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Aconteceu em São 
Lourenço, no dia 27 de 
setembro, o primeiro En-
contro do Conselho Em-
presarial do Sul de Minas 
(Cesul), Regional Manti-
queira. Promovido pelo 
Grupo Unis, Faculdade 
Victor Hugo e Sebrae Mi-
nas, a iniciativa tem como 
objetivo, reunir as mais 
importantes lideranças 
empresariais do Sul do 
Estado e promover um 
ambiente colaborativo na 
busca da melhoria e atra-
tividade do ambiente de 
negócios e investimentos 
na região.

Aconteceu entre os dias 
05 e 09 de setembro, a tra-
dicional festa da Expoagro 
de Andrelândia. 

Mi lhares de pessoas 
comparecem a festa e pres-
tigiaram e apreciaram muita 
música boa com diversos 
artistas locais e regionais, 
além de grandes nomes da 

Conselho Empresarial do Sul de Minas

41ª Expoagro de Andrelândia

     Página 08 Festa também comemorou os 107 anos da cidade
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Tradicional Festa levou milhares de pessoas ao Parque de Exposição da cidade

música nacional de vários 
estilos, do pop rock ao ser-
tanejo.  O público também 
pode acompanhar o tradi-
cional Torneio Leiteiro que 
visa incentivar, reconhecer 
e valorizar os produtores 
rurais do município e, nes-
te ano, atingiu uma das 
maiores médias de todas 

as edições.
A festa começou na quar-

ta-feira, dia 05, com Som 
Mecânico animando o pú-
blico. Na quinta-feira subiu 
ao palco Chico Almeida e 
Banda  e Renan & Cristiano. 
Abrindo os shows na sexta 
a banda Ziriguidum agitou a 
plateia e após foi a vez da 

dupla Bruno & Barreto. No 
sábado a festa foi com a du-
pla sertaneja Fernando & So-
rocaba, animando o público 
com seus maiores sucessos 
e a banda AG4. Para encer-
rar a festa os shows foram 
com Juvanil de Oliveira e 
Banda Adrenalina.
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Maior evento mundial de susten- 
tabilidade do café será no Brasil

A Conferência Global de 
Sustentabilidade do Café 2018 
ocorrerá em Belo Horizonte, 
nos dias 8 e 9 de novembro, 
como parte da Semana Inter-
nacional do Café. O evento 
reunirá especialistas mundiais 
em sustentabilidade do café 
para debater temas como:

* Mudança de paradigma: 
a sustentabilidade do produtor 
em primeiro lugar

* O futuro da sustentabi-
lidade 

* O papel dos países pro-
dutores e dos consumidores 
no processo

* Regiões cafeeiras sus-
tentáveis

* Investimentos de impacto 
para promover a sustentabi-
lidade

A conferência, organizada 
anualmente pela Plataforma 
Global do Café (GCP), combi-
nará apresentações e painéis 
-- como três sobre “Inovação 
em Sustentabilidade” -- para 
abrir espaço a um grupo amplo 
de palestrantes, entre técnicos, 
produtores, comercializado-
res, exportadores, indústrias, 
certificadoras, sociedade civil 
(ONGs) e especialistas do 
mundo todo.

Venha saber como o consu-
midor entende a sustentabilida-
de e o que isto implica para os 
produtores de café. Entenda o 
que outros países estão fazen-
do e como estão avançando 
em sustentabilidade. Conheça 
os instrumentos mais recentes 
para avaliar a sustentabilidade 
em um mundo cada vez mais 
conectado.

Cinco razões para
participar:

1) Conhecer as tendências 
e melhores práticas em susten-
tabilidade do café

2) Fortalecer os parceiros e 
estabelecer novos negócios

Possibilidade de encon-
trar líderes da cafeicultura de 
muitos países, como Vietnã, 
Indonésia, Uganda, Colômbia, 

Quênia, Honduras, Tanzânia, 
Peru e Brasil!

3) Melhorar seus investi-
mentos em sustentabilidade 

4) Descobrir e participar de 
iniciativas locais

5) Testemunhar as vanta-
gens da colaboração global 
e local

Vários parceiros internacio-
nais e brasileiros viabilizarão o 
evento, com o envolvimento de 
Café Editora, Sebrae, Sistema 
FAEMG, Codemig, Organiza-
ção Internacional do Café, IDH, 
SCA e UTZ, entre outros. Os 
membros da GCP somam 150 
entidades, de diferentes países, 
que enviarão representantes.

A Conferência Global de 
Sustentabilidade do Café é 
aberta ao público: membros 

da GCP terão entrada gratuita, 
com direito a 2 ingressos grátis 
para acompanhantes de sua 
organização. Produtores, ONGs 
e demais participantes brasi-
leiros terão 50% de desconto 
no ingresso, que tem preços 
melhores até 21 de setembro; 
depois desta data os valores 
aumentam. O ingresso dá direi-
to à programação completa do 
evento e aos eventos sociais, 
como almoços e a festa de con-
fraternização dos participantes. 
Saiba mais no site oficial do 
evento, clicando aqui.
Sobre a Plataforma Global 

do Café 
A Plataforma Global do 

Café (GCP, da sigla em inglês) 
é uma associação internacional 
com 150 membros de todos os 
segmentos da cadeia produti-
va. Ela atua hoje em 9 países 
produtores (Brasil, Vietnã, 
Indonésia, Uganda, Colômbia, 
Quênia, Honduras, Tanzânia e 
Peru). A GCP tem como visão 
um setor cafeeiro sustentável 
que ofereça boas condições 
de vida para produtores e tra-
balhadores e assegure a oferta 
futura de café, enquanto prote-
ge os recursos naturais.

Fonte: Portal Terra

A Conferência Global de Sustentabilidade do Café 2018
ocorrerá em Belo Horizonte, nos dias 8 e 9 de novembro

Foto: Internet

Conab eleva previsão de safra 
de café para recorde de 59,9 

milhões de sacas
Boas condições climáticas e avanço da tecnologia elevaram 

rendimento por hectare plantado, segundo o órgão
Por Reuters/G1

A safra de café do Brasil em 
2018 foi estimada nesta terça-
feira (18) em recorde de 59,9 
milhões de sacas de 60 kg, au-
mento de 3,2% na comparação 
com o número apurado no levan-
tamento anterior, divulgado em 
maio pela Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab).

O terceiro levantamento ofi-
cial de safra de café do maior 
produtor e exportador global da 
commodity apontou um aumento 
de 33,2% na colheita ante 2017, 
com a Conab citando boas con-
dições climáticas e bienalidade 
positiva do arábica em 2018.

“Soma-se a isto, o avanço da 
tecnologia neste setor, sobretu-
do no tocante à produtividade”, 
afirmou a Conab em relatório, 
destacando que o rendimento 
agrícola por hectare foi recorde.

A colheita supera com folga 
o último ano de bienalidade po-
sitiva do Brasil, em 2016, quando 
a colheita total somou 51,37 
milhões de sacas.

A produção de café arábica 
do Brasil, que representa a maior 
parte do total, foi projetada em 
2018 em 45,9 milhões de sacas, 
ante 44,33 milhões na previsão de 

maio. Na comparação com 2017 
(ano de baixa produtividade do 
arábica), o aumento é de 34,1%.

A produção de café robusta 
(conilon) do país em 2018 foi esti-
mada em cerca de 14 milhões de 
sacas, ante 13,7 milhões na previ-
são anterior. A Conab apontou um 
aumento de 30% ante o ano pas-
sado, quando as lavouras ainda se 
recuperavam de uma seca.

A produtividade média do ará-
bica na atual safra foi estimada em 
30,74 sacas por hectare, um recor-
de histórico, sendo 33% maior do 
que aquela obtida em 2017.

Já a produtividade média bra-

sileira do robusta foi estimada em 
38 sacas/hectare, um incremento 
de 35,3% em relação a 2017, 
também um recorde histórico.

Minas Gerais, maior produtor 
de café do Brasil, teve colheita es-
timada em 31,9 milhões de sacas, 
sendo 31,6 milhões do arábica.

“O aumento estimado para 
essa safra é em razão do aumen-
to da produtividade, decorrente 
das boas condições climáticas, 
além do uso de irrigação e da 
bienalidade positiva.”

No Espírito Santo, a produção 
estimada chegou a 13,5 milhões de 
sacas, com 8,8 milhões para coni-

lon e 4,7 milhões para arábica.
Em São Paulo, a produção é 

exclusivamente de café arábica 
e a quantidade chegou a 6,2 
milhões de sacas. Outro Estado 
que apresentou bons resultados 
foi a Bahia, com produção de 2,9 
milhões do conilon e 1,9 milhão 
do arábica, segundo a Conab.

Em Rondônia, a produção 
deve somar 1,9 milhão de sacas, 
devido ao maior investimento na 
cultura, com a produtividade au-
mentando significativamente nos 
últimos seis anos, passando de 
10,8 sacas por hectare em 2012 
para 30,9 sacas na safra atual.

A área total de cafezais em 
formação e em produção em todo 
o país deve alcançar 2,16 milhões 
de hectares, sendo 1,86 milhão 
de hectares em produção.

A Conab apontou redução de 
área total na ordem de 2,3% ante 
2017. Quando a Conab realizou 
o levantamento, em agosto, o 
Brasil já havia colhido grande 
parte da safra.

Na semana passada, em sua 
última estimativa, o órgão divul-
gou que a produção de grãos no 
Brasil somou 228,3 milhões de 
toneladas, a segunda maior da 
história do país, atrás apenas da 
temporada anterior.

Brasil já tem 75 mil prestadores 
de serviços turísticos

Recorde histórico do Cadastur é resultado de trabalho de 
fiscalização e de modernização do sistema do Ministério do Turismo

O cadastro nacional de pres-
tadores de serviços turísticos, o 
Cadastur, atingiu em setembro o 
melhor resultado de sua história. 
A base de dados do Ministério 
do Turismo já conta com 75 mil 
cadastrados em todo o país - 
entre guias de turismo, parques 
temáticos, meios de hospeda-
gem, agências de turismo, além 
de outras onze categorias. O nú-
mero representa um crescimento 
de 23% em relação ao mesmo 
período do ano passado, quando 
eram 61.200 mil cadastrados.

“Esse crescimento significa-
tivo é resultado do trabalho que 
vem sendo desenvolvido pela 
área técnica no que diz respeito 
à modernização do Cadastur e 
também à fiscalização que vem 
sendo feita pela nossa equipe 
desde setembro de 2017. O 

resultado é uma atividade cada 
vez mais formalizada, o que 
beneficia a economia e traz 
mais segurança para o turista”, 
afirmou o ministro do Turismo, 
Vinicius Lummertz.

De acordo com a Lei do Tu-
rismo, o cadastro é obrigatório 
para: meios de hospedagem, 
agências de turismo, guias de 
turismo, transportadoras turísti-
cas, acampamentos turísticos, 

organizadoras de eventos e 
parques temáticos.

NOVO CADASTUR - No 
início do ano, o Ministério do 
Turismo apresentou o novo Ca-
dastur. Totalmente modernizado, 
ele possibilita que a inscrição seja 
feita totalmente online, em uma 
interface simplificada e interligada 
ao banco de dados da Receita 
Federal, trazendo menos buro-
cracia e mais rapidez para pres-
tadores de serviços que visam a 
formalização no mercado.

O Cadastur 3.0 também 
modernizou a emissão de cer-
tificado de registro, que agora 
contará com a tecnologia de QR 
Code com todas as informações 
dos cadastrados. Além disso, os 
veículos que realizam transporte 
turístico receberão novos selos 
com a mesma tecnologia.
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Por Deborah Penna

Gislene Vilela, escrito-
ra, jornalista e produtora 
cultural, acredita que a in-
formação e a literatura são 
armas fundamentais para 
a transformação do mundo 
e do cotidiano de cada um. 
Apaixonada pela escrita 
desde a infância, a autora 
ressalta a importância da 
influência de seus profes-
sores de português no seu 
gosto pela leitura. 

Natural de Caxambu e 
sãolourenciana de coração, 
Gislene começou a sua 
jornada profissional pelo 
universo da escrita ainda na 
juventude ao colaborar para 
o Jornal Vinde e Vede, veí-
culo de comunicação oficial 
da Renovação Carismática 
Católica da Diocese da 
Campanha da época.

Ao longo dos anos, tra-
balhou em diversos meios 
de comunicação de sua ci-
dade e região, construindo 
uma carreira de jornalista 
de reconhecimento local, 
devido a sua credibilidade 
e responsabilidade profis-
sional. Escreveu artigos 
e reportagens para o São 
Lourenço Jornal, o Jornal 
Região Sul (Itajubá), o Jor-
nal Classe Líder (Vale do 
Paraíba) e o Jornal Correio 
do Papagaio.

Apesar de realizada pro-
fissionalmente com a car-
reira jornalística, havia um 
sonho adormecido em seu 
coração: o de escrever um 
livro. “Com o passar dos 
anos, esse desejo, que eu 
alimentava quase todos os 
dias, foi sendo adiado por 
tantas outras prioridades”, 
conta Gislene. 

Gigi, como também é 
conhecida, recebeu diver-

A trajetória de Gislene Vilela 
pelo universo das palavras
Jornalista e autora, Gislene promove 

ainda projetos culturais em sua cidade 
para fomento da identidade cultural local

sos incentivos para publicar 
seu livro, principalmente 
do esposo Paulo e de uma 
grande amiga. Foi quando 
ganhou forças e inspiração 
para concretizar o seu so-
nho. Seu primeiro livro, “Um 
Convite para a Vida”, lança-
do em 2007, relata histórias 
reais de pessoas que se 
deixaram abraçar pela vida 
e viveram-na de forma 
positiva. Em dezembro do 
mesmo ano, o livro ganhou 
o Prêmio Revelação no XVI 
CONAOP, realizado pela 
Academia de Letras e Ciên-
cias de São Lourenço.

Em 2015, Gislene rea-
lizou o Projeto Aula Viva, 
com o foco voltado para 
as comemorações dos 70 
anos do fim da 2ª Guerra 
Mundial. O Projeto pro-
moveu aulas interativas, 
palestras e exposições para 
instituições de ensino da 
cidade e região. 

Uma verdadeira aula 
“viva” na qual estudantes 
puderam aprender com 
relatos na primeira pessoa, 
criando uma ponte cultural 

Gislene Vilela, conhecida também como Gigi, é escritora, jornalista e produtora cultural

Foto: Arquivo Pessoal

e informativa entre jovens 
e veteranos. O sucesso do 
projeto foi tanto que uma se-
gunda edição foi realizada 
em 2016, com o tema dos 
90 anos de Emancipação 
Político-administrativa da 
cidade de São Lourenço. 

“Este trabalho foi reali-
zado com o intuito único de 
contribuir para a História, 
por entender que ela é de 
suma importância, promo-
vendo a interação entre o 
passado e o presente atu-
ando na transformação da 
realidade”, conta Gigi sobre 
o projeto. Nesse ano ainda 
nasceu a primeira edição 
da revista “Projeto Aula 
Viva”, com direção geral 
da idealizadora do projeto, 
Gislene Vilela. De acordo 
com a autora, uma segunda 
edição já está sendo prepa-
rada, dando continuidade 
sobre outros temas. 

Atualmente, Gislene é 
voluntária na equipe de 
redação da revista “O Atira-
dor”, veículo de comunica-
ção oficial do Tiro de Guerra 
04-024 de São Lourenço.

Em agosto de 2018, 
participou e colaborou com 
os organizadores do 1º 
Encontro de Escritores, 
realizado na Câmara Mu-
nicipal de São Lourenço, 
com o objetivo de valorizar 
autores locais e regionais, 
além de estimular produ-
ções literárias, intelectuais 
e editoriais. Em setembro, o 
seu trabalho jornalístico foi 
reconhecido pela Câmara 
Municipal, que enviou à 
autora uma Moção de Para-
béns “pela sua significativa 
contribuição em prol da di-
vulgação e da organização” 
do Encontro.

O sonho e o talento de 
escritora continuam vibran-
tes em Gislene, tendo mais 
três livros prontos para 
publicação. No entanto, a 
autora desabafa sobre as 
dificuldades de ser escritor 
no Brasil, sobretudo no 
interior. Ainda assim, não 
desiste e continua lutando 
pela realização de projetos 
e parcerias para a transfor-
mação do seu entorno, com 
informação e cultura. 
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Aconteceu entre os dias 
05 e 09 de setembro, a tra-
dicional festa da Expoagro 
de Andrelândia. 

Mi lhares de pessoas 
comparecem a festa e pres-
tigiaram e apreciaram muita 
música boa, com diversos 
artistas locais e regionais, 
além de grandes nomes da 
música nacional de vários 
estilos, do pop rock ao ser-
tanejo.  O público também 
pode acompanhar o tradi-
cional Torneio Leiteiro que 
visa incentivar, reconhecer 
e valorizar os produtores 
rurais do município e, nes-
te ano, atingiu uma das 
maiores médias de todas 
as edições.

A festa começou na quar-
ta-feira, dia 05, com Som 
Mecânico animando o públi-
co. Na quinta-feira subiu ao 
palco Chico Almeida e Ban-
da  e Renan & Christiano. 
Abrindo os shows na sexta 
a banda Ziriguidum agitou a 
plateia e após foi a vez da 
dupla Bruno & Barreto. Para 
fechar a noite com chave 
de ouro, a banda Zirigui-
dum voltou ao palco para 

41ª Expoagro de Andrelândia
Tradicional Festa levou milhares de 

pessoas ao Parque de Exposição da cidade

encerrar a festa na sexta. 
No sábado a festa foi com 
a dupla sertaneja Fernando 
& Sorocaba, animando o 
público com seus maiores 
sucessos como Bala de Pra-
ta, Paga Pau, entre outros. 
Também teve show com a 
banda AG4, que abriu e fe-
chou  a  noite de sábado. 

No domingo, úlitmo dia 
de festa, para encerrar as 
comemorações, os shows 
foram com Juvanil de Olivei-
ra e Banda Adrenalina. 

Fotos: Márcio Muniz/ Prefeitura de Andrelândia

Fernando & Sorocaba animaram o público com seus maiores sucessos

Em mais um ano, a Festa foi um sucesso de público

acesse www.correiodopapagaio.com.br/andrelandia

A dupla Bruno & Barreto cantaram na sexta-feira 

Bruno & Barreto

Prefeito Cacau e Karla e a dupla Bruno & BarretoPrefeito Cacau, Henrique da Cisum com Fernando & Sorocaba

Recepção dos Prefeitos, vereadores e convidados Vice Prefeito Ibraim e sua esposa com a dupla

Cacau, Henrique, André e CláudioA dupla recebeu suas carinhosamente suas fãs no camarim

Presença marcante do público regional e de outros estados

Show com Chico Almeida



O Torneio Leiteiro também 
começou na quarta-feira às 
21h com a participação de 158 
animais, entre vacas, novilhas 
e touros, das raças HPB, Giro-
lando, GIR, Jersey e Sindi. A 
grande premiação foi no domin-
go, dia 09, consagrando como 
campeã a vaca Gabi dos Crimi-
nosos, da raça HPB (Holândes 
Preto e Branco), animal de Jai-
ro Martins Moreira, da Fazenda 
Vista Verde que atingiu a média 
de 87.885 KG. 

Em segundo lugar ficou 
com a vaca Nicarágua, com 
média de 81.710 KG. O animal 
é do proprietário  João Ricardo 
Moreira e também pertence a 
Fazenda Vista Verde.

 Na categor ia  HPB 4 
Dentes a campeã foi a vaca 
Idalina, de propriedade de 
Eduardo Ubá Moreira; e a 
vencedora da categoria HPB 
2 Dentes, foi Jane, de João 
Gonçalves Moreira. Ambos 
os animais também são da 
Fazenda Vista Verde.

Na competição Girolando, 
a vencedora foi a vaca Gula, 
de propriedade de Riane Oví-
dio, do Sítio Milho Branco; 
seguida pelo vaca Traviota, de 

Sucesso de público e produção
Torneio Leiteiro icentiva, reconhece e 

valoriza os produtores rurais do município
Joaquim Márcio de Azevedo, 
da Fazenda Tubarana Mourão. 
E a Novilha Girolando campeã 
foi Aixa, de propriedade de 
Murilo Martins Moreira, tam-
bém da Fazenda Vista Verde.

No grupo GIR, levou o pri-
meiro lugar a vaca Haste, de 
Nelson Antônio de Paula, do 
Sítio Cachoeirinha.

Da raça Jersey, a campeã 
foi o animal Queixada, de 
Renato Martins Moreira, da 
Fazenda Vista Verde.

Na disputa da Vaca 100, a 
vencedora foi a vaca Lampari-
na, de propriedade de Joaquim 
Márcio de Azevedo, da Fazen-
da Tubarana Mourão.

Por fim, a Grande Campeã 
Morfologia Jovem, foi o animal 
Bica, de Diogo Seixas Salgado, 
da Fazenda Catanduva.

Houve ainda, pelo segundo 
ano consecutivo, o sorteio de 
brindes para os produtores 
rurais, com brindes ofertados 
pelo comércio de Andrelândia e 
os fornecedores da Prefeitura. 
50 produtores foram premiados 
com diversos prêmios, como 
micro-ondas, televisão, produ-
tos de nutrição animal, eletro-
domésticos, entre outros. 

Fotos: Prefeitura de Andrelândia

Grande Campeã do Concurso Leiteiro

Reservado grande Campeã do Concurso Leiteiro

Reservado Grande Campeã AdultoGrande Campeã Adulto 

Reservado Grande Campeã JovemGrande Campeã Jovem

acesse as páginas destas empresas em nosso portal

Campeã da Vaca Jersey Campeã Vaca Girolando Campeã Novilha GirolandoGrande Campeã Vaca 100

Campeã Ubere Jovem 1º lugar Vaca HPB 1º lugar Novilha GirolandoCampeã Ubere Adulto

Premiação do Torneio Premiação do Torneio1º lugar Novilha 4 Dentes 1º lugar Novilha 2 Dentes

Correio do Papagaio  ::  Pág 5Sexta-feira,  28 de setembro de 2018
Andrelândia



Pág 6 :: Correio do Papagaio Sexta-feira,  28 de setembro de 2018

A cidade de Aiuruoca é 
conhecida por suas belezas 
naturais, com mais de 70 ca-
choeiras pela região, além 
de sua “energia mística”, 
fazendo parte do Circui-
to Montanhas Mágicas da 
Mantiqueira. 

A cidade possui cerca de 
seis mil habitantes, na Serra 
da Mantiqueira a quase 1.000 
metros de altitude, ao pé do 
Pico do Papagaio, e recebe 
centenas de turistas que são 
recebidos por um povo aco-
lhedor e hospitaleiro. 

Foi em Aiuruoca, há 30 
anos, que o casal Andrea 
Nogueira e José Sarto es-
colheram para viver e criar 
os filhos, mas precisamente 
no Vale do Matutu, que fica 
a 17 quilômetros do centro 
do município. O acesso é 
por estrada de terra e no 
caminho é possível ver uma 
infinidade de cachoeiras.

Foi em Aiuruoca tam-
bém que inauguraram a 
loja Estrela D’água. Quem 
narra essa história é Lucia-
na Carvalho, filha do casal. 
“Com o passar do tempo 
meus pais abriram a loja e 
começaram a produção. Os 
dois estudaram Belas Artes 
e sempre desenvolveram 
técnicas de artes manuais. 
Começaram a confeccionar 
prismas, estrelas de vidro 
que ao colocar água dentro 
reflete o arco íris. Depois 
começaram a trabalhar 
com vidros, com luminá-
rias e outros produtos com 
a marcenaria. E depois 
com a confecção dos Bu-
das e Deidades Orientais 
com uma equipe de cola-
boradores que sempre nos 
ajuda”, conta.

Mas ainda viria muita 
coisa para a história da famí-
lia. Há alguns anos, em uma 
quarta-feira de cinzas a loja 
pegou fogo. Bem no dia não 
tinha água no bairro e não 
foi possível fazer nada para 
“salvar” o estabelecimento 
e os materiais, sendo tudo 
queimado. 

Mas, para uma família 
espiritualista e com fé, o 
ocorrido serviu de muito 
aprendizado e renovação. 
“O fogo trouxe a energia 
da transformação. Trouxe 
muita reflexão e muita força 
para reerguermos. E, assim 

Emporium Daia em Aiuruoca

como a Fênix, ressurgimos 
das cinzas e construímos o 
sonho novamente com deter-
minação e ajuda de amigos, 
familiares e a equipe que já 
tínhamos e sempre esteve 
com a gente. Sem essa 
ajuda não teríamos conse-
guido”, lembra Luciana. 

Havia também um so-
nho de abrir um café, no 
espaço ao lado da loja, que 
servia como depósito. Mas 
tinha um pequeno impasse, 
o casal não tinha quem 
administrasse e tomasse 
conta do lugar e o sonho 
foi sendo adiado. Até que, 
neste ano, Luciana voltou 
para Aiuruoca e junto com 
o marido topou o desafio de 
transformar a vontade em 
realidade. 

Em junho foi inaugura-
do o Emporium Daia, um 
espaço aconchegante que 
proporciona aos clientes 
uma vista maravilhosa para 
o Pico do Papagaio. 

Ao entrar no estabeleci-
mento você fica encantada 
com a decoração e se sente 
em um conto de fadas. Bem 
no centro há uma árvore 
construída especialmente 
para o local com vários 
quadrinhos com mensagens 
positivas. Por todo lado você 
encontra frases de grandes 
mestres da humanidade, 
imagens de Budas e Dei-
dades que completam a 
decoração. Você se sente 
em casa ao observar que 
tudo foi feito pelas mãos da 
família e com muito amor, 
sentimento que não falta 

Novidades para a cidade que ganha mais um 
aconchegante estabelecimento

Já é tradicional, durante 
todo o mês de setembro o Ju-
bileu do Senhor  Bom Jesus 
do Livramento, em Liberdade. 
Para celebrar e comemorar a 
data, várias atividades religio-
sas acontecem durante todo 
o mês, atraindo milhares de 
fiéis que acompanham as 
celebrações e orações em 
devoção ao Bom Jesus. 

Esse ano a comemoração 
foi ainda mais especial, já 
que o Santuário foi elevado à 
categoria de Basílica Menor. 
Esta será a 6ª basílica do 
Sul de Minas e a primeira da 
Arquidiocese de Juiz de Fora. 
Esse título de basílica é o 
mais elevado que uma igreja 
pode ter, depois da Catedral. 
Representa uma dignidade 
que os Papas dão com o obje-
tivo de destacar a importância 
daquele edifício sagrado, pela 
veneração e apreço que lhe 
atribuem os fiéis, a importância 
histórica e a beleza artística 
de sua arquitetura, e demais 
elementos decorativos, como 
esculturas, entalhes, retábulos, 
pinturas e outros.

A festividade começou 
no dia 1º de setembro, sá-
bado, com a Missa em pre-
paração para o Jubileu e 
abertura do mês.

No domingo, dia 02, hou-
ve a abertura oficial da festa, 
com missas e procissão, car-
reata e cavalgada saindo  da 
capela  da Vargem da Imagem 
conduzindo a imagem (répli-
ca) do Senhor Bom Jesus do 
Livramento até o Santuário, 
em seguida Missa Solene.

Houve entre os dias 03 
e 11 a novena ao Senhor 
Bom Jesus.

Na quarta-feira, dia 12, 
houve missas com unção 
de enfermos e idosos e 
pelas famílias.

No dia 14, na sexta-feira, 
dia dedicado ao Senhor Bom 
Jesus do Livramento houve 
a tradicional Exaltação da 

Festa do Padroeiro do Senhor 
Bom Jesus do Livramento 

Cruz. O dia ainda foi marca-
do de fortes emoções com 
o Momento da cerimônia de 
elevação do Santuário Bom 
Jesus do Livramento ao título 
de Basílica menor. E, nem 
mesmo a chuva fina que caiu 
no momento da missa atra-
palhou a celebração e os fi-
éis que acompanharam todo 
o ritual, lotando o interior da 
igreja e também acompanha-
ram a missa do lado de fora. 
Estavam presentes cerca 
de 70 presbíteros, inúmeros 
diáconos permanentes, sob 
a presidência episcopal. A 
presença de todos os semi-
naristas da Arquidiocese de 
Juiz de Fora, acompanhados 
pelo Reitor e demais forma-
dores, além de muitos prove-
nientes de outros seminários 
diocesanos e religiosos, 
conferiu ao evento litúrgico 
caráter inédito. 

Houve ainda lançamento 
de selo alusivo à data e Dom 
Gil Antônio Moreira, arcebispo 
metropolitano de Juiz de Fora, 
celebrou a Santa Missa. E 
procissão luminosa. 

A festa continuou com 
missas, terços e eventos 
rel igiosos até o úl t imo 
dia do mês.

Festividade atrai milhares de fiéis a Liberdade
durante o mês de setembro

História da Imagem do 
Bom Jesus do Livramento: 

 A história da imagem 
original do Bom Jesus do 
Livramento, que fica no 
santuário e á considerada 
a mais bonita do Sul de 
Minas. Foi esculpida entre 
os anos de 1720 e 1750 
e mede em seu conjunto 
1,90m. O grande destaque 
está no sangue que escor-
re das chagas de Jesus 
cobertas de Rubi, sendo a 
escultura toda em Cedro.

A obra impressiona a 
todos pela grandeza esté-
tica e por seu misticismo. 
Segundo a devoção popular, 
ela foi esculpida por um ve-

lho peregrino desconhecido 
que apareceu no local e 
como forma de pagamento 
ele pediu o que a população 
pudesse ofertar. Sua única 
exigência foi que o deixas-
sem trabalhar em um local 
isolado e sem interrupções. 
Ao final do terceiro dia as 
pessoas foram ao local para 
ver o andamento da escultu-
ra e para surpresa de todos 
o velho havia sumido e a 
estátua estava pronta em 
tamanho natural. 

Fonte: Arquidiocese 
de Juiz de Fora e Basíli-
ca Menor Bom Jesus do 

Livramento

As crianças e jovens que 
participam do Serviço de 
Convivência e Fortalecimen-
to de Vínculos (SCFV) do 
CRAS, de São Vicente de 
Minas, estão participando de 
um concurso de poesias. 

Segundo a coordenadora 
do CRAS, Lauriana Ribeiro 
de Almeida, a Prefeitura de 
São Vicente de Minas, por 
meio do Serviço de Convi-
vência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV) e da Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Social, realiza uma série 
de atividades no município. 
Estas atividades fazem parte 
dos Serviços de Proteção 
Básica da Assistência Social, 
direcionadas para crianças 
de 7 a 14 anos e que busca 
complementar o trabalho 
social com famílias e prevenir 
a ocorrência de situações de 
risco social e atende cerca 
de 60 crianças da cidade. “A 
ideia é que no horário da ma-
nhã as crianças que estudam 
a tarde estejam lá para fazer 
a prática das atividades, e 
no horário da tarde crianças 
que estudam pela manhã. As 
atividades são realizadas no 
CRAS, CASI (COHAB) e no 
Projeto Social (Vista Alegre). 
A cada mês, o SCFV trabalha 
um tema com as crianças”, 
conta a coordenadora.

No mês de setembro está 
sendo trabalhado o tema 
“Infância”, a Monitora Social 

CRAS de São Vicente de 
Minas realiza Concurso de 
Poesias e expõe trabalhos 
com Materiais Recicláveis

Larissa, Nataniele e Roseane 
propuseram aos alunos que 
fizessem poesia sobre o tema 
trabalhado.  Essas poesias 
estão expostas no Anexo da 
Prefeitura para votação, os 
três mais votados receberão 
prêmios no dia 17/10. A vota-
ção é aberta ao publico. “A po-
esia contribui para a formação 
do imaginário e criatividade da 
criança, além de expressar 
seus sentimentos, emoções e 
experiências ajuda no desen-
volvimento individual e crítico 
de cada um. No total são 34 
poesias participando do con-
curso”, explica Lauriana.

No mês de agosto, o 

tema foi Meio Ambiente, e 
depois de discutirem sobre a 
separação dos resíduos e a 
importância de reutiliza-los, 
as crianças confeccionaram 
vários objetos reaproveitando 
materiais recicláveis que utili-
zaram no dia-dia. Os objetos 
também podem ser vistos no 
Anexo da Prefeitura.

Para participar das ati-
vidades desenvolvidas pelo 
Serviço e Convivência For-
talecimento de Vínculo, as 
crianças e jovens devem estar 
inseridos no Cadastro Único. 
Quem tiver interesse em parti-
cipar deve ir até o CRAS para 
maiores informações.

Loja Estrela D’água e Emporium Daia 

Mesa para tomar café com vista para o Pico do Papagaio

Decoração feita pela família, cada detalhe com muito amor

Fotos: Márcio Muniz Fotos: CRAS São Vicente de Minas

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos atende crianças de 7 a 14 anos

Votação das poesias será até dia 17 de outubro

Fotos: Santuário Senhor Bom Jesus do Livramento

Na programação missas, terços e procissões 

Milhares de devotos participam da comemoração

nessa família e que trans-
borda para os clientes.  

O espaço é um empo-
rium, mas também um es-
paço para café. E no futuro 
pretendem servir refeições. 
É um espaço para o turista, 
mas muito para o povo 
local. Tem granel, produtos 
regionais, orgânicos, queijos 
finos, chocolates finos, mas-
sas e cervejas artesanais, 
lanchinhos, produtos vega-
nos, kombucha que é feito 
por eles mesmos. E esse é 
o que chama mais atenção, 
tudo é feito por eles. Desde 
o espaço da loja, decoração, 

José Sarto que fez os mó-
veis, prateleiras, balcão até 
alguns produtos. “O diferen-
cial que temos é que tudo é 
feito com muita dedicação e 
persistência, visando unir o 
útil ao agradável. Que pos-
samos ser a mudança que 
queremos para o mundo, ou 
pelo menos começar a dar 
os passos nessa direção”, 
conclui Luciana. 

Ao leitor fica o convite 
para conhecer o maravilho-
so espaço. Fica na Rua Fe-
lipe Senador, 1103, na saída 
da estrada de terra que vai 
para o Matutu e Alagoa.

Aiuruoca - Bom Jardim de Minas - Liberdade - São Vicente de Minas
CADERNO CIDADES
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São Lourenço

A c o n t e c e u  e m  S ã o 
Lourenço, no dia 27 de 
setembro, o Encontro do 
Conselho Empresarial do 
Sul de Minas (Cesul). Pro-
movido pela Faculdade 
Victor Hugo/ Grupo Unis 
e pelo Sebrae Minas, a 
iniciativa teve como tema 
o “Aprendizagem de Re-
sultado: Desenvolvimento 
Cognitivo da Vida Adulta e 
Profissional”. 

O encontro tem como 
o objetivo discutir ques-
tões empresariais pautadas 
no desenvolvimento de 
negócios e na internacio-
nalização das empresas 
sul mineiras. Mais de 13 
cidades da região com-
põem o Conselho, e se 
reúnem constantemente 
para analisar o mercado e 
propor melhorias. Em cada 
encontro são convidados 
profissionais do mercado 
para falar de assuntos que 
estão em voga. 

Este ano a palestra foi 
ministrada por Carlos Edu-
ardo de Barros. Mestre 
em Ciências Médicas e 
Neurociências, especia-
lista em Experto Universi-
tário em Neurociências e 
doutorando em Psicologia 
Educacional, é o atual CEO 
do Grupo Edson Queiroz 
(Minalba). O encontro reu-
niu vários empresários e 
lideranças de cidades da 
região da Mantiqueira de 
Minas, como Conceição 
do Rio Verde, Lambari, 
Caxambu, São Lourenço, 
entre outros estiveram pre-
sentes no evento. 

“É importante para a 
região receber um evento 

Empresários da Mantiqueira 
de Minas participam de 
encontro do Conselho 

Empresarial do Sul de Minas
Iniciativa é promovida pela Faculdade Victor 

Hugo Grupo Unis e pelo Sebrae Minas

desse nível, pois quere-
mos promover a troca de 
experiências, contribuin-
do, cada vez mais, para o 
desenvolvimento dos ne-
gócios e dos profissionais 
da Mantiqueira de Minas”, 
relata a analista do Sebrae 
Minas, Ticiana Tranqueira 
Malta Lopes.

Conselho Empresarial
Fundado em dezembro 

de 2015 por iniciativa do 
Grupo Educacional Unis, 
o Conselho Empresarial 
do Sul de Minas (Cesul-
minas) foi concebido para 
reunir as mais importantes 
lideranças empresariais do 
Sul do estado. O objetivo 
é promover um ambiente 
colaborativo na busca da 
melhoria e atratividade do 
ambiente de negócios e 
investimentos na região. A 
cada encontro são discuti-
das questões empresariais 
com palestras sobre temas 
atuais como tendências 
globais, cenário econômi-
co, entre outros.

Cerca de quarenta empresários da região participaram do encontro

Fotos: Márcio Muniz

Competição aconteceu no dia 16 de setembro

Diretores do Grupo Unis, Sebrae e Vitor Hugo

Palestrante Carlos Eduardo de Barros, Ceo do Grupo 
Edson Queiroz - Minalba

acesse www.correiodopapagaio.com.br/saolourenco
Evento reuniu centenas de atletas em São Lourenço

Campeonato Latino 
Americano Jiu Jitsu Esportivo
Evento reuniu centenas de atletas em São Lourenço

Aconteceu, no dia 16 de 
setembro, domingo, em São 
Lourenço, o Campeonato 
Latino Americano Jiu Jitsu 
Esportivo 2018.

O campeonato reuniu 
dezenas de lutadores na Ilha 
Antônio Dutra, e teve como 
luta principal as consagradas 
do jiu jitsu Jéssica Bate Esta-
ca versus Kalindra Faria, em 
uma super luta sem quimono 
e valendo o cinturão do even-
to. Kalindra Faria substituiu a 
lutadora Amanda Ribas, que 
machucou durante os treinos 
para o campeonato.

O cinturão ficou com Jés-
sica ‘Bate-Estaca’  ao finali-
zar  sua rival com uma chave 
de braço, conhecida como 
‘americana’.

Jéssica é uma lutadora 
brasileira de artes marciais 
mistas, é multicampeã de 
Jiu-Jitsu e, há cinco anos,  
compete na categoria Peso 
Palha do UFC (52 Kg). A atle-
ta chegou a São Lourenço 
direto de Dallas (EUA), após 
vencer de forma impressio-
nante, Karolina Kowalkiewi-
cz no UFC 228. Durante o 
evento houve também uma 
homenagem para a prefeita 
Célia e os secretários de 
Esporte, Paturi, e de Turismo 
e Cultura, Joana Coelho, 

juntamente com outras au-
toridades receberam uma 
homenagem da organização 
do Campeonato em agra-
decimento ao apoio para a 
realização deste evento na 
cidade. 

Sobre o Jiu-Jitsu

O Jiu-Jitsu é uma arte 
marcial de raiz japonesa que 
se utiliza essencialmente 
de golpes de alavancas, 
torções e pressões para le-
var um oponente ao chão e 
dominá-lo. 

Sua origem, como su-
cede com quase todas as 
artes marciais ancestrais, 
não pode ser apontada com 
precisão. Estilos de luta pa-
recidos foram verificados em 
diversos povos, da Índia à 
China, nos séculos III e VIII. 
O que se sabe é que seu 
ambiente de desenvolvimen-
to e refinamento foram as 
escolas de samurais, a casta 
guerreira do Japão feudal.

Essa arte marcial é in-
dicada principalmente para 
quem quer aprender golpes 
para se defender, ao mesmo 
tempo em que emagrece e 
define os músculos. Além 
disso, a luta é um hobby sau-
dável, forma de relaxamento 
e alívio do estresse.

Fotos: Divulgação do Evento


