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Queijo tipo parmesão 
produzido artesanalmente na 

região receberá caracterização
Estão participando pro-

dutores das cidades de Aiu-
ruoca, Baependi, Bocaina de 
Minas, Carvalhos, Itamonte, 
Itanhandu, Liberdade, Passa 
Quatro e Pouso Alto.

Para a caracterização é 
necessário uma pesquisa longa 
de informações. Os aspectos 
históricos e culturais; emanci-
pação dos municípios; regis-
tros históricos e culturais da 
produção do queijo artesanal 
na região; caracterização dos 
municípios; estrutura de trans-
porte e logística; características 
dos recursos hídricos; fauna; 
flora; caracterização integrada 
do meio físico; processo de fa-
bricação do queijo artesanal da 
região, processo de produção 
do leite  e parecer conclusi-
vo de que as características 
geográficas e sensoriais do 
queijo são semelhantes nos 
municípios da região. 
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X Festival “Café com Música” da Cidade 
de Cristina consagra-se como um dos 
melhores eventos culturais da região

Em sua 10ª edição, o Fes-
tival Café com Música, que 
aconteceu em Cristina-MG, 
entre os dias 30 de maio e 03 de 
junho, reuniu centenas de pes-
soas para manter sua tradição 
em difundir duas importantes 

culturas da cidade, o cultivo de 
cafés especiais e a música. 

E quem participou pode 
degustar dos melhores cafés do 
mundo ao som de jazz, baião e 
MPB. A programação, totalmen-
te gratuita, contou com mais de 

27 shows artísticos, com nomes 
importantes na Música Popular 
Brasileira, como Dori Caymmi, 
Derico (Jô Soares), Consuelo 
de Paula, Daniela Lasalvia, 
Elder Costa e professores das 
oficinas musicais Roberto Sion 

(sax/flauta) e Zé Eduardo 
Nazário (bateria), além das 
atrações que estão presentes 
em todas as edições do festi-
val de músicos cristinenses e 
de cidades vizinhas. 
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O Instituto Mineiro de Agro-
pecuária (IMA) está completando 
um ano da entrega dos primeiros 
certificados emitidos em parceria 
com a organização holandesa 
UTZ para propriedades cafeeiras 
no estado. Nos últimos 12 meses 
foram emitidos certificados in-
ternacionais IMA/UTZ para 170 
propriedades de café em todo o 
território mineiro.

A entidade holandesa é uma 
das maiores organizações do 
setor em todo o mundo. Para se 
ter uma ideia, a logomarca da 
UTZ está presente em mais de 
13 mil marcas de produtos em 
130 países entre café, chás e 
chocolates.

A certificação IMA/ UTZ con-
cede aos cafeicultores um novo 
e importante valor agregado, que 
confere à sua produção maior 
competitividade e acesso aos 
mercados nacional e interna-
cional, inclusive possibilitando 
melhores preços para o seu 
produto.

Para receber o certificado 
os produtores passam por au-
ditoria realizada pelo IMA, que 
verifica o cumprimento de 28 
itens obrigatórios distribuídos 
em cinco áreas, representadas 
por lavoura, rastreabilidade, 
responsabilidade ambiental e 
social, capacitação e gestão da 
propriedade.  É necessário que o 
produtor obtenha uma pontuação 
mínima de 80 pontos no cumpri-
mento das normas para obter a 
certificação.

Vendas para a Coreia

O produtor Arthur Moscofian 
é proprietário da Fazenda Santa 
Mônica, localizada na cidade de 
Serrania (MG). Desde que certi-
ficou seu café há um ano com o 
selo IMA/UTZ, obteve aumento 
de 30% nas vendas de café tor-
rado para o mercado doméstico, 
dando um salto de 15 para 19 
toneladas apenas em 2017.

“A certificação foi a melhor 
coisa que aconteceu para os 
produtores mineiros, não ape-
nas por agregar valor ao nosso 
produto, mas também para es-
clarecer aspectos em relação ao 
Programa Certifica Minas Café, 
que legitima nosso produto para 
a exportação”, disse. Com a 
certificação IMA/UTZ, Moscofian 
aumentou as vendas de café in 
natura para a Coreia, Estados 
Unidos e tem a expectativa de 
conquistar o mercado chinês.

Alcance social

O diretor-geral do IMA Mar-
cílio de Souza Magalhães argu-
menta que para receber o cer-
tificado IMA/UTZ a propriedade 
precisa participar do programa 
Certifica Minas Café, iniciativa 
do Governo de Minas por meio 
da Secretaria de Estado da 
Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento e operacionalizada pelo 
IMA com a assistência técnica da 
Emater-MG.

Esse programa tem o ob-
jetivo de ajudar os produtores 
a adotarem boas práticas de 
produção com responsabilidade 
socioambiental, contribuindo 
para a melhoria da gestão des-
ses empreendimentos.  O selo 

do Certifica Minas Café já foi 
concedido para cerca de 1200 
propriedades em todo o estado.

Magalhães lembra o alcance 
social da iniciativa pois no primei-
ro ano a certificação IMA/UTZ é 
gratuita. “Se fosse fazer por uma 
empresa privada, cada produtor 
gastaria, em média, 5 mil reais. 
É importante ressaltar também 
que para os produtores da agri-
cultura familiar que participam 
dessa parceria não há cobrança 
de taxas”, diz.

Melhorias sociais e 
ambientais

Ao preparar-se para passar 
pela auditora do IMA com vistas 
à certificação, o produtor Cezar 
Rennó Moreira da Fazenda Se-
nhora de Fátima, município de 
Santa Rita do Sapucaí, teve que 
adequar-se às boas práticas de 
produção do café, desde o ma-
nejo até o armazenamento. Isso 
contribuiu para que otimizasse 
as áreas de responsabilidade 
social e de meio ambiente em 
sua fazenda.

“Investimos na coleta sele-
tiva de lixo e treinamos nossos 
colaboradores para diversas 
atividades relacionadas ao meio 
ambiente”, comemora Moreira, 
que ganhou recentemente im-
portante prêmio ambiental da 
cidade pelo trabalho em respeito 
ao meio ambiente. O produtor 
comercializa café in natura para 
o estado de São Paulo e todo o 
território mineiro e pretende ain-
da este ano conquistar mercados 
internacionais.

“Os compradores priorizam 
os produtores certificados com 
este selo. Apesar do mercado de 
café não estar aquecido, minha 
expectativa é de retomada da 
economia”. Mesmo com a eco-
nomia não favorável, o produtor 
comemora aumento de 10% em 
suas vendas em 2017.

Modernização da fazenda

A Fazenda Jambo e o Sitio 
Cafundó, localizados na região 
do município de Machado têm 
muitos motivos para comemo-
rar. Só no ano passado foram 
escoadas 1,5 mil sacas de café 
in natura para cooperativas da 
região. A produtora Karine Miguel 
conta que a conquista do selo 
IMA/UTZ agregou não apenas 
valor ao seu café, mas que mo-
dernizou a antiga fazenda, tanto 
em estrutura como em práticas 
de produção.

“Agora com o selo, podemos 
dizer que estamos alinhados ao 
que existe de mais moderno na 
cafeicultura. Renovamos por 
completo a estrutura da fazenda 
e do sítio, atendendo a todas as 
adequações e normas estabe-
lecidas pela auditoria. E vamos 
continuar renovando e melhoran-
do sempre”, garante.

Em 2017 a produtora optou 
por não comercializar o café para 
o mercado interno para investir 
nos processos de adequação, 
porém, já este ano, pretende 
retomar as vendas de café in na-
tura para outros estados. “Vamos 
investir muito para que a longo 
prazo possamos vender nosso 
café para o exterior”, projeta.

IMA concede 170 certificados 
internacionais para 

propriedades de café de 
Minas Gerais

Sem objetivo de lucro e ex-
clusivo para produtores rurais e 
seus familiares, o S.P.A. Saúde 
- Sistema de Promoção, atende 
mais de 20.000 vidas em dife-
rentes cidades dos estados de 
Minas Gerais e São Paulo. Ao 
comemorar 25 anos de existên-
cia, sua Diretoria em parceria 
com suas 50 associadas, coope-
rativas, sindicatos e associações 
da categoria, lançou a campanha 
Carência Reduzida, um benefí-
cio que permite que produtores 
rurais passem a ter a chance de 
poderem começar a cuidar rapi-
damente de suas saúdes.

A campanha Carência Redu-
zida vai isentar de carência, ou 
seja, não exigirá o cumprimento 
do prazo previsto em regula-
mento para que o cliente possa 
realizar consultas médicas, exa-
mes laboratoriais, tratamentos 
e terapias, assim que concluir 
sua inscrição em um dos planos 
oferecidos.  Para os demais 
procedimentos serão obedecidos 
os prazos constantes em seus 
regulamentos. Vale lembrar que 
o prazo para inscrição na cam-
panha tem prazo limitado.

Os titulares e todos os de-
pendentes inscritos terão direito 
à Carência Reduzida, depois de 
estarem devidamente inscritos.  
Importante lembrar que o pra-
zo de inscrição é limitado e os 
produtores interessados em se 
inscrever no plano devem buscar 
informações na própria Associa-
ção ou ligar para a sede do S.P.A. 
Saúde (11) 3146.3131.  

O que é o plano exclusivo de 
produtores rurais

O S.P.A. Saúde nasceu em 

1993, da iniciativa de um peque-
no grupo de produtores rurais 
que ficaram indignados com o 
número de parceiros que preci-
saram vender bens adquiridos ao 
longo dos anos de muito trabalho 
para conseguirem pagar des-
pesas médicas e hospitalares, 
quando acometidos por proble-
mas de saúde com eles ou com 
parentes próximos.

Durante sua existência o 
S.P.A. Saúde apresentou um 
crescimento muito significati-
vo. De 14 associadas, ou seja, 
cooperativas, associações ou 
sindicatos de produtores rurais 
associados, saltou para 50. No 
mesmo período, o número de 
beneficiários foi de 1.210 para 
mais de 19.000 e, o número 
de credenciados, ou seja, mé-
dicos, clínicas, laboratórios e 
hospitais, disponíveis em seus 
planos em diferentes cidades 
dos estados de Minas Gerais e 
São Paulo, foi de 37 para mais 
de 1.300.

Várias pessoas têm interesse 
em participar do plano, especial-
mente por ser sem objetivo de 
lucro. No entanto, é exclusivo a 
produtores rurais e seus familia-
res. Para ter ideia da abrangên-
cia dos planos oferecidos, seus 
recursos disponíveis em cidades 
de Minas Gerais e São Paulo, 
atenderam a mais de 3 milhões 
de exames laboratoriais, 1,1 mi-
lhão de consultas, 2,5 mil partos, 
140.000 cirurgias e dezenas de 
transplantes.

O S.P.A. Saúde oferece três 
tipos de planos: Gold, Bronze A 
e Bronze C e as diferenças entre 
eles são, basicamente, quanto à 
acomodação hospitalar escolhi-
da, apartamento ou enfermaria.

Lançada campanha 
de carência reduzida 
em plano de saúde 

exclusivo para 
produtores rurais 

*Por Lucas Fonseca 

O nosso cérebro é a máquina 
mais poderosa que já foi inventa-
da. Com suas capacidades cog-
nitivas, ele consegue acumular 
e associar informações o tempo 
todo. Se isso parece muito bom 
por um lado, pode também ser 
perigoso por outro. Isso porque, 
muitas vezes, criamos referên-
cias que não são positivas. Aí, 
está aberto o caminho para a 
criação de crenças limitantes, 
que nos cerceiam e prejudicam. 

Por isso, uma ferramenta 
poderosa é a reprogramação 
cerebral por meio da PNL - 
Programação Neurolinguística. 
Trata-se de uma abordagem de 
comunicação e desenvolvimen-
to pessoal, criada nos Estados 
Unidos, na década de 70. Os 
criadores, Richard Bandler e 
John Grinder, afirmam que existe 
uma conexão entre os processos 
neurológicos e a linguagem, e 
que é possível alterar padrões 
comportamentais aprendidos. 

Dessa forma, a PNL nos mos-
tra que somos capazes de “mode-
lar” nossas habilidades a fim de 
alcançar metas específicas em 
nossas vidas pessoais e profissio-

nais. Contudo, gosto sempre de 
provocar algumas reflexões sobre 
o que definimos como parâmetro 
para essas metas. Infelizmente, 
estamos inseridos em uma so-
ciedade que está projetada para 
o sucesso exterior, o status, e não 
necessariamente para o nosso 
íntimo, a nossa conexão com o 
coração.

Sendo assim, precisamos 
entender que o nosso cérebro é 
um computador. Portanto, só nós 
que devemos decidir o que vamos 
manter nele e o que vamos pre-
ferir deletar. E, o mais importante 
é fazermos isso olhando pura e 
simplesmente para nós mesmos, 
para os nossos desejos e anseios. 
Nessa ilustração, a PNL funciona 
como o mouse. É ela que acessa 
as emoções e nos ajuda no pro-
cesso de selecionar o que deve 
ficar e o que deve sair. 

Mas, para fazer essa repro-
gramação de forma consciente, 
é muito importante desenvolver 
o autoconhecimento. Quando 
somos apresentamos a nós 
mesmos de forma mais profun-
da, as coisas parecem ficar mais 
claras, o que facilita muito a or-
ganização das nossas crenças. 
Nesse sentido, é imprescindível 

descobrir qual é o nosso canal 
de comunicação mais assertivo, 
a fim de facilitar esse processo 
de reforma íntima.

Basicamente, existem três 
tipos de canais de comunicação: 
auditivo, visual e cinestésico. Os 
auditivos costumam expressar 
seus sentimentos pela fala. Pre-
ferem que alguém lhe explique 
algo a ter que ler. Gosta de ouvir 
e essa é a sua maneira de perce-
ber o mundo, seja pela música, 
o barulho de uma cachoeira ou 
o som dos pássaros. De acordo 
com a PNL, são pessoas mais 
comunicativas e com grandes 
dons de expressão.

Os visuais estão sempre aten-
tos ao que veem. Normalmente, 
costumam projetar imagens em 
suas mentes a fim de lembrar-se 
delas depois. Gostam de fazer 
anotações para terem registros 
visuais e precisam de lugares 
calmos para se concentrarem. 
Geralmente, são pessoas com 
alto nível de energia, inquietas 
e observadoras. 

Por fim, os cinestésicos são 
aqueles que sentem o mundo 
pelo tato. Costumam ser pes-
soas bastante sociáveis, que 
gostam de contato físico. São 

pessoas que dizem “ver” com as 
mãos, já que precisam tocar em 
tudo. São tranquilos e prezam 
pelas experiências sensoriais.

Entendendo melhor a sua 
própria linguagem, a PNL vai 
poder te ajudar a se aproximar 
mais de si mesmo e dos outros. 
Percebendo que todos temos um 
pouco de cada um dos canais 
e que somos todos diferentes, 
devemos respeitar os canais dos 
que são diferentes de nós.

Ao se entender e conseguir 
ressignificar suas crenças, tro-
cando as limitantes pelas forta-
lecedoras, certamente a sua vida 
tenderá a deslanchar muito mais. 
Quando a gente se conhece e 
define o que é importante para 
nós e não para os outros, fica 
muito mais fácil perseguir as 
nossas metas. Lembrando sem-
pre que a definição de sucesso é 
muito pessoal para cada um - e 
não uma fórmula social.

*Lucas Fonseca é pales-
trante motivacional formado em 
administração de empresas com 
especialização em coaching. 
Fundador do Instituto Lucas 
Fonseca o palestrante criou a 
metodologia MAP - Mindset de 
Alta Permormance.

PNL: como programar seu cérebro 
para ter sucesso? 

Medida busca estimular o 
mercado e oferecer melhores 
condições para seus clientes

A Caixa Econômica Federal 
anunciou, nesta segunda-feira 
(11), o aumento da cota de fi-
nanciamento de imóveis usados 
com recursos do Sistema Brasi-
leiro de Poupança e Empréstimo 
(SBPE) de 70% para 80%.

Para o presidente da CAI-
XA, Nelson Antônio de Souza, 
o aumento da cota de finan-
ciamento do imóvel facilita o 
acesso do servidor público à 
casa própria e contribui para 
estimular o mercado imobili-
ário. “Antes reduzimos a taxa 
de juros dos imóveis, agora 
estamos oferecendo para os 
clientes que possuem a menor 
inadimplência da nossa carteira, 
o servidor público, condições 
ainda melhores para a compra 
do imóvel usado”, explica.

Caixa aumenta cota de financiamento de 
imóvel usado para servidor público

 A alteração faz parte de 
uma estratégia que visa bene-
ficiar um segmento de clientes 
que possui baixa inadimplência 
e relacionamento de longo pra-
zo com o banco. A CAIXA pos-
sui cerca de R$ 43,2 bilhões 
em contratos com servidores 
públicos em todo país.

A mudança começa valer a 
partir de hoje(11) e para con-
tratos novos.

Medidas Crédito
Habitacional em 2018:
Em abril, a CAIXA reduziu 

em até 1,25 p.p. as taxas de 
juros do crédito imobiliário 
utilizando recursos do Siste-
ma Brasileiro de Poupança e 
Empréstimo (SBPE). As taxas 
mínimas passaram de 10,25% 
a.a para 9% a.a, no caso de 
imóveis dentro do Sistema Fi-
nanceiro de Habitação (SFH), 
e de 11,25% a.a para 10% a.a, 
para imóveis enquadrados no 
Sistema de Financiamento 
Imobiliário (SFI).

O banco também promoveu 
melhoria das condições no 

financiamento de imóveis para 
pessoa física. O limite de cota de 
financiamento do imóvel usado 
sobe de 50% para 70%. A CAIXA 
também retomou o financiamen-
to de operações de interveniente 
quitante (imóveis com produção 
financiada por outros bancos) 
com cota de até 70%. 

Assessoria de Imprensa 
da CAIXA - (61) 3206-9645 
/ 4651 / 1166 - caixa.gov.br/
agenciacaixadenoticias| @
imprensacaixa | imprensa@
caixa.gov.br

Selo da holandesa UTZ em parceria com o 
IMA abre novos mercados para os cafeicul-
tores. Produtor aumentou vendas em 30%

EDITAL DE USUCAPIÃO
ADMINISTRATIVA

O Oficial Substituto do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca 
de Andrelândia, Estado de Minas Gerais, faz público para ciência das 
partes interessadas, em cumprimento ao disposto no artigo 216-A da Lei 
6.015/73 e 1.018-F, do Provimento nº 260/CGJ/2013 (Código de Normas), 
que José Targino de Almeida, brasileiro, aposentado, CPF: 189.341.456-
68, RG: M-5.864.830-SSP/MG e sua esposa Maria Zilda de Almeida, 
brasileira, do lar, CPF: 063.378.506-70, RG: MG-12.146.605-SSP/MG, 
residentes nesta cidade de Andrelândia/MG, depositaram em Cartório, 
nesta cidade e Comarca de Andrelândia/MG, à Rua Joaquim José de An-
drade Carvalho, nº 280, um requerimento de Usucapião Administrativa de 
dois imóveis rurais, sendo 34,02 ha. de terras no lugar denominado “Sítio 
São José”, na zona rural deste município, com as seguintes demarcações: 
inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V1, de coordenadas N 
7.588.303,235m e E 570.905,025m; situado em um córrego, confrontando 
com Maria de Lourdes de Almeida e Wagner, deste segue por corregoa 
a baixo, com azimute 124°21’54” e distância de 41,131m até o vértice 
V2, de coordenadas N 7.588.280,018m e E 570.938,977m,  situado no 
córrego e cerca, confrontando com Maria Landim de Almeida; deste se-
gue por cerca a cima, com azimute 229°18’46” e distância de 47,578m 
até o vértice V3 de coordenadas N 7.588.249,000m e E 570.902,900m,  
deste segue por cerca, com azimute 175°59’42” e distância de 788,926m 
até o vértice V4, de coordenadas N 7.587.462,000m e E 570.958,000m,  
situado em um córrego, confrontando com Maria Landim de Almeida;  
deste segue por córrego a cima, com azimute 250°45’34” e distância 
de 504,147m até o vértice V5, de coordenadas N 7.587.295,865m e E 
570.482,013m,  situado no córrego e cerca, confrontando com Benedito 
Targino Almeida; deste segue por cerca, com azimute 348°54’58” e dis-
tância de 301,764m até o vértice V6, de coordenadas N 7.587.592,000m 
e E 570.424,000m,  situado no córrego e cerca, confrontando com Maria 
de Lourdes de Almeida; deste segue por córrego a cima, com azimute 
334°14’58” e distância de 94,472m até o vértice V7, de coordenadas N 
7.587.677,090m e E 570.382,957m,  situado no córrego e cerca; deste 
segue por cerca, com azimute 61°31’11” e distância de 253,618m até 
o vértice V8, de coordenadas N 7.587.798,029m e E 570.605,882m,  
deste segue , com azimute 351°55’12” e distância de 290,858m até o 
vértice V9, de coordenadas N 7.588.086,000m e E 570.565,000m,  deste 
segue , com azimute 57°25’35” e distância de 403,495m até o vértice V1, 
ponto inicial da descrição deste perímetro; e 20.21 ha. de terras no lugar 
denominado “Sítio São José II”, na zona rural deste município, com as 
seguintes demarcações: inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 
V01, de coordenadas N 7.586.710,307m e E 568.041,544m; situado em 
um canto de cerca, confrontando com Ovídio Antônio Pires e Joaquim de 
Almeida,  deste segue por cerca abaixo, com azimute 184°34’26” e dis-
tância de 395,567m até o vértice V02, de coordenadas N 7.586.316,000m 
e E 568.010,000m,  situado em um córrego ;  deste segue por córrego a 
baixo, com azimute 126°13’06” e distância de 156,550m até o vértice V03, 
de coordenadas N 7.586.223,500m e E 568.136,300m,  situado em um 
valo e cerca, confrontando com Agrotora Reflorestamento; deste segue 
por valo e cerca acima, com azimute 255°15’23” e distância de 137,528m 
até o vértice V04, de coordenadas N 7.586.188,500m e E 568.003,300m, 
deste segue , com azimute 290°37’00” e distância de 342,217m até o 
vértice V05, de coordenadas N 7.586.309,000m e E 567.683,000m,  deste 
segue , com azimute 252°27’04” e distância de 122,711m até o vértice 
V06, de coordenadas N 7.586.272,000m e E 567.566,000m,  situado no 
encontro de dois valos, confrontando com Joaquim Francisco de Almei-
da;  deste segue por valo e cerca, com azimute 346°02’51” e distância 
de 165,895m até o vértice V07, de coordenadas N 7.586.433,000m e E 
567.526,000m,  situado em divisa com Ovídio Antônio Pires; deste segue 
por cerca, com azimute 26°52’33” e distância de 173,208m até o vértice 
V08, de coordenadas N 7.586.587,500m e E 567.604,300m,  deste segue 
, com azimute 50°55’09” e distância de 212,558m até o vértice V09, de 
coordenadas N 7.586.721,500m e E 567.769,300m,  deste segue , com 
azimute 92°21’15” e distância de 272,474m até o vértice V01, ponto inicial 
da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, de coordenadas e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridia-
no Central nº  45 WGr, tendo como datum o WGS-84. Todos os azimutes 
e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção 
UTM, sendo requerida a Usucapião Extraordinária, com o tempo de posse 
alegado de mais de 26 anos. Documentos à disposição dos interessados. 
Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias contados da publicação deste, 
proceder-se-á o registro. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca 
de Andrelândia, aos três de julho de 2018 (03/07/2018). Eu, Júlio César 
Meireles de Andrade, Oficial Substituto do Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca de Andrelândia-MG, digitei e assino.
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Consenso e conflito na Serra do Papagaio
Por Mariana Junqueira

Quarta parte
As montanhas que compõem a região 

atravessaram o tempo e chegaram à nossa 
época com novas impressões, realidades e 
conflitos. A proposta é desvendar as influên-
cias ideológicas que levaram à criação da 
unidade de conservação estudada; assim 
como em qual conjuntura isso ocorreu. A 
beleza cênica da região e o interesse pela 
memória regional, somados às perspecti-
vas naturalistas e às explorações minerais 
constituíram-se no pano de fundo da primeira 
unidade, a Estação Ecológica do Papagaio. É 
imprescindível analisar as relações que se fir-
mam entre o homem e a natureza sob essas 
novas correntes ecológicas e a emergente 
noção da natureza sem habitantes, impor-
tada do tio Sam para as terras tupiniquins. 
A compreensão do modelo de conservação 
brasileiro é central para seguir o percurso 
proposto, que discorre sobre três unidades 
de conservação com distintas possibilidades 
de uso do território. São elas: a Estação 
Ecológica, o Parque Estadual da Serra do 
Papagaio e a unidade de uso sustentável 
que engloba a região, a Área de Preservação 
Ambiental da Serra da Mantiqueira. 

A região estudada é parte do Circuito 
das Altas Montanhas da Mantiqueira que, na 
década de 70, começou a receber visitantes, 
acampavam e ouviam as histórias locais. 
Algumas histórias da mineração atiçavam 
a curiosidade dos jovens, que ficavam 
procurando os locais antigos e andando por 
toda a região. Em meio ao misticismo antigo, 
oriundo de histórias de jesuítas e a crenças 
naturalistas, foram valorizando a preservação 
da área. Uma das histórias antigas era a do 
garrafão de ouro que, inclusive, deu nome 
à Serra do Garrafão, segundo a qual os 
jesuítas mineravam ouro e, quando foram 
expulsos pelo império, colocaram-no em 
garrafões e os enterraram ao pé da serra.

Essa perspectiva naturalista se associou a 
uma visão mística, acompanhada pela prática 
de terapias naturais, pela opção por comidas 
naturais e por uma valorização da natureza e 
do ambiente natural. Um dos adeptos desse 
movimento, na década de 80, foi Paulo Maciel 
que, influenciado por essa visão de mundo, foi 
responsável pela idealização e instalação da 
Estação Ecológica do Papagaio, quando se 
tornou diretor da Fundação Estadual do Meio 
Ambiente - FEAM, em Belo Horizonte, além 
de ter participado das discussões para criação 
da Área de Proteção Ambiental da Serra da 
Mantiqueira (APA Mantiqueira).

A influência do naturalismo na região 
estudada foi a reativa, que crê na natureza 
intocada no mundo selvagem, ou seja, 
difundindo a ideia de que essas áreas es-
tariam em estado puro, sem contato com 
a sociedade e que, por isso, deveriam ser 
mantidas assim, alijadas dos seres humanos, 
constituindo-se como uma representação 
simbólica do paraíso perdido que se conecta 
ao mito naturalista. Esse mito é responsável 
pela suposição de incompatibilidade entre 
as ações de quaisquer grupos humanos e 
a conservação da natureza. O homem seria 
sempre considerado um destruidor em poten-
cial do ambiente e deveria ser separado de 
áreas naturais, sendo que essas só estariam 
a salvo com métodos de proteção total.

Esse mito moderno insere-se em um 
conjunto de representações do conserva-
cionismo ambiental, responsáveis por uma 
concepção biocêntrica da relação homem - 
natureza, na qual o homem não teria o direito 
de dominar a natureza. Com base em ideais 
religiosos, principalmente cristãos, ligados à 

concepção do paraíso perdido, os territórios 
considerados intocados foram transformados 
em áreas protegidas na segunda metade do 
século XIX nos Estados Unidos. Esse modelo 
de conservação passou a ser chamado de 
moderno, sendo amplamente divulgado 
pelos preservacionistas puros, que tinham 
como objetivo preservar as belezas naturais 
por meio dessas áreas naturais intactas.

O pensamento mítico também aparece 
vividamente em culturas tradicionais, tais 
como nas dos indígenas, caipiras, caiçaras e 
ribeirinhos, entre outras, embora sob signos 
bastantes distintos. O imaginário predominan-
te valoriza a simbiose entre o homem e a natu-
reza, tanto no campo prático como no simbóli-
co. Assim, atividades como a pesca, a caça e o 
plantio, assim como todo o modo de vida, são 
marcadas por mitos ancestrais, responsáveis 
pela sua reprodução sociocultural. Podemos 
considerar esse aspecto simbólico da relação 
homem - natureza e dos ciclos naturais das 
comunidades tradicionais como elemento 
agravante dos conflitos socioambientais, 
uma vez que a ideia de áreas protegidas sem 
populações é totalmente incompreensível 
para essas culturas. Serem proibidas pelo 
Estado de exercer suas atividades de saber 
e de fazer em seu território historicamente 
construído, para privilegiar um imaginário 
urbano-industrial, significa a supremacia de 
uma visão de mundo dominante, que privilegia 
o mito moderno da natureza intocada

Inserida nessa perspectiva mítica sim-
bólica do paraíso perdido, houve a elabora-
ção, no âmago do movimento estadunidense 
de conservação, da noção de wilderness 
(mundo selvagem). Trata-se de uma ideia for-
jada a partir da necessidade de manutenção 
de grandes áreas desabitadas e selvagens, 
que deveriam se transformar em espaços 
de recreação, refúgios de contemplação e 
beleza, lugares destinados à proteção contra 
a devastação da sociedade urbano-industrial, 
reservadas para as populações urbanas 
estadunidenses, que já vivenciavam um 
capitalismo consolidado e uma urbanização 
acelerada. É nessa abordagem que se insere 
o conceito de áreas protegidas e parques 
nacionais como áreas naturais, selvagens. 

Nesse contexto, a influência do naturalis-
mo e do conceito do neomito wilderness tam-
bém se espalhou pelo imaginário brasileiro e, 
em muitos estados, iniciou-se uma articulação 
para criação de órgãos ambientais e, também, 
de unidades de conservação. Isso aconteceu, 
particularmente no Estado de Minas Gerais, 
com a criação da FEAM e da Estação Eco-
lógica do Papagaio. Logo após a criação da 
FEAM, houve a implantação do órgão ambien-
tal do Estado em meio à articulação em torno 
da criação da APA Mantiqueira.

A mineração na região do sul de Minas 

Gerais foi um evento econômico marcante 
para a região. Desde o século XVII, a ca-
pitania de Minas Gerais conheceu grande 
riqueza e intenso fluxo migratório. Apesar 
dessa importância histórica, as lavras não 
tinham uma produção expressiva. Mas, 
mesmo assim, em muitos cursos de água 
entre Aiuruoca e Baependi espalharam-se 
garimpos que resultaram em cascalhos, 
restos das terras revolvidas e amontoados 
de entulhos e pedras.

Apesar da desventura dos mineradores 
do passado, a região continuou sendo alvo 
da cobiça mineradora e, mesmo no século 
XX, foram encontrados registros de inúmeros 
empreendimentos instalados nos cursos 
d’água. Alguns chegaram a utilizar máquinas 
e infraestrutura para a extração. Na década 
de 30, o rio Santo Agostinho teve a reativação 
da atividade mineradora, com métodos de 
desvios e prospecção do cascalho do fundo. 
Tanto nesse momento, como na década de 
60, a localidade do Caldeirão foi seca por 
meio de canais laterais e maquinários. Na 
década de 80, houve a tentativa de reiniciar 
áreas de lavras em Baependi, Aiuruoca e 
Alagoa. A situação ambiental era preocupan-
te, pois além da mineração, havia inúmeras 
carvoarias que funcionavam para alimentar a 
siderúrgica instalada em Caxambu.

Em 15 de janeiro de 1987, foram con-
cedidos alguns alvarás para mineração, 
autorizava-se a pesquisa de minério de 
chumbo e cobre na Fazenda Garrafão, e 
na fazenda Cangalha de Cima. Apesar de 
solicitarem esses minérios, projetavam extrair 
o ouro. A partir de então, aconteceu intensa 
mobilização na cidade de Baependi e diver-
sos ofícios foram expedidos pela prefeitura 
procurando enquadrar o rio como sendo de 
classe especial, e, portanto, incompatível com 
atividades mineradoras, pedindo ao governo 
do Estado de Minas Gerais revisão do alvará 
de mineração. Apoiando-se no Decreto Fede-
ral nº 91.304, de 03/06/85, de criação da APA 
Mantiqueira, em conjunto com a lei municipal 
nº 1.233/87, o leito e as margens do rio foram 
decretados como área de preservação perma-
nente, ficando o rio enquadrado como sendo 
de classe especial. Também no ano de 1987 
há registros da EMATER – MG de que havia 
garimpeiros clandestinos de ouro na região 
de Alagoa e de Baependi e que utilizavam 
mercúrio em suas atividades. 

Portanto, nessa atmosfera de mobilização 
contra o garimpo, a população começou a 
preocupar-se com o ambiente do entorno, as-
sim como com os recursos hídricos, a fauna e 
a flora. E, nesse contexto, aconteceu a criação, 
no início da década de 90, da Estação Ecológi-
ca do Papagaio, sob gerência da FEAM.

O processo se desenrolou sem o conheci-
mento da população. No Dia Mundial do Meio 

Ambiente, 5 de junho de 1990, foi publicado 
o Decreto nº 31.368, de criação da Estação 
Ecológica do Papagaio, com 22.788 hectares. 
Contudo, pouco antes de sair o decreto, o 
diretor da FEAM conseguiu um sobrevoo de 
helicóptero pela área, quando identificou falhas 
no desenho da unidade, pois haviam ficado 
inúmeras casas dentro do traçado. Decidiu 
manter o desenho para a publicação e com-
prometeu-se a realizar a correção do traçado. 
A metodologia utilizada na época contou com 
uma imagem de satélite preto e branco, mapas 
do IBGE e com visitas de campo.

Após a publicação do Decreto, a equipe 
da FEAM realizou visitas aos municípios e 
proferiu palestras nas câmaras dos verea-
dores para explicar o projeto: seus objetivos, 
propósitos e metodologias. Enquanto alguns 
se colocaram contra outros pensaram ser 
uma oportunidade para vender terras pouco 
produtivas ao Estado.

O relatório técnico considerou a região 
como uma área de relevante interesse am-
biental, pois concentrava as nascentes dos 
principais rios da bacia do rio Grande, respon-
sáveis não só pelo abastecimento de grandes 
centros urbanos do sul de Minas, mas também 
pelo fornecimento de água para atividades 
como irrigação, geração de energia e turismo, 
entre outras. Além disso, foi detectada a exis-
tência de matas nativas do bioma da Mata 
Atlântica em Minas Gerais; com formações 
mistas de campos, matas e áreas de enclave 
com araucária, características únicas entre as 
demais unidades de conservação no Brasil. Os 
elementos paisagísticos dos conjuntos monta-
nhosos da Serra do Garrafão e do Papagaio, 
a elevada altitude e a declividade da região 
também foram levados em consideração; 
e, finalmente, a proximidade com o Parque 
Nacional do Itatiaia, possibilitando uma maior 
proteção da flora e da fauna e a preservação 
de todo o conjunto montanhoso. 

Outro ponto destacado no Relatório 
é que a criação da Estação não havia es-
tabelecido reações adversas ou conflitos 
sociais, diferente de outras unidades de 
conservação no país, o que, segundo os 
técnicos, reafirmaria sua vocação natural 
para a preservação de bancos genéticos, 
dos mananciais e da beleza paisagística. 
Foi ressaltado que isso facilitaria a relação 
do poder público com os proprietários, já que 
não significava um entrave ao desenvolvi-
mento econômico local. Essa impressão de 
ausência de conflitos estava incorreta e, tão 
logo o Decreto foi promulgado, alguns grupos 
sociais começaram a se movimentar para 
mudar os seus limites ou mesmo derrubá-
lo, exercendo pressão junto à Procuradoria 
Geral do Estado (PGE).

Segundo o autor do projeto, algumas áre-
as foram consideradas de grande relevância 

ecológica, entre elas a Macieira, no vale do 
Matutu - Aiuruoca; a Serra do Cangica – Bae-
pendi e o Corredor Ecológico que foi pensado 
para fazer a ligação entre a Estação Ecológica 
do Papagaio e o Parque Nacional do Itatiaia. 
Apesar de representantes de todas as áreas 
com conflitos terem manifestado o desejo de 
que as mesmas fossem retiradas do traçado, 
a única demanda que foi considerada legítima 
foi a do Campo Redondo, bairro de Itamonte, 
uma vez que muitas casas, sítios, a escola, 
o hospital, enfim, todo o bairro havia ficado 
dentro da área da Estação. A correção ocorreu 
com o Decreto 33.543, de 29 de abril de 1992, 
que altera o desenho e retira os bairros de 
Itamonte e Alagoa.

Mapa 2 – Limites da Estação EcológiOs 
outros grupos que não haviam sido contem-
plados em suas reivindicações continuaram 
a luta pelo direito a permanecer em seus 
territórios. Além da população rural tradicional 
caipira, a região havia presenciado também 
a chegada de vários grupos urbanos que 
ansiavam por um contato mais estreito com a 
natureza, longe dos centros urbanos, abrindo 
pousadas, organizando-se em comunidades, 
com novas atividades econômicas; dentre 
elas, a Comunidade do Matutu, que ansiava 
pela mudança dos limites da Estação. 

Sem desapropriação e regularização fun-
diária, o projeto perdeu força. Além disso, houve 
mudança de governo e da diretoria da FEAM, 
possibilitando que contatos políticos tornassem 
realidade algumas das antigas reivindicações, 
como a retirada, dos limites da Estação, da 
região da Macieira, no vale do Matutu. Com a 
criação da Fundação Matutu e o comprome-
timento em criar uma Reserva Particular do 
Patrimônio Natural (RPPN), a área foi excluída 
do traçado, por ter grande importância para a 
manutenção de valores religiosos relacionados 
à doutrina do Santo Daime.

Dessa forma, assim como a região do 
Campo Redondo, a da Macieira também foi 
retirada do projeto da Estação Ecológica, 
minimizando os conflitos. Contudo, a Serra 
do Cangica não foi contemplada com os 
mesmos direitos culturais e religiosos, área 
que  se insere na Comunidade do Santo 
Daime da Ecovila Gamarra, onde os confli-
tos persistem até hoje.  

Apesar de ter ocorrido a retirada da 
Macieira do traçado, isso aconteceu após o 
Decreto de 92; sem, contudo, ter se promul-

gado um novo decreto com esse novo tra-
çado, o que fez com que essas informações 
não tenham sido formalizadas, acarretando 
novos conflitos regionais.

De acordo com os mapas apresentados 
anteriormente, temos contatos com três 
desenhos que foram editados em momentos 
distintos: o primeiro com as incorporações dos 
bairros rurais em 1990; o segundo, em 1992, 
com a correção dos bairros; e o terceiro, em 
1996, com a retirada da região da Macieira. 

Uma conquista relevante para a efetiva 
implementação do projeto da unidade ocorreu 
quando houve o licenciamento ambiental para 
a duplicação da rodovia Fernão Dias, uma vez 
que a medida compensatória foi revertida para 
a Estação Ecológica do Papagaio. A proposta 
seria a desapropriação da fazenda Santa Rita. 
Contudo, quando ocorreu o pagamento, no 
fim da década de 90, já havia acontecido 
a recategorização da unidade para Parque 
Estadual da Serra do Papagaio, datada de 
1998 e o órgão gestor passou a ser o Instituto 
Estadual de Floresta (IEF) em decorrência de 
uma reformulação institucional. 

Apesar de muito pertinente a mudança 
de categoria, que ocorreu para alinhar os 
interesses de conservação aos turísticos, 
restaram algumas incertezas ao processo, 
como quais teriam sido as orientações polí-
ticas para a mudança, pois houve, inclusive, 
a mudança de nome. O nome da Estação 
remetia ao papagaio de peito roxo, Amazon 
bignáceo, endêmico da região, e não à Serra 
do Papagaio. O conjunto montanhoso da 
região engloba a Serra do Cangica, Serra 
do Garrafão e vários outros maciços, não 
apenas a Serra do Papagaio, o que tem 
causado conflitos regionais até hoje. 

Enfim, quando a Estação Ecológica do 
Papagaio foi criada, as atividades minerárias 
e de carvoarias já tinham sido paralisadas e 
a economia regional baseava-se na pecuária 
leiteira. Daí o grande conflito com a população 
que continuava fazendo uso de suas áreas, já 
que a desapropriação e a indenização ainda 
não haviam ocorrido. Muitos moradores do 
campo nem sabiam da unidade, nem quais os 
seus propósitos e implicações e, muito menos, 
as áreas que estavam envolvidas. Apenas 
foram saber da Estação quando já havia sido 
transformada em Parque. Ou seja, a popula-
ção rural seguiu abrindo pastos, construindo 
casas, trutários e bairros.

Criação da Estação Ecológica do Papagaio e o contexto histórico ambiental

Pedra do Papagaio, vista de cima

Foto: Mariana Junqueira 

Mapa 3 - Estação Ecológica do Papagaio, traçado de 1996 - Fonte: elaborado pela 
autora com dados extraídos de arquivos da Fundação Matutu 
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Em sua 10ª edição, o Festival 
Café com Música, que aconteceu 
em Cristina-MG, entre os dias 30 de 
maio e 03 de junho, reuniu centenas 
de pessoas para manter sua tradi-
ção em difundir duas importantes 
culturas da cidade, o cultivo de 
cafés especiais e a música. 

E quem participou pode degus-
tar dos melhores cafés do mundo 
ao som de jazz, baião e MPB. A 
programação, totalmente gratuita, 
contou com mais de 27 shows 
artísticos, com nomes importantes 
na Música Popular Brasileira, como 
Dori Caymmi, Derico (Jô Soares), 
Consuelo de Paula, Daniela Lasal-
via, Elder Costa e professores das 
oficinas musicais Roberto Sion (sax/
flauta) e Zé Eduardo Nazário (bate-
ria), além das atrações que estão 
presentes em todas as edições do 
festival de músicos cristinenses e 
de cidades vizinhas. 

O festival também trouxe apre-
sentação de dança, artesanato, 
workshops, concursos de pratos à 
base de cafés, oficinas musicais, 
capoeira, palestras entre outros.

Segundo o produtor cultural 
e secretário municipal de turismo 
e cultura da cidade, Sr. Rafael 
Rezek, o Festival Café com Mú-
sica, que há mais de cinco anos 
é considerado um dos principais 
festivais turísticos, culturais e 
gastronômicos de Minas Gerais, 
foi um sucesso mais uma vez. 
“A cidade de Cristina continua se 
destacando e enriquecendo cultu-
ralmente, principalmente nos últi-
mos anos em que o Festival teve 
suas melhores edições. Mesmo o 
evento acontecendo no meio de 
uma greve de combustíveis, que 
trouxe diversos danos econômicos 
para o país, nem adiar o evento 
foi cogitado pela nossa admi-
nistração. A estrutura já estava 
montada, programação contratada 
e divulgação realizada, optamos 
por manter os compromissos com 
todos os comerciantes e artistas 
envolvidos no festival”, ressalta.  

Na abertura do Festival, 20 
produtores de cafés especiais de 
Cristina, principalmente os ven-
cedores do “Cup off Excelence” 
(melhores cafés do mundo), foram 
homenageados e tiveram seu 
importante trabalho reconhecido 
pela Prefeitura Municipal e toda 
população.

Na programação também teve 
um Workshop de prova de cafés 
com o Q Grader Cleverson Daniel, 
onde os participantes puderam 

Cristina realiza mais um
Festival “Café com Música”
Evento tradicional agitou a cidade e já deixa saudade

aprender sobre a importante fun-
ção do processo produtivo dos 
melhores cafés do mundo.  

O WorkChopp de cerveja 
artesanal de café, com o Pós-doc 
em bebidas artesanais Francisco 
E. de Carvalho,  e  Workshop de 
barista (básico) com o Barista 
Michel Gonçalves Pereira.  

Um dos momentos mais emo-
cionantes do festival foi na quinta-
feira (feriado de Corpus Christi) 
com a tradicional “Serenoite”. Uma 
emocionante seresta pelas ruas 
de de paralelepípedo da Cidade 
Imperatriz ao som de violões, 
sanfona e várias vozes cantando 
clássicos da Música Popular Bra-
sileira e cantigas ao luar, fazendo 
um convite para celebrar a vida 
através da música, além de pro-
porcionar reencontros de amigos 
e o espírito seresteiro. 

Na sexta teve a “Canja dos 
Professores”, apresentação dos 
professores das oficinas musi-
cais. Além da “Orquestra Café 
com Música”, formada por alunos 
e professores das oficinas mu-
sicais do festival e que tem sua 
apresentação sempre no sábado, 
emocionando o público com peças 
lindíssimas. 

Rafael ainda destacou que 
esse grande evento só foi possí-
vel porque contou com a parceria 
de muitos colaboradores. “Esse 
ano conseguimos viabilizar uma 
grande comemoração de 10 anos 
do Festival graças à aprovação do 
projeto junto à Lei Rouanet, um 
incentivo do Ministério da Cultura, 
também graças a parceria da Se-
cretaria de Turismo e Cultura com 
a Ré Mi Fó Produções Artísticas, 
que nos possibilitou produzir uma 
programação em que subiam nos 
três palcos do festival, artistas de 
renome internacional e também 
locais, sem perder a qualidade”. 

A cidade de Virginia, em 
Minas Gerais, foi fundada em 
1865, pelo padre Custódio de 
Oliveira Montes Rasos. Ganhou 
esse nome pela igreja criada 
em devoção à Virgem Nossa 
Senhora da Conceição e por 
causa da mata virgem que 
cobria o local. Em 1911, se tor-
nou município de Minas Gerais 
separando-se de Pouso Alto.

O município se destaca por 
várias atividades, dentre elas o 
seu cultivo grande de frutas, de-
vido ao solo fértil da região, sendo 
considerada a primeira produtora 
de marmelo e pêssego, a segun-
da de figo e a terceira de pera do 
Estado. Também tem a famosa 
Exposição Agropecuária, festa 
que ocorre todo ano, com torneio 
leiteiro, mostras de artesanato, 
desfiles de cavaleiros e shows 

Belíssimas cachoeiras, serras, picos e trilhas, cultivo de frutas e as
tradicionais festas mineiras, além de um povo simpático e acolhedor

Virgínia - uma cidade rodeada 
pelas belezas naturais

para todos os gostos. 
Os turistas que escolhem a ci-

dade como destino encontram uma 
rica e bela natureza com os picos 
do Cruzeiro, Varjão e da Fortaleza, 
o Poço da Celeste, a Ponte do Rio 
Acima, Pedra da Rachadura. Além 
das famosas cachoeiras dos Pa-
dres, do Mingu, Cachoeira da Pedra 
da Tartaruga, a Cachoeira Grande e 
a Cachoeira do Caeté, que é muito 
visitada pelos turistas.  

Com suas quedas d’água, a 
cachoeira do Caeté, localizada a 7 
km do centro da cidade de Virgínia, 
fica na estrada Virgínia/ Marmeló-
polis, proporciona um belo banho 
em sua piscina natural, caminhada 
em mata fechada, caminhadas 
ecológicas, rapel e muitas outras 
atividades. Uma paisagem exube-
rante para quem gosta do contato 
com a natureza. 

acesse www.correiodopapagaio.com.br/nomedacidade

Cachoeira do Caetê

Vista Panorâmica da cidade

Foto: Márcio Muniz

Fotos: Secretaria de Turismo de Virgínia

O evento contou com a presença de centenas de turistas durante os cinco dias do festival

Show com Daniela Lasálvia

Show com Derico (Program do Jô)

Show com Russo Jazz Band
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260 anos da Família 
Arantes no Brasil

Em mais uma edição, o grande encontro da 
Família será na cidade de Aiuruoca

Acontece nos dias 20,21 
e 22 de julho, o XX ENFA 
2018, Encontro Nacional da 
Família Arantes, na cidade 
de Aiuruoca.

A história da família Arantes 
começa com João de Arantes, 
o 1º Arantes, nascido no Século 
XV, em Portugal. Nasceu por 
cerca de 1460, sob o reinado 
de Afonso V, e crê-se que sua 
origem seja do Couto de Aran-
tei (Arantes) do Conselho de 
Salvaterra do Minho do Reino 
da Galiza. Em 02/01/1488 foi 
nomeado a Condestável dos 
Espingardeiros e Cavaleiro da 
Casa Real no Reino de D. João 
II. Substituiu na hierarquia mili-
tar o alferes-mor, passando a 
exercer funções como hoje se-
ria de Estado-Maior.  Também 
foi o Senhor da Quinta de Ro-
may, o que mostra que João era 
um nobre por ser um Cavaleiro 
Fidalgo de sangue e espada, 
Senhor da Quinta de Romay e 
Morador da Casa Real.

Alguns de seus descen-
dentes vieram para o Brasil e 
se instalaram em Aiuruoca. 

Acompanhe
a programação das festi-

vidades:

XX ENFA Aiuruoca 2018

Dia 20 - Sexta Feira - Praça 
Monsenhor Nagel

- 21h - Show com Jade Arantes

- 23h - Show com Marcela 
Oliveira

Dia 21 – Sábado

- 7:30h na Escola Maria José 
Ematne – Credenciamento

- 9h - Abertura Oficial do 
ENFA:
Recebimento das Bandeiras 
dos Municípios; Composição 
da Mesa; Execução do Hino 
Nacional e Hino à Aiuruoca;  
Saudação aos visitantes pelo 
Sr. Prefeito Paulo Roberto 
Senador e Secretário da Se-
desa Sr. Erlisson Vitor Lopes;  
Saudação pelo coordenador 
do evento Marlon Moreira 
Arantes; Saudação por Antô-
nio Arantes, idealizador dos 
ENFAs; Palavra livre para 
representantes de grupos
 
- 9:30h Apresentação dos 
Stands Presentes

- 10:30h – Apresentações dos 
Participantes

“Arantes é um Show”; Filme: 
Dr. Julinho – Júlio Arantes 
Sanderson de Queiroz; Apre-
sentação da Banda La Sales 
de Aiuruoca

- 14h – Almoço nos restauran-
tes da cidade; Tarde livre para 
conhecer Aiuruoca; Teremos 
Guias para levar os atrativos e 
cachoeiras; - Visita à Fazenda 
da Conquista, onde os Arantes 
se instalaram ao chegar no 
Brasil – Aiuruoca (opcional); 
Distância: 24 km da cidade; Ci-
tytour: Museu Municipal Dr. Júlio 
Arantes Sanderson de Queiroz;  
Igreja Matriz de Nossa Senhora 
da Conceição; Mirante e Igreja 
do Rosário; Projeto Panteão 
Heróis de Curar na Vila Dr. 
Julinho;  Lojas de Artesanatos, 
Azeites Aiuruocanos, Cachaças, 
Queijos e lembranças

- 20h – Missa da Família 
Arantes na Igreja Matriz; Par-
ticipação do Coral Vozes de 
Aiuruoca

- 21 h – Show com os Eternos 
Românticos

- 23h – Show com Débora 
Souza

Dia 22 – Domingo

- 8:30h - Premiações: Dele-
gação com maior número de 
participares; Arantes mais 
idoso no Encontro; - Arantes 
mais novo no Encontro;  Aran-
tes de local mais distante no 
Encontro; Aniversariante dos 
Dias do Encontro 

- 9h – Carreata pela cidade, 
finalizando no Museu Muni-
cipal Dr. Júlio Arantes San-
derson de Queiroz para fazer 
o descerramento da Placa 
Comemorativa do Enfa 2018 e 

Plantio da Muda de Árvore.

- 10:30h – Reunião dos Co-
ordenadores para confirmar 
a cidade sede do XX ENFA 
ano de 2019. 

- 11h - Missa na Igreja Matriz

- 12h -  Almoço nos restauran-
tes da cidade

- 13:30 – Entrega da Bandeira 
do próximo ENFA ;  Despedida 
pelos coordenadores, encer-
rando o XIX Encontro da Famí-
lia Arantes em Aiuruoca.

- 19h – Missa na igreja Matriz

- 20:30 h – Show com Jader 
(Arantes) e Kassio

- OBS: Horários, atrações, 
apresentações poderão sofrer 
alterações.

Teremos diversas atrações 
pró Arantes na Escola Muni-
cipal Maria José Ematne. 

Teremos stands com azeites, 
queijos, cachaças, cervejas arte-
sanais, doces, quitutes e café.

É necessário pagar a taxa de 
inscrição para entrar no local 
do Encontro.

O participante será identifica-
do com crachá e pulseira

As atrações noturnas serão 
gratuitas e na praça central

Momento de Integração - 
Contamos com a participação 
de todos os aiuruocanos e das 
cidades vizinhas nas atrações 
noturnas.

Organização: Marlon Moreira 
Arantes. 35 9 9983-1601

Nos dias 15, 16 e 17 de 
junho, Caxambu recebeu de-
zenas de pilotos de paramotor 
dos estados de Minas Gerais, 
São Paulo e Rio de Janeiro. 

O evento Sul Mineiro 
de Paratrike e Paramotor 
foi um encontro inédito e 
movimentou não só a cidade 
de Caxambu, como todos 
as outras do Circuito das 
Águas, trazendo toda a ele-
gância, alegria e a emoção 
da arte de voar. 

Durante os três dias, os 
pilotos decolaram e pousa-
ram no Aeroporto Fernando 
Levenhagen de Mello, em 
Caxambu, sob os olhares 
e comentários de centenas 
de expectadores e curiosos 
que foram prestigiar o even-
to e se encantaram com os 
voos aéreos e rasantes. 

Para Manoel Lima, produ-
tor do evento, este encontro 
não só trouxe pilotos e movi-
mentou a rede hoteleira e todo 
comércio de Caxambu, como 
divulgou a cidade no Brasil e 
em toda América Latina. 

Manoel ressaltou feliz 
que o Encontro foi  um 
sucesso e que não para 

Cores no céu de Caxambu
A cidade sediou o 1º “Encontro Sul Mineiro

de Paratrike e Paramotor”

por aí. Para aqueles que 
presenciaram os voos de 
paramotor, edições futu-

ras prometem a mesma 
emoção da que foi vivida 
nesses três dias.  

Festival de Inverno
de Caxambu

O Festival de Inverno 
de Caxambu já tem data 
marcada e promete tra-
zer atrações imperdíveis 
para animar a cidade e 
o público. 

O evento, que aconte-
ce anualmente, terá sua 
programação entre os dias 
05 a 29 de julho, trazendo 
atividades gratuitas, com 
dezenas de shows, gas-
tronomia, exposições e 
atividades artísticas, pelas 
praças da cidade e no Par-
que das Águas.

Este ano o Festival 
terá sua programação 
dividida por “temas”.  Do 
dia 05 a 08 de julho a pro-
gramação é voltada para 
Música Clássica.

Durante os dias 12 a 
15 de julho terá o Festival 
de Música.

Nos dias 19 a 22 de 
ju lho terá o 1º Fest i -
val de Queijo, Café e 
Cachaça de Caxambu, 
além de shows. 

Também haverá o 1º 
Festival de Bandas Co-
ver de Caxambu, do dia 
26 a 29 de julho, com 
diversas atrações. 

E a programação não 

para por aí. Terá também 
a Trilha das Águas Caxam-
bu - Nigth Run e Mountain 

Bike nos dias 28 e 29/07. 
VIII Exposição Nacional de 
Orquídeas de Caxambu - 26 

a 29/7, de 8h às 20h  e Ex-
poSoundCar Caxambu, no 
dia 29/07,  de 10h às 18h.

Evento mistura cultura, gastronomia e música para 
aquecer os dias e noites do público

Reunião em Aiuruoca 
com produtores de queijo 
artesanal tipo parmesão

Caracterização do queijo produzido artesanalmente por nove 
municípios localizados na Mantiqueira de Minas

Fotos: Márcio Muniz
No dia 11 de junho, 

aconteceu na sede admi-
nistrativa Mateus Maciel de 
Sene, da Prefeitura de Aiu-
ruoca, uma reunião produ-
zida pela EMATER-MG com 
os produtores de queijos ar-
tesanais da cidade e região 
para falar sobre o processo 
de caracterização do queijo 
produzido na microrregião 
Circuito das Águas no Sul 
de Minas. 

Isso porque, para ca-
racterizar e dar cada vez 
mais vizibilidade ao queijo, 
a EMATER-MG (Empresa 
de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Estado 
de Minas Gerais), em par-
ceria com IMA (Instituto 
Mineiro de Agropecuária), 
EMBRAPA (Empresa Bra-
sileira de Pesquisa Agro-
pecuária), os produtores 
de queijo e lideranças 
municipais de cidades do 
Sul de Minas, estão rea-
lizando várias reuniões, 
em diversas cidades, para 
escolher um nome para 
representar o queijo arte-
sanal da região.

Estão part ic ipando 
produtores das cidades 
de Aiuruoca, Baependi, 
Bocaina de Minas, Carva-
lhos, Itamonte, Itanhandu, 
Liberdade, Passa Quatro e 
Pouso Alto.

Para Ronaldo Lopes, 
Extensionista Agropecuá-
rio da Emater, em Aiuruo-
ca, esse movimento está 
sendo bem recebido pelos 
produtores e é de extrema 
importância, não só para 
quem faz o queijo, como 
para todas as cidades 
envolvidas. “Essa ação 
vai agregar ainda mais 
valor ao queijo artesanal 
dos municípios do Sul de 
Minas, além de aproximar 
os produtores que estão 
participando. Já estamos 
ansiosos para o resultado 
do nome escolhido”.   

Segundo a Coordena-
dora Técnica Regional da 
EMATER-MG/Lavras, Flo-
ra Aparecida, essa medida 
é necessária para a regu-
lamentação dos queijos, já 
que sem a caracterização 
o produto não pode ser 
legalizado e ter o registro 
nos serviços de inspe-
ção sanitária, municipal, 

estadual ou federal.  “A 
partir da questão “Por que 
precisamos de um nome 
para o queijo”, reuniões 
estão sendo feitas para 
mostrarmos a importância 
de caracterizar o queijo 
feito na região. A região do 
Sul já tem um queijo reco-
nhecido, que tem tradição 
e precisam ser valorizados 
e reconhecidos”. 

Ao ser regulamentado 
o produto receberá o selo 
de inspeção estadual, que 
é emitido pelo Instituo 
Mineiro de Agropecuária 
(IMA) e após o registro de 
Indicação Geográfica (IG) 

Para a caracterização é 
necessário uma pesquisa 
longa de informações. Os 
aspectos históricos e cultu-
rais; emancipação dos mu-
nicípios; registros históricos 
e culturais da produção do 
queijo artesanal na região; 
caracterização dos municí-
pios; estrutura de transpor-
te e logística; característi-
cas dos recursos hídricos; 
fauna; flora; caracterização 
integrada do meio físico; 
processo de fabricação do 
queijo artesanal da região, 
processo de produção do 
leite  e parecer conclusivo 
de que as características 
geográficas e sensoriais 
do queijo são semelhantes 
nos municípios da região. 

Sobre a escolha do 
nome, que representará 
o queijo das cidades par-
ticipantes Flora explica 
que, estão sendo aplicados 
questionários elaborados 
pela Embrapa com cinco 
produtores de queijo em 
cada município da região, 
mostrando o modelo do 
questionário e fotos das vi-
sitas realizadas nas cidades 
em 2017.  Os questionários, 
além de outros assuntos, 
aborda a caracterização 
de clima, altitude, solo, ve-
getação.

Na reunião são esclare-
cidas as dúvidas quanto ao 
processo de caracterização 
e todos os participantes 
têm a oportunidade de 
manifestar o apoio e apro-
vação deste trabalho, por 
considerarem o queijo arte-
sanal um produto tradicio-
nal de grande importância 
cultural, social e econômica 

para a região e estado. 
O processo de votação 

é feito com cada participan-
te da reunião, que recebe 
uma cédula com a pergunta 
“Qual o nome ideal que 
você deseja para o queijo 
feito na região?” e com seis 
opções de escolha: Manti-
queira, Serra da Mantiquei-
ra, Mantiqueira de Minas, 
Terras Altas da Mantiqueira, 
Serra do Papagaio e Outro 
(em que poderia colocar 
qual outro nome). 

Após todos terem es-
colhido o nome e colocado 
na urna, passa-se para 
a apuração. Ao final da 
realização de todas as 
reuniões o resultado será 
consolidado e apresentado 
para a SEAPA (Secretaria 

de Estado da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimen-
to), juntamente com as 
atas e fotos das reuniões. 

Para o anúncio do 
nome está prevista a re-
alização de um Seminário 
Regional do Queijo da 
Mantiqueira, em Itamonte, 
no dia 26 de Julho, com 
os nove municípios parti-
cipantes do processo de 
Caracterização do queijo 
da região. A programação 
contará com a apresenta-
ção do consolidado dos 
Questionários dos Quei-
jos Artesanais (EMBRA-
PA), da Caracterização do 
Queijo Artesanal da Man-
tiqueira (EMATER-MG) e 
da Legislação dos Queijos 
Artesanais (SEAPA).

Participantes do encontro

Reunião com produtores

Prefeito Paulo Roberto durante votação
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Cante e Conte de Baependi 
promete programação variada 
para todas as idades e gostos

Em sua 36º edição, o 
Festival Cante e Conte, em 
Baependi (MG), já está agi-
tando a cidade. E esse ano 
traz novidades. Uma delas 
é que o evento será dividido 
em duas fases. A primeira 
parte ocorre no sábado 
(30/07), com o grande show 
de Renato Teixeira, na Pra-
ça Monsenhor Marcos. O 
show ainda terá a abertura 
do violeiro Ivan Vilela.   

A segunda parte aconte-
ce, tradicionalmente, entre 
os dias 26 a 30 de julho, com 
a maior parte dos eventos.

Na programação estão 
marcadas apresentações 
teatrais e de danças, shows, 
gastronomia, lançamentos 
de livros, palestras, entre 
outros, além de continuar 
com a apresentação de 
espetáculos teatrais pelos 
bairros da cidade.

Segundo o Presiden-
te da Associação Cante e 

Na tarde do dia 10 de 
junho, a comunidade Ponte 
Alta recebeu dezenas de 
atletas para participarem do 
1º Torneio de Futsal Society. O 
campeonato animou o bairro 
que se destaca por ter muitos 
atletas, amantes do esporte.

Foram seis equipes que 
realizaram grandes parti-
das, envolvendo os bairros 
do município de Aiuruoca, 
sendo: Raia, Ponte Alta 1 e 
2, Aiurufortes, B. Warriors 
e Pedra/Matutu. O público 
pode conferir animadas 
partidas que demostraram o 
empenho de cada atleta. 

O tornei foi organizado 
pelo vereador Hélder Carva-
lho, que contribuiu para que 
o evento tivesse grande êxito. 
Outro destaque da organiza-
ção foi quanto a colaboração 
dos membros da comunidade 
para a restauração do campo, 
que recebeu pintura, redes e 
adequação para a realização 
dos jogos.

Após muita disputa, a 
equipe do Bairro da Pedra/
Matutu enfrentou o time Aiu-
rufortes, em uma partida de 
emoção e desafios, já que os 
times tinham se dedicado em 
partidas anteriores. O Aiuru-
fortes conquistou a vitória 
no torneio e levantou a taça 
após a vitória por 2 a 0.

A comunidade Ponte Alta 
agradece a realização do 
evento e todos que ajudaram 
na sua realização e organiza-
ção, aos árbitros (Toti e Val-
decir Cândido) e o apoio da 
Polícia Militar de Aiuruoca . 

Torneio de Futebol Society no 
Bairro Ponte Alta, em Aiuruoca

Conte, Totonho Lelo, para 
dar continuidade ao projeto 
de diversificar as apresen-
tações culturais haverá tam-
bém, durante o festival, uma 
apresentação de Folia de 
Reis, além de serão exibidos 
diversos filmes curta metra-
gem, na Privilégio Music Hall 
(antigo Cine Centenário).

Criado em 1980, o famo-
so festival teve início quando 
um grupo de estudantes, que 

passavam férias na cidade, 
resolveu mostrar os traba-
lhos musicais dos baepen-
dianos e, de alguma forma, 
incentivar os polos culturais 
da cidade e região.

No ano seguinte o pro-
jeto cresceu e ganhou um 
final de semana todo para 
as apresentações. Foi então 
criada a Associação Cante 
e Conte que, desde 1980, 
promove uma programação 

diferenciada para o mês de 
julho em Baependi.

Pelos seus palcos, pra-
ças e ruas já passaram ar-
tistas de expressão mundial, 
tais como o Grupo Galpão, 
Beto Guedes, Lô Borges, 
João Bosco, Toninho Horta, 
Wagner Tiso, Grupo Trans-
forma, Grupo Ponto de Parti-
da, Chico Lobo, Cia Marlene 
Silva, Orquestra Sinfônica 
de MG, entre outros.

acesse o portal da sua cidade em www.correiodopapagaio.com.br/nomedacidade

As partidas animaram o bairro que fez
questão de prestigiar o momento

Parque das Águas de Caxambu 
ganha reforço na segurança 
com ação da Polícia Militar

O Parque das Águas de 
Caxambu recebeu reforço 
na segurança oferecida pela 
Polícia Militar no município. 
A ação preventiva foi ali-
nhada com a Companhia de 
Desenvolvimento de Minas 
Gerais (Codemge), gesto-
ra do espaço. O plano de 
patrulhamento ostensivo 
no interior do parque prevê 
rondas diárias, duas vezes 
ao dia, conforme demanda, 
incluindo o período noturno.

De acordo com o te-
nente Luiz Carlos da Silva, 
do Pelotão de Caxambu, a 
iniciativa tem o objetivo de 
evitar e combater ações de-
lituosas, como furtos e rou-
bos, oferecendo segurança 
aos usuários do Parque. Ele 
destaca que a aproximação 
com a Codemge é positiva. 
“Toda aproximação entre um 
ente público ou privado com 
a Polícia é sempre bem-
vinda”, ressalta.

Conforme artigo 144 da 
Constituição Federal, as 
atribuições da PM são o poli-
ciamento preventivo, deven-
do zelar pela ordem pública 
através da ostensividade em 
todas as suas modalidades: 
policiamento motorizado e 
a pé, ambiental, de trânsito 
urbano e rodoviário, escolar, 
em praças desportivas e 
radiopatrulhamento aéreo, 
entre outros.

A missão principal da 
Polícia Militar é atuar na 
prevenção criminal e na 
repressão qualificada das 
ocorrências tipificadas como 
crime e contravenção pe-
nal. Havendo ocorrência de 
crime ou casos de pessoas 
em atitudes suspeitas, a PM 

Foto:  Codemge

Balneário de Caxambu
pode ser acionada pelo te-
lefone 190. Outras informa-
ções sobre a entidade estão 
disponíveis no site www.
policiamilitar.mg.gov.br.

 
Preservação do parque

Desde o dia 1º de ou-
tubro de 2017, a Compa-
nhia assumiu o Parque das 
Águas de Caxambu e vem 
promovendo diversas ações 
de preservação, manuten-
ção básica e melhoria ime-
diata no empreendimento:

- Pintura geral dos meios 
fios, passeios e escadas de 
todo o parque;

- Reforma das quadras 
de tênis e vôlei e do parque 
de brinquedos;

- Limpeza diária de todas 
as fontes e dos sanitários do 
parque;

- Desobstrução da tu-
bulação de água do gêiser, 
normalizando o fluxo diário 
de água;

- Revisão da parte elé-
trica das fontes, com re-
paro de tomadas, troca de 
lâmpadas e elevação do 
quadro de força da quadra 
de tênis, mitigando riscos 
de choques;

- Renovação de sinaliza-
ção dos portões de acesso;

- Manutenção das cal-
çadas;

- Limpeza geral do gra-
mado e dos jardins;

- Vigilância e segurança 
contínuas.

A empresa também man-
teve a política de acesso ao 
parque para os cidadãos 
de Caxambu, quanto a ho-
rário de entrada, valores de 
ingresso e volume de água 

disponível, por exemplo.
O Parque das Águas re-

cebeu também ações de 
cunho educativo e turístico, 
realizadas com o apoio do 
Governo do Estado, por meio 
da Codemge. Em comemora-
ção pelo Dia Mundial da Água, 
celebrado em 22 de março, o 
parque contou com a visita 
de centenas de crianças e 
adolescentes, que puderam 
conhecer melhor o espaço, 
nos dias 22 e 23/3/18.

Entre 26 e 29/3, o Senar 
Minas realizou em Caxambu 
o curso “A Arte de Conduzir 
Trilhas e Roteiros”, pelo qual 
os 11 participantes visitaram 
e avaliaram pontos turísticos 
como o Parque das Águas e 
o Morro do Cristo.

Outras informações:  www.
codemge.com.br/atuacao/co-
munidades/caxambu/.

Curso busca a valorização e 
qualificação de mão de obra
Mais uma parceria com o Senar Minas para a cidade de Aiuruoca

O Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural 
de Minas Gerais – Senar 
Minas – promoveu, no pe-
ríodo de 11 a 15 de junho, 
em Aiuruoca, o curso “Pla-
nejamento de Cardápios”, 
voltado para a capacitação 
na área de culinária. 

O evento aconteceu 
na cozinha da Câmara 
Municipal e contou com a 
presença de 13 participan-
tes da área de hotelaria, 
alimentação e serviços 
domésticos, e foi ministra-
do pela instrutora Rosana 
Maria Fiuza Soares. 

Dentre os temas abor-
dados estavam a Sele-
ção de Matéria Prima, 
Armazenamento de Pro-
dutos, Caracterização 
dos Alimentos, Prepara-
ção in Natura, Métodos 

de Cocção, Cuidados 
com o Meio Ambiente, 
Saúde e Segurança do 
Trabalho, Higienização, 
além da elaboração de 
um cardápio saboroso e 
criativo.

E os par t ic ipantes 
também colocaram a 
mão na massa e produ-
ziram Pão de Queijo com 
farinha de milho, Bolo 
de Erva Cidreira, Rata-
touille, Lombo, Quiche 
de Abóbora, Sorvete de 
Banana com Framboesa 
entre outas receitas.

O curso é uma parceria 
do Senar Minas com o 
Sindicato dos Trabalhado-
res Rurais de Baependi, 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, Social 
e Ambiental e Câmara 
Municipal de Aiuruoca. 
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Localizado em Aiuruoca, distante 500 
metros do bairro Pinhal (onde funciona 
padaria, escola e outros pontos comer-
ciais). Com 15 hectares, terra de ótima 
qualidade, boa vista panorâmica, reserva 
de mata, muito bem cuidado. Porteira e 
cercas de qualidade, pastagens em bra-
quiária, com nascente abundante de água, 
todo tratorável. Excelente para agricultura 
e pecuária. Fácil acesso com estrada mui-
to boa a 15 km de Aiuruoca, 04 km da BR 
267 e a 30 km de Caxambu-MG.
 
Contato: (32) 99967-0010 – Romeu
Acesso o link abaixo para fotos e mais 
informações: https://photos.app.goo.gl/

Vendo Sítio em 
Aiuruoca-MG
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Escola Vida Esporte Clube 
de Bom Jardim de Minas 

inicia uma nova campanha
Você também pode ajudar no projeto “Doe Bolas” para 

as crianças participantes da escolinha.
O futebol é o esporte 

mais praticado no Brasil e 
representa o símbolo na-
cional de maior sucesso no 
exterior. Foi por isso que  foi 
criado o projeto Escola Vida 
Esporte Clube, em Bom 
Jardim de Minas. 

Projeto existente há mais 
de 10 anos, oferece aulas a 
cerca de 150 alunos da 
cidade, sem fins lucrativos 
e sem vínculos com o poder 
público, é mantido através 
de doações e eventos.

Além de incentivar a 
prática de atividade física, 
a ação se destaca ao des-
pertar nos participantes 
sentimentos como cidadania 
e respeito ao próximo. 

Apesar de qualquer 
pessoa com idade entre 
seis e 17 anos poder par-
ticipar do programa, só se 
mantêm nas aulas aqueles 

que seguem as regras. É 
preciso apresentar bom 
desempenho escolar e 
cumprir os princípios con-
siderados básicos. O pro-

jeto é em parceria com a 
Secretaria de Educação e 
Escolas do município, não 
há mensalidade e os trei-
nos são no contra turno.

E agora o projeto preci-
sa da sua ajuda. Devido a 
grande procura e demanda 
de alunos que participam 
da escolinha, uma nova 
campanha foi criada: “Doe 
Bolas”.  Segundo o se-
cretário da escola, Márcio 
Antônio da Si lva, essa 
campanha é necessária 
para que todas as crian-
ças possam aproveitar ao 
máximo do treinamento 
oferecido. “Somos uma 
instituição pública, sem 
fins lucrativos e com a 
demanda de alunos que 
temos precisamos de bolas 
para fazer fundamentos e 
aplicar exercícios”. 

Conheça mais sobre 
esse projeto social do mu-
nicípio. As doações podem 
ser feitas através do telefone 
(32) 98418-5134 ou pelo 
site: http://www.evecbj.com

Emissão da Carteira de 
Identidade em Bom Jardim de 

Minas e Distrito de Taboão
Ação foi promovida pela Secretaria de Ação Social e CRAS

No dia 16 de junho, 
ocorreu um mutirão para 
a emissão de carteiras de 
identidade, no Distrito de 
Taboão. A ação realizada 
pela Prefeitura de Bom 
Jardim de Minas, teve o 
objetivo de deixar mais 
acessível para o cidadão 
o direito de ter o seu do-
cumento e atendeu cerca 
de 30 moradores. 

Esta é a primeira vez 
que Taboão recebe este 
tipo de ação na própria 
comunidade, evitando 
que os moradores se 
desloquem em longas 
viagens para emitir o 
documento em outras 
cidades.

Também, no mês pas-
sado, a Prefeitura, em 
parceria com a Secreta-
ria de Ação Social e do 
CRAS, promoveu a emis-
são da carteira de identi-
dade em Bom Jardim de 
Minas. Foram atendidos 
cerca de 60 moradores 
da cidade. 

Andrelândia adquire veículo 
para levar pacientes para o 
tratamento de hemodiálise

Com a nova van, os pacientes que precisam se 
deslocar até Juiz de Fora terão mais comodidade

Pensando no bem 
estar dos moradores de 
Andrelândia que preci-
sam fazer o tratamento 
de hemodiálise, a Pre-
fei tura adquir iu uma 
van zero quilômetro. O 
veículo, no valor de R$ 
157.489,00, irá compor 
o patrimônio do municí-
pio e será utilizado para 
transportar os pacientes 
que precisam ir até Juiz 
de Fora para fazer o 
tratamento.

A Van, modelo Sprin-
ter 415 CDI, possui 16 
lugares,  a i rbags,  ar 
condicionado, encostos 
altos com apoios de ca-

beça laterais, assentos 
mais largos e macios. O 
diferencial do veículo é a 
facilidade no embarque 
e desembarque, pro-
porcionado assim mais 
conforto e segurança 

para os passageiros.
A van foi adquirida 

com recursos próprios 
da Pre fe i tu ra .  A lém 
deste veículo, a Ad-
minis t ração também 
adquiriu um caminhão 

de lixo, no valor de R$ 
260.000,00. 

U m  t r a t o r  N e w 
Holland TL 75, através 
de convênio com o Mi-
nistério da 

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento. E um 
ônibus, comprado com 
o dinheiro devolvido 
pela Câmara de Verea-
dores, com capacidade 
total de 32 lugares, que 
é utilizado para trans-
portar os pacientes para 
a Acispes (Agência de 
Cooperação Intermuni-
cipal em Saúde Pé da 
Serra) localizada, tam-
bém, em Juiz de Fora. 

Segundo informações 
da Prefeitura, as ações 
não irão parar por aqui. 
O prefeito de Bom Jardim 
de Minas, Sérgio Martins, 
se reuniu com o Superin-
tendente da Polícia Civil 
de Belo Horizonte, Dr. 
Carlos Capristrano, com 
o objetivo de intensificar a 
emissão dos documentos 
na cidade e região. 
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A 13º edição do 
Campeonato de Futebol de 

São Vicente de Minas
O time Treze de Maio foi o grande campeão

A final do 13º Campeo-
nato Interno Sr. José Ber-
nardino, de São Vicente de 
Minas foi disputada com 
muita raça e ânimo.  

A primeira parte do 
campeonato foi a Fase de 
Grupos, onde a Prefeitura 
Municipal reuniu com os re-
presentantes dos oito times 
participantes para organizar 
um campeonato e torná-lo o 
melhor da região. 

Os times foram divididos 
em dois grupos e se enfren-
taram diante de uma torcida 
animada que esteve no Es-
tádio Amadeu Vicente.

Pelo Grupo A disputaram 
o time Juventus, do Bairro 
Tejuco, que teve 100% de 
aproveitamento e garantiu 
o primeiro lugar geral, so-
mando 3 jogos e 3 vitórias. 
Outro classificado do Grupo 
foi os Veteranos, que teve o 
melhor ataque, com 13 gols 
e que garantiu sua classi-
ficação contra a equipe da 
Cava. Para completar o gru-
po, O Projeto da Prefeitura 
Municipal Oficina de Espor-
tes, deu a oportunidade de 
jovens, que participam do 
projeto, disputarem pela pri-
meira vez um campeonato. 

O Grupo B, terminou a 
primeira fase com três equi-
pes somando cinco pontos. O 

time Treze de Maio e Central 
Madrid levaram vantagem 
sobre o América, do bairro 
Pau Lavrado, no saldo de 
gols.  A primeira colocação do 
grupo ficou para a equipe do 
O Treze de Maio, tradicional 
time da Rua do Campo, e que 
teve um saldo de dois gols a 
mais que o Central Madrid, 
time que representa a região 
Central de São Vicente de 
Minas e que foi o segundo 
colocado. 

Fechando o grupo, o 
time da Academia da Bola, 
outro projeto social que 
também possibilitou que 

jovens atletas disputassem 
pela primeira vez um cam-
peonato interno. 

Para as finais tiveram 
dois grandes jogos. Na dis-
puta do terceiro lugar, os 
Veteranos enfrentaram o 
Central Madrid que, com 
dois gols na prorrogação, 
garantiu o terceiro lugar e a 
premiação de R$ 1.000,00 
(hum mil reais).  

Na grande final, um jogo 
disputado e emocionante 
entre o Treze de Maio e 
Juventus agitou a torcida e 
lotou as dependências do 
Estádio. Durante o tempo 

normal de jogo o placar foi 
0x0 levando a decisão para 
os pênaltis. 

O Treze de Maio foi me-
lhor e levou o título para o 
bairro do Campo, e garantiu 
a premiação de R$ 2.000,00 
(dois mil reais). O Juventus, 
vice-campeão, foi premiado 
com R$ 1.500,00 (hum mil e 
quinhentos reais).

Ainda houve a escolha 
do melhor goleiro, sendo 
eleitos Gutinho, do Tre-
ze de Maio e Daniel do 
Juventus. O artilheiro do 
campeonato foi Cícero, do 
Central Madrid.

Se você estiver devendo, está na hora de quitar sua dívida!
Pagando seu IPTU atrasado em:

- Parcela Única você tem 100% de desconto no valor das multas e juros;
- Parcelando em duas vezes, 100% de desconto sobre o valor da multa e 90% sobre os juros;
- Parcelando em três vezes, 100% de desconto sobre o valor da multa e 80% sobre os juros;
- Parcelando em quatro vezes, 100% de desconto sobre o valor da multa e 70% sobre os juros;
- Parcelando em cinco vezes, 100% de desconto sobre o valor da multa e 60% sobre os juros;
- Parcelando em seis vezes, 100% de desconto sobre o valor da multa e 50% sobre os juros;
- Parcelando de sete a doze vezes, 50% de desconto sobre o valor da multa e 20% sobre os juros.

Jovem de Andrelândia se 
destaca no cenário musical

Lucas Soares Nogueira encontrou no
piano sua paixão e seu talento!

Lucas Soares Nogueira 
é um jovem de 21 anos, 
natural de Andrelândia 
(MG), filho de Francisco 
Reginaldo Nogueira e Tâ-
nia Márcia Xavier Soares 
Nogueira, que vem se des-
tacando com seu talento 
para a música. 

A música faz parte da 
vida de Lucas há muito 
tempo. Iniciou seus es-
tudos, tocando piano no 
Colégio Nossa Senhora 
do Santíssimo Sacramento 
em Andrelândia, ainda pe-
queno e não parou mais. 

A partir de 2008 passou 
a estudar sob a orientação 
do professor Benito Taran-
to, em Juiz de Fora-MG, 
até o ano de 2016. Durante 
esse período, foi premiado 
nos concursos de piano 
Maria Teresa Madeira (2º 
lugar), no Rio de Janeiro e 
XIX Concurso Souza Lima 
(2º lugar), em São Paulo. 

Para Lucas não há 
nada que dê mais alegria 
do que tocar. Ainda ressal-
tou que a música o ajudou 
a ter mais disciplina e 
superar vários obstáculos. 
“A música é importante 
para a minha vida porque 
foi através dela que eu 
consegui estabelecer uma 
disciplina, um método para 
superar dificuldades de 
várias realidades da minha 
vida. Não tem nada que eu 
goste mais de fazer do que 
tocar piano para outras 

pessoas ouvirem e desco-
brirem o quão interessante 
e complexa é essa arte”.

Lucas já se apresentou 
no auditório da Orquestra 
Filarmônica em 2009 e 
2010, na Academia do Co-
mércio e no Conservatório 
Estadual, todos em Juiz de 
Fora. Participou do pro-
grama “Segunda Musical”, 
da Assembleia de Minas 
Gerais; atuou como solista 
junto à Orquestra da Uni-
versidade Federal de São 
João del Rei; atuou como 
solista junto à Corporação 
Musical São Pio X, de 
Andrelândia; participou 
do Festival de Inverno, na 
cidade de Petrópolis.

Apresenta-se regular-
mente em recitais solo na 
Fazenda do Engenho, em 

Ibitipoca, com programas 
que envolvem desde a 
música barroca à música 
moderna, incluindo pe-
ças originais e arranjos 
de grandes compositores 
europeus (Bach, Mozart, 
Beethoven, Mendelssohn, 
Chopin, Liszt, Brahms, 
Rachmaninoff, Debussy, 

Sibelius etc.) e brasileiros 
(Villa-Lobos, Ernesto Na-
zareth, Villani-Côrtes).

Assista um pouco do 
talento do jovem pianista 
no canal do Jornal Correio 
do Papagaio no YouTube.

Contato para apresen-
tações e mais informações: 
(35) 99199-1203.

Lucas com seus pais Tânia e Reginaldo

Por motivos de segu-
rança devido ao grande 
volume de recursos 
movimentados nos úl-
timos dias informamos 
que a devolução de 
valores referente as 
vendas de ingressos da 
EXPAI 2018 retornará 
na próxima segunda-
feira. Salientamos que 

NOTA OFICIAL DA CISUM PRODUÇÕES
Cidade: São Vicente de Minas-MG

a alteração de horário, 
que anteriormente era 
de 08:00 as 17:00, se 
deu por motivos de segu-
rança, uma vez que ne-
cessitamos do apoio da 
PMMG, a qual vem nos 
atendendo com muita 
presteza e pontualidade, 
mas que não tem con-
dições de efetivo para 

tempo integral no local 
de devolução. Para que 
não venhamos expor ao 
risco as pessoas en-
volvidas na devolução, 
fizemos as mudanças 
que aqui pontuamos.

Devolução de ingres-
sos a partir de segunda-
feira as 13:00 horas na 
garagem do anexo.

A Prefeitura está investindo em obras por todo o município para
melhorar a qualidade de vida de todos os andrelandenses! Pagando 

seu IPTU, você ajuda a realizar essas mudanças!
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Toque você também

Instruções: O objetivo do Su-
doku 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 somen-
te uma vez em cada coluna.
Cada número deve aparecer somente 
uma vez em cada quadrante.

Cozinhe você também
Pizza de Liquidificador

 PREPARO: 30 MIN
 RENDIMENTO: 10 PORÇÕES

 
 INGREDIENTES MASSA:

•1 xícara (chá) de leite
•1 ovo
•1 colher (chá) de sal
•1 colher (chá) de açúcar
•1 colher (sopa) de margarina
•1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo
•1 colher (sobremesa) de fermento em pó
•1/2 lata de molho de tomate

SUGESTÃO DE RECHEIO:

•250 g de mussarela ralada grossa
•2 tomates fatiados
•azeitona picada
•orégano a gosto

 MODO DE PREPARO

1.No liquidificador bata o leite, o ovo, o sal, 
o açúcar, a margarina, a farinha de trigo e o 
fermento em pó até que tudo esteja encor-
porado

2.Despeje a massa em uma assadeira para 
pizza untada com margarina e leve ao forno 
preaquecido por 20 minutos

3.Retire do forno e despeje o molho de to-
mate

4.Cubra a massa com mussarela ralada, 
tomate e orégano a gosto. Leve novamente 
ao forno até derreter a mussarela

Ria você também
Um dia, uma menina es-

tava sentada observando 
sua mãe lavar os pratos na 
cozinha. De repente, per-
cebeu que sua mãe tinha 
vários cabelos brancos que 
sobressaíam entre a sua 
cabeleira escura. Olhou para 
sua mãe e lhe perguntou: 
- ‘Porque você tem tantos 
cabelos brancos, mamãe?’ 
A mãe respondeu: - ‘Bom, 
cada vez que você faz algo 
de ruim e me faz chorar ou 
me faz triste, um de meus 
cabelos fica branco.’ A me-
nina digeriu esta revelação 
por alguns instantes e logo 
disse: - ‘Mãe, porque TO-
DOS os cabelos de minha 
avó estão brancos?’

Joãozinho fica vidra-
do no relógio do padre. 
Pede, implora, ‘Padre 
me dá esse relógio, me 
dá esse relógio’, sema-
nas, meses a fio. Não 
agüentando mais  o 
aluguel, um dia o padre 
tira o relógio do pulso e 
dá pro Joãozinho. Dias 
depois a Mariazinha 
vem se confessar e 
diz: ‘Padre, o Joãozi-
nho quer que eu dê pra 
ele...’ - E o padre: ‘Ih, 
minha filha, dá logo, 
que esse menino é 
chato pra burro....’

Toque você também

Caça - Palvras

Abra os olhos, pois a vítima 
pode ser você!!

Ao retornarmos ao hotel após  
o almoço,  em que  a lombeira co-
meçava  a  fustigar, nos  deixando 
um tanto sonolentos mesmo sobre 
caminhada, no que acessamos a 
portaria no intuito de apanhar a 
chave do apartamento, observa-
mos que um cidadão visivelmente  
transtornado  pressionava ao 
canto do balcão o gentil gerente, 
que por sua vez, eximindo-se da 
suposta   culpabilidade, alegava 
ser impossível identificar  o au-
tor do ocorrido, se é que houve 
mesmo tal situação maldosa, já 
que não havia  motivo para assim 
proceder, a não ser na rotineira 
limpeza e higienização folhear 
um a um os volumes da estante 
da biblioteca.

 O homenzinho furioso, in-
conformado, queria por que queria 
que o pobre gerente descobrisse 
quem era o canalha que praticou 
o ato, pois sua mulher indignada 
o expulsara do quarto exigindo ex-
plicações convincentes sob pena 
de irreversível separação, caso 
não fosse esclarecido aquele ato 
indigno e vilipendioso contra ela, 
o qual a deixara revoltada diante 
de tamanha e possível traição.

 A parte enquanto aguar-
dava o atendimento do gerente, 
procuramos nos afastar indo à 
direção do barzinho tomar café, 
quando agitado o homem após 
socar o balcão, saiu porta afora 
vociferando entre impropérios, di-
zendo que iria a polícia dar queixa 
contra a atitude do hotel. Depois 
de saborearmos o cafezinho, re-
tornamos à portaria na aquisição 

da chave, quando o aborrecido 
gerente, um tanto aturdido, des-
culpando-se, nos contou o motivo 
da confusão que fora envolvido.

 A mulher do cidadão inju-
riado, como ele, frequentava tam-
bém toda tarde a sala da biblioteca 
utilizando-se dos livros à disposi-
ção dos hóspedes. Àquela tarde, 
porém, a mulher resolveu apanhar 
o livro que o marido estava lendo: 
“Casais Trocados” de John Upidik, 
e ao folheá-lo encontrou um papel 
comprometedor em que o postado 
marcava encontro com o dito em 
local determinado. Indignada, re-
tirou-se da biblioteca dirigindo-se 
ao quarto, onde o marido tranquilo 
tirava sua sesta, e, o resultado é 
o que esta acontecendo, o qual 
inocentemente tornava-se o cul-
pado por não observar os livros 
expostos as estantes.

 Moral da história:  Se foi 
brincadeira de mau gosto ou não, 
só podemos é lamentar. Quanto a 
ter um cunho de verdade o fato, 
não saberemos. Apenas temos 
a dizer que sempre estaremos 
predispostos a momentos como 
este.

 Ah... Esses “Turistas Aza-
rados” quando a “sorte” os envolve 
em tramas pra lá de complicadas 
e são lançados a própria sorte, só 
temos a lamentar pela situação 
que se encontram, a qual no que 
pese o instante de perplexida-
de, não deixa de ter o seu lado 
pitoresco aos olhos alheios de 
quem os veem. Portanto, abra os 
olhos, porque a vítima poderá ser 
você...

Tirinha

Sudoku

Anunciação
Auceu Valença
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Cia. Baroni é selecionada em mais 
dois grandes Festivais de Cinema
O curta metragem “Sinta” também foi selecionado 

na Mostra de Cinema TPCINE 2018
O curta metragem “Sinta”, 

da Companhia Baroni de Tea-
tro não para de surpreender e 
participa de mais dois Festivais 
de Cinema, o de Fama e de 
Caratinga, em Minas Gerais.

A 2ª Mostra de Cinema de 
Fama ocorreu entre os dias 
08 e 10 de junho, exibindo 27 
curtas, dos 300 inscritos.  

A próxima exibição do “Sin-
ta” será no 5º Festival de Cine-
ma de Caratinga, que acontece 
nos dias 28,29 e 30 de julho. 

 “Sinta”, é um filme de Zé 
Pedro Baroni e traz várias sen-
sações  cotidianas em cada fra-
me, como o estranhamento, a 
indiferença, desconfiança, des-
prezo, o prazer e a tristeza.

Segundo Baroni a ideia 
foi provocar os sentimentos e 
sensibilizar as pessoas para 
a vida. “Precisamos de mais 
humanidade e de viver cada 
segundo de forma mais inten-
sa, aproveitando cada respi-
ração, cada toque, cada troca 
de olhares. A arte é o caminho 
para dias mais felizes”.

O curta também foi sele-
cionado e participou da Mostra 
de Cinema TPCINE 2018, que 
ocorreu em abril, na cidade de 

Três Pontas-MG. Para a mostra 
foram mais de 400 filmes inscri-
tos e apenas 70 se classificaram 
para a etapa de exibições.

E a Cia não para com as 
novidades. O espetáculo Café 
& Teatro acabou de ser aprova-
do pela Lei Rouanet, incentivo 
cultural do Ministério da Cultura 

e, em breve, estarão em cartaz 
com o espetáculo.

SINTA, um filme de Zé Pe-
dro Baroni. Direção: Zé Pedro 
Baroni. Direção de Arte: Elisa 
Aleva. Assistente de Direção: 
Natach Almeida. Câmera e Edi-
ção: Lee Rodrigues. Produtora: 
Cia. Baroni de Teatro. Elenco: 

Artemis Ribeiro I Helena Ribeiro 
I Heliza Diniz I Fernanda Gar-
rido I Paula Carvalho I Natach 
Almeida I Zé Pedro Baroni.     

Visite e Curta a página ofi-
cial da Cia. Baroni de Teatro e 
acompanhe todas as informa-
ções e novidades: www.face-
book.com/ciabaronideteatro

São Lourenço

São Lourenço receberá o Campeonato 
Mineiro de Judô – JCSM em Agosto

Serão mais de 700 atletas presentes na cidade
Com 100 medalhas de ouro, 

100 de prata e 200 de bronze, 
além da premiação por agremia-
ção, divididos por doze Classes 
e nove Categorias, vem aí, no 
dia 18 de agosto, o Campeo-
nato Mineiro de Judô – JCSM. 
Durante esse dia, a Arena Pedro 
Melo, na Ilha Antônio Dutra, vai 
transpirar gana, força e supera-
ção. Mais de 800 atletas lutarão 
pelo pódio, de todos os cantos 
e recantos de Minas Gerais. 
Toda competitividade saudável e 
esforço dos lutadores têm expli-
cação. Os melhores colocados 
de cada categoria pontuarão 
no ranking geral do JCSM e 
poderão se classificar para a 
etapa nacional do campeonato 
brasileiro de Judô da CBLJ.

“O nosso papel, enquanto 
município é apoiar todo evento 
que venha nos ajudar a revelar 
novos talentos para o esporte 
mineiro. O prefeito Leonardo de 
Barros Sanches, com toda sua 
bagagem desportiva, tem nos 
recomendado a apoiar grandes 
eventos como esse, que tem 
a chancela da Confederação 
Brasileira de Ligas de Judô e 
do Judô Confederado Social 
Mineiro, e nos presenteou com 
suporte e estrutura para que os 
atletas possam desenvolver o 
que têm de melhor”, destacou 
o secretário de Esportes, Ale-
xandre de Almeida.

Os atletas do município, do 
Projeto Social Family Team, 
que já existe há seis anos e 
há dois conquistou sua própria 
sede, o Centro de Treinamento 
de Judô Bushido, estão ansio-
sos para receber seus colegas 
de estado e de confederação. 
Ao todo o projeto e a academia 
somam 220 alunos, com faixa 
etária entre 02 e 45 anos. 

A cidade de São Lourenço é 

uma das cidades mais movimen-
tadas do Circuito das Águas. 
Turistas de todas as idades que 
chegam, principalmente do Rio, 
São Paulo e Belo Horizonte, 
buscam desfrutar o clima, a 
tranquilidade e a infraestrutura 
que a cidade oferece.  Sua prin-
cipal atração turística continua 
sendo o Parque das Águas, 
com seu lago artificial de 90.000 
metros quadrados, suas várias 
áreas arborizadas e jardins, seu 
Balneário com duchas, saunas, 
banhos de diversos tipos, suas 
quadras de esportes e fontes de 
águas minerais. 

A cidade é famosa por suas 
guloseimas, como doces crista-

lizados, laticínios, etc. Passeios 
a cavalo, charretes, cachoeiras 
naturais possibilitam um alegre 
divertimento nos inúmeros pon-
tos turísticos, dentre os quais 
podemos citar: Parque I e Parque 
II, com teleférico; Sociedade 
Brasileira de Eubiose: Mirante; 
Montanha Sagrada; Memorial 
Tancredo Neves; antiga Estação 
ferroviária, cujos trens da RMV 
(Rede Mineira de Viação) nas 
épocas de turismo, eram a me-
lhor condução para se fazer uma 
“estação de tratamento”, como 
diziam. Hoje é rememorada 
com viagem turística à vizinha 
Soledade, a bordo da Maria 
Fumaça, cujo trajeto margeia o 

famoso Rio Verde que passa na 
região; a Feirart com a confecção 
de artesanatos e ainda o Horto 
Municipal. Estância hidromineral 
bastante conhecida possui uma 
boa infraestrutura, contando 
principalmente com um parque 
municipal ampliado e com novas 
atrações, além de muito bem 
tratado e bem projetado em 
sua paisagística. Recebe nos 
períodos de férias escolares, 
principalmente no verão, grande 
contingente de turistas. Conta 
com bons hotéis, pousadas, 
bares, restaurantes, muito ar-
tesanato como lembranças 
retratando a cidade. A cidade 
possui aeroporto, ligações com 
as cidades do circuito das 
águas e próxima da Via Dutra, 
que a interliga a qualquer outra 
cidade do Brasil

“Pra mim está sendo uma 
das melhores sensações. Eu 
demorei quase 15 anos para 
conseguir o que eles estão 
conseguindo em menos de 
dois anos, que é ir a um cam-
peonato brasileiro, que fomos 
no ano passado, onde tivemos 
uma participação marcante.  
Agora temos a oportunidade 
de sermos os anfitriões. Pas-
samos por muitos desafios 
para a realização deste sonho. 
Ninguém acreditou na gente e 
com muita luta conseguimos”, 
relata o Sensei Felipe, que é 
delegado regional da confede-
ração na cidade. 

A competição tem o apoio 
da Prefeitura de São Lourenço, 
sob a coordenação da Secre-
taria Municipal de Esporte, e é 
realizada pelo Judô Confedera-
do Social Mineiro, com o apoio 
da Faculdade Sul Mineira, 
Hotel Real, Restaurante Fogo 
na Brasa, dentre tantas outras 
empresas locais.


