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Restaurante Rancho Mineiro
comemora 25 anos de sucesso
Lugar se tornou referência na região entre os municípios de
Juiz de Fora e Caxambu, próximo ao trevo de Arantina

Há 25 anos, no dia
05 de fevereiro de 1994,
nascia, entre a cidade
de Caxambu e Juiz de
Fora, o famoso restaurante Rancho Mineiro.
Quem teve a ideia de
criar o restaurante foi
Fernando Neves e sua
esposa Maria Inês. O
proprietário já tinha uma
experiência larga em comércio de alimentação e,
em um salto de “loucura”
e empreendedorismo resolveu construir uma casa
de tijolos de arquitetura
rústica para um Restaurante de comida caseira
tipicamente mineira.
Como na maioria dos
casos de empreendimentos de sucesso, o começo
não foi fácil.

Foto: Arquivo Rancho Mineiro
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Confraternização de fim de ano
da CDL/ACE de São Lourenço
Diretores, empresários e funcionários se reuniram para
comemorar os trabalhos realizados durante o ano

A Câmara de Dirigentes
Lojistas e Associação Comercial e Empresarial de São
Lourenço - CDL/ACE promoveram, no dia 28 de dezembro,
sexta-feira, sua confraternização anual, que foi realizada no
espaço Le Sapê.
A festa foi marcada pela
união entre a diretoria, funcionários, parceiros convidados
e comerciantes da cidade.
Segundo a direção da CDL,
a festa foi para festejar mais
um ano de trabalho voluntário
em prol do comércio e das
indústrias de São Lourenço
e região. Presentes estavam
desde os mais simples empresários aos mais expressivos e
arrojados. Todos festejando e
augurando junto as suas famílias e seus funcionários um ano
promissor que se configura
ser diferente dos últimos anos
trazendo novas esperanças e
muitas expectativas.
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chamadas
Floresta Nacional de Passa Quatro
comemora novas parcerias
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Campeonato Interno de
Futebol de Campo em Cruzília
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São Vicente é o campeão do
Campeonato Regional Oficial da Liga
Andrelandense de Futebol
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Representações Sociais:
uma forma de conhecimento
*Por Luziana Karla Braga
de Souza
Este texto dá continuação
às reflexões oriundas da dissertação de mestrado cujo
tema são as representações
sociais do trabalho voluntário,
realizado por um grupo de voluntários atuantes na Associação do Voluntariado Vida Viva,
localizada em Varginha/MG.
A Teoria das Representações
Sociais (TRS) é uma forma sociológica de Psicologia Social,
a qual se difere das formas
psicológicas existentes nos
Estados Unidos. Teve origem
na Europa com a publicação
da obra, La Psychanalyse: son
image et son public, de Moscovici (FARR, 2013; SÁ, 1996).
Com essa obra, traduzida com
o título A Representação Social
da Psicanálise (1961), o autor
buscou respostas para o entendimento do mundo em sua
época, inaugurando a teoria
com o estudo das representações sociais da psicanálise na
sociedade Parisiense.
Alguns autores acreditam
que as representações sociais
são uma forma de conhecimento própria das sociedades
contemporâneas, as quais são
complexas e multifacetadas,
caracterizadas por seu pluralismo e rapidez das mudanças
econômicas, políticas e culturais, sendo uma forma de
conhecimento atual.
A TRS visa à compreensão da realidade social sob
uma perspectiva histórica e ao
mesmo tempo crítica, abrindo
um campo de pesquisas em
psicologia social e nas ciências
sociais como um todo. Em
suma, como teoria, a TRS busca o estudo da relação entre o
indivíduo e a sociedade, almejando a produção e construção
do conhecimento, dentro de
um enfoque social. Segundo
Jodelet (1993), a TRS é uma
forma de conhecimento prático
que liga um sujeito a um objeto,
denotando seu caráter social.
Nesse percurso, verifica-se a
existência de inúmeros elementos, tais como a comunicação, que liga os indivíduos em
suas relações interpessoais.
Conforme Moscovici (2015),
o senso comum é a matéria
prima da TRS, onde este senso comum busca entender as
relações sociais atuais.

Assim, as representações
sociais estão inseridas no universo de conhecimento do
senso comum, muito próximas
da realidade vivida pelos indivíduos. Os voluntários, agindo
com base em seu conhecimento empírico, no senso comum e
experiências cotidianas, criam e
compartilham representações
sociais originárias de valores,
atitudes, imagens, símbolos e
conhecimentos construídos em
conjunto. Essas representações
circulam e são partilhadas como
construções sociais. Como a
representação social constitui
um sistema de valores, ideias
e práticas com a função de
estabelecer uma ordem de
significados para capacitar os
indivíduos a se orientarem em
seu mundo material e social e
para dominá-lo, permite que
ocorra a comunicação entre os
membros de uma comunidade,
proporcionando-lhes um código
para o intercâmbio social a fim
de classificar os vários aspectos
de seu mundo e sua história. A
utilização da TRS no estudo das
concepções de voluntariado e
do trabalho voluntário possibilita
identificar quais os conteúdos
do cotidiano orientam o comportamento social e o pensamento
dos sujeitos em suas práticas
diárias do trabalho voluntário,
sendo que grande parte deste
depende do pensamento já
conhecido.
Dessa forma, o leitor é
introduzido na compreensão
do pensamento de Moscovici,
a partir da ideia de que as
representações são sustentadas pelas influências sociais
da comunicação e enquanto
realidades do nosso cotidiano,
tornam-se o principal meio de
interação social.
Neste sentido o que se
aprende com tal conceito é que
a produção do conhecimento
há de ser sempre contextualizada, pois, ela se dá no espaço
em que as pessoas interagem,
e por isso mesmo refletem as
circunstâncias e os interesses
específicos dessas pessoas
num dado espaço e num dado
tempo. Essa constatação é significativa para se compreender
o que interessa à psicologia
social, ou seja, a compreensão
dos processos que geram o conhecimento. Nesse espaço de
criação do saber, é certo que a
TRS se tornou uma modalidade

particular de conhecimento, já
que somente pode ser considerado conhecimento aquele que
faz parte da vida cotidiana das
pessoas, através do senso comum, socialmente elaborado,
pensado e interpretado; agindo
sobre a realidade. Trata-se de
conhecimento prático oposto
ao científico, mas parecido com
ele quanto à elaboração do
conhecimento partindo de um
conteúdo simbólico e prático.
A TRS abrange os diferentes tipos de cognições coletivas, posto que existem
padrões de apreensão do
conhecimento, como através
do senso comum ou sistemas de pensamento coletivo,
das sociedades ou grupos de
pessoas, estando sempre relacionada aos objetos sociais,
culturais e/ou simbólicos que
constituem representações
de alguma coisa. Quando as
pessoas fazem referências aos
objetos sociais, os classificam,
explicam e os avaliam, é porque têm uma representação
social desse objeto. A representação social, portanto, pode
ser compreendida como uma
teoria que sai do plano abstrato e insere-se nos problemas
concretos da sociedade, conforme são percebidos, vividos
e, portanto, construídos pelos
sujeitos sociais.
Assim, como uma forma
de conhecimento atual, as representações sociais têm um
conceito versátil. Isso porque
a representação nasce como
um processo social envolvendo
comunicação e discurso, bem
como, objetos sociais construídos e elaborados. Por outro
prisma, são consideradas fonte
de conhecimento por meio de
símbolos e afetos existentes
entre as pessoas em grupos
ou sociedades. Alguns autores
consideram a representação
social como um complexo indivisível, o qual une elementos
simbólicos, mentais e comportamentais, adquirindo sentido
em seu todo, donde nasce o
próprio objeto.

Sexta-feira, 25 de Janeiro de 2019

Nova Lei de Licitações poderá aquecer o
mercado de compras governamentais

Projeto está pronto para votação no plenário da Câmara dos Deputados
Por Huilder Magno de Souza
O Projeto de Lei 6.814/2017, que
traz a nova Lei de Licitações, está
pronto para votação no plenário da Câmara dos Deputados. Após 25 anos de
vigência da Lei 8.666/93, percebe-se
que os tempos são outros e reclamam
uma legislação mais moderna e em
sintonia com as grandes economias
mundiais.
O novo texto é mais objetivo e tem
sido elogiado por servidores públicos,
advogados e especialistas do tema,
que buscavam uma lei mais clara,
célere e, acima de tudo, com mais
segurança jurídica para as partes,
inclusive para os gestores públicos
responsáveis pelas contratações.
O texto revoga as leis 8.666/93
e 10.520/2002 (Lei do Pregão) e
dispositivos da Lei 12.462/11 (RDC).
Percebe-se que o legislador acabou
por compilar tudo aquilo que de fato
funcionou nas legislações revogadas,
sem, contudo, deixar de inovar em
diversos aspectos.
A experiência na aplicação daqueles dispositivos gestou uma lei mais
moderna, atual, em sintonia com esse
tempo de compras eletrônicas, que colocará o País alguns passos à frente no
tocante ao mercado de compras governamentais. Pode-se dizer que teremos
um código de contratos públicos.
Uma das grandes inovações do
texto, que ainda traz a figura do agente
de licitações – servidor responsável
por todos os atos da contratação -, é
o tratamento dado a algo muito importante para quem participa das disputas:
o pagamento.
O capítulo IX do texto é todo
dedicado ao pagamento e prevê o respeito à ordem cronológica, bem como
que, caso haja qualquer controvérsia
sobre a execução do objeto – algo
mais que corriqueiro no dia a dia da
administração -, a parte incontroversa
deverá ser paga e o valor da parcela
em discussão deverá ser depositado
numa conta vinculada ao contrato.
Essas disposições são inovadoras

e tendem a aquecer o mercado de
compras governamentais, já que uma
reclamação quase unânime de fornecedores é exatamente a dificuldade
de receber do poder público, pois o
contrato administrativo possui características próprias que, em geral, são
diametralmente opostas aos contratos
privados que estão sob a égide do
Código Civil.
O gestor público obrigado a agir de
acordo com o princípio da legalidade
é dizer: só poderá fazer aquilo que a
lei autorizar.
Assim, os contratos administrativos possuem características que os
diferem dos contratos privados, pois na
administração pública não prevalece
o desejo pessoal do gestor, mas o
interesse público.
Os gestores públicos, por sua vez,
estão sujeito às ações dos órgãos
de controle (CGU e TCU no caso da
União) e, por isso, toda a cautela ainda era insuficiente ao determinarem
pagamentos devidos em razão da
prestação de serviço ou fornecimento
de bem.
Geralmente, as empresas fornecedoras eram obrigadas a cumprir
suas obrigações mesmo com o atraso
do pagamento do poder público. Fatalmente, não eram poucos os casos
que desaguavam no Judiciário e se
arrastavam anos e anos para uma
solução do conflito instalado.
Há inúmeros casos de fornecedores que, sem receber do poder
público, acabaram fechando as portas,
contribuindo para as altas taxas de
desemprego do País.
O novo texto traz segurança
jurídica para as partes e, sem dúvida
alguma, trará para as disputas públicas
aquelas empresas que davam de ombros para esse mercado exatamente
pela dificuldade que tinham de receber
pelos serviços prestados.
Outros fatores demonstram o
acerto do texto, tais como o incentivo
das empresas locais e a criação do
Portal Nacional de Contratações Públicas, que deverá ser instituído pelo

Executivo federal e vai ter abrangência
em todos os Estados e municípios.
Soma-se a isso o fato também inovador que é a previsão no instrumento
de contrato de meios alternativos de
solução de controvérsias, inclusive
quanto ao equilíbrio econômico-financeiro, sendo permitidos, em especial, a
arbitragem, a mediação, a conciliação
e o comitê de resolução de disputas.
Assim, a nova lei acabará por
desafogar o Judiciário, evitando o ajuizamento de ações desta natureza.
E para as obras de engenharia
que dependam de licença ambiental,
o texto é ainda mais ousado, pois traz
a possibilidade de o edital prever que
tal obrigação seja do contratante, ou
seja, do poder público.
Dessa forma, será eliminado um
dos grandes problemas enfrentados
pelas empreiteiras, pois se sabe da notória morosidade dos órgãos licenciadores em concederem a licença, o que
impactava nos custos dessas obras e,
lógico, no imposto que pagamos.
Destaca-se ainda no projeto a
modernidade, em clara sintonia com
os anseios da sociedade, trazendo
em seu bojo mais transparência, celeridade e eficiência, algo muito simples,
mas que todo o brasileiro espera da
administração pública.
Nesse viés e, por tabela, o combate à corrupção também não ficou de
fora, pois o texto prevê duras punições
para quem fraudar o certame, por
exemplo.
Com uma lei mais moderna e eficiente, com a tão esperada segurança
jurídica nas contratações e ainda com a
possibilidade de resolução de conflitos
longe do Poder Judiciário e com punições mais severas para fraudadores,
o mercado de licitações públicas vai
passar por uma transformação, já que
as disputas serão ainda mais acirradas
e empresas que antes andavam distantes das licitações, estarão de volta, aumentando a competitividade e trazendo
mais economia ao erário e, lógico, para
o bolso de cada contribuinte.
A conferir a efetividade da nova lei.

*Luziana Karla Braga de
Souza é advogada, professora
de graduação e pós graduação, especialista em Direito
Penal e Processo Penal, além
de mestre em Gestão Pública
e Sociedade pela Universidade
Federal de Alfenas/MG.

Prefeitura
Municipal
de
Andrelândia

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo n° 019/2019, Pregão Presencial n° 010/2019.
Contratação de empresa especializada em eventos para
realização completa das festividades do Carnaval 2019
da cidade de Andrelândia.
Entrega de Envelopes e Sessão Pública dia 07/02/2019.
Horário: 13:00 horas. Informações (035) 33251432 ou
e-maillicitacao@andrelandia.
mg.gov.br. Pregoeira Aline
de A. Rizzi. Andrelândia,
22/01/2019.
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo n° 019/2019, Pregão Presencial n° 010/2019.
Contratação de empresa especializada em eventos para
realização completa das festividades do Carnaval 2019
da cidade de Andrelândia.
Entrega de Envelopes e Sessão Pública dia 07/02/2019.
Horário: 13:00 horas. Informações (035) 33251432 ou
e-maillicitacao@andrelandia.
mg.gov.br. Pregoeira Aline
de A. Rizzi. Andrelândia,
22/01/2019.
RETIFICAÇÃO
PROCESSO 009/2019 – PREGÃO PRESENCIAL 004/2019
Na especificação do item 14
da licitação supracitada, onde
lê-se: QUILO(KG)– passa-se
a ler: UNIDADE(UN). A Entrega de Envelopes e Sessão
Pública passará para o dia
08/02/19, com início às 13:00
horas. Informações poderão
ser solicitados através do email:licitacao@andrelandia.
mg.gov.br ou Tel.: (035)33251432. Pregoeira: Aline de A.
Rizzi - MG, 24/01/2019.

Unimed de São Lourenço
Cooperativa de Trabalho Médico
CNPJ: 25.471.574/0001-79

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da UNIMED DE SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, no uso das
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os senhores sócios cooperados para se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no Centro de Treinamento e Educação Corporativa da cooperativa,
sito na Avenida Antônio Junqueira de Souza nº 486, Bairro Centro, em São Lourenço, no dia 28 de MARÇO de
2019, às 17 horas para a 1ª (primeira) convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do n.º de sócios cooperados; em 2ª (segunda) convocação, às 18 horas, com a presença da metade mais um dos sócios cooperados
ou, ainda, em 3ª (terceira) convocação, às 19 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) sócios cooperados
para deliberarem sobre a seguinte pauta:
ORDEM DO DIA
1 – Prestação de contas dos Órgãos de Administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal,
compreendendo:
a) Relatório de Gestão;
b) Balanço Geral;
c) Demonstrativo das sobras apuradas e Parecer do Conselho Fiscal;
d) Plano de atividade da Cooperativa para o exercício seguinte.
2 – Destinação das sobras apuradas deduzindo as parcelas para os fundos obrigatórios;
3 – Fixação dos honorários, das gratificações e das cédulas de presença para os componentes do Conselho
de Administração, Conselho Técnico-Ético e Conselho Fiscal;
4 - Avaliação do valor ativado conforme IN/DIOPE nº 20/2008.
5 – Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal;
Para os efeitos legais e estatutários, declaro que o número de associados da cooperativa, nesta data, é de
218 (duzentos e dezoito).
São Lourenço, 25 de janeiro de 2019.

Dr. Musse José Matuck
Presidente

Sexta-feira, 25 de Janeiro de 2019
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Floresta Nacional de Passa Quatro
comemora novas parcerias
FloNa fará parcerias com a Prefeitura de Belo Horizonte e a Cemig

No último dia 14 aconteceu
na Floresta Nacional de Passa
Quatro - FloNa, administrada
pelo Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade – ICMBio, um evento para
comemoração e assinatura
das novas parcerias com a Unidade, o evento contou com a
presença de autoridades locais,
membros do conselho consultivo, colegas de outras Unidades
de Conservação e todos os
colaboradores e funcionários
da FloNa Passa Quatro.
O chefe da Unidade Sr.
Edgard de Souza Andrade
Júnior recebeu os convidados servindo um “café com
prosa” a moda mineira. Na
sequência inicio-se o evento
com as palavras do chefe, o qual discursou sobre
sonhos, sendo um deles a
manutenção eficaz da FloNa
Passa Quatro, para que isso
aconteça há necessidades
de estabelecer parcerias, e a
alegria e satisfação com que
estava recebendo à todos
para mais um sonho realizado, a assinatura de duas
parcerias muito importantes para a Unidade: Termo
de Acordo de Cooperação
Técnica – Projeto Montes
Verdes com Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e
assinatura do Protocolo de
Execução do Projeto Técnico de Reconstituição da
Flora com a CEMIG.
Para a assinatura do Termo de Acordo de Cooperação
Técnica – Projeto Montes
Verdes com Prefeitura Municipal de Belo Horizonte estava presente o Sr. Mário de
Lacerda Werneck Secretario
Municipal de Meio Ambiente
de Belo Horizonte, o qual discursou sobre a importâncias
das Unidades de Conserva-

Foto: Tamirys Mota – FloNa Passa Quatro

Foto: Laura Rodrigues Rezende Assessoria de Comunicação – Ascom – MA – BH

Larissa Paiva – CEMIG, Edgard Júnior – FloNa Passa Quatro, Mario Werneck
– Sec. Meio Ambiente BH, Antonio Claret Prefeito de Passa Quatro

Giocondo Greca, Amélia Borges, Fátima Carvalho, Ângela Marcondes equipe da Presidência do Lar Esperança e
Amor, juntamente com Antonio Claret Prefeito de Passa Quatro e Edgard Júnior – Chefe FloNa Passa Quatro

ção no país, e a satisfação
em ter mudas produzidas na
FloNa Passa Quatro, a qual
está localizada na Serra da
Mantiqueira berço das águas
do Rios Grande entre outros,
para serem plantadas nos
Parques e vias publicas da
capital mineira. As mudas
serão produzidas pelo viveiro
da FloNa Passa Quatro, com
materiais fornecidos pela
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de BH, sendo no
primeiro ano 10 mil mudas.
Temos que ressaltar que
este Termo já foi assinado
eletronicamente via SEI e
publicado no diário oficial.
A segunda assinatura
do dia foi do Protocolo de
Execução do Projeto Técnico
de Reconstituição da Flora
– PTRF – com a CEMIG,
representando o Sr. Rafael

Augusto Fiorine, Gerente
de Ações e Programas Ambientais da CEMIG, estava
presente a Sra. Larissa Maria Fonseca de Paiva a qual
participou da elaboração do
PTRF e pode explicar como
será executado na Unidade.
Outro acontecimento importante do evento foi o Sr.
Edgard entregar a Sra. Amélia Nair Vieira Borges Pínto,
Presidente do Lar Esperança
e Amor, o Protocolo de intenção de doação de um veículo
marca Ford, modelo Escort,
ano 2002, modelo 2003 pertencente à Unidade para o Lar
Esperança e Amor.
Esta entidade presta serviços, programas e projetos
de benefícios socioassistenciais como atendimento
gratuito e integral a crianças
e adolescentes em situação

de risco, miséria e abandono
familiar com finalidade de
garantir aos menores melhoria à qualidade de vida
e resgatando a moral com
princípios, conceitos e limites e sua plena inserção na
sociedade como cidadão respeitado e respeitador. A entidade fica afastada do centro
do município dificultando a
locomoção das crianças o
veículo será de muita valia
para a entidade.
Encerrou-se o evento com
a Palavra do Sr. Prefeito Municipal de Passa Quatro Sr.
Antonio Claret Mota Esteves,
o qual parabenizou a chefia da
Unidade pelas parcerias e principalmente a doação do veículo
para o Lar Esperança e Amor,
ressaltou também a importância da FloNa Passa Quatro para
o Turismo do município.

Mudas serão produzidas na Flona com materiais fornecidos pela Prefeitura
de Belo Horizonte

Cachoeira de Iporã dentro do Parque

Projeto Atitude Jovem Artesãos de Itanhandu
em Virgínia
serão cadastrados pela
Projeto é voltado para os adolescentes da
Secretaria de Cultura
cidade, com idade entre 12 a 18 anos
O Projeto “Atitude Jovem”
já acontece há alguns anos na
cidade de Virgínia e é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência Social.
Atualmente, o grupo conta com 20 jovens (sempre
assíduos aos encontros). No
momento, tio Fabiano (como
é conhecido o Orientador
Social e Professor, Fabiano
Rangel) está trabalhando a
conscientização em torno
do Janeiro Branco (saúde
mental e bem estar).
Segundo Fabiano, o
Projeto é destinado aos jovens de 12 a 18 anos, com
acompanhamento semanal.
Tem como objetivo trabalhar
questões do mundo atual,
os problemas relacionados
a essa fase tão “complicada”
da vida do ser humano e também fazer com que haja uma
interação entre eles.
“O Atitude Jovem, visto
por mim hoje, é um projeto
de apoio aos adolescentes
virginhenses, uma vez que a
adolescência é uma fase tão
difícil de se passar em nossas
vidas, buscamos levar a esses
meninos informações básicas
sobre as coisas da vida e também ajuda para sanar tantas
dúvidas que brotam com as
vivências. Essa foi a forma

Foto: Divulgação Prefeitura

Projeto social atende cerca de 20 jovens da cidade

que encontramos de oferecer
algo diferente do que a rua
oferece”, conta Fabiano.
É um projeto de cunho
orientador e também informativo, onde conta também com
a colaboração de psicóloga e
assistente social, para completar a equipe.
Nos encontros são trabalhados diversos assuntos
como: O uso da internet,
seus benefícios e prejuízos;
Prevenção do suicídio; Cuidados com a saúde mental;
entre outros.
“No início encontrei como
dificuldade, em um número
baixo de membros do grupo,

a falta de interesse, porém
com o tempo essa questão
foi resolvida, visto que, o
vínculo entre nós foi estabelecido. Procuramos também,
deixar com que os membros
do grupo sugiram temas de
seu interesse, realizamos
mesa redonda para discutirmos os assuntos, assistimos
filmes, promovemos passeios, jogos e lazer, visitas
ao asilo mensalmente e o
que estiver ao nosso alcance”, esclarece o Orientador.
Quem quiser conhecer
mais sobre o Projeto pode
procurar o CRAS de Virgínia e
obter mais informações.

Cadastro trará diversos benefícios para
os profissionais

A Secretaria de Cultura de Itanhandu está promovendo e organizando a
identificação e cadastro dos
artesãos do município.
Para participar, basta
comparecer à Secretaria de
Cultura, situada na Fundação Itanhanduense e preencher uma ficha cadastral
com informações pessoais
e dados sobre o artesanato
confeccionado. Esse cadastro é válido para todos os
tipos de artesanato.
Após feito, o artesão estará cadastrado dentre os
profissionais do município,
além de poder participar
da avaliação da Comissão
do Artesanato do estado
de Minas Gerais para o cadastro da Carteira Nacional
do Artesão, onde poderá
ganhar descontos em ingressos e ter a possibilidade
de participação em feiras
de artesanato nacionais e
internacionais.
Segundo o Secretário
de Turismo e Cultura, Renato Carneiro , a secretaria
já começou a entrar em

contato com os artesãos
para fazer uma filtragem
e montar uma turma para
realizar o primeiro cadastro. “O cadastramento é um
plano conjunto de desenvolvimento do artesanato de
Itanhandu que está sendo
articulado pela Secretaria
de Turismo e Cultura com o
objetivo de estimular a produção associada ao turismo,

considerada uma importante
atividade geradora de renda
para a comunidade da nossa
cidade. A ideia é realizar
feiras de artesanato em pontos estratégicos. A partir de
fevereiro haverá o Cadastro
Nacional do Artesão que a
Secretaria, em parceria com
o Governo do Estado, promoverá pela primeira vez na
cidade”, conta Renato.
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Aiuruoca - Baependi - Caxambu - Cruzília

Aiuruoca recebe a visita Aiuruoca confirma o
Carnaval Antecipado
de Sérgio Chapelin
Jornalista da Rede Globo, que apresenta o tradicional Globo
Repórter, esteve na cidade e visitou o Museu Municipal
Foto: Arquivo Pessoal

O renomado jornalista da Rede Globo Sérgio Chapelin esteve em
Aiuruoca, no dia 16 de
janeiro, acompanhado
de sua esposa Regina
Ghiaroni e da amiga Verônica Paiva Pires.
O trio aproveitou para
passear pela cidade e
conhecer o Museu Municipal Dr. Julio Arantes
Sanderson de Queiroz.
O Museu conta com 13
salas repleatas de obras
de arte que contam a história de Aiuruoca e seus
moradores ilustres.
A casa pertenceu ao
renomado médico Dr.
Júlio, tendo um grande
acervo de quadros, livros
e objetos. Além de inéditos acervos fotográficos
que narram o cotidiano,
as celebrações, festas
e momentos socioculturais do município.
Um dos funcionários
do Museu, e que recebeu
o jornalista, é o escritor e
poeta Gilmar Batista da
Silva que, na oportunidade, apresentou seu livro
“Manuscritos do Tempo”
para Chapelin.
“Conversando com
Chapelin de forma simples
e bem descontraída dei
um exemplar do meu livro
e ele, então de maneira
esperançosa, prometeu
a possibilidade de que a
história escrita possa gerar
uma mine série. Fiquei
muito alegre e emocio-

O escritor Gilmar Batista com o jornalista da Rede Globo Sérgio Chapelin

nado diante desta rica
promessa. Vamos esperar
as decisões do ilustre repórter para que o resgate
histórico venha encantar
todas as emoções vividas
e sentidas ao escrevê-lo”,
comenta Gilmar.
Segundo informações,
Sérgio tem uma fazenda
em Itanhandu e está
sempre pela região.
O livro Manuscritos
do Tempo foi lançado
no dia 08 de dezembro
no Museu Municipal, em
Aiuruoca e é uma poética e cultural narrativa do
verídico fato acontecido
em Aiuruoca, na antiga

rua da campina ,denotado com o assassinato da
Italiana de nome Luiza
Pirangioli, conhecida por
Madama ou Madame em
data de 26.03.1906.
Este cruel e sangrento episódio denominou
se “Crime das Joias e
posteriormente foi identificado e publicado como
“A Maior Tragédia da
História desta Terra”.
De acordo com os
cinquenta e um depoimentos colhidos, mostra-se o envolvimento
de várias pessoas, das
quais foram apenas quatro presas e julgadas,

cumprindo partes de
suas penas na cadeia
pública da cidade de
Campanha (MG), por
um período de um ano
e seis meses, enquanto
que “outros” passeavam
impunes pelas ruas desta cidade, conforme registraram as páginas 08,
192, 193, 194 e 195.
O livro é constituído
de quatro capítulos, nos
quais visualiza se toda
a história, devidamente
solidificada dentro dos
autos,(processo crime nº
1477) reencontrado no
fórum da cidade vizinha
de Baependi (MG).

Tradicional evento irá acontecer
nos dias 21 a 24 de fevereiro

O tradicional e tão
aguardado Carnaval Antecipado de Aiuruoca já
foi confirmado e você já
pode se programar.
A data da festa será
nos dias 21 a 24 de fevereiro e reunirá foliões
no primeiro Carnaval
Antecipado do Brasil.
A programação completa da festa será divulga em breve.
A tradição do Carnaval Antecipado de
Aiuruoca completa 81
anos em 2019 e continua atraindo foliões de
todos os cantos do país.
Em 1938, o então pároco do município decidiu
suspender as comemorações do carnaval por
considerá-lo uma festa
profana. Com o cancelamento, mais tarde, um
grupo de moradores de
Aiuruoca convenceram
o pároco a autorizar a
realização de um baile na semana anterior,
para que esta não fosse, necessariamente,
considerada uma festa
de Carnaval. O boato
se espalhou pela região
e a cada ano foi aumentando o número de visitantes, que passaram a
frequentar o município
para pular o carnaval
durante a noite e curtir,
durante o dia, as mais
de 70 cachoeiras catalogadas no município.

Além de conseguir
pular carnaval sem impedimentos, a comunidade trouxe para o
município de Aiuruoca o
título de primeira cidade
brasileira a promover um
Carnaval antecipado,
que sempre acontece
uma semana antes da
data oficial da festa no
país. Por isso é um
evento tombado como
Patrimônio Cultural e
Imaterial do Município,
sendo uma verdadeira
tradição que todos os
anos reúne milhares de
pessoas durante os quatro dias de festividades.
Aiuruoca atrai anual-

mente milhares de foliões para as festividades
tradicionais de Carnaval
e é uma cidade que se
destaca também por
suas riquezas naturais.
Os foliões que optam
por aproveitar o carnaval no município tem o
privilégio de prestigiar
as paisagens encantadoras do Sul de Minas.
O cartão-postal da cidade é o Pico do Papagaio, uma elevação que
chega a 2.093 metros e
que integra a APA - Área
de Proteção Ambiental – da Mantiqueira e
o Parque Estadual da
Serra do Papagaio.

Campeonato Interno de
Futebol de Campo em Cruzília
Time Celebridade foi o grande campeão

Fotos: Arquivo Time

O tradicional Campeonato Interno Municipal de
Futebol de Campo de Cruzília teve sua grande final
do dia 1º de dezembro no
estádio do Ypiranga.
A final foi disputada entre as equipes Celebridade
X Colina. O resultado foi de
1 a 0 para o Celebridade,
que se consagrou campeão
do torneio.
Sete equipes disputam
o Campeonato que, neste
ano, começa no dia 29 de
setembro.
Fábio Henrique Ferreira Mendes, um dos treinadores do Celebridade
disse que é uma alegria
muito grande disputar
esse campeonato e ainda
mais sair com o troféu de
campeão. “Nós e todas as
outras equipes esperamos
o ano todo para o campeonato interno. Esse ano
foi muito bem disputado
e, graças a Deus, fomos
campeões. Foi um jogo
clássico, muito difícil e
muito bonito com a torcida que se fez presente
apoiando os times. Ser
campeão é uma alegria
muito grande e o ano que
vem tem mais”, ressalta o
treinador.
O Celebridade também
ganhou com o melhor goleiro, que foi o Daniel e como
artilheiro, prêmio para o
Fábio Landim.
Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura,
dos Esportes e Turismo de
Cruzília, o torneio, que é
anual, tem por finalidade in-

Time Celebridade se destacou no Campeonato

O Celebridade foi o grande campeão do torneio

centivar o futebol, disciplina,
educação, respeito, competição justa, honestidade,
bondade entre os jovens e
adultos, revelar novos valores para o futebol e para
a vida, estimular os jovens
a praticar esporte e proporcionar aos participantes
benefícios físicos, mental
e cultural, bem como criar
novas formas de amizades
entre atletas, dirigentes,
sociedade e profissionais
envolvidos no evento.
Segundo Eduardo Arantes Pereira, Chefe do Departamento do Esporte, no
campeonato todos jogam
contra todos, classificando
quatro equipes para as semifinais. A primeira rodada
foi no mesmo dia do início
do campeonato, sendo três

partidas por sábado na primeira fase, somando sete
rodadas. “Na segunda fase,
que foram as semifinais,
foram duas rodadas com
duas partidas cada, jogo
de ida e jogo de volta. Já
na terceira e última fase, a
final, foi apenas uma partida decisiva, totalizando dez
rodadas”, explica.
A participação no Campeonato Interno 2018 é
exclusivamente aberta as
equipes e atletas de futebol
amador de Cruzília. Mas,
excepcionalmente, neste
ano, disputarão também o
Campeonato Interno Municipal as equipes Hooligans
United, formado por atletas
nascidos em Baependi e o
time Sobradinho, da cidade
de São Thomé das Letras.

Além das duas, disputam os times Cachoeira,
Celebridade, Colina, Vila
Nova e Vira Copo.
Os jogos do campeonato aconteceram todos os
fins de semana nos campos
do Ypiranga Atlético Clube
e no campo do Sete de
Setembro.
“É de grande apreço
da população local os jogos de futebol de campo.
O número de atletas do
município e nível técnico
é bem considerável, o que
nos motiva a incentivar a
prática do esporte, possibilitando melhor qualidade
de vida, disciplina, educação, respeito, honestidade, amizade e o desporto
como lazer para toda família”, ressalta Eduardo.

Goleiro Daniel, ganhou o troféu de melhor goleiro do campeonato

Artilheiro do Campeonato Fábio Landim
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Andrelândia - Bom Jardim de Minas - São Vicente de Minas

São Vicente é o campeão do Andrelandense lança livro
Campeonato Regional Oficial da sobre a Fábrica Ferreira
de Juiz de Fora
Liga Andrelandense de Futebol Guimarães
Professora e pesquisadora Cláudia Gaspar resgata a
Final aconteceu no dia 23 de dezembro, no Estádio
Municipal Lourenço Motta, na cidade de Carvalhos

Fotos: Arquivo Pessoal

O São Vicente Esporte
Clube, time da cidade de
São Vicente de Minas, foi
o grande campeão do 33º
Campeonato Regional Oficial da Liga Andrelandense
de Futebol (LAF).
A grande final foi disputada entre o São Vicente o time
Sport Club Corinthians Mineiro, da cidade de Carvalhos.
A primeira rodada da
final aconteceu no Estádio
José Horácio, em São Vicente, no dia 16 de dezembro, tendo o placar 2x1 para
o São Vicente.
O jogo foi marcado por
muitas emoções. Ariel marcou para o Corinthians aos 5
minutos do primeiro tempo.
Mas, aos 37 minutos, Paulinho empatou para o time
da casa e, aos 41, ainda
do primeiro tempo, Jardel
abriu vantagem e marcou
o segundo do São Vicente
Esporte Clube.
O jogo da grande final foi
no dia 23 de dezembro, no
Estádio Municipal Lourenço
Motta, na cidade de Carvalhos (MG), que ficou lotado
com as torcidas dos times e
torcedores de toda a região
que acompanharam a decisão. O árbitro da partida foi
Wagner Reway, da FIFA, e
que já apitou nada menos
que 18 partidas das Séries A
e B do Brasileirão 2018.
Com o placar de 4x0, São
Vicente levou a taça para a
casa. Os gols foram marcados por Dedé, aos 3 minutos;
aos 40 e aos 44 minutos o
jogador Mineiro marcou dois
gols. No segundo tempo,
foi a vez de Luís Guilherme
fechar o placar com um gol
aos 32 minutos.
Além do time campeão e
o vice, foi eleito o artilheiro
do campeonato, que foi o
jogador Mineiro, do São
Vicente, com 9 gols.
O prêmio de goleiro menos vazado foi para Luís Felipe, também do São Vicente,
que levou apenas 7 gols.
Com a vitória, o São Vicente é sete vezes campeão

Time do São Vicente Esporte Clube - Campeão da LFA 2018

Time do Sport Club Corinthians - Vice-Campeão da LFA 2018
da LAF (1998, 2000, 2001,
2011, 2015, 2017 e 2018),
se isolando como maior ganhador de títulos da Liga.
O tradicional Campeonato Regional Oficial da Liga
Andrelandense de Futebol
já está em sua 33º edição e,
neste ano, contou com a participação de nove equipes,
com 32 partidas ao longo do
campeonato. Os times participantes foram: São Vicente
Esporte Clube e Academia
Vicenciana, da cidade de
São Vicente de Minas; Aiuruoca Esporte Clube, da cidade de Aiuruoca; Botafogo
de Futebol Andrelandense e
Esporte Clube Atalanta, de
Andrelândia; Sport Club Corinthians Mineiro, de Carvalhos; Esporte Clube Cruzeiro,
da cidade de Madre de Deus
de Minas; Piedense Futebol
Club e União Futebol Clube
do município de Piedade do
Rio Grande

Entrega do troféu de Artilheiro ao atacante Mineiro

Entrega do Troféu de Campeão ao São Vicente

Entrega do Troféu de Vice-Campeão ao Corinthians

Entrega de troféu do Goleiro Menos Vazado a Luís Filipe

história da extinta e importante fábrica de tecidos

A professora e pesquisadora Cláudia Gaspar acaba
de lançar o livro “História e
Memória da Ferreira Guimarães em Juiz de Fora”.
Cláudia nasceu em Andrelândia, mas passou a
maior parte de sua vida
em Juiz de Fora. Foi lá que
começou a trabalhar na conhecida Companhia Têxtil
Ferreira Guimarães, onde
ficou de 1987 a 2007. Por
isso, também, o interesse da
autora em contar um pouco
da história da fábrica, que
encerrou suas atividades
em 2014, e suas contribuições para Juiz de Fora.
“O livro é o resultado da
minha dissertação de mestrado em História, quando me
dediquei a pesquisar sobre
a história da fábrica e suas
interfaces com a história de
Juiz de Fora. É um projeto que
representou muito para mim,
pois a Ferreira Guimarães
também fez parte da minha
história”, conta Cláudia.
A obra foi lançada no
final do ano passado, por
meio da Lei Murilo Mendes,
e reúne pesquisas em jornais
antigos, como “Diário Mercantil”, “O Pharol” e Tribuna,
além de visitas ao escritório
da empresa, em São Paulo,
ao acervo da Ferreira Guimarães que foi doado para
o Instituto de Artes e Design
(IAD/UFJF) e entrevistas
com antigos funcionários.
A Cia. Têxtil Ferreira
Guimarães foi fundada em
1906, por Benjamin Ferreira Guimarães, na cidade
fluminense de Valença, e se
tornou uma das maiores empresas do setor no Brasil.
Em novembro de 2007,
a empresa encerrou praticamente todas as suas
atividades na Acabadora
de Tecidos, demitindo quase todos os funcionários e
iniciando um processo de
Recuperação Judicial no
mesmo ano. Em 2009, porém, foi decretada a falência
e, a última unidade da cidade encerrou em definitivo as
atividades em 2014.
O livro também descreve
as lembranças que os exfuncionários têm da Companhia; a importância da empresa na construção dessas
identidades pessoais; quais
desenhos foram criados e
quais pontos representam,
através de suas significações, as linhas de construção dessas identidades.
O livro é divido em três
capítulos. No primeiro, é relatada a trajetória da Companhia relembrando as fábricas
têxteis que a antecederam no
local de sua instalação, caso
da Fábrica dos Ingleses,
que depois adotou o nome
de Companhia de Tecidos
Industrial Mineira, chegando às crises que forçaram
demissões, o fechamento
da unidade fabril e, por fim,

Fotos: Arquivo Pessoal

Mário Jorge e Vera Regina de Carvalho com a autora

Eliana Gaspar, Cláudia e Carlos Henrique Queiroz

As irmãs Eliana e Cláudia

Presentes no lançamento do livro
o fechamento da unidade presa deixou em termos de
acabadora de tecidos.
lembrança e memória que
No segundo capítulo, podem ser reconhecidos,
é mostrado o trabalho de também, como patrimônio
estamparia da Ferreira Gui- cultural. Além de ser resmarães e sua evolução em ponsável pelo entrelaçatermos de criação e moda. mento das palavras que
E, no terceiro, o leitor en- compõem o texto do livro,
contrará depoimentos de também fiz questão de
antigos funcionários que realizar as ilustrações e diconfirmam as memórias que rigir toda a composição vificaram sobre a empresa.
sual do mesmo, criando os
Segundo a autora, o livro desenhos que alinhavam
busca demarcar a importân- as páginas desta história,
cia da Companhia, tanto escrita com as lembranças
nos funcionários, como na de tantas pessoas”, consociedade.
clui Cláudia.
“Registro o que a emFonte: Tribuna de Minas

Bom Jardim de Minas realiza o tradicional
Encontro de Folia de Reis
Seis Companhias da cidade e região participaram da festa

No dia 6 de janeiro, a
Praça Antônio Jacinto de
Faria (Praça da Rodoviária),
em Bom Jardim de Minas,
mais uma vez foi palco das
manifestações culturais do
município. Desta vez, foi o
Encontro de Folia de Reis,
que reuniu seis companhias
da cidade e região.
Participaram do Encontro
o Grupo de Folia de Reis
Estrela do Oriente, do Mestre
Julinho, o Grupo Jornada Irmão Edmar, do Mestre Marco
Aurélio, o Grupo Terno de
Reis, do Mestre Tunico, o
Grupo Estrela do Oriente, do
Mestre Amarildo, o Grupo Sr.
Paulino do Mestre Eddy, e o
Grupo Estrela Guia, do Mestre
Lucas de Passa Vinte.
O Prefeito de Bom Jardim
de Minas, Dragão, ressaltou
a importância de valorizar a
tradição cultural da cidade e
lembrou que durante a sua gestão, foi sancionada a Lei de nº
1.484/2017, que tornou a Folia
de Reis “Patrimônio Imaterial
de Bom Jardim de Minas”.
O evento teve apoio da

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, dos Grupos
de Folia de Reis, do Conselho
Municipal do Patrimônio Histórico e da Câmara Municipal
de Bom Jardim de Minas.
A Folia de Reis está associada a uma tradição cristã
portuguesa e espanhola, introduzida no Brasil no século XVI,
como instrumento pedagógico
dos jesuítas. Hoje, a tradição se
mantém viva em muitas regiões
do País. Em 2017, o Conselho
Estadual de Patrimônio de Minas Gerais declarou a Folia de
Reis como Patrimônio Imaterial
do Estado.
Os grupos de Folia de
Reis, geralmente, são compostos por músicos tocando
instrumentos, como tambores, reco-reco, flauta e rabeca, além da tradicional viola
caipira e do acordeão.
Todos se organizam sob
a liderança do Capitão da
Folia e seguem com reverência os passos da bandeira,
cumprindo rituais tradicionais de inquestionável beleza e riqueza cultural.

Principais personagens da
Folia de Reis:
- Três reis magos: representam os reis magos
que visitaram Jesus e o
presentearam com incenso,
ouro e mirra.
- Mestre palhaço: responsável pela animação da festa,
através de danças, pulos e
brincadeiras.
- Coro: canta as músicas,
louvores e entoações de cânticos religiosos.
- Mestre (também conhecido como embaixador):
responsável pela organização
da festa.
- Bandeireiro: espécie de
porta bandeiras da festa. A
bandeira geralmente é feita
com tecido brilhante e tem a
imagem dos três reis magos
estampas.
- Festeiro: é em sua
casa que geralmente ocorre
a cerimônia da “tirada da
bandeira”.
- Banda musical: músicos
uniformizados tocando violão,
sanfona, zabumba, pandeiro,
surdo, caixa, triângulo e flauta.

Fotos: Prefeitura
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Restaurante Rancho
Mineiro comemora 25 anos
Lugar se tornou referência na região entre
Bom Jardim de Minas e Caxambu

Fotos: Rancho Mineiro

Há 25 anos, no dia
05 de fevereiro de 1994,
nascia, entre a cidade de
Caxambu e Juiz de Fora,
o famoso restaurante
Rancho Mineiro.
Quem teve a ideia de
criar o restaurante foi
Fernando Neves e sua
esposa Maria Inês. O
proprietário já tinha uma
experiência larga em comércio de alimentação e,
em um salto de “loucura”
e empreendedorismo resolveu construir uma casa
de tijolos de arquitetura
rústica para um Restaurante de comida caseira
tipicamente mineira.
Como na maioria dos
casos de empreendimentos de sucesso, o começo
não foi fácil. No início
chegou a operar sem luz
e a água era levada através da rede com grande
custo para o Restaurante,
mas, o desacreditar de
seu sonho nunca passou
pela sua cabeça e com
carisma e inteligência o
Restaurante hoje é referência na região sul de
Minas Gerais.
Segundo Fernando, é
uma alegria muito grande
olhar para trás e ver tudo
que já foi feitos nesses
25 anos de história. “Começamos bem pequenos,
fomos crescendo aos poucos e hoje somos referência na região. A maioria
das pessoas saem do Rio
de Janeiro e São Paulo e
calculando o horário para
chegar aqui a tempo de almoçar com a gente. Uma
das grandes alegrias do
meu trabalho é a quantidade de amigos que faço.
Hoje meu trabalho é uma
diversão. Construímos um
ambiente e uma equipe de
trabalho muito agradável,
todos vestem a camisa da
empresa. Ao completar 25
anos, só podemos esperar mais e mais alegrias
e novidades”, conta o
empresário.
No seu cardápio uma
variedade de alimentos
faz a delícia de quem passa por ali. As saladas são
sempre frescas e buscam
sempre por alimentos
sem agrotóxicos. Além de
uma comida tipicamente
mineira, deliciosa, feita no
fogão à lenha, o Rancho
Mineiro tem uma consciência ecológica. A água
utilizada no restaurante
também é cuidadosamente preservada.
“Meu desperdício é
zero. Tem uma composteira onde transforma as
sobras em adubo orgânico para utilizar na horta,
separa o lixo seco, as
latas e as garrafas pet.
Conseguir fazer esse
trabalho é muito legal,

O restaurante oferece o melhor da comida tipicamente mineira

principalmente aqui na
região, é um exemplo.
Minha água é de mina.
Ela brota de uma pedra,
eu fiz uma represa e ela
vem por gravidade. É
uma água leve e muito
boa. Não usamos nada
de conservante. O molho
de tomate é de tomate
mesmo” garante Fernando.
Acoplado ao restaurante podemos encontrar uma lojinha onde é
possível degustar e levar
para casa o que tem de
melhor da cachaça da
região, sendo o estado
de Minas uma referência
nessa bebida peculiar e
de grande variedade e
sabor. Junto tem também
o melhor do artesanato
brasileiro, concentrando
boa parte nos artesões
da própria região sul de
Minas, fomentando assim
uma economia local.
Nesses 25 anos o
Rancho acumula as mais
diversas histórias, material que aos poucos vem
sendo elaborado em formas de pequenos texto
na construção de um livro
contando um pouco do
mineiro e da vida humano
do Restaurante.
Com uma página no
Facebook o Rancho Mineiro sempre está atualizando as novidades e
mantendo uma interatividade com seus cliente e
amigos.
Passear pelo Sul de
Minas tem muitos atrativos, mas esse é uma
lugar que você não pode
deixar de visitar quando
passando ou passeando
pela BR 267 (Rodovia
Vital Brazil) em todas as
direções. Clientes, amigos, famílias, todos se
programam para passar
pelo trecho na hora do
almoço e poder saborear o belo tempero da
comida mineira, aliado
ao simpático e carinhoso
atendimento, além do
contato com a natureza, a
bela vista e encontrar um
pouco do mundo mineiro
em um só espaço.
O Rancho Mineiro já

Mural com diplomas e fotos

Fernando Neves comemora mais um ano do Rancho

Cada detalhe é pensado e criado com muito amor

Restaurante é conhecido e querido por muitos clientes

foi visitado por artistas famosos durante toda a sua
história e como recordação
Fernando expõe nas paredes do restaurante quadros
com os autógrafos que recebeu ao longo dos anos,
entre eles, de Milton Nascimento, Mauro Mendonça,

Claudinho Bochecha, entre
muitos outros.
O restaurante está
aberto todos os dias da
semana, das 9h às 17h.
O almoço é servido das
11h às 15h todos os dias
e nos domingos e feriados até às 16h.

Festa de São Sebastião em
Andrelândia é comemorada
com fé e alegria

Paróquia celebrou a data entre os dias 11 a
20 de janeiro com muitas solenidades
A tradicional festa de
São Sebastião, em Andrelândia, aconteceu entre os
dias 11 a 20 de janeiro.
Do dia 11 ao dia 19
de janeiro aconteceram
todos os dias, na Igreja
Matriz, missas em homenagem ao Mártir, com o
tema: “A Igreja somos todos nós, e as suas necessidades são as nossas”.
No domingo, dia 20, o
dia mais esperado por todos, pois é a data em que se
comemora o “Dia do Glorioso Mártir São Sebastião”.
As comemorações começaram ainda no início do dia, às 06h, com
a Alvorada Festiva pela
Corporação Musical São
Pio X. Às 08h a população se reuniu na Igreja
Matriz para Santa Missa,
Às 9h30m aconteceu uma
missa no Rosário. Às 12h
aconteceu o repique dos
sinos que anunciou a festa
de São Sebastião.
Na parte da tarde aconteceu o tradicional e animadíssimo Leilão de Gados,
no Parque de Exposições,
que contou com a colaboração da população e foi
um grande sucesso.
A noite, às 19h a cidade acompanhou a Procissão em honra ao glorioso
Mártir São Sebastião
e Missa Solene nas intenções dos festeiros,
procuradores, doadores
e arrematadores.
Para encerrar a grande
festa com chave de ouro
realizou-se o tão esperado Leilão de Prendas na
praça da Matriz.
No geral, São Sebastião é lembrado em diversas cidades brasileiras,
mas no Sul de Minas ele
é invocado para proteger
animais contra pestes e
epidemias, além de ser
um intermediador de bênçãos para a lavoura.
É impressionante a
devoção que um soldado
do império romano do
século III pode ter ainda
hoje no século XXI. São
Sebastião é o padroeiro
de várias cidades em todo
o território brasileiro, onde
celebra grandes festas no
dia 20 de janeiro, em que
se celebra esse Santo.
Sobre o Santo
São Sebastião é de
Narbonne, mas sua família é de Milão. Na época em que ele viveu os
cristãos estavam sendo
duramente perseguidos
pelo imperador romano
e o seu desejo de ajudar
esses irmãos na fé foi o
que levou ao serviço militar. No exército era um

Fotos: Regina Nascimento/Divulgação Paróquia

Tradicional Festa emocionou os devotos

Houve missas e procissão em louvor ao Santo

Centenas de fiéis acompanharam a programação

soldado formidável e por
baixo dos paramentos
militares nunca deixou
de lado a sua identidade
de cristão, vivendo uma
autêntica vida cristã. Várias vezes alentou os perseguidos pela fé a não
fraquejarem nos últimos
momentos.
Quando chegou a
sua hora, também não
deixou de lado a sua fé,
mantendo-a firmemente
apesar das ameaças do
imperador. Um apóstata o
denunciara como cristão
e o Imperador ficou triste
porque o considerava um
ótimo soldado, mas se ele
quisesse continuar sendo

soldado, deveria deixar a fé
em Jesus. Como não o fez,
o Imperador o condenou a
ser morto a flechadas.
A imagem de São Sebastião mais comum é
uma que ele se encontra
amarrado a um tronco
de madeira, traspassado por algumas flechas,
com aparência de morto.
Talvez por isso muitas
pessoas ainda associem
que ele morreu nesse
episódio, mas esse não
é o final da história. Depois de alvejado, alguns
amigos perceberam que
ele ainda vivia e o levaram a uma senhora muito
cristã, que o curou.

O Rancho se destaca também pelo acolhimento aos viajantes

Errata: As fotos do Natal de Bom Jardim de Minas,
publicadas na edição de nº 1265 de 28 de Dezembro de 2018,
são de autoria de Francisco Matos e não da Prefeitura
Municipal de Bom Jardim de Minas, conforme informado.
Lojinha ao lado do restaurante atrae os turistas

É possível encontrar artesanatos feitos na cidade e região

acesse www.correiodopapagaio.com.br/nomedacidade
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Passatempo

Cozinhe você também

Toque você também

ESTROGONOFE DE CARNE

Num descuido, uma macaquice!
Curtia o parque das águas em
São Lourenço, quando sentado
num dos bancos fiquei apreciar
os macacos que sobre as árvores
davam seus “shows”, fazendo
suas artes e macaquices.
Ali, absorto, em dado momento me veio à mente o
episódio contado por Evandro,
um chefe de trem da ferrovia
Leopoldina Raillway que o
deixou bastante preocupado
numa das viagens à cidade de
Campos dos Goitacazes (RJ),
o qual passo a descrevê-lo.
Dizia Evandro, que devido
ao temporal que assolou a
região do norte Fluminense,
obrigou o expresso campista
a aguardar à normalização
do tráfego em linha de apoio,
próximo a localidade da Reserva das Antas. Porém, por
precaução de Evandro, foi
instruído aos passageiros a
cerrarem os vidros das janelas dos vagões, enquanto ali
permanecessem, pois o local
era um tanto silvestre e a
incidência de insetos poderia
causar desconforto.
Com o tempo passando, alguns passageiros impacientes,
talvez pela claustrofobia e o
calor, abaixaram os vidros. De
súbito se chega à janela dos
fundos do vagão; um macaco.
As mulheres que ali se encontravam, assustando-se com o
símio; o espanta. Só que uma
dela, querendo dar de engraçada, pegou na sacola algumas
bananas e pôs-se o comê-las
provocando o animal, que sobre
uma árvore se posicionara. Claro que pelo odor da fruta, o bicho
tentou se aproximar e não deu
outra. Pulando à janela retira a
banana da mão da mulher; que
mesmo assustada gostou da
brincadeira e descascou outra.

Não tardou, outro macaco se
juntou ao tal “ladrão”.
Sem imaginar às possíveis
consequências, instigando-os,
de repente os bichos entram no
vagão formando uma confusão.
Com os gritos das “idiotas”, os
demais passageiros aturdidos,
voltam-se e vêem a cena onde
os símios agarrados as duas
mulheres, que se debatendo,
tentam se desvencilhar, passam a correr pelo corredor
apavorando a todos. Nisso, um
cidadão fardado, sai em socorro das desafortunadas, tentando enxotar os macacos, que
enfurecidos avançam também
contra ele, atacando-o. Com o
pânico generalizado e a gritaria apavorante, o homem saca
do coldre sua arma e dispara
duas vezes. Lógico que houve
silêncio e a balburdia serenou.
Evandro que através da vidraça
da porta, a tudo observava externamente, abre-a e entra no
vagão onde todos, sem exceção, permaneciam abaixados
às poltronas. Pedindo calma,
pois os macacos se evadiram,
indagou se alguém se feriu ou
fora atingido pelos disparos.
Felizmente a não ser alguns aranhões e mordidas,
roupas rasgadas das duas
mulheres e do homem, cuja
farda danificou-se e dois furos
no teto do vagão, tudo não
passou de um grande susto.
Após se utilizar da caixa de
emergência do vagão, Evandro, obrigou que todos fechassem os vidros. Pois os animais
poderiam voltar, provavelmente em bando maior e o ataque
se tornaria bem complicado.
Quanto aos três feridos, faziase necessária a ida a um
posto medico em Campos e,
claro, a costureira!

INGREDIENTES
1 kg de carne de
sua preferência,
como patinho ou
coxão mole
3 cebolas médias
1 vidro de champignon ou palmito
sal e pimenta-doreino a gosto
2 latas de creme de
leite
3 tomates picados
sem pele e sem
sementes
3 colheres (sopa)
de óleo de oliva
2 colheres (sopa)
de ketchup
1 cubo de caldo de
carne dissolvido em
100 ml de água

Melhor estudante
do mundo
O professor de
matemática levanta
uma folha de papel
em uma das mãos e
pergunta para Joãozinho:
- Se eu dividir essa
folha em quatro
pedaços com o que
eu fico?
- Quatro quartos,
professor!
- E se eu dividir em
mil pedaços?
- Papel picado, professor!

Tirinhas

Caipiras Curiosos
Dois caipiras estavam na rua e avistaram um aglomerado
de gente. E um
caipira perguntou pro
outro:
- Ô cumpadi como é
que a gente vai ver o
que aconteceu?
O outro responde:
- Cumpadi, vem comigo que eu tive uma
ideia.
E lá foram os dois
gritando:
- Sômo parente da
vítima, sômo parente
da vítima.
Chegando lá eles
viram que era um
jumento atropelado.
Pescador Executivo
O executivo da empresa estava trabalhando
muito estressado. O
médico o recomendou
a ir pescar num local
bem tranquilo. Foi então para uma roça bem
pacata, levando varal,
anzol e minhocas.
Começou a pescar
e um caipira que
morava ali perto se

agachou no chão, espiando curioso a pescaria. Três horas de
monótona pescaria e
o caboclo continuava
lá, agachado, espiando curioso. Mais cinco
horas de pescaria e o
caipira continuava lá,
olhando tudo. O executivo ficou com dó do
caipira e perguntou:
- O senhor está com
vontade de pescar
um pouquinho?
E o caipira responde:
- Num tenho paciência não, sô!
O Velhinho da Praça
O Joãozinho chama
a mãe dele e diz:
- Mamãe, você pode
dar dinheiro para
um velhinho ali da
praça?
E a mãe responde:
- Posso sim, meu
filho. Que velhinho é
esse?
E o Joãozinho responde:
- Naquele mamãe,
o que está falando
“olha a pipoca quentinha”.

Em uma panela, adicione o óleo, a carne,
a cebola, os tomates,
o caldo de carne e
deixe cozinhar por 20
minutos.
Acrescente o ketchup
e o champignon e
deixe cozinhar até
obter um molho consistente e cremoso.
Desligue o fogo e
acrescente o creme
de leite sem soro.
Mexa até incorporar o
molho ao creme.
Coloque em uma
forma refratária e
decore com tempero
e batata palha.

Sudoku

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

Ria você também
Pedindo a Deus
Desanimado com
meu emprego, clamei
a Deus que me desse um emprego novo
onde eu pudesse direcionar, ter o controle de tudo nas mãos,
que abrisse muitas
portas, que fosse
grande, que entrasse
muito dinheiro, que
passassem muitas
mulheres lindas.
- Deus ouviu meu pedido. Virei motoristas
de ônibus articulado.

MODO DE
PREPARO

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.

Lendas do Bom Rabi
Malba Tahan
A Esposa Má

Conta-se que o judicioso Rabi José, o Galileu,
tinha a esposa má e obstinada que lhe amargurava
a vida. A terrível mulher
o fazia sofrer toda sorte
de contrariedades, escândalos e humilhações;
interrompia-o em seus estudos, insultava-o diante
dos próprios discípulos.
Estes não se conformavam com aquelas
cenas escandalosas e
atribuíam a culpa ao doutor que, como marido, não
dava fim àqueles vexames. Um dia, finalmente,
manifestaram todos com
franqueza sua indignação, e ardentemente
exortaram o mestre a
repudiar aquela péssima
e indigna companheira.
O bom marido procurava atenuar a culpa
da esposa, escusá-la de
todas as grosserias e ocultar-lhes os defeitos. Infelizmente a mulher contribuíra
com valioso dote para o lar,
ao passo que o doutor não
possuía senão pequenos
bens de fortuna.
Os discípulos, não
querendo sofrer, por mais
tempo, aquela situação
de constrangimento, e
movidos de compaixão
pelo mestre, reuniram
entre si a soma que correspondia ao dote, e
induziram o rabi a indenizar a rancorosa mulher e
requerer o divórcio.
A perversa, de posse
do dinheiro, abandonou
sem o menor pesar o pobre doutor;algum tempo
depois se enamorou do
governador da cidade,
com o qual se casou, passando muitos meses numa
vida divertida e ruidosa.
Mas o bem dura pouco; o governador, que era
um homem opulento e
prestigioso, caiu na antipatia do príncipe, foi despojado de todas as riquezas,
ficou reduzido à extrema
miséria, e, para cúmulo da
desgraça, feriu-o súbita e

irremediável cegueira.
Não tendo meio algum de vida, marido e
mulher tiveram de recorrer à caridade pública.
Todos os dias a infeliz
levava o marido cego
pelas ruas, e da piedade
dos transeuntes recolhia
as míseras migalhas com
que se mantinha.
O cego, que conhecia
muito bem a cidade, notou que a mulher não o
levava nunca a uma certa
praça muito concorrida.
Não a censurou, mas pediu-lhe que o conduzisse
até lá, porque os israelitas
que moravam na tal praça
seriam certamente muito
pródigos nas esmolas.
— Esmolar entre os
hebreus? — retorquiu a
mulher num gesto de revolta. — Mas não sabes
que era israelita o meu
primeiro marido? Não, eu
não me exporei nunca a
essa humilhação.
O cego insistiu ainda,
porém a mulher declarou
que nunca concordaria
com aquilo.
Num dos seus costumeiros passeios, o cego
percebeu casualmente
que se encontravam próximos da tal praça. Alterando, então, a voz e
ameaçando, exigiu que a
mulher o conduzisse ali. A
mulher resiste; o cego pragueja e, iracundo, arrojase sobre ela, segura-a
pelos cabelos e começa a
espancá-la com fúria.
Aos gritos da infeliz
acodem várias pessoas,
entre as quais Rabi José,
o seu primeiro marido.
Este, reconhecendo sua
ex-esposa, sente o ânimo agitado por penosa
recordação.
Procura acalmar o
cego, consola a desditosa criatura, dá aos
dois uma habitação
de sua propriedade e,
desde então, toma a
seu cargo a manutenção do pobre casal.

Cantinho da Coquetel
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São Lourenço

Confraternização de fim de ano
da CDL/ACE de São Lourenço
Evento reuniu diretores, funcionários e comerciantes da cidade

A Câmara de Dirigentes Lojistas e Associação Comercial e
Empresarial de São Lourenço
- CDL/ACE promoveram, no dia
28 de dezembro, sexta-feira, sua
confraternização anual, que foi
realizada no espaço Le Sapê.
A festa foi marcada pela união
entre a diretoria, funcionários,
parceiros convidados e comerciantes da cidade.
Segundo a direção da entidades, a festa foi para festejar mais
um ano de trabalho voluntário em
prol do comércio e das indústrias
de São Lourenço e região. Presentes estavam desde os mais
simples empresários aos mais
expressivos e arrojados. Todos
festejando e augurando junto as
suas famílias e seus funcionários
um ano promissor que se configura ser diferente dos últimos anos
trazendo novas esperanças e
muitas expectativas.
A animação foi total, com o
show da banda MoonHead Combo e muita música boa.
Segundo Rachel Cohen,
a nova diretoria chefiada pelo
empresário Wagner João Soares Mancilha Junior tem em seu
corpo de Diretores jovens empresários que estão estimulados e
incentivados por seu presidente
em atender todos os desejos e

Jantar de confraternização reuniu diretores, empresários e funcionários da ACE/CDL

objetivos dos associados trazendo cursos inteligentes, palestras
,efetivação de seminários e
encontros, políticas públicas,
capacitação, desenvolvendo a
Primeira Semana Global com
parcerias do Sebrae e da Unis.
“Demos início ao Natal das
Águas que foi o primeiro passo
para realizarmos de agora em
diante nossa festa de Natal em
nossa cidade. Enfim, sempre
estaremos atuando para o bem
e crescimento de nossa comunidade oferendo novos produtos e
muitas parcerias”, ressalta.

Empresários da Quel Jeans e Casa Esperança

Empresários da Águas de São Lourenço

Empresários do Mercadinho do Papel

Empresários do Paladar Mineiro e Posto e Padaria San Remo

Empresários da Quitanda Dois Irmãos

Revista Cult é lançada em São Lourenço

Revista busca resgatar e registrar os Patrimônios Culturais da nossa cidade
Na noite de quinta-feira, dia
24 de janeira, a Ermida Bom Jesus Do Monte foi o cenário para
o lançamento da Revista CultPatrimônios de São Lourenço.
A revista Cult-Patrimônios de
São Lourenço será anual e contará a história dos nossos patrimônios tombados, sendo distribuída
gratuitamente nas escolas e para
o público em geral.
Nesta edição, contou um
pouco mais sobre a Ermida
Bom Jesus do Monte, o Santo
Sudário, a Escola Municipal Dr.
Melo Viana, Palacete Cardoso,
Montanha Sagrada, além de falar
sobre a Capoeira, Folia de Reis,
Festa de Agosto e Orquestra de
Violeiros.
Segundo Natália Chinait,
Coordenadora de Conteúdo da
Revista, os principais objetivos
da publicação serão deixar um
registro histórico, trabalhar a democratização da cultura levando
a informação para todos, além de
noção de pertencimento. “A revista tem uma linguagem simples e
bem atrativa, trazendo o registro
da nossa memória e valorizando
a nossa cultura local”, conta.
A revista foi desenvolvida
pela Diretoria de Cultura de São
Lourenço, através de pesquisas,
estudos, entrevistas e depoimentos, e é um projeto do Conselho
Municipal do Patrimônio Cultural.
Faz parte das ações do Projeto
de Educação Patrimonial desenvolvido no ano passado e nesse
ano, e que tem como objetivo
levar conhecimento à população
de São Lourenço, e também a
seus visitantes, sobre os patrimônios tombados e registrados
da cidade.
Dentro do Projeto, no ano
passado, houve o curso “Cultura, Patrimônio e Preservação”
(realizado no dia 2 de outubro

de 2018, na Câmara Municipal),
o “1º Concurso Cultural de Artes
Visuais” (realizado em novembro
de 2018), Neste ano, em janeiro,
a população pode participar de
seis oficinas artísticas, ministradas pelos vencedores do 1º
Concurso de Artes.
Do Concurso, obras de seis artistas da cidade foram escolhidas
para compor o corpo da Revista.
Foram selecionados trabalhos

de pintura em tela, fotografia, desenho, história em quadrinhos, vídeo arte, instalações e escultura,
sobre os patrimônios tombados
da cidade.
A escolha das artes foram
pela Criação Artística, Conceito,
Qualidade e Execução das Obras,
Relevância Artística da Proposta,
Fidelidade à representação do
Patrimônio entre outros fatores.
Os artistas premiados foram

Karla Rodrigues de Souza, Daniel
Fernandes da Silva, Arlete Ignez
Pedrosa Ruivo, Leandro Cândido,
Luiz Alves da Silva, Henrique
Manoel Silva de Oliveira.
Paula Alves Netto, diretora de
Cultura, ressaltou emocionada a
importância e a alegria de lançar
a revista, mantendo e valorizando
a cultura de São Lourenço.
“Para nós é uma grande
alegria e uma grande honra
lançar essa revista. No trabalho
de Educação Patrimonial acreditamos que nada no mundo tem
valor se a gente não tiver valor
dentro de nós, então que a gente
ressignifique cada coisa dentro
de nós mesmos. Por isso que
fizemos a abordagem junto com
a sociedade, com nossos artistas
locais. Essa revista tem um pedacinho do coração de cada um dos
envolvidos.”
A prefeita Célia Cavalcanti
também compareceu ao lançamento e mostrou sua alegria
com a primeira revista. “Fico
muito emocionada em ver esse
trabalho sendo realizado. Quero
parabenizar todos os envolvidos. Todos nós fazemos parte
da história de São Lourenço e
esse resgate é importante para
sempre lembrarmos das nossas
raízes. Percebemos o tanto que
esse trabalho foi feito com amor,
espero que esse projeto continue,
independente de quem esteja
no governo, porque ela é para
a sociedade, para que todos se
lembrem de quem nós somos. A
cultura é de extrema importância
em uma sociedade, é uma pena
que muitos políticos ainda não
consigam enxergar isso. Não
podemos deixar que nossa cultura morra, que nossas riquezas
culturais morram, e esse projeto
é uma forma de eternizar o que
temos”, ressalta a prefeita.

Sexta-feira, 25 de Janeiro de 2019

