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Vem aí a 41ª Expoagro 
de Andrelândia

A tradicional festa da Expo-
agro, em Andrelândia (MG), já 
tem data marcada, programação 
divulgada e os ingressos já estão 
sendo vendidos.  

O evento, que acontecerá 
entre os dias 05 e 09 de setembro, 
promete muita animação e música 
boa para o público. Haverá shows 
de artistas nacionais, regionais e 
também andrelandenses, além do 
tradicional torneio leiteiro que visa 
incentivar, reconhecer e valorizar 
os produtores rurais do município. 

Na sexta-feira (07/09) o show 
ficará por conta da dupla sertane-
ja Bruno & Barreto e no sábado 
(08/09) subirá ao palco Fernando 
& Sorocaba. 

Venda de Ingressos
O primeiro lote será vendido 

até o dia 05 de agosto. O ingresso 
individual (por show) custa R$ 
70,00; a meia-entrada é R$ 35,00 e 
o promocional é R$ 40,00. As pes-
soas que optarem por comprar o 
ingresso Promocional devem levar 
no dia de cada show (07 e 08 de 
setembro) um brinquedo ou 1 kg de 
alimento não perecível (exceto fubá 
e sal), os quais serão doados para 
instituições de Andrelândia.

O segundo lote será ven-
dido de 06 de agosto a 06 de 
setembro. Sendo que o ingresso 
individual custará R$ 80,00; a 
meia-entrada R$ 40,00 e o pro-
mocional R$ 45,00.

Na portaria, nos dias 07 e 08 
de setembro o individual custará 
R$ 100,00; a meia-entrada R$ 
50,00 e o promocional R$ 55,00. 

Os ingressos para a 41ª Ex-
poagro de Andrelândia também 
podem ser adquiridos no site 
tkingressos.com, através do 
linkhttps://www.tkingressos.com.
br/fernando-sorocaba-08-09-18-
andrelandia-mg.

Confira os Pontos
de Venda:

• Andrelândia - Alfa Boutique e 
Cabine do Turismo

• Arantina - Mercado Du Jô
• Bom Jardim - Loja Couvab
• Madre de Deus – Farmácia 

Santa Teresinha (Donizete)
• São Vicente - Coreto da Praça

São Lourenço é um dos destinos 
mais procurados para férias

São Lourenço, no Sul 
de Minas, é uma das ci-
dades mais procuradas 
pelos turistas para as 
férias. O levantamento 
foi feito pelo Hotel Urba-
no, agência de viagens 
online e que mais comer-
cializa hospedagens pela 
internet no Brasil, tendo 
mais de 9 milhões de 
diárias vendidas desde 
o seu início. 

A cidade possui o 2° 
maior parque hotelei-
ro do estado de Minas 
Gerais, oferecendo di-
versos atrativos para 
os turistas. Também, foi 
classificada pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística) 
com o 2 ° melhor IDH 
(Índice de Desenvolvi-
mento Humano) de Mi-
nas Gerais, que recebe 
cerca de 600 mil visitan-
tes durante o ano.

A festa acontecerá entre os dias 05 e 09 de setembro com
shows de artistas nacionais, regionais e da cidade

Foto: Márcio Muniz
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01 — ECOSPORT XLT 1.6  - 
MODELO 2008 – PRETA, FLEX,  
AR CONDICIONADO ,DIREÇÃO 
HIDRAULICA, VIDROS ELE-
TRICOS, TRAVAS ELETRICAS, 
ALARME,  SOM , EXELENTE 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

02 —STRADA WORKING  1.4 
,CABINE SIMPLES – FLEX – 
BRANCA - MODELO 2013, MUITO 
NOVA.

03— SIENA ELX 1.0,  MODELO 
2013, FLEX, CINZA —AR CON-
DICIONADO, DIREÇÃO HIDRAU-
LICA, VIDROS ELETRICOS, 
TRAVAS ELETRICAS, ALARME, 
SOM, CARRO DE MULHER.

04 – FOX 1.0 FLEX, PRETA, 
MODELO 2013 — DIREÇÃO 
HIDRAULICA, VIDROS ELE-
TRICOS, TRAVAS ELETRICAS,  
VEÍCULO SEGUNDO DONO, 
ÓTIMO ESTADO.

05 — ONIX LT 1.0, PRATA, MODE-
LO 2014, FLEX, AR CONDICIO-
NADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, 
VIDROS ELETRICOS, ALARME,  
AIR BAG DUPLO, CENTRAL MUL-
TIMIDIA, EXELENTE ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO.

06— ONIX LT 1.0, CINZA, MODE-
LO 2017, FLEX,  AR CONDICIO-
NADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, 
VIDROS ELETRICOS, ALARME,  
AIR BAG DUPLO, SOM, O CAR-
RO ESTA MUITO NOVO.

07 — DUSTER 1.6 DYNAMIC 
,BRANCA,  FLEX, MODELO2012, 
AR CONDICIONADO, DIREÇÃO 
HIDRAULICA, AIR BAG DUPLO, 
VIDROS ELÉTRICOS, ALARME,  

SOM ORIGINAL, PNEUS NOVOS 
INCLUSIVE ESTEPE, CARRO DE 
GARAGEM.

08 — CELTA LT, 1.0, PRATA, 
FLEX, MODELO 2011, AR CONDI-
CIONADO, DIREÇÃO HIDRAULI-
CA, VIDROS ELETRICOS, SOM, 
MOTOR ZETEC ROCAM, MUITO 
FORTE E TAMBÉM MUITO ECO-
NOMICO.

09 — COROLLA SEG 1.8 FLEX, 
MODELO 2008,  PRATA, AR CON-
DICIONADO DIREÇÃO HIDRAU-
LICA, AIR BAG DUPLO, VIDROS 
ELETRICOS, TRAVAS ELETRI-
CAS, ALARME, BANCO DE COU-
RO, CENTRAL MULTIMIDIA COM 
TELA DE ENCOSTO DE CABEÇA 
PARA PASSAGEIRO,  CAMBIO 
AUTOMÁTICO, EXELENTE ES-
TADO DE CONSERVAÇÃO.

10 — HB20 1.0 CONFORT FLEX, 
MODELO 2015, BRANCA, AR CON-
DICIONADO, DIREÇÃO HIDRAU-
LICA, AIR BAG DUPLO,  VIDROS 
ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS, 
ESTA MUITO BONITO.

11 — UNO SPORTING, 1.4, FLEX, 
VERMELHO, AR CONDICIO-
NADO, DIREÇAO HIDRULICA, 
AIR BAG DUPLO, VIDROS ELE-
TRICOS, TRAVAS ELETRICAS, 
RODAS DE LIGA LEVE, SOM, 
EXELENTE ESTADO DE CON-
SERVAÇÃO.

OFERTA DO MÊS: 
UNO SMART 1.0 , MODELO 2001, 
COR VERDE, GASOLINA .. R$ 
8,900,00
PAMPA 1.6 MOTOR VOLKSWA-
GEN, 1.6 AP, GASOLINA ............ 
R$ 9.900,00

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓ-
VEIS  COMARCA DE BAEPENDI/MG
Isaias Faria Pagliarini, Oficial do Cartório de Registro de Imóveis desta 

Comarca de Baependi/MG, na forma da Lei, etc....
Faz público para ciência dos interessados, nos termos dos artigos 19, 

parágrafo 3.º da Lei n.º 6.766, de 19/12/1979, que Monte Verde Condo-
mínio e Empreendimentos Imobiliários Ltda, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede no Município de Baependi/MG, no Bairro Palmeira, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 06.961.867/0001-90, depositou neste 
Cartório, sito na Av. Major José Izalino, 98, centro, Baependi/MG, projeto 
de loteamento/desmembramento aprovado e demais documentos exigi-
dos pela legislação pertinente, com relação a propriedade localizada no 
Bairro Palmeiras, denominado “Loteamento Monte Verde”, Baependi/MG, 
correspondendo às Quadras k, L e M do referido Loteamento, composto de 
24 Lotes, distribuídos nas citadas Quadras, com área total desmembrada 
de 5.627,75m2. Decorridos o prazo de 15 dias após a publicação deste 
edital, não havendo impugnação, será efetivado o registro na forma legal. 
Baependi, 26/07/2018. O Oficial, Isaias Faria Pagliarini

Aviso de Licitação
Processo n° 104/2018, Pregão 

Pres. nº 057/2018. Objeto: Registro 
de Preços para eventual e futura 
aquisição de produtos e materiais 
odontológicos, para serem utilizados 
no Programa Saúde da Família, com 
a finalidade de atender as necessi-
dades da Secretaria Municipal de 
Saúde do município de Andrelândia. 
Entrega de Envelopes e Sessão 
Pública dia 13/08/2018, com início 
às 08:00 horas. Informações Tel.: 
(035) 3325-1432. Pregoeira: Aline 
de Almeida Rizzi - Andrelândia- MG, 
30/07/2018.

Aviso de Licitação
PROC. 105/2018 – PREGÃO 

PRESENCIAL 058/2018 - Aviso de 
Licitação. Objeto: Aquisições de 
Combustível Diesel S10 para frota 
Municipal, conforme condições e 

especificações contidas no Termo de 
Referência - Entrega de Envelopes e 
Sessão Pública dia 14/08/2018, com 
início às 08:00 horas. Informações 
Tel.: (035) 3325-1432. Pregoeira: 
Aline de Almeida Rizzi. Andrelândia 
- MG, 30/07/2018.

Aviso de Licitação
PROC. 107/2018 – PREGÃO 

PRESENCIAL 060/2018 - Registro 
de Preço para futuras e eventuais 
contratações de microempresas, 
empresas de pequeno porte e equi-
paradas, para fornecimento de 
gêneros alimentícios para o hospital 
municipal. Entrega de Envelopes 
e Sessão Pública dia 15/08/2018, 
com início às 08:00 horas. Informa-
ções e-mail licitacao@andrelandia.
mg.gov.br ou Tel.: (035) 3325-1432. 
Pregoeira: Aline de A. Rizzi- MG, 
30/08/2018.

Prefeitura Municipal de 
Andrelândia

Pequeno negócio é a principal porta de entrada para 
trabalhadores que buscam o primeiro emprego

As Micro e Pequenas Empre-
sas (MPE) mineiras deram a primei-
ra oportunidade de emprego para a 
maioria (61%) do total de 143 mil 
pessoas que assinaram a carteira 
de trabalho pela primeira vez no 
ano passado. É o que aponta um 
levantamento feito pelo Sebrae a 
partir de dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados 
(CAGED), de 2017. 

De acordo com o estudo, os 
pequenos negócios do estado 
deram a primeira oportunidade 
de emprego para 87.168 traba-
lhadores, sendo 46.978 homens 
e 40.190 mulheres. 

As MPE mineiras geraram 
31.128 a mais que as Médias e 
Grandes Empresas (MGE) no 
período. “Minas Gerais teve ainda 
o segundo maior percentual de 
contratações de trabalhadores 
em seu primeiro emprego da 
região Sudeste”, afirma a analista 
do Sebrae Minas Bárbara Alves. 

Brasil
Ainda segundo o levantamen-

to, no país, 69,5% das 755,5 mil 
pessoas que foram contratadas 

pelas MPE e que tiveram a car-
teira assinada, pela primeira vez, 
em 2017, eram jovens com até 24 
anos de idade. Além disso, mais 
da metade dos trabalhadores que 
se iniciaram no mercado de tra-
balho (56%), por meio dos peque-
nos negócios, em 2017, possuía 
ensino médio completo.

Outro dado revelado pelo le-
vantamento do Sebrae mostra que 
a maior concentração do primeiro 
emprego, entre as MPE, aconteceu 
nos setores de Comércio e Servi-
ços. Nos pequenos negócios do 
Comércio, em 2017, ingressaram 
pela primeira vez no mercado de 
trabalho 297,2 mil trabalhadores. 
Já as MPE do setor de Serviços 
empregaram um quantitativo pou-
co menor de iniciantes no mercado 
de trabalho (271,4 mil). Juntos, Co-
mércio e Serviços responderam por 
75% do total do primeiro emprego 
nas MPE, em 2017 (Comércio = 
39%; Serviços = 36%).

Principais números da
pesquisa 

Minas Gerais 
• Número de pessoas contra-

tadas pela primeira vez com car-
teira assinada em 2017 – 87.168 
empregos

• Total de primeiro emprego ge-
rado em MPE, em 2017: 143.208 
postos de trabalho (60% do Total) 

• Primeiro emprego gerado em 
MPE, em 2017 por sexo: 46.978 
homens e 40.190 mulheres.

• Primeiro emprego gerado em 
MGE, em 2017 – 56.040 mil pos-
tos de trabalho (40% do Total)

• Primeiro emprego gerado em 
MGE, em 2017 por sexo: 31.678 
homens e 24.362 mulheres.

Brasil 
• Número de pessoas con-

tratadas pela primeira vez com 
carteira assinada em 2017 - 1,4 
milhão de empregos

• Total de primeiro emprego 
gerado em MPE, em 2017 - 
755,5 mil postos de trabalho 
(55% do Total) 

• Primeiro emprego gerado em 
MGE, em 2017 – 606,1 mil postos 
de trabalho (44% do Total)

• 69,5% das pessoas que 
tiveram a primeira oportunidade 
de trabalho formal em 2017 e que 

foram contratadas pelas MPE eram 
jovens com até 24 anos de idade.

Total de Primeiro Emprego 
Gerado nas MPE, por setor, 

em 2017:
• Comércio (39%) - 297 mil
• Serviços (36%) - 271 mil
• Indústria (14%) - 102 mil
• Construção (6%) - 42 mil
• Agronegócio (5%) - 41 mil

Distribuição do primeiro em-
prego nas MPE, por idade:

• Até 24 anos - 69,5%
• 25 a 39 anos - 22,8%
• 40 a 64 anos - 7,6%
• 65 anos ou mais - 0,1%
Participação de homens e 

mulheres entre o primeiro em-
prego gerado nos pequenos ne-
gócios dos setores de comércio 
e serviço, em 2017:

• Comércio (49% homens, 
51% mulheres)

• Serviço (47% homens, 53% 
mulheres)

Assessoria de Imprensa do 
Sebrae Minas 

(31) 3379-9275 / 9271

Levantamento do Sebrae mostra que Micro e Pequenas Empresas mi-
neiras contrataram mais de 87 mil pessoas com este perfil, em 2017

9 pontos que mostram que o associativismo é a 
alternativa para pequenas e médias empresas

Rotas para a sustentabilidade do mercado diesel

Logística reversa: a importância da conscientização

*Edison Tamascia

A comprovação do sucesso 
do associativismo e simples, 
bastando observar os números 
relacioandos ao mercado far-
macêutico. A Federação Brasi-
leira das Redes Associativistas 
e Independentes de Farmácias 
(Febrafar),em relação à partici-
pação de mercado cresceu 5,5% 
em número de lojas e sua parti-
cipação no faturamento teve alta 
de 9,2%, representando 10,7% 
do mercado total, em dados re-
ferentes ao mês de abril.

De acordo com a IQVIA o 
mercado farmacêutico nacional 
aumentou 13,2% em uma com-
paração de 12 meses findados 
em abril de 2018, em compara-
ção com o mesmo período do 
ano anterior, mas o crescimento 
na Febrafar foi de 20,2%.

Mas, o que é associativismo, 
e por que possibilita tantos benefí-
cios? O associativismo é uma me-
todologia aplicável em empresas 
de qualquer segmento econômi-
co, desde que utilizem a mesma 
matéria-prima, comercializem os 
mesmos produtos ou prestem o 
mesmo tipo de serviço.

Para tal, é necessário um 
grupo mínimo de empresas 
que, após estudos de viabilida-
de econômica, possa suportar 

os custos de implantação e de 
manutenção de uma central de 
negócios, marketing e serviços, 
apresentando-se, assim, como 
uma solução inovadora para 
resolver os problemas das pe-
quenas e médias empresa.

“De maneira geral, empre-
sas sozinhas não conseguem 
enfrentar a concorrência das 
grandes corporações. Por isso, 
o associativismo surge para 
fortalecer os pequenos e médios 
negócios, tornando-os competi-
tivos, a fim de elevar o padrão 
de qualidade de seus produtos 
e serviços, minimizando custos 
e possibilitando seu acesso a 
novos mercados consumidores”, 
explica o presidente da Febrafar, 
Edison Tamascia.

O dito popular “a união faz a 
força” se encaixa perfeitamente 
na definição do que é asso-
ciativismo – colaboração entre 
empresas com interesses em 
comum, a fim de obter vantagens 
econômicas e de gerenciamento, 
por meio de auxílio mútuo.

Juntos, os associados traba-
lham para reduzir os custos opera-
cionais, obter melhores condições 
de prazo e preço, estratégias de 
vendas e estimular o desenvolvi-
mento técnico e profissional dos 
colaboradores e empresários

Para entender melhor como 

funciona o associativismo, Ta-
mascia levantou os principais 
pontos relacionados ao tema:

• União– o Associativismo 
proporciona uma união capaz de 
fazer os empresários pensar co-
letivamente e permite a troca de 
experiências que os faz crescer 
conjuntamente.

• Aculturamento– os empresá-
rios com perfil associativista têm 
ganhos significativos no que se 
refere à cultura empreendedora.

• Compra Conjunta– a rea-
lização de compras conjuntas 
proporciona aos empresários 
maior poder de barganha e 
acesso a grandes fornecedores 
do mercado.

Fixação da Marca – a utili-
zação de uma marca forte na 
fachada e nas dependências 
do estabelecimento associa o 
negócio à Rede.

• Capacitação de Pessoal– a 
qualificação dos empresários e 
seus funcionários proporciona 
melhoras na gestão do negócio, 
na qualidade do trabalho e no 
atendimento aos clientes.

Lucratividade – a aplica-
ção de melhores margens de 
comercialização faz com que 
as empresas apresentem um 
aumento considerável em seu 
faturamento.

• Parcerias– as parcerias 

com os fornecedores são es-
senciais para a implementação 
de ações promocionais nos 
estabelecimentos. Mas forta-
lecê-las é fundamental para o 
desenvolvimento de uma rede 
associativista.

• Conceito de Loja– as reco-
mendações da rede quanto ao 
visual dos estabelecimentos têm 
proporcionado uma melhoria sig-
nificativa no “conceito de loja” dos 
empresários, desde a fachada, o 
layout interno e externo, passando 
pela uniformização e aparência dos 
funcionários até a informatização e 
modernização de processos.

• Competitividade– ao comprar 
bem e barato, maximizar e diversi-
ficar o mix de produtos, entender 
as reais necessidades dos clien-
tes, superar suas expectativas, 
capacitar-se gerencialmente, 
viabilizar treinamentos para a equi-
pe de colaboradores e organizar 
melhor o estabelecimento como 
um todo, as lojas tornam-se mais 
competitivas e ganham visibilidade 
no mercado.

*Edison Tamascia é empresá-
rio do varejo farmacêutico há 40 
anos. É presidente da FEBRAFAR 
(Federação Brasileira das Redes 
Associativistas e Independentes 
de Farmácias), da rede de Droga-
rias Ultrapopular e da administra-
dora de redes Farmarcas.

*Por Everton Lopes da Silva

A redução de emissões, locais 
e de efeito estufa, é atualmente 
o principal motivador de novas 
políticas públicas voltadas para a 
indústria automotiva. Ao mesmo 
tempo, o custo de operação para 
veículos comerciais e aplicações 
fora de estrada representa um 
dos principais fatores de decisão 
para o consumidor final na hora 
de efetivar uma aquisição, uma 
vez que o custo de operação 
influenciará diretamente a renta-
bilidade dos negócios. 

Este balanço entre o atendi-
mento das políticas públicas e a 
otimização do custo de opera-
ção pode ser alcançado com a 
aplicação de novas tecnologias, 
desenvolvidas continuamente 
pela indústria automotiva e sua 
cadeia de fornecimento. Para 
o atendimento das crescentes 

demandas do mercado nacional, 
já existem soluções locais que 
possibilitam a aplicação de tec-
nologias sustentáveis, economi-
camente viáveis e adequadas às 
legislações vigentes e demandas 
específicas dos clientes. 

 Atualmente o Brasil vivencia 
uma fase ímpar com diversas 
discussões sobre políticas públi-
cas em curso, como as novas fa-
ses do Proconve para emissões 
veiculares, o Rota 2030 para 
eficiência energética e desenvol-
vimento industrial e o RenovaBio 
para produção e aplicação de 
biocombustíveis. Certamente, 
tais políticas encaminharão o 
Brasil para um patamar global 
de desenvolvimento, valorizando 
o parque industrial e intelectual 
automotivo brasileiro.

 As tecnologias de redução 
das emissões locais, tais como os 
sistemas de pós-tratamento dos 

gases de escapamento, otimização 
da combustão através dos avanços 
tecnológicos dos sistemas de inje-
ção de combustível e aplicação de 
combustíveis renováveis estão se 
tornando cada vez mais comuns 
nos motores modernos e deverão 
fazer parte das possíveis soluções 
para o atendimento das próximas 
etapas do Proconve (Programa 
de Controle da Poluição do Ar por 
Veículos Automotores).

 Já no campo da eficiência 
energética as aplicações de no-
vos materiais para a redução de 
atrito e o aumento da resistência 
estrutural de componentes, óleos 
lubrificantes de baixa viscosidade, 
sistemas de transmissão otimiza-
dos, soluções de gerenciamento 
térmico e novos sistemas híbridos 
deverão apoiar o aumento da 
eficiência energética do veículo 
e, por consequência, a redução 
dos gases de efeito estufa.

 Quem tiver interesse em sa-
ber mais sobre essas tecnologias 
e discutir o futuro do mercado 
diesel está convidado a participar 
do 15° Fórum SAE BRASIL de 
Tecnologias Diesel e Alternativas 
para Veículos Comerciais e Fora 
de Estrada, que reunirá lideran-
ças de fabricantes, fornecedores 
e consultorias no Teatro Positivo, 
em Curitiba, dias 14 e 15 de 
agosto. Este ambiente de deba-
te contribuirá para a formação 
de opinião sobre as principais 
rotas para a sustentabilidade do 
setor, com foco na eficiência da 
operação. Participe!

 * Everton Lopes da Silva é 
gestor de Pesquisa do Centro 
Tecnológico da MAHLE Brasil e 
membro da comissão organiza-
dora do 15º Fórum SAE BRASIL 
de Tecnologias Diesel e Alterna-
tivas para Veículos Comerciais e 
Fora de Estrada

*Por Miriam Bastos
 
Desde 2010, está vigente no 

Brasil a Lei 12.305, de logística 
reversa, que faz parte da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS). Pela Lei, as empresas 
são responsáveis pelos produtos 
que inserem no mercado, devendo 
acompanhar todo o seu ciclo de 
vida. Trata-se de um conjunto de 
atribuições dos fabricantes, im-
portadores, distribuidores, comer-
ciantes, consumidores e serviços 
públicos de limpeza urbana e de 
manejo dos resíduos sólidos, para 
minimizar o volume de rejeitos 
gerados, bem como para reduzir 
os impactos causados à saúde 
humana e à qualidade ambiental.

 Segundo a PNRS, a logística 
reversa é um dos instrumentos 
para aplicação da responsabili-
dade compartilhada, sendo uma 
ferramenta de desenvolvimento 
econômico e social caracteriza-
do por um conjunto de ações, 
procedimentos e meios desti-
nados a viabilizar a coleta e a 
restituição dos resíduos sólidos 
ao setor empresarial, seja para 
reaproveitamento em sua própria 

cadeia produtiva ou para outra 
destinação final ambientalmente 
adequada.

 O grande problema é que 
falta visão por parte do empre-
sariado brasileiro sobre a rele-
vância dessa questão. Como não 
há fiscalização para o assunto, 
a grande maioria das indústrias 
prefere simplesmente descartar 
o refugo ou vendê-lo a sucatei-
ros. Aparentemente, trata-se de 
uma solução mais simples, que 
demanda pouco esforço. No 
entanto, essa prática não é sus-
tentável, visto que, ao concluir 
o ciclo de vida, muitos produtos 
são simplesmente lançados nos 
mares, rios ou matas, sem ne-
nhum tipo de tratamento. 

 A logística reversa, embora 
exija investimentos financeiros e 
humanos para a criação e manu-
tenção dos processos, apresenta 
muitos ganhos em diversas es-
feras, como econômica, social 
e ambiental. Do ponto de vista 
do meio ambiente, o benefício é 
muito claro ao reduzir o volume 
de resíduos e reaproveitar maté-
rias primas, poupando recursos 
naturais. Na questão social, 

processos de logística reversa 
promovem empregos diretos e 
indiretos, uma vez que comunida-
des precisam ser engajadas a fim 
recolher os materiais que seriam 
descartados. Economicamente, o 
sistema permite um rápido payba-
ck, tornando-se bastante lucrativo 
no médio e longo prazo. 

 Contudo, criar um programa 
de logística reversa exige bas-
tante foco e determinação. As 
pessoas envolvidas precisam 
conhecer muito bem a jornada de 
consumo e os hábitos de descarte 
para criar uma forma de captura 
e retorno à fábrica. É preciso 
também fazer adaptações, afinal, 
quando os produtos saem para 
consumo, atendem determina-
dos padrões de qualidade, mas 
quando chegam, precisam ser 
separados e higienizados antes 
de iniciar os processos necessá-
rios para a reciclagem. Tudo isso 
requer adaptação e preparo. 

 Depois, o próximo desafio é 
promover a cultura dos produtos 
com compostos reciclados, que 
costumam enfrentar alguns tipos 
de preconceitos. A resistência ao 
novo é sempre comum entre os 

seres humanos, mas é preciso 
desenvolver uma consciência 
no sentido de comprovar que os 
produtos fabricados com material 
reciclado possuem tanta quali-
dade quanto os produzidos com 
matéria-prima totalmente virgem. 
Os problemas, quando surgem, 
costumam ser muito mais deriva-
dos das falhas nos processos de 
fabricação do que propriamente 
dos componentes. 

 Apesar de todo o trabalho 
demandado, um bom programa 
de logística reversa cabe em 
praticamente todos os tipos e 
portes de indústrias. Basta criar 
uma mentalidade que valorize o 
impacto social, econômico e am-
biental, a partir de toda a cadeia 
do ciclo produtivo. Tirar do meio 
ambiente objetos que demora-
riam 400, 500 e até 800 anos 
para se decompor, por si só, já 
é uma grande vantagem. As em-
presas que desenvolverem esse 
tipo de consciência, certamente 
serão recompensadas.

* Miriam Bastos é engenheira 
e plant manager na Mazzaferro, 
indústria com 65 anos de atua-
ção no ramo de nylon
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O mineiro Leandro Cam-
pos Alves entrou, neste ano, 
para o RankBrasil, único 
sistema de homologação de 
Recordes exclusivamente 
brasileiro, por ter escrito o 
maior poema do Brasil. O livro 
“O Viajante” tem 421 páginas, 
possuindo 2.022 estrofes e 
10.875 versos e foi publica-
do em julho de 2017, pelas 
editoras Clubes de Autores e 
E-book-Saraiva.

 Natural de Liberdade 
(MG), o recordista reside 
em Caxambu (MG), atuando 
como funcionário público es-
tadual. Segundo ele, quando 
começou o poema não tinha 
ideia do tamanho que ficaria. 
“Eu apenas transcrevia ver-
so após verso, estrofe após 
estrofe. Ao chegar em 300 
páginas percebi a dimensão 
do trabalho, uma vez que 
ainda tinha muita inspira-
ção. É um marco na minha 
história e na da Literatura 
Brasileira”, afirma. 

Leandro começou a com-
por no final de 2013 e con-
cluiu em 2017. “Ao terminar 
a obra descobri que pela sua 
estrutura contextual se trata-
va de um poema épico, que 
além de seu potencial literário 
poderia fazer história pelo seu 
tamanho”, ressalta. 

O mineiro lembra que o 
poema surgiu naturalmente, 
sem ter um objetivo maior e 
a principal dificuldade que 
encontrou para escrever é 
possuir dislexia, um distúrbio 
caracterizado por dificuldade 
no reconhecimento preciso 
e/ou fluente da palavra, na 
habilidade de decodificação 
e em soletração. “Por isso 
afirmo que sou escritor por 
superação. Queria construir 
algo que cativasse o leitor, 
que aguçasse a curiosidade 
sobre as próximas páginas, 
com construção contextual 

Mineiro bate recorde com 
poema gigante

Leandro Campos Alves, natural de Liberdade,
 entra para o RankBrasil

objetiva, intrigante e apai-
xonante”. 

Leandro, ainda, agradece 
ao RankBrasil pela seriedade 
com que analisou a obra, 
garantindo a veracidade do 
título de Maior poema do 
país. O recordista comenta 
que quando compôs a obra, 
ele se distanciou do mundo 
literalmente, entrando em um 
estado de paz, concentração 
e harmonia: “Este poema foi 
um dos maiores presentes 
que ganhei de Deus, pois 
Ele conduziu meus pensa-
mentos e minha inspiração. 
Ainda gostaria de agradecer a 
minha esposa e meus dois fi-
lhos, que são o meu alicerce, 
e a minha família e amigos. 
Aos leitores deixo o convite 
para viajar nos sonhos deste 
poeta”.

¨O Viajante¨
Na obra, um jovem em 

suas andanças se torna ou-
vinte para os desabafos de 
muitas pessoas, as quais 

revelam histórias de vidas, 
algumas tristes, outras ra-
diantes e muitas intrigantes. 
“Parte do livro foi composta 
por ficção, mas algumas 
histórias são verdadeiras, 
experiências que eu mesmo 
vivenciei”, conta o autor. 

De acordo com o recor-
dista, ‘O Viajante’ supera ‘Os 
Lusíadas’ de Camões, com-
posto em 1556 com 1.102 
estrofes e 8.816 versos. “Mi-
nha obra também ultrapassa 
o poema épico da atualidade 
‘História da Cidade Maravi-
lhosa’, do poeta e historiador 
Sérgio Gramático Júnior, que 
foi publicado em 2015 com 
mais de 9.700 versos.

História de um 
recordista

Leandro começou a escre-
ver ainda criança, compondo 
um poema para seu primeiro 
amor, experiência sem su-
cesso devido aos erros de 
português. “Prometi nunca 
mais escrever”, lembra. Por 

obrigação, no quinto ano es-
colar precisou compor outro 
poema, ganhando o segundo 
lugar em sua sala de aula. 

Anos depois, o mineiro 
fez o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) para 
tentar uma formação superior 
e surpreendeu a todos ao 
atingir 740 pontos na redação 
– mesmo após quase vinte 
anos afastado dos estudos e 
com dislexia. “A partir deste 
resultado tudo começou a 
mudar”, conta. 

Movido pelo livro ‘O caça-
dor de pipas’, ele escreveu 
sua visão sobre a história do 
Cristianismo, totalizando seis 
volumes ainda não publica-
dos por serem polêmicos ao 
falar da realidade da fé. De-
pois disto, Leandro compôs e 
lançou o romance ‘Instinto de 
Sobrevivência’, com a ajuda 
de sua esposa Rosilene e da 
amiga e incentivadora Nádia 
Gonçalves, a qual fez a cor-
reção de seus primeiros livros 
a serem publicados. 

O maior motivo de escre-
ver, segundo o recordista é 
deixar um exemplo de vida 
e superação aos seus filhos 
e descendentes. “Quero que 
eles tenham orgulho deste pai 
e amigo, mostrando que com 
fé e trabalho tudo é possível”, 
destaca. “Ao mundo quero 
deixar minha humilde história: 
um jovem que sofria bullying na 
escola e na vida, por não saber 
escrever e falar direito, mas su-
perou limites, conquistando um 
recorde brasileiro”, completa. 

Além do poema ‘O Via-
jante’ e do romance ‘Instinto 
de Sobrevivência’, Leandro 
publicou a obra ‘O Lamento 
de José’, o livro de poemas e 
crônicas ‘Metáforas da Vida’, 
e os livros de bolso ‘Sonhos’ e 
‘Revelações’. Ele também or-
ganizou algumas antologias e 
participou de outras. 
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Com a presença de 49 
corais de diversos estados 
do país, o Festival Nacional 
de Corais – Canta Brasil 
2018 será realizado entre 
os dias 16 e 19 de Agosto 
nas cidades de Baependi e 
Caxambu.

O Festival Canta Brasil, 
não possui caráter compe-
titivo e tem por finalidade 
proporcionar o intercâmbio 
cultural, a difusão, a integra-
ção, o incentivo, o desenvol-
vimento e o fortalecimento de 
laços entre corais regionais, 
nacionais e o público.

Como nas edições an-
teriores, o Festival, contem-
plará o universo da Música 
Brasileira e Erudita, e elegeu 
como tema homenagem o 
Maestro Wagner Leão e o 
troféu leva o seu nome. 

As apresentações serão 
em locais abertos ao pú-
blico (praças, Parque das 
Águas, Igrejas, Entidades 
Sociais, Centro de Conven-
ções, etc.)

O Canta Brasil foi ide-
alizado pelo Maestro José 
Henrique Martins, e teve 
sua primeira edição na 
cidade de São Lourenço, 
em 2000, e integrou a pro-
gramação nacional dos 500 
Anos de Descobrimento do 
Brasil. “Foi o único evento 
neste nível a fazer parte do 
calendário das comemora-
ções dos 500 Anos. Foram 
dez dias de festival e mais 
de cem corais nacionais e 
internacionais passaram 
pelo evento”, conta o Ma-
estro José Martins.      

Com 18 anos de história, 
o festival já recebeu corais da 
Argentina, Uruguai, Paraguai, 
Colômbia, Chile, Venezuela, 
México, Estados Unidos, Itá-
lia, Equador e Hungria.

No ano de 2011, por falta 
de apoio na cidade de São 
Lourenço, o evento passou a 
ser realizado nas cidades de 
Caxambu e Baependi. 

CORAIS PARTICIPANTES 
DO CANTA BRASIL 2018:

- Coral Vozes da Cela - 
São Lourenço - MG

- Coral Ouvindo Avós do 
Sind. Dos Urbanitários - San-
tos - SP

- Coral Vozes Sem Idade 
- Rio De Janeiro - RJ

- Associação Musical 
Cantigas e Modernas - Sta. 
Cruz das Palmeiras - SP

- Coral Total - Três Cora-
ções - MG

- Coral Sol Maior - São 
Lourenço - MG

- Coral Univozes do Colé-
gio Universitas - Santos - SP

Canta Brasil 2018
18ª edição do Festival 

Nacional de Corais

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

Evento acontecerá entre os dias 16 a 19 de agosto 
em Baependi e Caxambu

Por Mariana Junqueira

Quinta Parte 

O Parque Estadual da Serra 
do Papagaio (PESP) foi criado 
através do Decreto 39.793, de cin-
co de agosto de 1998, e substituiu 
a Estação Ecológica do Papagaio, 
com uma área de aproximadamen-
te 22.917 hectares. O desenho uti-
lizado nesse Decreto, contudo, não 
foi o corrigido em 1992 (Decreto 
33.543) e sim o polêmico desenho 
de 1990 (Decreto 31.368). No 
entanto, inexplicavelmente, houve 
a retirada da Macieira e regiões 
do Matutu, que estavam dentro 
do desenho no primeiro decreto. 
Os motivos que levaram o IEF 
a utilizar o desenho antigo não 
estão claros, mas tudo indica de-
sorganização falta de eficiência do 
órgão público. Também não houve 
nenhum novo estudo para recate-
gorização e reedição da unidade 
(MINAS GERAIS, 1998).

Porém, com o plano de mane-
jo, feito em 2009, algumas outras 
questões vieram à tona, como a 
imprecisão do perímetro do PESP, 
já que o memorial descritivo apon-
tava para confrontantes entre os 
proprietários e cotas altimétricas. 
Concluiu-se pela impossibilidade 
em transcrever o perímetro exato 
do Parque sem o levantamento fun-
diário, que estava na época sendo 
feito pelo DER (Departamento de 
Edificações e Estradas de Roda-
gem). Com os trabalhos de campo 
realizados para a elaboração do 
plano e a partir do levantamento de 
dados secundários, conseguiu-se 
descobrir a existência de mais de 
um perímetro para a Unidade. Um 
seria recortado, com uma área de 
22.917 ha (Decreto da Estação 
Ecológica, de 1992); e um outro 
teria limites retos, com uma área 
de 25.000 ha. Os responsáveis 
pela elaboração do plano de ma-
nejo consideraram a finalização do 
mapa do DER imprescindível para 
a verificação dos limites da unidade 
e para sua revisão, mas utilizaram o 
mapa cedido pelo IEF como sendo 
o oficial (IEF, 2009).

A incerteza relacionada aos 
limites se tornou um problema para 
a unidade e para a população do 
entorno. Somada a isso, a falta de 
clareza dos processos torna os 
conflitos constantes. A população 
que havia sido retirada de dentro 
da Estação Ecológica, apresen-
tada no Mapa 10, voltou a estar 
inserida ao traçado do Parque 
Estadual, conforme se vê no Mapa 
11, e tem lutado para empreender 
a regularização de suas terras, 
bairros, casas, igrejas e modos 
de vida. No mapa 12 se pode ob-
servar a sobreposição desses dois 
limites apresentados nos mapas 
10 e 11 inseridos nos municípios 
do entorno, o que facilita a visuali-
zação das áreas afetadas.

Tanto as Estações Ecológi-
cas como os Parques Estaduais 
se inserem nas unidades de 
proteção integral, cujo objetivo 
é preservar a natureza, sendo 
permitido apenas o uso indireto 
dos recursos naturais, com ex-
ceção dos casos previstos em 
lei. As Estações Ecológicas têm 
como objetivo a preservação da 
natureza e a realização de pes-
quisas científicas, constituindo-se 
como áreas de posse e domínio 
público, sendo necessariamen-
te desapropriadas e proibidas 
as visitações públicas, exceto 
com objetivo educacional, de 
acordo com o respectivo plano 
de manejo. Já os Parques Esta-
duais acompanham os Parques 
Nacionais, com objetivos de 
preservação, pesquisa científi-
ca, recreação e turismo. Ambos 
acompanham a mesma origem 
do modelo de parques nacionais 
americanos, sem moradores para 
a preservação da vida selvagem 
dos Estados Unidos, cujo modelo 
provém das ideias dos preser-
vacionistas puros. Estes preten-
dem proteger a natureza contra 
o desenvolvimento moderno 
urbano-industrial, aplicando-se 
em uma “reverência à natureza 
no sentido da apreciação estética 
e espiritual da vida selvagem (wil-
derness)”, isto é, a preservação 
idealizada da natureza. 

Essa ideia foi amplamente 
difundida nos Estados Unidos e na 
Europa nos séculos XVIII e XIX, 
constituindo-se como uma tendência 
da primeira onda do ambientalismo, 
uma reação à industrialização e à ur-
banização, à diminuição de recursos 
naturais, à contaminação e à saúde 
pública. A partir de então, ocorreu a 
implementação de parques nacio-
nais nesses territórios e o modelo foi 
depois exportado para outras partes 
do mundo, onde as realidades so-
cioculturais eram muito distintas da 
realidade estadunidense. Essa ide-
ologia, contudo, conquistou grande 
número de adeptos que acreditaram 
que essa poderia ser uma fórmula 
para combater o avanço da socie-
dade de consumo, com sua ânsia 
insaciável por matéria-prima, im-
pulsionada a destruir ecossistemas 
inteiros. A influência política também 
é relevante, já que a legislação, em 
muitos países, passou a normati-
zar as unidades de conservação. 
Inseridos em uma perspectiva na 
qual qualquer interferência humana 
na natureza seria intrinsecamente 
prejudicial, esses pressupostos 
levaram à emergência inexorável de 
imensos conflitos socioambientais 
pelo mundo afora.

Muitas foram as críticas à 
corrente denominada conserva-
cionista, que instituiu esse modelo 
de preservação da vida selvagem 
em parques nacionais, entendido 
como única forma possível de 
salvação dos recursos hídricos, 
da biodiversidade e da beleza 
cênica, revelando como conse-
quências de sua adoção muitos 
conflitos com a população rural 
dos países do sul. 

Essa dicotomia entre povos e 
parques, ou homem e natureza, 
trouxe à tona outros problemas 
socioeconômicos relacionados 
à população rural, muitas vezes 
tradicional, dos países pobres. Ao 
se importar um modelo de países 

industrializados para os países do 
sul, geraram-se conflitos insupe-
ráveis. E, partindo desse foco, nas 
populações, nasce o ecologismo 
social, uma modalidade do mo-
vimento ambientalista associado 
aos movimentos sociais que lutam 
pelo acesso à terra e aos recursos 
naturais por parte das populações 
camponesas, dos pescadores, 
dos ribeirinhos e dos povos da 
floresta. Os integrantes desse 
movimento defendem que a crise 
ambiental está associada ao pró-
prio modelo de desenvolvimento, 
que gera uma miséria crescente 
e a degradação ambiental. 

Essa corrente passou a ser 
chamada também de ecologismo 
dos pobres, ecologismo popular 
ou movimento de justiça ambien-
tal. Seus integrantes apontam 
que, de fato, o crescimento eco-
nômico implica em impactos ao 
ambiente; contudo, ocorre um 
deslocamento geográfico das 
fontes de recursos e dos locais 
onde se descartam os resíduos, 
provocando novos impactos no 
avanço dos territórios, que, ma-
joritariamente, concentram-se em 
áreas onde estão as populações 
urbanas pobres, camponeses e 
populações tradicionais. Portanto, 
essa corrente parte de um interes-
se material pelo ambiente, lugar 
de subsistência de populações 
humanas pobres de hoje e não 
locus de espécies ameaçadas ou 
do direito de gerações futuras. 
Nasce, assim, uma demanda por 
justiça social, enfatizando que 
muitos grupos tradicionais (de 
camponeses e de indígenas) têm 
coevolucionado sustentavelmente 
com a natureza e são responsá-
veis pela manutenção da biodiver-
sidade e não o contrário 

O ecologismo social parte de 
uma ética totalmente distinta das 
outras correntes do ecologismo, 
uma ética vinculada à justiça 
ambiental, considerando os di-
versos conflitos ambientais locais, 
regionais, nacionais e globais, 
acarretados pelo crescimento 
econômico e pela desigualdade 
social. Já os conservacionistas, 
constituem a corrente do culto ao 
silvestre, partindo do amor pela 
natureza, grandes paisagens, 
vales profundos e cursos d’água, 
que deverão permanecer intoca-
dos pela ação humana. 

Há ainda uma outra corrente 
do ecologismo, muito preocupada 
com os efeitos do crescimento 
econômico em áreas de natureza 
e também na economia agrícola, 
industrial e urbana, denominada 
credo ou evangelho da ecoefici-
ência. Essa corrente direciona sua 
atenção para os impactos ambien-
tais ou riscos à saúde decorrentes 
da economia moderna em sua 
totalidade e, apesar de defender o 
crescimento econômico, acredita 
no desenvolvimento sustentável, 
na modernização ecológica, na 
boa utilização dos recursos e na 
eficiência técnica. Essa corrente 
se respalda na ecologia industrial 
e na economia ambiental. 

As duas correntes se criti-
cam mutuamente, uma vez que 
a primeira afirma ser imperioso 
salvar o que restou da natureza 
e a segunda, que as mudanças 
tecnológicas tornarão compatíveis 
a produção de bens com a susten-
tabilidade ecológica, contrastando 
duramente com o ecologismo dos 
pobres, que tenta barrar a injusti-
ça ambiental. Em comum, todas 
essas correntes têm contra si um 
poderoso lobby antiecologista, 
apoiado pelo capital privado e 
muitas vezes pelos governos, 
que pressionam por metas de 
crescimento a curto prazo.

A partir desse debate cres-
cente, podemos vislumbrar o que 
de fato pode ser considerada 
uma crise ecológica da sociedade 
contemporânea, na qual a espécie 
humana corre sérios riscos rela-
cionados à saúde, ao funciona-
mento das atividades econômicas 
vinculadas ao ecossistema e aos 
recursos naturais. Os ecossis-
temas estão em colapso e os 
recursos naturais estão a cada dia 
mais escassos. Apesar disso, ine-
xiste uma agenda eficiente para 
solucionar essa problemática. A 
comunidade científica perdeu a 
credibilidade a partir do discurso 
hegemônico de que as novas tec-
nologias poderiam solucioná-la, 
demonstrando, na prática, nunca 

pretender fazê-lo. 
Essa crise poderia ser consi-

derada uma crise socioambiental 
de civilização ou uma crise eco-
lógica do capitalismo, na qual a 
solução, longe de ser simples, 
exigiria uma alteração profunda 
nos padrões científicos tecnoló-
gicos, nos sistemas produtivos, 
nos valores consumistas e no 
uso da energia. Nesse sentido, 
a natureza pode ser vista como 
um problema ético, uma vez 
que nossas ações a degradaram 
de tal maneira que, em nome 
de nossa sobrevivência futura, 
teremos que adotar uma ética de 
responsabilidade, na qual o saber 
possa iluminar as consequências 
da ação humana. 

Dentro dessa dinâmica ci-
vilizatória de destruição do am-
biente é que se inserem as áreas 
protegidas ou, como chamamos 
no Brasil, as unidades de conser-
vação, que emergem como uma 
precária e contraditória solução 
para um problema civilizacional 
complexo. Ao mesmo tempo em 
que as unidades de conservação 
procuram preservar áreas que 
ainda não foram manejadas pela 
sociedade de massa, acabam 
por inviabilizar a manutenção de 
distintas formas de vida, aquelas 
que deveriam servir de exemplo 
para uma mudança paradigmática 
da civilização ocidental. 

Focando-nos agora na unida-
de em questão, é inegável a per-
tinência da sua recategorização, 
já que a região, além de ser muito 
visitada, era também território da 
população local. Restam dúvidas 
se a unidade de proteção integral 
seria a melhor alternativa, uma 
vez que toda a região da Serra da 
Mantiqueira já se insere em uma 
Área de Proteção Ambiental, a APA 
Mantiqueira, criada em 1985. 

As unidades de uso sus-
tentável foram ampliadas pelo 
Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação: além das áreas de 
proteção ambiental, foram criadas 
as Áreas de Relevante Interesse 
Ecológico, as Florestas Nacionais, 
as Reservas Extrativistas, as 
Reservas de Fauna, as Reservas 
de Desenvolvimento Sustentável 
e as Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural; algumas delas 
prevendo a propriedade pública e 
outras a propriedade particular, 
sem contudo, indicar a expulsão 
dos moradores, o que tem contri-
buído imensamente para minimizar 
conflitos e gerar soluções.

As áreas de proteção ambien-
tal podem ser públicas ou priva-
das, estando sujeitas às normas 
e restrições constitucionais e sob 
gerência do órgão responsável 
- ICMbio. A legislação prevê a 
constituição de conselhos para 
gerenciar essas áreas, formados 
por órgãos públicos, por organi-
zações da sociedade civil e pela 
população residente.

No caso da APA da Serra da 
Mantiqueira, um dos objetivos 
principais é a proteção do espigão 
central da Serra da Mantiqueira, a 
proteção dos fragmentos florestais 
de vegetação nativa e a proteção 
dos recursos hídricos e dos ma-
nanciais existentes. Assim, como 
compatibilizar as características 
culturais e sociais dessa região 
com a proteção desses atributos 
naturais, procurando ordenar 
o uso do território, os maiores 
desafios são o parcelamento do 
solo e a criação de trutas

As unidades sustentáveis 
têm tido mais êxito em lidar com 
os conflitos socioambientais, 
mas é inegável que eles também 
existem nessas áreas. Contudo, 
quanto mais restritiva a categoria 
da unidade de conservação, mais 
exacerbado se torna o conflito. 
Isso acontece por dois motivos 
importantes. O primeiro é a falta 
de participação da população na 
criação das unidades de conser-
vação restritivas, como os parques 
nacionais, estaduais e municipais. 
Apesar das normativas preverem 
a obrigatoriedade de audiências 
públicas nos processos de cria-
ção, elas, quando ocorrem, não 
conseguem de fato dar a voz aos 
atores afetados. O segundo é a 
falta de regularização das áreas 
onde se cria um parque uma vez 
que, a partir do momento em que 
ele é decretado, restrições são 
impostas àqueles proprietários, 
sem que haja a indenização das 

propriedades. Daí a emergência 
do conflito. Quando o processo se 
prolonga demais, os conflitos se 
tornam ainda mais sérios, pois o 
indivíduo continua dono da terra, 
mas não pode fazer uso dela.

Com isso, ao se impedir o uso 
da terra, por meio da criação da 
Estação Ecológica do Papagaio 
e, posteriormente, do Parque Esta-
dual da Serra do Papagaio, ocorre 
um processo social de disputas. 
Por um lado, é certo que os eco-
logistas, biólogos e engenheiros 
florestais consideram de grande 
relevância ambiental esse território 
onde foi implantado o parque, mas 
também as comunidades conside-
ram seu território um lugar impor-
tante para a manutenção cultural 
e econômica e veem essas áreas 
protegidas como grandes inimigas, 
como disse um membro de uma 
comunidade: “vocês estão vindo 
tomar nossas terras”. As unidades 
sustentáveis não enfrentam esse 
tipo de resistência, pois, apesar de 
haver controles, a desapropriação 
não é uma realidade. 

Apesar de serem grandes 
os conflitos gerados pelo parque 
estadual em questão, sendo uma 
unidade de proteção integral, é 
inegável que a conservação do 
ambiente é de grande relevância 
para a região, principalmente em 
Minas Gerais, onde as minera-
doras têm acarretado problemas 
ainda mais dramáticos junto às 
populações locais, deslocando-
as e também poluindo rios e 
destruindo paisagens. Portanto, 
a existência de unidades contro-
ladas pela gestão pública pode vir 
a beneficiar as comunidades, que 
terão ao menos alguma proteção 
do Estado, frente ao capital trans-
nacional e às grandes empresas, 
que, além de possuírem grande 
poder econômico, detém grande 
apoio político, o que implica na 
injustiça ambiental, em conflitos 
e até desastres. Contudo, para 
que as comunidades tornem-se 
aliadas da conservação, há que 
se abrir o diálogo, realizando 
um fortalecimento dos espaços 
participativos, de modo que as po-
pulações sintam-se contempladas 
e não oprimidas.

Como alternativas de desen-
volvimento, indicou-se no Plano 
de Manejo que as atividades eco-
nômicas se concentrassem na 
sustentabilidade, isso a partir da 
consolidação das atividades já 
desenvolvidas e da implementa-
ção de tecnologias científicas e 
práticas sustentáveis aplicadas à 
produção rural, aprimorando o uso 
do solo e permitindo o cuidado com 
o ambiente e a produtividade agrá-
ria. Algumas dificuldades foram 
apontadas, como: o desinteresse 
da comunidade local, o despre-
paro técnico dos funcionários do 
órgão gestor do parque, a falta 
de conhecimento da população 
quanto às suas vocações e a 
insuficiência de recursos finan-
ceiros. Foi apontada, ainda, a 
necessidade da gestão não só 
buscar alternativas para o gado 
que estava dentro do Parque, mas 
também auxiliar na manutenção da 
criação no entorno, para garantir 
a sobrevivência das famílias no 
campo, conservando a identidade 
cultural. A mudança de manejo 
da atividade deveria ser feita sem 
que houvesse comprometimento 
da construção histórica e cultural 
da região, que é tradicionalmente 
pecuarista. Instituições técnicas 
como a EMATER e a EMBRAPA 
são apontadas como relevantes ao 
processo de apoio às comunida-
des rurais, para possibilitar, inclusi-
ve, o fortalecimento da agricultura 
familiar pluriativa e do modo de 
vida tradicional na região, como 
uma alternativa sustentável.

Dentre as prioridades da ges-
tão, segundo a então gestora Cla-
rice Lantelme, estão: desenvolver 
o uso público, o monitoramento e 
a gestão interna, a regularização 
fundiária, o desenvolvimento do 
entorno, a educação e a inter-
pretação ambiental, o incentivo 
à pesquisa e à proteção, tendo 
como foco principal a melhoria 
do desenho da unidade, para mi-
nimizar impactos sociais, econô-
micos e ambientais, melhorando o 
funcionamento e minimizando os 
conflitos socioambientais.

Apesar de ter sido constituído 
o Conselho Consultivo do Parque 
em 2005 e ter sido elaborado o 
plano de manejo da Unidade entre 
2008 e 2009, muito pouco se avan-
çou na regularização fundiária e na 
solução dos conflitos existentes. A 
efetivação, de fato, das propostas 
feitas, como a valorização do 
desenvolvimento das atividades 
econômicas e a valorização da 
identidade cultural da população 
do entorno estão longe de ser 
uma realidade. Como tentativa de 
implementação da proposta do 
plano de manejo de redefinição 
dos limites, houve um projeto em 
2012, que, ao invés de significar a 
solução do problema anunciado, 
tem gerado novos conflitos, como 
será tratado no próximo artigo.

Muitos conflitos das unida-
des de conservação no Brasil 
e, em particular, no PESP estão 
relacionados aos seus processos 
de criação, uma vez que, para o 
estabelecimento de uma unidade 
de conservação deveriam ser 
realizados estudos técnicos e 
consultas públicas, que possibi-
litassem a identificação de sua 
localização, dimensão e limites 
adequados. Apesar dos estudos 
técnicos serem correntes, as 
consultas públicas não o são e, 
quando acontecem, são meros 
instrumentos legais de legitima-
ção que não significam uma real 
participação da comunidade. 

Não há dúvidas de que a partici-
pação da comunidade afetada pela 
unidade, previamente à criação, 
poderia ter antecipado inúmeros 
conflitos e, também, auxiliar na 
definição da categoria a ser privile-
giada. A busca pelo estabelecimento 
de processos mais democráticos e 
participativos no âmbito socioam-
biental no Brasil poderia promover, 
ao mesmo tempo, justiça social, 
ambiental e conservação.

Consenso e conflito na Serra do Papagaio
Criação do Parque Estadual da Serra do Papagaio

Foto: Mariana Junqueira

Parque Estadual da Serra do Papagaio - Aiuruoca

Sobreposição dos limites da Estação Ecológica em 92 e do PESP com 
os municípios do entorno - Elaborado pela autora com dados extraídos 
do Plano de Manejo – IEF (2009) e do Relatório Técnico da FEAM

- Coral Splog - Fortale-
za - CE

- Coral Paroquial de Bae-
pendi - MG

- Coral Elohim - São João 
da Boa Vista - SP

- Coral Viva Voz - Saqua-
rema - RJ

- Coral Arte em Canto - 
Belo Horizonte – MG

- Coral Cantatores Juris - 
Mogi Guaçu - SP

- Grupo Vocal Cantaí - Rio 
de Janeiro - RJ

- Coral Unaí - Mogi das 
Cruzes - SP

- Coral Saúde em Canto 
- Natal - RN

- Coral Neller Madureira - 
Iguaba Grande - RJ

- Coral do Projeto Gugu - 
Niterói - RJ

- Coral Outono Feliz - Rio 
de Janeiro - RJ

- Coral Zaccaria - Rio de 
Janeiro - RJ

- Coral do Edm - Rio de 
Janeiro - RJ

- Coral Amantes da Músi-
ca - Niterói - RJ

- Coral Abm - Rio de Ja-
neiro - RJ

- Coral Renascer - Piraí 
- RJ

- Chorus Vocalis - Cara-
guatatuba - SP

- Coral Renascer - Re-
sende - RJ

- Coral Alvorada - Volta 
Redonda - RJ

- Coral Sonho Meu - Re-
sende - RJ

- Coral Pinhalense - Esp. 
Santo do Pinhal - SP

- Coral Infantil Ahavat Is-
rael - Rio de Janeiro - RJ

- Coral Cantores da Paz 
- Araruama - RJ

- Coral Brilho Nas Estre-
las - Caxambu - MG

- Coral Allegro Cantante - 
Paraguaçu - MG

- Coral Jovem de Itatiaia 
- RJ

- Az Chamber Choir - Bra-
gança Paulista - SP

- Coral Encanto das 
Águas - Caxambu - MG

- Grupo Angelus Coral e 
Camerata - Caxambu – MG

- Coral Canto Livre de 
Betim - MG

- Coral Canto das Águas 
- Igarapé - MG

- Coral Infantil Sal e Luz - 
Resende - RJ

- Coral Cantus Lux - Ouro 
Fino - MG.

- Coral Moisés Kawa - 
Niterói - RJ

- Coral Por Amor - São 
Lourenço - MG

- Coral da Cidade de 
Macaé – RJ

- Coral Sambapreto Cho-
ro e Jazz - Ouro Preto - MG

- Coral Afro 28 de Setem-
bro - Jundiaí - SP

- Coral Diadorim - Belo 
Horizonte - MG

- Coral Astra - Jundiaí - SP
- Grupo Vocal  Onix 

Precious Stone - Rio de 
Janeiro – RJ
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CADERNO CIDADES

AIURUOCA - BAEPENDI - CAXAMBU - CRUZÍLIA

Esse ano, Aiuruoca, 
comemora 312 anos de 
fundação e 184 anos de 
emancipação política. Para 
comemorar as datas, entre 
os dias 10 e 14 de agosto, 
haverá a tradicional e es-
pecial Festa da Cidade. 

Toda a programação é 
gratuita e será na Praça 

Aiuruoca 312 Anos
Uma grande festa, entre os dias 10 a 14 de agosto, 

para comemorar o aniversário da cidade

Monsenhor Nagel, princi-
pal praça da cidade. 

Apresentações mu-
sicais, celebrações de 
missa, desfiles, atividades  
físicas entre outros,  serão 
algumas das ações reali-
zadas nos quatro dias de 
muita festa e alegria.

As festividades come-

çam na sexta-feira (10) 
com show do cantor Wag-
ner Silva. No sábado a 
alegria é comandada pela 
banda Pegada Mineira. 

Domingo sobe ao pal-
co Kreatina Banda Show, 
trazendo  o melhor do ser-
tanejo. Na segunda, para 
animar o público, o show 

é da banda Master.
E, no dia 14, terça-feira, 

dia do aniversário da cida-
de, a festa será animada 
com Tonho Prado. O “caipi-
ra” já é figura conhecida na 
TV Aparecida e, com sua 
banda, embalará o público 
ao som das belas modas 
de viola e muita alegria.

37º Festival de Música de 
Cruzília foi um sucesso
Evento tradicional e histórico acontece no 

município desde a década de 70
Aconteceu entre os dias 

27,28 e 29 de julho, a 37ª edi-
ção do Festival de Música, em 
Cruzília, no Sul de Minas. 

O festival, que já se tor-
nou uma tradição para a 
cidade, reuniu músicos de 
Minas Gerais e de todo 
o país. As apresentações 
aconteceram na Praça Mon-
senhor João Câncio. 

O evento artístico tem 
como objetivo revelar talen-
tos da música popular bra-
sileira dando oportunidades 
aos novos e experientes 
cantores e compositores de 
várias partes do Brasil de 
expor seus trabalhos.

Foram 30 apresenta-
ções das músicas selecio-
nadas, divididas nos três 
dias de festas. 

Na sexta-feira (28),  20 
cantores se apresentaram e 
10 cantaram no sábado (29). 
Dos 30, 15 foram seleciona-
dos para a final, que aconte-
ceu no domingo (30).   

Além das apresentações 
das canções concorrentes, 
ao longo do Festival, tiveram 
grandes shows com as ban-
das Orelha de Pau, 14 Bis e 
Trio Zé Virgílio. 

A canção vencedora des-
se ano foi a “Malungos”, 
uma composição de Carlos 
Gomes, interpretada por 
Jéssica Stephens e Carlos 
Gomes. Os vencedores são 
da cidade de Praia Grande, 
em São Paulo. 

O segundo lugar foi para 
a música “Seja menino ou 
menina”, de Manoel Gandra e 
Valter Lages, interpretada por 
Júnior Almeida, da cidade de 
Formiga (MG). Terceiro lugar 
foi para “Minha história”, de 
Anderson Martins e Silvia, 
interpretada por Anderson, 

da cidade de Andradas (MG). 
Quarto lugar ficou com a músi-
ca “Uma canção de amor aos 
homens”, de César Augusto 
e Hélder Maciel, cantada por 
Nani Barros, da cidade de 
Cruzília (MG). E o quinto lugar 
foi para a canção “Pedras Ge-
rais”, de Gustavo Bequadro e 
Arley Bequadro, interpretada 
por eles, da cidade de Belo 
Horizonte (MG).

O prêmio de melhor ar-
ranjo foi para a música “Ma-
rinheiro de Areia”, de André 
dos Santos e Sérgio Ricardo, 
interpretada por Elisangela 
Theophilo, da cidade de Três 
Pontas, Minas Gerais. 

Melhor composição local 
foi para a música “Limite”, 
composta pelos cruzilienses 
André Mercier e Marcos Or-
feu, que a interpretou.  

Melhor intérprete foi para 
Alessandra Crispin, com a 
canção “Presente”, de Juiz de 
Fora (MG). E, melhor comuni-
cação foi para Ana Sucha, com 
a música “Bagatelas”, da cida-
de do Rio de Janeiro (RJ). 

Durante os dias do evento 
o Museu  Nacional Manga-

larga Marchador, que fica na 
Praça da Matriz de Cruzília re-
cebeu a exposição “O Festival 
dos Festivais”, um acervo do 
Festival de Música Popular da 
cidade desde 1972. A exposi-
ção contou com fotos, carta-
zes, folhetos, troféus, textos, 
vídeos, etc., tudo para reme-
morar os melhores momentos 
dos Festivais passados. 

O festival foi idealizado 
por jovens cruzilienses, Adol-
fo Maurício Pereira, Darlene 
Bueno e Berenice Maciel 
Penha, em 1972 e até hoje 
movimenta e garante ao povo, 
com criatividade e sentimento, 
o direito de cantar e tocar. É 
reconhecido no Sul de Minas 
como um dos mais tradicio-
nais eventos musicais.

Por toda sua importante 
tradição histórica, o Festival 
de Música de Cruzília está re-
gistrado como Bem Imaterial 
junto ao IEPHA (Instituto Esta-
dual do Patrimônio Histórico e 
Artístico de Minas Gerais). 

O Festival é organizado 
pela Prefeitura junto da Se-
cretaria Municipal de Cultura, 
dos Esportes e Turismo.

Foto: Silvinho Cunha

Shows animaram o público durante os três dias de festa
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Andrelândia - Bom Jardim de Minas - Liberdade - São Vicente de Minas
CADERNO CIDADES

Entre os dias 13,14 e 
15 de julho, a cidade de 
Bom Jardim de Minas, 
nas terras altas da Ser-
ra da Mantiqueira, ficou 
pequena para tantas 
motos, motociclistas e 
muito Rock’n Roll.

Em mais uma edição 
o Good Garden Rock 
City, foi um sucesso de 
público e trouxe novida-
de para esse ano. Para-
lelo ao evento aconteceu 
o 1º Encontro de  Moto-
ciclistas de Bom Jardim 
de Minas, com várias 
motocicletas, motociclis-
tas e  Motoclubes. 

Segundo Raí Rezen-
de, um dos criadores e 
organizadores do even-
to, o festival de Rock foi 
desenvolvido juntamen-
te com Robson Landim, 
vocalista da banda Mil 
Motivos, com intuito de 
criar uma cena e propor-
cionar a bandas locais e 
regionais um lugar para 
tocar, e um lugar onde 
os motociclistas e moto-
clubes pudessem se en-
contrar e confraternizar.  
“Eu e o Robson somos 
amigos de longas datas 
e, como sou presidente 
e fundador do Motoclu-
be Anônimos BR 267, 
já estava planejando 
um encontro do nosso 
Motoclube na cidade, 
resolvemos unir os dois 
eventos e criar um com 
mais força”, conta Raí.

O evento foi realiza-
do na Praça Antônio Ja-
cinto de Farias, mais co-
nhecida como Praça da 
Rodoviária, no coração 
da cidade e, segundo a 

2º Good Garden Rock City 
de Bom Jardim de Minas

organização, foi recorde 
de público, reunindo nos 
três dias de evento em 
torno de 500 motociclis-
tas, e mais amantes do 
Rock’n Roll e visitantes 
da cidade. 

O festival contou com 
barracas temáticas, sho-
ws com as bandas de 
rock, praça de alimen-
tação e camping com 
banheiros femininos e 
masculinos equipados 
com chuveiros elétricos. 
O evento contou, ainda, 
com troféu para os Mo-
toclubes participantes e 
um café da manhã de 
confraternização, no 
domingo (15/07) para os 
motociclistas.

Para animar ainda 
mais o público, os sho-
ws foram das bandas: 
Mil Motivos; Akila; Rua 
13, Urutu Banguela; 
Mu lambos ;  Coroña , 
Tukas Band.

O evento foi gratuito, 
sem fins lucrativos e 
contou com o apoio da 
Prefeitura Municipal e 
suas Secretarias.

A Prefeitura de Andre-
lândia, por meio do Setor 
de Meio Ambiente, e em 
parceria com alguns co-
mércios da cidade, implan-
tou um projeto para coleta 
de pilhas e baterias.

De acordo com es-
tudos, a decomposição 
destes objetos leva de 
100 a 500 anos. Sendo 
que as pilhas e baterias 
possuem elementos quí-
micos que intoxicam o 
solo, as águas, os vege-
tais e os animais.

O ser humano tam-
bém é afetado direta-
mente pelas substâncias 
tóxicas destes produtos, 
podendo causar diversos 
danos ao sistema nervo-
so e até câncer.

Para descartar adequa-
damente pilhas e baterias, 
as pessoas devem compa-
recer em algum dos pontos 
de coleta (confira abaixo).

Coleta de pilhas e 
baterias em Andrelândia

Depois o Setor de Meio 
Ambiente irá encaminhar 
esses objetos para serem 
reciclados adequadamen-
te, os quais poderão ser 
transformados em pigmen-
tos para dar cor a fogos de 
artifício, pisos cerâmicos, 
vidros e tintas.

 
CONFIRA OS PONTOS 

Evento ainda contou com o 1º Encontro de
Motociclistas da cidade e região

Aconteceu, entre os dias 
13, 14 e 15 de julho, o XXXVI 
Encontro do Vicenciano Au-
sente. Em mais uma edição, 
a tradicional festa da cidade 
e região, que atrai centenas 
de turistas, foi um sucesso. 

A festa é uma das mais 
queridas e esperada por 
todos os moradores da ci-
dade e visitantes, pois é uma 
maneira que o município 
encontrou para trazer de 
volta à terra os filhos que 
partiram em busca de tra-
balho e estudo. É realmente 
um encontro, ou melhor, um 
reencontro entre velhos ami-
gos e familiares que moram 
longe e escolhem a segunda 
semana de julho, todos os 
anos,  para voltarem à queri-
da São Vicente de Minas.

Este ano, para engran-
decer ainda mais o tão espe-
rado Encontro do Vicencia-
no Ausente a programação 
estava repleta de atrações 
musicais e atividades para 
adultos e crianças durante 
todos os dias.

A programação contou 
com trilhão de bike e moto-
cross, tradicional corrida rústi-
ca Paulo Farage de Carvalho, 
Motocross, motoqueiros de 

36º Encontro do Vicenciano 
Ausente foi um sucesso

toda a região darão um show 
de habilidade e acrobacias no 
motocross, Bingo Beneficen-
te, Exposições Artísticas, Tea-
tro, Campeonato de Futebol, 
shows, entre várias outras 
atividades. 

Na sexta-feira (13/07) 
aconteceu a abertura oficial do 
encontro. O show foi da banda 
Ômega 4 (Bailão ao ar livre) e 
Hocus Pocus (Cover Beatles), 
que animaram a galera no 
primeiro dia de festa. 

No sábado subiram ao 
palco a Banda U2 One Love 
e Folk It All. No último dia de 

Festa, em São Vicente de Minas, é uma das mais
queridas e esperada pelos moradores e visitantes

festa, os shows foram do 
Grupo Bem Bolado, samba 
que animou a galera e para 

encerrar a noite a banda 
UMMAGUMMA - The Bra-
zilian Pink Floyd.

DE COLETA:
- Mercadinho Salvador 

(Casique) – (São Dimas)
-  S u p e r m e r c a d o 

Ibralândia (Centro)
- Supermercado No-

gueira (Centro e Rosário)
- Supermercado Santa 

Helena (Dora) – (Santos 
Dumont)

- Correios (Centro)

Aconteceu, entre os dias 
20 a 22 de julho, o 34º Festi-
val de Férias, em Andrelân-
dia, no Sul de Minas. 

A festa ocorreu no Par-
que de Exposições, com 
entrada gratuita, e fez par-
te da comemoração dos 
150 anos de emancipação 
política da cidade. 

Os três dias de evento 
atraíram diversos andre-
landenses e visitantes 
que puderam acompanhar 
uma programação artís-
tica diversificada. Shows 
para todos os gostos, com 
bandas de Pop Rock, Ser-
tanejo, MPB e músicas que 
marcaram épocas. 

Na sexta o show ficou 
por conta da Ultravolts. 
No sábado a animação foi 
com a banda Salamandra 

34º Festival de Férias 
em Andrelândia

e Zonablue. No domingo 
foi a vez do forró com a 
banda Os Boiadeiros.

Antes dos shows, o 
público também pode cur-
tir o som do DJ Tadeu 
do Carmo, que exibiu os 
grandes sucessos dos 
anos 80 e 90.

Para o estudante Ro-
drigo Oliveira, de Belo 

Horizonte, a programação 
agradou. “Os shows com 
estilos variados e a entra-
da franca foram atrativos 
para que eu viesse para a 
festa”, comentou.

O evento foi uma rea-
lização da Prefeitura Mu-
nicipal de Andrelândia, 
através da Secretaria de 
Cultura e Turismo.

No dia 04 de julho 
aconteceu, no Casarão da 
Cultura de São Vicente de 
Minas, o Festival Regional 
Nossa Arte, com apre-
sentações e exposições 
artísticas. 

O evento, realizado 
pelo Conselho Regional 
das APAEs Campo das 
Vertentes, que abrange 
17 APAEs da região, pro-
moveu a arte através de 
apresentações e exposi-
ções em diversos gêneros 
artísticos, congregando as 
pessoas com deficiência 
intelectual e múltiplas que 
são atendidas pelas asso-
ciações.  

Com a participação de 
cerca de 200 visitantes, 
o Festival foi de extrema 
importância para as pes-
soas mostrarem além das 
deficiências, toda a sua 

Festival Regional Nossa Arte 
em São Vicente de Minas

potencialidade e desen-
volvimento. 

Além de ter sido um 
intercâmbio social, pro-

movendo a inclusão e 
integração, através da 
arte, da pessoa com de-
ficiência na sociedade.

Evento realizado pelas APAEs Campo das Vertentes promoveu 
um dia de muita arte para os alunos e visitantes

Festa contou com shows gratuitos no 
Parque de Exposição da cidade

Cerca de 500 Motociclistas participaram do evento

No sábado Tukas Band encerrou a noite de festa

Público se animou ao show do melhor do Rock

A cidade recebeu centenas de turistas durante o evento

Fotos: Organização Fotos: Prefeitura

Festa reuniu um grande público no Parque de Exposições

Festival já é tradicional na região

Fotos: Prefeitura

Show com a banda U2 Cover, no sábado

Motoqueiros deram um show para o público Tradicional corrida rústica Paulo Farage de Carvalho

Trilhão de bike reuniu centenas de ciclistas

Um dia de muita alegria e arte para os alunos
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“O ouro é um dos me-
tais mais valiosos e belos 
que existem, utilizado ao 
longo da história como 
um sinônimo de riqueza e 
fartura. Em comparação 
com o casamento, aos 50 
anos de matrimônio, este 
material simboliza a no-
breza desta união que se 
manteve forte e inabalável 
durante todos os anos.” 

Foram com esses dize-
res que o casal Manoel de 
Almeida Neto e Marli Maria 
de Almeida comemorou 
seus 50 anos de matrimô-
nio, rodeado de familiares 
e amigos no último fim de 
semana, em Andrelândia.

A comemoração começou 
na sexta-feira (27/07), com 
um churrasco no sítio da 
família. No sábado (28/07), 
houve um saboroso almoço 
no Restaurante Fazenda 
Pasto Grande, para os fami-
liares e amigos que estavam 
hospedados em hotéis.

No fim da tarde de sá-
bado, às 17h, aconteceu 
uma celebração religiosa 
na Igreja do Rosário, presi-
dida pelo Padre Domingos 
Sávio, onde as promessas 
matrimoniais foram renova-
das. Um momento especial, 
onde a emoção brotava nos 
olhos e corações dos filhos, 
familiares e amigos.

Para fechar com chave de 
ouro a comemoração, houve 
uma grande e charmosa re-
cepção no Campestre Clu-
be, em Andrelândia, onde 
receberam seus familiares 
e amigos da cidade, de São 
Paulo e do Rio de Janeiro.

A festa foi deslumbrante, 
decoração e Buffet impecá-
veis. Durante o evento vídeos 
sobre as bodas e a história 
do casal foram relembrados 
através de fotos e mensa-
gens, emocionando a todos. 

O momento mais emocio-
nante da noite foi a valsa do 
casal. Manoel e Marli dança-
ram e era nítido para todos a 
alegria e amor dos dois. 

A música ficou por conta 
do DJ Kamon e depois a 
Banda Lucks animou os 
convidados. 

Um pouco da história
do casal: 

Quando crianças, o casal 
Manoel e Marli, moravam na 
Zona Rural de Andrelândia 

e  estudavam na escola do 
Professor Moisés. 

Os pais de Marli, Sebas-
tião Floriano Martins e Jesu-
ína da Silva Martins, foram 
para a cidade de Andrelân-
dia ,e Manoel continuou com 
seus pais, José Manoel de 
Almeida e Oscarina Josina 
de Almeida, na Zona Rural.

Depois de muitos anos, 
Manoel deixou a família na 
Zona Rural e foi cuidar do ar-
mazém Secos e Molhados, 
em Andrelândia. E o destino 
os uniu novamente.  

Namoraram, noivaram e 
casaram no dia 28 de julho 
de 1.968, na cidade de Apa-
recida do Norte (SP), indo 
morar no estado do Rio de 
Janeiro.

Embora sendo um casal 
muito jovem, tinham ob-
jetivos de serem felizes e 
alcançarem estabilidade 
financeira. 

Durante 50 anos, o casal 
soube usar as pedras para 
refinar a paciência. Usar as 
falhas para esculpir a sere-
nidade. Usar os obstáculos 
para abrir a janela da inteli-
gência. Porque ser feliz não 
é ter uma vida perfeita, mas 
usar as lágrimas para irrigar 
a tolerância.

Hoje empresários bem 
sucedidos no ramo de sor-
vete na cidade do Rio de 
Janeiro, nunca esqueceram 
suas raízes.

Tiveram dois filhos, Mar-
cos e Maurício. Marcos 
formado em odontologia e 
Maurício em Direito, e como 
os pais também adoram An-
drelândia. Motivo pelo qual 
resolveram presentear seus 
pais com uma linda festa 
para comemorar os 50 anos 
de casados. Formaram a 

família em um pilar de amor, 
amor que a vida inteira de-
dicaram um ao outro e que 
agora passam para seus 
filhos e netos. 

Juntos há meio século, 
têm muitas histórias para 
contar. Dividiram alegrias, 
conquistas e construíram 
com muito trabalho, suor, 
respeito e amor, uma histó-
ria digna de ser comemora-
da, assim como foi! 

Uma outra história da fa-
mília nos chamou a atenção. 
Os pais de Marli estavam 
presentes na festa. Sr. Se-
bastião Floriano irá come-
morar 100 anos de idade. 
E como a história da filha, 
esse ano, eles celebram 
75 anos de casados, e a 
família já está programan-
do uma grande festa para 
comemorar. 

Bodas de ouro movimenta a cidade de 
Andrelândia, no Sul de Minas

Manoel e Marli celebraram o amor e companheirismo ao longo de 50 anos, com uma grande festa

Empresas que contribu-
íram e deixaram esse mo-
mento ainda mais especial:

Decoração: Inove Pro-
duções e Eventos - Bu-
ffet: Clecri - Música:  DJ 
Kamon - Show: Banda 

Lucks - Fotografia: Fran-
cisco Araújo - Filmagem 
e telão: Eduardo Biagi 
Filmes - Totem Fotográ-
fico: João Paulo

Andrelândia - Bom Jardim de Minas - Liberdade - São Vicente de Minas
CADERNO CIDADES

5º Trilhão de Bike de Bom 
Jardim de Minas

A 5ª edição do Trilhão 
de Bike, de Bom Jardim 
de Minas, aconteceu no 
domingo, dia 29, e movi-
mentou a cidade. 

O evento ciclístico, que 
já é tradicional na cidade e 
região, ofereceu dois circui-
tos para os apaixonados por 
trilhas sobre duas rodas: o 
percurso completo com 37 
km e o percurso reduzido 
com 26 km, passando por 
vários distritos da Zona Ru-
ral. Durante os dois percur-
sos, que estavam todos com 
as trilhas marcadas e sinali-
zadas, os ciclistas contaram 
com pontos de apoio - com 
hidratação, lanche e assis-
tência médica. A organização 
do Evento ofereceu café da 
manhã e almoço para todos 
os participantes. 

A concentração acon-
teceu em frente ao Estádio 
Municipal. Participaram 237 
ciclistas e, como todo ano, 
toda a renda das inscrições 
foi destinada a uma Institui-
ção da cidade. Esse ano o 
valor foi para o Clube dos 
Desbravadores Pioneiros 
da Mata, uma Instituição de 
jovens da Igreja Adventista, 
de Bom Jardim, que faz 
trabalhos sociais e culturais 
no município.

Segundo Felipe Teixeira, 
um dos organizadores do 
evento, o principal objetivo 

do Trilhão é reunir quem 
gosta de trilha e bike, além 
de estimular o turismo na 
cidade e explorar tantos 
lugares maravilhosos que a 
região oferece. “Nossa cida-
de tem um grande potencial 
turístico, com muitas cacho-
eiras, trilhas e montanhas. 
Bom Jardim, também, faz 
parte do Roteiro de Ciclotu-
rismo Volta das Transições, 
um dos maiores roteiros do 
Brasil. Com o trilhão divulga-
mos o município mostrando 
suas belezas naturais e 
atraindo, cada vez mais, 
turistas”, ressalta. 

O evento foi criado em 
2014, pelo Grupo Pedaleiros 
da Serrra e tem o apoio da 
Prefeitura, que deu todo o 
suporte necessário.

O evento aconteceu no dia 29 de julho e reuniu 
centenas de ciclistas

Mais uma conquista e 
alegria para a cidade de São 
Vicente de Minas. O time de 
Vôlei Masculino, categoria 
sub-17, da Escola Estadual 
José Bonifácio, que faz parte 
do projeto Escola de Esportes 
da Prefeitura Municipal, foi o 
grande campeão do JEMG 
Regional e agora irá disputar 
a nível estadual. 

A edição regional do 
JEMG - Jogos Escolares de 
Minas Gerais- aconteceu em 
Além Paraíba, e contou com 
a presença de times de várias 
cidades da região. Com a 
vitória, o time de São Vicente, 
foi classificado para a etapa 
estadual, que acontece em 
Uberaba – MG do dia 30/07 
a 04/08. Além da vitória em 
Além Paraíba, o time tam-
bém foi campeão das etapas 
microrregional realizada em 
Barbacena.

Segundo o técnico da Es-
cola de Esporte da Prefeitura 
Municipal, Bruno Carielo, a 
delegação da cidade foi com-
posta por três categorias: vô-
lei masculino, vôlei feminino e 
vôlei de areia. Ressalta que, 
em uma semana de grandes 
jogos e grandes disputas, 
os jovens atletas com muita 
bravura e espírito desportivo, 
conquistaram três troféus, 
um ouro e duas pratas, o 
que coloca São Vicente de 
Minas como grande referên-
cia na modalidade. “Me falta 
palavras para descrever este 
feito, jogamos e enfrentamos 
cidades muito conceituadas 
no âmbito desportivo, como 
Juiz de Fora, Leopoldina, Mu-
riaé, São João de Rei, Viçosa, 
dentre outras. O que mostra 
que nossas equipes estão 
bem preparadas, graças ao 
apoio da Prefeitura Municipal 
de São Vicente de Minas – 
MG, através da Escola de 
Esportes que oportuniza trei-
namento em várias modali-
dades esportivas e da Escola 
Estadual José Bonifácio por 
acreditar que o esporte pode 
ser uma proposta de inserção 
social altamente positiva”, 
comemora o técnico.

Vôlei de São Vicente de Minas 
é o grande campeão do JEMG
Grupo também irá disputar o campeonato estadual 

do JEMG, que acontece em Uberaba (MG)

Foto: Francisco Araújo Foto: Francisco Araújo

Foto: Francisco Araújo

Foto: Francisco Araújo

Foto: Francisco AraújoFoto: Francisco AraújoFoto: Márcio Muniz

Foto: Márcio Muniz

Fotos divulgação do evento

237 ciclistas participaram do Trilhão

Largada do Trilhão

Percurso foi todo sinalizado

Ciclistas puderam explorar lugares maravilhosos da regiãoConcentração antes da largada

Fotos: Bruno Carielo

Jovens estudantes, de São Vicente de Minas, se des-
tacaram no JEMG

Celebração pelo Pároco Domingos Sávio na Igreja do Rosário

Um brinde ao amor

Pais de Marli Sebastião Floriano e Jesuína da Silva

A nora Renata e os filhos Maurício e Marcos

O casal Manoel e Marli com os irmãos e seus cônjuges, comemoram 50 anos de união

O casal com os irmãos do Manoel

Amigos e familiares durante a recepção
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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

Tirinhas

Torta de tomate, presunto e 
queijo Minas

1 xícara (chá) de 
queijo minas frescal em 
cubos

2 xícaras (chá) de 
presunto picado

5 colheres (sopa) de 
creme de leite light

Ervas frescas (sal-
sa, alecrim, manjericão) 
a gosto

4 ovos
Azeite de oliva para 

untar
Pimenta-do-reino
Sal

Modo de Preparo:

1. Unte um refratá-
rio com azeite de oliva 
e monte uma primeira 
camada com presunto 
picado. Reserve.

2. Em uma  tigela, 

misture o queijo, o cre-
me de leite, as ervas 
e uma pitada de sal e 
pimenta. Reserve. 

3. Separe as claras 
das gemas e bata as 
claras na batedeira, até 
ficarem bem firmes. 

4. Junte as gemas, 
uma por vez, batendo 
sempre até a mistura 
ficar clara. 

5. Retire a mistura 
da batedeira, despeje e 
agregue à tigela. 

6. Distribua sobre o 
presunto (no refratário).

7. Cubra com papel-
alumínio e leve ao forno 
por 20min. 

8. Retire o alumí-
nio e retorne ao forno 
para dourar. Sirva em 
seguida

Ria você também
CAIPIRAS

O sujeito chegou 
naquela cidade e fi-
cou sabendo que o 
José queria vender 
um burrinho. Achan-
do o bichinho muito 
simpático, ele per-
guntou: - Qual é o 
nome dele? - Num 
sei, não... - Como 
não sabe? O bicho 
não é seu? E o cai-
pira: - Só qui eu num 
sei qual é o nome 
dele... eu chamo ele 
de Zeca, sô.

BEBADOS

Um bêbado entrou 
num ônibus, sentou 
ao lado de uma moça 
e disse: - Mas como 
tu é feia, tu é a coisa 
mais horrível que eu 
já vi!! - A moça olha 
para ele e responde: 
- E tu seu bêbado 
nojento!!! E o bêba-
do imediatamente 
responde: - É, mas 
amanhã eu estou 
curado!!!

CURTAS

O garoto apanhou 

da vizinha, e a mãe 
furiosa foi tomar sa-
tisfação: Por que a 
senhora bateu no 
meu filho? Ele foi 
mal-educado, e me 
chamou de gorda. 
E a senhora acha 
que vai emagrecer 
batendo nele?

LOIRAS

A loira não conse-
guia passar no teste 
para nenhum empre-
go. Resolveu tomar 
uma atitude extrema 
para ganhar dinheiro: 
- Vou seqüestrar uma 
criança! - pensou! 
Com o dinheiro do 
resgate eu resolvo 
a minha vida... Ela 
encaminhou-se para 
um playground, num 
bairro de luxo, viu um 
menino muito bem 
vestido, puxou-o para 
trás da moita e foi 
logo escrevendo o 
bilhete: ‘Querida mãe 
isto é um seqüestro. 
Estou com seu filho. 
Favor deixar o resga-
te de R$10.000,00, 
amanhã, ao meio-
dia, atrás da árvore 
do parquinho. Ass: 

Loira seqüestradora 
‘ Então ela pegou o 
bilhete, dobrou- o e 
colocou no bolso da 
jaqueta do menino, 
dizendo: - Agora vai 
lá e entrega esse 
bilhete para a sua 
mãe. No dia seguin-
te, a loira vai até o 
local combinado. En-
contra uma bolsa. 
Ela abre, encontra 
R$10.000,00 em di-
nheiro e um bilhete 
junto,dizendo: ‘Está 
aí o resgate que você 
pe diu. Só não me 
conformo como uma 
loira pôde fazer isso 
com outra...’

JOAOZINHO

Durante o jantar, 
Joãozinho conversa 
com a mãe: - Mamãe, 
porque é que o papai 
é careca? - Ora, fi-
lhinho.... Porque ele 
tem muitas coisas 
para pensar e é mui-
to inteligente! - Mas 
mamãe....então por-
que é que você tem 
tanto cabelo? - Cala 
a boca e come logo 
esta po*ra de sopa, 
menino!

A suprema sabe-
doria é a bondade.

BERACHOT, 17 
a.

Apresentaram-
se certa vez, diante 
de Salomão, duas 
mulheres lhe pedin-
do que decidisseu-
ma contenda.

A primeira, sendo 
convidada a falar, 
disse, apontando 
para a companhei-
ra:

— Esta mulher e 
eu moramos sós na 
mesma casa, e cada 
uma de nós tinha 
um filho.

Hoje, durante a 
noite, lhe morreu 
o filho porque ela 
sem querer o abafou 
durante o sono.

Pela manhã, per-
cebendo que eu dor-
mia, veio ela ao meu 
leito, tirou meu fi-
lho, substituiu-o pelo 
corpo do pequeno 
morto. Quando des-
pertei mais tarde, 
dei com o morto 
junto de mim, mas 
reparando bem vi 
que não se tratava 
de meu filho.

A outra mãe inter-
rompeu e protestou 
com energia, gesti-
culando enfurecida:

— É falso, ó rei! 
Essa mulher mente! 
O filho dela é que 
morreu. O meu está 
vivo!

Diante daquele 
singular litígio, Sa-
lomão chamou um 
dos seus soldados 
e disse-lhe:

— Arranca de 
tua espada, e parte 
ao meio esse meni-
no que é disputado 
pelas duas mães. 

Darás uma das me-
tades a uma delas; 
entregarás a meta-
de restante à outra.

A verdadeira mãe 
do menino, ao ouvir 
tão sanguinária e 
bárbara sentença, 
ficou traspassada 
de susto, e cheia 
de angústia, arre-
batada pelo amor 
materno, implorou 
de joelhos:

— Rei, por quem 
sois!  Não sacr i -
fiqueis o menino! 
Prefiro, mil vezes, 
que ele seja entre-
gue vivo à minha 
indigna rival!

A outra mulher, 
sacudindo os om-
bros, murmurava 
com rouquejos na 
garganta, numa mí-
mica de desdém:

— Não seja nem 
para mim, nem para 
ti! Parta-se ao meio.

Ao reparar nas 
atitudes das mães, 
Salomão pronunciou 
então a sentença, 
fazendo ecoar bem 
forte a sua voz:

— Não se parta o 
menino!

E  a p o n t a n d o 
para a mulher que 
implorava em tom de 
piedosa súplica, pro-
clamou irrevogável:

— Que seja entre-
gue vivo a esta, pois 
esta é a verdadeira 
mãe! A outra, a im-
postora, que mentiu 
com tanta desfaça-
tez, será punida com 
dez chibatadas.

E, diante dessa 
incomparável sen-
tença, todos os ho-
mens proclamaram 
que a sabedoria de 
Salomão era o maior 
tesouro de Israel.

Lendas do Bom Rabi 
Malba Tahan

A sentença de Salomão

Toque você também

Cantinho da Coquetel

Sudoku

A cachoeira traiçoeira...
De passeio num final de manhã, 

lá estava a curtir na  localidade de 
Avelar ,RJ, às dependências  do  
famoso Hotel Fazenda Vila Rica, e 
presenciei um fato bem inusitado 
em que  me vi solidário na ajuda 
aqueles turistas que se dizem 
acostumados à vivência de como 
se fazer turismo a aproveitar os 
belos momentos.

Ao chegar à cachoeira no in-
tuito de curti-la e admirá-la na sua 
beleza silvestre, postei-me sobre 
um pequeno mirante a perma-
necer absorto alguns minutos  a 
apreciá-la, quando percebi, embora 
o ruído das águas se fizesse bem 
ruidoso, que uma voz abafada se 
fazia presente como alguém pe-
disse socorro. Olhando em todas 
as direções, procurei ver de quem 
se tratava e, então, constatei dois 
braços  agitados gesticulando e  a 
cabeça de um homem atrás de uma 
pedra.Com certo sacrifício desci 
galgando as pedra até próximo ao 
local  em que se encontrava, tendo 
também junto a ele, para minha 
surpresa, uma mulher,  e me foi  
solicitado que arranjasse roupas, 
ou qualquer outro componente pare 
que se pudessem compor, pois ele 
e a mulher que o acompanhava, 
estavam completamente nus.

Surpreso, me dirigi ao hotel e 
lhes trouxe duas toalhas de banho, 
conseguidas junto à administração 
e as atirei imediatamente. Minutos 
após, o casal enrolado nas toalhas, 
já caminhava sobre  as pedras e 
chegava até onde me posicionava. 
A mulher encabulada e cabisbaixa, 
visivelmente  preocupada, dirigiu-
se rapidamente ao reservado ali 
existente  no intuito  de torcer a 
toalha encharcada, enquanto ao 
meu lado, arrasado e em quase 
desespero tentava explicar o motivo 

de tamanha preocupação, já que 
segundo me confidenciou, aquela 
mulher nada mais era que sua 
cunhada, que nos acompanhava 
aqui em neste final de semana com 
toda a família no intuito de curtir a 
natureza e a paz reinante.

“A hora reservada ao almoço, os 
dois foram à cachoeira banhar-se e 
lógico ficarem à vontade, vez que 
àquele momento ninguém se utili-
zaria do local. Com o beneplácito 
da ausência de pessoas, houve a 
opção em  banharem-se nus, co-
locando as roupas atrás da pedra 
próximo a uma touceira.

Após curtirem os momentos 
com bastante intensidade,  água, 
sol, natureza na sua total plenitu-
de e o amor ,claro, nas delícias 
ilusórias de suposto naturismo, 
a mulher ao apanhar as roupas, 
depara-se com duas cobras dentro 
de uma das bermudas. Apavorada, 
joga tudo para o alto sem medir as 
consequências, a correr sobre as 
pedras à direção do companheiro, 
enquanto as roupas seguiam arras-
tadas pelas águas cachoeira abai-
xo, sem que se pudesse detê-las.”

Diante do inesperado, só havia 
um jeito, aguardar alguém para  so-
licitar ajuda e esse alguém depois 
de aguardarem por quase  uma 
hora em situação aflitiva..., fui eu!

 Moral de história:  Quanto ao 
desenrolar do fato, nada pude ob-
ter a não ser lamentar à possível 
confusão naquela família. Mas ao 
mesmo tempo acreditava que aque-
les adulterosos  dariam um jeito de 
contornar a situação. 

Ah... Esses turistas  que se 
julgam verdadeiros “espertos”, 
achando-se safos em todas as 
ocasiões, sempre nos propiciarão 
momentos que terão sempre um 
cunho pitoresco.

Era Uma Vez - Kell Smith
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São Lourenço é um dos 
destinos mais procurados 

para férias
Turistas buscam o aconchego e maravilhas do Sul de Minas
São Lourenço, no Sul de 

Minas, é uma das cidades 
mais procuradas pelos turis-
tas para as férias. O levan-
tamento foi feito pelo Hotel 
Urbano, agência de viagens 
online e que mais comerciali-
za hospedagens pela internet 
no Brasil, tendo mais de 9 
milhões de diárias vendidas 
desde o seu início. 

Segundo a pesquisa, 
alguns fatores contribuíram 
para estimular o turismo 
nacional, como a alta do 
dólar, que chegou a sua 
maior cotação desde 2016, 
e os vários feriados prolon-
gados do ano.

A cidade é uma das mais 
conhecidas e importantes 
estâncias hidrominerais do 
Brasil. Está localizada na Ser-
ra da Mantiqueira, e faz parte 
do Circuito das Águas. Possui 
o 2° maior parque hoteleiro 
do estado de Minas Gerais, 
oferecendo diversos atrativos 
para os turistas. 

Foi classificada pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística) com 
o 2 ° melhor IDH (Índice de 
Desenvolvimento Humano) 
de Minas Gerais, que recebe 
cerca de 600 mil visitantes 
durante o ano.

O mais procurado é o 
Parque das Águas, com 
suas nove fontes de águas, 
de  diferentes tipos: Gasosa 
Natural, Magnesiana, Alcali-
na, Sulfurosa, Carbogasosa 
e Ferruginosa, espalha-
das por uma área verde de 
400 mil metros quadrados. 
Possui um lago com seus 
pedalinhos, um balneário, 
que oferece banhos, mas-
sagens, sauna, duchas, a 
Gruta Nossa Senhora dos 
Remédios, a Ermida Senhor 
Bom Jesus do Monte, mini-
golfe, locação de barquinhos 
de controle remoto e várias 
outras opções de lazer.

Inclui, ainda, um anexo 
(Parque II), com jardim ja-
ponês e quadras de peteca, 
vôlei e futebol. 

Há também os pontos 
turísticos como o Trem das 
Águas (Maria Fumaça), 

locomotiva movida a lenha, 
que faz o trajeto de 10 km 
entre os municípios de São 
Lourenço e Soledade, em 
um passeio com duração 
de, aproximadamente, 2 
horas acompanhado por 
shows com artistas regio-
nais.  A Ermida Senhor Bom 
Jesus do Monte,  primeiro 
santuário da cidade. O Trem 
da Alegria - Faz seu trajeto 
por vários pontos turísticos, 
levando o visitante para 
um passeio panorâmico 
pela cidade. A Montanha 
Sagrada, que oferece uma 
vista panorâmica da cidade. 
Situada no ponto mais alto 
da cidade, passando pela 
Fazenda Santa Helena, a 
mais antiga do município, 
onde se encontra instalada 
a torre de transmissão das 
emissoras TV. Ótima para 
quem gosta de caminhadas 
ecológicas e oxigenação. 
Possui uma rampa de sal-
tos para quem quiser se 
aventurar e ver a cidade do 
céu, voando de asa delta 
ou paraglider. Outra opção 
de voo é o de balão. O pas-
seio proporciona um voo 
panorâmico sobre a cidade 
de São Lourenço e pelas 
belas montanhas da região. 
Começa bem cedinho, às 
seis horas da manhã, e 
tem duração de cerca de 
uma hora. 

Outro passeio, muito pro-

São Lourenço

Parque das Àguas e Balneário

Trem das Águas

curado na cidade, é a Rota 
do Café. Uma visita guiada 
pelas fazendas da região, 
produtoras dos melhores 
cafés do mundo.

Há também o Calçadão, 
Centros Comerciais, Aldeia 
Vila Verde (artesanato), te-
leférico, Templo da Eubiose, 
Quinta do Cedro, entre outras 
opções. 

O turista Douglas Rodri-
gues Santos, de São Paulo, 
aproveitou suas férias e es-
colheu São Lourenço como 
destino. Conheceu a cidade e 
se aventurou no voo de para-
glider. “Escolhi São Lourenço 
pelo que eu vi sobre a cidade. 
Me interessei muito quando 
fiquei sabendo que faziam 
os voos aqui. Foi uma expe-
riência incrível. Faria de novo 
e recomendo, todo mundo 
precisa ter essa experiência. 
Lá de cima consegui ver toda 
a cidade, as fazendas, sentir 

o vento, foi lindo.”
Outra turista que aprovei-

tou as férias para conhecer as 
belezas da cidade foi Juliana 
Macedo, de São José dos 
Campos (SP), que veio com 
a mãe e irmã. “Chegamos 
e já fomos direto conhecer 
os pontos turísticos.  O pri-
meiro lugar que fomos foi na 
Estação e achamos lindo. 
Estamos gostando muito e 
pretendemos voltar.”

Confira a lista dos 10 
destinos nacionais mais 
procurados no primeiro 

trimestre de 2018:
1. Maceió (AL)
2. Fernando de Noronha (PE)
3. Foz do Iguaçu (PR)
4. Mata de São João (BA)
5. Balneário Camboriú (SC)
6. São Lourenço (MG)
7. Beberibe (CE)
8. Barra Bonita (SP) 
9. Bonito (MS)
10. Cabo Frio (RJ)


