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Feira Nacional
do Azeite em São
Lourenço
Fenazeite Mantiqueira 2019 foi um sucesso e
atraiu produtores de todo Brasil

Foto:

São Lourenço foi a cidade
escolhida para realizar a Feira Nacional do Azeite, a Fenazeite Mantiqueira 2019.
O evento aconteceu entre
os dias 17 a 19 de maio, no
estacionamento do Parque das
Águas, e recebeu centenas de
empreendedores do ramo e
turistas de todas as partes para
acompanhar as atividades e
conhecer os melhores azeites
produzidos no Brasil.
O objetivo da feira foi
promover, divulgar e abrir
novos mercados para o azeite
produzido no Brasil e reuniu
os produtores e profissionais
que atuam na produção de
azeite, expondo e comercializando seus produtos, além de
indústrias e fornecedores de
insumos e equipamentos utilizados nas diversas fases de
processamento do azeite.
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28ª EXPAI de São
Vicente de Minas
Festa acontece entre os dias 19 a 23 de junho
no Parque de Exposições

Vem aí a tradicional Expai (Exposição Agropecuária e
Industrial) de São Vicente de
Minas. A festa acontecerá entre
os dias 19 a 23 de junho, no
Parque de Exposições Osvaldo
Andrade Reis.
Além de sua tradicional vocação para a pecuária e a produção
de laticínios, internacionalmente
conhecidos, São Vicente de Minas alcança a cada ano destaque
e referência na promoção de
exposições e torneios leiteiros. O
sucesso é fruto do intenso trabalho que envolve, além da própria
prefeita, uma equipe unida por
um único objetivo: oferecer à
população e aos visitantes uma
festa agradável, com excelente
infraestrutura e segurança, e
que busca a preservação das
tradições, a valorização e divulgação de sua identidade e dos
produtores locais.
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Prefeitura Municipal de
Andrelândia-MG
EXTRATO DE AVISO
Processo n° 067/2019 - Tomada de
preço n° 002/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil para fornecimento de
materiais e mão de obra para Reforma, Ampliação e Modernização de Infraestrutura Espor-
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tiva (obras da Quadra Poliesportiva Coberta),
conforme Convênio n° 863162/2017 - Contrato
de Repasse n.º 1044995-75/2017. Entrega de
Envelopes e Sessão Pública dia 24/06/2019.
Horário 08hs. Informações: licitacao@andrelandia.mg.gov.br ou (35) 3325-1432. Elane de
P. Carvalho – 27/05/2019.

EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
O Oficial Substituto do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Andrelândia, Estado de
Minas Gerais, faz público para ciência das partes interessadas, em cumprimento ao disposto
no artigo 216-A da Lei 6.015/73 e art. 16, do Provimento nº 65/2017 do CNJ, que Ari Ribeiro de
Carvalho, brasileiro, aposentado, divorciado, CPF: 073.763.326-34, RG: 9.890.517-X, residente
na Rua Artur Bernardes, nº 159, Bairro Santos Dumont, nesta cidade, depositou em Cartório,
nesta cidade e Comarca de Andrelândia/MG, à Rua Joaquim José de Andrade Carvalho, nº 280,
um requerimento de Usucapião Extrajudicial de um imóvel urbano constituído de um lote com
área total de 184,88 m2 e uma casa residencial, nele edificada, com área construída de 51,80
m2, situados no endereço acima descrito, sendo requerida a Usucapião Extraordinária, com
o tempo de posse alegado, somado ao dos antecessores, de mais de 28 anos. Documentos
à disposição dos interessados. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias contados da publicação
deste, proceder-se-á o registro. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Andrelândia,
aos 28 de maio de 2019 (28/05/2019). Eu, Júlio César Meireles de Andrade, Oficial Substituto
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Andrelândia-MG, digitei e assino.

Mais de 70 mortes foram causadas
por pneumonia nas seis maiores
cidades do Sul de MG em 2019
Com a chegada do frio, médicos alertam para
cuidados e riscos trazidos pela doença
Com a chegada do frio, o risco
de pneumonia aumenta e tem preocupado médicos do Sul de Minas.
Só neste ano, já foram registrados
453 casos e 72 mortes causadas
pela doença nas seis cidades mais
populosas da região.
O número segue a tendência
de 2018, quando foram 2499
casos de pneumonia, causando
276 mortes em Poços de Caldas,
Pouso Alegre, Varginha, Passos,
Lavras e Itajubá.
“Muito preocupante, tendo
em vista que a pneumonia hoje
é a maior causa de internação
hospitalar no Brasil e a quarta
cause de mortes em hospitais”,

explicou o médico Alexandre
Pereira Xavier.
Ele dá dicas de como se prevenir contra a doença. “Sempre
evitar locais fechados, lavar sempre as mãos e a vacina”.
Muitos germes podem causar
a pneumonia, os mais comuns
são vírus e bactérias, mas agentes químicos, como fumaça e
substâncias tóxicas presentes
no ar que respiramos, também
podem gerar a doença.
Muitas pessoas confundem
os agentes infecciosos causadores da pneumonia com os da gripe, mas são doenças diferentes.
A segunda pode evoluir para uma

pneumonia, por isso a vacina da
gripe é uma prevenção, mas não
imuniza contra pneumonia em si,
alertam os médicos.
“A gripe na verdade ela vai
haver as complicações que
poderiam evoluir para uma pneumonia. Já a vacina é contra a
influenza”, explicou a coordenadora da Policlínica Central
de Varginha, Glaice Mara Figueiredo.
Assim como a gripe, idosos,
crianças e pessoas com o sistema imunológico enfraquecido
estão mais suscetíveis a contrair
a pneumonia.
Fonte: G1 Sul de Minas

Ataques de animais peçonhentos
aumentam em 30% no Sul de Minas
Em apenas uma semana, Hospital Alzira
Velano, referência no tratamento, em Alfenas,
tendeu oito casos de acidentes com cobras

Em apenas uma semana,
o Hospital Alzira Velano, de
Alfenas (MG), atendeu oito
casos de acidentes com cobras. Em todos eles, as vítimas eram trabalhadores em
lavouras de café. Segundo
o hospital, o número de ataques de animais peçonhentos
aumentou 30% neste ano
em relação ao ano passado.
Especialistas alertam que o
local é propício para o aparecimento desses animais.
“O ideal é que não se faça
nada além de lavar o local, lavar o local e trazer essa vítima
para avaliação no hospital.
Condutas como amarrar o
local, fazer torniquete, podem
agravar o quadro, levando

até mesmo à amputação do
membro”, disse o médico Wilson Gonçalves Silva Júnior.
No Brasil, de acordo com
o Ministério da Saúde, são
registrados de 19 a 22 mil
acidentes com cobras no ano.
No Sul de Minas, nesta época
do ano, a maior preocupação é com a movimentação
intensa de trabalhadores em
ambientes como esses.
“As cobras geralmente
gostam de locais sombreados e úmidos. Então nos pés
da lavoura de café, onde às
vezes se juntam as folhas,
é um local propício para o
aparecimento de cobras. E
também o alimento, fazendas
costumam ter grãos que atra-

em roedores e consequentemente as cobras vão atrás
do alimento”, disse a bióloga
Jaara Cardoso.
Para quem trabalha em
atividades rurais, alguns equipamentos podem ajudar a
amenizar os efeitos de um
ataque. Caneleiras e luvas
específicas estão entre os
acessórios, mas nem sempre
são utilizados.
“O que existe na realidade
seria uma necessidade e a
conscientização também do
próprio trabalhador para buscar um equipamento que dê
proteção para ele, não resta
dúvida”, disse o comerciante
José Augusto Pereira.
Fonte: G1

Morte por Influenza A foi
registrada em Andrelândia

Informação foi divulgada no boletim da Secretaria
de Estado de Saúde
A região da Zona da Mata
registrou a segunda morte por
Influenza A em 2019. O caso
ocorreu no município de Andrelândia, que pertence à Regional
de Juiz de Fora. A informação
foi divulgada no último dia 24,
no boletim epidemiológico da
Secretaria de Estado de Saúde
de Minas Gerais (SES-MG).
Segundo a pasta, o caso foi
notificado como H1N1, sendo que
o mesmo evoluiu para óbito. Não
foram divulgados dados da vítima, como nome, idade, sexo e o
hospital em que estava internada
no município no dia da morte.
Ainda conforme o boletim,
também foi registrado um caso
de Influenza Sazonal/H3 na cidade de Leopoldina. O caso, no
entanto, não evoluiu a óbito.
A primeira morte pelo vírus
Influenza A foi registrado em Juiz
de Fora, no dia 17 de maio. Na
ocasião, o caso foi notificado como
não subtipado. No novo boletim
divulgado nesta sexta, foi determinado que óbito foi decorrente da
doença do subtipo H1N1.
Ainda conforme o boletim da
semana passada, também foi
registrado um caso de Influenza
A não subtipado na cidade de
Barbacena. O caso, no entanto,
também não evoluiu a óbito.
O estado já registrou neste
ano 39 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por
influenza e outros 100 por outros
vírus respiratórios. Em relação
aos óbitos, até o momento, foram
notificados 91 por SRAG, o que
corresponde a 9,6% dos casos
notificados. Os óbitos associados
a outros vírus respiratórios ocorreram nos municípios de Belo Horizonte (5), Uberlândia (1), Governador Valadares (1), Diamantina
(1) e 1 do Distrito Federal.
Sintomas
Os sintomas da contaminação pelos tipos A e B do Influenza
são febre alta e súbita, tosse, dor
de garganta, dor no corpo, dor
nas articulações e dor de cabeça.
No caso do H1N1, subtipo da
Influenza A, dois sintomas que
chamam a atenção são a falta de
ar e o cansaço excessivo.
É importante distinguir a gripe

do resfriado comum, que é muito
mais leve, com sintomas menos
graves, como coriza, mal estar,
dor de cabeça e febre baixa.
Prevenção
Os cuidados para evitar o
contágio pelo H1N1 seguem as
mesmas regras da prevenção
de qualquer tipo de gripe, que
incluem:
•evitar manter contato muito
próximo com uma pessoa que
esteja infectada;
•lavar sempre as mãos
com água e sabão e evitar
levar as mãos ao rosto e,
principalmente, à boca;
•sempre que possível, ter
um frasco com álcool-gel para

garantir que as mãos sempre
estejam esterilizadas;
•manter hábitos saudáveis,
alimentar-se bem e beber bastante água;
•não compartilhar utensílios
de uso pessoal, como toalhas,
copos, talheres e travesseiros;
•caso haja indicação, utilizar
uma máscara para proteger-se
de gotículas infectadas que possam estar no ar;
•evitar frequentar locais fechados ou com muitas pessoas
A Campanha Nacional de
Vacinação contra a Gripe está
em andamento. Moradores que
fazem parte do público-alvo
podem procurar as unidades do
Sistema Único de Saúde (SUS)
para receber as doses.
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Concurso Cultural “Se
essa rua fosse minha”,
em São Lourenço

Evento irá valorizar a tradicional arte de rua
de confecção de tapetes de Corpus Christi
A Diretoria de Cultura, de São
Lourenço, lançou o concurso cultural “Se essa rua fosse minha”,
que traz valorização para a tradicional arte de rua de confecção
de tapetes de Corpus Christi.
Serão selecionadas até 15
artes que irão compor o tapete de
Corpus Christi deste ano.
Todos os selecionados ganharão um passeio no Trem das
Águas. O júri popular irá escolher
as três melhores obras, que irão
concorrer a Voo de Balão com
acompanhante, para o 1º lugar,
passeio pela Rota do Café especial com acompanhante, para o
2º lugar, Banho aromático com ervas no Balneário SPA do Parque
das Águas, com acompanhante,
para o 3º lugar.
As inscrições podem ser realizadas até o dia 05 de junho e para
saber mais informações acesse
o edital, confira o regulamento e
inscreva sua obra. Seja um participante ativo da valorização da
cultura de nossa idade: www.bit.
ly/seessaruafosseminha2019
A festa de Corpus Christi, que
significa Corpo de Cristo, acontece 40 dias depois a páscoa, no
dia 20 de junho.
A Igreja comemora essa festa desde o ano de 1264, com
a instituição desse festejo pelo
Papa Urbano IX com a Bula
“Transiturus”.
Os tapetes de Corpus Christi
que encantam a todos nesse período religioso vem de uma tradição
muito antiga. A prática surgiu em
na região dos Açores em Portugal
no século XIII e foi introduzida no
Brasil no período colonial, sendo
rapidamente difundida por toda a
colônia e hoje é uma prática dos
católicos em todos os Estados
Brasileiros. É uma tradição rica,
de enorme valor para os católicos
e preservada até hoje pelos dois
países. Em Minas Gerais, Estado
que durante o Ciclo do Ouro recebeu milhares de portugueses,
a tradição foi amplamente difundida e se enraizou na sociedade
cristã mineira, fazendo parte da
tradição religiosa mineira.
Em Portugal a procissão do
Corpus Christi sempre foi tradição. No século 13 fiéis observavam o Sacerdote que caminhava
á frente da procissão carregando
o Ostensório, um objeto que
armazena a hóstia sagrada, que
para os católicos simboliza o
corpo de Cristo. É o Sacramento
da Eucaristia que somente nesse
dia, deixa o altar e vai para as
ruas. Para os católicos, a passagem do ostensório com a hóstia
simboliza que Jesus está andando pelas ruas da cidade.
Por acreditarem que Jesus
estaria andando pelas ruas de
sua cidade e para os católicos,
Jesus é o Rei dos Reis, o Salvador, o Messias prometido,
merecia uma recepção digna da

fé de seu povo.
Foi lembrada então uma passagem bíblica na parte que narra
Jesus entrando em Jerusalém e
o povo feliz com sua presença.
Numa demonstração de carinho, jogavam no chão ramos de
oliveiras para que ele passasse
por cima. O ato do povo colocar
ramos de oliveiras no chão, foi
inspiração para para que no dia
de Corpus Christi fosse feito algo
mais bonito, digno de Jesus Cristo, o Rei dos Reis.
Não tem nada a ver com a
procissão de Ramos, no período
da Semana Santa, foi apenas
uma ideia inspirada nessa passagem e que se popularizou e teve
a aprovação da Igreja. Assim,
inspirando-se nessa ideia, surgiu
a decoração das ruas das cidades, no século 13, em Portugal e
introduzida no Brasil, durante o
período colonial. Até hoje decorar
ruas com tapetes nesse dia é
praticada nos dois países.
Com o passar dos séculos a
ideia foi se desenvolvendo até
chegar aos moldes atuais, onde
os fiéis decoram as ruas fazendo desenhos que representam
cenas bíblicas com o rosto de
Cristo, cálices, cordeiros, pão e
outros desenhos sobre as ruas
onde a procissão passará. Usam
serragens, borra de café, farinha,
casca de ovos, areia, folhas,
flores, sal coloridos, entre outros
materiais.
Esses trabalhos chegam a ser
considerados verdadeiras obras
de arte, pela beleza, magia e
encantos que proporcionam. O
trabalho é feito pela comunidade
e não tem caráter de promessa
ou penitência. É somente amor
à Eucaristia e adoração a Cristo.
Começam no dia anterior ao

feriado e muitos passam a noite
inteira decorando as ruas.
Os fieis se reúnem e começam a preparar os tapetes para o
dia seguinte, de Corpus Christi.
Não tem tamanho, formato ou
extensão exatas. Pode ser de
algumas centenas de metros
ou dependendo dos fiéis, quilômetros até. Na tradição antiga,
principalmente nas cidades
históricas onde existiam muitas
igrejas, a procissão saia de uma
igreja para a outra, assim os
tapetes ligavam as igrejas. Durante o cortejo, os fiéis exibiam
e ainda exibem panos vermelhos
nas janelas.
Em Minas Gerais essa tradição, vem desde o início do século XVII e hoje em todos os 853
municípios mineiros, distritos e
povoados, é preservada.
O mineiro sempre foi um
povo conservador e muito religioso. As manifestações de fé
do nosso povo atrai a atenção
de todos do Brasil e do mundo.
Vem para ver, fotografar, sentir,
se emocionar e participar desse
momento de fé, confraternização
e alegria do povo católico mineiro
que coloca toda sua emoção e
sentimento na arte dos tapetes
de Corpus Christi. E o turista
sente essa emoção.
Nosso Estado é muito grande
e não dá para ir em todas as
cidades mineiras para admirar a
beleza dos tapetes e participar
da alegria dos fiéis, mas sugerimos algumas cidades onde você
turista poderá acompanhar o dia
de Corpus Christi e conhecer
cidades lindas, com história,
museus, arquitetura colonial, e
outros atrativos. Veja os roteiros
que sugerimos.
Fonte: Conheça Minas
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XXXI Festa do Vinho e do
Queijo em Liberdade
Evento foi um sucesso e angariou fundos
para a APAE da cidade

Em mais uma edição, a
tradicional Festa do Vinho e
do Queijo de Liberdade foi
um sucesso!
Realizada no dia 11 de
maio, a festa esse ano veio
cheia de novidades para melhorar e tornar o evento mais
atrativo. E o resultado foi maravilhoso, com a aprovação e
aceitação do público.
Com o intuito de angariar
fundos para a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais APAE de Liberdade, o
evento aconteceu no Parque
de Exposições, em um ambiente estruturado, coberto,
seguro e bonito, um enorme
salão semi aberto foi montado, com pista de dança
coberta e bar 360°.
O público pode aproveitar
as deliciosas comidas e bebidas oferecidas, como porções
de diferentes queijos, de vários laticínios e os tradicionais
vinhos, além de vários outros
pratos. E também curtiram e
dançaram a noite inteira ao
som das bandas Quarteto Xotexamo, que levou o melhor do
forró pé de serra, e a Banda
Radiozara, com músicas que
marcaram épocas.
Na oportunidade também
houve apresentações e exposição de artesanatos dos
alunos da APAE.
Outra novidade foi a primeira edição do concurso Miss Vinho e Queijo. Desfilaram nove
candidatas:
Andreina de
Paula Costa- patrocinada pela
Marques Moda; Andreza da
Silva Carvalho- patrocinada
pela Gráfica Nossa Senhora
Aparecida; Aurea Romualdo- patrocinada pela Agrolac;
Estefanny Marília Clarismino
– que recebeu o patrocínio
da Loja Duas Irmãs; Estella
Carvalho Garcia – patrocinada pela Loja Cache Cache;
Eurilin Dandara de Paula patrocinador Lojas Sigma;
Maria Aparecida Correa Silva
– patrocinada pela Silvana
Modas; Milene Roberta de
Brito Lessa - Patrocinador Eserv e Natalia Fernanda de
Nazare Ramos, que recebeu
o patrocínio da Delvane #22
Motocross.
Para escolher a Miss Vi-

Apresentação dos alunos da APAE

Fotos: Cláudia Carvalho

Nove candidatas participaram do primeiro concurso Miss Vinho e Queijo

nho e Queijos os jurados
convidados foram Ercília
Giffone, Giane Diniz, Dalila
Pedrosa Carvalho, Fabiola
Acauhi e Deni.
O 1º lugar ficou para a
candidata Eurilin Dandara de
Paula, da cidade de Nazareno
representando o patrocinador
Lojas Sigma.
O 2° lugar, que foi o Miss
Simpatia foi para a Candidata
Milene Roberta de Brito Lessa, da cidade de Bom Jardim
de Minas representando o
patrocinador E-serv.
Segundo a organizadora
do evento Paulinha Carvalho,
com a nova edição e com um
novo formato a festa renasceu depois de muito tempo.
Gostaria de agradecer
imensamente todos que
contribuíram para o sucesso
da Festa. Tenho certeza que
esse evento, em um futuro
bem próximo, pode trazer
bons frutos para nossa cidade e para a APAE. A mão
de obra voluntária foi fundamental para a reestruturação
da festa, por isso agradeço
a todos que vestiram a camisa da APAE, a Prefeitura,
a Polícia Militar e todos os
libertenses e visitantes que
nos apoiaram. Aos patrocinadores, mais uma vez o nosso
muito obrigado. Espero que
essa parceria dure por muitos anos e, que futuramente,
a Festa do Vinho e do Queijo
seja uma grande ponte de
negócios na nossa região,
pois seu potencial é enorme”,
ressalta Paulinha.

Eurilin Dandara e Milene Roberta, Miss Vinho e Queijo e Miss Simpatia

Momento da premiação das participantes

Apresentação da Banda Xotexamo

Apresentação da Banda Raiozara
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XIV Expo Bom Jardim

Tradicional festa movimentou a cidade e região
Em sua 14ª edição, a tradicional Expo Bom Jardim
– Exposição Agropecuária foi
uma grande festa para toda a
cidade e região entre os dias
1º a 5 de maio.
Este ano, o consagrado e
grandioso evento, que acontece simultaneamente com a
XV Festa Country, foi uma das
maiores vitrines da agropecuária
regional, levando cinco shows,
com artistas de grande talento
do cenário sertanejo, para animar o público que compareceu
ao Parque de Exposições Pedro
da Silva Landim.
No primeiro dia de festa,
dia 1º, a animação foi com o
DJ Diogo Sales, na quintafeira, dia 2, a dupla Leoni e
Raí subiu ao palco.
No dia 3, sexta-feira, o
show mais esperado com a
dupla Munhoz e Mariano levou
seus sucessos para o público.
No sábado, a festa foi com
Gino e Geno, cantando os
clássicos do nosso sertanejo.
No domingo, dia 05, a dupla Thiago Ribeiro e Cristiano
se apresentou.
Ainda no domingo a festa
contou com apresentações dos
Talentos da Terra. As pratas da
casa foram aplaudidos muito
em todas as apresentações.
O Talentos da Terra é organizado todo ano pela Prefeitura de Bom Jardim de Minas,
através do CRAS, para dar
oportunidade a artistas da
cidade se apresentarem no
palco da grande festa agropecuária.
Neste ano, onze artistas
locais cantaram no evento.
O destaque são para os alunos da oficina de violão do
CRAS, que se apresentaram
pela primeira vez em público
e mostraram que tem grande
talento.
Outra atração da Exposição foi a realização do tradicional Torneio Leiteiro, que
teve a participação efetiva dos
produtores de leite do município. A premiação da disputa
acorreu no último dia de festa
no Parque de Exposições.
Os produtores concorreram em três categorias,
Grande Campeã, Novilha
e Curraleira. A competição
aconteceu entre os dias 1º e

Fotos: Prefeitura de Bom Jardim de Minas

Animação e muita música boa tomou conta de Bom Jardim nos dias da festa

4 de maio, com seis ordenhas
em cada categoria.
Na categoria Grande Campeã o primeiro lugar ficou com
o Produtor Everaldo, representado pelo animal Vitória,
com uma incrível média de
61,333 Kg por dia. A segunda
posição ficou com o produtor
Roberto Landim, dono do
animal Natasha, com média
de 53,200 Kg por dia. E completando o pódio, o produtor
João Paulo, dono do animal
Princesa, com uma média de
44 Kg por dia.
Na categoria novilha o
primeiro lugar ficou com o
produtor Carlos Landim, com
o animal Mikaela, e média de
44,067 Kg por dia, em segundo o produtor José Raimundo,
com o animal Jaine, e média
de 25,800 kg por dia. E em terceiro, a produtora Irena, com o
animal Carmélia, e média de
23,867 Kg por dia.
Na categoria Curraleira
tivemos um pódio com 5 posições. O grande campeão foi o
produtor Nunes Queiroz, com
o animal Jarrinha, em segundo o produtor José Raimundo
Franco, com o animal Juliana,
em terceiro o produtor Geraldinho, com o animal Manchete,
em quarto o produtor João
Paulo, com o animal Bacana,
e em quinto o produtor Dito
da Padaria, com o animal
Mineira.
A programação musical
ficou a cargo da Guto Eventos.
A realização da Exposição e da
Festa Country foi da Prefeitura
de Bom Jardim de Minas com o
apoio da Câmara Municipal.

Público compareceu em peso para acompanhar os shows

Gino e Geno animou os presentes com seus grandes sucessos

A dupla Munhoz e Mariano subiu ao palco na sexta-feira

O público também acompanhou shows dos talentos da terra

Alunos da oficina de violão do CRAS também se apresentaram

Neste ano, onze artistas locais subiram ao palco

Talentos de Bom Jardim se apresentaram, animando a platéia

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

28ª EXPAI de São Vicente
de Minas
Festa acontece entre os dias 19 a 23 de junho
no Parque de Exposições

Vem aí a tradicional Expai (Exposição Agropecuária e Industrial) de São
Vicente de Minas. A festa
acontecerá entre os dias
19 a 23 de junho, no Parque de Exposições Osvaldo Andrade Reis.
Além de sua tradicional
vocação para a pecuária
e a produção de laticínios, internacionalmente
conhecidos, São Vicente
de Minas alcança a cada
ano destaque e referência
na promoção de exposições e torneios leiteiros. O
sucesso é fruto do intenso trabalho que envolve,
além da própria prefeita,
uma equipe unida por um
único objetivo: oferecer à
população e aos visitantes
uma festa agradável, com
excelente infraestrutura e
segurança, e que busca a
preservação das tradições,
a valorização e divulgação
de sua identidade e dos
produtores locais.
A exposição é a festa mais aguardada pelos
moradores da cidade, comerciantes e pessoas de
diversas cidades vizinhas.
O Parque de Exposições
recebe milhares de visitantes durante os cinco dias de
festa, responsáveis por um
aquecimento na economia
local, quando os hotéis, bares, supermercados, postos
de gasolina e diversos outros estabelecimentos têm
um significativo aumento
em seus faturamentos.
Na quinta, dia 20, quinta-feira, o show é com o
cantor Dilsinho. O cantor
vem se firmando como o
novo fenômeno do samba
pop romântico nacional.
Dilsinho já é conhecido
como o príncipe do Samba
por seu jeito carinhoso e
cavalheiro. Com shows
cada vez mais lotados e
com o público cantando
em coro seus sucessos,
o cantor foi disco de ouro
com o single “Refém”.
Dilsinho já tem dois CDs
lançados até o momento, é
autor de grandes sucessos,
muito conhecidos pelo público que foram gravados
por nomes como Alexandre
Pires, Thiaguinho e o grupo
Sorriso Maroto.
Na sexta-feira, o público poderá acompanhar o
grande show com Michel
Teló, trazendo seus grandes sucessos. Conhecido

como Rei das Festas, o
cantor ficou mais conhecido quando foi vocalista do
Grupo Tradição. Mas, foi em
sua carreira solo, que Teló
emplacou seu maiores sucessos. Lançou um álbum
de estúdio e dois ao vivo,
o álbum Michel Teló - Ao
Vivo recebeu uma indicação ao Grammy Latino. Em
2011, lançou seu segundo
álbum ao vivo, intitulado Na
Balada, gravado durante
a turnê Fugidinha Tour, e
teve um bom desempenho
comercial alcançando a
segunda posição na Top
20 Semanal ABPD, e a
segunda posição no gráfico
Portuguese Álbuns Chart,
recebendo certificado de
platina. O primeiro single
do álbum, “Ai Se Eu Te
Pego”, tornou-se o segundo número um na Billboard
Brasil Hot 100, chegando
ainda à primeira posição na
Alemanha, Espanha e Itália
deixando para trás grandes

nomes da música mundial como Adele, Rihanna,
Lady Gaga, David Guetta
e Usher.
Em abril de 2013, venceu
duas das sete categorias
em que concorria no Billboard Latin Music Awards, um
dos principais prêmios da
musica latina que foi entregue em Miami. O brasileiro
foi premiado por Música do
Ano e Música Pop do Ano
por “Ai Se Eu Te Pego”. O
cantor sertanejo ainda venceu na categoria de melhor
música latina (Top Latin
Song) do Billboard Music
Awards 2013.
No sábado, dia 22, o
cantor Felipe Araújo sobe
ao palco. O cantor é líder
nas rádios de todo o país
com o hit “Espaçosa Demais”, novo single do DVD
“Por Inteiro”. Felipe nasceu
na cidade de Goiânia e,
desde pequeno, esteve em
contato com a música.
Em 2016 gravou seu

primeiro DVD “1dois3” com
a participação de grandes
nomes como Henrique e
Juliano, Jorge & Mateus;
e o seu pai João Reis. No
DVD destacaram-se os
sucessos; A Mala é Falsa, Chave Cópia e essas
canções contam com 180
milhões e 41 milhões de
visualizações no youtube,
respectivamente. E o sucesso não parou, em 2018
emplacou outro sucesso
com a música “Atrasadinha” que atingiu mais de
200 milhões de views e se
manteve em 1 º lugar no
YouTube, Spotify, Deezer,
ConnectMix e Crowley.
Além dos shows musicais, que são muito esperados pelo público, a EXPAI
promove o tradicional Torneio Leiteiro.
A festa é uma realização
da Prefeitura de São Vicente, com produção da Cisum
Produções, com o apoio da
Polícia Militar.

Empresa de São Vicente de Minas cresce
e passa a atuar no Mercado Internacional
A KLALKO DO BRASIL já pode ser reconhecida como empresa multinacional

A KLALKO DO BRASIL, sediada em São Vicente de Minas
é a primeira empresa do tipo MEI
( Microempreendedor Individual
) a se transformar em multinacional brasileira quando da
sua integração com a empresa
KLALKO LTD, registrada na Inglaterra e país de Gales ( Reino

Unido ) e sediada em Londres.
Com a aquisição em 22 de
abril de 2019 da corporação norte
americana GlobalWide Inc., controladora da moeda digital GW
(GlobalWide), o grupo expande
sua presença global antes presente na América do Sul, Europa
e América do Norte para agora

atuar virtualmente em todo o globo
terrestre.
Conheça nossas empresas
visitando nossos endereços
na internet:
https://klalkowholesaler.today
https://globalwide.icu
https://klalkodobrasil.e-com.club

a
acesse www.correiodopapagaio.com.br/saovicentedeminas
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Andrelândia

Festival de Férias de
Andrelândia

Diversas atividades culturais acontecerão entre os dias
18 a 21 de julho
Nas pequenas cidades do
interior as férias são marcadas por encontro de famílias
e amigos. É a época em
que muitos estudantes, que
moram nos grandes centros,
voltam para sua terra natal;
crianças que moram em capitais aproveitam as férias
para ir pra casa da vó no
interior e época de grandes
festas. Em Andrelândia não
poderia ser diferente.
A 35ª edição do tradicional Festival de Férias
de Andrelândia já tem data
marcada e, mais uma vez,
apresenta diversas atrações
para todas as idades.
O festival, que acontece
há anos na cidade, já promoveu variadas atividades
culturais e esportivas, como
torneio de pipas, xadrez
e rua de lazer para a garotada, além de passeios
ecológicos, apresentações
musicais, futebol e evento
literário.
Neste ano a festa acontece entre os dias 18 a 21 de
julho e trará diversos shows
para o público. No dia 18,
quinta-feira, sobe ao palco
a banda Coyotes para abrir
o Festival. Na sexta-feira,
o show será com a banda
Detonautas.
No sábado, dia 20, a
animação do público fica
com o sertanejo de Zé Felipe. Nascido em Goiânia,
o cantor de 21 anos é filho
do também cantor sertanejo
Leonardo, que o ensinou,
desde pequeno, os primeiros
acordes do violão.
Em 2010, Zé Felipe viajou
com o pai em turnê pelo Brasil para amadurecer a ideia
de seguir carreira artística.
Em dezembro de 2013, o
garoto participou do DVD
de 30 anos do pai, gravado
em Goiânia, cantando o
pot-pourri “Te amo Demais/
Coração Espinhado”. A partir
deste momento, Zé Felipe
teve a certeza que estava
pronto para seguir sua carreira. Em 2014 se lançou
como cantor emplacando
vários sucessos. Em 2016
lançou seu 2º CD, ocupando o top 10 nas rádios do
Brasil. Em 2017 lançou seu
primeiro DVD. Em Feveireiro
de 2018, o cantor espanhol
Enrique Iglesias lançou em
parceria com Zé a versão
da música Subeme La Radio
em Português. Esse show
promete animar e muito o
público presente.
No domingo, dia 21, uma
atração especial para as
crianças, com o show da
Turma da Galinha Pintadinha, às 17 horas.
A noite, às 20 horas, para
fechar a festa com chave
de ouro, sobe ao palco o
cantor Pedru Lucca, “filho
da casa”, considerado umas
das grandes revelações do
pop rock nacional.
Prata da Casa
Apesar de ter nascido
em Belo Horizonte, Pedru
Lucca começou sua carreira musical em Andrelândia,
onde viveu por 10 anos,
por possuir raízes na “Terra
de André”.

Além de cantor, Pedru
Lucca é compositor e multiinstrumentista e já abriu
shows de grandes bandas,
como do grupo Jota Quest.
Em julho de 2016, lançou
seu primeiro álbum, produzido, gravado e mixado
por Cris Simões no Pacific
Studio, em Belo Horizonte, e
masterizado pelo engenheiro de som Chris Geringer
Sond, em Nova York nos
EUA.
Este álbum contou com
participações especiais de
músicos, como: Adriano
Pezão (baterista do César
Menotti e Fabiano), Augusto Nogueira (guitarrista da
banda Scarcéus), PJ e Paulinho Fonseca (integrantes
da banda Jota Quest).

Fotos: Prefeitura de Andrelândia

Público presente na edição de 2018

Ingressos
Os ingressos para Festival de Férias de Andrelândia
já estão a venda. O primeiro
lote estará disponível até o
dia 30 de junho, sendo que
o INDIVIDUAL Inteira é R$
50,00 e a Meia R$ 25,00.
Já o PASSAPORTE Inteira
é R$ 60,00 e a Meia R$
30,00.
Já o segundo lote, será
comercializado até o dia 17
de julho e terá os seguintes
valores: INDIVIDUAL Inteira
é R$ 60,00 e a Meia R$
30,00. Já o PASSAPORTE
Inteira é R$ 80,00 e a Meia
R$ 40,00.
Confira os Pontos de
Venda:

Cantor Pedro Luca se apresentará no domingo dia 21

Andrelândia (Alfa Boutique); Arantina (Restaurante
do Pirigoso); São Vicente de
Minas (Super Brunil); Minduri
(Restaurante da Célia); Bom
Jardim de Minas (Loja do
Renatinho) e Lima Duarte
(Loja da OI).
O evento que oferece

sempre uma programação
repleta de atrações é uma
produção do Guto Eventos,
com o apoio da Prefeitura
Municipal, da Secretaria de
Turismo e da Polícia Militar,
que trabalhará para uma
festa com total segurança e
tranquilidade para todos.

acesse www.correiodopapagaio.com.br/andrelandia
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Aiuruoca

Festa Junina da Apae
de Aiuruoca

Tradicional festa em prol da Apae acontecerá no dia 20 de junho
A tradicional festa da Associação dos Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) de Aiuruoca
irá acontecer no dia 20 de junho,
a partir das 19h, em frente a sede
da APAE.
O evento que leva o nome de
“Abrace - Abrace esta causa!”,
é em prol da entidade e toda a
renda será revertida para os trabalhos da Associação.
A festa será ao som dos shows de Letícia Kobel, Kreatina Banda Show e Marcelo Levih. Para o
público também terá comidas típicas, sorteio de rifa, além de muita
diversão. Uma festa imperdível e
preparada com muito carinho e
com a colaboração da diretoria,
professores, funcionários, voluntários e de toda a comunidade.
“A APAE de Aiuruoca sobrevive, principalmente, através de
eventos e doações. Nossa festa
se tornou uma tradição, graças a
comunidade. Então convidamos
a todos para prestigiar e fazer
parte da nossa causa. Abrace!
Sua presença muito nos alegrará!”, convida a diretora, Adriana
Siqueira Silva.
Um pouco da história da Apae
de Aiuruoca
A APAE de Aiuruoca é mantenedora da Escola de Educação
Especial Charles Kenneth Pursell,
que tem por missão promover
e articular ações de defesa de
direitos, prevenção, orientações,
prestação de serviços, apoio à família, direcionados à melhoria da
qualidade de vida da pessoa com
deficiência e à construção de uma
sociedade justa a Solidária.
Seu objetivo é a garantia
do atendimento educacional
de qualidade, através de ações
educacionais diferenciadas, promover o pleno desenvolvimento
das possibilidades dos educandos, adaptando suas práticas e
necessidades onde as pessoas
especiais possam realizar suas
competências e tenham assegurado os direitos de cidadania.
Compromete-se com a aprendizagem, profissionalização, a
garantia, a inclusão social e total
de crianças, jovens e adultos
deficientes.
A APAE de Aiuruoca é uma
associação civil, beneficente com
atuação preponderante na área
de Assistência Social, porque tem
atendimento na habilitação e reabilitação da Pessoa com Deficiência. É uma Entidade Filantrópica,
sem fins lucrativos.

(anos iniciais), com ato retroativo,
legalizando o ensino anterior à
autorização.
Atualmente, a APAE funciona
em sede própria. Inaugurada
em 01 de dezembro de 2012,
atendendo aproximadamente a
55 alunos que são direcionados
a parte educacional, com apoio
clinico (fonoaudióloga, fisioterapeuta, psicóloga, medico e dentista), contamos também com o
Projeto Centro Dia, que busca
estar direcionando os usuários

Foi fundada em 20 de março
de 2003, por iniciativa do Clube
“Alegria de Viver”, na pessoa da
saudosa Maria Nilse Senador,
sua primeira Presidente, que
infelizmente faleceu em seguida.
Só começou a funcionar em 12 de
Agosto de 2005, em uma Escola
Municipal Rural distante 7Km da
cidade, o que ocasionava grandes dificuldades operacionais. A
autorização oficial de funcionamento ocorreu em 2010 onde
foi liberado o curso Fundamental

Alunos atendidos pela APAE

a uma socialização com autonomia, independência e convívio
familiar.
A APAE se mantém através
da comunidade com doações
mensais e eventos beneficentes realizados durante o ano. A
Prefeitura Municipal de Aiuruoca
também ajuda com o repasse
do Marco Regulatório, além da
ajuda da Prefeitura Municipal de
Serranos, que faz a cessão de um
funcionário para a manutenção da
Entidade.
Fotos: APAE

A APAE de Aiuruoca se mantém através de doações e eventos

/

acesse www.correidopapagaio.com.br/aiuruoca
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Passatempo

Cozinhe você também

Toque você também

Macarrão de Panela de Pressão

Um ato falho revelou emoções...
Mesmo perante a nossa vivência em turismo, em que o hábito
de observar o comportamental do
turista, às vezes tem momentos
que até duvidamos ocorrerem, tal
o desprendimento como é exposto
o fato o qual presenciamos. Corroborando a nossa tese, descrevo o
episódio acontecido quando hospedados numa pousada à cidade
de Macaé (RJ), onde uma cena
pra lá de humorosa ocorreu, a causar entre aos poucos presentes
à sala de estar, um instante bem
pitoresco como uma piada fosse,
em que uma senhora de certa
forma inocente, ou desligada pela
leitura nos proporcionou.
Sentada à poltrona utilizandose de um livro, quando sua filha
se chega a solicita-la a chave do
quarto, dizendo que iria descansar,
tendo em vista àquela manhã ter
sido bem cansativa na praia. A
mãe fechando o livro, indaga pelo
namorado e obtém a resposta que
se recolheu após o almoço no também intuito de descansar. Beijou a
mãe e de posse da chave subiu a
escada de acesso aos quartos a
dizer que a chamasse mais tarde
para saírem a degustar um lance
e curtir um dos quiosques à beira
da praia dos Cavaleiros.
Logo a seguir, deixamos a pousada e fomos curtir o belo visual
praiano e assim permanecemos
pouco mais de uma hora a retornar
ao hotel. No que chegamos à porta
de entrada do estabelecimento,
lá estava uma senhora com sua
cesta a nos oferecer quitutes
salgados ainda quentes como;
bolinhos de queijo, coxinhas, quibes, empadas diversas e outros.
Afastando a toalha branquinha
que cobria os salgados, optamos
por duas empadas de galinha. Por
não ter troco, entramos a tentar

trocar a cédula à portaria, o que
conseguimos. Porém a senhora
do livro que ainda se mantinha a
sala, ergue-se do lugar e vem à
direção da vendedora a observar
os quitutes. Virando-se a mim, que
degustava uma empada, indagame se estava saborosa e qual era
o recheio. A respondi ser deliciosa
e ser de galinha. Solicitou da senhora meia dúzia, pagou a posicionar o embrulho sobre a mesinha
junto à poltrona em que se sentava
e interfonou a filha para descer
e chamasse o namorado para
comer as empadas que comprara. Não demorou cinco minutos,
descendo a escada, lá estava o
casal a degustar as empada, cujo
aspecto físico notava-se um tanto
desarticulado e dispersivo. Nisso a
senhora provavelmente, sentindo
aquela estranha situação, vira-se
ao rapaz e pergunta se a empada
estava ao gosto e saborosa. O
cidadão por certo a querer mostrar
que já se recuperara daquele transe que o desarticulava, respondeu
que estava deliciosa e bem saboroso o bacalhau do recheio, a
ponto de considerá-lo o melhor
que havia provado. A senhora um
tanto ríspida e perplexa, depois
de alguns segundos de reflexão,
o responde à que fosse lavar as
mãos e a boca, pois as empadas
não eram de bacalhau e sim de
galinha. A filha diante do ato falho
do cidadão abaixou a cabeça,
talvez envergonhada, a ouvir risos de alguns presentes. No que
convenhamos, a senhora estava
certa em ter mandado o genro se
lavar. Afinal aquele descanso da
tarde acabou se tornando bem
romântico ao casal, demonstrado
num ato falho ao sabor de uma
empada de galinha. Você não
acha leitor??

Ingredientes:
500 gramas de
macarrao
680 ml de molho
de tomate pronto
680 ml de agua
1 caixinha de creme de leite
1 cebola
4 dentes de alho
500 gramas de
carne moida
1 cubo de caldo de
galinha
1 sache de caldo
de legumes
1 colher de sopa
rasa de sal
pimenta do reino a
gosto
2 colheres de sopa
de catchup
1/2 xicara de azeitonas sem caroco
2 colheres de sopa
de cebolinha seca
queijo parmesão e
mussarela a gosto

Modo de fazer:
Comece refogando
a carne moída na panela de pressão.
Em seguida acrescente a cebola, o alho,
o caldo de galinha o
caldo de legumes. pimenta do reino.
Acrescente os demais ingredientes por
último um copo de
água e o macarrão,
tampe a panela e deixe
cozinhar até pegar
pressão.
Após 4 minutos de
iniciar pressão desligue o fogo e veja o
macarrão.
Coloque queijo
mussarela e misture
para derreter.
Se desejar salpique
queijo ralado em cima.
Veja o resultado dessa
receita deliciosa.

Sudoku

Cantinho da Coquetel

Ria você também
O maior ponto
forte
- Qual seu maior
ponto forte?
- Mudar de assunto.
- Como assim?
- Também adoro
lasanha.
- Que lasanha?
- Com café é uma
delícia...
Pergunta
Indiscreta
- Quantos anos
você tem?
- Olhando pra mim o
que você acha?
- Feio. Mas qual sua
idade?
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

Tirinhas

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!
Conversa no
ônibus
Um homem sentouse ao meu lado
e me mostrou no
celular uma foto
da esposa dele e
perguntou:
- Ela é bonita, não
é?
Eu respondi:
- Se você acha que
ela é bonita, deveria ver a minha
namorada então.
O homem questionou:
- A sua namorada é
tão bonita assim?
E eu respondi:
- Não, ela é oftalmologista.
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!

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
O exagero da prece

Antonino, que sucedeu a Adriano no governo de Roma, era sóbrio,
clemente e justo.
Durante seu reinado, foram os povos
beneficiados por largo
período de paz. Sempre disposto a proteger
os desgraçados e a
amparar os fracos, foi
esse bom monarca,
verdadeiramente, o
pai de seu povo. Ouvia com respeito os
sábios e atendia aos
judiciosos conselhos
dos mais velhos.
Frequentava a corte
de Antonino um douto
rabi chamado Judah
ha-Nasi.
Um dia o imperador pediu que o rabi o
esclarecesse sobre um
ponto da doutrina quelhe parecia obscuro:
- Deve um homem,
dentro dos princípios
de sua fé, rezar a todo
instante e erguer suas
preces a cada momento?
-Esse exagero que
leva o crente a uma
prece desarrazoada
não é permitido, esclareceu o rabi, e tal
proibição tem por fim
impedir que o homem
se habitue a invocar,
em vão, o nome do
Altíssimo.
Não compreendeu
o romano o sentido
dessa explicação e
retorquiu com certa
brusquidão:
-A razão que alegas, ó rabi, não tem,
a meu ver, cabimento.
Seria um contrassenso
aceitá-la.
O velho ha-Nasi,
não insistiu sobre o
caso, mas no dia seguinte se apresentou

muito cedo na sala do
trono e ao entrar cumprimentou respeitoso o
imperador, erguendo
bem alto a saudação:
-Salve Tito Aurélio
Fúlvio Antonino, senhor
de Roma, dominador
do mundo! Ave, César
Augusto!
Sentiu-se Antonino
lisonjeado com aquela
honrosa cortesia. Mas o
rabi, meia hora depois,
ergueu-se solene e proferiu pela segunda vez,
em voz clara e vibrante,
curvando o busto em
ligeiro recuo:
-Salve Tito Aurélio
Fúlvio Antonino, senhor
de Roma, dominador
do mundo! Ave, César
Augusto!
E passou a repetir,
de meia em meia hora,
essa mesma cortesia.
Na quarta ou quinta
vez, irritou-se o imperador e advertiu indignado:
-Como te atreves,
ó rabi, a zombar assim da realeza? Que
pretendes com essa
saudação insistente e
despropositada?
O sábio e judicioso
Judah ha-Nasi, acentuando tragicamente
as palavras e lançando
um grande gesto em
redor, assim falou:
-Meditai, ó César,
sobre o que acaba de
suceder. Sois, na verdade, um rei mortal, e no
entanto não podeis suportar que vos saúdem
de meia em meia hora.
E, antes de findar o dia,
fizestes calar o importuno. Mais censurável
será a impertinência daquele que se dispuser a
saudar a todo o instante
o Rei dos Reis!
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Feira Nacional do Azeite
em São Lourenço
Fenazeite Mantiqueira 2019 foi um sucesso e
atraiu produtores de todo Brasil

São Lourenço foi a cidade
escolhida para realizar a Feira
Nacional do Azeite, a Fenazeite
Mantiqueira 2019.
O evento aconteceu entre
os dias 17 a 19 de maio, no
estacionamento do Parque das
Águas, e recebeu centenas de
empreendedores do ramo e
turistas de todas as partes para
acompanhar as atividades e
conhecer os melhores azeites
produzidos no Brasil.
O objetivo da feira foi promover, divulgar e abrir novos mercados para o azeite produzido
no Brasil e reuniu os produtores
e profissionais que atuam na
produção de azeite, expondo e
comercializando seus produtos,
além de indústrias e fornecedores de insumos e equipamentos
utilizados nas diversas fases de
processamento do azeite.
Também foram convidados
pequenos produtores rurais,
quitandeiras e doceiras da
região para exposição e comercialização de seus produtos.
Houve ainda palestras, a
Cozinha Show, as aulas, os cursos técnicos e outras atrações,
espaço para networking, Roda
de Negócios entre produtores
de azeite e compradores.
O público ainda pode
acompanhar shows de artistas
regionais.
Segundo a secretária de Turismo, Joana Coelho, o evento
foi um sucesso e já entrou para
o calendário oficial de eventos
da cidade e região.
“A FENAZEITE 2019 foi um
evento inédito que trouxemos
para São Lourenço com o objetivo de divulgar o mercado
de azeite da Mantiqueira, bem
como promover nossa cidade
no circuito Rio de Janeiro, São
Paulo e Belo Horizonte. O evento
já se tornou parte do calendário
gastronômico de Minas e foi um
sucesso de público e negócio
durante os três dias em que ocorreram “, ressalta a secretária.
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 pro-

Pavilhão do Azeite instalado em frente ao Parque das Águas

duzindo 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.
O evento foi 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.

Estande do Azeite Serra da Campanha

Azeite Cajuru da cidade de Seritinga

Leonam e Vinícius da Cachaça Encomenda Real

Estande Gran Gourmet

Cozinha Show instalada no evento

Estande do Azeite Oliva BR

Pavilhão de Azeites da ASSOLIVE - Associação dos produtores
/

acesse www.correidopapagaio.com.br/saolourenco
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