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Itanhandu se prepara para
mais uma grande festa
Itanhandu 2019 acontece nos dias 24 a 26
de maio, no Parque de Exposições

Foto: Wabusca Fotos

A cidade de Itanhandu se
prepara para a festa mais
esperada por todos os moradores e visitantes: a Itanhandu 2019, que será realizada
entre os dias 24 e 26 de maio,
no Parque de Exposições
João Costa Silva.
A festa vem este ano com
a programação musical recheada de atrações sertanejas para deixar o público
ainda mais animado e, com
certeza, atrairá pessoas de
toda a região.
A abertura da programação dos grandes shows do
evento acontece no dia 24,
sexta-feira, com a apresentação da dupla Diego e Victor
Hugo, que promete agitar o
público com o melhor do sertanejo durante toda a noite.
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Vista panorâmica do centro de Itanhnadu

Fique por dentro dos próximos
eventos que acontecerão em
São Lourenço e região
17 a 19 - Fenazeite
A Feira Nacional do Azeite
reunirá em São Lourenço um
Salão de Negócios, o Pavilhão
do Azeite e uma Cozinha Show,
além de cursos, palestras e atrações musicais.
Local: Estacionamento do
Parque das Águas.
18 - Copa de Marcha do Cavalo Mangalarga Marchador
A competição reúne provas
oficiais da ABCCMM e a prova
do Cordão de Ouro. É uma das
últimas etapas classificatórias
para a competição nacional.
Além das provas, conta com
uma Mini Fazendinha, com animais da fazenda de verdade em
tamanho mini.
Local: Ilha Antônio Dutra
Horário: A partir de 09h.
19 - Corrida de Rua Circuito
F.Ibra
A corrida, com categorias
Kids, Juvenil, Adulto e Caminhada, reúne atletas profissionais
e iniciantes na Prefeitura de
São Lourenço, sendo o ponto
de largada e concentração. É a
primeira etapa do Circuito F.Ibra
2019.
Local: Prefeitura de São
Lourenço
24 a 26 - São Lourenço Bike
Fest
O evento concentra motoclubes e apaixonados por motocicletas em São Lourenço. Conta
com stands de grandes marcas
e uma programação musical bem
agitada.
Local: Estacionamento do
Parque das Águas
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Sebrae Minas divulga programação
online gratuita da Semana do MEI

Orientações sobre os segmentos da beleza, moda e alimentação
serão transmitidas ao vivo pela internet
O Sebrae promove, de 20
a 24 de maio, a Semana do
Microempreendedor Individual
(MEI). Serão mais de 800 atividades presenciais gratuitas
oferecidas em 254 cidades
mineiras. Para que ninguém
fique de fora deste mutirão de
capacitação, o Sebrae Minas
promove uma programação online e gratuita. Inscrições: www.
sebrae.com.br/minasegerais .
De segunda a sexta-feira,
serão promovidas duas transmissões por dia. As apresentações têm duração de meia hora
e acontecem sempre das 10h
às 10h30 e das 11h às 11h30.
Os empreendedores terão
a oportunidade de saber mais

sobre as atividades com maior
número de formalização, como
por exemplo, o segmento de
beleza, moda e alimentação.
Além disso, poderá esclarecer
suas dúvidas sobre finanças e
gestão de negócio.
Basta acessar o site do
Sebrae Minas, ir na página
da “Semana do MEI” e selecionar a opção “Programação
online”.
Confira a programação online da Semana do MEI:
Dia 20 de maio, segundafeira
Das 10h às 10h30 – Que
beleza de MEI!

Das 11h às 11h30 – Que tal
transformar beleza em atitude?

Das 11h às 11h30 – Equilibre o tempero da sua empresa

Dia 21 de maio, terça-feira
Das 10h às 10h30 – Tá na
moda ser MEI!
Das 11h às 11h30 – Seus
números também precisam
ser fashion

Dia 24 de maio, sexta-feira
Das 10h às 10h30 – O que
saber para ficar tranquilo?
Das 11h às 11h30 – Dê
asas ao seu negócio

Dia 22 de maio, quarta-feira
Das 10h às 10h30 – Construindo o futuro do MEI
Das 11h às 11h30 – Precisa de ajuda para aprumar as
contas?

Semana do MEI
De 20 a 24 de maio – segunda a sexta
Programação online e presencial gratuita
Inscrições: www.sebrae.
com.br/minasgerais

Dia 23 de maio, quinta-feira
Das 10h às 10h30 – O MEI
que faz delícias!

Assessoria de Imprensa do
Sebrae Minas
(31) 3379-9275 / 9271

Futuro da advocacia: Inteligência Artificial
está transformando o mercado jurídico
Por Bruno Lourenço
O avanço da tecnologia e
suas inúmeras aplicabilidades
estão transformando a maneira
como nos relacionamos, trabalhamos e entendemos o mundo. A Inteligência Artificial – IA, o
Machine Learning, as análises
preditivas, o Data Science são
alguns exemplos de revolução
que estão causando mudanças
em toda sociedade, e claro
que não seria diferente com o
mercado Jurídico.
A plataforma cognitiva da
IBM conhecida como Watson
já está sendo usada por escritórios de advocacia para
resumir processos e agilizar
o trabalho burocrático de inúmeros advogados. Aplicada
dessa maneira, a Inteligência
Artificial traz maior agilidade
para os processos jurídicos
e desafoga os profissionais
da área do trabalho repetitivo, permitindo, portanto,
que esses dediquem tempo
e energia em tarefas que
exigem maior criatividade e
pensamento crítico.
Imagine o cenário onde

um supercomputador consegue acessar um banco de
dados de processos judiciais,
cruzar as informações e consultar milhões de arquivos
para fornecer as informações
de documentos relevantes
para o caso. Se realizada por
um ser humano, essa tarefa
exigiria horas, talvez dias,
mas quando feita por um
computador inteligente leva
cerca de segundos.
Embora seja óbvio a utilização dessas tecnologias por
instituições privadas, os governos também irão se utilizar da
Inteligência Artificial em suas
esferas jurídicas. O Ministério
de Justiça da Estônia está disposto a desenvolver o primeiro
“juiz robô”, uma IA que poderá
ser usada para mediar pequenas causas, casos menores
que US$ 8 mil. A intenção é
liberar os juízes do país para
se dedicarem a casos mais
complexos.
Diante dessas transformações, em alguns casos,
os profissionais do direito se
sentem ameaçados. Mas o
impacto dessas tecnologias

trará muitos benefícios e oportunidades para a área. As analises preditivas, a capacidade
cognitiva das máquinas e os
algoritmos são na verdade
poderosos ajudantes que irão
facilitar o trabalho e trazer
agilidade para os processos.
Talvez a IA seja a solução
para a morosidade do sistema
jurídico brasileiro.
Mesmo com tantos avanços, todos os especialistas
concordam que ainda não
existe um cenário onde as
máquinas irão substituir as
habilidades humanas. Mas
sem dúvida, nós precisamos
nos adaptar para continuarmos sendo competitivos e
importantes dentro do meio
jurídico. O aprimoramento
de soft skills de liderança e
comunicação surgem como
os mais citados para todas as
áreas no futuro. Dento do mercado jurídico acredito que as
habilidades de data analytics
sejam indispensáveis para os
“advogados do futuro”.
Infelizmente as universidades não estão se adaptando com a velocidade que

o mercado se transforma.
Existem poucas instituições
que modificam seu currículo
para incluir as capacidades
numéricas e matemáticas à
formação de advogados. Aos
que desejam se preparar para
esse futuro do trabalho recomendo cursos de extensão,
pós-graduação, cursos livres
nas áreas Data Science, Data
Analytics, Machine Learning,
entre outro.
É impossível frearmos os
avanços da tecnologia uma
vez que as transformações
estão chegando para tonar
o Direito uma área melhor.
Portanto, o futuro da advocacia é integrar as capacidades humanas aos avanços
tecnológico e entregar assim
resultados mais efetivos para
toda a sociedade.
Bruno Lourenço é advogado, headhunter especializado no mercado jurídico e
sócio da VITTORE Partners,
consultoria de recrutamento
especializada nos mercados
Jurídico, Tributário, Compliance e Relações Governamentais.

Dia da Biodiversidade: o que temos
para comemorar?
*Por Thaís Hiramoto e
Érica Pereira
Às vésperas do Dia Internacional da Biodiversidade,
comemorado em 22 de maio,
a Organização das Nações
Unidas (ONU) divulgou um
relatório da Plataforma Intergovernamental de Políticas
Científicas sobre Biodiversidade e Serviços de Ecossistema
(IPBES) que aponta que um
milhão de espécies de animais
e plantas estão ameaçados de
extinção no planeta.
Com a participação de
cientistas de 50 países, é
o levantamento mais detalhado sobre a interferência
humana no meio ambiente
feito até hoje e destaca que
as principais causas da perda de biodiversidade são: as
alterações no habitat natural
dos animais, as mudanças
climáticas, a exploração inadequada de recursos naturais, a poluição e as espécies
invasoras. Ou seja, os cientistas participantes tornaram
evidente que a perda de
biodiversidade não é apenas
uma questão ambiental, mas
também uma questão de ordem econômica e social que
interfere diretamente na nossa própria sobrevivência.
Em 2019, o Dia Internacional da Biodiversidade, criado
pela ONU para conscientizar
a sociedade a respeito do
valor e da representatividade
do tema no mundo, também

nos faz lembrar que o tratado
internacional chamado Convenção sobre Diversidade
Biológica (CDB), assinado
por 196 países no Rio de Janeiro durante a famosa Eco92 e que entrou em vigor em
93, completa 26 anos. Dentre
todos os pilares da CDB, destacamos o uso sustentável da
biodiversidade por envolver
elos extremamente importantes para nós: de um lado
os consumidores finais e de
outro as cadeias produtivas
oriundas da biodiversidade, o
que nos leva ao conceito de
sociobiodiversidade.
Sociobiodiversidade é
a relação entre a comunidade local e suas formas
de trabalho e conhecimento com a biodiversidade.
Nesse quesito, a empresa
se torna aliada dos produtores, valorizando seus conhecimentos tradicionais e
promovendo a conservação
dos recursos naturais.
Esse tema tem cada vez
mais destaque na CDB e
foi um dos aspectos mais
comentados na Conferência
das Partes sobre Diversidade
Biológica, a chamada COP,
realizada em novembro de
2018 no Egito. As COPs
visam o acompanhamento
do compromisso dos países
signatários com a conservação da biodiversidade no
âmbito da CDB. Participam
do evento representantes
de cada país, organizações

da sociedade civil e também
empresas com importantes
cases de sustentabilidade.
O Grupo Sabará participa
da COP desde a 11ª edição,
em 2012 na cidade de Nagoya, no Japão, em virtude
de suas ações positivas nas
cadeias produtivas de sua
unidade de negócios Beraca. E, no ano passado, na
COP 14, recebeu um convite
duplo, visto que a Concepta
Ingredients também marcou
presença no Business and
Biodiversity Forum e pode
apresentar o que vem fazendo em prol da conservação da
biodiversidade brasileira.
Na ocasião, a Concepta
Ingredients ressaltou a forma
que insere a biodiversidade
no seu modelo de negócios
dentro do segmento de alimentos, não apenas referente
à utilização das matériasprimas, mas também no que
faz para mitigar os impactos
no meio ambiente. Já a Beraca apresentou aos países
participantes a maneira proativa com a qual insere a biodiversidade em sua cadeia de
suprimentos dentro do setor
de cosméticos.
No Business Forum ficou
evidente o papel que o consumidor final exerce para que
as organizações de todos os
setores se posicionem de forma ainda mais consciente em
relação à sociobiodiversidade
e à rastreabilidade de tudo
que produzem, mobilizando

as empresas a se engajarem
com o tema biodiversidade.
E, possivelmente, essa é a
razão pela qual o varejo em
geral é mais atento a sua
cadeia produtiva do que empresas de outros setores.
O desafio que fica agora
até 2020 na COP 15, que
ocorrerá na China, para todos
os países signatários, é melhorar a implementação das
metas para conservação da
biodiversidade. Para o Grupo Sabará, o caminho rumo
a esse objetivo é fortalecer
ainda mais suas parcerias na
construção de suas cadeias
de valor. E, quando se fala
de parceria, vale lembrar
que para manter a “floresta
em pé” e preservar sua biodiversidade, é necessário um
trabalho conjunto entre todos
os atores da sociedade.
*Thaís Hiramoto é Especialista em Sustentabilidade da unidade de negócio
Concepta Ingredients que se
dedica ao desenvolvimento de soluções naturais e
tecnológicas, com foco nas
indústrias de alimentos saudáveis e orgânicos e Érica
Pereira é Supervisora de
Sustentabilidade da unidade
de negócio Beraca, líder em
fornecimento de ingredientes
naturais e orgânicos para as
indústrias de cosméticos,
produtos farmacêuticos e de
cuidados pessoais, ambas
unidades de negócios do
Grupo Sabará.
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Sistema CADASTUR é
realizado no Sul de Minas
Pessoas que atuam no mercado de Turismo, de várias
cidades da região, serão cadastradas no sistema

Você é um prestador de
serviços turísticos no Sul de
Minas? Se sim, você precisa
fazer o cadastro no CADASTUR
(Cadastro de Prestadores de
Serviços Turísticos do Ministério do Turismo -MTur), que é
um sistema de cadastros para
pessoas físicas e jurídicas que
atuam no mercado de turismo.
O CADASTUR foi desenvolvido pelo Ministério do Turismo
para promover a formalização
e fiscalização dos fornecedores
de serviços turísticos no Brasil.
Portanto, através deste certificado, os consumidores conseguem identificar quais empresas estão aptas para atuar em
diferentes nichos do mercado.
Conforme a Lei nº 11.771, de
17 de setembro de 2008, este
cadastro é obrigatório. Além do
CADASTUR, iremos apresentar
informações sobre o PRODETUR (Programas Regionais de
Desenvolvimento do Turismo)
e o FUNGETUR (Fundo Geral
de Turismo).
O CADASTUR é obrigatório
para Acampamentos Turísticos,
Agências de Turismo, Meios de
Hospedagem, Organizadoras
de Evento, Parques Temáticos,
Transportadoras Turísticas e
Guias de Turismo.
CADASTUR é uma forma de
organizar, formalizar e legalizar
os prestadores de serviços
turísticos no Brasil. Assim, contribui para dar credibilidade ao
setor perante os consumidores/
turistas, atestando que os empreendimentos e profissionais
cadastrados estão legalmente
constituídos e em operação.
Com o cadastro, os prestadores de serviços turísticos
conquistam benefícios como

acesso e participação em programas e projetos apoiados
ou promovidos pelo Governo
Federal, ações de qualificação
profissional, acesso a linhas
de créditos especiais e visibilidade do seu negócio no site do
Cadastur.
A execução do cadastro dos
prestadores de serviços turísticos é feita pelos órgãos oficiais
de turismo em todas as unidades da federação, que analisam
a documentação para validação
dos cadastros na nova plataforma em ambiente totalmente
digital. O Ministério do Turismo,
por sua vez, é o responsável por
gerenciar e manter o sistema,
e também emitir o Certificado
Cadastur com informações do
prestador que fica disponível
para consulta no site.
Compete, também, ao Ministério do Turismo o trabalho
de fiscalização dos prestadores
de serviços turísticos, conforme estabelecido na Política

Nacional do Turismo – Lei nº
11.771/2008. A fiscalização já
está em andamento em todo
o país.
No Distrito Federal, a Secretaria de Esporte, Turismo e
Lazer, por meio da Diretoria de
Qualificação e Cadastramento
Turístico é quem executa e
controla o cadastramento dos
prestadores de serviços turísticos.
Como se cadastrar?
Acesse o link www.cadastur.
turismo.gov.br
O cadastro deverá ser efetuado, integralmente, por meio
deste sítio eletrônico observando as orientações constantes no Manual do Usuário do
Cadastur, disponibilizado no
mesmo endereço eletrônico, e
os seguintes procedimentos:
– Preencher o formulário
eletrônico conforme a atividade
a ser cadastrada no sistema.
– Aceitar o Termo de Res-

ponsabilidade disponibilizado
na mesma plataforma.
Saiba Mais
De acordo com a Lei do Turismo o cadastro é obrigatório
para: meios de hospedagem,
agências de turismo, organizadora de eventos, acampamentos turísticos, transportadoras
turísticas, parques temáticos e
o profissional guia de turismo.
Para estabelecimentos como:
restaurantes, bares e similares,
parques aquáticos e empreendimentos de entretenimento
e lazer, locadora de veículos,
empreendimentos de apoio ao
turismo náutico e à pesca desportiva, centros de convenções,
prestadores especializados
em segmentos turísticos, prestadores de infraestrutura de
apoio para eventos e casas de
espetáculo e equipamentos de
animação turística, o cadastro
é facultativo.
Fonte: Ministério do Turismo
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Festas juninas
movimentam turismo
local e geram empregos
para as comunidades
Neste ano, Ministério do Turismo vai investir R$ 4 milhões
nos festejos que estão se consolidando como um produto turístico originalmente brasileiro
Depois do Carnaval, possivelmente são as festas juninas as
maiores representantes da cultura popular do Brasil. Basta ver
as multidões que se reúnem para
celebrar São João, Santo Antônio
e São Pedro, especialmente no
Nordeste, mas também em todo
o país. Para 2019, o Calendário
Nacional de Eventos do Ministério
do Turismo possui 103 eventos já
cadastrados com esse perfil, em
15 estados de todas as regiões
brasileiras, que se iniciam ainda
neste mês e se intensificam em
junho e julho. E esse número
pode aumentar em até 37% até
o fim de maio.
Segundo o ministro Marcelo
Álvaro Antônio, o forte envolvimento das populações locais
nas festas juninas impulsionam
o turismo regional. “Estes eventos são importantes indutores
do turismo nacional e atraem
visitantes de todo o Brasil e do
mundo que desejam conhecer a
diversidade cultural que o país
tem a oferecer. É um produto
turístico que tem a cara do Brasil
e está em franco processo de
estruturação e consolidação”,
pontuou o ministro. Neste ano, o
Ministério do Turismo vai investir
cerca de R$ 4 milhões para
apoiar a realização de vários
festejos brasileiros.
O aumento do fluxo de turistas, em junho e julho, movimenta
o comércio e gera empregos
antes, durante e depois das
comemorações. Para se ter uma
ideia, somente em Campina
Grande (PB), que promove uma
das maiores festas do país, se espera um público de 3 milhões de
visitantes, com injeção de quase
R$ 300 milhões na economia local e geração de 3 mil empregos
diretos e indiretos na região. Em
público, a pernambucana Caruaru espera cerca de 2,5 milhões de
pessoas, com uma estimativa de
faturamento regional na casa dos
R$ 240 milhões.
Segundo a secretária de
Desenvolvimento Econômico
de Campina Grande, Rosália
Lucas, neste ano a festa contará com o maior pré São João
da história, com 80 eventos em
restaurantes, bares e shoppings
de atrações locais e nacionais.
Além disso, ela conta que três
novas redes de hotéis inauguraram na região e passam a atender a demanda de hospedagem
para o evento, que nos últimos
anos teve lotação máxima. Com
31 dias de duração e cerca de
5 mil artistas nacionais e locais
em 1.800 atrações culturais, a
festa completa 36 anos e fará,
nesta edição, uma homenagem
à cantora Elba Ramalho e ao
cantor e compositor Jackson
do Pandeiro.
Ainda no Nordeste, a Cidade
Junina de Mossoró (RN) pretende receber 1 milhão de pessoas,
uma média de 100 mil visitantes
por noite, em uma das festas
mais tradicionais do gênero no
país. O resultado será uma movimentação econômica de mais de
R$ 50 milhões com geração de
empregos para costureiras, bordadeiras, brincantes (o pessoal
que se apresenta nos grupos)
e no comércio local. Já em São
Luís (MA), o Bumba meu Boi, patrimônio imaterial brasileiro, terá
este ano cerca de 50 mil pessoas
acompanhando as apresentações que contam com mais de
500 grupos folclóricos.
Quando conheceu as festas
juninas de Campina Grande
e Caruaru, no ano passado, o
publicitário Sérgio Santos não
tinha noção da importância que
o povo local dá a essas festividades e nem da grandiosidade das
comemorações, mesmo vistas
pela televisão. “Sempre tive
vontade de conhecer. A cultura
é fortemente preservada, com
apresentações de artistas locais,
competições de quadrilhas e intervenções culturais”, afirma.
O servidor público conta,
ainda, que o comércio fica
bastante movimentado, desde
os hotéis até o comércio de
barraquinhas fora dos locais
onde ocorrem os shows e apresentações. “As comemorações
ocorrem mesmo fora dos grandes centros destinados ao
evento, pois muitas vezes o
espaço não é suficiente para
todos que querem participar. O

que mais me chamou atenção
foram as fogueiras que alguns
moradores acendem na frente
de suas casas para os santos”.
Para ele, a volta é certa. “O povo
é muito receptivo e os eventos
são tão grandes que é muito
difícil alguém não encontrar um
ambiente que lhe deixe confortável”, destaca Santos.
Segundo o secretário municipal de Turismo de João Pessoa, Fernando Paulo Pessoa
Milanez, o trabalho desenvolvido é para que o festejo junino da
cidade tenha seu valor turístico
reconhecido, tanto no Brasil
como no mundo. “Trata-se
de uma manifestação cultural
extremamente rica, que tem
enorme potencial para se transformar em um produto turístico
tão importante quanto o Carnaval”, enfatiza o secretário. Ele
ainda ressalta que o São João
da Paraíba não se resume apenas a Campina Grande. “Aqui
a celebração ocorre em quase
todos os bairros. É uma festa
com grandeza comprovada na
diversidade e originalidade de
suas atrações artísticas, como
também na sua rentabilidade
econômica, fluxo turístico e, primordialmente, na participação
popular”, afirma.
TOUR JUNINO PELO BRASIL – A capital do Carnaval,
Salvador, também não deixa
a desejar na época de São
João. Ouros municípios baianos
também participam do circuito
“São João na Bahia”, como São
Francisco do Conde e Amargosa. A Festa Junina de Salvador
conta com mais de 100 shows
que acontecem no Pelourinho
e no Subúrbio Ferroviário, onde
a cidade toda é tomada pelas
comemorações.
Mas quem acha que somente o Nordeste produz grandes
festas, ainda não conhece as
comemorações em Minas Gerais
e no Pará. A capital mineira, Belo
Horizonte, entrou definitivamente no calendário junino tendo
como ponto alto o campeonato
de quadrilhas e a gastronomia
mineira, que ganhou um circuito
especial com a participação de
restaurantes da cidade.
Recheada de referências a
mitos amazônicos, o Festival
Junino de Bragança, no Pará,
se tornou único no país. Boisbumbás, cordões de pássaros
da região caeteuara e grupos
musicais populares de raiz
são algumas das atrações.
Além disso, a cada noite, um
grupo da agricultura familiar
de comunidade distinta mostra
o processo de fabricação da
farinha de mandioca e a Casa
Caeteuara expõe e comercializa
o artesanato bragantino.
Admirada pelas festas juninas desde criança, a arquiteta
Laisa Carpaneda, 30 anos, é
conhecida pelos amigos, família
e também no ambiente profissional por não perder nenhuma
festividade em sua cidade nesta
época do ano. “Eu vou em todas
as comemorações aqui em
Brasília e já viajei para outras
cidades em busca de conhecer
outras festas juninas, como em
Minas Gerais e São Paulo, por
exemplo. Você fica imerso em
uma cultura típica do nosso país
e esse sentimento é maravilhoso e engrandecedor”, destaca
a arquiteta.
OFERTA TURÍSTICA - O Calendário Nacional de Eventos do
Ministério do Turismo tem como
objetivo divulgar os eventos
turísticos brasileiros e agregar
valor à imagem dos destinos,
além de fornecer informações
de qualidade sobre a oferta
turística do Brasil que possam
ser úteis ao turista no momento
de planejar suas viagens. As
informações contidas nesse
Calendário foram integralmente
coletadas de forma colaborativa,
majoritariamente em parceria
com secretarias estaduais e
municipais de Turismo.
Com 2.869 eventos cadastrados este ano, o calendário já
conta com 584 registros a mais
do que em 2018, quando foram
inseridas 2.285 festividades. As
duas categorias de eventos com
maior número de cadastros são
as de caráter “artístico, cultural e
folclórico”, com 1.087 registros; e
“religioso”, com 499. Os eventos
gastronômicos assumem a terceira posição, com 277 projetos
cadastrados, lugar ocupado pelos esportivos no ano passado,
que hoje somam 244 eventos.
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Concurso Miss Pouso Alto 2019

No dia 25 de maio, sábado,
ás 20h, na quadra da ESCOFER
- Escola Municipal Ribeiro da Luz
será realizado o “Concurso Miss
Pouso Alto 2019”, que ocorrerá
em duas etapas: Pré-Seleção e
Fase Final.
As candidatas que irão participar deverão seguir o detalhamento de cada uma dessas
etapas:
1ª ETAPA
PRÉ-SELEÇÃO
As candidatas serão alvo de
uma pré-seleção por parte da Comissão Organizadora do Evento,
de modo a apurar a participação
final.
A Organização reserva-se o
direito de cancelar as candidaturas que considere não preencher
os requisitos. Cada candidata é
responsável por apresentar-se
nos lugares designados, para
integrar-se com a equipe de trabalho, levando consigo, caso seja
solicitado, os itens previamente
requisitados.
As candidatas pré-selecionadas terão que, obrigatoriamente,
participar de ensaios, que serão
previamente marcados e divulgados.
Para efetivarem a participação no Concurso de Miss Pouso
Alto, as candidatas terão que
entregar, no dia do ensaio obrigatório, uma cópia do “Termo
de Cessão de Uso de Imagem”
devidamente preenchido e assinado juntamente com cópia
simples do seu documento de
identidade (RG) e/ou Cadastro
de Pessoa Física (CPF). Menores
de idade terão que pedir ao seu
responsável legal para preencher
o documento. A cópia simples
do RG e/ou CPF do responsável
também é obrigatória.
2ª ETAPA
FASE FINAL
Cada finalista é responsável
por comparecer no dia, onde serão submetidas a uma entrevista
e às provas de imagem.
Critérios de seleção na Fase
Final:
1) Desfile com body preto

de manga curta ou regata, short
jeans e calçado preto de salto
alto;
2) Desfile em traje de Noite/
Gala - elegância e porte no
desfile;
3) Desenvoltura na passarela
durante toda participação no
evento final, objetivando uma carreira de modelo – postura física;
4) Desembaraço no contato
com o público e no teste “entrevista” – personalidade, simpatia
e sociabilidade;
É obrigatória a participação
das candidatas em todas as
promoções públicas do evento,
exceto por motivos de força
maior, doenças e compromissos
inadiáveis.
Todas as candidatas desfilarão em uma passarela de
aproximadamente 10 metros,
ao som de música mecânica por
conta da organização promotora
do evento.
O acesso ao palco interno
do local de eventos é restrito às
candidatas. Não será permitida a
entrada de familiares, patrocinadores, colaboradores ou outras
pessoas de seu relacionamento.
Além da eleição da Miss
Pouso Alto, haverá a eleição da
“Miss Boa Vizinhança”, que será
disputada por misses representantes de municípios vizinhos,
previamente convidados.
As candidatas serão avaliadas nos quesitos a seguir:
espontaneidade, carisma, simpatia, beleza física, charme,
desinibição, elegância, presença
cênica, postura e desenvoltura
ao desfilar.
A pontuação se dará com
cada jurado atribuindo notas de
0 a 10. A decisão da Comissão
Julgadora terá caráter definitivo
e irrecorrível.
A Organização poderá eliminar qualquer candidata que, no
seu entender, denegrir a imagem
do evento, ou o nome da equipe
organizadora, ou a imagem da
Prefeitura Municipal ou de qualquer símbolo do município.
O resultado final apurará a

Foto: Divulgação Facebook Turismo e Cultura/Pouso Alto-MG

classificação geral de todas as
participantes, sendo que a primeira colocada será oficializada
Miss Pouso Alto 2019 e receberá
a faixa. Será dado destaque ao
segundo e terceiro lugares, que
serão as sucessoras naturais da
titular, em casos esporádicos ou
definitivo, caso seja necessário
substituir a titular definitiva ou
esporadicamente. Será feita a
divulgação apenas das três primeiras classificadas. As demais
colocações no concurso não
serão disponibilizadas.
Será obrigatória a participação da vencedora do Concurso
em eventos culturais programados pela Coordenadoria de Turismo e Cultura durante o período
em que o título de Miss Pouso

Alto for vigente. As despesas com
viagem até os locais dos eventos,
incluindo transporte e hospedagem, serão de responsabilidade
da Coordenadoria de Turismo e
Cultura, que poderá contar com
a ajuda de patrocinadores. A Miss
também será obrigada a usar a
faixa, que receberá no final do
concurso, durante os eventos.
Caso, por motivo de força maior,
não possa comparecer a algum
dos eventos, a titular deverá
comunicar com antecedência,
com justificativa plausível e a
representação será feita pela
segunda ou terceira colocada
no concurso que a classificação
ainda for vigente.
Informações: Facebook Turismo e Cultura/Pouso Alto- MG

Praça José Gregório Rabelo, 110 - Santana do Capivari - Pouso Alto
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Itanhandu

Itanhandu se prepara para
mais uma grande festa
Itanhandu 2019 acontece nos dias 24 a 26 de maio, no Parque de Exposições

A cidade de Itanhandu se
prepara para a festa mais esperada por todos os moradores
e visitantes: a Itanhandu 2019,
que será realizada entre os dias
24 e 26 de maio, no Parque de
Exposições João Costa Silva.
A festa vem este ano com a
programação musical recheada
de atrações sertanejas para
deixar o público ainda mais
animado e, com certeza, atrairá
pessoas de toda a região.
A abertura da programação
dos grandes shows do evento
acontece no dia 24, sextafeira, com a apresentação da
dupla Diego e Victor Hugo, que
promete agitar o público com
o melhor do sertanejo durante
toda a noite.
No sábado, dia 25, a festa
fica por conta do show da
dupla João Bosco e Vinícius,
cantando seus maiores sucessos e esbanjando simpatia. O
veterinário João Neto e o engenheiro agrônomo Frederico
despontaram para o público
como dupla sertaneja em 2006,
com os sucessos “Pega Fogo
Cabaré”, “Pura Magia” e “Só de
Você”. A dupla é considerada
como uma das pioneiras do
estilo Sertanejo Universitário
no Brasil. Em 2009, lançaram o
CD “Curtição”, tiveram na música “Chora, me liga” o maior sucesso da carreira, foi a música
mais tocada no Brasil naquele
ano. O alcance se estendeu
para outros países da América
Latina, explodiu na Colômbia
e Argentina. Sem contar o sucesso de “Sufoco”, “Curtição”,
“Meu mundo gira” e “Coração
só vê você”. Desde então, já
são seis DVDs de carreira e
doze CDs lançados. O último
álbum, Segura Maracajú, foi
lançado em 2018, emplacando
vários sucessos.
E para fechar com chave de
ouro, no domingo, dia 26, sobe

ao palco o cantor Neto Aleksandro, talento da região. Neto é de
Pouso Alto e está conquistando

o público com seu talento.
A festa é promovida pelo
Kadu Eventos e convites podem

ser adquiridos em vários pontos
credenciados em várias cidades
da região.

PONTOS DE VENDA:
CACHOEIRA PAULISTA
DIST. REI DAS BEBIDAS
12 99677 9414

ITANHANDU:
ESTAÇÃO BRANCA
35 3361 2288

SÃO LOURENÇO:
BATATA SHOW 35 3331 1576
ITAMONTE:
L&R CELULAR 35 3363 1164

LORENA
DI MARK 12 3153 2872

PASSA QUATRO:
ALÔ PASSA QUATRO
35 3371 3371
RESTAURANTE PONTO 4
35 3371 2286

POUSO ALTO:
XODÓ DA CIDADE
VIRGINIA:
BELA DONA 35 3373 1477

CRUZEIRO:
DI MARK 12 3144 0968

33ª Edição do Festival de
Música de Itanhandu

Evento já tem data para acontecer, será nos dias 19 e 20 de julho
O tradicional Festival de Música de Itanhandu já tem data
para acontecer. As apresentações aconteceram nos dias 19
e 20 de julho e as inscrições já
estão abertas e se encerram no
dia 25 de junho.
As inscrições são via e-mail
festivalitanhandu@gmail.com e
mais informações disponíveis
nos sites www.festivaisdobrasil.
net/itanhandu e www.itanhandu.
mg.gov.br
Em 33ª edição, o Festival,
que já é referência da música na
região, é um espaço onde músicos de todo o país concorrem a
premiações e artistas convidados fazem apresentações.
O Festival de Música de Itanhandu é voltado a todos os gêneros da Música Popular Brasileira (MPB), incluindo desde as
manifestações musicais mais
tradicionais e populares até a
Bossa Nova, o Rock Nacional
e ritmos mais novos. Durante o
festival a APAE de Itanhandu,
monta uma barraca ao lado da
tenda, onde é vendido comida e
bebidas típicas de inverno.
Tem por objetivo proporcionar um novo espaço para
músicos e grupos musicais
dedicados à música brasileira
por meio de apresentações que
farão parte da programação oficial, e da premiação resultante
do festival. Além de criar espaço
para a “música brasileira de
qualidade e desenvolver e aprimorar a cultura musical, valorizando artistas, compositores e
intérpretes brasileiros, estimular
novas produções e fomentar o
mercado musical.

O Festival de Música de
Itanhandu, também conhecido
como Festival da Canção, é o
mais antigo festival do gênero
no sul de Minas Gerais, ainda
em atividade. Foi criado em
1969, pelo Grêmio Literário e
Estudantil Coração Eucarístico
(GLECE), do Colégio Coração
Eucarístico, e teve o apoio do
poder público municipal. Dos
primeiros festivais de música
realizados, há pouca documentação arquivada, como o cartaz
do II Festival (1970) e algumas
fotos de 1969 e 1970. Sabemos, contudo, que, paralelas
aos festivais, várias atividades
aconteciam, sendo algumas beneficentes. O Festival é sempre
realizado no segundo final de
semana de Julho. Desde 2007
o Festival de Itanhandu, a APAE
de Itanhandu vem explorando a
parte gastronômica, e com isso o
Festival ganhou e agregou mais
valor ao evento, com a presença
da gastronomia local.
Sobre os prêmios:
Prêmio de Pré-Seleção: a

ser concedido, com a finalidade de auxiliar nas despesas
de transporte, alimentação e
hospedagem, ao participante
em âmbito geral, selecionado
na fase de preliminar, exceto
aos residentes em Itanhandu –
MG, e aos residentes a até 50
km de distância do Município de
Itanhandu, da seguinte forma:
a) De 50 a 99 km do Município de Itanhandu: Prêmio de
R$ 150,00
b) De 100 a 149 Km do Município de Itanhandu: Prêmio de
R$ 200,00
c) b) De 150 a 199 Km do
Município de Itanhandu: Prêmio
de R$ 250,00
d) De 200 a 299 Km do Município de Itanhandu: Prêmio de
R$ 300,00
e) De 300 a 399 Km do Município de Itanhandu: Prêmio de
R$ 350,00
f) De 400 a 499 Km do Município de Itanhandu: Prêmio de
R$ 400,00
g) Acima de 500 Km do Município de Itanhandu: Prêmio de

R$ 450,00
* Prêmio para o 1º LUGAR:
Troféu Maurício França Mendes
+ R$ 6.000,00
* Prêmio para o 2º LUGAR:
Troféu + R$ 4.500,00
* Prêmio para o 3º LUGAR:
Troféu+ R$ 3.000,00
* Prêmio para o 4º LUGAR:
Troféu + R$ 1.500,00
* Prêmio para o 5º LUGAR:
Troféu + R$ 1.000,00
* Prêmio para a Melhor Música de Itanhandu: Troféu + R$
1.000,00
* Prêmio para o Melhor
Intérprete Masculino: Troféu
Armando Cunha + R$ 500,00
* Prêmio para o Melhor Intérprete Feminino: Troféu Ceumar
Coelho + R$ 500,00
* Prêmio para a Melhor Letra: Troféu + R$ 500,00
* Prêmio para a Música
Mais Comunicativa: Troféu. +
R$ 500,00
* Prêmio para Melhor Arranjo: Troféu. + R$ 500,00
* Prêmio para a Revelação:
Troféu + R$ 500,00

acesse www.correiodopapagaio.com.br/itanhandu

Correio do Papagaio :: Pág 5

Pág 6 :: Correio do Papagaio

São Lourenço

Sexta-feira, 17 de Maio de 2019

O BIKE FEST São Lourenço chega
a sua terceira edição em 2019
O Bike Fest se tornou
um sucesso no sul de Minas Gerais, atraindo motociclistas e amantes do
mundo sobre duas rodas
de vários estados do país.
Veio para ficar em São
Lourenço como um dos
eventos mais esperados
da região, sendo inserido
no Calendário do Circuito
de Grandes Eventos.
Como nos anos anteriores, o evento acontecerá
na Praça Brasil, nos dias
24 a 26 de maio, onde uma
grande estrutura será montada para que as maiores
e mais renomadas marcas
possam expor seus produtos e todas as novidades
do setor. Nomes como X11,
Harley Davidson, Honda,
BMW e Pirelli marcarão
sua ilustre presença, além
de diversas outras lojas do
ramo, oferecendo serviços,
equipamentos e acessórios
para motos.
O objetivo do Bike Fest
São Lourenço, além de ser
um evento de encontro dos
amigos motociclistas com
descontração e lazer, oferecendo música de qualidade
e opções gastronômicas
para todos os gostos, é
gerar negócios para o setor
motociclistico e aquecer a
economia na cidade e na região. De acordo com Milton
Furtado, produtor do Bike
Fest, foram R$ 4 milhões
negociados em 2018.
Além disso, toda a rede
hoteleira de São Lourenço
fica ocupada pelos visitantes do evento, o que faz
com que haja circulação e
capital e fomenta o turismo
da cidade, gerando empregos diretos e indiretos.
Para embalar o evento,
foram contratadas bandas
que transitam do Blues
ao Rock que animarão o
público durante os três
dias de evento, seguindo a
programação abaixo:
Dia 24/05 – 6ª feira
14:00 hs – Abertura dos
stands e praça de alimentação
19:00 hs – Abertura oficial do evento
19:00 hs – Show da
banda Zamat
22:00 hs – Show da
banda Dino
Dia 25/05 – Sábado
10:00 hs – Abertura dos
stands e praça de alimentação
14:00 hs – Show da
banda Entres Rock
16:30 hs – Show da
banda Pop Matuto
19:00 hs – Show da
banda Texas Flood
22:00 hs – Show da
banda Poison Gas
Dia 26/05 – Domingo
10:00 hs – Abertura dos
stands e praça de alimentação
12:00 hs – Show da
banda Três
15:00 hs – Show da banda Mary Jane Rock Show
17:00 hs – Encerramento do evento
Os organizadores do
Bike Fest São Lourenço
agradecem o apoio dos
moradores e da Prefeitura
da cidade e convidam toda
a região para prestigiar
desse evento que promete
superar expectativas!

Fotos: Organização do Evento

Fotos da segunda edição do Bike Fest São Lourenço
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São Lourenço

Feira Nacional do Azeite
em São Lourenço

Fenazeite Mantiqueira 2019 acontecerá entre os dias 17 a 19 de maio
De 17 a 19 de maio, no
estacionamento do Parque das
Águas, em São Lourenço, acontecerá a Feira Nacional do Azeite
- Fenazeite Mantiqueira 2019.
O evento é realizado pela
Assoolive - Associação dos Olivicultores dos Contrafortes da
Mantiqueira (entidade de classe
que congrega os produtores de
azeite da Serra da Mantiqueira e
de outras regiões do Sudeste) e
organizado pela Minasplan, com
promoção da Secretaria de Turismo de São Lourenço e Prefeitura
de São Lourenco e apoio do São
Lourenço Convention & Visitors
Bureau, Circuito das Águas,
Epamig e Frente da Gastronomia
Mineira.
O objetivo da feira é promover,
divulgar e abrir novos mercados
para o azeite produzido no Brasil
e pretende reunir os produtores,
expondo e comercializando seus
produtos, além de indústrias e
fornecedores de insumos e equipamentos utilizados nas diversas fases de processamento do azeite.
O Brasil está entre os países
que mais consomem azeite em
todo o mundo. Nosso consumo
está na casa das 70 mil toneladas ano e a Espanha, maior
produtor mundial é, também, o
maior exportador deste produto
para o Brasil.
Desde 2008 o país vem
produzindo azeite em pequenas
quantidades, tendo boa parte
da sua safra concentrada em
Minas Gerais, onde a extração
comercial iniciou em Maria da Fé,
pequena cidade do Sul de Minas.
A produção brasileira depois se
expandiu para toda a Serra da
Mantiqueira, Serra do Espinhaço
e Serra da Bocaina entre outras,
onde mais de 150 olivicultores se
dedicam a esta atividade.

A produção brasileira em 2018
foi da ordem de 170.000 litros
sendo 70.000 litros oriundos das
propriedades situadas na Serra da
Mantiqueira.
No entorno de São Lourenço,
num raio de aproximadamente
200 quilômetros, encontramos a
mais plural e diversificada produção de azeite do Brasil.
Minas Gerais é um dos estados que mais produz azeite extra
virgem do Brasil, concentrando
sua produção em municípios

como Maria da Fé, onde tudo começou há 15 anos atrás, Aiuruoca, Alagoa, Itanhandu, Itamonte,
Campanha, Poços de Caldas,
entre outros.
A feira é destinada a Produtores e profissionais que atuam na
produção de azeite; dirigentes de
supermercados, atacadistas, empórios e estabelecimentos ligados
ao food sevice; pesquisadores,
professores e alunos dos cursos
de interesse no tema; dirigentes
de entidades de classe e órgãos

públicos e o público consumidor
em geral.
Também serão convidados
pequenos produtores rurais, quitandeiras e doceiras da região
para exposição e comercialização
de seus produtos.
Segundo a organização é
esperado cerca de 5.000 pessoas no salão de negócios e nas
atrações culturais, além de 350
participantes nas diversas capacitações técnicas.
Haverá o Salão de Negócios
com estandes para exposição,
divulgação e demonstração de
equipamentos, utensílios e serviços para a industria
do azeite e produtos complementares. Espaço para networking, apresentação e lançamento de produtos.
Local onde também funcionarão a Cozinha Show, as aulas,
os cursos técnicos e outras
atrações.
Terá também o Pavilhão do
Azeite, um espaço para exposição, demonstração degustação
e Roda de Negócios entre produtores de azeite e compradores.
A Cozinha ao vivo, será um local
onde chefe de cozinha e outros
profissionais da gastronomia
vão demonstrar as qualidades e
versatilidades do azeite brasileiro.
O publico participante poderá
degustar e harmoniza com outros
produtos.
Os participantes também
poderão acompanhar cursos,
palestras e workshops com convidados renomados profissionais
para abordar os mais variados
temas das diversas áreas de
interesses.
Um palco será instalado no local do evento para apresentações
musicais com shows de artistas
regionais.

1º Festival de Quadrilhas
Juninas em São Lourenço

Apresentações acontecerão entre os dias 20 e 22 de
junho, durante a Festa das Entidades
Junho é mês de Santo Antônio, São João e São Pedro e
das tradicionais festas juninas
com as danças, brincadeiras
nas barraquinhas de quermesse e as delícias das comidas
típicas da festa.
Para comemorar a data
vem aí o 1º Festival de Quadrilhas Juninas, que promete
ser o concurso mais divertido
de São Lourenço!
As quadrilhas inscritas se
apresentarão e serão julgadas
durante a Festa das Entidades,
que acontece entre os dias 20 e
22 de junho, no Estacionamento
do Parque das Águas.
Para participar bastar chamar os amigos para formarem
entre 8 e 20 casais e inscrevase em uma das três categorias:
Quadrilha da Melhor Idade:
para integrantes acima de 45
anos; Quadrilha Jovem: para
integrantes acima de 16 anos;
Quadrilha Especial: formada
somente por integrantes com
necessidades especiais.
As inscrições podem ser
feitas até o dia 17 de maio.
O 1º colocado de cada categoria ganhará, para todos os integrantes, um passeio no Trem das
Águas. O 2º lugar ganhará, para
todos os integrantes, um banho
aromático com ervas no Balneário
SPA do Parque das Águas.
A história da quadrilha, dança comum a todas as festas
deste gênero, talvez seja um dos
ritmos mais antigos do mundo.
A quadrilha brasileira, como nós
a conhecemos hoje, teve sua
origem entre as cantigas populares da Grã-Bretanha, por volta
do século VIII. Nessa época, o
pessoal cantava e dançava um
estilo de música que eles deram o nome de country dance,

cantiga caipira, dança de roça.
E essa quadrilha está presente
em vários filmes de faroeste
americano. Eles começam com
a rabeca, depois entra o violino e
o banjo acompanhando e aí eles
fazem aqueles passos todos. Se
você reparar vai ver que aquilo
é uma quadrilha americana, de
onde deriva a nossa.
Ao longo dos anos, o homem, ao invés de cultuar os
deuses da natureza, passou a
cultuar ou a festejar elementos
santos. Neste contexto, Santo
Antônio, São João e São Pedro,
santos que a Igreja Católica
propagou aos homens, roubaram a cena e conquistaram
a devoção de muitos. Diz o
Evangelho que os pais de São
João já estavam na velhice
e não podiam ter filhos. Mas,
por influência de Deus, Santa
Isabel engravidou. Além disso,

o santo foi retratado nas imagens com um carneiro no colo,
reunindo, portanto, aspectos
que simbolizam maternidade e
fertilidade. Como Santo Antônio
é o padroeiro das pessoas que
querem arranjar namorado
e São Pedro filho de uma e,
assim, protetor das viúvas que
querem se casar novamente e
ter filhos, eles também têm forte
ligação com a maternidade e
com a fertilidade.
As festas acontecem em
junho porque na Europa, região
onde as celebrações iniciaram,
este é o mês que marca o fim
da primavera e o início do verão, daí o nome Festa Junina.
Não existem cantos específicos
para a celebração, cada região
utiliza suas melodias típicas,
como, por exemplo, a polca na
Alemanha, a mazurca na Polônia ou um cântico popular nas

montanhas da Itália.
A quadrilha brasileira, como
nós a conhecemos hoje, teve
sua origem entre as cantigas
populares da Grã-Bretanha, por
volta do século VIII. Nessa época, o pessoal cantava e dançava
um estilo de música que eles
deram o nome de country dance,
cantiga caipira, dança de roça.
E essa quadrilha está presente
em vários filmes de faroeste
americano. Eles começam com
a rabeca, depois entra o violino e
o banjo acompanhando e aí eles
fazem aqueles passos todos. Se
você reparar vai ver que aquilo
é uma quadrilha americana, de
onde deriva a nossa.
Como toda cultura popular,
que vai sendo construída e
acrescida de detalhes ao longo
dos anos, a quadrilha “abrasileirou-se” e foi ganhando variados
estilos, como o nordestino com
o forró, o gaúcho com a dança
do pezinho e o mineiro com
o cateretê. Assim como na
devoção aos santos, na quadrilha também encontramos o
traço da fertilidade. Em toda
quadrilha brasileira é realizado
um “casamento na roça”, o que
nos remete à fertilidade. E mais,
quase sempre a noiva está
grávida. Outro traço marcante
da fertilidade é a variedade de
comidas típicas presentes nestas celebrações.
Oficialmente, a festa junina
começa em 11 de junho, véspera do dia de Santo Antônio, passa pela comemoração de São
João no dia 24 e termina no dia
29 com a festa de São Pedro.
Mas, devido ao aumento das
proporções da festa a cada ano,
em algumas regiões do país as
celebrações começam em maio
e se estendem até julho.

acesse www.correiodopapagaio.com.br/saolourenço
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Passatempo

Cozinhe você também

Toque você também

Talharim com abobrinha

A ingenuidade caiu no “Real”
Certa feita visitávamos a represa de Chavantes no Paraná,
região banhada pelo rio Itararé
divisionário em limites com São
Paulo, – diga-se de passagem
um belíssimo ponto turístico
não explorado – quando tivemos o prazer de conhecer um
casal paulista bastante simpático e comunicativo, que por
coincidência também hospede
do nosso hotel, à cidade de
Ourinhos, SP, e que acabou se
transformando em nosso guia e
cicerone durante a visitação.
Depois de curtirmos o belo
passeio, já no início de tarde
retornamos à cidade de Ribeirão Claro, onde desfrutamos de
apreciável e guloso almoço à
companhia do casal. No intuito
de acomodarmos as empanturradas barrigas, ficamos a
andar pela cidadezinha, quando por indicação dos amigos
fomos a uma pequena loja de
um artesão entalhador, em que
outras pessoas se encontravam
a apreciar aquela bela exposição de artesanato. Entre uma
peça e outra tecendo comentários elogiosos, uma elegante
e fina senhora passou a nos
acompanhar e tecer opiniões
entusiásticas sobre o artista e
se fez a conhecer depois que
o casal revelou ser natural de
São Paulo.
Com a barriga voltada quase
a seu estado normal, espantada a lombeira e com a tarde já
indo longe resolvemos pegar a
estrada de regresso a Ourinhos.
O casal, todavia, entusiasmado
com a simpática” coroa” conterrânea”, optou por seguir mais
tarde. No percurso entre as cidades de Jacarezinho e Ourinhos,
fomos solicitados a parar pela
polícia estadual em blitz rotineira. Liberados rapidamente, seguimos viagem sem que aquela
parada nos causasse qualquer
contratempo.
A noite acomodados à sala
de estar assistindo TV, quando

adentra ao hotel o casal paulista
acompanhado de dois policiais
e dirigem-se à gerência. Sem
entender o que havia, permanecemos sentados até que fomos
por eles solicitados à presença,
a fim de confirmarmos a história contada pelo casal quando
estávamos juntos à cidade
de Ribeirão Claro. O motivo
da polícia, deveu-se porque o
casal fora apanhado na blitz e
preso em flagrante por conduzir R$ 100.000,00 em cédulas
falsas de R$50,00 falsificadas
empacotadas em embrulhos de
papel rotulado de laticínio. Na
delegacia alegou inocência, pois
não supunha que tal pacote contivesse as cédulas. Foi lesado
por querer ser gentil e prestativo
com uma senhora fina, educada
e conterrânea, prontificando-se
a trazer a encomenda à fazer a
entrega na capital.
Obrigado a fechar sua conta
no hotel, seguiu rumo a Ribeirão
Claro na tentativa de localizar a
tal ““coroa” elegante, simpática
e conterrânea que o havia conquistado, cuja única referência
seria o artesão. Sem o que ia
ficar complicado, pois era o
mesmo que traçássemos um
parâmetro com o famoso “batom
na cueca´; ou seja, não tem
explicação!!
Moral da história: Se deixar
levar à primeira vista pela simpatia, classe, status, elegância,
não nos assegura o direito em
confiarmos de quem quer que
seja, principalmente quando
essa confiabilidade passada
vem acompanhada de um favor,
o qual nos sentimos até honrados em prestar.
Ah... esses “turistas ingênuos” quando se deixam levar por
uma “lábia macia” e se entregam
por inteiro numa recíproca não
verdadeira e são envolvidos
em tramas ingenuamente, são
eternos inocentes que oferecem
instantes lamentáveis, porém
sem dúvida muito pitorescos...

Ingredientes

temperos a gosto

300 gramas de
macarrão talharim
2 unidades de
abobrinha
2 colheres (sopa)
de manteiga
1 cebola média
picada
1 envelope de
caldo de legumes
em pó
1 pote de iogurte
natural
2 colheres (sopa)
de salsa (ou salsinha) picada
1 colher (sopa) de
cebolinha-verde
picada
2 colheres (sopa)
de queijo parmesão
ralado
sal a gosto
pimenta-do-reino a
gosto

Modo de Preparo
Cozinhe o talharim al
dente e reserve.
Rale as abobrinhas
na parte grossa do
ralador. Em uma
panela, aqueça a
manteiga, doure a cebola, junte o caldo de
legumes, o iogurte, a
abobrinha, o sal e a
pimenta-do-reino.
Misture levemente e
deixe no fogo brando
(160 ºC) durante 3
minutos ou até aquecer bem.
Desligue o fogo e
acrescente o talharim.
Salpique a salsinha,
a cebolinha, o queijo
parmesão e sirva em
seguida.

Sudoku

Cantinho da Coquetel

Ria você também
Desempenho no
trabalho
A patroa, furiosa,
dá uma bronca na
empregada:
- Maria, você é muito
relaxada! Olha só
a poeira desses
móveis! Parece que
não são lustrados há
uns três meses!
- Ah, patroa! - interrompe a empregada
- Tá na cara que a
culpa não é minha!
Eu só estou aqui há
um mês!
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

Tirinhas

o senhor!
Pergunta Indiscreta
- Quantos anos você
tem?
- Olhando pra mim o
que você acha?
- Feio. Mas qual sua
idade?
O maior ponto
forte
- Qual seu maior
ponto forte?
- Mudar de assunto.
- Como assim?
- Também adoro
lasanha.
- Que lasanha?
- Com café é uma
delícia...
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
coice nela.
- Então todas
pessoas que estão
aqui conhece a sua
sogra?
- Não, querem comprar 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?

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
Sete vezes mais

Na vigília de um
sábado, o douto Meir
prolongou além da hora
habitual as suas lições
públicas. Entre os numerosos ouvintes se
encontrava uma boa
mulher, a qual ouvia as
palavras do sábio com
tanta alegria que só se
lembrou de deixar a
sala de estudos quando a lição terminou.
Percebendo que havia
se distraído, corre à
casa e acha apagada
a lâmpada do sábado.
O marido impaciente
veio a seu encontro e
indaga do motivo que
a prendera fora do lar
tanto tempo e, ao saber
da verdade, é tomado
de indizível furor.
— Sai de minha
casa! — bradou o exaltado. — Só admitirei
outra vez a tua presença em nosso lar depois
que tiveres cuspido na
cara desse doutorzinho!
A pobrezinha, toda
perturbada, sai chorando e se põe a pensar
como poderia cumprir
a aviltante imposição
do esposo.
Pensa nas admiráveis lições do douto
Meir, dirige-se para a
escola, mas depois de
caminhar alguns passos retrocede e retorna.
Sentia-se envergonhada, sem coragem para
fitar a serena pessoa
do sábio.
Algumas amigas
informaram ao douto
rabino da exigência inominável do marido.
— E isso não tem a
menor importância —
retorquiu o sábio com
voz aliciadora e
expressão amistosa. — Tragam a boa
mulher até aqui. Quero
vê-la.
As companheiras

levam a infeliz esposa
até a escola e por todos os meios procuram
erguer seu ânimo tão
combalido. Vem o douto Meir a seu encontro
e, para arrancá-la da
terrível indecisão, dizlhe com meiguice:
— Boa mulher!
Saberás fazer-me um
sortilégio sobre meu
olho enfermo cuspindo
nele.
A mulher, incentivada por aquela pergunta,
adianta-se, aproximase do sábio rabi, mas
de repente, tomada de
espanto e arrependimento, exclama aflita,
levada na própria exaltação:
— Não, não, nunca!
Eu não sei fazer sortilégio algum!
O rabino insistiu. A
mulher, para não contrariar o sábio, acabou
por consentir. Disselhe, então, o bondoso
rabino:
— Boa mulher, vai
para casa e dize a teu
marido: “Era teu desejo
que eu cuspisse no
rosto do rabino uma
vez. Pois eu fiz muito
mais do que isso: cuspi
nele sete vezes: agora
sejamos amigos!”
Os discípulos pareciam escandalizados
de tanta humilhação. O
sábio lhes disse, então,
numa atenciosa concessão, sorrindo sem
dissabor:
— Para dirimir as
desavenças e apaziguar os esposos, o Senhor já permitiu até que
Seu santo nome fosse
manchado.** Aprendei,
pois, que não é indigna
nenhuma ação que
tende a promover a
felicidade e a paz da
humanidade. Só o vício
e a depravação nos
podem aviltar.
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SOMOS
MINEIROS.
E ESSE É O MAIOR MOTIVO
PARA SEGUIR EM FRENTE.
Somos mineiros. A mineração está em nosso
nome, em nossas origens e em nossa história.
Está no centro do nosso desenvolvimento.
Não só para milhares de pessoas que
dependem diretamente da atividade,
mas para todos que vivem aqui.
O minério movimenta a economia
no estado inteiro.
Gera milhares de empregos na indústria,
no comércio e no setor de serviços. E agora,
com a paralisação da produção, calcula-se que
800 mil desses empregos podem ser perdidos.
Estamos todos nos perguntando:
como vamos seguir em frente?
A história recente nos mostrou a urgência
de mudar. E 20 milhões de mineiros nos
mostram todos os dias que uma mineração
segura, feita de maneira responsável
e sustentável, precisa recomeçar.

Acesse emfrenteminas.com.br
e conheça nossas propostas.

