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QUEIJO D’ALAGOA-MG 
TAMBÉM PROMOVE O 

#MÊSDOQUEIJO EM NO-
VEMBRO

 No Sul de Minas, na pe-
quena cidade de Alagoa, a 
Queijo D’Alagoa-MG – empresa 
mineira pioneira na venda de 
queijo pela internet e na entre-
ga em todo o Brasil – completa 
12 anos e, para comemorar o 
aniversário abriu 1 vaga para 
Degustador(a) de Queijo.

 Para concorrer a vaga basta 
seguir as regras elencadas no 
instagram @queijodalagoamg

 Além da vaga, a Queijo 
D’Alagoa-MG transformou No-
vembro no #MêsDoQueijo e 
está concedendo um Cupom 
de Desconto: QUEIJO12 para 
ser utilizado no site.
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Cada vez mais os consumi-
dores brasileiros têm sentido no 
bolso o aumento dos alimentos 
na hora de fazer as compras. A 
alta da inflação mudou o prato 
e colocou famílias à beira da 
fome. Segundo estudo divul-
gado pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), em 
setembro deste ano, o Indicador 
de Inflação por Faixa de Renda 
apontou que a inflação continua 
maior para as famílias que pos-
suem menor renda (0,91%,), 
enquanto as famílias de renda 
mais alta a variação é mais 
amena (0,78%).

O cardápio da família é 
construído ou formado com o 
que podem comprar e, com o 
que não subiu de preço entre 
um mês e outro. Àqueles que se 
encontram em situação de inse-
gurança alimentar, falta-lhes o 
alimento básico. A solidariedade 
muitas vezes é a única forma 
para se manterem.
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E-commerce Mineiro 
abre vaga para 

Degustador de Queijo

Cardápio de famílias é baseado 
na alta dos alimentos

Iniciativa da LBV ampara famílias em situação
de insegurança alimentar
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Você é agitado, ansioso, 
estressado? Difícil achar alguém 
que não é, não é verdade? Mas 
essa é uma condição que não é 
saudável para nossa vida. E uma 
das coisas mais importantes que 
todo estressado, agitado e ansio-
so deve fazer é orar ao Senhor.

Buscar ao Senhor é um 
poderoso remédio que cura as 
nossas ansiedades e nos traz 
uma calma e uma paz podero-
sa. É por isso que separei 15 
modelos de oração para que 
estressados, agitados e ansio-
sos façam ao Senhor e pos-
sam, assim, colher as bênçãos 
da calma, paz e tranquilidade 
proporcionadas pela ação do 
Senhor em nossas vidas, como 
ensina a Palavra de Deus:

“lançando sobre ele toda a 
vossa ansiedade, porque ele tem 
cuidado de vós” (1 Pedro 5:7)

15 orações para estressa-
dos, agitados e ansiosos

1) Senhor, desacelere as ba-
tidas do meu coração, acalman-
do minha mente e me trazendo 
paz para tomar as decisões que 
dependem de mim.

2) Senhor, diminua meu ritmo 
apressado, ajuda-me a entender 
que não tenho o poder de resol-
ver tudo. Ajuda-me a aceitar aqui-
lo que não depende de mim, com 
um coração compreensivo.

3) Senhor, em meio às con-
fusões do dia, dê-me a tranqui-
lidade para agir corretamente e 
não ser tomado pela agitação 
mundana que vem para tirar a 
minha paz e me afastar de Ti.

4) Senhor, retire a tensão 
dos meus músculos e nervos, 
ajuda-me a cuidar com mais 
carinho da saúde do corpo que 
o Senhor me deu.

5) Senhor, ajuda-me a esva-
ziar a minha mente e relaxar para 
conhecer o poder magnifico e re-
parador do sono e do descanso.

6) Senhor, ensina-me a arte 
de tirar pequenas férias, reduzir 
meu ritmo para contemplar uma 
flor, papear com um amigo, afa-
gar uma criança, ler um poema, 
ouvir minha música preferida… 

7) Senhor, acalma os meus 
passos, para que eu possa 
perceber no meio do incessan-
te trabalho diário e dos ruídos, 
lutas, alegrias, cansaços ou 
desalentos, a Tua presença 
constante no meu coração e no 
trilhar dos meus caminhos.

8) Senhor, modera as minhas 
palavras, para que eu não gaste 
palavras apenas com a murmura-
ção, mas possa entoar o cântico 
da esperança, da fé e da gratidão, 
sorrir para o meu próximo e calar-
me para escutar a Tua voz.

9) Senhor, tire de mim a super-
ficialidade e inspire-me a enterrar 
minhas raízes no solo dos valores 
duradouros da vida, para que eu 
possa crescer em todos os sen-
tidos mais positivos até onde o 
Senhor deseja para minha vida

10) Senhor, ajuda-me a ser 
mais grato e menos estressado. 
Mais confiante e menos ansioso. 
Mais calmo e menos agitado.

11) Senhor, quando eu in-
sistir em sofrer porque quero as 
coisas no meu tempo, ajuda-me 
a perceber que o Senhor tem 
determinado o tempo oportuno 
para todos os acontecimentos.

12) Senhor, abre os meus 
olhos para que eu enxergue 
as pessoas não como objetos, 
mas como seres humanos que 
têm suas qualidades e defeitos 
assim como eu.

13) Senhor, ensina-me a 
descansar em meio às tempes-
tades assim como Jesus fez, 
firmado no Teu cuidado e no Teu 
agir em minha vida.

14) Senhor, faze-me confiar 
mais na Tua provisão. Que eu 
consiga aprender que o Senhor 
é quem me sustenta e não as 
minhas próprias forças e esfor-
ços humanos.

15) Senhor, se eu me perder 
em minhas ansiedades, estres-
ses e agitações, faz alguma 
coisa para me reconduzir, cuida 
de mim, ainda que seja doloroso 
para mim, corrige-me como um 
Pai amoroso.

Amém. 

15 orações para estressados, 
agitados e ansiosos

Postado por Presbítero André Sanchez

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ANDRELÂNDIA

AVISO DE INTENÇÃO
O Município  de Andrelândia, por 

intermédio da Comissão de Licitações, 
torna público nos termos do §3º do art. 
75 da Lei nº 14.133/2021, a manifesta-
ção de interesse da Administração em 
obter propostas adicionais de even-
tuais interessados, com o objetivo de 
selecionar a proposta mais vantajosa, 
visando a Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços 
de organização e divulgação de even-
tos do município, conforme condições 
e especificações contidas no Termo 
de referência - Anexo I. Os valores 
orçados para a contratação são de 
R$26.220,00 (vinte e seis mil e duzentos 
e vinte reais). Os interessados deverão 
encaminhar suas propostas até às 
16:00 horas do dia 25/11/2021, para o 
e-mail licitacao2@andrelandia.mg.gov.
br. Informações pelo telefone (35) 
3325-1432. Andrelândia, 22/11/2021. 
Gabriela G. Procopio – CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 164/2021, PRE-

GÃO ELETRÔNICO Nº 046/2021 A 
Prefeitura de Andrelândia, por intermé-
dio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio 
designados pela Portaria nº 188/2021, 
torna público, para conhecimento dos 
interessados, que realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, 
tipo Menor Preço por Item, em sessão 
pública eletrônica a partir das 09:00 
horas (horário de Brasília- DF) do 
dia 06/12/2021, através do site www.
bll.org.br destinado  a aquisição de 
04 computadores para atender as 
necessidades da Secretaria de Saú-
de, conforme Plano de Trabalho de 
Aplicação dos Recursos, em cumpri-
mento à Resolução SES/MG 7.150 de 
13/07/2020, para atender à demanda 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme condições e especificações 
contidas neste Termo de Referência, 
relativo ao Processo nº 164/2021. O 
Edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis no endereço citado abaixo 

ou nos sites www.bll.org.br e também 
pelo site www.andrelandia.mg.gov.br. 
Andrelândia, 22/11/2021. Gabriela G 
Procopio – Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 167/2021, PRE-

GÃO ELETRÔNICO Nº 047/2021 A 
Prefeitura de Andrelândia, por intermé-
dio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 
torna público, para conhecimento dos 
interessados, que realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, tipo 
Menor Preço por Item, em sessão pú-
blica eletrônica a partir das 08:00 horas 
(horário de

Brasília-DF) do dia  07/12/2021, 
através do site https://www.bll.org.br/, 
destinado  a Registro de Preço para 
futuras e eventuais contratações de em-
presas para fornecimento de materiais 
de consumo (com e sem registro) para a 
secretaria de saúde do Município de An-
drelândia – MG. O Edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no endereço 
citado abaixo ou nos sites https://www.
bll.org.br/ e www.andrelandia.mg.gov.
br. Andrelândia, 22/11/2021. Gabriela 
Procópio-Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo n° 169/2021 - Pregão 

Presencial n° 054/2021 Contratação 
de empresa para o fornecimento de 
galpão pré-fabricado 8x30x4, incluindo 
materiais, equipamentos e mão de obra 
especializada, conforme condições e 
especificações contidas no TERMO 
DE REFERÊNCIA – ANEXO II, parte 
integrante e inseparável deste edital. 
Entrega de Envelopes e Sessão Pública 
dia 06/12/2021, Horário: 13:00 horas 
(horário de Brasília – DF), para cre-
denciamento e abertura dos envelopes. 
O Edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis no site www.andrelandia.
mg.gov.br. Informações: licitacao2@
andrelandia.mg.gov.br

- (35)3325-1432. Andrelândia-MG, 
22/11/2021. Gabriela G Procopio – 
Pregoeira.

Black Friday ou 
Black Fraude

*Por Antonio Gonçalves

No próximo dia 26 de novembro 
de 2021 acontece mais uma edição 
da Black Friday, em cópia ao mo-
delo norte americano de elevados 
descontos em itens selecionados. 
Todavia, enquanto lá as pessoas 
fazem filas nas portas das grandes 
lojas e a correria é desenfreada por 
conta da diferença acentuada de 
preços, aqui muitos lojistas somen-
te se utilizam da nomenclatura para 
atrair o cliente, já que é possível 
notar em muitas lojas descontos 
entre 10% e 15% ou um aumento 
dos preços para conceder o des-
conto e deixar o valor idêntico ao 
anterior. Desculpe isso não é Black 
Friday e sim Black Fraude. 

Mesmo diante do desvirtuamen-
to da data, os consumidores brasi-
leiros ainda são crédulos e insistem 
em consumir, mesmo a maioria das 
ofertas serem, no mínimo, questio-
náveis. Segundo pesquisa feita pela 
Conversion, que entrevistou 400 
consumidores, 76,50% realizaram 
compras na data, e para este ano 
a expectativa é o incremento do 
número para 87,75% tanto para 
compras nas lojas físicas como 
online. Paradoxalmente um dos 
produtos mais desejados é o celular, 
logo este que, de longe, é um dos 
itens mais caros do mundo devido 
ao acúmulo de impostos.

O iPhone 13, por exemplo, 
segundo levantamento da Isto é 
Dinheiro, o aparelho custa no Bra-
sil o equivalente a US$1.446,57 
(R$7.652,00) em sua versão mais 
simples, ao passo que nos Estados 
Unidos o preço é de US$829,00 
(R$4.385,00).

Em decorrência da pandemia 
do COVID-19 as vendas online 
cresceram exponencialmente e, 
segundo a Associação Brasileira 
de Comércio Eletrônico, corres-
pondem a 11,2% do setor varejista 
(número que dobrou por conta da 
pandemia) e, com a Black Friday 
a projeção mostra o aumento do 
percentual para 18,7%.

Enquanto o comércio projeta 
recordes de vendas o consumidor 
deve ter atenção, afinal, o endivida-
mento já atinge 74,6% das famílias 
(equivalente a 12,2 milhões de 
famílias) e o percentual de inadim-
plência aumentou para 25,6%. 
Mesmo assim, a Associação Brasi-
leira dos Consumidores projeta um 
consumo médio de R$620,00 ante 
a R$668,70 no ano anterior.

Em paripasso com maiores ven-
das também caminha as tentativas 
de fraudes e golpes eletrônicos, 
portanto é importante que o consu-
midor tenha alguns cuidados antes 
de confirmar a compra de algum 
produto online, já que a expectati-
va de aumento defraudes gira em 
torno de 52% a mais do que o ano 
passado na Black Friday. Aqui des-
tacamos os principais cuidados:

1) Cuidado com o Phishing, 

isto é, links enviados pelas redes 
sociais, WhatsApp ou e-mail, pode 
ser uma porta para pegar suas 
senhas e dados pessoais, portan-
to, sempre verifique nas páginas 
oficiais antes de clicar. Tem sido 
crescente o aumento dos sites ma-
liciosos com a intenção de enganar 
o consumidor;

2) Pesquise e veja a variação 
dos preços, não caia no golpe da 
Black Fraude; 

3) Não compre em uma loja na 
qual o site não é seguro;

4) Cuidado com suas senhas, 
não utilize aniversários ou datas 
comemorativas; 

5) Não habilite a opção de 
armazenar senhas do cartão para 
compras futuras; 

6) Desconfie de lojas que so-
mente possuem a opção de paga-
mento via boleto bancário;

7) Fique atento para promoções 
em redes sociais e verifique se as 
páginas não são falsas e tenham 
como objetivo pegar os dados dos 
consumidores; 

8) Tenha sempre um antivírus 
atualizado; 

9) Consulte a loja que irá consu-
mir em sites de reclamações como 
Reclame Aqui e o Procon; 

10) Verifique as promoções 
se nas compras parcelas não há 
acréscimo de juros; 

11) Verifique a diferença do 
frete de entrega; e

12) Confira se o item que você 
irá comprar é vendido pela loja em 
que você está e não por um terceiro 
não certificado.

Por fim, mas não menos impor-
tante está no uso indiscriminado do 
Pix, pois, a atenção deve ser redo-
brada antes de preencher os dados 
e no recebimento do QRCode já 
que o valor a ser cobrado pode ser 
maior do que o da compra original. 
Além do risco do vazamento de da-
dos e utilização indevida do Pix.

Se, infelizmente, você foi ví-
tima de algum dos golpes acima 
a primeira providência é realizar 
um Boletim de Ocorrência. Poste-
riormente entre em contato com a 
instituição financeira que realizou 
a operação e coloque seu gerente 
bancário a par do problema. Caso 
seja viável ligue para o SAC da 
empresa que realizou a venda ou 
a denuncie em sites especializados 
como Procon ou Reclame Aqui. Por 
fim, mas não menos importante: 
consulte sempre um advogado!

* Antonio Gonçalves é advogado 
criminalista. Pós-doutor em Desa-
fios enla post modernidad para los 
Derechos Humanos y los Derechos 
Fundamentales pela Universidade 
de Santiago de Compostela, Pós-
Doutor em Ciência da Religião pela 
PUC/SP, Pós-Doutor em Ciências 
Jurídicas pela Universidade de 
La Matanza. Doutor e Mestre em 
Filosofia do Direito pela PUC/SP, 
MBA em Relações Internacionais 
da Fundação Getúlio Vargas.

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE BAEPENDI/MG

Isaias Faria Pagliarini, Oficial do Cartório de Registro de Imó-
veis desta Comarca de Baependi/MG, na forma da Lei, etc....

Faz público para ciência dos interessados, nos termos dos 
artigos 19, parágrafo 3.º da Lei n.º 6.766, de 19/12/1979, que 
Monte Verde Condomínio e Administração de Bens – EIRELI, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 
39.652.835/0001.61, com sede na Rua Cel Vicente Seixas, s/n, 
Baependi/MG, depositou neste Cartório, sito na Av. Major José 
Izalino, 98, centro, Baependi/MG, projeto de loteamento apro-
vado e demais documentos exigidos pela legislação pertinente, 
com relação a propriedade localizada no Bairro da Palmeira, 
Baependi/MG, com a denominação de “Loteamento Residencial 
Vista Linda”, composto de 336 lotes de terreno, distribuídos em 
onze (11) quadras (identificadas pelas letras A, B, C, D, E, F, 
G, H, I, J e K), com área total de 100.000,00m2. Decorridos o 
prazo de 15 dias após a publicação deste edital, não havendo 
impugnação, será efetivado o registro na forma legal. Baependi, 
17/11/2021. O Oficial, Isaias Faria Pagliarini

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE BAEPENDI/MG

Isaias Faria Pagliarini, Oficial do Cartório de Registro de 
Imóveis desta Comarca de Baependi/MG, localizado na Av. 
Major José Izalino, 98, centro – Baependi/MG – CEP 37443-
000, na forma da Lei, etc....

Em cumprimento ao disposto no artigo 213, parágrafo 3.º 
da Lei n.º 6.015/1973, com as alterações inseridas pela Lei 
n.º 10.931/2004, vem notificar o Espolio de José Augusto 
Esau dos Santos e demais confrontantes e interessados, para 
manifestar(em) em quinze (15) dias sobre pedido de retificação 
de área apresentado neste Cartório por Carlos Eduardo da Sil-
veira e outros, do imóvel rural de são proprietários, localizado 
no Município de Baependi/MG, denominado “Aldeia Flor da 
Candeia”, constante da Matrícula n.º 22.139, em que consta que 
a mesma possui 36.75.00 ha., seja retificada para 56.33.18 há, 
nos termos do memorial e levantamento planimétrico apresen-
tados. Decorridos o prazo de 15 dias após a publicação deste 
edital, não havendo impugnação, será efetivada a retificação 
como se requer, com a anuência presumida dos confrontantes 
notificados (artigo 213, parágrafo 4.º da Lei 6.015). Baependi, 
18/11/2021. O Oficial, Isaias Faria Pagliarini

Eletrobras Furnas anuncia 
projetos selecionados no 

Edital Social 2021
Empresa destinará R$ 1 milhão 

para cinco iniciativas que atendem 
comunidades de Angra dos Reis, 
Baixada Fluminense, Rio de Janei-
ro, Belo Horizonte e São Paulo

Eletrobras Furnas acaba de 
anunciar o resultado do Edital So-
cial edição 2021, que destina R$ 1 
milhão a projetos que contribuem 
para a redução das desigualdades 
e o desenvolvimento sustentável 
das comunidades do entorno dos 
empreendimentos da empresa.  As 
cinco iniciativas contempladas rece-
berão até R$ 200 mil cada.

Os projetos selecionados são: 
Programa de Germinação de Im-
pacto (PGI), que atende moradores 
de Mambucaba, em Angra dos Reis 
(RJ); Projeto Pesquisador Curumim, 
destinado à comunidades no entorno 
da Subestação São José, em Belford 
Roxo (RJ); Cidadania Criativa, dedi-
cado à jovens do Morro das Pedras, 
em Belo Horizonte (MG); Ação Pe-
dagógica de apoio à Educação, que 
beneficiará moradores do Grajaú e 
Complexo do Lins e Vasconcelos, 
no Rio de Janeiro (RJ), além Maker 
Space IoT, para estudantes do 
Ensino Médio de escolas públicas 
da Grande São Paulo. Outras cinco 
propostas foram escolhidas como 
suplente e podem eventualmente se-
rem contempladas posteriormente.

O edital recebeu 155 inscrições 
e, desse total, cinco projetos foram 
selecionados como titulares. “Es-
tamos satisfeitos com o resultado. 

Foram selecionados projetos que 
atendem áreas muito vulneráveis 
e que, com o apoio da Eletrobras 
Furnas, poderão contar com a 
ampliação de investimentos para 
melhorar a qualidade de vida da 
sua população”, declarou Marcos 
Machado, gerente do Departamento 
de Responsabilidade Social, Marca 
e Reputação da companhia. “Os se-
lecionados ofertarão iniciativas que 
visam fortalecer a cidadania, gerar 
renda e propiciar acesso à inovação 
tecnológica”, acrescentou. 

Todas as atividades das pro-
postas selecionadas seguem um 
ou mais dos seguintes Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS): 4 (Educação de Qualida-
de), 5 (Igualdade de Gênero), 8 
(Trabalho Decente e Crescimento 
Econômico), 10 (Redução das Desi-
gualdades) e 17 (Parcerias e Meios 
de Implementação). 

O detalhamento dos vencedores 
e projetos suplentes estão disponí-
veis em www.furnas.com.br .

Informações à imprensa: CDN 
Comunicação

André Sant’ Anna - andre.san-
tanna@cdn.com.br 

Luciana Ramos - luciana.ra-
mos@cdn.com.br

Fátima Gomes- fatima.gomes@
cdn.com.br 

Fabiana Castro - fabiana.cas-
tro@cdn.com.br

Plantão Imprensa: 
21) 99470-4437



Correio do Papagaio:  Pág 3Terça-feira, 23 de Novembro de 2021

Natal das Águas de São 
Lourenço tem programação 

cultural gratuita no sul de Minas

A partir do dia 20 de no-
vembro, o clima de Natal irá 
tomar conta das praças e 
ruas de São Lourenço, cida-
de no Sul de Minas Gerais. 
A chegada do Papai Noel no 
Trem das Águas acontece a 
partir das 20h30, quando o 
bom velhinho irá seguir de 
desfile e carreata da Estação 
até a Praça João Lage para 
abrir a programação da 4ª 
edição do Natal das Águas, 
organizado pelo São Lou-
renço Convention & Visitors 
Bureau (SLCVB).   

O público poderá conferir 
ainda uma extensa progra-
mação cultural, que tem 
início no dia 04 de dezembro, 
com a inauguração da De-
coração de Natal e da Casa 
do Papai Noel na cidade. O 
evento abre também a Ex-
posição de Presépios 2021 
e conta com a apresentação 
da Banda da ESA (Escola de 
Sargentos das Armas – Três 
Corações-MG), na Praça 
João Lage.

Já no final de semana 
dos dias 10, 11 e 12 de 
dezembro, o público pode-
rá conferir um especial de 
Natal, sempre às 20h, com 
apresentação da 3ª Mostra 
do Espaço de Dança Auyra 
Ferrer, no Escondidinho. No 
dia 10, haverá a inauguração 
da Pista de Patinação no 
Gelo, no Estacionamento do 
Parque das Águas. Já no dia 
12, às 20h, a Orquestra de 

 São Lourenço

Apresentações musicais e de dança, pista de pa-
tinação no gelo, projeção mapeada e concurso de 
presépios fazem parte da programação natalina, 

que se estende até o dia 6 de janeiro

Violeiros de São Lourenço 
irá se apresentar na Praça 
João Lage.

A programação segue no 
dia 18 de dezembro, às 15h, 

quando os visitantes poderão 
encontrar o Papai Noel em 
um tour pela cidade. Às 19h, 
o bom velhinho irá sair de 
trem para Soledade de Minas 

Cadastramento
Escolar 2022

Os pais e/ou responsáveis 
por estudantes candidatos a 
vaga em uma das escolas 
da rede municipal de ensino 
para o ano letivo de 2022 
deverão fazer a inscrição no 
Sistema Único de Cadastro e 
Encaminhamento para Matrí-
cula (SUCEM). O cadastro é 
feito pela internet.

O cadastro pode ser re-
alizado pelo próprio aluno 
quando ele for maior de 18 
anos. As pessoas que não 
possuem dispositivos com 
acesso à internet, podem 
comparecerem a uma das 
escolas para realizar o ca-
dastro.

O prazo para inscrição é 
até o dia 10 de dezembro no 
site: https://cadastroescolar.
educacao.mg.gov.br/.  

Quem pode
se inscrever: 

Estudante que ingressará 
no 1º ano do Ensino Funda-
mental;

Estudante que deseja 
ingressar nos demais anos 
de escolaridade, vindo de 
outras redes;

Estudante matriculado em 
2021 em escola pública, mas 
que a unidade de ensino não 
ofertará em 2022 o nível de 
ensino ou ano de escolarida-
de subsequente;

Saiba mais em: https://
www2.educacao.mg.gov.
b r / c o m p o n e n t / g m g /
story/11701-cadastro-dos-
candidatos-que-desejam-
ingressar-na-rede-publica-
de-ensino-em-2022-tera-
inicio-no-dia-17

e às 20h30, haverá um des-
file com as escolas de dança 
Vitrine da Dança, Denise 
Fonseca e Auyra Ferrer, até 
a Casa do Papai Noel.  

Já no dia 19 de dezembro, 
às 19h, o público poderá 
conferir o tradicional encon-
trão de Folia de Reis com 
apresentação dos Amigos 
da Viola e Seresta, na Pra-
ça João Lage. No dia 23 de 
dezembro, às 8h e às 15h, 
haverá um Tour do Papai 
Noel e Mamãe Noel, quando 
sua comitiva fará uma car-
reata pela cidade e visitará 
entidades beneficentes.

Encerrando a programa-
ção natalina, na manhã do 
dia 24 de dezembro, haverá 
a despedida o Papai Noel da 
cidade, em um voo de balão. 
A partir das 19h, o público 
poderá conferir ainda uma 
projeção mapeada, que fará 
uma homenagem de luz e 
movimento na Basílica de 
São Lourenço Mártir.

O Natal das Águas é uma 
realização do São Lourenço 
Convention & Visitors   com 
o apoio do Conselho Muni-
cipal de Turismo (Comtur), 
formado pelo poder público 
municipal e iniciativa privada, 
Secretaria Municipal de Turis-
mo e Cultura, Sindicomércio, 
SindHotéis, Trem das Águas, 
CDL, Parque das Águas, Pa-
roquia São Lourenço Mártir e 
de mais de cem empresas do 
município.   
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No Sul de Minas, na peque-
na cidade de Alagoa, a Queijo 
D’Alagoa-MG – empresa minei-
ra pioneira na venda de queijo 
pela internet e na entrega em 
todo o Brasil – completa 12 
anos e, para comemorar o 
aniversário abriu 1 vaga para 
Degustador(a) de Queijo.

 Para concorrer a vaga basta 
seguir as regras elencadas no 
instagram @queijodalagoamg

Além da vaga, a Queijo 
D’Alagoa-MG transformou No-
vembro no #MêsDoQueijo e 
está concedendo um Cupom de 
Desconto: QUEIJO12 para ser 
utilizado no site.

 
HISTÓRIA

 
O senhor Jeremias Sene 

era tropeiro, empilhava os 
queijos embrulhados em folhas 
de bananeira dentro de balaios 
de bambu, colocava-os em 
cima do lombo dos burros e 
atravessava a Serra da Man-
tiqueira por trilhas e caminhos 
rudimentares para vender os 
queijos no Vale do Paraíba-SP, 
e por vezes, em Resende-RJ. 

 
Os anos passaram. Os tem-

pos evoluíram.
 
 Seu bisneto, Osvaldo Mar-

tins de Barros Filho tornou-se 
tropeiro digital ao fundar a 
Queijo D’Alagoa-MG em 2009 
para ajudar o Sô Batistinha, 

produtor de quei jo que na 
época enfrentava dificuldades 
pra escoar a produção, pois a 
pessoa que comprava seu quei-
jo pagava um preço irrisório e 
tinha a bárbara coragem de dar 
um cheque para 40 dias.

 
Isso mudou.

 
Atualmente diversas famílias 

de pequenos produtores de 
queijo são parceiras da Queijo 
D’Alagoa-MG e contam com 
este sério trabalho para sobre-
viverem.

 A Queijo D’Alagoa-MG é 
pioneira na venda de queijo pela 
internet e na entrega de queijos 
artesanais em todo o país. Atra-
vés dos Correios e transportado-
ras a empresa entrega de Norte 
a Sul do Brasil.

 No início de tudo o propósito 
era ajudar o Sô Batistinha com 
os queijos. Com o passar dos 
anos ficou notório que a missão 
foi muito além!

 O negócio virtual da Quei-
jo D’Alagoa-MG iniciou uma 
transformação social no muni-
cípio de Alagoa reconhecendo 

a importância do produtor e 
agregando valor ao produto; 
preservando a história, cultu-
ra e tradição; movimentando a 
economia local; fomentando o 
turismo e promovendo Alagoa 
como destino turístico e ainda 
mantendo a agência dos Cor-
reios aberta com o contrato 
de postagem.

 Assessoria de Comunicação 
@queijodalagoamg

Site: www.queijodalagoa.
com.br

Instagram: www.instagram.
com/queijodalagoamg

E-commerce Mineiro 
abre vaga para 

Degustador de Queijo MG tem menor renda do 
Sudeste

O rendimento médio mensal 
do mineiro é o menor do Sudes-
te do País. Os dados da pes-
quisa do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
relacionados aos rendimentos 
das famílias de Minas Gerais 
revelam que, em 2020, aquelas 
pessoas que têm algum tipo de 
renda no Estado tiveram ga-
nhos de R$ 1.983, enquanto o 
rendimento médio do brasileiro 
chega a R$ 2.213.  Obtido por 
meio da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad Contínua),  o 
levantamento é realizado junto 
a pessoas a partir de 14 anos, 
que sinalizem diversos tipos de 
rendimentos (Diário do Comér-
cio – Belo Horizonte)

Poços vai integrar 
Associação Europeia 

 A parceria e similarida-
des com a cidade de Caldas da 
Rainha, em Portugal, garantiu 
ao município mineiro de Poços 
de Cadas, na região Sul de 
Minas Gerais, a adesão à As-
sociação Europeia de Cidades 
Termais Históricas. É a primeira 
vez que uma cidade brasileira 
integra o circuito turístico. A 
adesão de Poços de Caldas ao 
circuito europeu se justificou em 
função da geminação da cidade 
e Caldas da Rainha. A parceria 
com o município português, 
como cidade irmã de Poços de 
Caldas, nasceu há 20 anos, em 
uma sessão na cidade europeia 
depois de proposição pelo 
então deputado Jorge Mangor-
rinha aproveitando a ocasião 
dos 500 anos de colonização do 
Brasil e a evidente similaridade 
entre as localidades. (Jornal Mg 
Turismo – Belo Horizonte) 

Ações para valorização da 
cultura negra 

O Dia da Consciência Ne-
gra, comemorado neste fim 
de semana, tem sido utilizado 
pelas escolas da rede pública 
como oportunidade para traba-
lhar o tema com os alunos, con-
tribuindo para que o debate seja 
feito. As estratégias passam 
pela valorização da cultura ne-
gra e o combate ao racismo. As 
iniciativas desenvolvidas pelas 
unidades de ensino atendem às 
leis 10.639/03 e 11.645/08, que 
tratam da importância e obri-
gatoriedade de se trabalhar a 
temática nos estabelecimentos 
de ensino fundamental e médio. 
Em Cataguases, nas escolas 
estaduais Francisco Inácio 
Peixoto e Professor Quares-
ma, o projeto “Lugar de Preto” 
está sendo desenvolvido com 
os alunos para promover uma 
educação antirracista e celebrar 
a data. (Diário do Rio Doce – 
Governador Valadares)

Projeto gastronômico 
 Mesas ao ar livre, a 

população de Juiz de Fora tem 
se reencontrado com a cidade, 
de forma que apresenta maior 
segurança na hora de sair de 
casa. É isso que busca o pro-
jeto “Bar na rua”, criado pela 
Secretaria de Turismo (Setur) 
em ação com a Prefeitura de 
Juiz de Fora (PJF). A ideia é que 
bares, restaurantes, lanchone-
tes e hotéis possam instalar um 
parklet fora de seus estabeleci-
mentos, nas vagas reservadas 
para carros. O projeto já está 
em etapa de implantação em 
seis estabelecimentos da cida-

Rede de Notícias do Sindijori MG
www.sindijorimg.com.br

de e será apresentado como 
uma das ações de celebração 
do final de ano. (Tribuna de 
Minas – Juiz de Fora) 

Plantio de mudas 
O Lions Clube Montes Cla-

ros Sertanejo realizou o plantio 
de 100 mudas de árvores no 
Parque Municipal da Paz, nes-
te fim de semana, em evento 
realizado em parceria com a 
Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente. Foram mudas de 
espécies nativas do Norte de 
Minas. O parque foi criado 
recentemente e fica nas ime-
diações da Serra do Mel e 
dos condomínios residenciais 
naquela parte da cidade. O 
presidente Jefferson Tolentino 
Trindade explica que uma das 
metas mundiais do Lions Inter-
nacional é o fomento a proteção 
do meio ambiente e por isso, o 
clube de Montes Claros tomou 
a iniciativa de basicamente en-
cerrar o ano de 2021 com essa 
tarefa. (Gazeta Norte Mineira 
– Montes Claros) 

Feira livre em Ponte Alta 
A Secretaria Municipal do 

Agronegócio (Sagri) organiza 
os últimos preparativos para 
implantação de feira livre na 
Comunidade de Ponte Alta. O 
funcionamento será quinzenal, 
aos sábados, com expectativa 
de abertura dos trabalhos no 
próximo dia 18. O assunto 
foi tratado em reunião neste 
fim de semana, na casa do 
presidente da Associação dos 
Moradores de Ponte Alta, Qui-
rino Antônio da Silva. O chefe 
da Seção de Feiras, Deyvid 
Silva, disse que nos próximos 
dias será feito um croqui da 
distribuição das barracas e 
apresentado aos feirantes. 
(Jornal da Manhã – Uberaba) 

Inscrições para uso de
Teatro Municipal 

Abrem nesta segunda-feira, 
22, as inscrições para o edital 
de seleção de propostas de 
espetáculos para ocupação do 
Teatro Municipal de Uberlân-
dia entre fevereiro e abril de 
2022. O material de referência 
consta no Diário Oficial do 
Município publicado no fim do 
mês passado. Os interessados 
podem se inscrever entre 22 e 
28 de novembro, por meio do 
preenchimento de formulário e 
inserção de documentação exi-
gida. Podem participar pessoas 
com mais de 18 anos com a 
proposta de projetos de teatro, 
dança, música, audiovisual e 
eventos culturais. (Diário de 
Uberlândia) 

Pagamento de 13º 
antecipado 

 A Prefeitura de Ara-
xá anunciou a antecipação 
do pagamento do 13º salário 
dos servidores municipais. Ao 
todo, cerca de cinco mil agen-
tes públicos ativos e inativos 
receberam antecipadamente 
o benefício integralmente. Em 
anos anteriores, o pagamento 
era efetuado somente no dia 
10 de dezembro. O objetivo do 
adiantamento é contribuir com 
o comércio local e movimentar 
a economia da cidade já no 
mês de novembro. De acordo 
com o secretário Municipal de 
Fazenda, Planejamento e Ges-
tão, Arnildo Morais, só o recurso 
aplicado no pagamento do 13º 
salário é na ordem de R$10 
milhões. (Correio de Araxá) 

Cardápio de famílias é baseado 
na alta dos alimentos

Cada vez mais os consumi-
dores brasileiros têm sentido no 
bolso o aumento dos alimentos 
na hora de fazer as compras. A 
alta da inflação mudou o prato e 
colocou famílias à beira da fome. 
Segundo estudo divulgado pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), em setembro 
deste ano, o Indicador de Inflação 
por Faixa de Renda apontou que 
a inflação continua maior para as 
famílias que possuem menor ren-
da (0,91%,), enquanto as famílias 
de renda mais alta a variação é 
mais amena (0,78%).

O cardápio da família é cons-
truído ou formado com o que 
podem comprar e, com o que não 
subiu de preço entre um mês e 
outro. Àqueles que se encontram 
em situação de insegurança 
alimentar, falta-lhes o alimento 
básico. A solidariedade muitas 
vezes é a única forma para se 
manterem.

Sob o slogan “um Brasil que 
se alimenta e outro que não”, 
a Legião da Boa Vontade está 
mobilizando doações com sua 
tradicional campanha Natal Per-

manente da LBV — Jesus, o Pão 
Nosso de cada dia!. Além de todo 
o trabalho que realiza ao longo 
do ano, a Instituição promove 
essa iniciativa com o objetivo de 
fortalecer esse espírito de So-
lidariedade e angariar doações 
em prol de quem mais precisa, 
proporcionando um Natal mais 
digno e feliz.  

A meta é entregar 50 mil ces-
tas de alimentos não perecíveis 
em 226 cidades brasileiras, as 
quais vão beneficiar famílias em 
vulnerabilidade social e em risco 
alimentar atendidas nos serviços 
e programas socioeducacionais 
da Instituição e também famílias 
assistidas por organizações par-
cerias da LBV.

Você pode doar os itens que 
compõem a cesta ou o valor que 
puder. Celebrar o Natal é tam-
bém ajudar quem mais precisa. 
Faça doações via transferência 
bancária pelo PIX: e-mail: pix@
lbv.org.br. Ou, se preferir, leve 
sua doação na LBV mais pró-
xima. Outras informações você 
confere no site: www.lbv.org.br/
enderecos.

Iniciativa da LBV ampara famílias em situação
de insegurança alimentar

QUEIJO D’ALAGOA-MG TAMBÉM PROMOVE 
O #MÊSDOQUEIJO EM NOVEMBRO


