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ChamadasMapa Cultural será lançado em 
São Lourenço

Entrou em pauta na ses-
são ordinária desta segunda-
feira, dia 17, o projeto que 
autoriza a Prefeitura a abrir 
uma licitação – modalidade 
concorrência pública – para 
a concessão do Teleférico 
Municipal. O texto foi enviado 
pelo próprio Poder Executivo 
e prevê um contrato de 20 
anos, prorrogável por igual 
período.

Um dos trechos do projeto 
de lei complementar 70/2019 
ressalta que “a nova conces-
são é necessária, inicialmen-
te, pelo encerram

ento do prazo da anterior-
mente pactuada, restando 
atualmente sem utilização 
todo o equipamento existente 
para tal fim”. O documento 
ainda prevê uma “reforma e 

Projeto de Concessão do 
Teleférico de São Lourenço 

tramita na Câmara

Vagas abertas no SINE 
São Lourenço

ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA - 
Masculino/Feminino - Ensino Médio Completo

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Masculino/Fe-
minino - Vaga Exclusiva para Deficientes - Com 

Laudo Médico - CID

BARBEIRO - Masculino/Feminino - Ensino 
Médio Incompleto

COZINHEIRO DE RESTAURANTE - Masculino - 
Ensino Médio Incompleto

FARMACÊUTICO - Vaga para Recém-Formado 
com CRF Ativo em Minas Gerais

JORNALISTA - Masculino/Feminino - Nível 
Superior Completo - Habilitação B - Desejável - 

(Baependi)

MECÂNICO DE AUTO EM GERAL - Masculino - 
Habilitação B - Desejável

PROGRAMADOR (A) DE COMPUTADOR - 
Ensino Médio Incompleto - Conhecimento em 

JAVA ou .NET

VENDEDOR (A) PRACISTA - Segmento: Com-
pra e Venda de Imóveis

Para maiores detalhes, os 
candidatos deverão comparecer 

ao SINE São Lourenço - MG 
Rua Coronel José Justino, 429 Loja Centro 
Horário de Atendimento 08:00/17:00 horas
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Durante o feriado de Corpus Christi, entre os dias 20 a 22, plataforma será apresentada 
para o público e haverá cadastros dos artistas e quitandeiras da cidade

FAÇA JÁ SUA ASSINATURA
Receba semanalmente, em sua
casa, nossas quatro edições de

terça a sexta-feira 
35-3332-1008

E-mail: assinatura@correiodopapagaio.com.br

modernização de toda a es-
trutura física, equipamentos e 
sistemas, em projeto de recu-
peração a ser apresentado no 
edital de concorrência”.

De acordo com o texto, o 
Teleférico Municipal deverá 
funcionar por no mínimo 50h 
semanais durante a alta tem-
porada (novembro, dezem-
bro, janeiro, fevereiro e julho) 
e por 25h na baixa (março, 
abril, maio, junho, agosto e 
setembro). Caso o projeto 
seja aprovado, a empresa 
detentora da concessão terá 
2 anos para fazer as obras 
necessárias. A matéria en-
trará em votação após as 
Comissões de Legislação, 
Justiça e Redação Final e de 
Finanças e Orçamento emiti-
rem pareceres.

Caso o projeto seja aprovado, a empresa detentora da 
concessão terá dois anos para fazer as obras necessárias

A Prefeitura Municipal 
de São Lourenço, através 
da Diretoria de Cultura, 
fará o lançamento da 
Plataforma de Gestão 
Cultural e Mapeamento 
Colaborativo da Cultura 
neste feriado de Corpus 
Christi! 

Como município inte-
grante do Sistema Na-
cional de Cultura e en-
tendendo que a partir do 
mapeamento dos artistas, 
gestores e produtores, 
protagonistas de diver-
sas áreas da economia 
criativa; onde será criada 
uma rede de atores envol-
vidos na cena cultural de 
São Lourenço daremos o 
primeiro passo para que 
possamos fomentar a 
economia criativa e pro-
mover políticas públicas 
com eficiência na nossa 
cidade.

Estará sendo feito tam-
bém, junto ao Instituto do   Página 02

Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional , IPHAN, 
o levantamento e identi-
ficação das quitandeiras 
e seu ofício .As mulheres 
quitandeiras produzem 
artesanalmente e ven-
dem iguarias da culinária 
regional. Elas são consi-
deradas uma referência 
cultural mineira e deten-
toras de saberes tradi-
cionais, além de atuarem 
como mobilizadoras de 
práticas sociais ligadas 
à memória e identidade 
cultural do Estado. A culi-
nária, que data do século 
XIV, permanece até os 
dias atuais, apresentan-
do continuidade históri-
ca e ressignificação. As 
quitandas, por sua vez, 
caracterizam-se pela pas-
telaria de produção casei-
ra, a exemplo de bolos, 
broas, roscas, sequilhos, 
doces em geral. 

Foto: CMSL
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Onze estados brasileiros tiveram 
crescimento no número de turistas 

internacionais
Os dados fazem parte do Anuário Estatístico 2019, lançado 

nesta semana pelo Ministério do Turismo com base em 
informações da Polícia Federal

Todas as regiões do país 
registraram estados em que 
a entrada de turistas estran-
geiros cresceu. Acre, Amapá, 
Amazonas, Ceará, Mato 
Grosso do Sul, Minas Ge-
rais, Paraná, Pernambuco, 
Rio Grande do Norte, Santa 
Catarina e São Paulo de-
monstraram alta no número 
de viajantes internacionais 
em 2018. Os dados fazem 
parte do Anuário Estatístico 
do Turismo, divulgado pelo 
Ministério do Turismo nes-
ta semana, com base em 
informações da Polícia Fe-
deral. No cenário nacional, 
também houve crescimento 
de 0,5% em relação a 2017, 
com 32.606 turistas interna-
cionais a mais em destinos 
brasileiros.

Pernambuco (45,7%), 
Minas Gerais (44,8%), Ceará 
(44,1%) e Amapá (31,2%) 
correspondem aos estados 
que mais registraram cres-
cimento de turistas interna-
cionais no ano passado, se 
comparado com 2017. Na 
linha de frente, São Paulo 
(2,2 milhões), Rio de Janeiro 
(1,3 milhão) e Rio Grande 
do Sul (1,1 milhão) ainda 
permanecem como os que 
mais recebem estrangeiros 
no país.

Do Nordeste, Bahia e Per-
nambuco correspondem aos 
estados que mais tiveram 
crescimento nas chegadas 
de turistas de outros países. 
Na região Norte, Amazonas 
e Amapá são os destaques 
na demanda turística inter-
nacional. No Sudeste, São 
Paulo e Rio de Janeiro; na 
região Sul, Rio Grande do 
Sul e Paraná; e no Centro-
Oeste, Mato Grosso do Sul 
e o Distrito Federal.  

Para o ministro do Turis-
mo, Marcelo Álvaro Antônio, 
os dados configuram um ex-
celente termômetro para as 
ações que o Ministério vem 
implementando ao longo dos 
cincos meses de gestão. 
Este crescimento, fora do 
eixo São Paulo-Rio de Janei-
ro, demonstra um avanço na 
diversificação e qualificação 

da oferta turística de outros 
estados, melhorias na infra-
estrutura da região e ações 
de promoção.

“No fundo, o ponto central 
é a priorização do turismo 
brasileiro nos municípios 
e estados em uma gestão 
integrada e uniforme. Nesse 
sentido, vivemos um mo-
mento único, que oferece 
uma excelente oportunidade 
ao nosso país. O presidente 
Jair Bolsonaro tem colocado 
o setor de viagens no centro 
da agenda estratégica do 
Brasil e temos atacado gar-
galos históricos para o setor 
como a isenção do visto e 
a abertura do mercado às 
companhias aéreas interna-
cionais. Tudo isso contribui 
para estes resultados”, res-
salta o ministro.

O estudo também con-
templou os principais países 
emissores de turistas estran-
geiros para cada estado, 
além do meio de transporte 
mais utilizado. O modal aéreo 
ocupa a 1ª posição no Ama-
zonas, Bahia, Ceará, DF, 
Minas Gerais, Pará, Pernam-
buco, Rio de Janeiro, Santa 
Catarina, São Paulo e Rio 
Grande do Norte. Já o meio 
terrestre lidera as chegadas 
de viajantes estrangeiros no 
Acre, Paraná, Rio Grande do 
Sul, Roraima e Mato Grosso 
do Sul. No segmento maríti-
mo, Amapá aparece como o 
estado que mais contabiliza 
chegadas internacionais pelo 

meio fluvial.
Estados Unidos apare-

cem como um dos principais 
países emissores de turistas 
para os estados do Amapá, 
Amazonas, Distrito Federal e 
Minas Gerais. Já na América 
do Sul, Argentina ocupa a pri-
meira posição na Bahia, Dis-
trito Federal, Minas Gerais, 
Paraná, Pernambuco, Rio de 
Janeiro, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul, São Paulo e 
Rio Grande do Norte.

Ainda sobre este recorte, 
os turistas do Peru e da Bo-
lívia são os que mais visitam 
o Acre. França também está 
fortemente presente no Ama-
pá, no Pará e no Ceará. A 
Venezuela aparece com um 
dos principais emissores no 
Amazonas e Roraima, por 
conta da proximidade de 
fronteiras, assim como acon-
tece com Argentina e Para-
guai no estado do Paraná e 
com a Bolívia e Paraguai no 
Mato Grosso do Sul.

Suriname aparece como 
um dos principais emissores 
no estado do Pará, única 
aparição do país. Na mes-
ma leva, Chile está entre 
as nacionalidades que mais 
enviam turistas para o Rio 
de Janeiro e Santa Catarina; 
Portugal para a Bahia e Rio 
Grande do Norte, e a Itália 
para o Ceará e Pernambu-
co.

Fonte: Ministério do 
Turismo

Brasil bate Itália com gol histórico de 
Marta e avança às oitavas de final

Com o gol, jogadora se tornou a maior artilheira em Copa do 
Mundo, com 17 gols

O Brasil garantiu hoje sua 
vaga para as oitavas de final 
da Copa do Mundo feminina 
2019. Em jogo no Stade du 
Hainaut, em Valenciennes 
(França), pela terceira ro-
dada do Grupo C, a equipe 
do técnico Oswaldo Alvarez 
venceu a Itália por 1 a 0 
graças a um gol de pênalti 
de Marta no segundo tempo. 
Assim, chegou a seis pontos 
em três jogos. 

Em partida simultânea 
na cidade de Grenoble, a 
Austrália venceu a Jamaica 
por 4 a 1, com quatro gols de 
Sam Kerr. Assim, italianas, 
australianas e brasileiras 
fecharam a primeira fase 
com seis pontos cada.

A Itália assegurou a lide-
rança do grupo com saldo 
de gols de +5. Austrália e 
Brasil empataram também 
no critério (+3), mas as aus-
tralianas levaram vantagem 
nos gols marcados (8 a 6). 
Assim, as brasileiras avan-
çaram à próxima fase com 
o terceiro lugar. Entre as 
terceiras, o Brasil já garantiu 

a melhor campanha. Assim, 
pegará França ou Alemanha 
na próxima fase.

Melhor, Debinha deu 
nova dinâmica ao ataque A 
camisa 9 não marcou, mas 
foi responsável por bons 
momentos do ataque do 
Brasil. No primeiro tempo, 
quase marcou um belo gol 
de letra. Após o intervalo, 
sofreu o pênalti que deu 
origem ao gol de pênalti 
marcado por Marta. 

 Na lateral direita do 
Brasil, Letícia deu muitos 
espaços para que a Itália 
avançasse pela esquerda, 
especialmente no primeiro 
tempo. Na etapa final, foi 
menos exigida, mas acabou 
substituída para dar lugar a 
Poliana no setor. 

Escalada na vaga da 
suspensa Formiga, a camisa 
17 teve grande chance no 
começo do segundo tem-
po, quando acertou uma 
cobrança de falta no tra-
vessão. Bem no apoio, ela 
também não complicou nas 
funções defensivas.

Itália não perdia jogo de 
Copa desde 1999 

A Itália não perdia um 
jogo de Copa feminina des-
de 1999, na edição dos 
Estados Unidos. Curiosa-
mente, o algoz daquele 
jogo de fase de grupos foi 
o próprio Brasil, que tinha 
em campo jogadoras como 
Sissi e Formiga. A primeira 
está aposentada, e a se-
gunda não pôde jogar hoje 
por suspensão. Porém, vale 
dizer que as italianas passa-
ram 20 anos sem disputar o 
Mundial: depois de 1999, só 
voltaram em 2019.

Marta faz 1 a 0 em pênalti 
histórico. Aos 26 minutos, 
Debinha entrou na área, 
tentou passar por Linari e foi 
derrubada. Pênalti, que Mar-
ta bateu aos 28 e converteu. 
Com o gol, a camisa 10 che-
gou a 17 gols em Copas do 
Mundo e se tornou a maior 
artilheira da história do tor-
neio, tanto entre homens 
quanto entre mulheres. Foi 
o gol da vitória.

Fonte: Uol Esportes

Foto: Rener Pinheiro - MoWA Press.
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São Lourenço e região

“Navegar é preciso viver não 
é preciso”. Se perder, se deixar 
a deriva, se descobrir no vazio.  
Por muito tempo via nessa frase 
somente a afirmativa da neces-
sidade de se navegar, sair de 
seu lugar, de sua pátria, de seu 
lugar de conforto, para em outro 
lugar se encontrar. A frase, para 
mim, indicava que era preciso 
se mover para se encontrar, 
para encontrar um sentido nisso 
tudo que chamamos de vida, e 
que viver, simplesmente viver, 
não trazia nenhum sentido 
maior se não nos movêssemos. 
Fernando Pessoa retirou essa 
frase dos navegadores antigos, 
e Caetano Veloso a “sampleou” 
do poeta moderno. Segui nave-
gando nas estradas, no começo 
meus barcos eram caminhões 
e carros de passeio que me 
davam carona, me tiravam da 
minha cidade natal até outras 
vilas e matas. Primeiro foram 
lugares mais próximos, de São 
Lourenço para São Tomé das 
Letras, Aiuruoca, depois um 
pouco mais ousados, Ubatuba, 
Trindade, conhecer e vivenciar 
o mar e suas promessas. Quan-
do a decepção acampou no 
peito foi a hora de dar o primeiro 
basta. Aos 20 anos, com pouca 
renda, vendi todos meus cds, 
livros, gibis, meus quadros por 
preços baratos, e em 6 meses 
silenciosos juntei dinheiro para 
me mudar para Salvador. Che-
guei na cidade com nome de 
pai e energia de mãe numa lua 
cheia, e lá fiquei mais três luas. 
Quatro luas cheias na Bahia de 
todos os santos foi o tempo do 
meu rito de passagem interna 
para a idade adulta, a travessia 
que dividiu as águas de quem 
eu queria ser para quem eu era 
realmente naqueles anos. Na 
Bahia cheguei pobre e voltei 
com menos dinheiro ainda, mas 
se aportei menino, voltei homem 
que tinha trilhado caminhos, ca-
boclo que tinha realizado sua 
gira. Lá vivi num pensionato de 
5 quartos onde moravam eu e 
mais 25 pessoas. Morei junto 
de pessoas que só ficavam du-
rante a semana para trabalhar e 
voltavam para o interior nos fins 
de semana, trabalhadores de 
carteira assinada em supermer-
cados, padarias, feiras, estu-
dantes de cursinhos, uma mãe 
solteira e sua filha, duas garotas 
bonitas que faziam programas a 
noite, evangélicos que tentavam 
mudar a cabeça da maioria que 
morava no prédio mas não con-
seguiam, e Dona Yara, a dona 
do apartamento e nossa chefe 
no dia a dia da casa. Eram mui-
tas diferenças, diversas raízes, 
histórias, origens, e convivía-
mos muito bem, havia tolerância 
e escuta, estávamos no mesmo 
barco humilde a velejar nos dias 
e noites de Salvador. Minha 
jornada já havia começado e 
eu começava a entender que 
mesmo cansado e com medo 
muitas vezes, tinha feito a es-
colha certa. Em Salvador fui 
estudar no MAM, Museu de 
Arte Moderna da Bahia, e pelo 
menos quatro dias da semana 
descia o Elevador Lacerda e su-
bia contornando o Iate Club até 
o Solar do Unhão, assistindo ao 
maravilhoso por do sol atrás da 
Ilha de Itaparica. O desafio de 
usar o pouco dinheiro que tinha 
para experimentar aquela vida 
totalmente nova era uma expe-
riência mística. Dedicava quase 
todo meu tempo consumindo 
arte de alguma forma, fosse ela 
qual fosse. Se não estava nos 
ateliês do MAM, ou nas aulas te-
óricas, ia para as embaixadas da 
Alemanha e da França ler livros, 
ver vídeos (ainda em VHS), ouvir 
discos, passava quatro, cinco, 
seis horas dentro dos acervos 
consumindo um universo cultural 
que me enchia de mais e mais 
desejos de fazer. Foi em Salva-
dor que conheci as obras de 

Iberê Camargo e Anselm Kiefer, 
que marcaram minha definiti-
vamente minha forma de ver 
e sentir as pinturas abstratas. 
Quase todas as tardes que esta-
va no MAM passava cerca de 40 
minutos em silêncio observando 
a imensa tela O MORCEGO de 
Iberê Camargo. Era como se eu 
estivesse meditando, só que 
em vez de olhar os raios do sol, 
eram as grossas pinceladas de 
Iberê que me arrebatavam. Ali 
aprendi uma coisa sozinho, é 
muito diferente você olhar para 
um quadro por muito tempo e 
olhá-lo por poucos minutos. A 
pintura nos fala primeiro aos 
olhos, mas o tempo nos permite 
desvelar camadas que não se 
abrem no primeiro instante, é 
preciso calma e curiosidade 
para se conhecer o que nos 
aparece a nossa frente. Hoje 
isso parece tão complexo, sem-
pre nos é possível uma fuga no 
nosso falso terceiro olho, nosso 
tempo e encontro com os espa-
ços e presenças se diluem e se 
dissipam na falsa realidade de 
compartilhamentos digitais. Mas 
esse é o nosso presente que 
precisamos reinventar.  Talvez o 
que tenha sido mais importante 
para mim quando fui para Sal-
vador, tenha sido me dar a per-
missão de errar e assumir meus 
erros. Saía de um momento que 
muitos opinavam sobre quais 
os caminhos eu deveria seguir. 
Amigos, colegas de trabalho, 
parentes. Lá eu pensava: farei 
as coisas do meu jeito, se eu 
acertar a vitória é minha e fica-
rei feliz, mas se errar e me der 
mal não poderei por a culpa em 
ninguém, a escolha foi minha, 
e isso ninguém irá me tirar. Foi 
o melhor presente que me dei.  
Ali me tornei responsável, ali me 
tornei pleno, ali ganhei minhas 
asas. Sabendo errar. Depois de 
muito tempo, já morando em 
Belo Horizonte, em uma noite 
de samba, sentado com a velha 
guarda de violeiros um senhor 
me falou novamente sobre 
o verso do poeta português. 
_“Navegar é preciso, viver não 
é preciso. Você sabe o que isso 
significa?” Ele me perguntou. 
Respondi que sim, que era 
preciso se movimentar na vida, 
procurar novos caminhos, não 
se estagnar. Para minha sur-
presa o músico me respondeu. 
“Muitos acham que é isso, mas 
não. Navegar é preciso, para 
sair em alto mar cria-se uma 
rota, um projeto, um estudo 
procurando se prever ventos, 
quanto alimento levar, quanto 
tempo, tudo com muita preci-
são, exatidão para que jornada 
se cumpra. Mas viver, viver é 
impreciso, é se deixar a deriva 
e seguir encontrando o que o 
destino lhe der. Viver é soltar 
as rédeas da viagem, é seguir.” 
A mesma frase que me jogou 
para frente há vinte anos hoje 
reverbera em novos encontros 
dentro de mim, assim como 
quando olhava o mesmo quadro 
por muito tempo hoje a cada 
dia ando não me reconhecen-
do e me conhecendo de novo, 
e de novo, e de novo. Somos 
tantos quando nos perdemos. 
Cria-se a rota, mas abrem-se 
as derivas. O olhar aberto pode 
nos dar tanto quanto o sonho 
perseguido, talvez mais, talvez 
o próprio sonho. Se perder pode 
ser o caminho para se encontrar, 
pode ser a trilha que te levará de 
volta para a casa que sempre 
esteve lá na frente, mas que 
era sempre a ponte para o aqui, 
para o agora. Calma, respire, 
abrace, deixe alguém chegar 
junto, chegue junto, perceba o 
que esta se passando dentro 
de você, experimente, não fuja 
mais, a vida é deriva e navegar 
é preciso. Tudo junto, movimento 
e vastidão, isso é tipo um sorriso, 
“não se avexe não que nada é 

pra já.’

Projeto de Concessão do 
Teleférico de São Lourenço 

tramita na Câmara
Caso o projeto seja aprovado, a empresa detentora da conces-

são terá dois anos para fazer as obras necessárias
Entrou em pauta na ses-

são ordinária desta segun-
da-feira, dia 17, o projeto 
que autoriza a Prefeitura a 
abrir uma licitação – moda-
lidade concorrência pública 
– para a concessão do Tele-
férico Municipal. O texto foi 
enviado pelo próprio Poder 
Executivo e prevê um con-
trato de 20 anos, prorrogável 
por igual período.

Um dos trechos do pro-
jeto de lei complementar 
70/2019 ressalta que “a 
nova concessão é neces-
sária, inicialmente, pelo 
encerram

ento do prazo da anterior-
mente pactuada, restando 
atualmente sem utilização 
todo o equipamento exis-
tente para tal fim”. O do-
cumento ainda prevê uma 
“reforma e modernização 
de toda a estrutura física, 
equipamentos e sistemas, 
em projeto de recuperação 
a ser apresentado no edital 
de concorrência”.

De acordo com o texto, o 
Teleférico Municipal deverá 
funcionar por no mínimo 
50h semanais durante a 
alta temporada (novembro, 
dezembro, janeiro, fevereiro 
e julho) e por 25h na baixa 
(março, abril, maio, junho, 
agosto e setembro). Caso o 
projeto seja aprovado, a em-
presa detentora da conces-
são terá 2 anos para fazer as 
obras necessárias. A matéria 
entrará em votação após as 
Comissões de Legislação, 
Justiça e Redação Final e 

de Finanças e Orçamento 
emitirem pareceres.

Ainda foi lido o projeto 
de lei 2944/2019, que de-
nomina de “Alameda Marina 
Soares Mancilha” a rua “E” 
do Loteamento Residencial 
Reserva da Serra. O objetivo 
é enaltecer os valores da 
família como um todo – dos 
quais a homenageada foi 
exemplo. O texto é de auto-
ria de Abel Goulart Ferreira 
(PR).

Ordem do Dia

O Decreto Legislativo 
293/2019, que concede o 
Título de Cidadão Honorário 

de São Lourenço a Djalma 
Francisco Cavalcanti, foi 
aprovado por unanimidade 
na 19ª Sessão Ordinária do 
ano. O homenageado foi 
instrutor do Tiro de Guerra 
entre 1978 e 1986, além de 
professor de matemática 
nas escolas Humberto San-
ches e Manuel Monteiro. A 
autoria é do vereador Paulo 
Gilson Chopinho de Castro 
Ribeiro (PSC).

Tribuna Livre

O jornalista Cristiano Si-
queira utilizou a Tribuna 
Livre na reunião e afirmou 
que a Minalba, empresa 

que administra o Parque de 
São Lourenço e engarrafa 
a água do local, cometeu a 
irregularidade do desperdí-
cio. A denúncia foi feita por 
ele ao Ministério Público há 
cerca de duas semanas.

Cristiano disse que a 
Fonte Oriente, principal pon-
to de exploração, chegou a 
ficar seca e pediu apoio dos 
vereadores. O presidente da 
Câmara, Waldinei Alves Fer-
reira (PV), declarou que os 
parlamentares irão se reunir 
para discutir o assunto, por 
meio da Comissão de Sa-
neamento, Meio Ambiente 
e Águas.

Fonte: CMSL

SOBRE SE PERDER

Mapa Cultural será lançado 
em São Lourenço

Durante o feriado de Corpus Christi, entre os dias 20 a 22, plataforma será apre-
sentada para o público e haverá cadastros dos artistas e quitandeiras da cidade

A Prefeitura Municipal 
de São Lourenço, através 
da Diretoria de Cultura, 
fará o lançamento da Pla-
taforma de Gestão Cultural 
e Mapeamento Colaborati-
vo da Cultura neste feriado 
de Corpus Christi! 

Como município inte-
grante do Sistema Nacional 
de Cultura e entendendo 
que a partir do mapeamen-
to dos artistas, gestores e 
produtores, protagonistas 
de diversas áreas da eco-
nomia criativa; onde será 
criada uma rede de atores 
envolvidos na cena cultural 
de São Lourenço daremos 
o primeiro passo para que 
possamos fomentar a eco-
nomia criativa e promover 
políticas públicas com efi-
ciência na nossa cidade.

Estará sendo feito tam-
bém, junto ao Instituto do 
Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional , IPHAN, 
o levantamento e identi-
ficação das quitandeiras 
e seu ofício .As mulheres 

qui tandeiras produzem 
artesanalmente e vendem 
iguarias da culinária regio-
nal. Elas são consideradas 
uma referência cultural 
mineira e detentoras de 
saberes tradicionais, além 
de atuarem como mobiliza-
doras de práticas sociais 
ligadas à memória e iden-
tidade cultural do Estado. 
A culinária, que data do 
século XIV, permanece 
até os dias atuais, apre-
sentando cont inuidade 
histórica e ressignificação. 
As qui tandas,  por  sua 
vez, caracterizam-se pela 
pastelaria de produção ca-
seira, a exemplo de bolos, 
broas, roscas, sequilhos, 
doces em geral. As recei-
tas - inerentes ao ambiente 
familiar e repletas de signi-
ficados - são transmitidas 
de geração a geração, de 
forma oral.

Junto a essas ações de 
implementação das políti-
cas públicas, a Prefeitura 
Municipal de São Louren-

ço, através da Diretoria de 
Cultura, com o apoio do 
São Lourenço Convention 
& Visitors Bureau e da Pa-
róquia de São Lourenço, 
traz para o feriado a apre-
sentação e resultado dos 
concursos “Se essa Rua 
Fosse Minha” e “Primeiro 
Fest ival  de Quadri lhas 
Juninas“ !

A ideia, segundo co-
municado da prefeitura, é 
que com união, amor e va-
lorização das expressões 
culturais, firme algumas 
parcerias muito especiais, 
para que os artistas e ci-
dadãos possam viver as 
maiores ofertas turísticas 
da cidade.

Entre eles, a parceria 
do Trem das Águas, ABPF; 
Flat Balonismo; Rota do 
Café Especial - UNIQUE 
, Carmo Coffees e Parque 
das Águas.

Junto ao Doce Minas 
e a Festa das Entidades, 
também terá os Amigos da 
Viola, resgatando nossa 

cultura raiz e com a Feira 
Popular do Livro aberta 
todos os dias também para 
os escritores, que terão 
um encontro especial para 
autógrafos e exposição 
de suas obras no dia 20 a 
partir das 16:00!

Programação:

Mapeamento da Cultu-
ra: dias 20, 21 e 22 das 15 
às 18:00 

Apresentação das Qua-
drilhas Juninas: dias 20, 21 
e 22 das 18:30 às 20:30

Confecção dos Tapetes 
de Corpus Christi: Saindo 
da Igreja Matriz - Paróquia 
São Lourenço Mártir, que 
terá uma missa às 07:00 
dia 20 de Junho 

Encontro com os nos-
sos escritores: Dia 20 de 
Junho das 17:00 às 19:00 
na Feira Popular do Livro

Fonte: Prefeitura de 
São Lourenço
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SUDOKU

CruzadinhaSecretaria de Agricultura apresenta 
balanço das atividades na Assembleia 

Legislativa
Multas ambientais e conjuntura econômica da cafeicultura foram 

alguns dos principais pontos discutidos com os deputados
A sec re tá r i a  de 

Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento, 
Ana Maria Valentini, 
apresentou, nesta ter-
ça-feira (18/6), na As-
sembleia Legislativa, o 
balanço das atividades 
da secretaria e das 
instituições vinculadas 
(Emater-MG, Epamig 
e Instituto Mineiro de 
Agropecuária – IMA), 
realizadas no primei-
ro quadrimestre de 
2019.

A sessão conjun-
ta reuniu deputados 
de duas comissões 
do legislativo minei-
ro – Agropecuária e 
Agro indústr ia  e do 
Meio Ambiente e De-
senvolvimento Susten-
tável. As exigências da 
legislação ambiental 
e as multas aplica-
das aos produtores 
rurais foram temas de 
questionamento pelos 
deputados. Segundo 
a secretária, houve um 
aumento muito grande 
dos valores das multas 
nos anos anteriores, 
que ficaram fora da 
realidade do setor pro-
dutivo. “As multas têm 
valores diferenciados 
de acordo com a infra-
ção, mas a expectativa 
é de que sejam coloca-
dos valores compatí-
veis aos estabelecidos 
pela legislação federal 
que, atualmente, são 
mais baixos do que os 
praticados no estado”, 
explicou.

A secretária Ana Va-
lentini afirmou, ainda, 
que está sendo discu-
tida com a Secretaria 
de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sus-
tentável (Semad) a ela-
boração de um novo 
decreto para que as 
multas ambientais para 
as propriedades rurais 
sejam compatíveis com 
o dano provocado e 
com o tamanho da pro-
priedade. “A atividade 
rural é completamente 
envolvida com o meio 
ambiente. Erros acon-
tecem, o produtor vai 
ser multado de forma 
proporcional ao dano 
que causou e, em caso 
de reincidência, haverá 
aumento do valor. O 
processo não vai es-
timular a degradação, 
porque as multas já são 
muito punitivas para 
os produtores rurais”, 
declarou.

Cafeicultura

Outro ponto muito 
citado na audiência foi 
a preocupação com a 
crise enfrentada pela 
cafeicultura no estado. 
Principal produto de 
exportação do agrone-
gócio mineiro, o café 
vem passando por uma 
crise nos preços, cujo 
valor pago ao produtor 
está abaixo do custo 
de produção, deixando 
em dificuldades não 
somente os cafeicul-
tores, mas também 
os municípios que de-
pendem da atividade 
como fonte geradora 
de receitas.

A secretária Ana Va-
lentini informou que 
participou de reuniões 
em Brasília, no Minis-
tério da Agricultura, 
reivindicando o apoio 

político e algumas pro-
vidências mais ime-
diatas para evitar um 
colapso no setor de 
produção. “Como me-
didas emergenciais, 
solicitamos à ministra 
a intermediação junto 
aos agentes financei-
ros para a negociação 
de prazos para o paga-
mento de financiamen-
tos e o lançamento de 
um contrato de opção 
de venda para o café”, 
detalhou.

O contrato de op-
ção de venda consiste 
em um acordo firmado 
entre produtores e o 
governo federal, por 
meio da Conab, que 
prevê a aquisição de 
lotes a um preço pre-
viamente definido para 
possível entrega no 
próximo ano.

Também foi apre-
sentado o programa 
de certificação para 
cafeicultura, executa-
do em parceria com a 
Emater-MG, Epamig 
e o IMA, voltado para 
aplicação de boas prá-
ticas na condução das 
lavouras e na gestão 
da propriedade, vi-
sando à produção de 
cafés de qualidade 
diferenciada e com po-
tencial para alcançar 
preços bem acima do 
oferecido pelo merca-
do de commodities.

Agricultura familiar

A extinção da Se-
cretaria de Desenvol-
vimento Agrário, cujas 
atribuições foram ab-
sorvidas pela Secre-
taria de Agricultura, 

após a aprovação da 
reforma administrativa, 
também foi tema de 
questionamentos pelos 
deputados. A secretá-
ria Ana Valentini as-
segurou que nenhuma 
política voltada para 
a agricultura familiar 
será descontinuada.

“É uma diretriz de 
governo que todos os 
segmentos sejam ouvi-
dos e mantidos os ca-
nais de diálogos. Todos 
os conselhos que fica-
ram sob a responsabi-
lidade da Secretaria de 
Agricultura estão em 
funcionamento. Além 
disso, a secretaria e 
suas vinculadas estão 
dando continuidade às 
várias ações e progra-
mas específicos para 
a agricultura familiar, 
trabalhando o cami-
nho do cooperativismo 
como uma das alterna-
tivas para a conquista 
de novos mercados”, 
ressaltou.

Também foi anun-
ciada a celebração de 
um termo de coope-
ração com o governo 
federal para que a Se-
cretaria de Agricultura 
execute o Programa 
Nacional de Crédito 
Fundiário, política pú-
blica criada para que 
os agricultores familia-
res sem-terra ou com 
pouca terra possam 
adquirir imóveis rurais, 
por meio de recursos 
do Fundo de Terras. 
Atualmente, este fundo 
conta com quase R$ 1 
bilhão.

Fonte: ALMG

O Grupo convida a todos 
para a comemoração do 

14° aniversário a realizar-se 
no dia 03 de julho, às 19h.

Local: Igreja Matriz de 
Soledade de Minas

Palestrantes: 

Maria Diamantina
 Guiomar 

Dra. Esmeralda Paixão

Grupo Viver Sóbrio 
Alcoólicos Anônimos 
de Soledade de Minas


