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Vila Gastronômica do Degusta foi um 
sucesso de programação e de público

A cidade de Cruzília foi 
muito bem representada no 
Campeonato Regional da 
Liga Desportiva Caxambuen-
se 2018, levando seus dois 
tradicionais times para a 
grande final: o Sete de Se-
tembro e o Ypiranga.

O tradicional Campeonato 
foi marcada por um show de 
talento dos atletas, muita 
emoção e animação dos 
torcedores. 

A grande final no dia 22 de 
julho foi no campo do CRAC, 
em Caxambu.E as torcidas 
compareceram em peso, lo-
tando a arquibancada, com 
gritos de guerra, cantando os 
hinos, incentivando e levando 
força para seus times

Aconteceu entre os dias 
06 a 09 de setembro, dentro 
do 7º Festival Gastronômico 
de São Lourenço - Degusta a  
Vila Gastronômica.

O evento, com entrada 
gratuita, realizado no esta-
cionamento do Parque das 
Águas, contou com uma 
vasta programação cultural, 
com gastronomia, Cozinha 
Show, Degustações, Ofi-
cinas, Workshops  com a 
presença de vários chefes 
e cozinheiros, entre eles os 
Chefes Juliana Venturellié, 
Chef Luciano Rodrigues de 
Avellar do Senac, e o espe-
cialista em azeites Sandro 
Marques (SENAC SP) e 
muito mais, além de várias 
atrações musicais. O públi-
co também pode apreciar 
os pratos elaborados com 
azeite por alguns dos res-
taurantes participantes do 
festival, que montaram suas 
cozinhas na Vila. 

Em média 5.000 pessoas 
passaram por todo o evento. 
Cerca de 100 pessoas foram 
capacitadas nos cursos. Em 
média 350 participantes na 
Cozinha Show.

A final do Campeonato Regional da 
Liga de Caxambu foi disputada com o 
time Ypiranga, também de Cruzília
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Sete de Cruzília é Campeão

Fotos: ARTcetera

Evento aconteceu entre os dias 06 a 09 de setembro e faz parte do 
Festival Gastronômico de São Lourenço - Degusta
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População brasileira ultrapassa 208 
milhões de pessoas, revela IBGE

O Brasil possui 208,4 mi-
lhões de habitantes, segundo 
dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
O estudo, divulgado no fim de 
agosto, estima taxa de cresci-
mento populacional de 0,82% 
entre 2017 e 2018. 

A data de referência do 
trabalho é 1º de julho de 2018. 
São Paulo continua sendo o 
município mais populoso do 
País, com 12,2 milhões de 
habitantes. Na sequência vem 
Rio de Janeiro (6,7 milhões 
de habitantes), Brasília e Sal-
vador (cerca de 3,0 milhões 
de habitantes cada). Entre os 
municípios menos populosos 
estão Serra da Saudade (MG), 
com 786 habitantes, seguido de 
Borá (SP), com 836 habitantes, 
e Araguainha (MT), com 956 
habitantes.

Além disso, o estudo mostra 
que os três estados mais popu-
losos estão na região Sudeste, 
enquanto os cinco menos po-
pulosos estão na região Norte. 
São Paulo apresenta 21,9% 
da população do País e segue 
como líder no número de ha-

bitantes por estado. Por outro 
lado, Roraima é o menos popu-
loso, com 576,6 mil habitantes, 
0,3% da população total.

As estimativas populacio-
nais municipais são um dos 
parâmetros utilizados pelo Tri-
bunal de Contas da União no 
cálculo do Fundo de Participa-

ção de Estados e Municípios e 
são referência para vários indi-
cadores sociais, econômicos e 
demográficos.  

As estimativas da população 
residente para os municípios 
brasileiros foram calculadas 
com base na Projeção de Po-
pulação (Revisão 2018), divul-

gada no último dia 25 de julho. 
Essa revisão incorporou os 
imigrantes venezuelanos no 
estado de Roraima, dos quais 
99% estavam concentrados 
nos municípios de Boa Vista e 
Pacaraima. 

(Fonte: Governo do Brasil, 
com informações do IBGE)

Moradores podem colaborar realizando 
manutenção em suas residências

Cemig  alerta para cuidados com 
as instalações elétricas em casa

Para evitar danos à insta-
lação elétrica das residências 
no período chuvoso que se 
aproxima, a Cemig chama a 
atenção para os cuidados que 
devem ser observados por toda 
a população no período de es-
tiagem. Os moradores devem 
aproveitar o período seco para 
realizar manutenção no telhado 
e fiação elétrica de suas casas, 
evitando deixar fios expostos 
ou desencapados ao alcance 
de crianças.

Em locais elevados e sobre 
telhados, além do risco de 
queda, o cuidado com a ins-
talação de antenas de tv deve 
ser observado respeitando 
a distância de segurança da 
rede elétrica. “É importante 
instalar corretamente a antena 
e manter distância segura da 
rede elétrica para evitar que a 
incidência de ventos ou mesmo 
um desequilíbrio corporal du-
rante o manuseio venha lançar 
a antena sobre a rede elétrica”, 
ressalta o engenheiro da Ce-
mig, Harrison Gonçalves. 

Outra recomendação é con-
ferir se as calhas e rufos estão 
devidamente fixados, evitando 
que o vento arremesse esses 
materiais sobre a rede elétrica 

e venham causar acidentes 
que podem deixar bairros e até 
cidades inteiras sem energia. 
Passados alguns meses sem 
a incidência frequente de chu-
vas, é recomendável limpar as 
calhas e rufos, retirando folhas 
e outros objetos. “Caso não 
consiga escoar pela calha, a 
água das chuvas pode trans-
bordar pelas paredes, atingir 
a instalação elétrica da  casa 
e causar curto-circuito”, acres-
centa Harrison. 

 Prevenção
No período seco a Cemig 

intensifica uma série de ações 
para garantir a qualidade do 

fornecimento de energia. Toda 
a rede elétrica passa por ins-
peções preventivas visando 
identificar os pontos que devem 
receber reparos. “Fazemos 
esse trabalho agora, durante a 
estiagem, para reduzir as ocor-
rências na época das chuvas, 
que é um período mais crítico 
para o fornecimento de ener-
gia”, destaca o engenheiro. 

A partir do resultado das 
inspeções, a empresa está 
realizando neste mês serviços 
de manutenção e limpeza da 
rede elétrica que atende seus 
consumidores. Os trabalhos 
envolvem a correção preventiva 

de equipamentos instalados na 
rede elétrica, poda de árvores 
em contato com a fiação e 
retirada de objetos estranhos 
que são lançados sobre os fios, 
como pipas e calçados.

Dicas de segurança
Cuidado com a rede elétri-

ca nunca é demais. A Cemig 
destaca alguns procedimentos 
básicos de segurança que de-
vem ser adotados:

Nunca instale antenas de 
TV e rádio debaixo ou próximo 
da rede elétrica e esteja certo 
de que elas não irão tocar os 
fios em caso de queda.

Antecipe à chegada das 
chuvas. Realize limpeza de 
calhas e rufos durante o pe-
ríodo seco e certifique-se de 
que eles estejam bem fixados, 
sem risco de serem projetados 
sobre a rede elétrica em caso 
de vendaval.

Ao manusear trilhos de cor-
tinas ou qualquer objeto seme-
lhante, fique atento para  que 
eles não saiam pelas janelas e 
encostem nos cabos.

Não faça “gatos” ou insta-
lações clandestinas. Além de 
ilegais, eles sobrecarregam 
o sistema elétrico e podem 
provocar acidentes. 

Prefeitura Municipal de 
Bom Jardim de Minas 

RETIFICAÇÃO DE AVISO
DE LICITAÇÃO.

 PROCESSO N° 049/2018, PRE-
GÃO ELETRÔNICO N° 04/2018

Objeto: Aquisição de equipamen-
tos e materiais permanentes para 
Hospital Municipal Dr. Armando 
Ribeiro de Bom Jardim de Minas. Re-
tificação da data de recebimentos de 
propostas, tendo em vista o acolhi-
mento de impugnação. Recebimento 

Por Andrea Cassone

“Acredito que as maiores 
verdades do universo não estão 
do lado de fora, no estudo das 
estrelas e dos planetas. Elas 
residem profundamente dentro 
de nós, na magnificência do 
nosso coração, da nossa mente 
e da nossa alma. Enquanto não 
compreendermos o que está do 
lado de dentro, não poderemos 
entender o que está do lado de 
fora.”  Anita Moorjani

Essa citação cabe para todo 
ser humano, no entanto é fator 
determinante para as pessoas 
que atuam na educação do lar 
e escolar.

Cabe agora voltar no tempo. 
Antes da escola formal, as crian-
ças eram educadas pela comu-
nidade, através do exemplo dos 
mais velhos, portanto, era uma 
educação real, que acontecia 
muito através da observação 
dos mais jovens às atitudes dos 
mais velhos. A educação era 
necessariamente um extinto de 
sobrevivência das espécies. Por 
esse motivo, o caráter, ética e 
moral eram muito presentes na 
vida, basta lembrar que não se 
assinava contrato, a lei da pala-
vra era mais forte.

Depois surge a escola pa-
trística, com cunho religioso e 
após a escolástica, na tentativa 
de racionalizar a fé. Alguns 
historiadores caracterizam a 
época medieval como sendo do 
período em que menos o homem 
evoluiu intelectualmente, uma 
vez que o cristianismo dominou 
toda a manifestação filosófica, 
científica, educacional e espiri-
tual, barrando qualquer forma 
de pensamento livre de dogmas 
e crenças.

No fim da Idade Média, com a 
Revolução francesa, a educação 
passou a ser subserviente ao ca-
pitalismo, os vínculos se perde-
ram, a essência do agir através 
do exemplo também, pois sem 
vínculo emocional o processo 
passou a ser mais de ensinagem 
do que aprendizagem, aja visto 
que pouco lembramos do que 
aprendemos na escola.

Historicamente, podemos 
observar que o processo edu-

Os três estados mais populosos estão no Sudeste; 
enquanto os cinco menos populosos, no norte do País

Começa em você 
a transformação 

da realidade
cacional vai sempre servindo a 
interesses de poder e domina-
ção. Nesse contexto a educação 
para o aprimoramento integral 
do homem foi sepultada, dando 
lugar à manipulação da massa. 
Insisto em dizer que os professo-
res necessitam estudar a história 
da educação, para poder com-
preender como somos pequenos 
e ignorantes. Compreendendo 
que a educação hoje é muito 
mais coerção do que libertação, 
nossa prática pedagógica muda 
drasticamente.

Em pedagogias mais huma-
nistas, Waldorf, Montessoriana, 
Reggio Emília priorizaram e 
valorizaram sempre a figura 
do professor como sendo de 
fundamental importância. Os 
professores que trabalham com 
essas pedagogias, buscam o au-
toconhecimento por entenderem 
que a aprendizagem significativa 
só acontece se for acompanhada 
por afeto e pelo exemplo real. 
Ninguém engana a alma de uma 
criança.

Um ser humano autêntico e 
íntegro, deve ser a busca dos 
professores, pois só assim es-
tará realmente participando da 
construção de uma educação 
humanista que sirva ao cres-
cimento e evolução dos seres 
humanos, do contrário apenas 
fará parte dessa enganação e 
alienação da educação atual.

Nesse contexto, enquanto 
os pais forem desinformados e 
alheios à educação escolar de 
seus filhos, caminharemos como 
tartarugas e pouco a educação 
trará. 

Para que aja uma verdadeira 
transformação da triste realidade 
educacional que vivemos, é ne-
cessário que pais e professores 
busquem qualidade através de 
uma formação ética. É possível 
quando damos um passo maior, 
é possível se nos conectarmos 
com redes de pessoas que 
querem um mundo melhor. Saia 
da caixa e comece a ter atitudes 
diferentes e transformadoras. 
Como? É só mudar o padrão de 
pensamento retrógrado, procure 
leituras boas de pessoas que en-
xergam possibilidades infinitas. 
Esse é o meu convite!

Foto:Divulgação IBGE

das propostas até dia 02/10/2018 
às 9:00 hs. Abertura de propostas 
dia 02/10/2018 às 9:05hs. Inicio da 
fase de lances dia 02/10/2018 às 
9h30min. Impugnação e Respostas 
na íntegra disponível nos sites: www.
bbmnetlicitacoes.com.br e www.
bomjardimdeminas.mg.gov.br. Pre-
goeiro: Danilo Pedrosa Carvalho. 
Bom Jardim de Minas- MG, 13 de 
setembro de 2018.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Louren-
ço-MG, convoca todos os sindicalizados para a AGO, que se 
realizará no dia 20 de setembro de 2018, Rua XV de Novembro, 
199, centro, às 18:00hs em primeira chamada com o número 
estatutário e em segunda chamada às 18:30hs com qualquer 
número de sindicalizados.
Pauta: *Proposta orçamentária para 2019.
*Venda do automóvel.
*Outros assuntos.
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Há 18 anos, no ano 
de 2000,  12 amigas de 
várias cidades do Sul 
de Minas se reuniram 
com um mesmo objetivo: 
criar um Clube de Lei-
tura, onde se reuniriam 
para ler obras de vários 
seguimentos. O primeiro 
encontro aconteceu na 
cidade de Campanha 
onde, na oportunidade, 
as amigas conheceram 
o renomado professor e 
escritor Serrano.

Desse primeiro en-
contro nasceu a Rede 
Sul-Mineira de Clubes de 
Leitura (Clê-Sul de Mi-
nas), que cresceu e hoje 
já está em 177 das 250 
localidades sul-mineiras, 
em mais de 170 cidades 
e 80 distritos, instalados 
nos mais variados espa-
ços, tanto públicos como 
particulares; urbanos e 
rurais. Vai desde biblio-
tecas, livrarias, equipa-
mentos culturais, hos-
pitais, albergues, lares 
de crianças e de idosos, 
instituições de atendi-
mento a dependentes 
químicos e a pessoas 
com deficiência e unida-
des prisionais até casas 
particulares, com alcance 
local ou regional, de for-
ma presencial ou virtual. 
O projeto se expandiu e 
hoje integra o Coletivo 
Cultural Polígono Sul-
Mineiro do Livro. E a 
ação não para, agora ele 
chega a São Lourenço, 
Caxambu, Cambuquira 
e Lambari. 

Quem conta a história 
do projeto e seus próxi-
mos capítulos é Cristina 
Andrade, mais conhecida 
como Kiki, que é da cida-
de de Varginha e entrou 
para o grupo em 2004. 
Hoje ela é a Coordenado-
ra da Rede Sul-Mineira. 

Kiki explica que o Clu-
be é considerado como 
uma prática de leitura 
coletiva e compartilhada, 
resultado de encontros 
sucessivos, para discutir 
a leitura de uma obra 
literária (ou não). Não 
há a pretensão de, nes-
tes encontros, discutir 
aspectos acadêmicos 
ou desenvolver análi-
ses textuais técnicas. 
Trata-se de uma possibi-
lidade coletiva de leitura, 
permeada pela intera-
tividade, cumplicidade, 
em que os participantes 
nem sempre detêm os 

Rede Sul-Mineira de Clubes 
de Leitura chega a outras 
cidades do Sul de Minas

Cambuquira, Caxambu, Lambari e São Lourenço 
também terão os encontros voltados para a leitura

mesmos conhecimentos 
sobre o tema ou a obra 
em tela. Participam um 
conjjunto de leitores, ou-
vintes, mediadores de lei-
tura, agentes de leitura, 
contadores de histórias 
e demais interessados 
na realização de uma 
série de reuniões regu-
lares com o propósito de 
conversar e compartilhar 
suas experiências de 
leitura.

 “A intenção é não 
deixar ninguém de fora 
da proposta de leitura. 
É sempre uma proposta 
incrementada com músi-
cas, apresentações artís-
ticas para ter interativi-
dade dos participantes”, 
ressalta a diretora.

O Clube do Livro tam-
bém faz a propagação da 
leitura por meio de cam-
panhas, ações, projetos, 
programas, planos que 
valorizem e democrati-
zem o acesso ao livro e 
incentivem a leitura. 

Kiki conta que a pe-
riodicidade e o formato 
dos encontros variam 
de cidade para cidade 
e quem escolhe são os 
participantes. “A perio-
dicidade dos encontros é 
variável, vai depender de 
cada grupo. Cada cidade 
escreve sua história e o 
formato também vai de 
grupo para grupo”.

Esses diversos modos 
de funcionamento de cír-
culos de leitura podem 
ser agrupados em três 
tipos: os estruturados, 
os semiestruturados e 

os abertos ou não estru-
turados.

Num círculo de leitu-
ra estruturado, os par-
t icipantes se apoiam 
num roteiro com ativida-
des bem estabelecidas 
pelo coordenador para 
o acompanhamento da 
leitura, a discussão e o 
registro de conclusões. 
Os círculos semiestru-
turados são acompanha-
dos por um coordenador, 
que organiza as ativida-
des e orienta o processo 
de leitura dos participan-
tes. Os círculos aber-
tos ou não estruturados 
têm condução coletiva 
das atividades de leitu-
ra, as quais se atêm à 
seleção das obras e a 
subsequente discussão 
sobre as impressões de 
leitura.

Nos encontros, nor-
malmente, conta com um 
repertório de atividades 
que contemplam desde 
sessões de leitura (rodas 
e círculos), sessões de 
narração de histórias, 
contação de causos, pro-
gramas de alfabetização 
(notadamente para pes-
soas com deficiência, jo-
vens, adultos), ciclos de 
estudos, aulas, oficinas, 
(criação literária, criação 
artística, produção textu-
al, produção imagética). 

Pode ocorrer  e já 
aconteceu também lan-
çamentos de livros e 
publicações, sessões de 
autógrafos, entrevistas 
com autores, conferên-
cias, palestras,  saraus 

Regional

Lançamento dos novos Clubes de Leitura será no dia 22 de setembro em Lambari

poéticos, apresentações 
culturais, exposições artís-
ticas, mostras artesanais, 
mostras gastronômicas. 
Além da participação dos 
grupos em feiras, festas, 
festivais, fóruns do livro.

“Foi uma pequena árvo-
re que virou uma floresta. 
Pequeno grupo de leitura e 
hoje já existem vários gru-
pos de vários segmentos. 
Achamos que o encontro 
é muito mais atraente e 
convidativo do que você 
ler um livro de maneira 
solitária e depois de rea-
lizar a leitura não compar-
tilhar. Estar vinculada ao 
grupo estimula a leitura e 
entusiasma, fazendo com 
que o desejo de cultivar 
a leitura não acabe, ele 
é sempre cultivado e re-
novado. Um frequentador 
do clube nunca desanima. 
Nunca é desinteressante é 
sempre animado e imple-
mentado. É uma atividade 
que só traz alegria. Com-
provamos na prática que 
ele realmente funciona é 
como é agradável”, come-
mora KiKi.

O lançamento de inau-
guração dos novos clubes 
acontecerá no dia 22 de 
setembro (sábado) na Li-
vraria Estação Mercado 
do Livro em Lambari e 
contará com a presença do 
Lucas Guimaraens, bisne-
to do ilustre poeta mineiro 
de Mariana, Alphonsus 
de Guimaraens. Estarão 
presentes também repre-
sentantes de cada cidade, 
apoiadores e amantes da 
leitura. 
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Cruzília

A cidade de Cruzília, no 
Sul de Minas é con-
siderada o berço dos 
Cavalos Mangalarga 

e Mangalarga Marchador, isso 
porque, segundo historiadores, 
foi na cidade que tudo come-
çou. A raça surgiu na época 
do Brasil colonial na fazenda 
Campo Alegre, com os primei-
ros cruzamentos das éguas 
Crioulas com os cavalos do 
Barão de Alfenas.

O município conta com um 
dos melhores plantéis de cava-
los da raça no Brasil, em boa 
parte criados nas centenárias 
fazendas que preservam a 
história e cultura local. 

Por isso, para contar toda 
a história do Mangalarga e 
mostrar sua importância para a 
nossa economia, cultura e de-
senvolvimento social, foi criado 
o Museu Nacional do Manga-
larga Marchador, com sede no 
centro de Cruzília, no Casarão 
da Fazenda Bela Cruz.

O museu foi inaugurado no 
dia 17 de novembro de 2012 
com a missão de pesquisar, 
preservar e difundir para to-
dos a trajetória dos cavalos 
da raça. O acervo conta com 
fotografias, objetos, mobi-
liários, documentos sobre 
a raça, faixas e troféus. Há 
também vídeos ilustrativos, 
feitos pelo pesquisador Ro-
dolfo Magalhães, da cidade 
de Muzambinho (MG).

O Museu é uma realização 
da Fundação Barão de Alfenas, 
fundada em 2006 para tornar re-
alidade um sonho compartilha-
do entre os criadores da raça, 
e da Associação Brasileira dos 
Criadores do Cavalo Mangalar-
ga Marchador (ABCCMM), em 
parceria com o Instituto Cultural 
Flávio Gutierrez.

Elencamos alguns motivos 
para que você não perca a 
oportunidade de visitar este 
lugar e fazer bonito nas rodas 
de conversa quando o assunto 
for a história desta Raça tão 
amada! Vamos lá? 

1. Para começar, o Museu 
do MM está situado em uma 
casa bicentenária (1855) - co-
nhecida na cidade como “casa 
da Bela Cruz”, porque era a 
casa da cidade dos proprietá-
rios da Fazenda pilar Bela Cruz. 
Preservada suas estruturas an-
tigas, o lugar encanta por si só. 
A partir dela, é possível ter uma 
ideia da arquitetura da época - 
chamada pelos estudiosos de 
“classicismo singelo”. Janelas 
ordenadas e alinhadas, facha-
das de modo simples e austero. 
Garantia de boas fotos para as 
redes sociais! 

2. Se você faz aquele tipo 
que não tem muita paciência 
para ficar horas em um Mu-
seu e acha até um pouco… 
chato! Tenho uma boa notí-
cia! O Museu é totalmente 
in tera t ivo!  E você gasta 
apenas 1h para fazer todo 
o percurso. Neste tempo, é 
possível ver todos os vídeos 
e ler todos os painéis! 

3. O esqueleto do cavalo 
Cego da Bela Cruz voltou 
para a casa. Algo que chama 
a atenção, principalmente, das 
crianças. Os pequenos correm 
para o porão do Museu para 
ver de pertinho o esqueleto 
do animal - e que se brinca 
ser um… Dinossauro… Crian-
ças… A gente fica com a pure-
za e a resposta delas… 

4. O Museu do MM preten-
de ser um Museu Território. 
Ainda que esta parte do proje-
to não esteja implantada, você 
pode ficar sabendo um pouco 
mais sobre quais eram as 
linhagens de tradição e as Fa-
zendas Pilares. Por ora, elas 
não se encontram conectadas 
com o Museu para visitação. 
Mas em breve, esperamos 
que mais este sonho se torne 
realidade, valorizando assim, 
toda a cena turística local. 

5. No Museu, você vai 
entender um pouco da impor-
tância do cavalo para a história 
do Brasil, principalmente, na 
constituição do estado de Mi-
nas Gerais. A cultura do cavalo 
exerce influência há mais de 
200 anos na vida econômica, 
social e cultural do nosso 
país. A ABCCMM, a Fundação 
Barão de Alfenas e todos os 
criadores tem o desejo de le-

Museu Nacional do Mangalarga Marchador
O Museu fica no centro de Cruzília e atrai centenas de visitantes que 

se maravilham com toda a estrutura que conta a história da raça

Museu Nacional do Mangalarga Marchador conta com um vasto acerso sobre a raça

Fotos: Marcio Muniz 

var este “mundo à parte” para 
quem ainda não conhece. O 
Museu é uma forma de preser-
var toda esta história. 

6. E, por último, conheça 
Cruzília! Ela faz parte do tra-
jeto da estrada real. Se você 
quiser fazer algumas das rotas 
propostas pela Estrada Real, 
acesse o site do projeto e veja 
quais os passos seguir. Você 
ganha um passaporte, e a 
medida que for conhecendo 
os lugares, ganha um carimbo 
nele! No Museu, você garante 
seu carimbo. Além de ser o ber-

ço do MM, em Cruzília são pro-
duzidos alguns dos melhores 
queijos do mundo. São tantos 
os prêmios que fica difícil elen-
car. O último foi ganho no ano 
passado em Paris, pelo queijo 
“Santo Casamenteiro”.

Localização do Museu: 
Praça da Matriz, centro de 
Cruzília, Sul de Minas Gerai 
Aberto de terça a domingo, 
das 10h às 17 horas. Entrada: 
contribuição voluntária.

Informações: (35) 3346-
1022 Facebook e Instagram: 
@museummarchador
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Cruzília

A cidade de Cruzília foi 
muito bem representada 
no Campeonato Regional 
da Liga Desportiva Ca-
xambuense 2018, levan-
do seus dois tradicionais 
times para a grande final: 
o Sete de Setembro e o 
Ypiranga.

O tradicional Campeo-
nato foi marcada por um 
show de talento dos atle-
tas, muita emoção e ani-
mação dos torcedores. 

O primeiro jogo foi no 
dia 08 de julho, no campo 
do Ypiranga, em Cruzília, 
com o resultado de 1x1.

O segundo jogo da fi-
nal foi no campo do Sete 
de Setembro, também em 
Cruzília, no dia 15 de ju-
lho, resultando no placar 
1x0 para o Ypiranga.

A grande final no dia 
22 de julho foi no campo 
do CRAC, em Caxambu.E 
as torcidas comparece-

Sete de Cruzília é Campeão
A final foi disputada com o time Ypiranga, 

também de Cruzília

Time Sete de Setembro foi o campeão do Campeonato Regional da Liga Desportiva Caxambuense 2018

acesse www.correiodopapagaio.com.br/cruzil ia

ram em peso, lotando a 
arquibancada, com gri-
tos de guerra, cantando 
os hinos, incentivando e 
levando força para seus 
times. 

A final foi emocionan-
te. O Sete marcou um gol 
no final do segundo tem-
po. Um golaço de uma 
cabeçada certeira, no 
fundo da rede, arrancou 
da torcida o grito de gol, 
seguindo da tão espera-
da e encantada frase: é 
campeão!

Com a vitória e con-
quistando o tão esperado 
título da LDC 2018, o Ver-
dão Cruziliense  se tornou 
Énea campeão regional, 
conquistando seu 9º tí-
tulo. Uma vitória a mais 
para ser muito comemo-
rada e celebrada nos 103 
anos de história do clube. 
Anos esses de muita luta 
e conquistas. 

Torcida apaixonada se fez presente dando força para o time

O jogador Kojak comemora com sua esposa Valéria

Torcedores fizeram a festa no campo Jogadores com a taça do tão esperado título da LDC 2018

Denizio junto com as torcedoras Lúcia, Rosana e Silvana Tatiane, esposa do zagueiro Leandro junto com a torcedora Lara

Jogador Caio, eleito o craque do Campeonato Com a vitória o time se tornou énea campeão regional

Presidente José Maria, Júnior, Rodrigo e Milena Sandrinho, Clara Alves, Airton e Denizio com os jogadores
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Projeto Kataki em 
Baependi

Ação busca aproximar geradores e 
catadores de resíduos da cidade

Santuário do Senhor Bom 
Jesus do Livramento, em 

Liberdade, se torna Basílica 

Santuário do Senhor 
Bom Jesus do Livra-
mento, em Liberdade, 
é elevado à categoria 
de Basílica Menor. Esta 
será a 6ª basílica do Sul 
de Minas e a primeira da 
Arquidiocese de Juiz de 
Fora (MG), a qual perten-
ce Liberdade.

Segundo o pároco 
e reitor do santuário, 
Padre Ivair Carolino, a 
elevação à categoria de 
basílica significa uma 
relação mais estreita com 
o Vaticano.

“Representa um maior 
laço de comunhão com a 
Igreja em Roma. Em 
todas as basílicas do 
mundo, a marca de ser 
basílica é essa relação 
estreia com a Santa Sé. 
Com isso, além dessa 
maior harmonia, o san-
tuário passa a ser um 
referencial, como já é, 
das peregrinações e das 
indulgências”, explica 
Padre Ivair.

O anúncio da Arqui-
diocese de Juiz de Fora 
que a Santa Sé havia 
acolhido o pedido de seu 
arcebispo, Dom Gil Antô-
nio Moreira para elevar o 
santuário à categoria de 
basílica foi feito em julho. 
Segundo o reitor do san-
tuário, três critérios foram 
levados em consideração 
para a escolha.

“O primeiro é a vida 
litúrgica, ou seja, as ce-
lebrações que aconte-
cem naquele templo. O 
segundo é a questão 
arquitetônica, já que o 
nosso santuário já tem 
dois séculos, apesar de 
que nesse período houve 
uma evolução da cons-
trução, mas ele se man-

Esta será a 6ª basílica do Sul de Minas e a 
primeira da Arquidiocese de Juiz de Fora

Fotos: Arquivo do Santuário

Com dois séculos de construção, o santuário guarda uma importante obra artísitca

Agora o Santuário, que reúne centenas de fiés, será uma Basílica Menor

Regional

teve fiel à toda dinâmica 
da história. O terceirto 
critério é que o santuário 
guarda uma imagem sin-
gular, que tem por volta 
de 300 anos, única no 
Brasil. Perdeu-se na his-
tória o registro dela, mas 
é atribuída a São José, o 
pai de Jesus, que miracu-
losamente aparece em 
determinado momento e 
esculpe essa imagem”, 
conta o padre.

O atual santuário tem 
ainda obras de José Jo-
aquim da Natividade, 
renomado artista reli-
gioso já falecido, que 
também possui obras 
em Carrancas, São Tomé 
das Letras, Baependi e 
São João Del Rey, onde 
faleceu.

Além de Liberdade, 
o Sul de Minas possui 
basílicas em Poços de 
Caldas (Basílica Nossa 

Senhora da Saúde), Boa 
Esperança (Basílica Nos-
sa Senhora das Dores), 
Borda da Mata (Basíli-
ca Nossa Senhora do 
Carmo), São Lourenço 
(Basílica Menor de São 
Lourenço Mártir) e Con-
ceição do Rio Verde (Ba-
sílica de Nossa Senhora 
da Conceição).

Com informações 
do G1 Sul de Minas

O Miss & Mister In-
tensidade 2018, realiza-
do em Baependi, será 
no dia 26 de outubro e 
as inscrições já estão 
sendo feitas. Os interes-
sados podem procurar o 
Centro de Convivência 
da Melhor Idade, CRAS 
Serrinha, CRAS Cohab 
ou o Clube da Cidadania 
Lavrinha.

O evento faz parte 
das diversas atividades 
em comemoração a II 
Semana Municipal do 
Idoso, realizada entre 
os dias 24 a 28 de se-
tembro. 

O grupo Intensidade 
– Serviço de Convivên-
cia e Fortalecimento de 
Vínculos para Idosos foi 
instituído pela Prefeitura 
de Baependi em se-
tembro de 2013, sendo 
que atualmente conta 
com 185 participantes 
em quatro núcleos di-
ferentes, nos bairros da 
Serrinha, Centro, Cohab 
e Lavrinha. Semanal-
mente são oferecidas 
oficinas/aulas de canto 
coral, artesanato, violão 
e teclado, dança de sa-
lão, oficina da memória, 
palestras  e grupos de 
convivência, além do 
acompanhamento social 
realizado pelos profis-
sionais dos Centros de 
Referência de Assistên-
cia Social (CRAS) da 
Serrinha e da Cohab.

Segundo Beatriz Re-
zende Costa, Assistente 

Vem aí o Miss & Mister 
Intensidade de Baependi

Concurso será realizado no dia 26 de outubro
Social e Chefe do De-
partamento de Assistên-
cia Social de Baependi, 
o evento é de extrema 
importância para as pes-
soas idosas. “Dia 27 de 
setembro é comemora 
o dia do idoso, por isso, 
desde a ano passado 

fazemos esse evento 
para valorizar a pessoa 
idosa. Temos o intuito de 
mostrar para a socieda-
de a importância deles e 
oferecer momentos de 
interação, convivência 
e troca de experiências 
entre os idosos e todos 

os participantes”, res-
salta. 

As fotos dos partici-
pantes do Miss & Mister 
Intensidade serão ex-
postas durante o mês de 
Setembro na Prefeitura 
de Baependi - MG e no 
Centro de Convivência.

Uma novidade para 
a cidade de Baependi. 
Uma parceria entre a 
Secretaria de Turis-
mo e Meio Ambiente, 
Prefeitura Municipal, 
Codema e Emater MG, 
resultou no projeto ex-
perimental Kataki.

Uma ação que pre-
tende aproximar ge-
radores de resíduos 
com os catadores, que 
trabalham na cida-
de, visando aumentar 
a reciclagem, agili-

zando o processo de 
Coleta Individual dos 
materiais recicláveis 
e consequentemente 
aumentando a renda 
dos trabalhadores do 
setor. 

O projeto consiste 
em um cadastro de 
números de Whatsa-
pp dos Catadores do 
Município, feito pela 
Secretaria de Turismo 
e Meio Ambiente de 
Baependi. Após esse 
cadastro, os números 

serão disponibilizados 
para a população em 
páginas de Redes So-
ciais e ou outros meios 
de divulgação. 

Feito isso, empre-
sas e residências po-
derão entrar em con-
tato com os profissio-
nais, que tiveram os 
números divulgados, 
marcando a coleta. 

O cadastro é feito 
na Casa da Cultura de 
Baependi, de segunda 
a sexta-feira.

APAE de Baependi inaugura 
projeto inovador de prevenção 

à deficiência auditiva
O “Teste da Orelhinha” já pode ser 

feito gratuitamente na unidade
Em 2018, a Apae de 

Baependi está come-
morando 45 anos de 
história no atendimento 
das pessoas com defici-
ência! História marcada 
por uma trajetória de lu-
tas, conquistas, desafios 
e, principalmente, pela 
excelência na prestação 
de serviços voltados à 
população atendida. 

Reforçando seu com-
promisso com a causa 
e atenta aos direciona-
mentos do movimento 
apaeano, a instituição 
está reposicionando-se 
no cenário do Terceiro 
Setor, buscando a ofer-
ta de novos serviços e 
a diversificação de seu 
atendimento, implantan-
do, para tanto, serviços 
voltados à prevenção e 
ao tratamento precoce 
de deficiências e pato-
logias associadas.  

Nesse sentido, com 
muita alegria e motiva-
ção, a Apae já se encon-
tra em fase de execução 
de um projeto inovador 
na área da saúde au-
ditiva, o Projeto “Teste 
da Orelhinha”, através 
do qual está ofertan-
do, de maneira gratuita, 
exames de triagens au-
ditivas, especificamen-
te,  Emissões Evocadas 
Otoacústicas (Teste da 
Orelinha), BERA, Audio-
metria e Imitanciometria, 
com capacidade de aten-
dimento para Baependi e 
demais 23 municípios da 
microrregião de saúde 
de São Lourenço/MG.

Uma nova equipe 
formada por fonoaudió-
logas e assistentes so-
ciais foi contratada para 
atender a demanda, e 
equipamentos de última 
geração foram adquiri-
dos para a realização 
dos exames: 01 cabine 
audiométrica adapta-
da para cadeirantes, 
01 impedanciômetro, 
01 audiômetro clínico, 
01 aparelho para Emis-
sões Otoacústicas, 02 

Otoscópios, 02 compu-
tadores, 01 impressora 
multifuncional e 06 ca-
deiras para acomodação 
dos pacientes e seus 
familiares.

O Projeto Teste da 
Orelhinha vai atender 
recém-nascidos, bebês 
e crianças.

O “teste da orelhi-
nha” ou Triagem Au-
ditiva Neonatal é um 
exame obrigatório, im-
portante para detectar 
se o recém-nascido tem 
problemas de audição. 
Após a sua realização, 
é possível iniciar o diag-
nóstico e o tratamento 
das alterações auditivas 
precocemente. É rápido, 
indolor e não tem con-
traindicação.

Quando detectado al-
gum problema, poderão 
ser realizados exames 

complementares iniciais 
na própria Apae, e o 
bebê será encaminhado 
para um serviço de diag-
nóstico para avaliação 
médica.

Os exames já estão 
sendo realizados sen-
do que o agendamento 
pode ser feito tanto por 
intermédio das secreta-
rias de saúde dos mu-
nicípios ou, no caso de 
residentes em Baependi, 
pelos próprios pais ou 
responsáveis.

O horário de fun-
cionamento do Projeto 
Teste da Orelhinha é de 
segunda a sexta-feira, 
das 7h as 11h e de 13h 
as 17h. O telefone é (35) 
3343-1056, e o email: 
orelhinha.apae@gmail.
com. A Apae de Baepen-
di fica na Rua da Concei-
ção, 231, Centro.  

Apae de Baependi já realiza o teste da Orelhinha

Equipamentos de última geração foram adquiridos para 
a realização do exame
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Toque você também

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

Cada número deve aparecer somente uma vez em cada linha.

Cada número deve aparecer somente uma vez em cada coluna.

Cada número deve aparecer somente uma vez em cada quadrante.

Cozinhe você também

Tirinhas

Dadinho de Tapioca

 Preparo: 
90 MIN

 Rendimento:
30 Porções

 
Ingredientes:

•500 g de farinha de 
tapioca granulada

•1 litro de leite líqui-
do integral

•500 g de queijo 
coalho ralado

•sal a gosto
•pimenta-do-reino 

branca a gosto
•1 pote de geleia 

agridoce de pimenta 
para acompanhar

 Modo de fazer:

1.Aqueça o leite em 
uma panela

2.Quando o leite 
estiver bem quente, 
desligue o fogo, adi-
cione o queijo coalho 

Ria você também
Estava um bebado 

no onibus, falando 
sozinho, em voz alta: 
- Se meu pai fosse 
um pato e minha mae 
um pata, eu seria um 
patinho... - Se meu pai 
fosse um cachorro e 
minha mae uma cade-
la, eu seria um cachor-
rinho... - Se meu pai 
fosse um gato e minha 
mae uma gata, eu se-
ria um gatinho... - Se 
meu pai fosse um... 
- Escuta aqui, o meu 
chapa - interrompeu 
o motorista, em altos 
brados, levantando-se 
e caminhando em sua 
direcao. - E se teu pai 
fosse um viado e tua 
mae uma pu*a? - Ai eu 
seria motorista!

----------- x ----------
Estava uma mulher 

que não gostava de 
depilar as axilas no 
ônibus, ai um bêbado 
sentado lá atras: - Bai-
larina, oh bailarina ! A 
mulher não entendeu 
nada, o bêbado conti-
nuou: - Oh bailarina, 
bailariiiiina, olha pra 
mim bailarina. Depois 
de um tempo, a mulher 
já pu*a disse: - Que 
bailarina, onde e que 
o senhor esta vendo 
bailarina?? O bêbado: 
- Se a senhora não e 
bailarina, como e que 

consegue botar o pé 
ai em cima ??

------------x-----------
Dois bêbados es-

tavam no  bar  ha 
mais de três horas 
enchendo a cara, ate 
que um pergunta pro 
outro: -Onde eh que 
você mora? -Eu moro 
aqui na rua do lado... 
-Poxa! Eu também... 
Mas nunca te vi por 
aqui... -Minha casa eh 
a da esquina... -Poxa! 
A minha também eh 
na esquina... -A mi-
nha eh aquela ama-
rela...numero treze. 
-Pera lá! Mas essa eh 
minha casa, po*ra! 
-Não senhor! Eh muito 
minha! Então resolve-
ram solucionar este 
mistério e foram, os 
dois na direção da tal 
casa: -Eh aqui que eu 
moro! -IMPOSSIVEL! 
Quem mora aqui sou 
eu! -Macacos que o 
partam! Seu eu to fa-
lando que moro aqui 
eh porque moro! -De 
jeito nenhum! Ta me 
chamando de menti-
roso? -Tô sim, essa 
casa eh minha! -Não, 
eh minha! -Minha! -é, 
minha! E ficaram os 
dois naquele papo 
furado ate que a porta 
se abriu e uma senho-
ra aparece louca da 

vida, e diz: -BONITO, 
né! Pai e filho bêbados 
discutindo no portão!

------------x----------
O amigo fala: - Ó Zé 

sua muié tá te traindo 
com Arcides. - Magi-
na! Ela não me trai 
não. Cê tá enganado. 
- Oia Zé toda vez que 
ocê sai prá trabaiá o 
Arcides vai prá sua 
casa. Indignado com 
que o amigo diz, o 
Zé finge que sai de 
casa e se esconde 
dentro do guarda rou-
pa. Passando umas 
horas, quem bate na 
porta? O Arcides. O 
Zé fica olhando pela 
porta do guarda roupa 
que está entreaberta e 
logo vê: Sua muiê leva 
o Arcides para dentro 
do quarto e começa a 
sacanagem: tira blusa 
e os peito cai, tira a 
calcinha e a barriga 
cai. E lá de dentro 
do guarda roupa o 
Zé põe as mãos no 
rosto e diz: - Ai, meu 
Deus! Que vergonha 
do Arcides!!!

-----------x------------
O cliente (america-

no) convida a moça a 
repetir: ‘Once more!’ 
E a moça responde: 
‘Uai, sô! Eu mor em 
Pyrcicaba!

Se o justo é punido 
na terra, quanto mais 
o será o ímpio e o 
pecador?Salomão

N a q u e l a  t a r d e 
ocupavam-se os dis-
cípulos de Rabi Jona-
than com os Salmos 
de Davi. Um dos jo-
vens leu em voz alta: 
“O Senhor prova o 
justo; porém, ao ím-
pio e ao que ama a 
violência, aborrece a 
sua alma.”

Competia ao mes-
tre comentar e escla-
recer essa passagem 
do Livro. E o doutís-
simo Jonathan assim 
falou:

— Rico senhor foi 
ter à oficina de um 
oleiro onde preten-
dia adquirir vaso de 
alto preço. O oleiro 
mostrou ao visitan-
te bela coleção de 
vasos e começou a 
experimentá-los, ba-
tendo de leve. Mas 
não experimentava 
todos. De quando 
em vez, tomava de 
um vaso, olhava-o e 
deixava-o de lado. O 
comprador lhe per-
guntou, apontando 
para os vasos que 
haviam sido despre-
zados: “Por que não 
experimentas tam-
bém aqueles?” “Não 
adianta”, respondeu 
o oleiro, sem titubear, 
“são vasos trincados. 
Neles não posso ba-
ter. Qualquer deles, 
à menor pancada, 
ficaria em estilhaço. 
Só experimento os 
sãos, os perfeitos, 
sem emendas. Estes 

resistem aos choques 
mais fortes e podem 
ser úteis e precio-
sos.”

“E assim”, rema-
tou o Rabi Jonathan, 
“à semelhança do 
oleiro, Deus não ex-
perimenta o perverso, 
deixa-o; e vai tocar no 
justo que pode resis-
tir e salvar-se.”

Eis o que, a tal 
respeito, ensinava o 
bondoso Rabi José 
ben Hanina:

— O vendedor de 
linho, sabendo que 
o seu linho é bom, 
pisa-o e repisa-o, na 
certeza de que esta 
operação melhorará o 
produto. O bom linho, 
quanto mais batido, 
mais brilho e valor 
terá. Mas, quando 
sabem que o linho é 
de má qualidade, não 
se atreve a pisá-lo, 
pois a fibra se partiria. 
Pela mesma razão o 
Senhor não oprime o 
mau e sim o justo.

Não menos ex-
pressivas eram as 
palavras do Rabi Ele-
azar:

— Certo lavrador 
tinha dois bois; um 
fraco e o outro forte 
e robusto. Em qual 
deles punha o lavra-
dor a canga? Sobre 
o mais forte. Assim 
faz o Senhor com o 
homem justo.

Bereshit Rabbah, 
32. Cf. A. Cohen Le 
Talmud, p. 169. Reúne 
este trecho ensina-
mentos de três rabinos 
notáveis.

Lendas do Bom Rabi 
Malba Tahan

As provações do justo

Toque você também

Cantinho da Coquetel

Sudoku

Constância a técnica em telegrafia
Na estação da cidade de Ubá, 

MG, segundo meu saudoso pai: 
Luiz Ayres, havia uma mulher 
funcionária da ferrovia, famosa 
talvez por se a única de qualidades 
técnicas a operar em telegrafia, que 
era a responsável à manutenção 
dos aparelhos telegráficos e bem 
como nas linhas de transmissão 
daquele ramal férreo da zona da 
mata mineira, cujo nome um tanto 
diferente; Constância, a torná-la 
ainda mais conhecida.

Numa ocasião, Luiz depois de 
ausentar-se por algum tempo da 
região, retornou a Ubá onde tinha 
também a cidade como sua base 
logística.  Ao deixar o expresso e 
retirar suas canastras com os mos-
truários têxteis que permaneceriam 
à estação sobre guarda, soube pelo 
Sr Pedro, chefe da estação, após 
indagar pela atraente Constância, 
que a mesma havia sido punida 
pela direção da ferrovia com 10 
dias de suspensão, por um dos su-
pervisores, por ter sido responsável 
por quase um grave acidente às 
proximidades  da cidade Santana 
do Deserto.

Segundo constou, Constância 
procurava resolver a interrupção 
dos sinais telegráficos para San-
tana que caíra ao início da noite 
anterior causado talvez como fosse  
comum ocorrer, por corujas, mor-
cegos e até mesmo em atos van-
dálicos. Percorrendo o leito férreo 
portando seu aparelho telegráfico, 
baterias e pequena escada já por 
bom tempo sob sol inclemente a su-
bir e descer  a escada a cada poste 
à procura de sinais, finalmente os 
encontrou a desfazer a interrupção. 
Porém como havia contatado uma 
mensagem de outra estação a 
indagar se o trafego estaria livre 
de alguma composição, solicitava 
informação urgente, pois uma 
determinada fazenda receberia 
uma boiada vinda de  Chiador e se 
utilizaria à passagem de nível do 
quilômetro 35. Como a quantidade 
de rezes ser por volta de 400 ani-

mais e a passagem estreita, haveria 
a necessidade de algum tempo à 
travessia da cometiva. Preocupa-
da, assim que reparou o defeito, 
passou a mensagem a Santana e 
aguardou confirmação. Porém ao 
observar que a fita do aparelho aca-
bara não pode receber resposta da 
sua mensagem remetida. Pondo-se 
a caminhar sobre os trilhos, de 
súbito escutou um apito ao longe e 
não tardou vê entrar à curva  a lo-
comotiva expelindo densa fumaça e 
vapores. Sinalizando-a nota depois 
de dois apitos, a redução do veículo 
que veio a parar junto a Constância, 
que se introduz com seus aparatos 
técnicos, ajudada pelo maquinista, 
que diz que quase fora vítima de um 
grave acidente numa travessia de 
nível, quando deu pela frente com 
uma comitiva (boiada) cruzando a 
linha. Todavia, por sorte era dotada 
de peões experientes, que em tem-
po hábil  conseguiram desobstruir 
a via, sem que houvesse danos 
aos animais. Entretanto, ao olhar 
para trás, viu o estrago deixado, 
em que as rezes assustadas tanto 
de um lado e outro se espalhavam 
pelo mato sendo cercadas pelos 
peões a juntá-las. Soube-se depois 
que a fazenda após comunicar o 
ocorrido a ferrovia, foi ressarcida 
pela perca de 4 animais perdidos 
naquele estouro da boiada, que 
em consequência  trouxe uma 
punição a Constância de 10 dias 
de suspensão pelos maus serviços 
prestados...

Naquela oportunidade a mulher 
era vista apenas às tarefas domés-
ticas e procriar. Hoje felizmente 
elas se estenderam e já possuem 
seus espaços profissionais em 
pé de igualdade condizentes aos 
homens desprovidas de precon-
ceitos.

Moral da história : Neste epi-
sódio, a corda arrebentou do lado 
mais fraco. Afinal seria mais fácil 
punir a mulher em detrimento de 
uma punição a um supervisor. Feliz 
dia 8 de março

Passatempo

ralado e continue me-
xendo

3.Logo em seguida 
adicione a farinha de 
tapioca granulada e 
continue mexendo

4.Adicione o sal e 
pimenta a gosto

5.Pare de mexer 
quando todos os ingre-
dientes estiverem bem 
misturados

6.Despeje em uma 
forma coberta com pa-
pel filme (pvc), cubra 
em cima também e leve 
para a geladeira por 
duas horas

7.Depois retire da 
geladeira, corte em 
quadradinhos (dadi-
nhos) e frite aos pou-
cos em óleo quente ou 
coloque no forno até 
dourar

8.Sirva em seguida 
acompanhado da geleia 
de pimenta agridoce
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Aconteceu entre os dias 
06 a 09 de setembro, dentro 
do 7º Festival Gastronômico 
de São Lourenço - Degusta 
a  Vila Gastronômica.

O evento, com entrada 
gratuita, realizado no esta-
cionamento do Parque das 
Águas, contou com uma 
vasta programação cultural, 
com gastronomia, Cozinha 
Show, Degustações, Ofi-
cinas, Workshops  com a 
presença de vários chefes 
e cozinheiros, entre eles os 
Chefes Juliana Venturellié, 
Chef Luciano Rodrigues de 
Avellar do Senac, e o espe-
cialista em azeites Sandro 
Marques (SENAC SP) e 
muito mais, além de várias 
atrações musicais. O públi-
co também pode apreciar 
os pratos elaborados com 
azeite por alguns dos res-
taurantes participantes do 
festival, que montaram suas 
cozinhas na Vila. 

A abertura do evento 
aconteceu na quinta-feira 
(06) com várias atrações, 
como o Lançamento do 
Guia de Azeites do Brasil 
Safra 2018; palestra sobre 
“Cozinha Brasileira Contem-
porânea” com o especialista 
em azeites Sandro Marques. 
Para encerrar a noite a Or-
questra e Coral PROESA 
“Projeto Escola Sinfonia 
das Águas” deu um show 
de talento.

Na sexta-feira (07), fe-
riado, a movimentação foi 
intensa. Pela manhã vários 
workshops, dentre eles a 
Oficina Horta Orgânica – Da 
Sementeira A Colheita minis-
trado por  Luana Dayrell, do 
Movimento Dedico. A tarde 
houve o workshop: Música 
Alimento para a Alma da 
Conexão Extrema com a 
Secretaria de Turismo e Cul-
tura. Os shows foram com 
as bandas Mantiqueira Duo, 
Sammy Rod e Auyra Ferrer 
e Gustavo Costa.

No sábado (08) muita 
animação durante todo o dia! 
E a noite, um dos momentos 
mais esperado pelo público: 
o show “Tributo a Luiz Gon-
zaga, com o cantor Jhonny 
Vianna. O público dançou ao 

Vila Gastronômica do 
Degusta foi um sucesso
Evento aconteceu entre os dias 06 a 09 de setembro e faz 

parte do Festival Gastronômico de São Lourenço - Degusta

relembrar os clássicos do rei 
do baião. 

No domingo (09), último 
dia da Vila, várias atividades: 
Oficina: Mandala, Inspiração 
da Natureza – Trabalhando 
os Grãos , com a Artista 
PlásticaThais Carvalho, do 
Movimento Dedico; o De-
gustaKids, para as crianças,  
com a renomada Chef Ra-
quel Oliveira, da Arte do Mell, 
entre outras. Encerrando as 
atividades da Vila Gastronô-
mica subiu ao palco o músico 
Celso Moreira trazendo o 
melhor do Jazz Nacional.

Pensando também na 
capacitação e otimização do 
serviço prestado na cidade, 
em parceria com o Senac 
Minas, esteve presente no 
Festival o Senac Móvel, 
uma verdadeira escola sobre 
rodas que ofereceu, gratuita-
mente, capacitação na área 
de turismo e hospitalidade. 

Segundo a organização, 
em média 5.000 pessoas 
passaram por todo o evento. 
Cerca de 100 pessoas foram 
capacitadas nos cursos. Em 
média 350 participantes na 
Cozinha Show.

“O Degusta já se conso-
lidou como um evento de 
São Lourenço que, além de 
indutor de turismo, ainda 
faz a capacitação tanto do 
empresariado como dos 
colaboradores da área de 
gastronomia”, ressalta e 
comemora Alexandre Melo, 
organizador do festival.

Abertura da Vila Gastronômica com a presença da prefeita Célia Cavalcante e autoridades

Fotos: ARTcetera

O show “Tributo a Luiz Gonzaga, com o cantor Jhonny Vianna.

Movimento Dedico esteve presente ministrando cursos Durante os quatro dias a programação contou com vários cursos

Cerca de 5.000 pessoas passaram pela Vila

Vila Gastronômica foi no estacionamento do Parque das Águas

Mantiqueira Duo animou a noite de sexta-feira

Chef Ramon Damasceno e Chef Luciano Rodrigues de Avellar

Houve também o III Cine Degusta “Lenha no Fogão” As crianças também aproveitaram no espaço DegustaKids


