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Carnaval Antecipado de Aiuruoca
foi um sucesso de público
Cidade recebe milhares de visitantes para a folia e para conhecer
os encantos de suas belezas naturais

Realizado sempre uma
semana anterior à data oficial,
o tradicional Carnaval Antecipado de Aiuruoca, recebeu
centenas de foliões da cidade
e de todo o País.
A festa aconteceu entre os
dias 21 a 24 de fevereiro e foliões de todas as idades saíram
às ruas para aproveitar os quatro dias de total descontração
e divertimento em um espaço
com total segurança.
As brincadeiras, as fantasias, o colorido e o brilho dos
foliões fizeram, mais uma vez, o
Carnaval de Aiuruoca uma festa
muito especial.
O Carnaval de Aiuruoca
foi realizado pela Prefeitura,
com o apoio da Polícia Militar,
da ATAM- Associação Terras
Altas e da RP Design e foi uma
produção da Mega Som.
Visitar Aiuruoca uma semana antes da data tradicional
do carnaval brasileiro pode se
tornar umas das mais inesquecíveis aventuras para quem
gosta de rechear a agenda, seja
para cair na folia ou optar pela
caminhada por trilhas.

Cachoeira do Deus Me Livre
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Encontro em São Lourenço fortalece
o turismo do Circuito das Águas
No dia 15 de março, São
Lourenço foi a cidade escolhida
para sediar o 1º Encontro Regional de Turismo.
O evento foi uma realização da
Prefeitura de São Lourenço, através da Secretaria de Turismo, com
apoio do Ministério do Turismo,
Secretaria de Turismo de Minas
Gerais, Circuito das Águas, São
Lourenço Convention & Visitors Bureau, ACE/CDL e atrativos locais.
O encontro aconteceu durante todo o dia. Estiveram reunidos
diversos prefeitos, secretários e
representantes das cidades que
compõem o Circuito das Águas,
além do Secretário de Cultura
e Turismo do Estado de Minas
Gerais, Marcelo Matte.
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A substituição da
mentalidade de dietas
para uma vida de autonomia
Por Gislene Vilela
Na atualidade há uma intensificação em se alcançar “o corpo
perfeito”, “o padrão imposto pela
mídia” atravessando todas as
faixas etárias e classes sociais. A
busca do corpo ideal, muitas vezes
exacerbada, se faz costumeiramente por influências externas.
Dietas milagrosas e da moda
viralizam nas redes sociais. Existem também as crenças populares
para manter a boa forma. Informações duvidosas e contraditórias
tem comprovadamente apresentado efeitos danosos a uma vida
saudável.
Nutricionistas alertam sobre
os riscos de receitas e fórmulas
mágicas que prometem rápida
perda de peso, dietas restritivas,
privação de determinados tipos de
alimentos e exercícios pesados.
Especialistas dizem que respeitar
o corpo e ter paciência são dicas
primordiais no processo de emagrecimento e redução de taxas.
Costumo compartilhar assuntos importantes e que, de alguma
forma, me trazem aprendizado.
Recentemente, em São Lourenço,
conversando com a nutricionista
clinica e comportamental Kátia
Azevedo, ex - docente da Universidade Federal de Ouro Preto, ela
apresentou-me uma abordagem
cientifica e inovadora da nutrição,
da qual considera os hábitos
alimentares da pessoa junto com
seu contexto emocional, social,
cultural e psicológico. Indaguei
- lhe mais sobre o assunto e também pesquisei no que consiste
essa abordagem.
Esse tipo de tratamento vai
além de prescrições das dietas
e até da reeducação alimentar.
Conduz o paciente a entender

melhor os seus comportamentos
alimentares, a ter mais clareza na
relevância das refeições em toda
sua trajetória de vida. Diferentemente das dietas milagrosas e
céleres, a abordagem orienta a
se desconectar de tudo ao redor,
de todo tipo de estimulo externo
e define que o ato de comer deve
ser realizado com tranquilidade.
Atenção no momento presente,
percebendo o sabor, a textura e
as sensações despertadas por
cada alimento. Estimula o prazer
de comer sem culpa e medo. A
entender a real função do alimento no organismo. Promove
uma visão mais ampla do hábito
de comer, melhorando a relação
com a comida, fazendo as pazes
com os alimentos e seu corpo.
Busca identificar quais são os
gatilhos de saber diferenciar
fome física de emocional.
Membros de minha família e
amigos que estão fazendo esse
tipo de tratamento relatam que
é uma experiência diferente. O
conceito de saudável, de alimentação consciente vai entrando
aos poucos tornando todo o
processo mais leve. Declaram
que é uma abordagem mais humanizada – quase um terapeuta
nutricional. Enfatizam que foi
aberto um leque de possibilidades, com autonomia, que eles
nem sabiam que existia.
É clichê escrever que a saúde é o bem mais precioso do
Homem. Portanto, cabe a cada
um de nós preservá-la com
consciência e responsabilidade, ressignificando-a através
de atitudes e comportamentos
proativos relacionados ao nosso
corpo que é um dom sagrado
de Deus.
Cuidemos e vivamos bem.
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O Núcleo Central Lançada oficialmente a
das Representações “Expedição Piracicaba
– Pela Vida do Rio”
Sociais
Iniciativa irá gerar levantamento comple*Por Luziana Karla Braga
de Souza
A Teoria do Núcleo Central
foi inicialmente desenhada em
um contexto de pesquisa experimental, a qual considerou a
organização interna das representações sociais, dentro da tese
de doutorado de Jean-Claude
Abric, denominada Jeux, conflits
et représentations sociales, na
Université de Provence, em 1976.
Contextualizando, a TRS, teoria
mãe, possui a Teoria do Núcleo
Central como uma teoria complementar, que demonstra como os
conhecimentos são produzidos no
cotidiano e apresentam conteúdo
essencialmente social. Dessa forma, favorece a compreensão da
ordem histórica e suas atualizações, permitindo desvelar conteúdos que circulam no imaginário
social e orientando o caminho
teórico-metodológico, num campo
fértil de mudanças, como a psicologia social e outras disciplinas em
que tem sido utilizada.
Após o trabalho inaugural
de Moscovici, diversos autores
definem representação como
um todo organizado. No entanto, existem elementos que
fazem parte de uma abordagem
estrutural, considerando-se
que cada representação tem
uma estrutura específica, cuja
principal característica é a sua
organização em torno de um
núcleo central, que determina a
sua organização e significado.
A teoria do núcleo central é
precisamente o que distingue
a abordagem processual da
estrutural. Por núcleo central
compreende-se o elemento ou
o conjunto de elementos que
fornecem a representação a
sua coerência e sua significação geral. O núcleo tem duas
funções: a geradora, que cria ou
transforma o papel dos outros
elementos da representação,
dando sentido à importância
desses elementos; e ou organizadora, que organiza os elementos da representação. Além
disso, existem duas dimensões:
normativa e funcional. A normativa expressa as dimensões sócio
afetivas, sociais ou ideológicas,
dentro das quais podem incluirse normas e atitude. Na funcional, se encontram as situações
com uma finalidade operativa
ou aquelas que se referem ao
funcionamento do objeto.
O núcleo central é o elemento
mais resistente a mudanças, pois
com uma modificação do núcleo
tem-se a transformação comple-

ta de uma representação. É protegido pelos sistemas periféricos,
que permitem essencialmente
a adaptação às mudanças no
contexto da representação.
Os elementos periféricos
estão diretamente relacionados
com o núcleo, o que significa
que sua presença, seu peso, seu
valor e função são determinados
pelo núcleo, sendo que o estudo
de uma representação social
não deve estar exclusivamente
delimitado à identificação de seu
conteúdo e, portanto, deve considerar o estudo de sua estrutura
e organização interna.
A Teoria do Núcleo Central
surgiu considerando a perspectiva estrutural. Jean Claude Abric
foi quem inicialmente desenhou
a Teoria do Núcleo Central, delimitando que as representações
sociais são formadas por dois
sistemas, quais sejam: o Núcleo
Central e o Sistema Periférico.
O núcleo central é rígido e o
sistema periférico é flexível, no
que pertine ao conteúdo, onde
a estrutura da representação é
que deve ser conhecida.
Assim, a Teoria do Núcleo
Central sendo uma abordagem
dentro da TRS, um refinamento
metodológico que considera um
papel mais cognitivo das representações sociais, refere-se à
organização interna das RS. O
núcleo central é a parte dura da
representação, a qual possui
também um sistema periférico
mais flexível e dinâmico, situado em torno do núcleo central. A
Teoria do Núcleo Central ainda
contribui para a evolução da
TRS no campo dos estudos das
ciências sociais porque permite
uma análise comparativa das
representações, bem como,
que haja a transformação destas em virtude das práticas
sociais cotidianas.
Dessa maneira, traz um forte
alicerce ao entendimento das
representações sociais dos
vários fenômenos existentes,
organizando o pensamento dos
indivíduos dentro de um núcleo
básico e imutável, bem como,
utilizando elementos variáveis
condizentes com cada particularidade do indivíduo e ou grupo,
para a análise e compreensão
das realidades.
*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.

to sobre as transformações ocorridas na
bacia do Piracicaba nos últimos 30 anos

O Comitê da Bacia Hidrográfica
do Piracicaba acaba de lançar o
projeto Expedição Piracicaba –
Pela Vida do Rio.
Durante o lançamento, o editor
Tribuna do Piracicaba – A Voz do Rio,
Geraldo Magela Dindão, apresentou
a uma plateia representada por todos
os atores – prefeituras, empresas e
sociedade civil dos 21 municípios da
bacia, a proposta da Expedição.
Promover um dos mais completos diagnósticos de um curso
d’água já realizados no Brasil e
mobilizar a sociedade para a revitalização desse patrimônio. Esse é o
objetivo da Expedição Piracicaba –
Pela Vida do Rio, iniciativa do jornal
Tribuna do Piracicaba em parceria
com o Comitê da Bacia Hidrográfica
do rio Piracicaba (CBH-Piracicaba).
Pela primeira vez o rio Piracicaba,
um dos principais afluentes do rio
Doce, será navegado da nascente,
em Ouro Preto, até a foz, em Ipatinga, tendo como pano de fundo
a realização de um levantamento
científico. A expedição ocorrerá
durante a Semana Nacional do
Meio Ambiente, entre 26 de maio
e 5 de junho.
Profissionais da área ambiental
da Universidade Federal de Itajubá
(Unifei - Campus Itabira), instituição
responsável pela coordenadoria
técnico-científica do projeto com
apoio de profissionais de outras
instituições, farão as análises dos
parâmetros do corpo d´água entre
outras pesquisas. Os estudos
terão como objeto a qualidade
da água, uso e cobertura do solo,
avaliação e cálculo dos parâmetros
hidrológicos e coleta e análise de
sedimentos. A partir do trabalho os
pesquisadores terão à disposição
dados completos sobre as reais
condições do Rio Piracicaba.
O professor José Augusto,
Coordenador pela UNIFEI do
Mestrado Profissional em Gestão
de Recursos Hídricos (ProfÁgua),
responsável pela equipe da Unifei
na Expedição disse enxergar na
expedição uma grande oportunidade de verificação in loco das
atuais condições ambientais, sociais e econômicas da bacia do rio
Piracicaba: “É uma legítima e real
tentativa de dar prosseguimento
ao trabalho pioneiro da “Expedição
Piracicaba 300 anos depois” que se
consagrou como marco na história
ambiental da região. Esta expedição trará dados concretos da atual
situação ambiental da bacia do rio
Piracicaba, incorporando informações técnicas com uma visão dos
problemas conjunturais oriundos
das mudanças e ações integradas
sobre os recursos hídricos superficiais e subterrâneos”, revelou.
Já para o presidente do CBH
Piracicaba e vice-presidente do
CBH Doce, Flamínio Guerra, a
iniciativa não poderia ocorrer em
momento melhor: “A Expedição
Piracicaba - Pela Vida do Rio será
uma oportunidade para o CBH Piracicaba estreitar laços com todos
os atores envolvidos na vida do
rio e, principalmente, vivenciar a
realidade da bacia. Cabe destacar
também o levantamento técnicocientífico que será realizado pela
Unifei durante a Expedição, que
sem dúvida será de grande utilidade para produzirmos um diagnóstico que poderá direcionar
o desenvolvimento de políticas
hídricas para a recuperação da
bacia”, disse Guerra.
BASE DE DADOS

Sobre os estudos da qualidade
da água, serão considerados os
mesmos parâmetros adotados
em uma expedição empreendida
no rio Piracicaba em 1999, o que
criará uma base de comparação
confiável sobre o ecossistema do
curso d’água. A presente pesquisa
enriquecerá essa base de dados
com outros parâmetros para a
construção do Índice de Qualidade
da Água (IQA).
A EXPEDIÇÃO
Os profissionais envolvidos na
expedição – engenheiros ambientais, geólogos, geógrafos, cinegrafistas, fotógrafos e jornalistas
entre outros – percorrerão as 21
cidades da bacia e estarão divididos em duas equipes: uma seguirá
por terra e a outra descerá o rio
em botes e caiaques. Em todas
as localidades serão promovidos
eventos de cunho socioambiental
e cultural.
Durante as paradas, enquanto
alguns profissionais trabalharão
nas atividades de pesquisa no
leito do rio, outros participarão das
atividades de mobilização social,
promovendo debates sobre os
problemas enfrentados pela bacia
do Piracicaba, os desafios socioambientais de cada comunidade e,
principalmente, sobre a necessidade de resgate do curso d’água.
O desenvolvimento e os resultados alcançados pela Expedição
serão desdobrados em produtos
como filmes-documentários, exposições fotográficas, publicação de
revista e o livro-relatório Expedição
Pela Vida do Rio, que trará a descrição dos trabalhos desenvolvidos e
conclusões da equipe técnica, além
de quadro comparativo entre os
dados de outras duas expedições
realizadas no Piracicaba há 20 e
30 anos, respectivamente.
ESTUDOS ANTERIORES
Há cerca de 30 anos, a Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG) iniciou um trabalho de
pesquisa sobre a qualidade das
águas do Piracicaba. Passados 10
anos, foi promovida a Expedição
Piracicaba – 300 Anos Depois, que
deu continuidade e ampliou o trabalho de pesquisa anterior.
Agora, a Expedição Piracicaba
– Pela Vida do Rio propõe um novo
levantamento, navegando todo o rio,
para despertar de vez na sociedade
a urgência da preservação de um
dos mais importantes cursos d’água
de Minas Gerais.
O RIO Piracicaba
O Rio Piracicaba nasce a 1.680
metros de altitude, em um dos vértices da Serra do Caraça, no distrito
ouro-pretano de São Bartolomeu,
percorrendo 241 km até desaguar no
Rio Doce no município de Ipatinga.
A ocupação da bacia começou há
320 anos, motivada pela extração
de ouro e pedras preciosas, empreendida por bandeirantes vindos de
São Paulo.
Além de abranger 21 municípios e mais de 800 mil pessoas,
a bacia do Rio Piracicaba abriga
duas importantes unidades de
conservação, a Reserva Particular
do Patrimônio Natural do Caraça
(RPPN) e o recém-criado Parque
Nacional Serra do Gandarela, importante zona de recarga fluvial que
guarda aquíferos que contribuem
diretamente para a manutenção
do ciclo hídrico. Vale destacar também que a bacia do Rio Piracicaba
atende a um dos mais importantes
polos siderúrgicos do país.
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Obras para reativar linha de trem que
1ª Festa do
liga São Lourenço a São Sebastião Azeite Novo em
da Fé
do Rio Verde estão em andamento EventoMaria
impulsionará a cultura do

Trecho estava parado desde 2012 e recuperação pode durar até dois anos

Foto: Divulgação

A 3ª etapa das obras para
recuperar a linha de trem turístico que liga São Lourenço a São
Sebastião do Rio Verde já está
em andamento.
A etapa agora consiste em
serviços de limpeza (capina,
roçada, supressão de árvores e
destocamento), substituição de
dormentes, nivelamento de trilhos,
colocação de pedras e outros.
As obras para recuperar a
linha foram retomadas no início
desta semana. O serviço estava
parado desde 2012 e recomeçou após a assinatura de um
convênio com a Companhia de
Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge).
O convênio foi assinado no
dia 05 de julho deste ano e prevê
a recuperação de 20 km de trilhos
entre as cidades. A previsão é que
a obra possa durar até dois anos.
Ao todo, foram liberados R$
7,5 milhões para o trabalho, que
ainda conta com uma contrapartida de R$ 300 mil da Prefeitura de
São Sebastião do Rio Verde.
O dinheiro busca viabilizar a
operação do trem, também com
a compra de dormentes usados
nos trilhos e a recomposição e
limpeza de toda a linha férrea.
Esse trabalho tinha começado
em 2011, quando o Ministério do
Turismo liberou R$ 800 mil para
a recuperação da linha, mas as
obras mal passaram da metade.

Obras para reativar linha de trem turístico já estão a todo vapor
A quantidade de dormentes doados pela Companhia Vale do Rio
Doce para sustentação dos trilhos
não foi suficiente e, como o valor
liberado era apenas pra mão de
obra, o trabalho foi interrompido.
“A próxima etapa é uma licitação para concessão para quem
vai administrar a ferrovia, quem
vai colocar o trem para rodar”, diz
o assistente de controle interno
Claudinei Pascoal.
A revitalização irá atingir pelo

menos 10 municípios da região que integram os Circuitos
das Águas e Terras Altas da
Mantiqueira. O objetivo é que o
trecho seja interligado a outro já
existente, entre São Lourenço e
Soledade de Minas.
A recuperação desta linha
férrea, cria uma expectativa para
que outros trechos também possam voltar a circular na região.
Hoje a região possui duas
linhas em funcionamento: o Trem

da Mantiqueira, que circula em
Passa Quatro (MG) e o Trem das
Águas, que liga São Lourenço
a Soledade de Minas (MG). Um
outro trecho, entre Poços de Caldas (MG) e Águas da Prata (SP),
chegou a ter um convênio assinado para reativação da linha, mas
o projeto não saiu do papel. Há
ainda a previsão para que seja implantado em breve um novo trem
que faria o trajeto turístico entre
Lavras (MG) e Varginha (MG).

Projeto Arena Jiu-Jitsu
em São Lourenço
Projeto é realizado pela Igreja Sara Nossa Terra
Foto: Arquivo

A Igreja Sara Nossa Terra,
de São Lourenço, está promovendo o projeto Arena Jiu-Jitsu
na cidade.
O intuito do projeto é a evangelização através do Jiu-Jitsu,
colocando Jesus como o Centro
da vida e usando as ferramentas
da arte marcial como disciplina,
foco, autoestima, para fazer com
que os participantes acrescentem
no seu dia a dia essas ferramentas. É uma parceria entre a Igreja
Sara Nossa Terra e a Academia
Ringue Brasil.
Segundo o Pastor Danilo
Medeiros, a ideia surgiu através do interesse em compartilhar a palavra de Deus com
pessoas que são adeptas a
prática do esporte.
“No final de 2018 estávamos
idealizando e sonhando como
seria. Mas foi em dezembro deste
mesmo ano que demos o start.
A estrutura de aula inicialmente
é para adolescentes, jovens e
adultos e qualquer pessoa pode
participar do projeto, todos são
bem vindos”, conta o Pastor.
O projeto começou no dia 15
de dezembro de 2018 e hoje, em
cada aula, há em média 20 a 25
alunos. Os encontros acontecem
duas vezes na semana: quartafeira às 22h e aos sábados às

azeite na cidade e região

Aulas são ministradas duas vezes por semana, quartas-feiras e aos sábados
14h. Não é cobrado mensalidade,
mas Danilo explica que os alunos
fazem todo mês uma doação
financeira para contribuir com o
projeto, de qualquer valor e sem
identificação.
“Dessa forma conseguimos
contribuir de forma básica com a
estrutura da academia e também

conseguimos ajudar o projeto de
ação social e missionária “Parceiro
de Deus”, idealizado pela Igreja
Sara Nossa Terra”, conta.
A metodologia das aulas consiste em parte espiritual, compartilhada através da Bíblia; Oxigenação mental; Preparação física;
Desenvolvimento técnico e Defesa

Pessoal. Sendo aplicada através
dos três elementos essenciais do
aprendizado: visuais, auditivos e
cenestésicos.
A equipe de organização é formada pelo Professor e Supervisor
Paulo Rogério Benedito, Alexandre
Vicente, que é Instrutor e pelo
Pastor Danilo.

A 1ª Festa do Azeite Novo
tem como objetivo principal
Impulsionar a cultura do azeite
envolvendo toda a cadeia produtiva, da agricultura à gastronomia
e o turismo na região da Serra da
Mantiqueira e seu entorno.
Parceiros importantes
apoiam esta iniciativa das Secretarias de Agricultura e de
Cultura e Turismo de Maria da
Fé, são eles: Prefeitura Municipal, Epamig, Sebrae, Projeto
Saberes da Mantiqueira, Sauá
Azul Ecoturismo, Assoolive e a
Escola da Arte Culinária Laurent
Suaudeau, de São Paulo.
Entre os dias 12 e 21 de
abril acontecerá o Dia de
Campo, Workshop, Palestras,
Cozinhas Show, Atrações
Musicais e Culturais. Sendo a
primeira semana voltada para
a parte técnica – produção,
processamento e comercialização, e a segunda para a
parte cultural e gastronômica.
O público estimado para os 6
dias de evento é de, aproximadamente, 10 mil pessoas.
A 14ª edição do Dia de Campo de Olivicultura e a 4ª Mostra
Tecnológica - promovidos pela
EPAMIG de Maria da Fé abrirão
a 1ª semana do evento no dia
12/04, com palestras dirigidas a
produtores, técnicos e interessados no setor com o objetivo
de ampliar o conhecimento sobre as possibilidades da cadeia
produtiva do azeite.
Dia 13/04 teremos o
Workshop Celebrando a Colheita – uma noite especial
para apresentar os azeites da
safra 2019, com participação
dos azeitólogos Ana Beloto e
Marcelo Scofano, para formadores de opinião, consumidores,
empresários que trabalham ou
pretendem trabalhar com nichos
de mercado para produtos diferenciados proporcionando uma
troca de conhecimento e uma
informal rodada de negócios. E
para brindar esta apresentação,
uma degustação com menu
produzido pelo Chef Laurent
Suaudeau com uso de azeite
extra virgem.
Na 2ª semana, de 18 a
21/04, um pavilhão de 1.000 m²
e um palco serão erguidos na

principal via da cidade, em um
de seus pontos mais charmoso
onde restaurantes, cervejarias,
cafés e expositores juntamente
com a programação cultural,
oferecerão ao público o contato
com a cultura do azeite e seus
sub-produtos, além do espaço
“Azeite” com degustação de
azeite extra virgem.
No Espaço Azeite, Cultura e
Gastronomia o público encontrará a Exposição com Histórico
das Oliveiras no Brasil, Palestras com Cozinhas-Show e o 1º
Concurso Gastronômico “Azeite
no Prato” que terá duas categorias – Comunidade e Estudantes
de Gastronomia da região.
Os convidados especiais
nos brindarão com seus conhecimentos ampliando nossa visão sobre o azeite brasileiro e apresentando esse
novo universo.
Realizar um evento deste
porte, que contemple o produtor,
a cadeia produtiva e o público
em geral, aproximando-o do
universo da Olivicultura e da
cultura do azeite de oliva extra
virgem requer esforço, trabalho,
parcerias e patrocínios.
O evento é uma iniciativa público-privada envolvendo uma
Comissão Organizadora composta de instituições, pessoas
físicas, técnicos e empresários,
agentes de desenvolvimento local e regional que vislumbram o
crescimento de todos os setores
envolvidos neste segmento.
Breve histórico
A partir do ano 2000, ressurge o setor olivícola no cenário
nacional através da Epamig
de Maria da Fé, com desenvolvimento de tecnologias de
produção mais modernas, estimulando assim o trabalho de
produtores, técnicos e pesquisadores nesta área
O consequente aumento
da produção e a qualidade dos
azeites brasileiros, além do
crescente interesse do consumidor e comércios, são razões
suficientes para propormos a
Festa do Azeite Novo.
A programação completa e
informações você encontra no
site festadoazeitenovo.com.br.
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Carnaval Antecipado de Aiuruo

Cidade recebe milhares de visitantes para a folia e p

Realizado sempre uma semana anterior à data oficial, o
tradicional Carnaval Antecipado
de Aiuruoca, recebeu centenas
de foliões da cidade e de todo
o País.
A festa aconteceu entre os
dias 21 a 24 de fevereiro e foliões
de todas as idades saíram às ruas
para aproveitar os quatro dias
de total descontração e divertimento em um espaço com total
segurança.
As brincadeiras, as fantasias,
o colorido e o brilho dos foliões
fizeram, mais uma vez, o Carnaval de Aiuruoca uma festa muito
especial.
No primeiro dia, a festa foi ao
som da Banda Furiosa, DJ Matth
Senatore, Som Mecânico e desfile do Bloco da Piranha.
Na sexta-feira, dia 22, os shows foram com a Banda Furiosa,
Lívia Hipólito, Banda Zullubaba
e Som Mecânico. A noite ainda
foi mercada por um momento
emocionante com a presença da
eterna Rainha do Carnaval de
Aiuruoca, Clarice Albarez, que
declarou a abertura oficial do
Carnaval.
No sábado a Banda Furiosa
subiu novamente ao palco e
arrebentou na batucada. Além
da banda shows com Juliana
Campos, Gabriel Lima, Banda
Usmen e o Som Mecânico animaram a galera. No sábado também
teve a presença do Bloco dos
Cangaceiros.
No domingo, dia 24, último dia
da folia, a programação foi para
as crianças com a matinê e, a
noite, os adultos se despediram
da tradicional festa com o DJ
Matth Senatore.
O Carnaval de Aiuruoca foi
realizado pela Prefeitura, com o
apoio da Polícia Militar, da ATAMAssociação Terras Altas e da RP
Design e foi uma produção da
Mega Som.
Tradição Carnavalesca
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 anualmente
milhares de foliões para as festividades tradicionais de Carnaval e
é uma cidade que se destaca também por suas riquezas naturais. Os

Fotos: Márcio Muniz

Como nos outros anos o Carnaval Antecipado de Aiuruoca reuniu milhares de foliões na cidade

O show da cantora Juliana Campos agitou o sábado do carnaval aiuruocano
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.
A Cidade
Visitar Aiuruoca uma semana
antes da data tradicional do carnaval brasileiro pode se tornar
umas das mais inesquecíveis
aventuras para quem gosta de
rechear a agenda, seja para cair
na folia ou optar pela caminhada por trilhas, serras, praticar
esportes radicais, conhecer as
mais aconchegantes e tranquilas
pousadas da região; tomar banho
nas muitas cachoeiras que o
local possui e até acampar, com
muita segurança, nas agradáveis
áreas verdes que privilegiam o
município.
O nome Aiuruoca tem origem
na língua indígena, que quer dizer “casa de papagaio”, “morada
dos papagaios” ou “refúgio das
araras”. Atualmente a cidade faz
parte do circuito Terra Altas da
Mantiqueira e é considerada uma
das sete Cidades Sagradas do
Sul de Minas Gerais.
Possui uma beleza natural
exuberante cercada pela biodiversidade da mata atlântica. 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.
Tem diversas áreas de reservas ambiental, entre elas a
do Matutu, que proporciona aos
cidadãos e turistas esportes de

Show com a Banda Usmem varou a madrugada

Os foliões curtiram o carnaval até amanhecer
aventuras como rapel, canyoning,
escalada, tirolesa, rapel guiado,
off-road, mountain bike, mini-rafting, rafting e boia cross. Um dos
símbolos da sua beleza natural é
o Pico do Papagaio, cartão postal
da cidade e a montanha mais alta
da região, a 2.300m de altitude.
Além das belezas naturais que
circundam a cidade, o município

tem em seu centro um charmoso
ponto de parada dos visitantes, a
linda Praça Monsenhor Nágel e a
belíssima Igreja Matriz da Nossa
Sra. da Conceição, datada de
1726, exibe antigos altares de
madeira, os visitantes podem
apreciar também os casarões antigos que compõem o belíssimo
cenário histórico da cidade.

acesse www.correiodopapagaio.com.br/aiuruoca
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Aiuruoca

oca foi um sucesso de público

para conhecer os encantos de suas belezas naturais

Show com a Banda Usmen

Show com a cantora Juliana Campos
/

Closes do primeiro carnaval antecipado do Brasil

/

acesse correidopapagaio/aiuruoca/nomedaempresa
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Andrelândia

Andrefolia mais uma vez foi
um sucesso de público
Festa animou centenas de foliões da cidade e visitantes

Em mais um ano, o Carnaval
de Andrelândia foi um sucesso!
Durante cinco dias os andrelandenses e visitantes puderam
participar das festividades do
carnaval na cidade com shows,
desfile de blocos carnavalescos,
dança e muita alegria. Uma multidão vinda de várias regiões lotou
a Praça Visconde de Arantes e se
divertiram nos vários blocos que
percorreram as ruas da cidade,
além dos shows que aconteceram durante a tarde e a noite no
palco do AndreFolia 2019.
Os blocos são as tradicionais
atrações do Carnaval de Andrelândia e esse ano não foi diferente.
Além dos blocos que fizeram parte
da programação oficial, o Bloco da
CIS, Bloco das Virgens, Escola
de Samba Unidos do São Dimas,
Bloco Junto e Misturado e Bloco
Nem Ligo saíram pelas ruas. O
Carnaval também foi abrilhantado
pelo Bloco Os Largados e o pelo
estreante Bloco Broquete.
E, como já é tradição na cidade, todos os blocos que desfilaram
e animaram os foliões receberam
um troféu, dado pela Prefeitura,
como forma de reconhecimento e
agradecimento pela participação e
colaboração na festa.
O carnaval também foi para
as crianças, que puderam acompanhar uma série de atividades
carnavalescas realizadas durante
o período diurno.
Os foliões foram outro destaque do Andrefolia. Com fantasias
divertidas, samba no pé e muita
alegria, os andrelandenses e
turistas alegraram não só a avenida, mas diversas ruas da cidade,
tudo em clima de muita paz.
A abertura do AndreFolia, na
sexta-feira, dia 1º, mais uma vez
resgatou as tradicionais marchinhas com a Banda São Pio X, que
levou a nostalgia dos antigos carnavais para os foliões. Em seguida,
o andrelandense DJ Karmon agitou
o público com o axé da Bahia.
No sábado as crianças também puderam aproveitar a matinê
com os pais no show da Banda
de pagode Samba do Morro, que
mais uma vez foi a grande atração
do AndreFolia, agradando todos
que vieram prestigiar o Carnaval
de Andrelândia, como da resendense Marlene Andrade. “Não
conhecia o trabalho do Samba do
Morro. Eles são maravilhosos. Já
virei fã”, destaca.
Opinião compartilhada pelo capixaba Leandro Gomes. “Estes caras são muito bons. Eles têm uma
música empolgante. Andrelândia
está de parabéns!”, afirma.
A noite do sábado terminou
com o show da banda Vitrine + e,
no domingo a banda subiu ao palco novamente para fazer um show
para a matinê das crianças.
Na terça-feira, dia 05, última
dia de evento para os foliões, a
despedida da matinê foi com a
banda Expresso 2.000 e a meia
noite, a mesma banda encerrou a
festividade com um grande show.
Para o Secretário de Turismo, Cultura, Esporte, Lazer e
Indústria, Celso Ribeiro Gaspar,
apesar da chuva, a festa teve
um resultado positivo e agradou
os presentes. “Foi muito bom,
apesar do clima que atrapalhou
um pouco, por causa da chuva.
A festa atraiu um grande público,
tudo em clima de muita harmonia.
Com bandas de alta qualidade
que animou os foliões, além dos
tradicionais blocos carnavalescos
de nossa querida cidade”, comemora o Secretário.
O Andrefolia fecha a maior
festa do planeta com chave de
ouro, deixando nos foliões com
um gostinho de “quero mais”.
O festa desse ano foi uma
realização da Prefeitura de Andrelândia, através da Secretaria
de Cultura e Turismo e da Magno
Áudio Promoções, com o apoio da
Polícia Militar, Secretaria Municipal
de Saúde e Câmara Municipal.

Fotos: Prefeitura de Andrelândia

Shows e desfiles dos blocos animaram os foliões
Turismo em Andrelândia
Andrelândia faz parte da Estrada Real e é uma cidade com
grande tradição em turismo, tanto
pela sua natureza privilegiada
como pela sua riqueza cultural.
O centro histórico é decorado
por belos jardins e por antigos
casarões do século XVIII.
O clima de montanha torna
os passeios turísticos agradáveis na cidade e na natureza,
com uma temperatura média
anual inferior a 23ºC.
A 1200 metros de altitude, a
cidade oferece várias cachoeiras
e quedas de água cristalina e
a vegetação é uma mistura de
mata atlântica e cerrado. Ainda
existem fazendas preservadas do
período colonial na região, mas
de propriedade particular.
O artesanato, feito com matérias-primas regionais e elaborado
de acordo com estilo de vida local, é
o modo de expressão cultural mais
característico de Andrelândia.
A padroeira da cidade é a
Nossa Senhora do Porto.
Pontos turísticos
Pedra do Serrote – localizada
a 1km da cidade (no sentido para
Arantina), o seu acesso é feito por
meio de trilha. Propicia ao turista
uma visão panorâmica da cidade
e seus arredores, além de poder
apreciar as formações rochosas.
Cristo Redentor – monumento
construído em um dos pontos
mais altos da cidade para celebrar o seu centenário (em 1966).
O Cristo pode ser visualizado de
qualquer lugar do município.
Seminário São Francisco de
Assis – construído em 1950, hoje
em dia é moradia dos freis e casa
de eventos.
Igreja N. Sra. do Porto da
Eterna Salvação (Igreja Matriz)
– construída no século XVIII por
André da Silveira (um dos fundadores da cidade). Sofreu muitas
reformas ao longo dos anos, mas
mantém o estilo barroco. Dispõe
de uma aparelhagem de som bem
moderna, usada geralmente nas
celebrações e festas tradicionais.
Igreja do Rosário - construída no século XIX pelos escravos
devotos de N. Sra. Do Rosário
com a irmandade do Rosário
dos Homens Pretos. Estilo barroco e rococó.
Parque Arqueológico da Serra
de Santo Antônio, localizado na
Serra do Santo Antônio, a 8 km
do centro da cidade, oferece ao
turista as maravilhas das grutas e
as belezas de pinturas rupestres
de 3 mil anos.
Conta com uma área é de
aproximadamente 12,00 ha. (doze
hectares), com altitudes variando
entre 1.000 e 1.200m. A estrada
de acesso ao Parque não é pavimentada e o último quilômetro
compreende um aclive bastante
acentuado, mas que é facilmente
superado por carros com tração
4x4 ou tração traseira.

Milhares de carnavalescos contagiaram o Andrefolia 2019

Grupo de Pagode Samba do Morro

Desfile do Bloco Bloquete

Desfile de blocos pelas ruas da cidade

Entrega de premiação aos Blocos Carnavalescos

Entrega de premiação

Homenagem do Bloco Nem Ligo

acesse www.correiodopapagaio.com.br/andrelandia
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Bom Jardim de Minas

Carnaval em Bom Jardim
atraiu centenas de foliões
Cidade agitou foliões de toda parte que prestigiaram
os cinco dias de carnaval

Ano após ano o Carnaval
em Bom Jardim de Minas, que
já ficou conhecido como BJ
Folia, arrastou centenas de
pessoas. A Praça Presidente
Vargas e as ruas do centro
histórico transformaram-se
no palco da alegria, que ficam
tomadas por uma multidão durante os cinco dias de folia.
O evento, que aconteceu
entre os dias 1º a 5 de março,
foi marcante e a Prefeitura
Municipal realizou o carnaval
com uma programação recheada de boa música e diversão.
Considerado um dos melhores
e mais completos carnavais
do Sul de Minas, os foliões
que compareceram de várias
regiões puderam contar com
matinês, desfiles de dezenas
de blocos, carnaval de rua e
muito mais.
Na sexta-feira, dia 1º, primeiro dia de Carnaval iniciou
com o Baile no Clube Recreativo Bonjardinense com o Programa Social Vida Ativa com as
Tradicionais marchinhas, onde
os instrumentistas do Bloco
Puxa Sax o tradicional bloco
que há anos faz um trabalho
maravilhoso arrastando foliões
por onde passam.
No sábado e domingo, às
23h o show ficou por conta
de Tiago Lima & Samuel com
Banda Show. Segunda e terçafeira a Banda Axé Mix animou
o público.
Houve matinê no domingo
e na terça-feira, às 15h com
a banda Alto Astral com participação especial da Banda
Puxa Sax.
Segundo o Secretário de
Turismo e Lazer, George Kling,
em mais uma edição, o Carnaval de Bom Jardim teve lindas
apresentações de blocos, animando os foliões, turistas e a
população. “Recebemos muitos elogios e agradecimentos.
Bom Jardim, como em todos os
anos, oferece toda segurança e
conforto aos nossos visitantes
e a população, com o carnaval
pra todas as idades. Agradece
o apoio do Sr. Prefeito Sergio
Martins (Dragão), de seus
Secretários Municipais e da
Policia Militar de Minas Gerais”,
agradece o Secretário.
O carnaval também contou
com os tradicionais desfiles de
vários blocos, como o Bloco
das Piranhas, Bloco Só da
Nois, Bloco Tô Solteiro, Bloco
Pé de Cana, Bloco Evec, Bloco Amigo da Onça, Bloco do
Flamenga, Bloco Timbalada e
o tradicional “Vai quem quer”,
que marcou sua 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, inicialmente,
surgiu com mulinhas (cavalinho),
depois foi acrescentando o boi
bumbá e alguns anos depois
surgiram os bonecos gigantes.
Tudo era feito com produtos e
materiais da cidade mesmo.
O bloco sempre foi puxado

Fotos: PMBJ / Anderson Andrade

BJ Folia arrastou centenas de pessoas, com muita música e alegria pelas ruas da cidade

e animado pelo som das baterias, sendo inclusive um dos
principais responsáveis por
tirar os tradicionais blocos das
festas privadas em clubes e
levá-los para as ruas da cidade
para todos terem acesso.
Em 1995 por diversos motivos o bloco acabou deixando
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” novamente e deu certo.
A organização resgatou a
história e alguns materiais do
bloco e animou os foliões.
Segundo um dos organizadores, Anderson Andrade, o
objetivo do grupo foi realizado
e agradou a todos os participantes. “Este ano, o Bloco “Vai
quem quer” voltou com recursos próprios da organização e
privado. Conseguimos colocar
na rua 12 mulinhas, na qual
adultos e crianças puderem
brincar, um boi bumbá e dois
bonecos gigantes. Nosso objetivo no resgate deste importante bloco na história cultural
de Bom Jardim foi alcançando
na qual todas as tribos e idades
puderam se divertir sem gastar
nada.
Já iniciamos a confecção
de novos bonecos, estamos
com uma meta ambiciosa da
quantidade de bonecos para
o Carnaval de 2020, um novo
boi bumbá com a cara do Carnaval e novas mulinhas mais
bonitas e coloridas”, ressalta
Anderson.
A organização do Bloco
prepara mais novidades para
a cidade. “Estarmos buscando
montar um espaço para artistas da cidade e região para
poderem expor ou apresentar
sua arte. Além de várias outras
atrações e novidades.
Através do bloco queremos
estimular a cultura do município
além do carnaval, criando Festivais e eventos nos quais artistas
possam se apresentar”, conta.
O Carnaval de Bom Jardim,
como acontece também em outros municípios, movimentou o
comércio local. A festa é realizada
pela Prefeitura, com apoio Câmara Municipal e Polícia Militar.

Apresentação de Bandas

Entrada do carnaval

Desfile de bonecos gigantes

Desfile de blocos

acesse www.correiodopapagaio.com.br/bomjardimdeminas
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São Vicente de Minas

Carnaval, natureza e tranquilidade
em São Vicente de Minas
Alegria contagiou a cidade durante os cinco dias de folia

O Carnaval em São Vicente
de Minas mantém sua tradição de sucesso e, neste ano,
contou com a presença de
milhares de foliões da cidade
e de municípios vizinhos.
Durante os cinco dias de
programação, começados na
sexta-feira, dia 1º indo até dia
05 de março, terça-feira. Foliões e blocos carnavalescos
coloriram as ruas da cidade
com muita alegria, glamour e
criatividade.
A festa foi na Praça Coronel
José Eugênio e para abrir a folia, na sexta-feira, às 22h houve a apresentação da Bateria
da 13 no Bloco das Crianças e
depois Som Mecânico.
No sábado uma das atrações mais esperada foi o
Concurso de Fantasias, para
as crianças e para os adultos.
Os foliões puderam acompanhar ainda o Bloco da Dri e
terminaram a noite com o Som
Mecânico.
No domingo a festa ficou
por conta do grande Mestre
Linguinha & Bateria Show
para tornar este carnaval inesquecível, além de desfile de
blocos e Som Mecânico.
Na segunda, além dos
desfiles dos blocos, subiu ao
palco a banda Lex Luthor e o
Som Mecânico.
E na terça-feira, dia 05,
para encerrar a festa com chave de ouro, o show com Rhuan
Condé e após, Som Mecânico
animaram os foliões.
A festa é uma realização da
Prefeitura de São Vicente de
Minas, através da Secretaria
de Turismo e recebe o apoio do
Poder Legislativo Municipal, da
Polícia Militar e da Associação
Vicenciana de Catadores.
A busca por um feriado
tranquilo, onde a folia do
Carnaval esteja aliada à tranquilidade da natureza cresce
a cada ano e São Vicente de
Minas é um destino perfeito
para quem gosta de misturar a
alegria da data com momentos
de tranquilidade e descanso.
A cidade, com cerca de
sete mil habitantes, é famosa
por sua hospitalidade, simpatia
dos moradores e natureza exuberante. A cada ano atrai um
expressivo número de visitantes que optam pela diversidade
de opções de entretenimento,
descanso e lazer, escolhendo-a como destino ideal para
o passeio turístico no feriado
mais festivo do ano.
Localizada a aproximadamente 290 km a Sudoeste de
Belo Horizonte, São Vicente
de Minas é repleta de cenários
dignos de um cartão postal.
Os maiores atrativos da cidade giram em torno da cultura

Fotos: Paulo Meneses

Público presente durante os shows

e do lazer, além do admirável
cenário típico histórico.
A cidade possui ainda alguns atrativos turísticos de valor cultural ou histórico, como
a Igreja Matriz de Vicente
Ferrer ou os componentes da
Fazenda do Espírito Santo.
São Vicente de Minas faz
parte do Circuito dos Queijos
Finos, se destacando pela produção de vários queijos finos
e artesanais.
História de São Vicente

O município de São Vicente de Minas, fundado em 1799.
Depois de pertencer a Aiuruoca e a Turvo (antigo nome de
Andrelândia), o município foi
finalmente emancipado em
17 de dezembro de 1938,
sob a denominação Francisco
Sales, sendo composto pelos
distritos da sede - Andradina
e Carrancas. Após a emancipação desses distritos, em
1953, o município adquiriu sua
denominação definitiva de São
Vicente de Minas.
São Vicente de Minas e
uma cidade que fica no sul de
Minas Gerais suas atrações
turísticas se destacam nas belezas naturais da cidade como
a serra do macuco, rio Aiuruoca
uma boa opção para pescas alternativas e canoagem, trilhas
para Motocross e cachoeiras
ao redor da cidade.
O distrito-sede encontrase a 962 metros de altitude
e a sua posição geográfica
corresponde a 21º 42’46” de
latitude sul e 44º26’38” de
longitude oeste. O clima é
classificado como tropical de
altitude, com duas estações
definidas: verões brandos
e úmidos e invernos secos,
estando a temperatura média
anual em torno dos 20,7º C e
tendo como índice pluviométrico cerca de 1.200 mm anual.

Shows com a Banda Lex Luthor

Shows com a Banda Lex Luthor

Bloco do Cras “Os Piratas”

Bloco Mulheres da Terra

Dezenas de blocos sairam as ruas durante o carnaval

Bloco 13 de Maio

Público nas tendas durante a passagem dos Bolcos

O carnaval contou com a participação efetiva das famílias

acesse www.correiodopapagaio.com.br/saovicentedeminas
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Passatempo

Cozinhe você também

Toque você também

Camarão Baiano

O Machão, quase se borrou!!!
Nas cidades interioranas,
no que pese estarmos às portas do 3° milênio, as lendas e
crenças, ainda predominam
sendo passadas através de
gerações, se tornando em
termos folclóricos, mais um
elemento da nossa rica cultura popular. É muito comum
e, aliás, faz parte do cotidiano
dessas cidades, esses fatos
serem narrados com a maior
credulidade aos visitantes.
Estávamos hospedados
num hotel fazenda do município de Carmo da Cachoeira
– MG, de arquitetura colonial
cuidadosamente preservada,
amplas instalações, decorado
ao estilo do século XIX, com
peças ornamentais raras, de
senzalas, degredos, salas de
tortura em porões, engenho,
moenda e até embora retirado,
um cemitério desativado onde
segundo a lenda, haviam sido
sepultados inúmeros escravos. Enfim aquela relíquia nos
proporcionava a sensação de
haver sido transportado ao
passado, tal a sua preservação.
Além de todo esse acervo,
o hotel oferecia muito lazer e
complementando essa gama
de atrativos, à noite, um senhor, cuja função era o atendimento aos hóspedes e de
vigia – fazia-se também de
contador de histórias, junto,
principalmente aos jovens, que
encantados ouviam narrativas
preferencialmente de “assombrações”.
Um cidadão, tipo atleta urbano malhador fisiculturista e
ar de “machão”, narcisista por
excelência, estava sempre a
gozar e desdenhar da garotada, chamando-lhes de tolos e
idiotas, pois deveriam se ocupar de atividades compatíveis
com suas idades não se deixando envolver por baboseiras
sobrenaturais absurdas.
Num final de noite, depois
de encerrado o carteado, o

“cidadão machão” despediu-se
dos amigos e se dirigiu seus
aposentos, seguindo pelo
extenso, silencioso e sombrio
corredor. Em menos de dois
minutos, ouviu-se um grito
apavorante seguido por um baque surdo. Todos acorreram ao
corredor e vimos estatelados
no chão, de bruços, o cidadão
atlético, que, em estado de
choque e todo urinado, nem
falava!
Levado de volta à sala, já
quase refeito mencionou ainda
bastante apavorado e tremulo;
- “Uma criatura horripilante,
negra de olhos esbugalhados,
com grilhões nos pulsos, vestido de roupas como escravo me
interpelou no living do corredor.
Tentando livrar-me da “coisa”,
corri tropeçando na canastra
que decorava o corredor e não
vi mais nada”.
Na manhã seguinte, de baixo de muita gozação e risadas,
soubemos que alguns jovens
haviam aprontado “a cena
macabra” para testar a indiferença e coragem do machão
que não acreditava nas tais
lendas e histórias que ainda
perduram bem vivas através
dos tempos.
Moral da história: Por mais
que o ser humano queira negar
ou omitir o sentimento do medo
pelas “coisas ditas sobrenaturais”, se dizendo isento e incrédulo a esses fenômenos paranormais, nunca poderá fazê-lo
porque é humano e, como tal
possui o sentimento enraizado
no seu subconsciente...
Ah... Esse “turistas ditos
machões”, narcisista pela
masculinidade, quando se
veem acomodados diante de
momentos jocosos e hilariantes de criatividade infantil e se
urinam de pavor, a demonstrar o quanto são medrosos
e “cagões”, tornando-se de
fato criaturas ridículas a nos
proporcionar instantes “assombrosamente” pitorescos.

O Velhinho da Praça
O Joãozinho chama a
mãe dele e diz:

Tirinhas

- 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”.
Descoberta
do Marido
O marido conta para
o amigo:
- Descobri que
minha mulher está
me traindo com um
motoqueiro.
O amigo duvida:
- É fofoca! Só pode
ser fofoca.
O marido questiona:

1 lata de milho
verde
1 lata de óleo
(medida da lata
de milho)
1 lata de açúcar
(medida da lata
de milho)
1 lata de fubá
(medida da lata
de milho)
4 ovos
2 colheres (sopa)
de farinha de trigo
2 colheres (sopa)
de coco ralado
1 e 1/2 colher
(chá) de fermento
em pó

MODO
DE PREPARO
Em um liquidificador,
adicione o milho
verde, o óleo, o açúcar, o fubá, os ovos
e a farinha de trigo,
depois bata até obter
uma consistência
cremosa.
Depois, acrescente
o coco ralado e o
fermento, misture
novamente.
Despeje a massa em
uma assadeira untada e leve para assar,
em um forno médio a
180 °C, preaquecido
por 40 minutos.

Sudoku

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 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 Lenda da Embriaguez

Ria você também
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.

INGREDIENTES

- Mas como você
pode ter tanta certeza?
E o amigo responde:
- Eu nem sei pilotar
moto.
Sem abrir os olhos
Depois de um mês do
nascimento do seu
filho, Manoel voltou
na maternidade, com
o bebê no colo:
- Doutor... O que está
a aconteceu? Meu
filho já nasceu faz um
mês e nada de abrir
o olho!
Depois de olhar para
o garoto, que tinha
cara de japinha, o
médico diz:
- Seu Manoel... Eu
acho que quem tem
que abrir os olhos é o
senhor!

Preparava-se
Noé para plantar a
primeira vinha e eis
que surge diante
dele a figura negra
e hedionda do Demônio.
— Que pretendes plantar aí? —
perguntou o Demônio.
— Uma vinha!
— informou Noé,
encarando com
olhar sereno o seu
insolente interrogante.
— E como são
os frutos que esperas colher, meu
velho? — inquiriu
friamente o Demo.
— Ora — explicou o Patriarca de
bom humor —, são
frutos deliciosos,
sempre doces.
Os homens poderão saboreá-los
maduros e frescos
ou secos e açucarados. Do caldo
desse fruto poderá
ser fabricada uma
bebida — o vinho
— de incomparável
sabor. Essa bebida
levará alegria e inspiração aos corações dos mortais!
— Quero associar-me contigo
no plantio dessa
vinha! — propôs o
Demônio com
certo acinte na
voz.

— Muito bem —
concordou Noé. —
Trabalhemos juntos. Ficarás, desde
já,
encarregado de
regar a terra.
E o Demônio, no
desejo de agir pela
maldade, regou a
terra com o sangue
de quatro
animais tirados
da Arca: o cordeiro,
o leão, o porco e o
macaco.
Em consequência desse capricho
extravagante do
Maligno, aquele
que se entrega ao
vício degradante
da embriaguez recorda, forçosamente, um dos quatro
animais. Bem infelizes os que se deixam dominar pelo
álcool! Tornam-se
alguns sonolentos
e inermes como um
cordeiro; mostramse outros exaltados
e brutais como o
leão; muitos, sob
a ação perturbadora da bebida
que os envenena,
ficam estúpidos
como um porco.
E há, finalmente,
aqueles que, depois dos primeiros
goles, fazem trejeitos, dizem tolices e
saracoteiam como
macacos.

Cantinho da Coquetel

Pág 10 :: Correio do Papagaio

São Lourenço

Sexta-feira, 29 de março de 2019

Encontro em São Lourenço fortalece
o turismo do Circuito das Águas
Evento contou com a presença de representantes
do Governo Estadual e Federal

No dia 15 de março, São
Lourenço foi a cidade escolhida
para sediar o 1º Encontro Regional de Turismo.
O evento foi uma realização
da Prefeitura de São Lourenço,
através da Secretaria de Turismo, com apoio do Ministério do
Turismo, Secretaria de Turismo
de Minas Gerais, Circuito das
Águas, São Lourenço Convention & Visitors Bureau, ACE/CDL
e atrativos locais.
O encontro aconteceu durante todo o dia. Estiveram reunidos
diversos prefeitos, secretários e
representantes das cidades que
compõem o Circuito das Águas,
com a participação do Secretário
de Cultura e Turismo do Estado
de Minas Gerais, Marcelo Matte,
de representantes do Ministério
de Turismo e do deputado estadual Gustavo Mitre.
Na parte da manhã, os participantes se encontraram na Estação
do Trem das Águas. Na oportunidade houve a assinatura do Convênio do Circuito das Águas, no qual
a prefeita de São Lourenço, Célia
Cavalcanti, foi eleita a presidente
para o próximo biênio. Além de São
Lourenço, fazem parte do Convênio mais 14 cidades: Baependi,
Cambuquira, Campanha, Carmo
de Minas, Caxambu, Conceição
do Rio Verde, Cruzília, Dom Viçoso, Jesuânia, Lambari, Liberdade,
Passa Vinte, Soledade de Minas e
Três Corações.
Ainda houve uma palestra sobre a internacionalização do turismo, ministrada pelo Coordenador
Geral de Administração e Diretor
de Gestão Interna Interino da Embratur, Thiago Zanini Godinho.
Na segunda parte do encontro, depois do almoço, os
participantes se encontraram
no Restaurante Casa Branca,
dentro do Parque das Águas de
São Lourenço, para assistir a
palestra sobre o Programa de
Desenvolvimento do Turismo, do
Ministério do Turismo, ministrada
pelo Coordenador Geral de Planejamento Territorial do Turismo,
Eduardo Claudio Madeira.
Para a prefeita Célia Cavalcanti o Encontro foi um marco
histórico para as cidades do
Circuito das Águas.
“Esse encontro foi muito
importante, não só para São
Lourenço, como para todas as
cidades da região. A presença
de tantas autoridades é um sinal
concreto de que o nosso turismo
terá um olhar diferenciado pelo
governo. Acredito que o turismo
é a salvação econômica para a
região e acredito muito na união
e, aqui nesse encontro, estamos
todos juntos para promover nossa
região”, ressaltou a prefeita.
Esta foi a primeira visita técnica oficial do Ministério e Secretaria
do Turismo, que escolheram São
Lourenço por acreditar na força
que o turismo da região possui.
Marcelo Matte, Secretário de
Cultura e Turismo de Minas, ressaltou a importância de promover
a região e prometeu o maior
empenho pessoal para solucionar
as demandas que envolvem o
turismo nas cidades.
“Para o Estado é muito importante fortalecer o turismo no
Circuito das Águas, já que essa
pasta é uma das maiores vocações econômicas de Minas. E é
minha responsabilidade fortalecer
o turismo em Minas e assim for-
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Estiveram presentes autoridades das cidades do Circuito, além de representantes do Governo Estadual e Federal

talecer a geração de emprego e
renda no Estado. Acho que aqui
no Circuito das Águas, temos
dois graves problemas: acesso
e promoção. Temos circuitos maravilhosos, cidades com potencial
fantástico e precisamos promover
e divulgar melhor o que temos,
além de melhorar os acessos das
rodovias. Vamos levar para Belo
Horizonte essas demandas e resolver”, afirmou o Secretário.
O Circuito das Águas
A Associação do Circuito Turístico das Águas é uma entidade
sem fim lucrativo, que caracteriza
a política pública de Regionalização do Turismo de Minas
Gerais, implantada pelo Governo
do Estado em 2003 e tornou-se
Utilidade Pública Estadual em
dezembro de 2015.
O Circuito das Águas de
Minas Gerais é uma Associação
que tem como objetivo ordenar o turismo do Sul de Minas
utilizando-se de uma rede de
parceiros na organização e na
promoção da atividade turística
regional, de forma sustentável,
através da integração contínua
dos municípios para consolidar
uma identidade regional.
Além do poder medicinal de
suas águas, do clima e das opções de passeios, as cidades do
Circuito Turístico das Águas são
famosas por serem muito acolhedoras e agradáveis. O destino
certo para os turistas em busca
de alternativas para melhorar ou
manter a saúde, que almejam
livrar-se do estresse e desejam
tranquilidade, relaxamento e
muita paz. Os atrativos, além
das águas, constituem-se em
casarões históricos, parques, balneários, praças e a religiosidade.
Vale a pena explorar as delícias
da culinária, o artesanato e os
recantos que compõem a beleza
paisagística dos arredores.
A Associação tem como missão promover o desenvolvimento
turístico sustentável na região
do Circuito das Águas de Minas
gerais por meio de articulação
dos municípios e da proposição e
gestão compartilhada de politicas,
programas e projetos, buscanto a
melhoria de qualidade de vida
das comunidades envolvidas.
Apresentar ao turista e visitante do Circuito a infinidade de
atrativos culturais e naturais que
compõe o potencial turístico da
região, trabalhando através de
roteiros integrados que unem a
comunidade e o turista.

A reunião na estação do Trem das Águas aconteceu dentro de um vagão

Prefeita Célia Cavalcanti

Ane - Gestora do Circuito das Águas

Emerson - Prefeito de Soledade de Minas

Estação Trem das Águas

Deputado Estadual Gustavo Mitre

Palestra no Parque das Águas com Eduardo Madeira

Secretário Marcelo Matte, prefeita, vereadores e secretários

acesse www.correiodopapagaio.com.br/saolourenço

