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Concurso faz parte 
da 8ª edição do Fes-
t iva l  Gast ronômico 
Degusta e irá premiar 
os vencedores com 
passeios culturais em 
São Lourenço

Os apaixonados por 
fotografia ganharam 
mais um motivo para 
preparar as lentes da 
câmera e retratar os 
valores e as riquezas da 
região do Sul de Minas 
Gerais. De 1º a 25 de 
agosto, o São Lourenço 
Convention & Visitors 
Bureau (SLC&VB) reali-
za o I Concurso Degus-
ta de Fotografia, com o 
tema “A Gastronomia na 
Mantiqueira de Minas”. 
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I Concurso Degusta de Fotografia retrata as 
belezas gastronômicas do Sul de Minas 

78 médicos formados no exterior 
chegam a São Lourenço para o 

programa Revalida
São Lourenço recebeu esta 

semana um grupo de médicos 
formados em Universidades 
estrangeiras, que irão validar o 
diploma no Brasil. Eles fazem 
parte do programa “Revalida”, 
que é o estágio de estudos 
complementares que dura o 
período de um ano, para sim-
plificar o processo de reconhe-
cimento de diplomas de medi-
cina, emitidos por instituições 
de ensino estrangeiras. Para 
atuar como médico no Brasil, o 
estudante formado no exterior 
precisa fazer o reconhecimen-
to do seu diploma para só 
depois solicitar ao conselho 
regional de medicina a auto-
rização para trabalhar. Todo o 
processo supervisionado pela 
Universidade Federal do Mato 
grosso, Faculdade Presidente 
Antônio Carlos (FAPAC) e Ins-
tituto Tocantinense Presidente 
Antônio Carlos Porto (IPAC).
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na semana passada com o 
propósito de divul¬gar a Mos-
tra Empresarial do Nordeste 
Mineiro - Exponor 2019, entre 
autoridades empresariais e po-
líticas. Durante todos os com-
promissos, Ricardo Bastos foi 
acompanhado pelo consultor 
empresarial e ex-presidente 
da Fede¬raminas, Wander 
Luis Silva. Entre os muitos 
compromissos, destacou¬-se 
uma visita à Federação das 
Indústrias do Estado de Minas 
Gerais, onde o presi¬dente da 
ACE foi recebido pelo diretor-
presidente da entidade, Flávio 
Roscoe. (Diário Tribuna - Teó-
filo Otoni

 
Arcos recebe 1º Festival de 

Sanduíches  
A Secretaria de Cultura da 

Prefeitura de Arcos vai realizar 
o 1º Festival de Sanduíches. 
De acordo com  o secretário 
da pasta, Sergio Luiz Gari-
baldi, o objetivo é estimular e 
fomentar o comércio, incenti-
vando a criação de receitas e 
a elaboração de sanduíches 
exclusivos. A data do evento 
ainda não foi definida. “Nos-
sa equipe está trabalhando 
firme e tendo todo o respaldo 
da administração municipal 
para mais essa realização, 
que será sucesso, se Deus 
assim quiser!”, comentou. Ele 
ainda revelou que o escopo do 
projeto do Festival está quase 
finalizado, faltando somente 
alguns ajustes na data, no 
horário e nas regras. (Nova 
Imprensa- Formiga) 

 
Censo das Quilombolas 

será realizado
Ao realizar o levantamento 

das Comunidades Quilombo-
las dos distritos, a Prefeitura 
de Mariana, por meio da Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Social e Cidadania, projeta 
promover a inclusão social. 
Moradores do Crasto, Embaú-
ba, Santa Efigênia e Engenho 
Queimado fazem parte da 
parcela do município que rece-
bem benefícios através do ca-
dastro no CadÚnico. Projetado 
para iniciar no próximo mês, o 
mapeamento, de acordo com 
o Secretário Juliano Barbosa, 
vai servir para atualização 
dos cadastros dos cidadãos 
já existentes no programa, 
bem como mapear as demais 
famílias que estão aptas a 
receberem o Bolsa Família 
e o Benefício de Prestação 
Continuada, o BPC. (Portal da 
Cidade- Mariana) 

 
Acadêmicos lançam ensaio 

biográfico
Pela Academia Leopoldi-

nense de Letras e Artes, acaba 
de ser lançado o mais recente 
trabalho dos acadêmicos Luja 
Machado e Nilza Cantoni. Tra-
ta-se de um ensaio biográfico 
sobre o pintor Funchal Garcia, 
natural de Leopoldina, escrito 
para a série Personagens Leo-
poldinenses. O artista foi tam-
bém professor, ator, escritor e 
jornalista e é patrono de uma 
cadeira da ALLA. O livro está 
disponível em dois formatos. 
O e-book está à venda em ht-
tps://www.amazon.com.br/dp/
B07VGKXKKY. Já o formato 
em papel só está disponível na 
Amazon internacional. (Jornal 
Leopoldinense- Leopoldina) 

Gerais

Santa Casa recebeu da 
Prefeitura R$ 10 mi

Em 2018 o governo do Es-
tado não repassou a quantia 
referente ao extrapolamento da 
dívida do teto do SUS e, para 
evitar que o atendimento fosse 
comprometido, a Prefeitura 
Municipal repassou recursos 
superiores a R$ 10 milhões para 
o hospital. Ao dar a informa-
ção, o prefeito Sérgio Azevedo 
comentou que esse dinheiro 
cobriu o déficit do Estado e que 
na atual gestão, os repasses fo-
ram normalizados. Além disso, 
a Prefeitura ainda repassa mais 
R$ 430 mil, que se junta a um 
recurso federal de mais R$ 300 
mil, para o funcionamento do 
setor de Urgência/ Emergência. 
Segundo Sérgio Azevedo, esse 
valor destinado a Santa Casa é 
um valor significativo, que só é 
possível ser repassado graças 
aos repasses do Grupo DME. 
(Jornal da Cidade - Poços de 
Caldas)

 
Escolas recebem progra-

mas de saúde
A partir deste semestre, 

769 escolas das redes es-
tadual e municipal do Norte 
de Minas passam a contar 
com dois programas voltados 
para a promoção da saúde de 
crianças e adolescentes. Ao 
todo, 53 cidades que fazem 
parte da Regional de Saúde 
de Montes Claros vão ser en-
volvidas nos projetos “Crescer 
Saudável e Saúde Auditiva no 
Ambiente Escolar”, da Secre-
taria de Estado da Saúde de 
Minas Gerais. A previsão é a 
de que 274 mil alunos sejam 
beneficiados. O “Crescer Sau-
dável” envolve um conjunto de 
ações a serem implementadas 
pelos municípios no âmbito do 
Programa Saúde na Escola, 
para contribuir com a preven-
ção, controle e tratamento da 
obesidade infantil. (O Norte- 
Montes Claros) 

 
Conselho da Mulher pro-

move palestra 
A Casa dos Conselhos, por 

meio do Conselho Municipal 
da Mulher (CMDM), promove 
Mulheres: protagonismo e 
conquistas. O evento vai ser 
realizado em 20 de agosto, 
às 14 horas, no auditório do 
Serviço Nacional de Apren-
dizagem Comercial (Senac), 
na Avenida Antônio Olímpio 
de Morais, nº 293, Centro. A 
palestra vai ser mediada por 
Cláudia Natividade, psicóloga 
e especialista em psicologia 
social, mestre e doutora em 
Análise de Discurso, profes-
sora da Faculdade Ciências 
Médicas de Minas Gerais e 
da Faculdade de Arnaldo. 
Atua em clínica particular e é 
conselheira na atual Plenária 
do Conselho Regional de 
Psicologia de Minas Gerais, 
em que coordena o Centro 
de Referência em Psicologia 
e Políticas Públicas. (Gazeta 
do Oeste- Divinópolis) 

 
ACE divulga Exponor para 

mineiros
O  p r e s i d e n t e  d a 

Asso¬ciação Comercial e 
Em¬presarial (ACE) de Teó-
filo Otoni, empresário Ricar-
do Bastos Peres, manteve 
uma intensa e movimentada 
agenda na capital mineira 
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Por Débora Morales*

Todos os dias, bilhões de pes-
soas interagem com interfaces 
que as ajudam a acessar infor-
mações e tomar decisões. À me-
dida que quantidades crescentes 
de dados se tornam disponíveis, 
algoritmos baseados em Big 
Data são difundidos em todos os 
aspectos da vida cotidiana.

Muitas decisões são toma-
das usando modelos prediti-
vos baseados em dados, por 
exemplo: precificação e reco-
mendações personalizadas, 
pontuação de crédito, seleção 
automatizada de currículos de 
candidatos a emprego, perfis de 
possíveis suspeitos pela polícia 
e muitos outros.

A coleta maciça e automa-
tizada de dados ocorre como 
consequência dos rastros di-
gitais onipresentes que todos 
geramos em nossas vidas. A 
disponibilidade de tal riqueza 
de dados torna sua publicação 
e análise altamente desejáveis 
para uma variedade de pro-
pósitos. No entanto, existem 
pelo menos duas ameaças 
potenciais para indivíduos cujas 
informações são publicadas: 
invasão de privacidade e poten-
cial de discriminação.

A invasão de privacidade 

ocorre quando os valores dos 
atributos sensíveis publicados 
podem ser vinculados a indi-
víduos (ou empresas) especí-
ficos. Discriminação é o trata-
mento injusto ou desigual dado 
a pessoas com base em mem-
bros de uma categoria, grupo 
ou minoria, sem considerar as 
características individuais.

Usualmente, as técnicas 
algorítmicas eliminam os vie-
ses humanos no processo de 
tomada de decisão, mas um 
algoritmo é tão bom quanto os 
dados com os quais trabalha. 
E a discriminação pode resul-
tar do treinamento de modelos 
de mineração de dados (por 
exemplo, classificadores) que 
são tendenciosos contra cer-
tos grupos protegidos (etnia, 
gênero, religião, preferências 
políticas etc.).

Modelos preditivos podem 
discriminar, mesmo que o pro-
cesso de computação seja justo 
e bem intencionado. Isso ocorre 
porque a maioria dos métodos 
são baseados em suposições 
de que os dados históricos en-
tão corretos e representam bem 
a população – o chamado viés 
algorítmico.

Os esforços para garantir a 
privacidade levaram ao desen-
volvimento do controle estatís-

tico de divulgação e mineração 
de dados preservados. Diferen-
tes modelos e suas variações 
foram propostos para proteger 
contra diferentes tipos de ata-
ques, entre eles: k-Anonymity, 
l-diversity, t-closenees.

A questão da discriminação 
é considerada a partir de uma 
perspectiva de mineração de 
dados, mais precisamente em 
duas direções: descoberta da 
discriminação e prevenção da 
discriminação.

A descoberta visa encon-
trar padrões discriminatórios 
usando métodos de mineração 
de dados. Essa abordagem 
tipicamente minera as regras 
de associação e classificação 
dos dados e, em seguida, ava-
lia essas regras em termos de 
discriminação potencial.

Uma abordagem estatística 
mais tradicional para a desco-
berta de discriminação geral-
mente ajusta um modelo de 
regressão aos dados, incluindo 
os recursos protegidos (como 
gênero, raça etc.), e analisa 
a magnitude e significância 
estatística dos coeficientes de 
regressão nos atributos. Se 
esses coeficientes parecerem 
significativos, a discriminação 
será sinalizada.

A prevenção da discrimina-

ção desenvolve algoritmos que 
produzem modelos preditivos, 
garantindo que esses modelos 
sejam livres de discriminação. O 
objetivo é ter um modelo (regra 
de decisão) que obedeça às res-
trições de não discriminação.

Sendo assim, à medida que 
os algoritmos se tornam mais 
comuns na implementação de 
sistemas tecnológicos, estu-
dar o mundo significa estudar 
algoritmos. O viés pode abran-
ger uma grande variedade de 
investigações e questões com 
importantes implicações de in-
teresse público que demandam 
escrutínio algorítmico.

Descobrir como os algorit-
mos se comportam pode levar 
a uma discussão difícil, mas 
importante: como nós, a so-
ciedade, queremos que esses 
algoritmos se comportem?

 
*Débora Morales é mestra 

em Engenharia de Produção 
(UFPR) na área de Pesquisa 
Operacional com ênfase a 
métodos estatísticos aplica-
dos à engenharia e inovação 
e tecnologia, especialista em 
Engenharia de Confiabilidade 
(UTFPR), graduada em Esta-
tística e em Economia. Atua 
como Estatística no Instituto das 
Cidades Inteligentes (ICI).

O SENHOR EMBAIXADOR!
Estamos a assistir a grande 

polêmica sobre a sugestão do filho 
do presidente da república, para 
ocupar o cargo de embaixador 
nos Estados Unidos da América. 
A imprensa trata o caso como se o 
indicado seja uma pessoa inteira-
mente desqualificada para ocupar 
o cargo em epígrafe. Em momento 
nenhum é dito que se trata de um 
deputado federal em segundo man-
dato, tem curso superior completo e 
funcionário concursado da Polícia 
Federal do Brasil, aluno de um cur-
so de pós-graduação em economia 
ainda em andamento, fala inglês e 
espanhol, tem a idade requerida 
para o cargo e ficha corrida policial 
social sem máculas sociais que 

possam criar constrangimentos 
para os demais nacionais. 

Como sabemos, ser embaixa-
dor é um cargo da mais absoluta 
confiança do presidente da Repú-
blica e que tem a especial finali-
dade de manter a politica externa 
do país junto à nação onde ele irá 
servir como representante máxi-
mo do Brasil junto àquele pais. O 
embaixador a serviço em qualquer 
país dispõe de uma plêiade de fun-
cionários do ministério que dão su-
porte técnico a todos aqueles que 
ocupam este cargo em qualquer 
local das nossas representações 
diplomáticas, mundo afora!

Em momento algum, embai-
xador nenhum, tomará decisões 

precipitadas em desconformidade 
com o que propõe a política de 
relacionamento internacional com 
as demais nações com quem o 
Brasil se relaciona sem comunica-
ra à autoridade máxima nacional 
vigente no país.

O fato de um candidato ser, 
apenas, indicado para um cargo se-
melhante não significa que  venha 
a ser efetivado no posto, simples-
mente, por ser filho de quem quer 
que seja, inclusive do  presidente 
da República. Qualquer indicado é 
sabatinado pelo Congresso Nacio-
nal, que aprova ou não o seu nome 
para a ocupação do cargo indicado. 
Portanto se o apontado for aprova-
do pelos membros do Congresso 

Nacional, a responsabilidade do 
envio do mesmo para a embaixada 
indicada passa a ser, não do pai do 
indicado, mas do colegiado que o 
questionou para a ocupação da 
função esteja ela onde estiver!

A ocupação de uma colocação 
dessa natureza exige, antes de 
mais nada, a aceitação do manda-
tário do país para o qual o mesmo 
está a ser encaminhado. Segundo 
o que assistimos, o presidente 
americano não só aceitou a indi-
cação como teceu comentários 
positivos pessoais ao indicado. 
Os comentários indicam que o re-
comendado terá um transito mais 
acessível junto ao grande manda-
tário do norte.

 A oportunidade se profissio-
nalizar e garantir seu lugar no 
mercado de trabalho está mais 
próxima do que nunca. Você 
pode se matricular nos cursos 
técnicos do SENAI, uma das 
escolas mais conceituadas em 
todo o país, até o dia 16/08, com 
valores promocionais. 

 Com unidades em todo o 
estado, no SENAI você poderá 
desenvolver seu talento em 
cursos técnicos que estão em 
alta no mercado de trabalho. 
São 30 cursos em áreas como 
Tecnologia da Informação, 
Indústria da Moda, Energia e 

Metalmecânica, dentre outros. 
A instituição oferece ainda 
capacitação em Jogos Digitais, 
Automação Industrial, Modela-
gem do Vestuário, Design de 
Calçados, Eletrônica, Biotecno-
logia e muito mais. 

 Quer saber quais oportuni-
dades ainda estão disponíveis 
no SENAI confira a relação com-
pleta de cursos. Candidatos que 
gerarem o boleto de matrícula até 
o dia 16/08/2019 terão desconto 
de 10%. Assim, o boleto de matrí-
cula terá o valor R$ 179,10. Para 
mais informações, acesse www.
fiemg.com.br/senai

Cursos técnicos do 
SENAI estão com 

inscrições até 16 de 
agosto

Matrículas estão com valores 
promocionais
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São Lourenço

78 médicos formados no exterior 
chegam a São Lourenço para o 

programa Revalida
São Lourenço recebeu esta 

semana um grupo de médicos 
formados em Universidades 
estrangeiras, que irão validar o 
diploma no Brasil. Eles fazem 
parte do programa “Revalida”, 
que é o estágio de estudos 
complementares que dura o 
período de um ano, para sim-
plificar o processo de reconhe-
cimento de diplomas de medi-
cina, emitidos por instituições 
de ensino estrangeiras. Para 
atuar como médico no Brasil, o 
estudante formado no exterior 
precisa fazer o reconhecimento 
do seu diploma para só depois 
solicitar ao conselho regional 
de medicina a autorização 
para trabalhar. Todo o processo 
supervisionado pela Universi-
dade Federal do Mato grosso, 
Faculdade Presidente Antônio 
Carlos (FAPAC) e Instituto To-
cantinense Presidente Antônio 
Carlos Porto (IPAC).

Dessa forma, o grupo de 
médicos irá atuar como estagi-
ários nas Unidades Básicas de 
Saúde, Policlínica, Viva Vida, 
Saúde Mental e também no 
Hospital São Lourenço. Eles 
deverão cumprir seus estágios 
nas 5 áreas básicas: Gineco-
logia e Obstetrícia; Pediatria; 
Clínica Médica, Cirurgia Geral 
e Saúde da Família.

Durante esta semana, os 
médicos estão em fase de 
adaptação e inserção nos seto-
res em que irão atuar prestando 
suporte. O grupo é composto 
profissionais de diversos Esta-
dos brasileiros e também por 
estrangeiros, em sua maioria da 
América do Sul, formados em 
Universidades sul-americanas. 

Este programa de ensino é 
um convênio firmado entre o 
Hospital São Lourenço e a Pre-
feitura, através da Secretaria 
de Saúde.

Devolução de R$ 2 milhões do 
município para a Funasa permitirá 

reinício das obras da ETE

Por Jorge Eduardo Marques
São Lourenço Atual

Foi liberado, na tarde desta 
quarta-feira, 7, a devolução de R$ 
2.304.263,19 da conta do Fundo 
Especial de Investimento em 
Obras de Saneamento (FEIOS) 
para as contas onde está deposi-
tado o recurso federal para a cons-
trução da Estação de Tratamento 
de Esgoto (ETE). O reembolso 
foi liberado após a deliberação do 
Conselho Fiscal em reunião com 
o corpo técnico e gestor do Ser-
viço Autônomo de Água e Esgoto 
(SAAE) de São Lourenço.

Com as obras iniciadas em 
2009 e paralisadas desde 2015 
com a falência da construtora 
Sanenco, a devolução do recur-
so é o primeiro passo para que 
a Fundação Nacional de Saúde 
(Funasa) possa liberar o restante 
dos recursos do Governo Federal 
para a conclusão das obras. O 
recurso devolvido é o dinheiro 
que foi arrecadado pelo SAAE 
da população para realização 

das obras de construção da ETE 
somado aos recursos federais.

De acordo com o diretor de 
engenharia do SAAE, Frederi-
co Ferreira de Vasconcelos, o 
recurso devolvido é referente a 
todas as estruturas, benfeitorias 
e investimentos, realizadas na 
gestão do então prefeito José 
Sacido Barcia Neto, que não 
serão reaproveitadas, a exemplo 
dos tanques que estão com a 
estrutura condenada.

“A Funasa entende que uma 
obra completa tem que ter etapa 
útil, que é funcionar por comple-
to. Um tanque, a exemplo dos 
decantadores que não tem fun-
cionalidade, não tem etapa útil. 
Por isso, o município tem que 
devolver o dinheiro para os con-
vênios. Os cálculos da Funasa 
levaram em consideração tudo 
o que entrou obra: material, mão 
de obra, equipamento, serviços 
e administração local. Esses 
itens foram descontados do in-
vestimento”, explicou Frederico 
Ferreira de Vasconcelos.

O diretor de engenharia ainda 
destacou que os mais R$ 2 de mi-
lhões vão ser utilizados na mesma 
obra, porém poderiam ser utilizado 
para outros investimentos relaciona-
dos ao tratamento de esgoto. “Em-
bora já tenha o dinheiro para a obra, 
esse dinheiro do FEIOS poderia ser 
aproveitado para investir na própria 
ETE ou na ampliação do sistema 
de coleta do esgoto para envio dele 
para a ETE”, disse o diretor.

Em nota, o Conselho Fiscal do 
FEIOS informou que considera 
necessária a devolução dos re-
cursos para a FUNASA e a con-
dicionou mediante a prefeitura de 
São Lourenço e o SAAE busca-
rem a responsabilização do pre-
juízo. “O conselho compreende 
a necessidade do ressarcimento 
para reinício das obras, porém 
exige da prefeitura e do SAAE 
que procurem os meios legais 
para que os responsáveis pelo 
prejuízo devolvam os recursos 
para o fundo de investimento”.

A obra
Em maio deste ano técnicos 

do SAAE, Funasa e prefeitura 
finalizaram os planos de trabalho 
das obras. Os planos de trabalho 
são as pactuações de tudo o 
que será construído na obra e 
de qual convênio sairá o recurso 
para pagamento de cada unidade 
construída, uma vez que há dois 
convênios com recursos para a 
construção da ETE. Nos planos 
de trabalhos ainda constam as 
metas que deverão ser cumpridas 
durante a execução das obras.

Com um custo de mais de R$ 
17 milhões, a primeira etapa ETE 
terá capacidade para tratar cerca 
de 70% do esgoto, que é a parte 
recolhida pelos interceptadores 
instaladas na cidade. “A construção 
da primeira fase, se bem operada, 
consegue retirar em torno de 75% 
a 80% da carga orgânica, que é 
o a carga poluidora do Rio Verde. 
O lodo que sai do reator, são bac-
térias mortas, será destratado no 
próprio local e vai ser enviado para 
um aterro sanitário pelo transbordo 
do lixo que já está sendo realizado 
ao lado da ETE”, disse Frederico.

O Conselho Fiscal do Fundo de Investimentos exigiu a
responsabilização do prejuízo pela prefeitura e SAAE
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LANÇAMENTO 
ROTA

 NHÁ CHICA
Teremos um importan-

te evento em Baependi 
para formalizar a Rota 
Nhá Chica, que o Sebrae 
, em parceria com as Pre-
feituras, está trabalhando 
desde 2018.

O objetivo da Rota Nhá 
Chica é criar um caminho 
de peregrinação baseado 
nas virtudes da beata, 
elevando a fé, propondo 
uma nova experiência aos 
peregrinos que passarem 
pelo trajeto, estimular o 
turismo religioso e a cul-
tura, assim favorecendo 
o desenvolvimento da 
comunidade local através 
do caminho devocional de 
Nhá Chica.

Contamos com sua 
presença!!

Data: 22/08/2019

I Concurso Degusta de Fotografia 
retrata as belezas gastronômicas 

do Sul de Minas

Os apaixonados por fotografia 
ganharam mais um motivo para 
preparar as lentes da câmera e 
retratar os valores e as riquezas 
da região do Sul de Minas Gerais. 
De 1º a 25 de agosto, o São 
Lourenço Convention & Visitors 
Bureau (SLC&VB) realiza o I 
Concurso Degusta de Fotografia, 
com o tema “A Gastronomia na 
Mantiqueira de Minas”. 

 A ação faz parte da progra-
mação da 8ª edição do Festival 
Gastronômico Degusta, que 
acontecerá em setembro, e irá 
premiar os três primeiros lugares 
com passeios culturais em São 
Lourenço. O concurso é aberto 
para fotógrafos profissionais ou 
amadores de todo o Brasil e as 
imagens enviadas deverão de-
monstrar as belezas dos Terrois 
da Mantiqueira de Minas, tendo 
a gastronomia abordada dentro 
dos seguintes subtemas: Culi-
nária da Mantiqueira de Minas, 
sua história, raízes e prazeres 
/ Culinária e Religião na Manti-
queira de Minas / A gastronomia 
começa na terra. O plantio, os 
temperos e a produção de ali-
mentos característicos de Minas 
na Mantiqueira Mineira. 

 Para participar, os interes-
sados devem enviar as fotos 
autorais para o e-mail degustasa-
olourenco@gmail.com até o dia 
25 de agosto. Cada participante 
poderá enviar até 2 fotos por 
subtema, de acordo com o re-
gulamento descrito no link http://
bit.ly/concurso-degusta-foto. 
As fotografias recebidas serão 
julgadas por uma comissão for-
mada por fotógrafos escolhidos 
e convidados pelo SLC&VB, que 
irá selecionar as três melhores, 
avaliando a a qualidade foto-
gráfica e técnica, a criatividade 
e originalidade na abordagem 
do tema e a composição e olhar 
artístico da foto em relação ao 
subtema. 

 O primeiro lugar será pre-
miado com um voo de balão, 
em São Lourenço, junto com um 
acompanhante. O segundo lugar 

ganhará um passeio no Trem 
das Águas, em São Lourenço, 
com um acompanhante. Já o 
terceiro lugar será premiado com 
um passeio pela Rota do Café 
Especial, para o ganhador e um 
acompanhante. Haverá ainda 
um prêmio de menção honrosa 
para a melhor fotografia, com 
almoço para duas pessoas no 
Restaurante do Chico, também 
em São Lourenço. 

 A avaliação das fotografias 
será realizada até o dia 26 de 
agosto e o anúncio dos ganhado-
res será feito durante a 8ª edição 
do Festival Gastronômico De-
gusta, no pavilhão gastronômico, 

onde serão expostas as fotos 
selecionadas para concorrerem 
aos 3 prêmios principais. A data 
deste anúncio será divulgada na 
Fanpage do evento: www.face-
book.com/degustasaolourenco.   

 
Serviço: 

I Concurso Degusta de Foto-
grafia 

- Data: de 01 a 25 de agosto 
de 2019 

- Tema: A Gastronomia na Man-
tiqueira de Minas 

- Inscrições: degustasaolouren-
co@gmail.com 

- Regulamento: http://bit.ly/
concurso-degusta-foto 

Prêmios:  
1º Lugar: Voo de balão, em 

São Lourenço, para o ganhador 
e um acompanhante 

2º Lugar: Passeio no Trem 
das Águas, em São Lourenço, 
para o ganhador e acompa-
nhante 

3º Lugar: Rota do Café, para 
o ganhador e um acompanhante 

Menção honrosa: Almoço para 
duas pessoas no Restaurante do 
Chico, em São Lourenço. 

Informações: Renata Rosas: 
Fair Play Assessoria - www.
fairplayassessoria.com.br - 21 
98330-8855

Concurso faz parte da 8ª edição do Festival Gastronômico Degusta e irá 
premiar os vencedores com passeios culturais em São Lourenço   


