Aquisição de equi-
pamentos e materiais permanentes 
para a UBS PREFEITO OCTAVIANO 
RIBEIRO NARDY e CENTRO DE 
SAÚDE JOSÉ THEODORO DE AN-
DRADE, conforme propostas de aqui-
sição de equipamentos/material per-
manente nº. 13786.574000/1170-25 e 
13786.574000/1170-22 do Ministério da 
Saúde. Valor total: R$260,00. Bom Jar-
dim de Minas, 14 de setembro de 2018. 
Sérgio Martins. Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
Processo Licitatório n° 046/2018, 

Pregão Eletrônico nº 03/2018, Con-
trato 036/2018. Contratada: Bagatoli 
Comercio de Moveis LTDA. Aquisição 
de equipamentos e materiais perma-
nentes para a UBS PREFEITO OCTA-
VIANO RIBEIRO NARDY e CENTRO 
DE SAÚDE JOSÉ THEODORO DE 
ANDRADE, conforme propostas de 
aquisição de equipamentos/material 
permanente nº. 13786.574000/1170-
25 e 13786.574000/1170-22 do 
Ministério da Saúde. Valor total: 
R$2.776,00. Bom Jardim de Minas, 14 
de setembro de 2018. Sérgio Martins. 
Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
Processo Licitatório n° 046/2018, 

Pregão Eletrônico nº 03/2018, Con-
trato 037/2018. Contratada: Trend 
Comercial Eireli. Aquisição de equi-
pamentos e materiais permanentes 
para a UBS PREFEITO OCTAVIA-
NO RIBEIRO NARDY e CENTRO 
DE SAÚDE JOSÉ THEODORO DE 
ANDRADE, conforme propostas de 
aquisição de equipamentos/material 
permanente nº. 13786.574000/1170-
25 e 13786.574000/1170-22 do Mi-
nistério da Saúde. Valor total: R$ 
23.390,00. Bom Jardim de Minas, 14 
de setembro de 2018. Sérgio Martins. 
Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
Processo Licitatório n° 046/2018, 

Pregão Eletrônico nº 03/2018, Contra-
to 038/2018. Contratada: Licitapatos 
Comercio E Serviços LTDA EPP Aqui-
sição de equipamentos e materiais 
permanentes para a UBS PREFEITO 
OCTAVIANO RIBEIRO NARDY e CEN-
TRO DE SAÚDE JOSÉ THEODORO 
DE ANDRADE, conforme propostas 
de aquisição de equipamentos/material 
permanente nº. 13786.574000/1170-25 
e 13786.574000/1170-22 do Ministério 
da Saúde. Valor total: R$20.890,69. 
Bom Jardim de Minas, 14 de setem-
bro de 2018. Sérgio Martins. Prefeito 
Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
Processo Licitatório n° 046/2018, 

Pregão Eletrônico nº 03/2018, Contrato 
039/2018. Contratada: Lucas C. Rubel 
Aquisição de equipamentos e materiais 
permanentes para a UBS PREFEITO 
OCTAVIANO RIBEIRO NARDY e CEN-

TRO DE SAÚDE JOSÉ THEODORO 
DE ANDRADE, conforme propostas 
de aquisição de equipamentos/material 
permanente nº. 13786.574000/1170-25 e 
13786.574000/1170-22 do Ministério da 
Saúde. Valor total: R$ 4.972,08. Bom Jar-
dim de Minas, 14 de setembro de 2018. 
Sérgio Martins. Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
Processo Licitatório n° 046/2018, 

Pregão Eletrônico nº 03/2018, Con-
trato 040/2018. Contratada: A.C.I. 
Comercio LTDA. Aquisição de equi-
pamentos e materiais permanentes 
para a UBS PREFEITO OCTAVIA-
NO RIBEIRO NARDY e CENTRO 
DE SAÚDE JOSÉ THEODORO DE 
ANDRADE, conforme propostas de 
aquisição de equipamentos/material 
permanente nº. 13786.574000/1170-
25 e 13786.574000/1170-22 do Mi-
nistério da Saúde. Valor total: R$ 
1.350,00. Bom Jardim de Minas, 14 
de setembro de 2018. Sérgio Martins. 
Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
Processo Licitatório n° 046/2018, 

Pregão Eletrônico nº 03/2018, Contrato 
041/2018. Contratada: DC Heart Desfi-
briladores E Sistemas Médicos LTDA. 
Aquisição de equipamentos e materiais 
permanentes para a UBS PREFEITO 
OCTAVIANO RIBEIRO NARDY e CEN-
TRO DE SAÚDE JOSÉ THEODORO 
DE ANDRADE, conforme propostas 
de aquisição de equipamentos/material 
permanente nº. 13786.574000/1170-25 e 
13786.574000/1170-22 do Ministério da 
Saúde. Valor total: R$5.568,00. Bom Jar-
dim de Minas, 14 de setembro de 2018. 
Sérgio Martins. Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
Processo Licitatório n° 046/2018, 

Pregão Eletrônico nº 03/2018, Con-
trato 042/2018. Contratada: Alfrs 
Industria De Moveis Ltda. Aquisição 
de equipamentos e materiais perma-
nentes para a UBS PREFEITO OCTA-
VIANO RIBEIRO NARDY e CENTRO 
DE SAÚDE JOSÉ THEODORO DE 
ANDRADE, conforme propostas de 
aquisição de equipamentos/material 
permanente nº. 13786.574000/1170-
25 e 13786.574000/1170-22 do 
Ministério da Saúde. Valor total: 
R$1.718,00. Bom Jardim de Minas, 14 
de setembro de 2018. Sérgio Martins. 
Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
Processo Licitatório n° 046/2018, 

Pregão Eletrônico nº 03/2018, Contrato 
043/2018. Contratada: Elber Industria 
de Refrigeração Ltda. Aquisição de 
equipamentos e materiais permanen-
tes para a UBS PREFEITO OCTA-
VIANO RIBEIRO NARDY e CENTRO 
DE SAÚDE JOSÉ THEODORO DE 
ANDRADE, conforme propostas de 
aquisição de equipamentos/material 
permanente nº. 13786.574000/1170-25 
e 13786.574000/1170-22 do Ministério 
da Saúde. Valor total: R$13.800,00. 
Bom Jardim de Minas, 14 de setem-
bro de 2018. Sérgio Martins. Prefeito 
Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
Processo Licitatório n° 046/2018, 

Pregão Eletrônico nº 03/2018, Contra-
to 044/2018. Contratada: I. R. M. Ma-
thias Comercio De Moveis. Aquisição 
de equipamentos e materiais perma-
nentes para a UBS PREFEITO OCTA-
VIANO RIBEIRO NARDY e CENTRO 
DE SAÚDE JOSÉ THEODORO DE 
ANDRADE, conforme propostas de 
aquisição de equipamentos/material 
permanente nº. 13786.574000/1170-
25 e 13786.574000/1170-22 do Mi-
nistério da Saúde. Valor total: R$ 
7.933,80. Bom Jardim de Minas, 14 
de setembro de 2018. Sérgio Martins. 
Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
Processo Licitatório n° 046/2018, 

Pregão Eletrônico nº 03/2018, Con-
trato 045/2018. Contratada: L&A 
Mercantil LTDA. Aquisição de equi-
pamentos e materiais permanentes 
para a UBS PREFEITO OCTAVIANO 
RIBEIRO NARDY e CENTRO DE 
SAÚDE JOSÉ THEODORO DE 
ANDRADE, conforme propostas de 
aquisição de equipamentos/material 
permanente nº. 13786.574000/1170-
25 e 13786.574000/1170-22 do 
Ministério da Saúde. Valor total: 
R$9.240,00. Bom Jardim de Minas, 
14 de setembro de 2018. Sérgio 
Martins. Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
Processo Licitatório n° 046/2018, 

Pregão Eletrônico nº 03/2018, Con-
trato 046/2018. Contratada: Top Flex 
Comercio E Serviços Eireli. Aquisição 
de equipamentos e materiais perma-
nentes para a UBS PREFEITO OCTA-
VIANO RIBEIRO NARDY e CENTRO 
DE SAÚDE JOSÉ THEODORO DE 
ANDRADE, conforme propostas de 
aquisição de equipamentos/material 
permanente nº. 13786.574000/1170-
25 e 13786.574000/1170-22 do 
Ministério da Saúde. Valor total: 
R$5.040,91. Bom Jardim de Minas, 14 
de setembro de 2018. Sérgio Martins. 
Prefeito Municipal.

corpo. Nosso objetivo é contri-
buir para a busca do diagnóstico 
precoce e melhorar a qualidade 
de vida das pessoas com a do-
ença”, explica Verônica Stasiak 
Bednarczuk, Diretora Geral e 
Fundadora do Instituto Unidos 
pela Vida, que iniciou o trabalho 
justamente por ter recebido o 
diagnóstico para a doença tar-
diamente, principalmente por 
falta de conhecimento.

Setembro Roxo
O Setembro Roxo, Mês 

Nacional de Conscientização 
da Fibrose Cística é promovido 
anualmente pela instituição, 
em parceria com associações 

de assistência de todo o Brasil 
e voluntários,com o intuito de 
conscientizar a sociedade so-
bre a doença e a importância 
do diagnóstico precoce. 

“Durante todo o mês, nossas 
peças e vídeos estarão em ou-
tdoors, sites, revistas e jornais. 
É uma grande mobilização 
para aumentar o alcance da 
instituição e conscientizar as 
pessoas.”, explica Verônica. 
Mais de 37 cidades, em todo 
o Brasil, estarão unidas para 
organizar eventos e ações para 
falar sobre a doença, que ainda 
é desconhecida por grande 
parte da população. 

Neste ano, a temática da 
campanha do Setembro Roxo 
apresenta a relação entre os 
principais sintomas da doença e 
as peças de um quebra-cabeça, 
que sozinhas não representam 
muita coisa, mas juntas podem 
significar algo maior, como a 
fibrose cística. Essa patologia 
atinge cerca de 70 mil pessoas 
no mundo inteiro. No Brasil, 
estima-se que a incidência 
seja de 1 caso a cada 10 mil 
nascidos vivos, porém, há algu-
mas diferenças regionais, com 
valores mais elevados nos es-
tados da região Sul e Sudeste, 
por ser uma doença de origem 
europeia.

“Se a doença for diagnosti-
cada cedo e com o tratamento 
correto, a pessoa tem mais 
chances de ter uma vida pra-
ticamente normal, trabalhar, 
casar, construir uma família e 
viver da melhor maneira pos-
sível, fazendo o tratamento 
correto’’, completa Verônica. 
É possível identificá-la pelo 
Teste do Pezinho, entre o 3º 
e 7º dia de vida do bebê, e 
a sua confirmação se dá por 
meio do diagnóstico do Teste 
do Suor, que pode ser feito a 
qualquer idade.
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Estudo realizado em São Lourenço irá 
eleger o espaço símbolo do município
Arquiteta e urbanista Michela Perígolo Rezende 

escolheu a cidade para realizar o trabalho
Foto: Adriana Lemos

A arquiteta e urbanista Michela 
Perígolo Rezende irá realizar na 
cidade de São Lourenço uma 
pesquisa para eleger o espaço 
símbolo do município. A pesquisa 
intitulada “Estudo de significância 
e representatividade da cidade 
de São Lourenço – MG” faz parte 
de uma parceria efetivada entre 
a Prefeitura local e o Programa 
de Pós-graduação em Ambiente 
Construído e Patrimônio Susten-
tável da Universidade Federal de 
Minas Gerais, onde a pesquisadora 
desenvolve tese de doutorado. 

Michela explica que a história 
de São Lourenço, desde sua 
fundação, tem sido marcada pela 
sua grande diversidade cultural. 
Esta importante qualidade atribui a 
estudos como este, grande riqueza 
por fornecer coleta de dados im-
portante para se estabelecer um 
perfil cultural de uma região. 

 O trabalho se dá a partir de 
levantamento histórico e docu-
mental, e também de entrevistas 
com alguns atores relevantes no 
processo cultural da formação da 
identidade dos moradores, mape-
ando os principais grupos cultu-
rais da região. “Em uma segunda 
etapa, será abordada a visão da 
cidade pelos estudantes de algu-
mas escolas. Com previsão para 
realização em 2019, a pesquisa 
será aberta para o público através 
de formulários digitais online. Ao 
final da pesquisa, muito além de 
se eleger o espaço símbolo da 
cidade, esperamos apresentar 
à comunidade envolvida um es-
tudo cultural de relevância que 
poderá amparar muitas outras 
iniciativas para reconhecimento 
e fortalecimento da identidade 
local”, ressalta a arquiteta.

Entrevista

Qual o motivo de sua mu-
dança para São Lourenço?

Sou natural de Belo Horizonte, 
onde também morei a maior parte 
de minha vida. Tenho grande ca-
rinho pela cidade onde cresci e 
tive minha formação acadêmica, 
profissional e também espiritu-
al. A prática da espiritualidade 
e busca pelo sagrado sempre 
esteve presente em minha vida. 
Estes valores também nortearam 
minha formação profissional 
como arquiteta onde sempre 
busquei estudar e compreender 

este ofício de forma também 
sagrada. Sempre procuro tra-
balhar conceitos de Feng Shui, 
Radiestesia e arquitetura sagrada 
em meus projetos. No compasso 
desta busca fui apresentada ao 
Movimento Dedico há quase vinte 
anos, instituição que faço parte 
até hoje, e onde direciono meu 
caminho espiritual. Deste modo, 
minha mudança para a cidade 
de São Lourenço se deve a um 
projeto de expansão da Dedico de 
Belo Horizonte com a fundação 
de uma nova sede nesta cidade 
onde estabeleci residência. Hoje 
não me vejo em outro lugar e me 
considero mesmo uma cidadã de 
São Lourenço.

Porque sua pesquisa será 
importante para a cidade?

Quando fui convidada a fazer 
parte da Dedico São Lourenço já 
estava com meu doutorado em 
andamento em Belo Horizonte. 
Contudo, quando comecei a 
conhecer a cidade, me surpre-
endi com sua riqueza cultural, 
arquitetônica e de paisagens na-
turais privilegiadas. Aos poucos 
fui conhecendo um pouco mais 
sobre sua história, costumes 
e valores. Também tornou-se 
claro sua vocação turística e 
sua consolidação como grande 
polo para muitas filosofias e ins-
tituições espiritualistas. Percebi 
então, que seria muito oportuno, 

para não dizer “obra do desti-
no”, colocar uma pesquisa na 
cidade de São Lourenço como 
objeto de estudo. O programa 
de pós-graduação da qual faço 
parte é interdisciplinar e minha 
pesquisa tem como foco o patri-
mônio e a representação. Eleger 
o espaço símbolo da cidade, ou 
mesmo, os espaços símbolos, 
poderá desencadear inúmeras 
repercussões na cidade. Desde 
a movimentação popular que 
será fortalecida em sua identi-
dade cultural até a construção 
de um documento sistematizado 
e oficial que contenha dados e 
informações históricas e culturais 
atuais que oriente a tomada de 
decisão de futuros projetos cul-
turais na cidade. A importância 
e consequências efetivas para 
a cidade e seus moradores, 
entretanto, será quanto maior 
de acordo com o envolvimento 
do poder público e da comuni-
dade. Nenhuma pesquisa que 
se defina cultural alcança seus 
objetivos sem a participação po-
pular. Neste intuito, foi efetivada 
uma parceria entre a Prefeitura 
local e a Universidade Federal 
de Minas Gerais para assegurar 
o comprometimento acadêmico e 
público no amparo ao projeto.

Como a Prefeitura e a po-
pulação poderão contribuir na 
realização da pesquisa?

O apoio na divulgação, o in-
centivo e a predisposição na par-
ticipação individual de cada mo-
rador ou turista será fundamental 
para um estudo significativo. Será 
necessário acesso às escolas, 
fonte de importantes informações 
e onde a cultura deve estar sem-
pre em evidência. Mas também 
em todas as instituições e comu-
nidades informais onde a cultura 
popular seja evidenciada. 

A pesquisa empírica será 
realizada em duas etapas. Na 
primeira, serão realizadas en-
trevistas semiestruturadas com 
algumas pessoas de singular 
representação cultural na cidade. 
Sabe-se que não conseguiremos 
entrevistar os tantos personagens 
importantes desta rica história. 
Contudo, objetiva uma coleta de 
amostragem qualitativa e não 
quantitativa. Será importante 
que os entrevistados estejam 
vinculados às manifestações 
sócioculturais de forma ampla 
não privilegiando nenhum re-
corte histórico ou social. Em um 
segundo momento, a pesquisa 
será aberta. Muito mais que um 
simples plebiscito, a metodologia 
proposta pela pesquisa irá levan-
tar questões culturais e de repre-
sentação relevantes para grupos 
culturais específicos. A plataforma 
de aplicação da pesquisa nesta 
fase será via internet e conta com 

a participação de todos.
Como você vê a vocação 

turística da cidade?
São Lourenço é uma cidade 

muito rica em história e cultura. 
As atuais políticas de proteção e 
reconhecimento cultural mundiais 
apostam no fortalecimento da 
heterogeneidade cultural como 
forma de sobrevivência da iden-
tidade local. O tema da globaliza-
ção tem sido em muito debatido 
nas esferas do turismo com uma 
forte preocupação na preserva-
ção da cultura e identidade locais. 
O turismo massificante, estilo 
Disneylândia, tem sido duramente 
criticado pela repercussão cruel 
que incide na comunidade local, 
com possíveis processos de gen-
trificação e com o “esvaziamento 
do sentido do lugar”. Como já 
citado, São Lourenço é rica. Não 
há necessidade de forçar um 
estilo ou um falso histórico. Sua 
riqueza está na pluralidade, este 
é seu maior patrimônio. Alguns 
elementos histórico-culturais 
podem se destacar naturalmente 
ou por incentivo de uma postura 
de marketing turístico, mas a 
história como um todo precisa 
ser valorizada. Posturas muito 
engessadas em um único viés 
histórico acabam por deixar mí-
ope o turista, os moradores e as 
políticas de orientação e preser-
vação culturais locais. Este juízo 
de valor unilateral é responsável 
por grandes perdas patrimoniais 
no decorrer da história. Para 
se valorizar é preciso, primeiro, 
conhecer. Não é questão de feio 
ou bonito, mas de identidade e 
memória.  Mas este sentimento 
e crença precisam ser reavivados 
e fortalecidos primeiramente em 
seus habitantes para depois ser 
oferecido com orgulho e gene-
rosidade a todos os visitantes. A 
vocação turística de São Lourenço 
merece maior projeção internacio-
nal com o foco em um público que 
valorize mais o que a cidade tem de 
mais precioso para oferecer.  

Do ponto de vista da arqui-
tetura e urbanismo como você 
vê a cidade?

Uma boa arquitetura é um 
resultado de dedicação, respeito 
e investimento de tempo e de 
recursos. A epidemia de nossos 
dias é síndrome da falta de tempo 
que vem potencializada pelo lucro 
a qualquer custo. Este diagnóstico 

é responsável pela desvaloriza-
ção e destruição de exemplares 
patrimoniais importantíssimos. Na 
história que me faço como arquiteta 
e urbanista, vejo na cidade de São 
Lourenço “pérolas” preciosas, ou 
mesmo, uma paisagem cultural 
única. A formação urbanística inicial 
e alguns exemplares arquitetônicos 
de relevância, ainda mostram for-
ça, embora muito camuflados pela 
confusão visual que demonstra o 
desconhecimento daquele valor. 
Porém, se esta “negligência salu-
tar” (...salutar?) as manteve até o 
momento em condições mínimas 
de preservação, é preciso fomen-
tar iniciativas públicas e privadas 
urgentes para que este patrimônio 
volte a fazer parte da vida dos mo-
radores como bem de imensurável 
valor, inclusive financeiro. Reafirmo 
mais uma vez, sem receio de me 
repetir, São Lourenço é rica.

 
Sobre a  Arquiteta:
Michela é doutoranda do Pro-

grama de Pós-graduação Interdis-
ciplinar em Ambiente Construído e 
Patrimônio Sustentável (2016 - em 
andamento), Arquiteta e Urbanista 
graduada pela Escola de Arquitetu-
ra da UFMG (1998), onde também 
adquiriu o título de mestre em 
Ambiente Construído e Patrimônio 
Sustentável (2009). Iniciou gra-
duação em Engenharia Civil pela 
Escola de Engenharia da UFMG 
(1991 a 1994 - interrompida). Foi 
professora do curso de Arquitetura 
e Urbanismo do Centro Universi-
tário Metodista Izabela Hendrix, 
em Belo Horizonte. Responsável 
pelo gerenciamento do projeto 
arquitetônico e compatibilização 
do Centro Tecnológico da Vale, em 
Nova Lima (MG). Desenvolve pes-
quisas direcionadas à percepção e 
representação espacial focadas na 
arquitetura e urbanismo. No campo 
do patrimônio, mantém atuação 
em projetos sociais vinculados às 
culturas tradicionais. Membro do 
ICOMOS - Conselho Internacional 
de Monumentos e Sítios - Brasil. 
Atua também no 3º setor como 
integrante do Movimento Dedico - 
Despertar da Divina Consciência, 
instituição filantrópica que promo-
ve o desenvolvimento integral e a 
cultura da paz.

Qualquer sugestão, infor-
mação e colaboração, entrar 
em contato pelo e-mail: simbo-
losaolourenco@gmail.com

Michela escolheu a cidade para fazer sua pesquisa de Doutorado
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Jogo dos 7 Erros

Infecção Mental Contagiosa. 
Você está com esse vírus?

Receita Kids

INGREDIENTES:
 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
 1/2 colher (chá) de sal
 1/2 colher (chá) de bicarbonato de sódio
 3/4 xícara (chá) de manteiga em temperatura  

 ambiente
 1 xícara (chá) de açúcar
 1 ovo grande
 1/2 colher (chá) de essência de baunilha
 500 gramas de sorvete de morango 
 4 xícaras de açúcar de confeiteiro

MODO DE PREPARO: 

Misture a farinha com o sal e o bicarbonato.
Na batedeira, bata a manteiga com o açúcar até obter uma 

massa fofa.
Junte o ovo e a baunilha.

Adicione a mistura de farinha e bata bem.
Faça dois discos, cubra-os com filme plástico e leve à ge-

ladeira por 3 horas.
Aqueça o forno em temperatura média (170 ºC a 190 ºC).
Sobre uma superfície lisa polvilhada com farinha, abra um 
dos discos de massa e corte com o cortador de biscoito no 

formato de coração.
Coloque a massa cortada em uma assadeira sem untar, dei-
xando um espaço de 1,5 cm entre cada pedaço cortado.

Faça o mesmo com o restante da massa.
Caso a massa fique mole demais, deixe na geladeira por 

meia hora.
Asse por 8 minutos ou até as bordas dourarem.
Retire do forno e deixe descansar por 1 minuto.

Retire-os da assadeira com uma espátula e deixe esfriar.
Recheie os biscoitos com o sorvete.

Por cima, polvilhe com o açúcar de confeiteiro e sirva.

Por Andrea Cassone

Você já parou pra pen-
sar que nós nos infectamos 
mentalmente e espiritual-
mente, além dos vírus e 
bactérias físicas?

No livro Cartas de Cris-
to, e aí segue a sugestão 
de leitura, a Infecção Mental 
Contagiosa é relatada de 
forma clara e profunda. 

Pense comigo, se esta-
mos ao lado de alguém com 
um vírus da gripe, aumenta-
mos a probabilidade de ser-
mos infectados, o mesmo 
ocorre com as bactérias, se 
entramos em contato com 
uma superfície ou alimentos 
infectados, provavelmente 
vamos adquirir e desenvol-
ver essa bactéria.

O que ocorre com os 
campos mentais e suprafí-
sicos é exatamente igual. 
O pensamento doentio e 
mórbido de algumas pes-
soas infectam outras, um 
pensamento perverso, sen-
timentos de inveja, raiva, 
são extremamente infec-
ciosos.

O sistema imunológico 
funciona da mesma maneira 
nos diferentes campos da 
manifestação humana. No 
físico, se estamos com alta 
imunidade, não contraire-

mos vírus e bactérias, e se 
no campo mental e supra-
físico estivermos equilibra-
dos, mantendo altas vibra-
ções no bem, na equidade, 
na alegria, nossos campos 
se expandem, e assim se-
remos atraídos por padrões 
vibracionais compatíveis.

Tudo é uma questão de 
escolha!

Observe as pessoas ao 
seu redor, isso é impres-
cindível. Observe como 
está a vida delas, seus 
sucessos ou insucessos, 
vitórias ou derrotas, saúde 
ou doenças, prosperidade 
ou escassez. Observe os 
relacionamentos e poderá 
ter uma percepção de como 

andam suas escolhas.
A Infecção Mental se 

manifesta na personali-
dade humana como um 
comportamento destrutivo 
e desviado.

Quando nos colocamos 
como observadores po-
demos enxergar melhor 
nossas escolhas e as esco-
lhas das pessoas que nos 
cercam. 

É fácil observar essa 
infecção mental, nesse pe-
ríodo de eleições, onde 
uma onda de crenças, de 
militâncias, de cegueira da 
realidade é tão infecciosa, 
que pessoas são capazes 
até de atentar contra a vida 
de outro ser humano pelo 

simples fato de serem de 
opiniões diferentes.

Não se deixe infectar, 
mantenha a calma, o dis-
cernimento, a compaixão 
e o respeito por aqueles 
que estão doentes e que 
por causa da enfermidade 
exacerbam e distorcem a 
realidade.

A doença não é só fí-
sica, lembre-se disso. Por 
que temos compaixão por 
uma pessoa que está mui-
to doente fisicamente e 
crucificamos pessoas que 
estão doentes supra fisica-
mente?

E como fazemos para 
manter a nossa imunidade 
alta? Simplesmente im-

pedindo que pensamen-
tos, comportamentos e 
sentimentos externos nos 
dominem. Saiba o que é 
seu e o que vem de fora. 
Empodere-se de sua vida. 
Determine quais emoções 
quer sentir, faça a escolha 
de um caminho mais lumi-
noso, e os grandes Mestres 
nos indicam esse caminho. 
Temos que acordar para 
uma realidade em que os 
seres humanos sejam mais 
sadios, mais despertos para 
as ondas do amor. Acredite, 
o mundo que nos rodeia é a 
projeção do que as pessoas 
sentem, por isso está tudo 
tão difícil.

Mais uma vez, obser-
ve como está a sua vida, 
observe como pensam as 
pessoas que o cercam, 
como estão os seus rela-
cionamentos, o quanto da 
sua vida é realmente o que 
você acredita e o quanto é 
influência da sociedade.

O Cristo menciona que, 
enquanto a humanidade 
não perpetuar o conheci-
mento crístico, o retorno 
ao verdadeiro caminho da 
vida, muitas coisas ainda 
veremos acontecer infeccio-
nadas pelo avesso do Amor 
Incondicional!

 Boa observação!!!

Para Colorir

Biscoitos recheados com sorvete


