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Há quem ame o Carnaval 
para se esbaldar na folia, mas 
também há quem faça de tudo 
para aproveitar o feriado e 
descansar. Escapar do agito 
que toma conta das ruas das 
cidades pode parecer uma 
tarefa difícil, mas é possível.

No Sul de Minas algumas 
cidades terão seu carnaval 
antecipado e entre os dias 
1º a 5 de março, data oficial 
da festa, os turistas poderão 
aproveitar outras belezas 
oferecidas pelas cidades com 
mais tranquilidade e silêncio. 

Como o caso de Aiuruo-
ca, com suas dezenas de 
cachoeiras e suas maravi-
lhas naturais. 

A poucos dias do carna-
val, o clima da festa já con-
tagia o Circuito das Águas.

Cidades já estão pron-
tas para receber centenas 
de foliões que curtirão 
cinco dias da maior festa 
do Brasil com muita ani-
mação e música. 

Mundialmente conhe-
cido como o país do Car-
naval, o Brasil tem uma 
diversidade de festas e rit-
mos que se espalham por 
quase todos os estados 
e fazem deste um dos fe-
riados mais impactantes, 
responsável por movimen-
tar boa parte da economia 
em setores como turismo 
e negócios, influenciando 
positivamente no cenário 
econômico geral do país 
pelo resto do ano.

Neste ano, o carnaval 
acontece entre os dias 1º 
a 5 de março e listamos as 
melhores folias da região, 
com opções para todos os 
gostos e idades, para você 
não ficar de fora!

Cidades do Circuito das Águas já 
estão preparadas para o Carnaval
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Entre os dias 1º a 5 de março, municípios receberão foliões 
para as tradicionais festas

Foto: Márcio Muniz
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ANDRELÂNDIA

EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Oficial Interino do Serviço Registral de Imóveis da Comarca 

de São Lourenço/MG, com endereço na Rua Dr. Melo Viana, n° 
307, Centro, inscrito no CNPJ n° 21.409.354/0001-34, com base no 
parágrafo 4°, do Art. 26 da Lei n°. 9.514/97, vem INTIMAR JOSÉ 
ROBERTO FERRAZ PAOLILLO, brasileiro, separado judicialmen-
te, comerciário, portador da Identidade n° MG-5.541.219 SSP/MG, 
inscrito no CPF n° 772.234.036-91, não encontrado nos endereços 
indicados (Rua Vicente di Lorenzo, 48 – Centro – São Lourenço – 
MG – CEP: 37.470-000; Rua Presidente Vargas, 229 – Sala 104 
A 1 – Centro – Brumadinho – MG – CEP: 35.460-000; Travessa 
Estância, 9999 – Casa 04 – Condomínio Estância – Bairro Bonfim 
– São João Del Rei – MG – CEP: 36.307-452), para, no PRAZO 
DE 15 DIAS, comparecer nesta Serventia e efetuar o pagamento 
das prestações com vencimentos em 11/09/2018 a 10/12/2018, 
perfazendo até a data de 09/01/2019 o montante de R$4.726,01 
(quatro mil setecentos e vinte seis reais e um centavo), bem como 
as vincendas, acrescidas de juros, correção, encargos contratuais 
e despesas cartorárias, cujo valor total será apurado na data do 
efetivo pagamento. A presente dívida é oriunda do Instrumento 
Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel, Financiamento 
com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel e Outras Avenças, 
grupo de consórcio n° 1726/1727, Alienação Fiduciária em Garantia 
celebrado entre JOSE ROBERTO FERRAZ PAOLILLO, residente  
na Rua Vicente di Lorenzo, 48 – Centro – São Lourenço – MG e  
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA;, com 
sede em São José do Rio Preto – SP, na Av. Murchid Homsi, n° 
1404 – Vila Diniz, inscrita no CNPJ n° 51.855.716/0001-01, para 
compra do imóvel com a área 2.012,50m2, situado na Via Ramon 
s/n, Lote 09, nesta cidade, devidamente matriculado nesta Serven-
tia, no Livro 02, sob o n° 26.115. O não comparecimento no prazo 
estipulado, observadas as exigências legais, acarretará a CONSO-
LIDAÇÃO DA PROPRIEDADE em nome do credor fiduciário, ou 
seja, RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 
Caso já tenha efetuado o pagamento ou celebrado algum acordo 
junto ao credor fiduciário, favor comparecer nesta Serventia, no 
mesmo prazo, e apresentar os comprovantes de pagamento e/ou 
acordo para que possamos tomar as devidas providencias.São 
Lourenço / MG, 19  de fevereiro  de  2019.

                    JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA
                            OFICIAL INTERINO

RETIFICAÇÃO
PROCESSO 034/2019 – PRE-

GÃO PRESENCIAL 013/2019. Fica 
retificado o edital 018/2019 do pro-
cesso supracitado, em decorrência da 
melhora das especificações contidas 
no termo de referência. A Entrega de 

Envelopes e Sessão Pública passará 
para o dia 08/03/19, com início às 
08:00 horas. Informações poderão 
ser solicitados através do e-mail: 
licitacao@andrelandia.mg.gov.br ou 
Tel.: (035)3325-1432. Pregoeira: Aline 
de A. Rizzi - MG, 22/02/2019.

Duas barragens em Cal-
das (MG) não têm garantia 
de segurança da Agência 
Nacional de Mineração 
(ANM). Segundo o órgão, 
uma auditoria atestou falta 
de dados e documentos 
técnicos. No município, as 
barragens são de respon-
sabilidade das Indústrias 
Nucleares do Brasil (INB) 
e está no cadastro da Fun-
dação Estadual do Meio 
Ambiente (FEAM).

Minas Gerais tem hoje 
698 barragens cadastra-
das na Fundação Estadual 
do Meio Ambiente. No Sul 
de Minas, são 45 em sete 
cidades. Essas barragens 
passam por auditoria da 
ANM, que determina se 
elas estão em situação 
estável ou não.

Sete cidades do Sul de Minas têm 
barragens cadastradas na Fundação 

Estadual de Meio Ambiente

Além de Caldas, outras 
seis cidades do Sul de Mi-
nas possuem barragens. 
Poços de Caldas é a ci-
dade com maior número 
de barragens, sendo 17, 
seguida pelos municípios 
de Guaranésia (6), Naza-
reno (6), Passos (6), São 
Tiago (6) e Fortaleza de 
Minas (2).

No entanto, todas pas-
saram pela inspeção da 
ANM, o que significa que 
têm garantia de estabilida-
de e não correm risco de 
rompimento.

Procura, a INB informou 
que após uma reportagem 
veiculada no Jornal Nacio-
nal em 2016, contratou a 
consultoria da Universida-
de Federal de Ouro Preto 
(UFOP) para fazer uma 

Caldas tem duas barragens sem garantia de segurança da 
Agência Nacional de Mineração

análise de dados da bar-
ragem de rejeitos, inclusive 
sobre a estabilidade.

Ainda conforme a INB, 
toda área de responsa-
bilidade da empresa não 
oferece riscos ao trabalha-
dor, ao meio ambiente e 
às comunidades vizinhas à 
unidade. O laudo da UFOP 
constatou a necessidade 
de desativação do sistema 
extravasor - captação da 
água do reservatório até 
a estação de tratamento 
- para construção de um 
novo. Segundo a empresa, 
o serviço foi contratado em 
caráter emergencial em de-
zembro de 2018 e o término 
das obras está previsto 
para junho de 2019.

Fonte: G1 Sul de 
Minas

Os 5.570 municípios bra-
sileiros poderão pleitear sua 
inclusão no Mapa do Turismo 
Brasileiro 2019-2021 a partir 
de 01 de abril. É nesta data que 
começa a contar o prazo oficial, 
que termina em 30 de julho, 
para cadastramento e inserção 
dos documentos no Sistema 
de Informações do Programa 
de Regionalização do Turismo. 
Vale lembrar que novos crité-
rios, compromissos e recomen-
dações foram estabelecidos 
para a próxima edição do Mapa 
que, atualmente, é composto 
por 3.285 municípios.

De acordo com o ministro 
do Turismo, Marcelo Álvaro 
Antônio, o Mapa do Turismo é 
fundamental para o desenvol-
vimento das políticas públicas 
para o setor. “Com ele, conse-
guimos ter uma radiografia do 
turismo no Brasil e entender de 
maneira mais clara nossas po-
tencialidades para investir de 
maneira adequada na melhoria 
de infraestrutura, realização de 
campanhas publicitárias, entre 
outras ações”, explica.

A lista de critérios obriga-

MTur define calendário para 
atualização do novo Mapa do Turismo

tórios para integrar o Mapa 
inclui a necessidade de o 
município ter um órgão de 
turismo em atividade, con-
selho municipal de turismo 
funcionando e orçamento 
próprio destinado ao turismo, 
além de possuir prestadores 
de serviços turísticos de ca-
dastro obrigatório registrados 
no Cadastur. São eles: meios 
de hospedagem; agências 
de viagem; parque temáti-
co; acampamento turístico; 
organizadoras de eventos; 
guia de turismos e transpor-
tadoras turística.

Para que todos conheçam 
as novas regras, o Ministério 
do Turismo definiu as datas 
para que as Unidades Fede-
rativas possam dar início às 
atividades de mobilização e 
sensibilização dos gestores 
municipais, com a realização 
das oficinas regionais e esta-
duais para explicar as mudan-
ças e tirar dúvidas existentes. 
O MTur orienta ainda que os 
Municípios busquem informa-
ções mais detalhadas quanto 
ao calendário da Unidade Fe-

Municípios terão de 1º de abril a 30 de julho para enviarem 
documentos para análise das Unidades da Federação

derativa de seu Estado. “Esta-
mos muito confiantes com os 
bons resultados que teremos 
nesta próxima edição do Mapa 
e, para isso, contamos muito 
com o apoio dos gestores 
estaduais e municipais”, co-
menta o secretário nacional 
de Estruturação do Turismo do 
MTur, Robson Napier.

Todos os municípios in-
seridos nas regiões do Mapa 
são considerados, pelo Pro-
grama de Regionalização do 
Turismo do MTur, destinos 
de vocação turística ou des-
tinos de apoio que podem 
contribuir ou se beneficiar da 
geração de emprego e renda 
induzidos pela atividade do 
setor.

O Mapa do Turismo Brasi-
leiro foi instituído em dezem-
bro de 2013 e passou a ser 
atualizado de dois em dois 
anos a partir de 2016. Os 
estados, em parceria com os 
municípios, têm autonomia 
para definição das regiões 
turísticas, excluindo ou in-
cluindo destinos.

Fonte: MTur

Por Andrea Cassone

Quando vi essa imagem, mil 
coisas passaram pela minha 
cabeça. 

A sociedade está favore-
cendo para a criação de seres 
humanos pouco humanos e 
extremamente robotizados.

Hora de acordarmos!
De fato, se o seu filho sabe 

usar um smartphone, deve 
também usar qualquer outro 
equipamento, principalmente 
aqueles que contribuem para a 
manutenção do lar.

Fiz um teste. Tenho uma 
filha de 9 anos que, assim como 
as outras crianças da mesma 
geração, são nativas digitais, 
portanto, usa o celular com a 
maior tranquilidade, então pedi 
para que ela ligasse a máquina 
de lavar roupas. Na mesma 
hora veio a resposta ao pedido: 
- Mãe, eu não sei! E além de 
não se interessar em apren-
der, ainda falou: - Para que eu 
tenho que aprender se é você 
quem lava as roupas? Fiquei 
em silêncio pensando na minha 
incompetência como mãe.

O que ocorre, é que esta-
mos criando uma geração que 
não sabe se virar, não sabe 
resolver conflitos, problemas 
e totalmente dependentes de 
seus pais. O que eles sabem 
mesmo é manipular os celula-
res, que limitador isso! 

Vejam o que o filósofo Zyg-
munt Bauman, nos diz a respei-
to dos tempos atuais: “Estamos 
cada vez mais aparelhados 
com iPhones, tablets, note-
books, etc. Tudo para disfarçar 

Tempos líquidos...
Hora de acordamos!

o antigo medo da solidão. O 
contato via rede social tomou o 
lugar de boa parte das pessoas, 
cuja marca principal é a ausên-
cia de comprometimento. 

O computador, o celu-
lar, causam uma enganosa 
sensação de autonomia e 
de estarmos conectados 
e informados sobre tudo. 
Bem, informados pode ser, 
no entanto essas eleições 
trouxeram a prova da in-
fluência das mídias sociais 
em nossa vida, só que não 
trazem o conhecimento, 
esse sim, propicia ao ser 
humano estruturas para a 
formação integral. 

 Bauman continua: “vivemos 
tempos líquidos, nada é feito 
pra durar”, se referindo a essa 
nossa vida superficial. Rece-
bemos inúmeras informações 
que passam rapidamente e 
não temos capacidade de re-
significá-las, isso é muito sério. 
Aproveito para deixar aqui uma 
dica de leitura: a série de livros  
do Bauman, Amor líquido, Mo-
dernidade líquida, Medo líquido 
e Nascidos em tempos líquidos. 
Essas obras nos trazem o 
conhecimento da real e estron-
dosa mudança comportamental 
que a tecnologia sem controle 
vem causando.

É importante observar que 
a falta de comprometimento é 
um grande sintoma. Realmen-
te com as mídias, perde-se o 
olho no olho, o compromisso 
com a verdade, a facilidade em 
manipular informações, as fake 
news, lembram? 

Considerando essas ideias, 

temos que começar a empode-
rarmos nossa vida e quem tem 
filhos, a vida deles também. 
Tirá-los dessa massificação 
tecnológica e equilibrá-los com 
a vida real, essa vida em que 
todos na família precisam con-
tribuir nas tarefas a serem 
realizadas, e com competência. 
Cabe aos pais determinarem o 
tempo de celular, tudo tem hora 
de acontecer, devemos priorizar 
o que é importante. 

A vida passa em um suspi-
ro, depois que se rompeu com 
o humano, nada poderemos 
fazer a não ser lembrar dos 
tempos em que as relações 
eram de verdade, aliás esse 
será o tema do próximo texto, 
restaurar a verdade como for-
ma de vida.

Trazer a vida real é com-
prometer-se com os afazeres. 
Nossos filhos estão demais no 
celular porque simplesmente 
não tem o que fazer. Que tal 
limpar o próprio quarto, lavar 
a louça, limpar os vidros, ir ao 
supermercado, ao banco. Nós 
pais extremamente sobrecar-
regados e nossa realeza, sim, 
pois os tratamos como reis e 
rainhas, navegando majestosa-
mente em um mundo fake.

Socorro!!! 
Encerro aqui meus pensa-

mentos esperando que res-
soe pelo menos um pouco na 
consciência de quem tem a 
responsabilidade de criar os 
filhos para que sejam cidadão 
equilibrados, conscientes e 
verdadeiros.

Sou ativista quântica e apos-
to em um futuro melhor!



Correio do Papagaio  ::  Pág 3Sexta-feira,  22 de fevereiro de 2019
Regional

Sergio Graciano, o 
desenhista da Turma da 

Mônica, falece aos 83 anos
Nascido em Cambuquira, artista ficou famoso ao 

participar da equipe com Maurício de Sousa
Foto: Divulgação  MSP

Sergio Graciano era de Cambuquira e foi para São Paulo trabalhar com Mauricio de Sousa

Por Gislene Vilela

No Brasil, em 21 de feverei-
ro os veteranos da Força Ex-
pedicionária Brasileira (FEB) 
que combateram durante a 2ª 
Guerra Mundial são homena-
geados em quartéis militares 
no país, em comemoração à 
Tomada de Monte Castelo, no 
centro-norte da Itália.

Na Ordem do Dia, realiza-
da pelo noticiário do Exército 
Brasileiro, alusiva ao dia da 
Tomada de Monte Castelo 
registra-se: “... Há exatos 
74 anos, esse movimento 
capital do terreno foi palco 
de um dos mais heroicos 
feitos das armas brasileiras, 
onde a Força Expedicionária 
Brasileira (FEB) mostrou ao 
mundo o valor do combaten-
te verde-oliva, contribuindo 
para o restabelecimento da 
paz e da liberdade”.

A Ordem do Dia relata 
ainda que naquele longínquo 
21 de fevereiro de 1945, sob 
frio intenso, terreno escarpa-
do, pouca visibilidade que 
dificultava o apoio aéreo dos 
audazes pilotos do 1º Grupo 
de Aviação de Caça, enfren-
tando o inimigo altamente 
adestrado e experiente, nos-
sos abnegados pracinhas 
executaram o quarto e vito-
rioso ataque, rompendo as 
defesas tedescas e abrindo 
o prosseguimento para a 
cidade de Bolonha.

Em São Lourenço, o 
memória viva do comba-
te, Tenente Coronel Leonel 
Junqueira, 104 anos, ex-
combatente da 2ª Guerra 
Mundial, relembra: “Neste 21 
de fevereiro, comemora-se 

Força Expedicionária 
Brasileira celebra 74 anos da 

Tomada de Monte Castelo
Bravos heróis que merecem ser reverenciados 

pela Nação Brasileira

uma das vitórias da Força 
Expedicionária Brasileira 
na Itália. Na  conquista do 
lendário Monte Castelo após 
uma luta sangrenta, foram 
sacrificados muitos comba-
tentes de ambos os lados. 
Essa posição fortemente de-
fendida pelos alemães no alto 
do morro, só foi conquistada 
no quarto ataque, depois de 
um apoio maciço da Artilharia 
e aviões da FAB”. A batalha 
arrastou-se por três meses, 
de novembro de 1944 a 21 
de fevereiro de 1945.

De acordo com o 1º SGT 
Marcus Vinícius da Silva 
Esteves, chefe de instrução 
do Tiro de Guerra 04-024 
(São Lourenço – MG), no dia 
21 de Fevereiro, Tomada de 
Monte Castelo pelo Exérci-
to Brasileiro, a partir desta 
data, o mundo conheceu o 
valor do nosso soldado.

Este dia marca 74 anos 
do importante fato histórico 
e também uma das mais glo-
riosas realizações da Força 
Expedicionária Brasileira na 
2ª Grande Guerra.

TC Leonel Junqueira, 104 anos - Veterano da 2ª Guerra Mundial

Foto: Gislene Vilela

Campanha “Faça 
diferente, adote um 

animal carente” 
Ação realizada em Baependi apoia a adoção 

de animais abandonados

No último dia 8 de feverei-
ro, sexta-feira, o Brasil perdeu 
um grande talento:  Sergio 
Tiburcio Graciano, que por 
mais de 50 anos compôs a 
equipe da Mauricio de Sousa 
Produções (MSP).

Sergio era desenhista, 
mineiro da cidade de Cam-
buquira. Em 1960 se mu-
dou para São Paulo para 
trabalhar como ajudante de 
pedreiro, mas foi na Mauri-
cio de Sousa que fez a sua 
grande obra. 

Era responsável pela arte-
final dos quadrinhos Turma 
da Mônica e até na criação 
do cabelo do Cascão. 

Considerado um dos 
principais arte-finalistas 
do estúdio, ficou muito 
conhecido por criar o ca-
belo do Cascão com sua 
própria digital, técnica 
resultante de um inciden-
te que ocorreu enquanto 
usava uma pena, e que 

até esclareceu o ocorrido 
em uma entrevista, divul-
gada pela própria página 
da MSP quando lhe per-
guntado como começou 
o uso deste artifício no 
cabelo do personagem.

Em nota, a empresa 
lamentou a morte:

“Graciano veio de Cam-
buquira, em Minas Gerais, 
para São Paulo e foi na 
capital paulista que, em 
1960, como ajudante de pe-
dreiro, viu sua vida mudar. 
Construía casas, levantava 
muros, colocava janelas e 
portas, e foi assim que a 
vida lhe abriu uma chance 
de trabalhar com o criador 
da Turma da Mônica, Mauri-
cio de Sousa, em 1966. Ele 
agarrou a oportunidade e 
passou a construir sonhos e 
fantasias, no mundo recém-
criado por Mauricio.

Em estúdio pequeno, 

com poucas pessoas, aju-
dava em tudo que fosse 
preciso na produção das 
tiras que saíam nos jor-
nais. Depois de muito trei-
no e teimosia, tomou gos-
to pela arte-final. Como 
arte-finalista, viu o estúdio 
pequeno virar um gigante. 
Colaborou com um sem 
número de histórias e dei-
xou sua contribuição e sua 
marca pessoal na Turma 
da Mônica.

E quando se fala em mar-
ca pessoal não é exagero. 
Sua digital, como um carim-
bo, virou cabelo do Cascão 
para facilitar a produção do 
desenho que era feito com 
caneta. Graciano dizia brin-
cando que foi a primeira arte 
“digital” do estúdio. Mauricio 
gostou da inovação e apro-
vou a ideia. Cascão nunca 
mais foi o mesmo. Graciano 
inventou a técnica por acaso 
e é usada até hoje.

Uma campanha rea-
lizada pela prefeitura de 
Baependi está chamando a 
atenção da população. 

O abandono de animais 
domésticos, especialmen-
te cães e gatos, é uma 
preocupação constante 
das autoridades e atinge, 
principalmente, os grandes 
centros urbanos. Mas, em 
Baependi, essa preocupa-
ção também ocorre. 

“Faça diferente, adote 
um animal carente” é uma 
ação para apoiar e incen-
tivar a adoção de animais, 
como cães e gatos abando-
nados na cidade. 

Os animais atualmente 
vivem em abrigos e são 
mantidos por ONGs, como a 
ONG ADB (Associação dos 
Defensores dos Bichos).

Para promover a ação e 
conscientizar a população foi 
instalada uma placa publici-
tária na entrada da cidade.

A prefeitura divulgou em 
suas redes sociais que a 
campanha demonstra o 
apoio e respeito à ONG ADB 
e aos demais protetores de 
animais da cidade que bra-

vamente prestam este gran-
de serviço ao município.

Apenas no Brasil, exis-
tam 10 milhões de ga-
tos e 20 milhões de cães 
abandonados, segundo a 
Organização Mundial da 
Saúde. Em cidades de 
grande porte, para cada 
cinco habitantes há um ca-
chorro. Destes, 10% estão 

abandonados.
No interior, em cida-

des menores, a situação 
não é muito diferente. Em 
muitos casos o número 
chega a 1/4 da população 
humana.

A ação é realizada pela 
prefeitura, através do De-
partamento Municipal de 
Turismo e Meio Ambiente. 
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O carnaval é uma das datas 
comemorativas mais esperadas 
do ano. Oportunidade para 
reunir amigos e a família e cair 
na folia.

Em Baependi não foi dife-
rente, os ânimos estavam nas 
alturas e centenas de pessoas 
passaram pela cidade em cada 
dia do evento. A população da 
cidade compareceu em massa e 
muitas pessoas de várias regiões 
prestigiaram. O resultado foi uma 
animação total e ninguém ficou 
parado.

Uma grande estrutura foi mon-
tada na praça Monsenhor Marcos 
e recebeu diversos shows que 
animaram a galera durante os três 
dias de festa. O que não faltou foi 
alegria, diversão e agitação com 
várias atividades para todos os 
gostos e idades.

Na sexta-feira, dia 15, o 
carnaval deu início ao som 
contagiante da Banda ZulluBa-
ba, que mesmo com chuva fez 
a galera levantar e animou os 
presentes.

No sábado, Douglas e Vinícius 
deram um Show na Micareta Ser-
taneja, com certeza deixaram o 
gostinho de quero mais!

Para encerrar a festa, o do-
mingo contou com o show do 
grupo Satsfação, que colocou 
os foliões para sambaram na 
tardezinha de domingo. Todas as 
noites também teve apresentação 
do DJ Edu Almeida. 

O Carnaval Antecipadão de 
Baependi surgiu com a iniciativa 
da Secretaria de Turismo e Meio 
Ambiente, através de apelo de 
foliões e do comércio local.

Segundo o Coordenador de Tu-
rismo, Marcos Ferreira, o Carnaval 
Antecipadão de Baependi neste 
ano surgiu como uma alternativa em 
momento de crise nos municípios. 
“Várias cidades estão passando 
por um momento de crise financei-
ra. Fizemos o carnaval tendo três 
dias de festas de muita alegria e 
animação, com uma redução nos 
custos do evento e atendendo a 
um pedido de anos dos foliões e 
comércio local”, conta. 

E a festa em Bapendi não para. 
Nos dias 1º a 5 de março acontece-
rá o Carnaval da Saudade.

Na sexta-feira, dia 1º, às 20h 
acontece o Carnaval da Saudade 
Som Mecânico com marchinhas 
e axé.

No sábado acontece a matinê, 
às 14h, com o Bloco Holligans. Às 
15 tem o Banho de Espuma. A noite 
a festa fica com o Som Mecânico e 
o Grupo Avenida do Samba com 
Juninho Ferreira. 

Dia 03, domingo, a partir das 
14h tem novamente o Carnaval da 
Saudade com Som Mecânico.

Na segunda-feira, a festa terá 
a mesma programação de sábado 
e para encerrar a festa com chave 
de ouro, na terça-feira, dia 05, os 
foliões irão curtir a partir das 14h 

Baependi realiza 
Carnaval Antecipadão

Festa aconteceu nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro

muita marchinhas e axé com o Som 
Mecânico. 

Grito de Carnaval 
do Botafogo Futebol 
Clube foi um sucesso 

No dia 16 de fevereiro, sába-
do, aconteceu o tradicional Grito 
de Carnaval do Botafogo Futebol 
Clube.

A festa aconteceu na área de 
lazer do Clube e contou com a 
participação dos  associados do 
Botafogo, amigos e convidados.

Para animar a festa foi convi-
dada a Corporação Carlos Gomes, 
animando a turma só com marchi-
nhas de carnaval.

Segundo o presidente do Clu-
be, Marcelo Prado, o evento já é 
realizado há quatro anos e foi muito 
animado e bonito. 

“Sempre procuramos trazer 
lazer para os associados fazendo 
eventos sociais da melhor qua-
lidade. O Botafogo é referência 
estadual, é o palco das melhores 
festas sociais e Baependi e região. 
Estamos resgatando as tradições 
da cidade e teremos muitos outros 
eventos ainda neste ano. O evento 
do carnaval foi muito bonito, teve 
a coroação da Rainha, Musa e a 
Musa Verão do Carnaval, além do 
Rei e Garoto Verão. Agradeço a pre-
sença e a credibilidade dos sócios 
nestes anos que estou a frente dos 
eventos”, agradece Marcelo.    

E durante o ano ainda terão 
muitos outros eventos no Clube, 
como no dia 05 de abril, com o 
Jantar Dançante, dia 20 de abril 
terá o Baile de Aleluia do Baepen-
diano Ausente. 

Dia 11 de maio, 27º Concurso 
Miss Inverno Sul de Minas, que 
é realizado todos os anos na 
Sede Social do Clube. E, no dia 
24 de maio a Tradicional Noite 
Italiana.

Regional

Show com Douglas e Vinícius

Fotos: PMB

Centenas de foliões curtiram o carnaval antecipado de Baependi

Dupla Douglas e Vinícius

ALVARO Dias Pereira fundador nato da 
Sede Social do Botafogo

Maria Jose Nicolielo, sócia mais antiga 
do Clube Botafogo

Luiza Altomari Turri, sempre presente 
nos eventos sociais do Botafogo

Prefeito Hiltinho, Vice-Prefeito Evanildo e amigosGlaucio da Casa Rosendo, Marcelo do Botafogo, Paula, Titito e Claudiane

Presidente do Botafogo, Musas do Carnaval, prefeito e vice

Musa do Carnaval Musa do Verão Rainha do Carnaval

Entrega de placas Entrega de Flores
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No dia 16 de fevereiro, o Ar-
mazém Macieira, em Aiuruoca, 
recebeu dezenas de pessoas 
para o tão aguardado lançamen-
to da obra “Comentários sobre 
o livro de Urântia” escrita por 
Edalmo Alves Trindade. 

O evento foi uma grande 
festa, repleta de amigos e fami-
liares do autor. O casal Carlos 
Aguiar e Cândida Tolentino, 
proprietários do Armazém, esta-
vam radiantes pela escolha do 
lugar para a data tão especial. 
“Ficamos muito felizes com a 
escolha do nosso amigo Edalmo 
em lançar seu livro em nossa 
loja, e isso vem de encontro com 
nossa proposta que é sempre 
incentivar todas as coisas boas 
da nossa terra”, conta o casal. 

Edalmo é formado em fi-
losofia pela FAFICH-UFMG, 
octogenário, com sete filhos e 
sete netos, é adepto do Taoísmo 
e praticante do Chi kun. Por pas-
sar toda a sua vida em busca da 
verdade universal se tornou um 
constante pregador da Filosofia 
perene e, ao observar os fenô-
menos do espaço, acreditou na 
presença extra-terrestre e criou 
o Centro de Estudos Ufológicos, 
em Aiuruoca-MG. 

Após experiências decep-
cionantes na religião “oficial”, 
em sua juventude enfrentou 
diversos fenômenos parapsico-
lógicos e precisou recorrer ao 
kardecismo. Nele permaneceu 
até que conheceu o exoterismo 
e o esoterismo da Fraternidade 
Branca, em seguida, tornou-se 
membro da AMORC – Rosa-
cruz, além de fazer  práticas 
hinduístas, meditações, man-
tras e mandalas. Mas foi no 
Taoísmo que aprendeu a disci-
plinar a sua energia Kundalini e 
harmonizar seus chakras.

Em consequência de sua 
procura da verdade, chegou às 
suas mãos o Libertador Livro de 
Urântia. Foram seis anos de um 
intenso namoro com esse acer-
vo de preciosas e estimulantes 
informações, dos quais cinco 
foram dedicados à elaboração 
dos Comentários.

O Livro de Urântia é uma 
obra narrativa a qual integra 
elementos de história, ciência, 
filosofia e religião para revelar 
a verdade universal para os 

Edalmo Alves Trindade 
lança livro em Aiuruoca

A obra “Comentários sobre o livro de Urântia”
 foi lançada no dia 16 de fevereiro

seres humanos que habitam o 
planeta Terra, chamado no livro 
de esfera “Urântia”

A obra é composta por 197 
documentos escritos original-
mente em inglês e traduzidos 
recentemente para outros idio-
mas, entre eles o português, 
e que serve como base ideo-
lógica de alguns movimentos 
religiosos e filosóficos.

Nas suas 2.097 páginas, o 
livro refere ter sido compilado 
por um corpo de seres supra-
humanos das mais diversas 
ordens, o texto fornece uma 
surpreendente perspectiva das 
origens, história e destino huma-
nos, constituindo para os seus 
leitores assíduos uma nova re-
velação para a humanidade.

A obra feita por Edalmo vem 
simplificar e sintetizar o livro 
para uma melhor compreensão 
e aprofundamento do contido 
no original.

“O objetivo destes Comentá-
rios é revelar a verdade sobre o 
plano divino às criaturas sujeitas 
à evolução no espaço e tempo – 
de humos à divindade, do tempo 
à eternidade. Aqui, há uma sutil 
referência à misteriosa fonte 
donde “surgiu” o Criador que 
se desdobrou n’O Filho Eterno 
e n’O Espírito Infinito. Formam 
eles, assim, a Trindade, sedia-
dos no Paraíso, devidamente 
descortinado pelas informações 
de seu propósito, divisão e fun-
cionamento”, conta o autor.

Nos Comentários somos 
esclarecidos sobre os sete 
Superuniversos, abrigos de 
setecentos mil universos lo-
cais, com destaque ao séti-
mo Superuniverso, chamado 
Orvonton, onde se localiza o 
nosso Universo local, chamado 
de Nébadon, que é criado pelo 
Senhor Michael e sua divina 
consorte – a Mãe do Universo 
– a Ministra de Nébadon.

São destacadas as informa-
ções que mais dizem respeito 
à nossa caminhada e a este 
crucial momento planetário. 

A origem de Adão e Eva e 
suas metas, parcialmente frus-
tradas, bem como sobre os dois 
Jardins do Éden. Melquisedeque, 
seus ensinamentos e a formação 
das grandes religiões atuais.

Outras importantes infor-

mações são destacadas para 
mostrar a presença de Deus em 
cada um de nós.

A ideia da obra surgiu, se-
gundo Edalmo, em uma certa 
luminosa tarde de verão, ao pôr 
do sol, quando estava meditan-
do e “supôs” ter ouvido a voz 
do Criador a dizer: “Filho meu! 
Acredite! Eu estou presente junto 
de vocês, durante todo o tem-
po, clamando para que minhas 
criaturas venham para o meu 
abraço. Eu preparei a ceia para 
os meus filhos, como convidados 
de honra. Que teus olhares se 
deparam com o Meu olhar inter-
mitente e pleno de amor numa 
dimensão tão grandiosa que não 
pode ser avaliada. Abram seus 
corações e atendam o meu mul-
ticolorido apelo: Venham para 
Mim e, então, saberão o quanto 
eu amo vocês...”

O autor não se considera um 
escritor, portanto, destituído da 
performance literária, ele acre-
dita que está atendendo a uma 
incumbência espiritual, somada 
ao amor que nutre por esta hu-
manidade; portanto espera ser 
perdoado pelas falhas que se 
apresentarem. Em síntese, com 
uma dose de humildade, com-
preendeu que o Espírito de Deus 
está em tudo e em todos – como 
vida, e que, por esse fato, o ho-
mem deve reverenciar a criação, 
acolhê-la com amor, sabedoria e 
uma eterna gratidão. 

Os livros já estão disponíveis 
para vendas no site da Editora Vi-
seu. Também pode ser adquirido 
como e-book nas livrarias virtuais 
da Cultura, Saraiva, Amazon, 
Google Play, Barnes and noble’s 
(EUA) Casa del Libro (Espanha) 
e Wook (Portugal).

Edalmo na noite do lançamento do livro 

A cidade de Aiuruoca é muito 
conhecida pela sua rica opção 
de lazer, suas belezas naturais 
e pelo povo acolhedor.

Para aqueles que procuram 
um lugar mais tranquilo para 
passar o feriado de Carnaval, o 
destino é perfeito! 

A cidade é considerada uma 
das sete Cidades Sagradas do 
Sul de Minas Gerais.

Além das belezas naturais 
que circundam a cidade, o mu-
nicípio tem em seu centro um 
charmoso ponto de parada dos 
visitantes, a praça Monsenhor 
Nágel e a belíssima Igreja Matriz 
da Nossa Sra. da Conceição, com 
casarões antigos enfeitando as 
ruelas da cidade.

O município conta com mais 
de 80 cachoeiras de rara beleza 
cênica, algumas imperdíveis. Na 
cidade localiza-se a nascente mais 
alta do Brasil, estando a 2450m. 

A cachoeira da Lage, locali-
zada na Fazenda da Lage, a 17 
km de Aiuruoca é composta por 
uma única queda e um poço raso 
para banho. Fica próxima da 
cachoeira Duas Quedas (cerca 
de 3 quilômetros). É possível 
entrar debaixo da queda e ver 
a água cair à frente e também 
possibilita duchas muito refres-
cantes. O carro do turista pode 
ser deixado a uma distância de 
apenas 10 metros da cachoeira 
que é o ideal para quem quer 
andar pouco e também levar 
crianças ou viajar na companhia 
de idosos ou pessoas que não 
estejam acostumadas a longas 
caminhadas, ou ainda, caminha-
das curtas com um nível de difi-
culdade maior. Qualquer pessoa 
chega até a cachoeira da Lage 
com muita facilidade.

Também há o Retiro dos Pe-
dros localizado a uma atitulide de 
2200 metros. Uma vista maravi-
lhosa que vale a pena conhecer.

A cachoeira das Garcias é a 
mais visitada da região devido 
a sua beleza. Apresenta uma 
queda d’água de 30 metros e 
ótima piscina natural. A trilha 

Aiuruoca e suas belezas naturais
Para aqueles que procuram um lugar mais tranquilo 

para o carnaval, a cidade é a opção

de acesso a cachoeira é de 20 
minutos e é indispensável a pre-
sença de um guia turístico.

“Os Caldeirões” são muito pro-
curados por estarem próximos do 
centro. O local é bom para nadar e 
os mais corajosos podem descer o 
trecho do rio de caiaque ou boia

O “Pocinho” é uma área verde 
fechada, a cinco quilômetros do 
centro da cidade, à beira da es-
trada que segue para o município 
de Alagoa, encontra-se piscinas, 
poços e duchas naturais. E o cha-
mado Pocinho do Badóglio, cujas 
águas nascem em torno do Pico e 
descem formando um “balneário” 
da população e visitante.

A cachoeira Deus-me-livre 
também fica localizada a 5 km do 
centro de Aiuruoca e conta com 
três quedas d’água principais, 
terminando em uma bela piscina 
natural, muito boa para banho.

A cachoeira da “Antiga Usina” 
fica localizada na represa da 
antiga usina hidrelétrica de Aiu-
ruoca. No topo da cachoeira há 

Cachoeira Deus Me Livre fica a 5 Km do centro de Aiuruoca 

Foto:

uma barragem onde é possível 
o nado. Deste ponto segue uma 
corredeira por uma longa queda. 
A vegetação em torno do local é 
de mata nativa, proporcionando 
uma caminhada agradável.

A cachoeira do Batuque pos-
sui ótimas duchas e quedas 
d’água de 25 metros, mas não 
possui poço. Uma caminhada de 
cerca de 25 minutos é necessária, 
a partir da Pousada do Batuque, 
estrada para o Matutu, a 12 km.

A cachoeira das Fadas é 
a mais indicada para levar as 
crianças, com acesso fácil e 
poço bom para banho com águas 
cristalinas. A trilha é de apenas 
800 metros.

Há o Pico do Papagaio - Ca-
minhada com 7 horas de duração 
(Ida e Volta) dentro do Parque 
Estadual da Serra do Papagaio, 
exigindo da pessoa algum preparo 
físico. Aconselhável levar água, 
lanche, e blusa. A trilha passa 
por trechos de Mata de Candeial, 
Campos Rupestres e Floresta 

Tropical de Altitude. Chegando ao 
cume o visitante tem uma visão de 
360 graus da região e está a uma 
altitude de 2100 metros.

Vale dos Garcias - Nesse ro-
teiro você pode visitar o Poço do 
Joaquim Bernardo, local exce-
lente pra pessoas da 3ª idade ou 
famílias. Também se pode visitar 
a Cachoeira do Tiziu, Cachoeira 
da Esperança, Prainha e a Ca-
choeira dos Garcias. O vale tem 
um visual de altitude e sua vege-
tação e parecida com Serrado e 
nas partes mais altas aparecem 
os Campos de Altitude.

Vale do Matutu - Roteiro 
com várias e diferentes atra-
ções, aconselhável antes de 
começar sua visitação, procurar 
informações no Casarão do 
Matutu com o Lázaro. Pode-se 
visitar a Cachoeira das Fadas, 
Cachoeira do Fundo, Cacho-
eira dos Macacos, Cabeça do 
Leão, além de trilhas de Bike e 
cavalos, Arvorismo, Terapias e 
Massagens.

Foto: Arquivo Pessoal
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Os foliões que costu-
mam curtir o carnaval em 
Andrelândia já podem se 
programar para a grande 
festa. 

Serão cinco dias de 
muita folia, música, dan-
ças, desfiles e alegria para 
as crianças e adultos. 
A festa acontece na Praça 
Visconde de Arantes. 

Os moradores e visi-
tantes poderão festejar 
não apenas durante a noi-
te, mas também ao longo 
do dia com uma série de 
atividades carnavalescas 
para serem realizadas du-
rante o período diurno.

O evento começa no 
dia 1º de março, sexta-
feira com o show da banda 
São Pio X, às 22 horas.

No sábado as crianças 
poderão aproveitar a mati-
nê com a Banda Samba do 
Morro, às 17 horas. 

Às 22h acontece  o 
desfile do Bloco da CIS e 
depois o desfile do Bloco 
das Virgens. 

A noite de sábado ter-
mina com o show da banda 
Vitrine +. No domingo, mais 
atividades para as crianças 
com a matinê às 17h com o 
show da banda Vitrine +.

A noite, às 22h, acon-
tece mais desfiles. Se 
apresentam a Escola de 
Samba Unidos de São 
Dimas e o terá o desfile do 
bloco Junto e Misturado.
A banda Vitrine + encerra a 
noite animando o público

No dia 4, segunda-
feira, a banda Samba do 
Morro comanda a matinê, 
às 17h. Às 23h tem o desfi-
le do Bloco Nem Ligo.

E para terminar a noite 
show com a banda Ex-

Carnaval em Andrelândia 
AndreFolia acontece entre os dias 1º a 5 de março

presso 2.000.
Na terça-feira, dia 05, 

última dia de evento para 
os foliões, tem a despedida 
da matinê com a banda 
Expresso 2.000 e a meia 

noite, a  mesma banda 
encerra a festividade com 
um grande show.

A festa é uma realização 
da Prefeitura de Andrelân-
dia, realizada pela Secre-

taria de Turismo e Cultura, 
Magno Áudio e Promoções 
e conta com o apoio da 
Câmara Municipal de An-
drelândia, da Polícia Militar 
e da Secretaria de Saúde.

O tradicional BJ Folia 
acontecerá entre os dias 
2 a 5 de março e espera 
atrair centenas de foliões 
para a cidade. 

No sábado e domingo, 
às 23h o show fica por conta 
de Tiago Lima & Samuel 
com Banda Show. Segunda 
e terça-feira a Banda Axé 
Mix anima o público com 
shows a partir das 23h.

Haverá matinê no do-
mingo e na terça-feira, às 
15h com a banda Alto Astral 
com participação especial 
da Banda Puxa Sax.

O carnaval também con-
tará com os tradicionais des-
files de vários blocos, entre 
eles o tradicional “Vai quem 
quer”, que está de volta nas 
ruas de Bom Jardim, levando 
muita alegria para os foliões.

O bloco nasceu no início 
do século XX com empenho 
de vários moradores e, inicial-
mente, surgiu com mulinhas 
(cavalinho), depois foi acres-
centando o boi bumbá e al-
guns anos depois surgiram os 
bonecos gigantes. Tudo era 
feito com produtos e materiais 
da cidade mesmo. O bloco 
sempre foi puxado e animado 
pelo som das baterias. 

O bloco inclusive foi 
um dos principais respon-
sáveis por tirar os tradi-
cionais blocos das festas 
privadas em clubes e levá-
los para as ruas da cidade 

Carnaval de Bom Jardim de Minas
BJ Folia pretende atrair centenas de foliões para curtir a cidade

para todos terem acesso. 
Em 1995 por diversos 

motivos o bloco acabou dei-
xando saudade em todos que 
participavam nas folias. 

Mas, para este ano, um 
grupo da cidade resolveu 
retomar e trazer a tradição 
do “Vai quem quer” nova-
mente e deu certo. 

A organização resgatou 
a história e alguns mate-
riais do bloco. Os bonecos 
foram refeitos e, 11 muli-

nhas já foram confeccio-
nadas para o desfile.

Segundo um dos organi-
zadores, Anderson Andrade, 
o bloco sairá no dia 03 de 
março, domingo, durante o dia 
para toda a família, crianças e 
idosos também poderão parti-
cipar. “Estamos de volta e este 
ano teremos toda a tradição 
do bloco com cultura e alegria. 
Voltamos com os bonecos, as 
mulinhas, boi bumbá, além 
de outras novidades. É um 

bloco gratuito, todos podem 
entrar e participar. As fantasias 
também são livres para que 
ninguém deixe de pular o car-
naval. A identificação do bloco 
será feita com os tradicionais 
estandartes que era presente 
em todos os blocos de rua do 
passado”, conta Anderson.   

O bloco “Vai quem quer” 
terá o início da concentração 
às 13 horas na rua principal 
do Niterói, e o desfile acon-
tece às 17 horas.
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Prédio do Pré-
Escolar Elisa Duque 
Catão é reformado 

Obra na Escola em 
Andrelândia foi paga com 

recursos próprios do município

Uma novidade e um 
presente para os mora-
dores de Andrelândia. 

A Prefeitura ter-
minou a reforma do 
prédio do Pré-Escolar 
Elisa Duque Catão, 
que fica no centro, para 
atender as crianças de 
4 e 5 anos e a escola já 
está em uso.

A reforma foi neces-
sária devido as trincas, 
fissuras e rachaduras 
no prédio que ocorre-

ram devido ao assore-
amento do solo.

No prédio foram 
construídas novas co-
lunas de sustentação, 
sapatas e vigas; elimi-
nando assim proble-
mas futuros na estru-
tura da escola.

A obra que foi exe-
cutada pela empresa 
WI Construtora Ltda., 
custou cerca de R$ 
160 mil - e foi paga 
com recursos próprios 

da Prefeitura de Andre-
lândia - como da arre-
cadação de impostos 
de ISS e IPTU.

A Escola que foi 
inaugurada em 06 de 
setembro de 1994, na 
época pertencia ao Es-
tado de Minas Gerais. 
Atualmente, sobre o 
comando do município, 
a escola foi totalmente 
reformada e adapta-
da aos alunos do pré-
escolar.

Escola foi inaugurada em 1994 e passou por diversas reformas

A 1ª Feira da Roça 
em Bom Jardim de Mi-
nas, que aconteceu no 
domingo, dia 10 de fe-
vereiro, foi um sucesso 
e agradou a todos. Tanto 
que a 2ª edição já tem 
data para acontecer. 

A próxima será no 
dia 10 de março, do-
mingo, das 09h30min 
às 18h com uma vasta 
programação na Praça 
da Rodoviária. 

A primeira edição 
contou coma participa-
ção de diversos produ-
tores e agricultores da 
cidade e região, que 
levaram produtos fres-
quinhos, queijos deli-
ciosos, também muito 
artesanato real izado 
pelos artesãos locais e 
muita música boa.

Para abrir a feira, 
a animação ficou por 

1ª Feira da Roça em 
Bom Jardim de Minas

Evento contou com a presença de agricultores 
da cidade e região e foi um sucesso

A primeira edição da Feira da Roça contou também com muita música boa

Fotos:  PMBJM

conta do cantor Mário 
Sanfoneiro e nos inter-
valos o DJ Marco Aurélio 
animou os presentes. 

Na parte da tarde 
houve mais atrações 

com o cantor Yordy Gar-
bey, levando o melhor 
do sertanejo.

A Feira deu tão certo 
e foi tão bem aceita pela 
população que agora 

faz parte do calendá-
rio oficial de festa da 
cidade. E, a partir de 
agora, todo segundo 
domingo do mês ela irá 
acontecer.

Carnaval com folia em 
São Vicente de Minas

Blocos carnavalescos e muita música irão 
animar os cinco dias de festa 

A busca por um feria-
do tranquilo, onde a folia 
do Carnaval esteja aliada 
à tranquilidade da natu-
reza cresce a cada ano e 
São Vicente de Minas é 
um destino perfeito para 
quem gosta de misturar a 
alegria da data com mo-
mentos de tranquilidade 
e descanso.

A cidade, com cerca 
de 7 mil habitantes, é 
famosa por sua hos-
pitalidade e natureza 
exuberante. A cada ano 
atrai um expressivo nú-
mero de visitantes que 
optam pela diversidade 
de opções de entreteni-

mento, descanso e lazer, 
escolhendo-a como des-
tino ideal para o passeio 
turístico no feriado mais 
festivo do ano.

E, em mais um ano, o 
carnaval da cidade pro-
mete levantar os foliões 
que passarem por lá, 
durante os cinco dias de 
programação, começan-
do na sexta-feira, dia 1º 
indo até dia 05 de março, 
terça-feira. 

A festa será na Praça 
Coronel José Eugênio 
e para abrir a folia, na 
sexta-feira, às 22h terá 
apresentação da Bate-
ria da 13 no Bloco das 

Crianças e depois Som 
Mecânico. 

No sábado uma das 
atrações mais esperada 
é o Concurso de Fanta-
sias. Às 19h acontece o 
concurso fantasia infantil 
e às 22h será o concurso 
para adultos.

Às 23h os foliões po-
derão acompanhar o 
Bloco da Dri e para ter-
minar a noite terá o Som 
Mecânico. 

No domingo a festa 
fica por conta do grande 
Mestre Linguinha & Bate-
ria Show para tornar  este 
carnaval inesquecível, 
além de desfile de blocos 

e Som Mecânico. 
Na segunda, além 

dos desfiles dos blocos, 
sobe ao palco a banda 
Lex Luthor e o Som Me-
cânico. 

E na terça-feira, dia 
05, para encerrar a fes-
ta com chave de ouro o 
show com Rhuan Condé 
e após, Som Mecânico.

A festa é uma reali-
zação da Prefeitura de 
São Vicente de Minas, 
através da Secretaria de 
Turismo e recebe o apoio 
do Poder Legislativo Mu-
nicipal,  da Polícia Militar 
e da Associação Vicen-
ciana de Catadores. 

Artesanatos confeccionados pelos artesãos

Produtos fresquinhos e queijos maravilhosos

Diversos produtores da cidade e região participaram

Diversos produtores da cidade e região participaram

A feira foi um sucesso de públicoLuzia, Prefeito Dragão, Márcio Antônio e Bruno Rosa

Escola está de cara nova para atender as crianças

Fotos:  Prefeitura de Andrelândia



Correio do Papagaio  ::  Pág 9Sexta-feira,  22 de fevereiro de 2019 Passatempo

Toque você também

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

Cada número deve aparecer so-
mente uma vez em cada linha.

Cada número deve aparecer so-
mente uma vez em cada coluna.

Cada número deve aparecer somen-
te uma vez em cada quadrante.

Cozinhe você também

Tirinhas

Ria você também
O maior ponto forte

- Qual seu maior ponto 
forte?

- Mudar de assunto.
- Como assim?

- Também adoro lasa-
nha.

- Que lasanha?
- Com café é uma 

delícia...

Pergunta Indiscreta
- Quantos anos você 

tem?
- Olhando pra mim o 

que você acha?
- Feio. Mas qual sua 

idade?

Os Patos
O pato olhou para a 

pata e disse:
- Quack!

A pata respondeu:
- Nossa, eu ia dizer isso 

agora!

Muita 
Gente Na Casa

Um compadre disse 
pro outro:

- Por que tanta gente 
na sua casa, alguém 

morreu?
- Sim, minha sogra. 
O burro deu um coi-

ce nela.
- Então todas pes-

soas que estão 
aqui conhece a sua 

sogra?
- Não, querem com-

prar o burro.

Quem Nasce 
Nesse Lugar?

O professor perguntou 
para Joãozinho:

- Joãozinho, quem 
nasce na Bahia é?

- Baiano!
- Quem nasce em 

Minas Gerais?

- Mineiro!
- E quem nasce no Rio?

- Peixe!

Bêbado Esperto
Uma jovem saiu da 

igreja gritando:
- Aleluia, aleluia! Ontem 
eu estava nos braços do 
capeta, hoje estou nos 

braços de Jesus!
O bebum ia passando 

e gritou:
- E pra amanhã, já tem 

compromisso?

Conversa 
de Caminhões

O caminhão Scania diz 
para o Volvo.

- Nossa, que fome!
O Volvo responde:

- Nossa, também estou 
com fome!

E o Scania convida:
- Partiu ro-diesel? 

No terceiro mês da 
saída do Egito, chega-
ram os israelitas à raiz 
do monte Sinai. Subiu

Moisés ao ponto 
mais alto desse monte 
e ouviu a voz de Deus. 
Com palavras que

ecoavam entre as 
nuvens e rolavam pela 
imensidade do céu, dis-
se o Senhor a Moisés:

— Eis o que anun-
ciarás aos filhos de Is-
rael. Vistes o que fiz aos 
egípcios, e de que

forma os protegi. 
Portanto, se escutardes 
a minha voz, e guar-
dardes minha aliança, 
sereis meu povo esco-
lhido.

Desceu Moisés do 
Sinai, reuniu os israe-
litas e referiu o que o 
Senhor lhe dissera.

Exclamaram os is-
raelitas com decidida 
veemência:

— Faremos aquilo 
que o Senhor deter-
minar.

Reapareceu Deus a 
Moisés e disse-lhe:

— Manda ao povo 
que se prepare e se 
purifique, hoje e ama-
nhã, e que aguarde o 
terceiro dia.

Ao amanhecer des-
se dia, relâmpagos cor-
tavam o céu e surdos 
trovões abalavam o ar.

Espesso nevoeiro 
envolveu a montanha 
do Sinai, no alto da 
qual se erguia uma 
coluna de fogo e fumo, 
e ao mesmo tempo, do 
meio das nuvens es-
curas, retinia cada vez 
mais forte um som de 
trombetas. Sucediam-
se aquelas manifesta-
ções da Divina Vontade 
com tanto estrondo 

e fragor que o povo, 
acampado na planície, 
ficou tomado de indizí-
vel terror.

Moisés reuniu toda 
sua gente ao pé da mon-
tanha, perante a face de 
Deus, e o Senhor falou 
deste modo a Israel:

I. Eu sou o Senhor, 
teu Deus; não terás deu-
ses estranhos em minha 
presença: não

farás imagens escul-
pidas para adorá-las.

II. Não tomarás o 
nome do Senhor teu 
Deus em vão.

III. Lembra-te de 
santificar o dia do des-
canso do Senhor.

IV. Honrarás a teu 
Pai e a tua Mãe, a fim de 
viveres longa e ditosa 
vida sobre a terra.

V. Não matarás.
VI. Não cometerás 

adultério.
VII. Não furtarás.
VIII. Não levantarás 

falso testemunho.
IX. Não desejarás a 

mulher de teu próximo.
X. Não cobiçarás a 

casa de teu próximo, 
nem seu criado, nem 
sua criada; nem seu

boi, nem seu jumen-
to, nem coisa alguma 
que lhe pertença.

O povo reunido ao 
pé da montanha rea-
firmou com devota e 
sincera humildade:

— Faremos tudo o 
que o Senhor determi-
nou!

Levantou Moisés um 
altar, e ofereceu sacrifí-
cio ao Senhor. Tomou 
depois o sangue da ví-
tima, e aspergindo-o 
sobre o povo disse:

— Eis o sangue da 
Aliança que convosco 
faz o Senhor!

Lendas do Bom Rabi 
Malba Tahan

Os Dez Mandamentos

Cantinho da Coquetel

Sudoku

Os turistas e seus deslumbres
Lá vinha eu caminhando 

pela rua, numa manhã de 
sábado bem movimentada 
à cidade de São Lourenço, 
MG, à direção do mercado 
municipal, quando observei 
ainda a boa distância uma 
quantidade de pessoas aglo-
meradas às calçadas junto 
às árvores ali plantadas, que 
se posicionavam entre si em 
locomoções constantes como 
procurassem um melhor posi-
cionamento, a dar impressão 
que algo ocorria a chamar 
a atenção pelos atropelos 
existentes.

Já próximo ao local da 
muvuca,  observo que a 
grande maioria das pessoas 
era constituída de  turistas 
pela caraterização não só 
pelas vestimentas, mas pe-
las sacolas que conduziam 
e seus apetrechos como: 
celulares, tabletes, câmeras 
fotográficas entre outros 
objetos carateríst icos, a 
direcionar os equipamentos 
às árvores no intuito de re-
gistrem alguma coisa a elas 
observadas, tal o deslumbre 
na curiosidade em obter o 
registro num instantâneo.

Cruzando a aglomeração 
e ao mesmo tempo a olhar o 
alto das árvores a tentar des-
vendar o motivo que levava 
aqueles turistas a tamanha 
excitação num frisson des-
medido, a ponto de alguns  
invadir a faixa de rolamento 
dos veículos a atrapalhar a 
fluidez do trânsito, sem se dar 
conta do perigo que corriam, 
de súbito vejo dois tucanos a 
deixarem um galho com seus 
naturais pulos a se posiciona-
rem entre a ramagem e logo 
em seguida ser expulsos por 
dois bem-te-vis que, prova-
velmente, defendiam seu ni-
nho do ataque aos filhotes pe-
los contumazes predadores. 
Nesta momentânea aparição, 
além do vozerio expressado 
pelos turistas deslumbrados 
atraídos pela beleza da ave 
em que o negro luzente de 

suas penas, no enorme bico 
amarelo como o branco a 
circundar os grandes olhos 
e ter a ponta da calda num 
vermelho vivo, notava-se que 
aquela ave representava a 
eles, talvez, a primeira vez 
que viam, ao vivo, pois de 
onde eram oriundos, natu-
ralmente nunca viram a não 
ser em fotos, Tvs, cinemas 
ou empalhados em museus. 
Afinal são acostumados aos 
pardais, rolinhas e pombos, 
dependendo dos locais de 
suas origens que às vezes 
pela ausência da arborização 
urbana, nem isso os têm.

Sorrindo, passei pelo local, 
cujo buzinaço já dava início 
ao nervosismo estressante 
dos motoristas, principalmente 
após a parada de um ônibus 
de turismo que passava, a 
que seus passageiros  apre-
ciassem as aves. Seguindo 
meu rumo, ao posicionar-me 
a atravessar a via à direção do 
mercado, acredito pelo estar-
dalhaço que o local oferecia, 
observo que os tucanos se 
assustaram diante da “fama” 
e em voos majestosos a bater 
suas longas asas  se foram 
à busca do sossego, cuja 
curiosidade daqueles turistas 
urbanoides, os fizeram deixar o 
local. Óbvio quem agradeceu, 
possivelmente foram os bem-
te-vis, que se livraram em ter 
seus filhotes devorados na luta 
pela sobrevivência...

Moral da história: Nunca 
é tarde para se conhecer o 
que é desconhecido, mesmo 
que o conhecido venha por 
meio do deslumbre pelo co-
nhecimento que passamos a  
conhecer.

Ah... Esses turistas des-
lumbrados, que ao se verem 
diante de momentos por eles 
deslumbrantes a deixa-los em 
êxtase perante um singular 
pássaro no meio urbano, 
são de fato muito pitorescos 
e comparáveis aos interiora-
nos quando veem o mar pela 
primeira vez...

INGREDIENTES

1 kg de camarões
sal, pimenta limão, 
cheiro verde ao seu 

gosto
1 kg de tomates 
(sem pele e sem 

sementes)
2 colheres de sopa 

de óleo de soja
2 ou 3 colheres de 
sopa de azeite de 

dendê
leite de coco 

MODO DE 
PREPARO

Limpe os cama-
rões, retirando as 

Camarão Baiano

cascas e as tripas, e 
lavando-os a seguir. 
Tempere com sal, pi-
menta, suco de limão 

e cheiros-verdes. 
Leve ao fogo uma pa-
nela com um pouco 
de óleo. Quando o o 
óleo estiver quente, 

coloque os camarões 
e deixe dourar bem, 

junte os tomates 
formando um molho 

bem consistente. 
Acrescente o leite 

de coco, e deixe no 
fogo com panela bem 
tapada, por mais 10 
minutos. Por fim, jun-
te o azeite de dendê. 

Pimenta a gosto.



Pág 10 :: Correio do Papagaio Sexta-feira,  22 de fevereiro de 2019
São Lourenço

Cacau está no time Brown e se apresentará em mais uma fase do programa

Carnaval em São Lourenço terá 
o menor custo dos últimos anos

Abertura da festa será com o tradicional Bloco do Pijama animando o público

No próximo domingo, dia 17, 
começa a segunda fase do The 
Voice Kids, programa de  talent 
show brasileiro de canto, exibido 
pela Rede Globo.

O programa está em sua 4ª 
temporada e cada time conta com 
24 vozes, totalizando 72 crianças 
participantes. 

Nas batalhas, cada técnico 
(Carlinhos Brown, Cláudia Leite 
e Simone e Simaria) escolhe três 
crianças para cantarem juntas uma 
canção. Ao final, uma criança pas-
sa para a próxima fase e as outras 
duas se despedem do programa. 

Uma das crianças, como já 
divulgado, é a São Lourenciana 
Cacau Ribeiro, de 10 anos. 

A pequena cantou a música 
“História de uma Gata”, da peça 
“Os Saltimbancos”, composta 
por Chico Buarque, encantou 
e conquistou os três técnicos. 
Como é preciso escolher um, a 
pequena foi para o time de Carli-
nhos Brown.

Cacau, que é o nome artístico 
de Camille Ribeiro, e sua família 
nos recebeu para contar um pou-
co mais de como está sendo essa 
grande experiência de mostrar 
seu talento para o mundo todo e 
os planos para o futuro.

Ao chegar fui acolhida com 
um sorriso cativante, e não tem 
como não se encantar ao perceber 
a doçura no olhar, na fala e nos 
gestos da pequena. 

Começamos nossa conversa 
e ela nos contou que a vontade 
de cantar surgiu em uma festa na 
casa de sua avó. 

“Na festa, todos os netos 
cantaram uma música para ho-
menagear minha avó. Ali descobri 
meu amor pela música e pedi 
minha mãe para me colocar em 
uma aula de canto. Eu tinha sete 
anos”, explica Cacau.

Quem conta um pouco do co-
meço da carreira da cantora é sua 
mãe Michelle Letícia Ribeiro. “Ela 
começou a fazer aula na Oficina 
de Música do Erich Mathias, com 
o Tio Tom, e, com oito anos, ela 
participou de uma apresentação 

Cacau Ribeiro estará na segunda 
etapa do The Voice Kids

Cantora de São Lourenço se apresentará nas
“batalhas” dos técnicos

e cantou a mesma música apre-
sentada no The Voice. Com a 
apresentação ela ficou conhecida 
aqui na cidade como a “Menina 
Gatinha”. Além da aula de canto, 
ela também faz aula de violão, 
conta Michelle.

Cacau sempre quis entrar 
para o The Voice Kids e, como diz 
o ditado, quem acredita sempre 
alcança. Esse ano foi a segunda 
vez que a cantora fez inscrição 
para participar e, dessa vez, deu 
muito certo. 

Cacau precisou enviar um 
vídeo para a primeira seleção. 
Ao ser aprovada, foi para outra 
audição em São Paulo. E uma 
coincidência, a apresentação foi 
no dia do seu aniversário, 25 de 
maio de 2018.

Depois, outros processos 
foram realizados para chegar ao 
tão esperado momento das audi-
ções às cegas com os técnicos. 
Apresentação que foi transmitida 

no último 03 de fevereiro, e que 
lançou Cacau para o mundo. 

“Quando fiquei sabendo que 
tinha passado comecei a chorar 
de emoção, fiquei muito feliz! 
Eu treinei muito a música e falei 
com a minha mãe que ia subir 
no palco e arrasar. Na hora que 
estava cantando e as cadeiras 
viraram nem acreditei. Na hora de 
escolher o técnico, sempre gostei 
de todos, mas ouvi meu coração 
e escolhi o Brown”.

Para a próxima etapa, Cacau já 
está ensaiando muito para dar seu 
melhor. A música escolhida ainda 
não pode ser revelada e nem o 
dia da próxima apresentação, por 
causa de contrato assinado com a 
emissora. 

“Nossa vida mudou. Nem 
somos mais conhecidos pelos 
nossos nomes, agora somos os 
pais da Cacau. Ficamos muito 
orgulhosos, mas estamos con-
versando muito com ela. Porque 

muitas crianças não passam, 
é um processo difícil, só uma 
criança sairá vencedora. Então 
mostramos que só de já ter sido 
aprovada, virado as três cadei-
ras e ter cantando para todo o 
Brasil já valeu e muito”, ressalta 
Michelle.     

Em São Lourenço, além das 
apresentações da escola de 
canto, Cacau também participa 
cantando salmos em algumas 
igrejas católicas da cidade. No dia 
a dia gosta de brincar de contor-
cionismo e por em prática receitas 
de confeitaria, como bolos, além 
de receitas salgadas.  

“Estou muito feliz. Pretendo 
seguir carreira, quero fazer facul-
dade de música e ser cantora para 
sempre”, diz Cacau.

Desejamos que Cacau seja 
muito feliz, que seus sonhos se 
realizem e que tenha muita sorte 
no programa! Estamos todos 
torcendo!

A tradicional festa de 
Carnaval em São Louren-
ço começará no dia 28 de 
fevereiro, terminando no dia 
05 de março. 

No dia 1º, para abrir 
oficialmente a festa, o pú-
blico poderá acompanhar o 
Bloco do Pijama, com dois 
trios elétricos que desfilarão 
pelas ruas do centro de São 
Lourenço.

O Bloco já é tradição no 
Carnaval de São Lourenço, 
presente há mais de 30 anos 
animando os foliões, e terá 
sua concentração às 21h da 
Ilha Antônio Dutra, saindo à 
meia noite e encerrando o 
desfile às 3h no centro. A or-
ganização espera um público 
de mais de 30 mil pessoas 
que seguirão o bloco.

No palco principal, que 
será montado no estacio-
namento do Parque das 
Águas, entre os dias 02 a 
05 de março, de 19 às 03h, 
haverá apresentações de 
bandas renomadas e artis-
tas locais, com grupos de 
samba e pagode, grupos de 
dança e DJ’s.

Outro palco será mon-
tado no Calçadão e contará 
com apresentações de ba-
terias de Escola de Samba, 
bandas de marchinha, gru-
pos de dança, artistas lo-
cais, DJ’s e locutores. Para 
as crianças também haverá 
várias recreações. 

A Rua Wenceslau Braz 
também será fechada e no 
dia 28 de fevereiro terá o 
esquenta de carnaval. Nos 
outros dias apresentações 
carnavalescas diversificadas 
e artistas locais durante o dia 
e a noite animam o público.

Além do Bloco do Pija-
ma, outros 20 blocos des-
filarão pela Avenida Pedro 
II entre os dias 02 a 05 de 
março.  

Segundo comunicado 
divulgado pela Prefeitura 
o Carnaval das Águas de 
2019 vai acontecer com uma 
redução inédita de gastos, 
sem prejudicar a qualidade 
da festa. Isso porque, a 

Secretaria de Turismo repa-
ginou o formato do evento, 
que agora conta com a par-
ticipação e o investimento 
da iniciativa privada. Vale 
ressaltar que todos os pro-
cedimentos de contratação 
contam com respaldo jurí-
dico e licitatório.

Em 2016 (gestão passa-
da) o carnaval teve um custo 
de aproximadamente R$900 
mil, em 2017 e 2018 foram 
gastos cerca de R$400 mil, 
e agora, a estimativa é de 
que redução diminua para 
um gasto total de cerca de 

R$200 mil.
Acontecerão os blocos, 

shows, Djs, praça de ali-
mentação, tudo prezando 
a qualidade e a segurança 
dos foliões. Assim como em 
2017 e 2018, será uma festa 
para todas as idades e gos-
tos, com atrações diurnas e 
noturnas.

No comunicado a Pre-
feitura ainda informa que o 
carnaval é a principal data 
na qual a cidade recebe um 
grande número de turistas, 
que investem seu dinheiro 
na cidade por quase uma 

semana seguida. Dessa 
forma, através da geração 
de empregos diretos e indi-
retos (bares, restaurantes, 
hotéis, ambulantes, etc) e 
com a consequente arreca-
dação de impostos, pode-se 
afirmar que quem ganha é 
a população, já que quan-
to maior a arrecadação, 
maiores são os repasses 
para saúde e educação. 
São Lourenço é uma cidade 
turística e necessita deste 
investimento, por isso, dife-
rente de outros municípios, 
a festa precisa acontecer.

História do 
Bloco do Pijama

O Bloco do Pijama surgiu 
quando um grupo de amigos 
decidiu festar na sexta-feira 
antes do Carnaval. A ideia 
foi levada a sério. Um dos 
amigos, quando chamado 
para sair com os demais, gri-
tou “Já estou de pijama!”. Os 
outros responderam “pode 
vir assim mesmo”.

Assim conta Lucélio No-
ronha, conhecido como 
Paulista, um dos fundadores 
do Bloco do Pijama. “A ideia 

começou como uma reunião 
de amigos”. No ano seguinte 
foi oficial: o Bloco do Pijama 
estava formado, saindo com 
uma bateria e aproximada-
mente 200 participantes.

No próximo ano, mais de 
500 pessoas já participavam. 
Posteriormente, consegui-
ram uma Kombi elétrica que 
fazia de carro de som. O 
Bloco foi crescendo e virando 
tradição e, em pouco tempo, 
o número de participantes 
aumentava consideravel-
mente. Após seis anos de 
realização, conseguiram o 

primeiro trio elétrico. Hoje o 
Bloco do Pijama é utilidade 
pública e marca oficialmente 
o início do Carnaval no sul 
de Minas.

Olhar para trás e ver 
a dimensão que a “reu-
nião de amigos” tomou é 
inimaginável, como conta 
Paulista. “Tem horas que 
acreditamos, mas em outros 
momentos não nos damos 
conta tamanha proporção 
que alcançamos. O Bloco 
tornou-se referência em São 
Lourenço agindo como um 
patrimônio para a cidade”.
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