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Maior Cavalgada do Mundo 
de uma Única Raça

Cavalo Mangalarga Marchador é destaque internacional
Sábado, sete de abril 

de 2018, data histórica 
para o Mangalarga Mar-
chador. Dia em que a raça 
saiu novamente na van-
guarda e reuniu animais 
de todo o Brasil para a 
Maior Cavalgada do Mun-
do de uma Única Raça, 
na tentativa da entrada 
para o Livro dos Recor-
des, Guinness Book.

O evento realizado 
em Caxambu (MG) ficou 
marcado realmente como 
a Maior Cavalgada do 
Mundo de uma Única 
Raça. Foram 1568 con-
juntos, dos 1858 inscritos. 
O Guinness fixou a meta 
de 1600 cavaleiros e fal-
taram apenas 32 para 
atingi-la. 

Páginas 04 e 05

A Orquestra de Violeiros de 
São Lourenço, prestes a com-
pletar três anos de existência, 
gravou seu primeiro DVD da 
trajetória, na Estação Ferroviária 
de São Lourenço, sábado (7), às 
20h. O projeto “Convention Mú-
sica de Minas” é uma realização 
do São Lourenço Convention & 
Visitors Bureau, com patrocínio 
do Fundo Estadual de Cultura, 
Governo de Minas Gerais. O 
evento contou com a participa-
ção da cantora Joice Moreno e 
solo individual dos integrantes 
Izaac Fonseca que apresentou 
a música “Folia de Príncipe” 
(Chico César) e Mateus Queri-
no, “Tocando em Frente” (Almir 
Sater e Renato Teixeira).

  página 05 A gravação do DVD aconteceu no ponto Turístico de São Lourenço

Foto: Gislene Vilela

Em clima de expectativa e emoção, centenas de pessoas participam
ativamente do show de gravação do primeiro DVD, aplaudindo  com entusiasmo

os sucessos apresentados

Foto: Márcio Muniz

Cavalgada reuniu 1568 cavaleiros reunidos em prol da mesma paixão, o Mangalarga Marchador
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Em Cristina, a 1 de abril de 
1930 nasceu José Ildefonso, uma 
quarta-feira. Era filho de José 
Ildefonso Fernandes e Almerinda 
Ferraz Fernandes. Seu pai dedi-
cava-se agricultura e à pecuária, e 
sua mãe aos afazeres domésticos 
e aos filhos. Sua infância transcor-
reu feliz entre os irmãos... 

Fez o curso primário no Grupo 
Escolar Carneiro de Resende e, 
aos 12 anos, após exames de ad-
missão ingressou no Ginásio São 
José, em Passa Quatro, aonde es-
tudavam os meninos que tinham 
vocação e sonhavam em serem 
padres. Não era o que ele queria, 
seu sonho era ser engenheiro, 
mas não foi possível.

Terminado o curso ginasial 
(nomenclatura da época) re-
gressou a Cristina e, sem nada 
definido sem saber onde trabalhar 
passou a ajudar o pai entregando 
o leite ordenhado no sítio.

Certa vez encontrou-se com o 
Professor  Mário Junqueira Ferraz, 
parente de sua mãe, que mudara-
se para São Lourenço e naquela 
época já era professor de história 
no Ginásio São Lourenço.

Entusiasta da cultura, não foi 
difícil compreender que José Ilde-
fonso gostaria de ter oportunidade 
de continuar os estudos. Sugere-
lhe vir a São Lourenço, procurar 
o Dr. Antônio Magalhães Alves, 
Diretor do ginásio São Lourenço, 
pois poderia ter a possibilidade 
de ganhar uma bolsa de estudos 
e matricular-se na Escola de Co-
mércio São Lourenço.

Nada acontece por acaso; o 
encontro com o velho primo cer-
tamente fora desígnio de Deus. 
Corria o ano de 1948.

José Ildefonso procurou o 
Dr. Magalhães e imediatamente 
iniciou seus estudos. Torna-se 
regente de alunos do curso 
diurno e a noite era aluno do 
Curso Técnico de Comércio. 
Formou-se em 1950. 

Em abril de 1951, filiou-se ao 
Conselho regional de Comércio 
de Minas Gerais. Foi logo con-
tratado para exercer o cargo de 
Contador da Casa “A Popular” de 
José Pereira Maduro, cargo que 
ocupou até 1963. 

A 16 de julho de 1952 casou-
se com Regina Rossi Nogueira, 
casamento realizado na Igreja 
de Nossa Senhora Aparecida em 
Aparecida do Norte, São Paulo. 

O casal teve 7 filhos: Regina 
Célia, José Carlos, Heli, Dimas, 
Márcio, Flávio e Luciano.

Em 1963,sofre uma grande 
mudança, momento digno de 
ser registrado: Miguel Arcanjo 
Gorgulho, João Flori,José Car-
bone e José Ildefonso Ferraz 
Fernandes se associaram-se e 
compraram de João Dutra a tra-
dicional Casa Dutra, fundada em 
1922 também por 4 irmãos: José 
Damasceno Dutra  ,João Dutra, 
Antônio Dutra e Manoel Dutra, 
todos de saudosa memória. 

A sociedade durou até 13 de 
maio de 1973 quando foi dissolvi-
da e   surgiram 4 grandes firmas: 
José Carbone fundou o Comer-
cial Carbone; Miguel Arcanjo 
Gorgulho fundou a Organização 
Gorgulho; João Flori fundou a 
Flori Distribuidora de Bebidas  e 
José Ildefonso e filhos fundaram 

a 11 de novembro de 1972 o 
Carrossel Supermercados. É bom 
registrar que o nome “Carrossel” 
foi escolhido pelo povo, mediante 
concurso. D. Guilhermina Mota 
foi a ganhadora e contemplada 
com uma bonita cesta de gêneros 
alimentícios e doces finos.

O São Lourenço Jornal da 
época registrou o acontecimento. 

O Carrossel, muito bem equi-
pado, bem no coração de São 
Lourenço, foi um valioso presente 
para a cidade.

Os filhos, já crescidos assu-
miram a gerência e supervisão do 
supermercado, sempre sobre os 
olhos atentos do pai, experiente 
e capacitado.

José Ildefonso fez parte do 
grupo de empresários fundadores 
da USISAL da qual foi o primeiro 
presidente, firma esta que substi-
tuiu a Associação Comercial.

Em 1972, no governo de 
Random Pacheco, foi indicado 
Empresário do Ano, diploma 
recebido em linda solenidade 
em Belo Horizonte.

José Ildefonso foi um dos 
criadores da CDL (Câmara dos Di-
retores Lojistas de São Lourenço) 
e presidente da mesma para o ano 
de 1981 e reeleito para 1982. Em 
1981 construiu o edifício Nogueira 
Fernandes. Foi membro do Con-
selho Municipal de Trânsito (Con-
tram) sendo o primeiro presidente 
da entidade, na gestão do Prefeito 
Dr. José Celso Garcia.

Em 1988, regressando de 
uma excursão a Israel, Iugos-
lávia e Itália, com a esposa, 
sofreram grave acidente bem 
perto de chegarem a São Lou-
renço, acidente que obrigou a 
estar sempre presente à sua 
empresa. A família realizou uma 
votação e o filho Heli foi escolhi-
do para dirigir a empresa, dando 
continuidade à administração, 
juntamente com os irmãos. Pes-
soas inteligentes, já habitados a 
resolverem os problemas de um 
Supermercado tão importante, 
cumpriram os deveres com res-
ponsabilidade e eficiência. 

José Ildefonso aposentou-se 
neste ano, porém seu espírito 
operoso, não se aposentou. 
Passou a dar atenção ao Sítio 
Carrossel que passou a produzir 
carne bovina e suína, avicultura 
e horti fruti granjeira para suprir 
o Supermercado Carrossel. Equi-
pou a fazenda com mecanismos 
que a tornaram mais produtiva, 
introduziu novas técnicas e novos 
métodos rurais.

Em 1995, José Ildefonso com-
prou o prédio onde funcionou a 
Volkswagen, demoliu e no local  
construiu o novo e moderno Su-
permercado Carrossel, sendo 
assim sua segunda loja. Cuja a 
inauguração se deu a 21 de de-
zembro de 2000. 

Muito justa foi a homenagem 
que a Câmera Municipal, cujos Ve-
readores da época reconhecendo 
seu valor, seu espirito de empreen-
dedorismo, sua contribuição dada 
ao progresso de São Lourenço, 
concederam-lhe a maior láurea 
da cidade tornando-o “Cidadão 
Honorário de São Lourenço”. 

A cidade certamente aplaudiu!
José Ildefonso Ferraz Fernan-

des é um homem de sucesso.

José Ildefonso Ferraz Fernandes

Nossa Gente, Nosso Orgulho
Por Teresinha Maria Silveira Villela

‘Os Simpsons’ 
reacende debate sobre 
politicamente correto

Em mais recente episódio, série de TV 
responde a comediante que criticou pro-
grama por reforçar estereótipos e racismo 

com o personagem indiano Apu

por Deutsche Welle

No mais recente episódio 
de Os Simpsons, exibido no úl-
timo domingo 08, Marge Simp-
son pega seu livro favorito de 
infância, A Princesa no Jardim. 
Assim que começa a lê-lo em 
voz alta para a filha Lisa, Marge 
percebe que o livro é ofensivo e 
racista e decide reformulá-lo de 
modo a obter uma versão mais 
apropriada para 2018.

Mas o texto resultante não 
faz mais sentido. Desanimada, 
Marge diz: “É muito difícil cap-
tar o espírito e o estilo do livro... 
O que devo fazer?”

Lisa volta-se para os te-
lespectadores do programa 
e responde: “É difícil dizer. 
Algo que começou há déca-
das e foi aplaudido e consi-
derado inofensivo agora é 
politicamente incorreto. O 
que se pode fazer?”

As duas sugerem que “algu-
mas coisas serão revistas em 
um momento futuro, quando 
muito”, enquanto a tela se abre 
para mostrar uma foto emoldu-
rada de Apu Nahasapeemape-
tilon, imigrante indiano dono 
de uma loja e personagem 
de longa data dos Simpsons. 
Críticos acusam a série de TV 
de perpetuar imagens racistas 
e estereotipadas de imigrantes 
do sul da Ásia nos EUA.

A cena do último episódio 
foi a resposta da equipe de 
produção de Os Simpsons 
à mais recente polêmica em 

torno de Apu, iniciada pelo 
comediante indo-americano 
Hari Kondabolu. Ele escreveu 
e estrelou o documentário The 
Problem with Apu (O problema 
com Apu), dirigido por Michael 
Melamedoff e que usa Apu 
como exemplo de como a mídia 
reforça estereótipos problemá-
ticos de pessoas originárias do 
sul da Ásia.

Para Kondabolu, a respos-
ta de Os Simpsons, conhecido 
por satirizar temas sociais e 
políticos atuais, não foi satisfa-
tória. O comediante escreveu 
no Twitter: “Uau! Politicamente 
incorreto? Foi isso que ficou do 
meu filme e da discussão que 
ele provocou? Cara, eu real-
mente amava esse programa. 
Isso é triste.”

Ele argumentou ainda que a 
resposta de Os Simpsons não 
foi um ataque pessoal a ele. 
Para Kondabolu, trata-se de 
um indicativo da difícil evolução 
das representações midiáticas 
em resposta a uma mudança 
da compreensão social de es-
tereótipos e da discriminação.

“Em The Problem with 
Apu, usei Apu e Os Simpsons 
como ponto de partida para 
uma conversa mais ampla 
sobre a representação de 
grupos marginalizados e so-
bre por que isso é importante. 
A resposta de Os Simpsons 
desta noite não é um golpe 
contra mim, mas contra o que 
muitos de nós consideram 
progresso”, escreveu.

Apu: personagem do imigrante indiano é centro da polêmica sobre adequação 
da série

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Considerando o PARECER favo-

rável da Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de 
Dom Viçoso, Estado de Minas Gerais 
e demais expedientes contidos no 
Processo em epígrafe, nos termos 
do Artigo 23, Inciso I e II e Artigo 24, 
Incisos I, II e IV, todos da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações, RA-
TIFICO a Dispensa de nº 010/2018, 
referente ao Processo nº 028/2018, 
ficando autorizado a contratação da 
Empresa  RCD Ramos Cultura e 
desenvolvimento Ltda – ME, CNPJ nº 
07.608.471/0001-26,  prestação de 
serviços de consultoria e assessoria 
para a participação do Município no 
repasse de ICMS Cultural, conforme 
exigências da Deliberação Normativa 
do CONEP/MG nº 01/2016, para o 
ano de 2018.

Publique-se.
Dom Viçoso, 13 de Abril de 2018.
Francisco Rosinei Pinto
Prefeito Municipal

CONTRATO
Unidade Administrativa: Serviço de 

Cultura e Turismo
Contrato nº: 023 / 2018
Data de Assinatura: 16 / 04 / 

2018
Vigência: 16 / 04 / 2018 A 16 / 12 

/ 2018
Processo de Licitação nº: 028 / 

2018
Modalidade e nº: Dispensa 010 

/ 2018
Fundamento Legal: Lei 8.666/93.
Objeto Contratação de Empresa 

para prestação de serviços de con-
sultoria e assessoria para a partici-
pação do Município no repasse de 
ICMS Cultural, conforme exigências 
da Deliberação Normativa do CO-
NEP/MG nº 01/2016, para o ano de 
2018.

Contratada: RCD Ramos Cultura e 
Desenvolvimento Ltda – ME.

CNPJ: 07.608.471/0001-26
D o t a ç ã o  O r ç a m e n t á r i a : 

2.9.0.13.391.009.2.0048 -33.90.39 
– Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica

Valor Estimado R$ 7 .800 ,00 
(sete mil e oitocentos reais).

EXTRATOS
TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 
029 / 2018 – DISPENSA Nº 011 / 
2018

Considerando o PARECER favo-
rável da Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de 
Dom Viçoso, Estado de Minas Gerais 
e demais expedientes contidos no 
Processo em epígrafe, nos termos 
do Artigo 23, Inciso I e II e Artigo 24, 
Incisos I, II, todos da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas Alterações, RATI-
FICO a Dispensa de nº 011/2018, 
referente ao Processo nº 029/2018, 
ficando autorizado a contratação 
com a Empresa Conecta Soluções 
Interligadas EIRELI – ME, para 
Adesão, Instalação e Locação de 
Sistema para prestação de serviços 
de monitoramento, rastreamento e 
bloqueio Veicular, para 11 Veículos 
da Prefeitura Municipal.

Publique-se.
Dom Viçoso, 16 de Abriu de 

2018.
Francisco Rosinei Pinto
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
Unidade Administrativa: Serviço de 

Saúde e Assist. Social
Contrato nº: 024 / 2018
Data de Assinatura: 16 / 04 / 

2018
Vigência: 16 / 04 / 2018  A  31 / 

12 / 2018
Processo de Licitação nº: 029 / 

2018
Modalidade e nº: Dispensa 011 

/ 2018
Fundamento Legal: Lei 8.666/93
Objeto Adesão, Instalação e 

Locação de Sistema para prestação 
de serviços de monitoramento, ras-
treamento e bloqueio Veicular, para 
11 Veículos da Prefeitura Municipal.

Contratado: Conecta Soluções 
Interligadas EIRELI – ME.

CNPJ: 28.548.946/0001-06.
Valor Global: R$ 4.699,20 (quatro 

mil e seiscentos e sessenta e nove 
reais e vinte centavos).

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº: 030 / 2018.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015 

/ 2018.
A Prefeitura Municipal de Dom Vi-

çoso/MG torna público que realizará 
Licitação na Modalidade Pregão Pre-
sencial, para o Registro de Preços 
para Aquisição de Gêneros Alimen-
tícios para atender ao Programa da 
Merenda Escolar da Rede Municipal 
de Ensino. Credenciamento: Dia 
27/04/2018, até as 09:00 horas e a 
abertura dos envelopes e Julgamento 
da Proposta: dia 27/04/2018 a partir 
das 9h15min. O Edital está disponí-
vel no site: www.domvicoso.mg.gov.
br- Esclarecimentos poderão ser 
solicitados pelo tel. (35) 3375-1100.  
Dom Viçoso, 17/04/2018.   Pedro de 
Moura Campos – Pregoeiro.

EXTRATOS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº                           
023 / 2018.

MODALIDADE:  PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº     012 / 2018.

Objeto: Contratação de 2 (dois) 
Orientadores Sociais para a pres-
tação de serviços em Oficinas de 
Artesanato para atendimento ao 
Centro de Referência de Assistência 
Social – CRAS, do Município de Dom 
Viçoso.

O Pregoeiro Municipal, Sr. Pedro 
de Moura Campos, ADJUDICA o 
objeto para as seguintes Empresas:

Tami r i s  Apa rec ida  Gomes 
01626846650 - MEI, CNPJ nº 
20.254.857/0001-45, vencedora do 
lote 01, no valor de R$ 9.000,00 
(nove mil reais);

Yara Maria de Paula Campos 
torres 08650150667- MEI, CNPJ 
nº 29.545.872/0001-17, vencedora 
do lote 02, no valor de R$ 9.000,00 
(nove mil reais);

O Valor global desta Licitação é de 
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Dom Viçoso, 13 de abril de 2018.
   Pedro de Moura Campos
Pregoeiro Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 

023 / 2018.
MODALIDADE: PREGÃO PRE-

SENCIAL Nº 012 / 2018. 
Acatando inteiramente o resulta-

do apresentado pelo Pregoeiro da 
Prefeitura Municipal de Dom Viçoso, 
MG, quanto ao Processo de Licitação 
de nº 023/2018, modalidade Pregão 
Presencial nº 012/2018 de 05 de mar-
ço de 2018, HOMOLOGO a decisão 
do Pregoeiro.

Dom Viçoso, 13 de abril de 2018.
Francisco Rosinei Pinto
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
Unidade Administrativa: Fundo 

Municipal de Assistência Social
Contrato nº: 025/2018
Data de Assinatura: 16/04/2018
V i g ê n c i a :  1 6 / 0 4 / 2 0 1 8  A 

31/12/2018
Processo de  L ic i tação nº : 

023/2014
Modalidade e nº: Pregão Presen-

cial 012/2018
Fundamento Legal: Lei 10.520/02 

e 8.666/93
Objeto Contratação de 01 (uma) 

orientadora social para a Prestação 
de Serviços em Oficinas de artesa-
nato para atendimento ao Centro 
de Referência de Assistência Social 
– CRAS, do Município de Dom Viço-
so

Contratada: Tamiris Aparecida 
Gomes 01626846650 – MEI

CNPJ: 20.254.857/0001-45
Valor Global: R$ 9.000,00 (nove 

mil reais).
Unidade Administrativa: Fundo 

Municipal de Assistência Social
Contrato nº: 026/2018
Data de Assinatura: 16/04/2018
V i g ê n c i a :  1 6 / 0 4 / 2 0 1 8  A 

31/12/2018
Processo de  L ic i tação nº : 

023/2014
Modalidade e nº Pregão Presen-

cial 012/2018
Fundamento Legal: Lei 10.520/02 

e 8.666/93
Objeto Contratação de 01 (uma) 

orientadora social para a Prestação 
de Serviços em Oficinas de artesa-
nato para atendimento ao Centro de 
Referência de Assistência Social – 
CRAS, do Município de Dom Viçoso

Contratada: Yara Maria de Paula 
Campos torres 08650150667- MEI

CNPJ 29.545.872/0001-17
Valor Global: R$ 9.000,00 (nove 

mil reais).

Prefeitura Municipal
de Dom Viçoso

Prefeitura Municipal de 
Bom Jardim de Minas
AVISO DE LICITAÇÃO. PRO-

CESSO N° 019/2018, PREGÃO 
PRESENCIAL N° 017/2018. Objeto: 
Registro de Preços, pelo prazo de 
12 (doze) meses, para eventual e 
futura aquisição de materiais de 
limpeza, copa e cozinha, descartá-
veis e higiene para utilização nos 
prédios públicos (Paço Municipal, 
CRAS, Escolas, Postos de Saúde, 
Hospital, Secretariais Municipais, 
dentre outros) do Município de 

Bom Jardim de Minas, de acordo 
com as condições e especificações 
que integram o Edital. Entrega 
de Envelopes e Sessão Pública 
dia 03 de maio de 2018, Horário: 
09:00 horas para credenciamento 
e após, abertura dos envelopes. 
Informações (32) 3292-1601. E-
mail: licitacao@bomjardimdemi-
nas.mg.gov.br. Pregoeiro: Danilo 
Pedrosa Carvalho. Bom Jardim de 
Minas- MG, 16/04/2018.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO 067/2018 – PREGÃO 

PRESENCIAL 033/2018
Registro de Preço para futuras e 

eventuais contratações de micro-
empresas, empresas de pequeno 
porte e equiparadas prestação de 
serviços de lavagem simples e 
completa nos veículos, caminhões 
e maquinas da Prefeitura de Andre-
lândia – MG. Entrega de Envelopes 
e Sessão Pública dia 02/05/2018, 
com início às 09:00 horas. Infor-
mações licitacao3@andrelandia.
mg.gov.br ou Tel.: (035) 3325-1432. 

Pregoeira: Anna C. Zillmann - MG, 
16/04/2018.

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo n° 068/2018, Pregão 

Pres. nº 034/2018.
Registro de Preços para futuras 

e eventuais contratações de empre-
sas para aquisição de materiais de 
construção. Entrega de Envelopes e 
Sessão Pública dia 03/05/2018, com 
início às 08:00 horas. Informações 
licitacao3@andrelandia.mg.gov.brou 
Tel.: (035) 3325-1432. Pregoeira: 
Anna C. Zillmann-MG, 16/04/2018.

Prefeitura Municipal
de Andrelândia

Toda a comunidade se 
envolveu na construção de 
uma nova igreja em um bairro 
bastante afastado da cidade, 
onde moravam muitas pesso-
as, mas onde, pela distância 
do centro da cidade, poucos 
queriam investir na abertura 
de uma igreja.

O pastor que encabeçou 
esse projeto, marcou o culto 
de inauguração. Apesar de 
poucas pessoas estarem ali 
naquele momento, o pastor 
seguiu confiante a proclamar 
a sua mensagem.

De repente, ele enfia uma 
das mãos no bolso, a tira fe-
chada e a levanta, dizendo às 
pessoas que estavam ali:

Eu tirei do meu bolso algo 
muito valioso e que está aqui 
em minha mão. Alguém tem 
ideia do que é?

Uma moeda de um real, diz 
um menino.

– Não, é algo muito mais 
valioso do que uma simples 
moeda. E tem mais: Quem 
acertar vai ganhar esse pre-
cioso item que está em mi-
nhas mãos.

– Uma nota de cem reais, 
arriscou um rapaz lá no fundo.

Não, é bem mais valioso 
do que uma nota de cem reais, 
disse o pastor!

Todos ficam em silêncio 
sem saber o que poderia haver 
dentro da mão do pastor.

Vou dar umas dicas para 
vocês, diz o pastor: Aquilo 
que está aqui em minhas 

mãos é algo muito podero-
so! Isso é capaz de matar a 
fome de muitas pessoas, de 
movimentar a economia de 
nosso país, gerar empregos 
e prosperidade na vida das 
pessoas. Isso pode gerar 
incontáveis bênçãos se for 
bem usado.

Sabem o que é agora?
Um jovem rapaz levanta 

uma das mãos e diz:
– É uma semente!
O pregador abre a mão 

e mostra para sua pequena 
plateia uma pequena semente 
de milho. O rapaz, então, é 
convidado a ir à frente retirar o 
seu prêmio.

Então, o pastor continua 
sua mensagem:

Esta pequena igreja da 
qual vocês fazem parte e 
que hoje se inaugura neste 
bairro distante é como essa 
semente de milho. Se todos 
nós cuidarmos dessa se-
mente, investir tempo nela, 
colocarmos os nossos esfor-
ços e talentos para fazê-la 
germinar e crescer, ela irá 
gerar com o tempo muitos 
frutos abençoadores capazes 
de transformar a cada um de 
nós, este bairro e esta cida-
de, por isso, plantem essa 
semente, façam com que ela 
brote e gere vida!

Todos aplaudem a sabedo-
ria do pastor e louvam a Deus 
por poderem ser comparados 
com sementes nas mãos de 
um Deus abençoador!

Ilustrações Cristãs:
O curioso enigma que 

emocionou a todos
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Atleta de Elói Mendes disputará  o  
Campeonato Brasileiro de Jiu Jitsu

A  Casa do Atleta  vai enviar 13 lutadores para participar do evento

O lutador Cleverton Apa-
recido de A. Miguel, de 25 
anos é integrante da Casa 
do Atleta do mestre Paulo 
Resende, em Poços de Cal-
das, onde mora com mais 
13 atletas que disputarão o 
campeonato em diferentes 
categorias.

Em dois anos atuando 
como atleta profissional já 
disputou diversos campeo-
natos onde subiu ao pódio 
6 vezes, nas cidades de 
Três Pontas, São Sebastião 
do Paraíso, Formiga, São 
João Del Rey, Poço Fundo 
e Juruáia. 

 “ Comecei no JiuJitsu 
por indicações, pois sempre 
sofri com ansiedade e me 
disseram que a arte marcial 
ajudaria. Treinei por 3 meses 
em Elói Mendes e depois fui 
para Varginha para treinar 
com o Felipe Giarolla, que é 
um super atleta e foi quem 
abriu as portas para mim.” 
Afirma Cleberton.

A ideia de abrigar atletas 
em uma casa, dar oportuni-
dade de treinar e disputar 
grandes campeonatos do 
Jiu-Jítsu surgiu do mestre 
Paulo Rezende há 22 anos, 
quando começou a dar aula. 
“Vi a necessidade de algu-
mas crianças carentes que 
precisavam de atenção. Co-
mecei a ver que o valor que 

era dado para treinar jiu-
jítsu, era muito grande. Só 
que havia a dificuldade da 
moradia, muitos não tinham 
lugar para se alimentar.” 
Conta Paulo Rezende

Os atletas treinam para 
disputar os campeonatos 
mais importantes do mundo. 
“Infelizmente não temos 
condições de participar do 
Mundial que acontece no 
Estados Unidos, mas par-
ticipamos do que acontece 
aqui no Brasil que também 
é importante e de alto nível” 
disse Rezende.

Os treinos na casa do 
atleta são puxados e a pre-
paração para o campeonato 
acontece todos os dias, com 
treinos  voltados para esse 
tipo de competição. A casa 
possui atletas que já lutaram 
em campeonatos internacio-
nais e mais intensos , o que 
acaba incentivando a nova 
geração.

“O campeonato é o mais 
importante do país, com 
atletas nacionais e inter-
nacionais. São 25 atletas 
na minha categoria, faixa 
azul adulto, pesado  e vou 
fazer o meu melhor, focar 
muito nos treinos. Farei de 
tudo pra sair campeão, pois 
será uma importante vitória 
na minha carreira.” Finaliza 
o atleta.

Fotos: Arquivos Pessoal do Atleta

Atleta subiu ao pódio 6 vezes em vários campeonatos

O campeonato Brasileiro é um dos mais importantes do país

O evento acontece de 31/04 a 06/05 no interior de São Paulo

Corpo de Bombeiros orienta sobre prevenção 
de acidentes com botijões de cozinha

Este ano, o Corpo de Bom-
beiros de São Lourenço, res-
ponsável pela microrregião de 
22 municípios circunvizinhos, 
registrou 3 ocorrências de 
incêndio. Desses, dois ocor-
reram em consequência de 
botijões de gás em São Lou-
renço. Os cuidados que devem 
ser tomados na cozinha para 
que este tipo de acidente não 
ocorra são simples.

O sargento do Corpo de 
Bombeiros, Carlos Alexandre, 
recebeu a reportagem do  Jor-
nal Correio do Papagaio para 
orientar a população para evitar 
acidentes com botijões de gás 
e como proceder com incêndio 
em cozinhas.

Os cuidados começam com 
a compra do botijão. O primeiro 
passo é verificar se a empresa 
onde está adquirindo o botijão 
de gás não é clandestina. A 
botija deve possuir certificação 
do INMETRO e estar dentro 
do prazo de validade de cinco 
anos. Antes da instalação é 
preciso observar a mangueira 
e o regulador de pressão.

“Tanto o regulador de 
pressão, quanto a mangueira 
devem ser certificados pelo 
INMETRO e ambos têm prazo 
de validade de cinco anos. No 
momento em que for fazer a 
instalação do botijão de gás, 
é preciso fazer a inspeção na 
mangueira devido a possíveis 
rachaduras”, disse o Sargento 
Alexandre.

“Após a instalação, pegar 
uma esponja com detergente 
para ver se não há vazamento. 
Se houver formação de bolha, 
existe vazamento. Tem que 
fazer a instalação novamen-
te. Se o problema persistir, 
o botijão deve ser retirado 
de dentro da residência para 
verificar se há vazamento na 
válvula. Caso seja constatado  
o vazamento na válvula ou na 
mangueira, é preciso efetuar a 
troca. É muito importante não 
usar ferramentas, somente a 
pressão das mãos para fazer a 
instalação e se possível fazê-la 
fora da residência”, orientou o 

sargento. 
Utilização e disposição do 

botijão 
De acordo com o Sargen-

to Carlos Alexandre, alguns 
cuidados têm de ser tomados 
na cozinha antes da utilização 
do fogão. Esses cuidados tem 
relação com a disposição dos 
equipamentos na cozinha.

“O fogão deve colocado 
em um local com o mínimo de 
corrente de ar. Isso evita que o 
vento apague o fogo e ocorra 
o vazamento. Evitar passar 
a mangueira do gás atrás do 
fogão”, disse.

Outros cuidados impor-
tantes são com os ralos, pias, 
caixa de gorduras e tomadas. 
“O botijão deve ficar em um 
local arejado. O gás é mais 
pesado que o ar e com isso ele 
pode infiltrar nos ralos e cau-
sar explosão. Nunca colocar 
o botijão dentro de armários, 
porão ou banheiro. Não es-
tocar botijas dentro de casa”, 
complementou.

Vazamento
O vazamento do gás pode 

ser facilmente identificado pelo 
cheiro. “Nesse caso, é preciso 
abrir portas e janelas para 
arejar o local. Não acender a 
luz e desligar a chave geral de 
energia, pois o termostato da 
geladeira pode causar explo-
são. Evitar o uso de lanterna 
e celular. Depois de arejado 
o ambiente, procurar o vaza-
mento”, explicou o Sargento 
Alexandre. 

De acordo com o sargento, 
quando houver princípio de 
acidente, é preciso verificar a 
possibilidade de fechar o re-
gistro do regulador de pressão 
e levar o botijão para um local 
aberto e arejado.

 “Quando acontece um prin-
cípio de incêndio, as pessoas 
geralmente se afastam do bo-
tijão. Algumas medidas simples 
devem ser tomadas para que o 
ocorrido não tome proporções 
maiores. O fogo começa cerca 
de 5 cm de altura da válvula 
do botijão. Com uma toalha 
enrolada na mão, a pessoa vai 
abaixando até tampar a boca 
do regulador de pressão. O 

botijão tem uma válvula de se-
gurança que quando aquecida 
se rompe para o gás vazar e 
não explodir”, explicou Carlos 
Alexandre.

“Muitas vezes, as pessoas 
tombam o botijão para aprovei-
tar o resto do gás. O gás está 
em estado líquido e isso pode 
interromper da saída dele pela 
válvula”, orientou.      
Panelas de gordura e pressão

Outra orientação dada pelo 
sargento Carlos Alexandre é 
sobre as panelas de pressão 
e gorduras que podem causar 
sérios acidentes. O cuidado 
com a panela de pressão é 
simples, basta monitorar o 
cozimento para a água não 
secar. 

“Em caso de princípio de 
incêndio em panela de gordu-
ra, nunca jogar água. Pegar 
uma toalha molhada e cobrir a 
panela. Se jogar água, o incên-
dio não será extinto e a água 
vai espalhar o fogo por toda a 
cozinha. Se for sair de casa 
desligar o fogão e nunca deixar 
panelas no fogo”, finalizou.

Governo de Minas 
Gerais abre edital 

para contratação de 
brigadistas

Os brigadistas contratados
atuarão em unidades de

conservação de Minas Gerais

Por Rafael Ferreira

Minas Gerais já se prepara 
para atuar durante a temporada 
de incêndios florestais. No últi-
mo sábado, 07/04, a Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentá-
vel (Semad) publicou o Edital 
nº 01/2018 para contratação 
temporária de 253 profissionais 
destinados à prevenção e com-
bate a incêndios em unidades 
de conservação mineiras. O 
processo seletivo simplificado 
prevê contratação por um perí-
odo de 04 meses, que pode ser 
prorrogado.

Do total de vagas, 252 são 
para brigadistas e 1 para líder 
regional de brigada. Esses pro-
fissionais atuarão nas unidades 
de conservação e nas Unidades 
Operacionais da Força Tarefa 
Previncêndio, em atividades de 
prevenção, monitoramento e 
combate a incêndios florestais. 
A carga horária é de 40 horas 
semanais e a remuneração é 

de R$ 1.240,20 para brigadista 
e de R$ 2.480,40 para o líder 
regional de brigada. Os valores 
são acrescidos de auxílio-ali-
mentação e auxílio-transporte, 
quando couber.

Abertas nesta terça-feira, 
10/04, as inscrições no processo 
seletivo são gratuitas. Interessa-
dos poderão se inscrever até às 
23h59 do dia 15/04 (domingo), 
exclusivamente pelo site criado 
pelo Instituto Estadual de Flo-
restas (IEF). Podem participar 
candidatos com idade mínima 
de 18 anos completos na data 
da inscrição, que estejam em dia 
com suas obrigações militares 
e eleitorais, além de atender a 
outros requisitos definidos no 
edital, de acordo com o cargo ao 
qual desejam concorrer.

 Os resultados parciais e 
finais do Processo Seletivo 
serão disponibilizados na pá-
gina do IEF (www.ief.mg.gov.
br), nas unidades de conser-
vação e locais de atuação que 
constam no edital. 

Foto: Divulgação Semad

Fotos: Jorge Marques

Bombeiros alertam para os cuidados como botijão de gás 
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Mangalarga Marchador

Acesse o nosso portal do Cavalo Mangalarga Marchador

Maior Cavalgada do Mundo de uma
Caxambu e Baependi foram palco do evento que 
reuniu centenas de participantes de todo o Brasil
Sábado, sete de abril de 

2018, data histórica para o Man-
galarga Marchador. Dia em que 
a raça saiu novamente na van-
guarda e reuniu animais de todo 
o Brasil para a Maior Cavalgada 
do Mundo de uma Única Raça, na 
tentativa da entrada para o Livro 
dos Recordes, Guinness Book.

O evento realizado em Ca-
xambu (MG) ficou marcado real-
mente como a Maior Cavalgada 
do Mundo de uma Única Raça. 
Foram 1568 conjuntos, dos 1858 
inscritos. O Guinness fixou a 
meta de 1600 cavaleiros e falta-
ram apenas 32 para atingi-la.  

Segundo o idealizador da 
iniciativa, Marcelo Baptista de 
Oliveira, proprietário da Agro-
Maripá, Jaguariúna (SP), a ca-
valgada será eternizada em um 
Livro de Ouro, que será doado ao 
Museu Nacional do Mangalarga 
Marchador, em Cruzília (MG), a 
qual constarão todos os cavalos 
e cavaleiros participantes e de 
todos os que tornaram possível 
este feito.

Em nota oficial divulgada, do-
mingo, 8 de abril em rede social, 
Marcelo agradeceu com carinho 
aos cavaleiros e amazonas “Mui-
to obrigado a todos os guerreiros 
e apaixonados pelo Mangalarga 
Marchador”, enfocou.

Na trilha da emoção
Um sonho do criador Marcelo 

Baptista de Oliveira, titular da 
AgroMaripá, Jaguariúna (SP), 
que recebeu prontamente o apoio 
do presidente da Associação Bra-
sileira dos Criadores do Cavalo 
Mangalarga Marchador, Daniel 
Borja e de toda a sua Diretoria.

A Maior Cavalgada do Mundo 
de uma Única Raça saiu rumo 
aos 14 km de percurso em uma 
manhã feliz segundo os cavalei-
ros e amazonas participantes.

Ao todo, criadores e usuários 
de 17 estados brasileiros. Um 
cenário que comprovou o amor 
dos criadores e usuários da raça. 
Homens, crianças, mulheres de 
todas as idades, famílias inteiras 
em prol de uma mesma paixão: 
O Mangalarga Marchador.

Às 11h 30 com todos os con-
juntos a postos, as boas-vindas 
do organizador, Mário Figueiredo, 
da Três Barras, seguido da exe-
cução do hino Nacional Brasileiro, 
e das palavras do idealizador 
Marcelo Baptista de Oliveira e do 
presidente da ABCCMM, Daniel 
Borja. Ambos em discurso mani-
festaram a felicidade em agregar 
usuários e criadores do Brasil 
inteiro neste evento que contou 
com apoio das prefeituras de 
Caxambu e Baependi.

À frente da largada da caval-
gada, Marcelo e a esposa Sophia 
Baptista de Oliveira conduziram a 
tropa, seguido do presidente Da-
niel, do vice-presidente, Maurício 
Zacarias Constâncio Filho e dos 
diretores Jonas Oliveira, Adolfo 

Geo Filho e Tarcísio Junqueira.      
Os três primeiros quilômetros 

eram decisivos para a entrada 
no Guinness. Neste percurso 
cavaleiros e amazonas pre-
cisaram seguir as exigências 
da organização e do Livro dos 
Recordes, para na sequência 
dos onze quilômetros restantes, 
relaxar e partir para as belas 
montanhas do Sul de Minas. E 
foi isso que aconteceu. Em um 
percurso organizado a tropa 
seguiu a rota.

Para o presidente da ABC-
CMM, Daniel Borja, o evento 
foi oportuno para aproveitar o 
Mangalarga Marchador na es-
sência, no lazer, na amizade, na 
descontração e no poder que a 
raça tem de unir as pessoas.

 Em nota também posta-
da nas redes sociais, Daniel 
enfocou, “visando sempre a 
transparência da nossa gestão, 
em relação a nossa cavalgada, 
não conseguimos o selo do 
Guinness. Mas o evento foi um 
grande sucesso. Fizemos sim 
a maior cavalgada do mundo 
de uma única raça com 1568 
conjuntos, dos 1858 inscritos. 
Com meta de 1600 fixada pelo 
Guinness, faltaram apenas 32”, 
enfocou.  

Encerramento
 A cerimônia de encerramen-

to aconteceu ao final da tarde de 
sábado com aplausos para os 
cavaleiros e amazonas partici-
pantes e a todos envolvidos na 
ideia e na organização desde dia 
que certamente ficará marcado 
na memória de quem teve o 
prazer de participar.

Para o presidente, este mo-
mento será eternizado “tenho 
muito orgulho de ter feito parte 
deste projeto, que comprovou 
mais uma vez o nosso lema:  
Aqui tem Paixão.

Fonte: Site Oficial do Manga-
Larga Marchador.

Cavaleiros de Volta Redonda que participaram do evento

Equipe de apoio que trabalhou no percurso 

Início da cavalgada com o casal  Sofia e Marcelo Baptista, idealizadores do evento

Participantes de Nova Serrana, MG

Retorno de Baependi à Caxambu pela estrada antiga

Prefeito de Caxambu Diogo e sua esposa Juliana

Chegada em Baependi da 1° etapa da cavalgada

Presidente da ABCCMM Daniel Borja 

Foto: Márcio Muniz
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Em  apoio ao evento “Maior 
Cavalgada do Mundo” que 
procurou estabelecer o Re-
corde de maior desfile de 
cavalos de uma mesma raça 
no mundo, o Clube do Cavalo 
de Cruzília – Núcleo Berço 
da Raça do Cavalo Manga-
larga Marchador organizou 
na sexta feira dia 06 de abril, 
a “CAVALGADA RUMO AO 
RECORDE” que partindo de 
Cruzília, o Berço do Cavalo 
Mangalarga Marchador, se 
dirigiu a Caxambu, reunindo 
mais de 460 cavaleiros de 
todo o Brasil e até do Exterior 
(Suíça e Estados Unidos), que 
em um percurso de 19 km, 
percorrendo trilhas antigas 
da Estrada Real passando 
por Baependi, se tornou um 
grande evento de reencontro 
de amigos e confraternização 
dos amantes do Cavalo Man-
galarga Marchador.

O evento foi coordenado 
pelo Presidente do Clube 
do Cavalo de Cruzília, Dr. 
João Marcos Lollobrigida 
e por sua Diretoria, teve 
como idealizador o criador 
José Maur ic io Junqueira 
Maciel do Haras Barão de 
Alfenas (Cruzília) e grandes 
incentivadores os criadores 
Magdi Shaat do haras Elfar 
(Lavras)  e Renato Ribeiro do 
Haras Alcatruz (Aiuruoca). 

Teve como patrocinador 
Master a NUTRIMAX Nutrição 
Animal e também o Haras 
Elfar do criador e Presidente 
de Honra do Clube do Cavalo 
de Cruzília Magdi Shaat, bem 
como a Guabi Alimentos. 

Todos os participantes rece-
beram um Kit com Boné, Cami-
seta e uma Manta, todos com a 
logo da cavalgada que servirão 
de lembrança da participação 

Única Raça - Mangalarga Marchador
Mangalarga Marchador

Clube do Cavalo de Cruzília realizou na
sexta-feira Cavalgada Rumo ao Recorde

www.correiodopapagaio.com.br/mangalarga-marchador

histórica neste evento.
Ainda na madrugada e 

na manhã do dia 7 de abril, 
d ia da “Maior Cavalgado 
do Mundo” solicitados pela 
organização do evento, o 
Clube do Cavalo de Cruzília, 
conseguiu mais 28 animais 
com seus Associados (Haras 
Serra Bela, Haras Alcatruz, 
Haras Cruzi l iense, Haras 
Tríplice Cora, Haras Itaqui 
e Centro de Treinamento 
Marquinho Alvarenga) para 
com estes tentar a quebra do 
Recorde, o que infelizmente 
não aconteceu.

Os participantes do evento 
terão seus nomes e o nome 
de seus animais registrados 
no LIVRO DE OURO, que 
ficará exposto no Museu Na-
cional do Cavalo Mangalarga 
Marchador em Cruzí l ia e 
como disse o criador Renato 
Ribeiro do Haras Alcatruz de 
Aiuruoca: “Valeu! e ir para o 
Museu em Cruzília, para mim 
é muito mais importante do 
que ir para o Guinness!”.

Antônio Jensen Arantes, 3 anos, participou 
montando Angai Regência com 27 anos

Edson Ribeiro e Nathalia Arantes Mangalarga Marchador: o cavalo da 
família

A menina Laura Jensen Arantes e familiares Del Júnior junto ao criador Magdi Shaat do Haras El Far

Um verdadeiro encontro dos amantes da raça

Maria Zélia e Betânia Arantes Meirelles do Haras Angaí Cristiane Magalhães, Juliana e Rodolfo Mello

A cavalgada percorreu as trilhas antigas da Estrada Real

A cavalgada reuniu 460 cavaleiros e amazonas do Brasil e do Exterior

Foto: Ricardo Mendes
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acesse o portal da sua cidade em www.correiodopapagaio.com.br/nomedacidade

Vale do Matutu
Rolê de Bike digno de nota 10

Por Eduardo Augusto 
Santos

Este percurso tem ini-
cio na Cidade da Alagoa e 
é o percurso alternativo ao 
Caminho dos Anjos atual.

Percorrendo aproxi-
madamente 16 Km da 
cidade da alagoa mante-
nha a esquerda sentido 
trilha da Cangalha,  esta 
por sua vez, exige muito 
preparo do ciclista e são 
aprox. 4 Km de Subida 

bem forte passando por 
um Single-Track animal 
que proporciona uma das 
mais belas paisagens 
do Caminho, onde na 
descida o ciclista avista 
o paredão rochoso que 
integra o Vale do Matutu 
e nesse, a cachoeira das 
Três Marias. Neste pon-
to chegamos aovale do 
Matutu onde exite uma 
comunidade do Daime 
de mais de 20 anos e 

onde se encontram as 
melhores pousadas da 
região.

Depois do Matutu, o 
caminho cruza o Rio Aiu-
ruoca e segue por sua 
margem oposta à estrada 
oficial, sem trânsito de 
veículos motorizados, 
Trecho este com vista 
para o Pico do Papagaio.  
A volta para alagoa segue 
pela estrada principal 
de Aiuruoca x Alagoa 

que requer cuidado pelo 
número de ¨MATA BUR-
ROS¨, inclusive alguns 
deles tendo os trilhos no 
sentido da estrada o que 
pode ser muito danoso 
se uma das rodas cair no 
intervalo deles.

“Pedal fantástico e um 
dos mais top da região e 
que faz parte do Caminho 
dos Anjos, desviando 
alguns km. Vale a pena 
conferir.”

Foto:Itamonte.net

APA Municipal das Águas 
Minerais de Caxambu 

Mais um passo em direção a preservação
No último dia  23/3, foi 

declarada mais uma Uni-
dade de Conservação no 
Município de Caxambu, que 
recebe o nome de Área de 
Proteção Ambiental  Munici-
pal das Águas Minerais, que 
compreende a microbacia hi-
drográfica do ribeirão Bengo 
em uma área corresponden-
te a 676,0727(seiscentos 
e setenta e seis hectares, 
sete ares e vinte e sete 
centiares). 

A exemplo da Reserva 
Biológica das Laranjeiras, 
esta APA foi criada com o 
objetivo de contribuir para 
a promoção e o desenvol-
vimento sustentável da re-
gião buscando o equilíbrio 
em seus aspectos sociais, 
econômicos e ambientais.

A APA Municipal das 
Águas Minerais tem por ob-
jetivo proteger e conservar 
os atributos ambientais da 
região, especialmente os 
aquíferos hidrominerais e 
suas zonas de contribuição, 
transporte e influência.

Destina-se também a 
garantir a recuperação e 
a conservação dos bens 
materiais e imateriais asso-
ciados ao termalismo, em 
especial o do parque das 
águas e as práticas creno-

terápicas e hidroterápicas a 
eles associadas.

O ordenamento do uso 
e da ocupação do solo, 
em especial na microbacia 
hidrográfica situada aci-
ma do Parque das Águas 
“Dr. Lyzandro Carvalho 
Guimarães” e das demais 
surgências e captação hi-
drominerais da bacia, além 
de promover ações de re-
cuperação das áreas de-

gradadas ou poluídas, com 
enfoque na restauração de 
matas de topo e ciliares.

A APA Municipal das e 
Águas Minerais será im-
plantada, supervisionada, 
administrada e fiscalizada 
pelo Município, através de 
suas Secretarias Municipais 
de Meio Ambiente (SEMAM), 
Desenvolvimento e Planeja-
mento Urbano (SEDEP) e 
Turismo e Cultura (SETUR), 

em conjunto com o Instituto 
Mineiro de de Gestão das 
Águas – IGAM, COPASA, 
CODEMIG e podendo contar 
também com outros órgãos 
federais, estaduais e muni-
cipais, bem como organiza-
ções não governamentais, 
na forma de regulamento.

Mais informações: Se-
cretaria Municipal do Meio 
Ambiente de Caxambu – 
(35) 3341-5316

O curso ‘A Arte de 
Conduzir Trilhas e 

Roteiros’ foi sucesso 
em Caxambu

Entre os dias 26 a 29 
de Março, através do Se-
nar Minas aconteceu o 
Curso “A Arte de Condu-
zir Trilhas e Roteiros” na 
cidade de Caxambu loca-
lizada no Circuito Turístico 
das Águas, Sul de Minas 
Gerais. 

Segundo o Turismó-
logo e Instrutor, Gustavo 
Toledo, os participantes 
visitaram e avaliaram al-
guns pontos turísticos já 
consolidados na cidade 
como o Parque das Águas 
e o Morro do Cristo, e tam-
bém propuseram um novo 
roteiro de Ecoturismo va-
lorizando o potencial da 
Observação de Aves no 
Parque Natural Municipal 
das Laranjeiras que fica 
no trecho da BR 354 entre 
Caxambu e Pouso Alto. 
Os 11 participantes viven-
ciaram diversas atividades 
teóricas e práticas num 
total de 32 horas onde 
tiveram a oportunidade 
de compreender melhor 
sobre o planejamento e 
a formatação de trilhas 
ecológicas e a importância 
de se implementar uma 
boa sinalização turística 
em Caxambu.

O curso foi realizado 
numa parceria com o Sin-
dicato Rural de Baependi, 
com a Prefeitura de Ca-
xambu e com a Codemig. 
O próximo curso na área 
de Turismo “Empreen-
dendo na Atividade de 
Alimentação” será oferta-
do em Caxambu entre os 
dias 24 a 27 de abril (12 
Vagas).

Inscrições no CRAS 
em Caxambu!

Maiores informações 
sobre os cursos do Senar 
Minas acesse: http://www.
sistemafaemg.org.br/Se-
nar/Default.aspx

AIURUOCA - BAEPENDI - CAXAMBU - CRUZÍLIA
CADERNO CIDADES

Aulas de Futsal e Futebol 
de Campo em Cruzília

O CRAS em parce-
ria com a Secretaria de 
Cultura, dos Esportes e 
Turismo de Cruzília, está  
ministrando aulas de Fu-
tebol de Campo e Futsal 
as crianças e adolescen-
tes, de 06 a 17 anos de 
idade, nos períodos da 
manhã e tarde. 

Inscrições no CRAS 
e Centro de convivência 
para crianças, adoles-
centes e idosos.

Futebol de Campo
Campo de Olaria:

- Segunda-feira: 14h 
as 15h.

-  Te r ç a - f e i r a : 
08h30min as 10h30min.

- Quinta-feira: 14h 
as 15h.

-  S e x t a - f e i r a : 

Aulas serão destinadas as crianças e adolescentes da cidade

08h30min as 10h30min.

Futsal – Quadra do 
Kennedy ao lado da 

pista de Skate

-  Segunda- fe i ra : 
08h30min as 10h30min.

-  Q u a r t a - f e i r a : 
08h30min as 10h30min 
/ 13h as 15h

Ação solidária do Rotary em Caxambu / 
Distrito 4600

Fotos: Rotary Club

No último fim de sema-
na, o Governador do Dis-
trito 4600, Ivanir Chappaz, 
visitou Caxambu com mem-
bros da Equipe Distrital 
2017-18 em conjunto com 
os voluntários, Profissionais 
da Visão, para aplicação do 
Projeto OLHAR BEM, que 
envolve a realização de 
Exames de Acuidade Visu-
al por oftalmologistas em 
crianças de 7 escolas da 
rede municipal caxambuen-
se e doação de óculos para 
os selecionados. O projeto 
atende uma das Ações So-
ciais previstas pela progra-
mação da 47ª Conferência 
Distrital, a Conferência do 
Bem, em que 480 crianças 
participarão da segunda 
fase de triagem. A estima-
tiva é de que em torno de 
20% delas necessitarão de 
correção visual através do 
uso de óculos. O Distrito 
4.600 fornecerá gratuita-
mente os óculos a todas as 
crianças cujo uso se fizer 
necessário.

A equipe do Rotary con-
tou com o apoio do Distrito 
4560, com a participação 
dos companheiros do Ro-
tary Club de Caxambu e do 
Interact que se juntaram na 
empreitada. Nas semanas 
anteriores, a Prefeitura Mu-
nicipal através das Secreta-
rias da Saúde e Educação 
apoiaram amplamente o 
projeto, somando esfor-
ços com as Professoras e 
Agentes da Saúde com trei-
namento para a realização 
da fase inicial de triagem, 
identificando as crianças 
necessitadas. As instala-
ções da Escola Municipal 

Pinguinho de Gente foram 
cedidas para o atendimento 
da segunda fase e acolhi-
mento da equipe rotária e 
famílias selecionadas.

Algumas professoras 
relataram emocionadas 
que acompanham a vida 
escolar de alunos que há 
tempos necessitam de tais 
cuidados e agora pude-
ram ser atendidos. Somos 
gratos aos voluntários 
rotarianos e profissionais 
da visão que se dispuse-
ram a investir seu tempo, 

equipamento e conheci-
mento em prol do próximo. 
A Prefeitura de Caxambu 
agradece a todos os pro-
fissionais das Secretarias 
envolvidos, assim como as 
professoras e funcionários 
das escolas que abra-
çaram a causa e juntos 
estão fazendo a diferença 
na vida destas famílias e 
de seus filhos, dando a 
eles uma nova perspectiva 
de OLHAR BEM para o 
promissor futuros que os 
aguardam

Aulas serão para futebol de Campo e de Quadra

Projeto OLHAR BEM 

Mapa do percurso da trilha para bicicletas e ao fundo  o Pico do Papagaio Participantes do Curso de Trilheiros em Caxambu

Guia explica a importância das marcações na trilha

O Curso abrangeu também aulas teorícas

Aulas no Parque Natural Municipal das Laranjeiras

O Projeto atendeu 7 escolas da rede municipal

Membros do Distrito e voluntários da visão

Foram doados óculos para as crianças selecionadas 
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Orquestra de Violeiros grava seu primeiro DVD
A gravação teve como cenário um importante ponto turístico da região - a Estação

Ferroviária de São Lourenço - fazendo o público viajar no tempo e na história
Por Gislene Vilela

A Orquestra de Violeiros 
de São Lourenço, prestes a 
completar três anos de exis-
tência, gravou seu primeiro 
DVD da trajetória, na Estação 
Ferroviária de São Lourenço, 
sábado (7), às 20h. O pro-
jeto “Convention Música de 
Minas” é uma realização do 
São Lourenço Convention & 
Visitors Bureau, com patro-
cínio do Fundo Estadual de 
Cultura, Governo de Minas 
Gerais. O evento contou com 
a participação da cantora 
Joice Moreno e solo individual 
dos integrantes Izaac Fonse-
ca que apresentou a música 
“Folia de Príncipe” (Chico 
César) e Mateus Querino, 
“Tocando em Frente” (Almir 
Sater e Renato Teixeira).

No repertório da apresen-
tação, o jovem regente Gus-
tavo Costa selecionou gran-
des clássicos de cantores e 
duplas tradicionais: Tonico e 
Tinoco; Tião Carreiro e Pardi-
nho; Sérgio Reis; Cascatinha 
e Inhana entre outros. A cada 
canção o público viajava no 
tempo em sintonia com o am-
biente propício para inúmeras 
lembranças. 

Durante a gravação, o 
regente intercalava o show 
contando curiosidades da 
vida e da obra de renomados 
artistas, um pouco sobre a 
história da música caipira e 
da variedade de ritmos toca-
dos na viola como: cururu, 
cateretê, guarânia, toada, 
pagode caipira, catira etc.

“Esta noite representa 
mais um passo, não só para 
mim, mas para todo o Grupo 
que sempre seguiu unido e 
determinado a preservar e 
divulgar nossa cultura caipi-
ra” declarou o regente. “Uma 
trajetória de muito trabalho. 
Participamos de muitos even-
tos na cidade e região, o que 

veio fortalecer e dar uma 
maior experiência para os 
integrantes” finalizou.

Noite especial em um 
ponto turístico, o qual foi 
cenário original para muitas 
novelas de época e seria-
dos da TV Globo, agora o 
local escolhido para escre-
ver um capítulo histórico da 
Orquestra.

Emoção marca 
evento

A Orquestra de Violeiros 
mostrou a força que tem con-
quistado em sua trajetória ao 
atrair centenas de pessoas 
para assistir a gravação de 
seu DVD ao vivo. O evento 
foi recheado de muita emo-
ção. Quem esteve presente 
sentiu prazer em fazer parte 
desse projeto e também da 
realização de um sonho.

 “Que beleza de espetá-
culo! A nossa alma fica leve 
e suave. Música de qualida-
de nunca sai de moda. Toca 

Fotos: Gislene Vilela e Márcio Mun

Orquestra de Violeiros grava DVD em cenário histórico

Um grupo de violeiros unidos pelo amor à cultura caipira

Apesar da pouca idade, Leozinho Viola e Marcos Cruz despontam 
como promessas da música caipira.

Participação da cantora Joice Moreno

Público prestigia gravação do primeiro DVD da Orquestra

Foto: Gabriel Junqueira Mignac

Consenso e conflito na Serra do Papagaio
Por Mariana Junqueira

Estamos iniciando hoje uma 
série de reportagens sobre 
a minha tese de doutorado: 
Consenso e conflito na Serra 
do Papagaio. Trabalho que 
iniciei em 2013 e concluí em 
2017 no programa de Ciên-
cias Sociais da PUC-SP. Ape-
sar do foco antropológico da 
pesquisa, posso considerá-la 
interdisciplinar, uma vez que 
dialoga com diversas áreas do 
conhecimento.

Sou antropóloga, pesqui-
sadora e professora e moro na 
região da Serra do Papagaio há 
20 anos, tempo em que tenho 
me dedicado às pesquisas 
históricas e culturais. Deparei-
me também com diversos 
conflitos socioambientais, que 
são os conflitos que envolvem 
as populações, as unidades 
de conservação, à legislação 
ambiental e grandes empre-
endimentos. Isso me estimulou 
a realizar esse trabalho com 
intuito de resgatar eventos, 
fazer registros e compreender 
distintas realidades.

Na tese, dediquei-me primei-
ramente em fazer um apanhado 
histórico da região, focando 
nos municípios do entorno do 
Parque Estadual da Serra do 
Papagaio (PESP), origem e 
povoamento, assim como as 
características socioculturais 
das comunidades, a criação 
das unidades de conservação 
da região e os conflitos socio-
ambientais existentes.

Essa série de reportagens 
estará em dez edições do jornal, 

sempre nas edições coloridas 
do início e do meio do mês.

O próximo artigo discorrerá 
sobre o histórico do povoamen-
to dos municípios do entorno 
do parque, Aiuruoca, Alagoa, 
Baependi, Itamonte e Pouso 
Alto, assim como o processo 
de ocupação do território desde 
épocas do povoamento indíge-
na na região.

No terceiro artigo me dedi-
carei em traçar um panorama 
da população tradicional da 
região, aproximando-a como 

comunidade tradicional caipira, 
mas deixo claro a necessidade 
de auto – declaração da comuni-
dade para tal classificação, isto 
é, não basta nós antropólogos 
defini-los como tal, ela deverá 
se originar do sentimento de 
pertencimento do grupo.

Esses dois artigos estão 
relacionados com o primeiro 
capítulo da tese. No segundo 
capítulo da tese escrevi sobre 
o histórico do surgimento das 
unidades de conservação na 
região e a realidade de explora-

ção mineral e vegetal.  O artigo 
quatro da série terá como foco 
a criação da Estação Ecológica 
do Papagaio e o contexto em 
que ela se tornou realidade. A 
Estação Ecológica foi a unidade 
anterior ao Parque Estadual. 
Inserirei alguns mapas dese-
nhados pela minha equipe de 
trabalho no decorrer da série de 
reportagem, assim como fotos 
das realidades descritas.

O artigo cinco se focará na 
criação do Parque Estadual da 
Serra do Papagaio e nos confli-

no fundo do coração e nos 
emociona” disse a especta-
dora Giovana Vilela.

O  jo rna l i s ta  Marcos 
Querino, irmão de um com-
ponente,  sens ib i l izado, 
parabenizou todos os in-
tegrantes, enfatizando a 
importância da Orquestra 
para a cidade na preserva-
ção da música raiz, que re-
presenta os costumes e os 
hábitos do homem do cam-
po e na tradição sertaneja 
na origem da palavra.

Os integrantes também 
se emocionaram no decorrer 
do evento. O dentista violei-
ro Dilson Salomão exaltou a 
participação de todos e re-
velou: “Esta noite para mim 
significa a concretização de 
um sonho, da realização de 
um trabalho e superou muito 
as expectativas”.

A carreira
A Orquestra de Violeiros 

de São Lourenço é composta 
por 15 integrantes de várias 

idades e diferentes profis-
sões. No entanto, com um 
ponto em comum: a paixão 
pela moda de viola e a cultu-
ra da música sertaneja raiz.

Criada em junho de 2015, 
teve sua primeira apresen-
tação intitulada “Entardecer 
com Viola”, no dia 26 de 
setembro do mesmo ano, 
na Catedral de Bambu do 
Parque das Águas.

Faz apresentações nos 
feriados prolongados ao longo 
do ano no município e marca 
presença em eventos na ci-
dade e região, sempre com o 
objetivo de resgatar, preservar 
e divulgar a música caipira.

O produto final desta 
gravação tem todas as 
credenciais para se tornar 
um fragmento relevante na 
carreira da Orquestra. Que 
este evento seja uma nova 
fase promissora que conti-
nuará brindando os apre-
ciadores da música caipira 
e consequentemente enal-
tecendo São Lourenço.

tos socioambientais existentes 
na região. Também abordarei 
as distinções entre essa unidade 
de proteção integral, isto é, onde 
não é permitida a existência de 
moradores e a realidade da uni-
dade sustentável que engloba a 
região, a Área de Preservação 
Ambiental da Serra da Manti-
queira- APA Mantiqueira.

No artigo seis abordarei 
alguns projetos desenvolvidos 
no entorno do PESP, o projeto 
Comunidades da Serra do 
Papagaio e o Consórcio de 

Ecodesenvolvimento Regional 
da Serra do Papagaio (CER).

O artigo sete será dedicado 
ao projeto de redelimitação do 
Parque, seus objetivos, desa-
fios e conflitos, que inviabiliza-
ram um apoio político suficiente 
para que ele fosse aprovado 
na Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG), onde 
está tramitando até hoje.

O artigo oito será dedicado 
às comunidades do entorno do 
PESP, suas atividades socioe-
conômicas e características cul-
turais. O artigo nove se dedicará 
aos conflitos socioambientais 
que as comunidades locais tem 
vivenciado nos últimos anos.

Além dos eventos históri-
cos, discuto questões teóricas, 
tais como: cultura, imaginário 
cultural, território, modelos de 
conservação e modelos de de-
senvolvimento, assim, ao longo 
dos artigos abordarei breve-
mente alguns desses temas. 

Encerrando o percurso da 
tese, o último artigo, e número 
dez, levantará algumas conside-
rações finais do trabalho, abrin-
do aqui algumas contribuições 
da pesquisa para a região.

Procurarei trazer elementos 
importantes da pesquisa, mas 
como a tese é bastante exten-
sa, apresentarei um brevíssimo 
resumo da mesma. Contudo, 
para quem estiver interessa-
do em conhece-la melhor ela 
está disponível no escritório 
do Parque, versão impressa, 
ou poderei enviá-la por e-mail 
para os interessados. Em breve 
estará no sistema de biblioteca 
digital da PUC-SP.

Vista para o Pico do Papagaio em Aiuruoca, MG
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Toque você também

Instruções:  O objetivo do 
Sudoku é preencher os quadrados 
vazios com números entre 1 e 9 de 
acordo com as seguintes regras:

Cada número deve aparecer so-
mente uma vez em cada linha.

Cada número deve aparecer so-
mente uma vez em cada coluna.

Cada número deve aparecer somen-
te uma vez em cada quadrante.

Cozinhe você também
ARROZ RÁPIDO NA PANELA DE 

PRESSÃO

INGREDIENTES

•1 peito de frango
•200 g de lingüiça 

calabresa
•1 xícara de palmi-

to picado
•1/2 xícara purê de 

tomate
•2 tabletes de cal-

do de galinha dissolvi-
dos em

• 3  x í c a r a s  d e 
água

•1 xícara e 1/2 de 
arroz lavado e escor-
rido

•4 colheres de sopa 
de óleo ou azeite

MODO DE
PREPARO

1.Na panela de 
pressão frite no óleo, 
o peito de frango em 
cubos, a lingüiça em 
rodelas

2.Coloque o arroz, 
junte o palmito, o purê 
de tomate e o caldo de 
galinha

3.Feche a panela 
e conte 3 minutos no 
relógio

4.Após o iníc io 
da fervura retire a 
pressão passe para 
uma travessa, pol-
vilhe queijo ralado 
e salsinha e sirva a 
seguir

Prato único pode 
servir com uma sala-
da verde

Ria você também
Por que a mulher 

do Hulk se divorciou 
dele ?

Porque ela queria 
um homem mais ma-
duro… 

Qual a semelhança 
entre um pastor e um 
martelo?

– Ambos pregam.

Dois litros de leite 
atravessaram a rua 
e foram atropelados.. 
Um morreu, o outro 
não, por quê?

– Por que um deles 
era Longa Vida.

Qual o melhor chá 
para calvíce ?

Chá-peu. 

Qual o nome do 
peixe que caiu do dé-
cimo andar?

–  A a a a a a a a -
ahTum. 

Qual a dança que 
o bebê faz na barriga 
da mãe?

– Dança do Ventre 

O que a banana 
suicida falou?

– Macacos me mor-
dam! 

Alô, gostaria de fa-
lar com o Caio, por 
favor?

– É o próprio.
– Oi Próprio, tudo 

bem? Será que você 
pode chamar o Caio.

Vocês sabem qual 
é o contrário de vo-
látil?

Vem-cá-tio 

Como se faz para 
ganhar um Chokito ?

– É só colocar o 
dedito na tomadita. 

– Seu padre, é jus-
to ganhar dinheiro 
com a desgraça dos 
outros?

– Claro, que não 
meu filho.

– Então devolva 
logo o dinheiro do 
meu casamento. 

Toque você também

Cantinho da Coquetel

Sudoku

Valeu Etelvina, pelo 
“dito atrevimento”

Àquela tarde de sábado, 
após delicioso almoço, re-
solvi caminhar até a estação 
férrea de São Lourenço com 
o propósito de desfazer exces-
sos alimentares e aproveitar, 
quem sabe, o passeio turístico 
do Trem das Águas no intuito 
de obter algum subsídio a 
engrandecer meu acervo de 
episódios inerente aos trens 
através de uma abordagem 
possível, junto aos turistas 
e apreciadores que ali se 
encontravam; visando claro 
à curtição que aquele deleite 
os proporcionariam, tanto pelo 
agradável passeio em  si, mas 
também de possível passado 
de nostalgia e saudade. 

Como a partida do trem era 
prevista às 14:30hs e por ha-
ver chegado uma hora antes, 
optei sentar-me num dos ban-
cos da praça fronteiriça, onde 
passei apreciar o ambiente 
num todo, o que obviamente 
me trouxe em recordações, 
flagrantes da minha infância 
que me transportavam à sau-
dosa cidade de Campanha, 
MG, cujo trem foi bem marcan-
te. Entre devaneios, ali perma-
neci a recordar e acabei; dado 
talvez ao providencial apoio da 
cabeça pela mão, caindo nos 
braços de Morfeu (deus do 
sono). De súbito, sou desper-
tado por alguém que me tocou 
ao ombro. Um tanto confuso, 
ainda sonolento, observei 
tratar-se de uma senhora, 
que sorrindo se desculpou 
pelo atrevimento, mas que o 
justificava por achar que per-
deria o trem, vez que já havia 
apitado algumas vezes e eu 
não despertei e tão pouco dei 
sinal de acordar.

Sentada ao meu lado, re-
cordou-se de uma passagem 
quando jovem, ocorrida em 
Cataguazes, MG, em  idênti-
ca situação a que aconteceu 
agora comigo. Dizia ela, D. 
Etelvina, que Dom Ludovico, 
um dos párocos da Matriz, 
teve a incumbência pela en-
fermidade do vigário da cidade 
de Santana do Deserto, MG, 
em substituí-lo nas cerimônias 
da Semana Santa. Como a 
comunicação da arquidiocese 
só foi recebida na quarta-feira, 
portando encima da hora, 
Dom Ludovico se viu obriga-
do a embarcar no expresso 
das 15 horas no intuito de 
baldear em Entre Rios (atual 
Três Rios, RJ) e seguir a outro 
ramal a Santana. Deixando a 
casa paroquial após o almoço, 
rumaram de charrete até a es-
tação, onde o acompanhando, 
Etelvina trataria de toda logís-
tica da viagem, enquanto ele 
permaneceria à praça defronte 
da estação aguardando, vez 
que estava calor e se abrigaria 
à sombra das árvores. Ao re-
tornar, o encontrou acomoda-
do a um banco sob madornas 
em suaves roncos. 

Fazendo-o despertar, mes-
mo contrariado e resmungan-
do, recebeu a passagem com 
o manifesto das malas que 
seriam acomodadas ao vagão 
e foi liberada da missão já con-
cluída. Só que ao se despedir, 
o alertou para seguir para à 
estação, já que poderia perder 
o trem pelo sono que o fusti-
gava. Carrancudo, retrucou o 
alerta dizendo que sabia das 
suas responsabilidades.

Etelvina, um tanto des-
consertada o deixou. Mas 
preocupada, resolveu após 
passar em sua casa, retornar 
à estação, pois pelo apito es-
cutado, o embarque já havia 
ocorrido. Ao cruzar a praça, 
a surpresa! Dom Ludovico 
sentado ao banco ressonava a 
sono solto. Antes de acordá-lo, 
correu a estação e soube que 
as malas foram expedidas. Um 
tanto apreensiva, chegou-se 
ao padre a tocá-lo ao ombro. 
Despertado, sonolento erguen-
do-se do banco, apressado e 
meio trôpego sai a caminhar, 
quando Etelvina o segurou 
pelo braço e disse: - Padre, o 
senhor perdeu o trem! E o pior, 
suas malas foram no seu lugar. 
Furioso, a resmungar seguem 
à estação. Lá, pelo chefe da 
estação, tem a informação que 
as malas chegariam a Santana 
como o previsto. Mas se dese-
jar, solicitaremos seu retorno. 
Todavia, se não se importar, 
poderá seguir ainda hoje na 
cabine da locomotiva do car-
gueiro que cruzará aqui às 18 
horas a deixá-lo em Entre Rios. 
Dom Ludovico aceitou a su-
gestão e solicitou que Etelvina 
permanecesse com ele até o 
embarque. Sem poder negar a 
incumbência, ficou à espera do 
cargueiro, onde se viu obrigada 
a aturar as lamúrias e rabugi-
ces do religioso, que passou 
a culpá-la indiretamente pela 
situação constrangedora, pas-
sando a dizer que a dobradinha 
degustada no almoço provocou 
a sonolência.

Felizmente no horário, o 
cargueiro por sinalização do 
chefe da estação, parou e D. 
Ludovico com sua batina bran-
ca subiu a empoeirada pelo 
pó de carvão e impregnada 
de óleo, à cabine da Maria 
Fumaça.

A seguir, dando seguimen-
to à conversa, indagou se não 
iria embarcar, pois o Trem das 
Águas vai partir!

Sorrindo, agradeci a D. 
Etelvina pelo episódio nar-
rado, limitando-me a dizer 
que não mais viajaria, já 
que havia conseguido o que 
desejava, ou seja; uma boa 
história, que provavelmente 
D. Ludovico, se estiver no 
céu, estará sorrindo a dizer 
que sua acompanhante omi-
tiu a metade da missa, pois 
sua batina ficou um horror 
de tão suja!

Tirinhas



Pág 10 :: Correio do Papagaio Terça-feira,  17 de abril de 2018
São Lourenço

acesse notícias de são lourenço em nosso portal
 www.correiodopapagaio.com.br/saolourenço

São Lourenço, 91 anos de história
São Lourenço, umas das 

estâncias hidrominerais mais 
conhecidas do Brasil, comemo-
rou no último dia 01 de Abril, 91 
anos de emancipação política. 
Ao contrário de grande parte dos 
municípios mineiros que nasce-
ram e desenvolveram em torno 
de uma igreja, São Lourenço 
se emancipou e desenvolveu 
em torno de oito fontes de água 
mineral. 

Atualmente São Lourenço é 
uma cidade polo de uma micror-
região de 22 municípios no que 
diz respeito a serviços públicos, 
a exemplo de Segurança Públi-
ca e Saúde. Esses municípios 
ainda contam com o comércio 
da cidade.

Breve Histórico 
A região era ocupada ori-

ginalmente pelos índios Cata-
guases, que foram vencidos 
em 1675 , quando Lourenço 
Castanho Tazques, fundou um 
pequeno acampamento, que 
passou a ser chamado “Pouso 
do Lourenço”. 

As propriedades das águas 
minerais foram descobertas 
ainda no século XIX , quando as 
terras pertenciam a João Fran-
cisco Viana , por conta disso veio 
a ser conhecida também como 
“Águas do Viana”. 

A notícia se espalhou, e as 
terras foram adquiridas pelo 
comendador Bernardo Saturnino 
da Veiga, para construir a Com-
panhia de Águas Minerais São 
Lourenço.

São Lourenço deixaria de ser 
um lugar perdido no mapa em 
1891, quando recebeu o atual 
nome e por lei estadual se tornou 
distrito do município de Silvestre 
Ferraz, atual Carmo de Minas. 
Data de 1892 a construção da 
Igreja Bom Jesus do Monte (Ermi-
da), consagrada a São Lourenço, 
uma homenagem ao pioneiro Cel. 
Lourenço Xavier da Veiga (pai 
do comendador Veiga), um dos 
pioneiros da cidade.

Em 7 de setembro de 1923, o 
distrito foi transferido para o Mu-
nicípio de Pouso Alto por força da 
Lei estadual n.°843.

A fama das águas tomaria 
impulso em 1905. Afonso França 
comprou as terras do comendador 
Bernardo Saturnino da Veiga, as-
sumindo a autorização do Estado 
para exploração das fontes. Fran-
ça construiu prédios e adquiriu 
maquinário. Com a sua morte a 
Companhia de Águas passou pelo 
controle de várias firmas.

Em 1927 foi criado o municí-
pio de São Lourenço, desmem-
brando-se de Pouso Alto. 

Atualmente o município de 
São Lourenço é uma Cidade 
turística e Polo na região quanto 
a oferta de serviços e comércio. 
Com aproximadamente 45457 
mil habitantes, cidade que en-
canta e cativa a todos que a 
visitam, São Lourenço se firmou 
como uma das mais importantes 
estâncias hidrominerais do Bra-
sil. Cidade polo do Circuito das 
Águas, está apta a atender os 
mais exigentes clientes, com o 
segundo maior parque hoteleiro 
do Estado.

O município cresceu e se 
consolidou em torno das águas 
minerais – importantes fontes 
de saúde e cura, com diferentes 
propriedades minerais. O parque 
das águas é o cartão postal da 
cidade e sua principal atração 
turística. É um dos mais belos 
parques da América Latina, situ-
ado no centro da cidade, e que 
possui uma enorme área verde, 
dividido em Parque I e Parque 
II. No primeiro, a natureza expõe 
belíssima vegetação nativa que 
compreende centenas de espé-
cies vegetais, inclusive orquídeas 
raras e um Pau-Brasil, plantado 
por Getúlio Vargas, então chefe 
do Governo Provisório, em 15 
de março de 1931. Sua fauna 
também é variada, podendo ser 
observados macacos e micos, 

uma infinidade de pássaros 
além dos tradicionais gansos, 
patos e marrecos.  Cenário que 
se presta a caminhadas tranqui-
las, leitura de um bom livro ou 
apenas o prazer de respirar um 
ar puro, apreciando a paisagem. 
Percorrendo suas alamedas en-
contramos as diversas fontes de 
água mineral, o balneário, várias 
lojas, restaurante, lanchonete, 
o lago com seus 90 mil m². No 
embarcadouro temos caiaques, 
pedalinhos, barcos à remo que 
proporcionam, além de um bom 
exercício, uma ótima diversão. 
O balneário, centro hidroterápi-
co às margens do lago dispõe 
de duchas, saunas seca e à 
vapor, massagens, banhos de 
espuma, banhos de sais e tra-
tamentos estéticos. É uma bela 
construção que marca o Parque 
das Águas. 

O Parque II foi anexado ao 
primeiro há pouco tempo e sua 
vegetação encontra-se ainda em 
fase de desenvolvimento. O aces-
so é através de um túnel que liga 
a ambos passando por debaixo 
da Rua Saturnino da Veiga. Esse 
parque é excelente para a prática 
de esportes, com quadras de pete-
ca, vôlei, futebol society, futebol de 
salão, pista de bicicross, incluindo 
o aluguel das bicicletas. Conta 
ainda com área para banhos de 
sol e principalmente com a ducha 
de água mineral. Dispõe também 
de lanchonete e lago para pesca. 

Sua topografia foi planejada para 
servir de teatro ao ar livre e tam-
bém para eventos.

São Lourenço ainda oferece 
muito mais, como o Trem das 
Águas, o Calçadão, Centros 
Comerciais, a Aldeia Vila Ver-
de (artesanato), o teleférico, o 
templo da Sociedade Brasileira 
de Eubiose, o sítio Lagoa Seca, 
a Quinta do Cedro, a Rota do 
Café Especial, e os vôos pano-
râmicos de balão e a prática de 
Paraglider.

Na parte cultural, a cidade 
hospeda festivais internacionais 
de corais, Festival da Cachaça, 
Festival de Inverno, Feira Minei-
ra de Artesanato Rural, Mostra 
dos Artesãos do Sul das Gerais, 
Carnaval de Rua, Verão Férias, 
Festa de Agosto, Exposição de 
Orquídeas, Encontro de Bandas, 
Encontros de Balonismo, Con-
venções, Congressos e Feiras 
de diversas organizações.

Comemorações
No dia 1º de abril, aniversário 

da cidade, foi realizada as come-
morações solenes de aniversário 
da cidade no Paço Municipal. A 
solenidade contou com a presen-
ça de autoridades civis e militares. 
A cerimônia ainda contou com 
a presença das tropas militares 
dos Bombeiros, Presídio e Tiro 
de Guerra e Grupo de Escoteiros 
de São Lourenço.

As bandeiras do Brasil, Minas 
Gerais e São Lourenço foram 

hasteadas pelo Prefeito Leo-
nardo de Barros Sanches, pelo 
Major da Polícia Militar Andre-
ílson Josué dos Santos e pelo 
Vereador Natanael Paulino de 
Oliveira, respectivamente nesta 
ordem. O Hino Nacional foi exe-
cutado pela Sociedade Musical 
Antônio de Lorenzo.

Este ano, dando continuida-
de às comemorações da nona 
década do município, a Diretoria 
de Cultura promoveu a entrega 
dos selos “90 anos, 90 Histórias” 
para as autoridades presentes 
na solenidade. Criado em 2017, 
o selo é um símbolo represen-
tativo, uma homenagem. No dia 
21 de abril, uma nova entrega 
de selos será realizada para os 
professores que fazem parte da 
história do município.

Receberam o selo o Pre-
feito Leonardo Sanches; os 
Vereadores Ricardo de Mattos 
(representado por Heloísa Mat-
tos); Renato Mota; Helson Sal-
gado; Paulo Gilson Chopinho; 
Rodrigo Carvalho; Natanael de 
Oliveira; Major da Polícia Militar 
Andreílson Josué dos Santos; 
2º Tenente BM Cláudio Pereira 
Domingos e o Subtenente Jar-
dim TG- 04-024.

O tradicional desfile cívico re-
alizado na Av. Dom Pedro II, será 
realizado no próximo sábado, 21. 
A transferência da data foi devido 
ao domingo de Páscoa, que caiu 
no dia do aniversário da cidade.

O Parque das Águas atrai inúmeros turistas vindos de todo país

Se o turista preferir, pode ter uma visão áerea da cidade em um passeio de balão

São Lourenço é cidade referência na nossa micro região, com Hospital Regional e Faculdades 


