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Competição Grampér
movimentou cidades
do Circuito das Águas
Entre os dias 14 e 16 de
junho, São Lourenço recebeu
centenas de atletas para
participar da Competição
Grampér. Extremamente desafiador, o evento levou cerca
de 500 atletas a testarem
todos os seus limites em um
percurso cuidadosamente escolhido em uma das regiões
mais belas para a prática do
ciclismo do país.
Criado e comandado por
Leonardo Souza e José Renato Ponte, a abertura oficial
do evento aconteceu no sábado, dia 15, e no domingo,
dia 16, a prova teve início às
6h30, na Avenida Comendador Costa, e foi controlada
por motivo de segurança até
a saída da cidade, onde teve
a largada oficial nos arredores da reta do Aeroporto de
São Lourenço.
O percurso da prova percorreu as serras dos municípios de São Lourenço,
Caxambu e Pouso Alto, região localizada no eixo Rio/
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São Paulo/Minas e contou
com duas opções de trajeto: o primeiro deles com
aproximadamente 120 km
de extensão e 1.700 metros
de altimetria. O segundo
contou com 88 km e 1.170
metros de altimetria.
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EXTRATO - CHAMADA
PÚBLICA EDITAL 02/2019
A Caixa Escolar Professora Odete Veiga, com sede em São Lourenço, torna pública para conhecimento
dos interessados, em conformidade
com o seu regulamento Próprio
de Licitação Lei 11.947/2009 e
Resolução CD/FNDE Nº026/2013,
Decreto Estadual nº45.085/2009 e
Resolução SEE/MG n°3.670/2017,
a presente CHAMADA PÚBLICA,
do tipo preço médio por item, objetivando a aquisição de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar
do Empreendedor Rural ou de suas
organizações. O Edital encontra-se
afixado no mural da escola e nas
Emater de Baependi, Cambuquira,
Pouso Alto e São Sebastião do
Rio Verde. Os grupos Formais e
Informais deverão apresentar a
documentação prevista artigo 27
da Resolução FNDE nº 04/15, para
habilitação e Projeto de Venda.
Recebimento dos Envelopes: Os
envelopes deverão ser entregues
na Escola Estadual Dr. Humberto
Sanches, das 07:00h às 14:00h até
o dia 29/07/2019.
Abertura dos Envelopes: Dia 29
de julho de 2019, às 15h.
Local de Julgamento: Escola Estadual Dr. Humberto Sanches.
Rua: Dr. Antônio Carlos, N°03
- Bairro: São Lourenço Velho
- São Lourenço Minas GeraisTel(35)3331-1387 e-mail: humbertosanches.financeiro@gmail.com

JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA COMARCA DE SÃO LOURENÇO
SECRETARIA DA 1ª VARA - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO COM
PRAZO DE 20 DIAS. Saibam
todos quantos o presente Edital
virem que perante a 1ª Vara Cível
da Comarca de São Lourenço,
corre o Procedimento Comum
- Casamento/ Regime de Bens
entre Cônjuges - n°.5001782-22
.2018.8.13.0637,requerido por
ODAIR JOSÉ DA SILVA e MARISA
DE CARVALHO GUERRA, e pelo
presente dá ciência a quem interessar acerca da pretensão dos autores em alterar o regime de bens
do casamento passando do regime
de comunhão parcial de bens para
o regime de comunhão universal
de bens. E para que chegue ao
conhecimento dos interessados, foi
expedido o presente que será publicado através do Diário do Judiciário
Eletrônico (Dje), com acesso através do Portal do TJMG (www.tjmg.
br), em jornal de circulação local e
na Comarca de São Lourenço/MG,
e afixado no saguão do Fórum. São
Lourenço, 04 de abril de 2019. Eu
( a) Luciana Moreira Dias Pereira,
Oficial de Apoio Judicial, o digitei .
Eu (a) Adriana Junqueira Marafelli,
o subscrevo. Eu (a) Cecília Natsuko
Miahira Goya, Juíza de Direito e
Titular da 1ª Vara Cível, o assino.

Mais custos, menos emprego

Por Flávio Roscoe é
presidente da Federação das
Indústrias de Minas Gerais
(Sistema Fiemg)

A maioria de nós não sabe
o que significam as siglas “eSocial” e “Bloco K”. Menos ainda, entende os impactos delas
sobre nossos bolsos e, portanto,
sobre nossas vidas. Vamos
acabar descobrindo da forma
mais desagradável possível,
quando a falência de empresas
e o desemprego aumentarem
ainda mais, superando os atuais
13 milhões de trabalhadores.
Criados por governos anteriores
com o falso argumento de que é
preciso aumentar a fiscalização
sobre empresas e cidadãos,
na prática, vão elevar substancialmente os custos para as
companhias brasileiras e corroer
sua competividade frente aos
concorrentes internacionais.
Neste cenário, a consequência
natural será o fechamento de
empresas e a dispensa massiva
de trabalhadores.
Na verdade, se não forem revistos pelo governo, o Bloco K e
o e-Social irão se somar a outras
“jabuticabas” que transformam
a economia brasileira em presa
fácil para a concorrência, sem
trazer nenhum benefício relevante ao país como contrapartida.
Com o Bloco K, o governo federal vulnerabiliza as empresas
na exata medida em que exige
informações detalhadas sobre
o todo o processo produtivo dados sobre as matérias primas
para produção, com as perdas
de insumos e saída de produtos
acabados. Vale dizer: o Bloco K
pode obrigar as empresas a abrir
mão do sigilo sobre informações
fundamentais de sua estratégia,
o que, por óbvio, as enfraquece
diante da concorrência.
Com o e-Social, as empresas ficam obrigadas a implantar
novos processos e a passar ao
governo informações sobre as
quais ele já tem pleno acesso
por inúmeros outros canais data de admissão e demissão,
promoções, férias, afastamentos
e muitas outras informações relativas à gestão de pessoas.
Nosso principal argumento
contrário à implantação do eSocial e Bloco K junto ao governo
federal, muito especialmente
junto ao Ministério da Economia, é o de que ambos estão
na contramão de premissas
estabelecidas por ele próprio,
que, neste momento, empenhase em melhorar o ambiente de
negócios em nosso país e em

aumentar a produtividade das
empresas visando a retomada
do crescimento da economia.
Conhecemos e louvamos as
ações dos atuais governos - nas
esferas federal e estadual, em
Minas Gerais - para a construção
de um Brasil forte e competitivo.
Por isso, reforçamos o apelo
para que ações contrárias a esse
esforço não ganhem força.
É inconcebível, portanto, dificultar ainda mais o desempenho
da iniciativa privada, burocratizando processos e aumentando
os ônus sobre ela na forma de
multas. O e-Social e o Bloco K
geram riscos desnecessários e
custos altíssimos de implantação, principalmente para micro
e pequenas empresas.
Na verdade, devemos aproveitar o debate sobre o e-Social
e Bloco K para discutir outros absurdos que só existem em nosso
país e que penalizam a nossa
economia, a nossa indústria e
as nossas empresas. De fato, o
setor produtivo brasileiro é assombrado permanentemente por
custos ocultos que, em verdade,
são impostos ocultos que se somam à carga tributária que beira
os 40% do PIB (Produto Interno
Bruto) e é uma das mais altas do
mundo. Se não forem revertidos,
o e-Social e o Bloco K serão mais
dois “impostos ocultos” a asfixiar
ainda mais as empresas brasileiras. É o que mostram estudos
realizados pela FIEMG.
O exemplo mais emblemático está justamente no sistema
tributário nacional e em sua
irracional complexidade. Em
razão da absurda burocracia, as
empresas brasileiras chegam a
gastar, em média, até seis vezes mais tempo para cumprir as
normas tributárias e trabalhistas
que suas concorrentes latinoamericanas - 1.958 horas contra
332 horas. A comparação é
ainda mais contundente quando
feita com empresas de países da
Organização para Cooperação
e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), cuja média é de 161
horas - 12 vezes menos que no
Brasil. Outro exemplo é o tsunami de normas tributárias editadas
no país: entre outubro de 1988
(promulgação da Constituição)
e setembro de 2017 foram editadas 377.556 normas tributárias,
o equivalente a aproximadamente 32 por dia, entre federais,
estaduais e municipais.
No campo das relações trabalhistas também encontramos
um interminável rol de “impostos
ocultos” criados para financiar
ações e programas que deveriam

ser custeados pela receita tributária que carreia para os cofres
públicos anualmente recursos
superiores a R$ 2 trilhões. Um
exemplo são os custos gerenciais
decorrentes da complexidade da
legislação trabalhista, que elevam
em 44,6% a folha salarial das
empresas. Também oneram as
empresas as “cotas” que deveriam ser mantidas com a receita
tributária normal, a exemplo das
de deficientes e aprendizes. No
computo final, considerando-se
impostos explícitos e ocultos, um
salário de R$ 1 mil que o trabalhador põe no bolso, custa, para
a empresa, R$ 2.832.
A situação é a mesma - e
dramática - no setor de energia,
que é uma das mais caras do
mundo e chega a pesar até 40%
nos custos de produção das empresas. Também aqui o consumidor final brasileiro - residencial
e industrial - arca com absurdos
custos adicionais, entre eles os
programas de atendimento a usuários de baixa renda. Em 2018,
só esse “imposto oculto” custou
aos consumidores domésticos e

ao setor produtivo brasileiro R$
2,16 bilhões. É um programa
necessário, mas que deveria ser
financiado com os impostos que
o governo já arrecada e não com
novos “impostos” escondidos
nas contas de luz.
A consequência deste cenário, no qual as empresas são
permanentemente sufocadas
com impostos explícitos e ocultos,
é a crescente perda de competitividade no mercado global. No
ranking de 63 países do Anuário
de Competividade Mundial 2019,
elaborado pelo Instituto Internacional de Desenvolvimento de
Gestão, da Suíça, e pela Fundação Dom Cabral, o Brasil está na
59º colocação. Estamos entre os
cinco países menos competitivos
do mundo e entre as principais
causas estão justamente a burocracia excessiva e a carga
tributária exorbitante. O setor
produtivo está no seu limite. Não
precisamos, mesmo, do e-Social,
do Bloco K e de mais peso estatal
sobre a economia e as empresas
- o Estado deve servir à sociedade e não o contrário.
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Competição Grampér movimentou
o Circuito das Águas

Cerca de 500 atletas enfrentaram um circuito que
passou por São Lourenço, Pouso Alto e Caxambu
Entre os dias 14 e 16 de junho,
São Lourenço recebeu centenas
de atletas para participar da Competição Grampér. Extremamente
desafiador, o evento levou cerca
de 500 atletas a testarem todos os
seus limites em um percurso cuidadosamente escolhido em uma das
regiões mais belas para a prática
do ciclismo do país.
Criado e comandado por Leonardo Souza e José Renato Ponte, a abertura oficial do evento
aconteceu no sábado, dia 15, e no
domingo, dia 16, a prova teve início
às 6h30, na Avenida Comendador
Costa, e foi controlada por motivo
de segurança até a saída da cidade, onde teve a largada oficial nos
arredores da reta do Aeroporto de
São Lourenço.
O percurso da prova percorreu
as serras dos municípios de São
Lourenço, Caxambu e Pouso Alto,
região localizada no eixo Rio/São
Paulo/Minas e contou com duas
opções de trajeto: o primeiro deles
com aproximadamente 120 km de
extensão e 1.700 metros de altimetria. O segundo contou com 88 km
e 1.170 metros de altimetria.
A prova contou com o total
apoio dos municípios de São Lourenço, Caxambu e Pouso Alto e
das autoridades públicas da área
de segurança. Assim, durante a realização do circuito, as duas pistas
dos trechos de prova nas BR´s 383,
460 e354 foram interditadas para os
veículos, garantindo a proteção de
seus participantes.
No circuito longo, os grandes
campeões foram Tota Magalhães
e Fabiano dos Santos Mota. Já no
médio, Daniela Reis e Daniel Mendes subiram no topo pódio.
Daniel Mendes também conquistou o Rei da Montanha HB. A Rainha
da Montanha HB foi Beatriz Neres.
Muitos competidores subiram
no pódio, mas a organização do
Grampér parabeniza todos os
atletas participantes. Vocês todos
são campeões!
Após 3h 30minutos do início da
prova, os ciclista foram chegando
de acordo com suas categorias.
Não houve registro de acidentes
durante o percurso.
Sobre o Grampér
O Grampér é um projeto de
ciclismo amador de grande porte
genuinamente brasileiro, de nível
internacional. Foi desenvolvido
para oferecer o que há de melhor
em organização, segurança e desafio pessoal. Trata-se de um evento
não somente para o atleta, mas
para toda a família.
A Fortius Esporte, organizadora
do Grampér, selecionou o Circuito
das Águas de Minas Gerais para a
primeira edição da competição. Após

uma criteriosa avaliação, o local foi
escolhido por reunir características
fundamentais para uma prova de
sucesso. Em primeiro lugar, ótimo
asfalto e relevo montanhoso, formado por quinze serras no Sul do
Estado de Minas Gerais, o que obriga
o atleta a dar o melhor de si e a usar
todas as marchas de sua bike.
Além disso, a região oferece
um clima ameno e a paisagem
das terras da Serra Mantiqueira, o
que confere ao Circuito das Águas
o título de uma das mais belas
estradas do país. Outro ponto fundamental é a logística. Próximos
à Rodovia Presidente Dutra, os
municípios da competição ficam
praticamente à mesma distância
do Rio e de São Paulo, facilitando
o acesso para quem vem de carro
desses dois estados.
A marca Grampér (pronunciase como se escreve) foi inspirada
nos grimpeurs, palavra usada pelos
franceses para designar os atletas
fortes em subidas. O termo virou
jargão no ciclismo em várias outras
línguas, como em português: são
os escaladores.
As provas Grampér sempre
privilegiarão os terrenos montanhosos. Daí a escolha do Circuito das
Águas para sua primeira edição.
O ciclismo de estrada cresce no
Brasil ano após ano. Mais e mais
pessoas de diferentes idades e
profissões abraçam a modalidade
como estilo de vida, pelas qualidades que embute: velocidade, força,
desafio pessoal e, acima de tudo,
saúde e círculos de amizade, novos
e antigos. O ciclismo é um esporte
gregário, que une as pessoas.
Já estava na hora de o Brasil
ter uma grande prova de ciclismo
nacional.

Cerca de 500 atletas participaram da competição

Prova percorreu as serras de São Lourenço, Caxambu e Pouso Alto

Classificação:
Top 5 categoria longo feminino
1ª – Tota Magalhães, 2ª – Beatriz Neres, 3ª – Bruna Saglietti
Mahn, 4ª – Bianca Beazim Julio,
5ª – Paula Campos
Top 5 categoria longo masculino
1ª – Fabiano dos Santos Mota,
2ª – Anderson Zomer, 3ª – Pedro
Autran Dourado Dutra Nicácio, 4ª
– Urwalei Fonesi de Oliveira. 5ª –
Hudson Luidgi Leite Santos

A abertura oficial do evento aconteceu no sábado, dia 15

Top 5 categoria médio feminino
1ª – Daniela Reis, 2ª – Rita
Medeiros, 3ª – Bruna Ribeiro Barros dos Santos, 4ª – Melissa Bertti
de Oliveira, 5ª – Patricia Albernaz
Marcondes Cesar
Top 5 categoria médio masculino
1ª – Daniel Mendes, 2ª – Leonidas Tavares da Silva, 3ª – Luiz
Flavio Monteiro, 4ª – Felipe Jonas
Alves, 5ª – Pedro Henrique dos
Santos Vilela

A competição foi criada por Leonardo Souza e José Renato Ponte

Tryp by Wyndham BH Savassi
uma nova opção em hospedagem
para fazer negócios em BH
O Hotel Tryp by Wyndham
Belo Horizonte Savassi é a
nova opção em hospedagem
na capital mineira para quem
visita a cidade a negócios ou
lazer ou unindo as duas coisas, uma tendência cada vez
maior entre viajantes, o bleisure, modalidade que inclui
atrativos turísticos e passeios
para toda a família às viagens
corporativas. Localizado no
coração da Savassi, o hotel
aproxima os hóspedes das
melhores atrações da cidade,
inspirando cada momento,
sejam eles de negócios ou
de lazer. Para os hóspedes
que chegam do interior do
estado, o Tryp Savassi está
com uma promoção especial,
oferecendo um drink especial
de cortesia, o Tryp Collins ou
o Rasp Tryp, preparado pelo
mixologista Vittor Hugo, expert
na arte de combinar sabores
para a bebida perfeita.
O Tryp Savassi aproxima o
cliente de uma Belo Horizonte
acolhedora e surpreendente
que seduz pelas suas paisagens, cartões postais e atrações culturais e gastronômicas

imperdíveis. Para aproveitar
cada momento livre, explorando todos os cantos da cidade
bem de perto, o hotel oferece
o serviço de aluguel de bikes
e patinetes que possibilitam
aos visitantes desfrutar com
comodidade e praticidade
de momentos inesquecíveis
como o pôr-do-sol no mirante
das Mangabeiras. Como o
Tryp Savassi está próximo das
melhores atrações da cidade
é possível aproveitar ao máximo a estadia na cidade.
O entorno do Tryp Savassi é a região mais tradicional da capital mineira,
com atrações que agradam
aos mais variados públicos.
A Praça Diogo de Vasconcelos, também conhecida como
Praça da Savassi, é super
badalada, uma área nobre
da cidade, que reúne excelentes bares, restaurantes,
lojas e boates, além de estar
próxima da famosa Praça
da Liberdade. Excelentes
opções para degustar a boa
comida mineira, não faltam
na Savassi. A dica Tryp Savassi é a Casa dos Contos,

que oferece um cardápio
pratos que fazem da gastronomia de Minas Gerais uma
das mais amadas do país.
Uma dica deliciosa para o fim
de tarde é a Pão de Queijaria, espaço onde é possível
experimentar a iguaria mais
famosa do estado e cada dia
da semana o pão de queijo é
feito com um queijo de uma
região do estado.
Os quarteirões que ficam
ao redor da Savassi também
ótima pedida. Percorrer as
ruas da cidade é uma boa
forma de perceber os detalhes que se misturam na vida
agitada da metrópole que
tem, ao mesmo tempo, ares
interioranos com uma paisagem arborizada, lojinhas de
rua e prédios modernos que
dividem o espaço com casarões centenários. Tem ainda
atrações imperdíveis como
a Feirinha de Flores da Avenida Getúlio Vargas e para
quem gosta de fazer compras. Além disso, a região
abriga dois dos melhores
shoppings da capital, o Pátio
Savassi e o Boulevard.
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Câmara de segurança alimentar é instalada
A Prefeitura de Divinópolis, por meio do Conselho de
Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (Conseans),
promove posse de membros
da Câmara Intersecretarial de
Segurança Alimentar e Nutricional de Divinópolis (Caisan). O
evento estava agendado para
quarta-feira, 26, às 16 horas, no
Centro Administrativo da Prefeitura. A Caisan é fundamental
para implantação e fortalecimento de políticas de segurança alimentar e nutricional no
município. Tem como principais
funções coordenar execução
de política e de plano municipal
da área, indicando diretrizes,
metas, fontes de recursos e instrumentos de acompanhamento,
monitoramento e avaliação de
implementação. (Gazeta do
Oeste- Divinópolis)
Caeté tem aumento do ICMS
Cultural
O Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de
Minas Gerais (Iepha) divulgou,
dia 19, a tabela de pontuação
provisória do ICMS Patrimônio
Cultural. Caeté, entre o exercício
anterior e o próximo, registrou
leve aumento na pontuação.
Para o exercício 2020, Caeté
teve pontuação 21,43. No anterior, essa pontuação foi de
20,88. Cada ponto equivale a
dinheiro a mais para os cofres
do município. Os repasses do
Governo do Estado serão feitos
ao longo do ano de 2020. (Jornal
Opinião - Caeté)
Capacitação sobre tabagismo é promovida
A Superintendência Regional
de Saúde de Governador Valadares, através do Núcleo de Atenção
Primária à Saúde, encerrou nesta
semana uma capacitação em
tabagismo, para os profissionais
do programa de Estratégia de
Saúde da Família e farmacêuticos
dos municípios da região Leste.
O encontro teve a finalidade de
atualizar, qualificar e orientar os
profissionais no Programa Nacional de Controle do Tabagismo.
Segundo a referência técnica
do Programa de Enfrentamento
do Tabagismo da Regional de
Saúde de Governador Valadares
e coordenadora do evento, Ludimila Menezes Gobbi, o encontro é
importante para a orientação dos
profissionais em temas relacionados à abordagem e tratamento do
tabagismo no SUS. (Diário do Rio
Doce- Governador Valadares)
Memorial do quilombo pode
ser restaurado
O famoso Morro das Balas,
situado nas proximidades do
Porto Mineiro de Grãos, em
Formiga, pode ser restaurado.
A novidade foi divulgada pela
Prefeitura que informou que o
local pode receber um memorial
em homenagem ao Quilombo
do Ambrósio. A região foi ocupada por volta de 1725, pelo
maior quilombo da região, o
Quilombo do Ambrósio. O local
também foi alvo, de acordo com

documentos históricos, da maior
chacina da época. Na semana
passada o secretário de Cultura, Alex Arouca, acompanhado
da gestora cultural, Flávia Leão
e do geólogo, Anísio Cláudio,
visitou o Morro das Balas para
identificar a atual situação do
local para que seja analisada
a possibilidade de restauração
e a criação do memorial. (Nova
Imprensa- Formiga)
TG comemora 73 anos de
atividades
Os 73 anos de fundação do
Tiro de Guerra 04-016 de Muriaé
foram comemorados durante
solenidade na manhã de quartafeira, 26, em sua sede, na Barra.
Criado em 26 de junho de 1946, o
TG é o mais antigo de Minas em
atividades ininterruptas. Ao longo
de mais de sete décadas em
funcionamento, o órgão da Prefeitura, além de formar atiradores
para a reserva não remunerada
do Exército Brasileiro, transmite
aos jovens valores como civismo,
patriotismo e cidadania. O evento
foi marcado por desfile militar e
contou com a presença de autoridades, como os secretários
municipais. (Gazeta de Muriaé)
Norte de Minas terá 14 novos
médicos
O Ministério da Saúde publicou o resultado da primeira
fase do Programa Mais Médicos,
com a relação dos profissionais
selecionados neste 18º ciclo do
programa. No Norte de Minas,
dez cidades vão ser atendidas,
totalizando 14 médicos contratados. Os municípios contemplados nesta etapa do programa
são de áreas historicamente com
maiores dificuldades de acesso a
esse tipo de mão de obra e que
dependem do atendimento do
Sistema Único de Saúde (SUS).
Os 14 médicos contratados para
o Norte de Minas vão atender à
população dos municípios de
Água Boa, Cônego Marinho,
Espinosa, Ibiracatu, Jaíba, Jequitaí, Salinas, Januária, São
João das Missões e São João do
Pacuí. (Jornal O Norte- Montes
Claros)
História é escolhida uma das
mais inspiradoras do mundo
O site VIX, que possui mais
de 80 milhões de curtidas, escolheu a história do garoto João
Paulo Pavani, de onze anos,
como uma das 25 mais inspiradoras no mundo. A história de
Pavani aconteceu no ano passado, no Hospital Ibiapaba Cebams, de Barbacena. Em 2018,
João Paulo foi com sua família
ao Hospital para uma missão:
doar cabelos para a produção
de perucas aos pacientes com
câncer da instituição. O garoto
deixou seu cabelo crescer para
fazer a doação. “Eu sabia que
deixar o cabelo crescer era importante e ajudava as pessoas”,
disse. Ao saber da ideia, sua
irmã, Sophia, também decidiu
seguir João. O pai das crianças,
Rômulo, entrou na corrente dos
filhos e decidiu deixar o cabelo
crescer para apoiar João Paulo.
(Folha de Barbacena).
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Andrelândia

35ª Edição do Festival de Férias
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.
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, dias 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.

Prefeitura inaugura Prédio das Secretarias
de Administração e Finanças
No novo prédio também está a sala de licitações e o cidadão
que quiser poderá acompanhar os processos

A Prefeitura de Andrelândia
inaugurou no dia 31 de maio,
sexta-feira, o imóvel que irá
sediar as Secretarias de Administração e Finanças.
No prédio - que está localizado na Avenida José Bernardino, nº 77, no Centro - irá
funcionar os departamentos de
Arrecadação, Departamento
Pessoal, Compras, Contabilidade e Licitações.
O total da obra ficou em cerca de R$ 120 mil (cento e vinte
mil reais), incluindo a parte elétrica, colocação de divisórias, e
compra de todos os móveis.
Toda a verba é oriunda de
recursos próprios da Prefeitura,
como a arrecadação de impostos de ISS e IPTU.

A reforma do prédio teve a
reconstrução de todo o telhado, com a troca da madeira
do engradamento, além da
reestruturação da parte interna
do imóvel, com a colocação de
novo piso, reestruturação da
parte elétrica, pintura e colocação de divisórias de vidro.
A obra também teve uma
pequena ampliação na estrutura, além da colocação de uma
rampa de acessibilidade.

Conforto e Transparência

Serviço

O prédio também recebeu
móveis novos, sob medida,
os quais proporcionam mais
conforto e agilidade para os
funcionários.
Quem for visitar o novo
prédio, poderá verificar que os
cômodos possuem divisórias
de vidro.
A sala das licitações está
localizada na entrada do prédio e também está separada
com uma divisória de vidro.

Secretarias de Administração e Finanças
Endereço: Av. José Bernardino, 77 – Centro
Telefones: (35) 3325-1971
ou 3325-1432
Horário de Funcionamento: de segunda a quinta-feira
das 7h às 11h e das 12h30 às
16h30. Sextas-feiras das 7h às
11h e das 12h30 às 16h.
Fonte: Prefeitura de Andrelândia

Com isso, a população que se
interessar poderá acompanhar
as licitações, fazendo assim
com que o processo seja mais
transparente.
A obra

Prédio fica no centro e irá sediar as Secretarias de Administração
e Finanças

Hospital Municipal reestrutura
espaço físico para atender
melhor os pacientes

Com o objetivo constante
de melhorar o atendimento dos
pacientes do Hospital Municipal
Dr. José Gustavo Alves, a Prefeitura de Andrelândia realizou a
reestruturação do espaço físico
da unidade.
Com as mudanças, o Hospital Municipal agora conta com
duas salas de observação e
uma de emergência.
A antiga sala de emergência
que ficava localizada próxima
a entrada, foi transformada
em sala de observação, com
a colocação de duas poltronas

novas, que proporcionam mais
conforto para os pacientes.
Já a sala de emergência foi
transferida para outro cômodo,
muito mais amplo. O que facilita o atendimento médico e
proporciona mais tranquilidade
para o paciente que se encontra
em uma situação mais grave. A
nova sala de emergência também ganhou uma nova cama.
Todos os equipamentos
foram adquiridos através de
emenda parlamentar e custaram cerca de R$ 12.000,00
(doze mil reais).

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

3º Good Garden Rock City
de Bom Jardim de Minas
Evento ainda contará com o 2º Encontro de
Motociclistas da cidade e região

O Good Garden Rock City,
evento que já é sucesso e foi
destaque no ano de 2018 na
região já tem data marcada para
2019. Entre os dias 12,13 e 14 de
julho, a cidade de Bom Jardim de
Minas, nas terras altas da Serra
da Mantiqueira, ficará pequena
para tantas motos, motociclistas
e muito Rock’n Roll.
Em mais uma edição o Good
Garden Rock City, promete ser
um sucesso de público juntamente com o 2º Encontro de Motociclistas, realizado pelo Motoclube
Anônimos BR267. O evento será
realizado na Praça Antônio Jacinto de Farias, mais conhecida
como Praça da Rodoviária, no
coração da cidade.
Segundo Raí Rezende, um
dos criadores e organizadores do
evento, serão três dias de confraternização entre motociclistas
de todo o Brasil, afins e público
regional que irão comemorar o dia
internacional do Rock, dia 13 de
julho, ao som de 10 atrações.
Na sexta-feira, sobe ao palco
as bandas Urutu Banguela e encerrando a noite a grande banda
Tukas Band.
No sábado, dia 13, o som fica
com as bandas Coroña, Mulambos, Black Barril, Carcadia, 1000
Motivos e a consagrada Banda
Titânia.
No domingo, dia 14, último
dia da festa, o público poderá
acompanhar as apresentações das
bandas Pé nas Nuvens, Conclave
e o DJ Tito, consagrado no estilo
clássico.
O evento contará ainda com
praça de alimentação com food
trucks e beer trucks, espaço de
recreação infantil e expositores
de vestuário e acessórios para
motocicletas.
O Good Garden Rock City é
um evento idealizado e organizado pelos amigos Robson Landim
e Raí Rezende, amantes do Rock
e do motociclismo, com apoio
do comércio local e prefeitura
municipal, juntamente com suas

secretarias.
“A expectativa de público para
este ano é de ao menos mil motociclistas, mais o público da cidade
e dos municípios vizinhos, que
deixarão a Praça da Rodoviária,
cartão postal de Bom Jardim de
Minas, ainda mais bonita durante
os dias do evento”, ressalta Raí.

Regionais
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São Vicente de Minas
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28ª EXPAI de São
Em mais uma edição, exposição foi um sucesso

Fotos: Paulo Paiva

Em mais um ano, a
tradicional festa Expai
(Exposição Agropecuária e Industrial) de São
Vicente de Minas, foi
um sucesso de público
e animou a cidade durante os cinco dias de
evento.
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.
Entre os dias 19 a 23
de junho, o público pode
acompanhar shows de
artistas renomados e
acompanhar a 42ª edição do Torneio Leiteiro
da cidade no Parque
de Exposições Osvaldo
Andrade Reis.
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, su-

Público pode acompanhar cinco dias de evento com muita animação e música boa

permercados, postos
de gasolina e diversos
outros estabelecimentos têm um significativo aumento em seus
faturamentos.
Na quinta-feira, dia
20, o show foi com o
cantor Dilsinho, que
vem se firmando como
o novo fenômeno do
samba pop romântico
nacional. Na sexta-feira,
o público acompanhou o
show com Michel Teló,
que levou seus grandes
sucessos. No sábado,
o show foi com o cantor
Felipe Araújo.
A festa foi uma realização da Prefeitura
de São Vicente, com
produção da Cisum Produções, com o apoio da
Polícia Militar.

O cantor Dilsinho animou a galera com muito samba

Michel Teló cantou seu maiores sucessos

No sábado, o cantor Felipe Araújo se apresentou

Felipe cantou seus sucessos com outros cantores

Sertanejo colocou todo mundo pra dançar e cantar suas músicas

Festa se consagrou mais uma vez como a melhor da região

Participantes do Concurso da Rainha da EXPAI 2019

Participantes do Concurso da Rainha da EXPAI 2019
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São Vicente de Minas

Vicente de Minas
Premiação destaca importância do 42º Torneio Leiteiro

Junto com a Expai houve a 42ª edição do Torneio
Leiteiro de São Vicente de
Minas. A primeira colocação geral ficou com a vaca
Venezuela, do Sítio Granja
São Vicente, com média
geral na produção de leite
de 62,011 Kg. O proprietário do animal, o produtor
José Reinaldo de Carvalho
Rezende, levou o troféu e o
prêmio de R$ 6 mil.
No segundo lugar, a
vaca Inglaterra produziu a
média geral de 60,391Kg.
O animal é do Sítio Covanca, do produtor Deoclécio
Godinho da Fonseca. A
terceira colocada foi a vaca
Esmeralda, com 59,420 kg
de média geral. A matriz é
do Sítio Covanca, de Tiago
Mangia de Sousa.
A entrega dos troféus
aconteceu na noite de sábado, dia 22, e contou
ainda com a distribuição
de valiosos prêmios, como
geladeira, máquina de lavar, fogão e televisores.
Durante a premiação foi
também realizado um elegante coquetel.

Tradicional Tornei Leiteiro também fez parte da festa

O prefeito Lili do Gás
destacou a importância dos
produtores rurais que, em
meio à intensa crise atual,
vêm sustentando a economia do nosso País. Ele agradeceu a participação de cada
produtor e, principalmente, a
de seus colaboradores.
Fonte: Prefeitura Municipal de São Vicente de
Minas

ANIMAL

PROPRIETÁRIO

MÉDIA GERAL

1º VENEZUELA
2º RAINHA

VACAS HOLANDESAS
JOSÉ REINALDO DE CARVALHO REZENDE
JOSÉ DARIO MEIRELLES JUNQUEIRA

62,011 KG
54,798 KG

1º NEGRITA
2º CACHOEIRA
3º UVA

VACAS MESTIÇAS
JADSON MARQUES DE SOUSA
RUI BARBOSA DE SOUSA
RUI BARBOSA DE SOUSA

51,146 KG
46,353 KG
44,480 KG

1º BAIA
2º RELÍQUIA
3º LINDÓIA

VACAS JERSEY
ANA CRISTINA BOTELHO ARAÚJO
ANA CRISTINA BOTELHO ARAÚJO
OSVALDO ARAÚJO

34,985 KG
32,743 KG
32,196 KG

VACAS CRUZADAS
1º INGLATERRA DEOCLÉCIO GODINHO DA FONSECA
60,391 KG
2º ESMERALDA TIAGO MANGIA DE SOUSA
59,420 KG
3º CALIFÓRNIA JOÃO BATISTA DE CARVALHO RESENDE 58,945 KG

1º PREMÍCIAS
2º FORTALEZA
3º LETÔNIA

NOVILHAS 4 DENTES
JOSÉ REINALDO DE CARVALHO REZENDE 39,318 KG
JOÃO CARLOS DE SOUSA
36,306 KG
JOSÉ REINALDO DE CARVALHO REZENDE 34,876 KG

Em sua 42ª edição, o Torneio agradou a todos

Participantes do Torneio Leiteiro

Representantes ganhadores na categoria Vacas Cruzadas

Premiação do ganhador na categoria Vaca Holandesa

Premiação da Vaca Mestiça

Premiação na categoria Novilha 4 Dentes

Premiação na categoria Vaca Jersey

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

Aiuruoca cria o Convention
& Visitours Bureau
Empresários do Trade Turístico de Aiuruoca criam o CVB no município

No dia 18 de junho aconteceu
no salão de eventos da Câmara
Municipal de Aiuruoca, a Assembleia Geral de instalação do
Aiuruoca Convention & Visitors
Bureal. O evento contou com a
participação de cerca de 60 pessoas, entre empresários, políticos
e sociedade em geral.
Após apresentação da entidade e a leitura e aprovação do
estatuto, foi realizada a eleição
da diretoria, que elegeu para um
mandato de dois anos, Eduardo
Moraes Sampaio, para presidente; Marlon Moreira Arantes, para
vice-presidente; Marcus Moreira
Arantes, para Diretor Financeiro; Erick Nicolau Ozolis, para
Diretor Administrativo; e Sandra
Fernandes Serrano para Diretora
Secretária .
O Convention & Visitors Bureau (CVB) é uma organização
internacional que tem como finalidade principal promover o turismo
e a receptividade de uma cidade
para convenções, visitação de
eventos e atrações diversas.
Muitas vezes, o trabalho de um
CVB é confundido com o de uma
Secretaria ou Empresa Pública
de Turismo. No Brasil, os CVBs,
são associações privadas, sem
fins lucrativos, organizadas e dirigidas pelos empresários locais,
relacionados à cadeia produtiva
de viagens, eventos e turismo.
Como toda pessoa jurídica de
direito privado, as associações
são livres e independentes. Seus
fundadores locais definem, entre
eles, estatuto e regimento interno,
além de estabelecer o formato
jurídico que for mais conveniente às suas necessidades, como
Associação, Fundação, Grêmio,
Instituto, etc.
Segundo Eduardo Sampaio, o
propósito do CVB de Aiuruoca, é
fortalecer o trade turístico e avançar no processo organizacional no
município. “Uma cultura precisa

ser exercitada por todos que fazem parte dela e ser vivida no dia
a dia da organização. Isso exige
que ela esteja sempre presente,
sendo disseminada e lembrada.
Inicia-se um novo marco para
Aiuruoca onde vamos consolidar
nosso jeito de ser e de fazer, realizando ações que nos inspirem
e alinhem nossos esforços, em
busca de resultados ainda mais
relevantes e efetivos. Para isso,
contamos com o apoio e o engajamento de todos. Para manter
uma cultura forte é importante
criar formas, espaços e momentos
adequados que incentivem as
pessoas a interagir e se relacionar. Mas nenhuma integração flui
adequadamente se todos não estiverem realmente dispostos a colaborar e isso se traduz em união e
trabalho. Vamos fortalecer os atributos dessa causa e consolidar as
premissas que nos garantam um
novo patamar de atuação. Tenham
a certeza de que as ações dessa
jornada não são isoladas, elas
fazem sentido e convergem para
o grande propósito de geração de
valores para os negócios e a sociedade”, discursou o presidente
do Convention.
Diretoria do Aiuruoca Convention & Visitors Bureau
Presidente - Eduardo Moraes Sampaio; Vice Presidente
- Marlon Moreira Arantes; Diretor
Financeiro - Marcus Moreira
Arantes; Diretor Administrativo Erick Nicolau Ozolis; e a Diretora
Secretária - Sandra Fernandes
Serrano
Conselho Deliberativo:
Eduardo Moraes Sampaio,
Gilberto Furriel, Gilberto Pereira
Ribeiro, Evandro Maciel e Luís
Felipe Soares Silva
Conselho Fiscal:
Denildo Tadeu dos Santos,
Elias Peixoto Nogueira, Francisco Didier Cordeiro e Lucimara
de Siqueira

Assembleia de Fundação do Convention & Visitors Bureau

Público presente ao evento

Apresentação da diretoria eleita

Tradicional Festa do Lar Santo
Antônio em Aiuruoca

Evento acontece nos dias 06 e 07 de julho
A tradicional Festa do Lar Santo Antônio,
em Aiuruoca, será nos dias 06 e 07 de julho,
trazendo muita animação e as tradicionais
comidas típicas.
A festa, que vem crescendo a cada ano, conta
com a colaboração e solidariedade da comunidade, a fim de ajudar o Lar Santo Antônio, que acolhe
idosos da cidade e região.
No sábado, dia 06, às 18h haverá uma missa
e após um bingo de prêmios e assados, além
de barraquinhas.
A noite, às 22h terá o Forró com os Violeiros
de Aiuruoca e, para encerrar a noite, show com
a dupla Bruno e Hiago.
Já no domingo, dia 07, a programação
começa às 11h com a missa festiva, tendo a
benção e distribuição dos pães.
Às 17h o público poderá acompanhar o
Som Mecânico. A noite quem animará os presentes será Marcelo Boare, que sobe ao palco
às 19h e encerrando, às 21h show com Banda
& Segundos.
Durante a festa, ainda será promovido Leilão
de Gado, prendas e assados, além do 3º Passeio ciclístico equipe Solta o freio de Aiuruoca
e da Cavalgada dos amigos do Lar.
Como acontece todo o ano, a Trezena de Santo Antônio antecedeu a celebração da tradicional
festa. De 22 a 30 de junho foram realizadas missas
e orações com a participação dos idosos.
Qualquer pessoa que queira ajudar poderá
realizar visitas, doações de gêneros alimentícios,
roupas de cama e uso pessoal, medicamentos,
camas, colchões, etc. Basta procurar o Lar Santo Antônio à Rua Tonico de Barros, 31, Campo
Prático em Aiuruoca. Tel (35)3344-1446.
A festa conta com o patrocínio do Bar do
Lazinho, Bar do Zé Renato, Bar do Celcinho e
Marcearia 2 Maninhos. Além do apoio da Mega
Som, Prefeitura de Aiuruoca, Rádio Nova Era e
Polícia Militar.
Sobre o Lar Santo Antônio
Em uma das reuniões mensais da pastoral,
Samuel Tadeu de Frias falou sobre a necessidade de construir em Aiuruoca uma casa onde
pudessem abrigar velhinhos desamparados,
todo o grupo adotou a ideia que passou a ser
pauta de todas as reuniões e a fazer parte do
sonho de muitos da comunidade que lutaram
incessantemente para que virasse realidade.
Durante 1 ano vários cidadãos de Aiuruoca
participaram da conquista de ter na cidade um
lar para os idosos fazendo eventos como bingos,
forrós, feijoadas, leilões e doações.
Até que em abril de 1989 a Senhora Enoe
Maciel de Sene e seu esposo José Otávio
Nogueira fizeram a doação de um terreno para
a construção do lar. A fama de uma Aiuruoca

solidária através de sua comunidade se fez valer
e a população abraçou a causa doando trabalho,
tijolos, cimentos, dinheiro e boa vontade. No dia
20 de agosto de 1989 deu início efetivamente a
construção de um sonho.
Já construído o prédio, era necessário mobiliar, e mais uma vez a população de Aiuruoca
esteve pronta para ajudar doando geladeira,
/

vasilhames, colchões, camas entre outros.
No dia 09 de fevereiro de 1994 o Lar Santo
Antônio recebeu seu primeiro morador, o Sr.
Juca Cunha, em pouco tempo o segundo e
hoje abriga dezenas idosos e vem crescendo
com uma diretoria firme e unida. Várias ações
são necessárias para manter o Lar funcionando,
uma delas é a tradicional festa.

acesse www.correidopapagaio.com.br/aiuruoca
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Primeira fábrica de robôs colaborativos
do Estado será em São Lourenço
Prefeitura assinou um Protocolo de Intenções com a
empresa Konig Automação

A Prefeitura de São Lourenço assinou um Protocolo
de Intenções com a empresa
Konig Automação, que será a
primeira fábrica de robôs colaborativos do Estado de Minas
Gerais. Será um investimento
total previsto na ordem de R$
19 milhões em quatro etapas,
sendo que na primeira etapa
para os dois primeiros anos,
serão R$ 9 milhões com geração de 200 novos postos
de trabalhos diretos e mais
50 indiretos, chegando a 200
indiretos na totalidade dos
investimentos.
A empresa Konig é nacional e escolheu São Lourenço
para sua instalação devido a
localização estratégica para
escoamento de sua produção,
pelo apoio e plano de desenvolvimento econômico apresentado pela Poder Executivo
focado na área de tecnologia
para criar um ecossistema de
negócios em torno do novo
empreendimento. Um fator
facilitador foi a articulação
realizada pela Secretaria de Indústria, Comércio, Agricultura e
Desenvolvimento Econômico,
juntos aos órgãos de fomento
do Estado, e o trâmite interno
no município. Outro aspecto
relevante, de acordo com os
empresários, é a qualidade
de vida da cidade, juntamente
com a segurança, meios de
hospedagens e por ser uma
cidade pólo no Circuito das
Águas, onde agregará muito
ao desenvolvimento econômico local e regional e facilitará
grandes parcerias.
A Konig iniciará suas atividades em 2019 com locação
dos Robôs Colaborativos,
através de seu parceiro chinês,
onde os Robôs serão montados em São Lourenço. Com
transferência de tecnologia chinesa, a previsão para o inicio
da fabricação dos robôs colaborativos acontecerá em dois
anos. Dentro das atividades
da empresa, estão previstos
um centro de treinamento e
capacitação, centro de de-

Fotos: Prefeitura

senvolvimento manutenção
e reposição, central nacional
de distribuição. De acordo
com o Secretário da SICADE
Marcelo Mendes, a empresa
Konig, com apoio da Prefeitura
deverá formar parcerias com
Universidades, iniciativa privada, startups, incubadoras de
empresas e aceleradoras.
Ainda de acordo com o Secretário, serão movimentados
vários setores da economia
local e como parte do plano de
desenvolvimento para o setor
de tecnologia, além das parcerias e apoios as startups e incubadoras de empresas de base
tecnológica, há uma grande
pré-disposição da prefeitura
em apoiar novos negócios
para a atração de empresas
ligadas ao setor.
Para a Prefeita Célia Cavalcanti, que assinou o Protocolo
de Intenções com a empresa
Konig junto com os sócios
Marcelo Mello e Windson Luiz
da Silva Júnior, para que esse
desenvolvimento tecnológico
aconteça, a prefeitura pretende criar programas, capacitações, encontro de negócios
para startups, e incentivos
para identificar e apoiar startups dentro de São Lourenço
e região. Temos condições
de auxiliar no desenvolvimento tecnológico do município,
criando ambiente propício para
novos negócios, com incentivos fiscais, boas parcerias com
faculdades, com o Governo do
Estado e iniciativa privada”,
ressaltou.
Os Vereadores Paulo Gilson Chopinho e Waldinei Alves também participaram da
apresentação da empresa e da
assinatura do Protocolo.

A empresa escolheu São Lourenço devido sua localização estratégica

O robô colaborativo pode trabalhar ao lados dos seres humanos
em total segurança

vas em pequenos espaços e
para aumentar a produtividade
de atividades que precisam ser
desempenhadas com seres
humanos.
Capazes de interagir com
seres humanos no chão de
fábrica, os robôs colaborativos
devem se tornar protagonistas
na automação da indústria brasileira. Se a robótica no setor
deve evoluir 33% anuais no
País até 2020, a expectativa
para os chamados cobots é de
alta de 71% ao ano até 2021.

Robô Colaborativo
O robô colaborativo é um
robô que pode trabalhar ao
lado dos seres humanos em total segurança, diferentemente
dos robôs industriais convencionais, que necessitam de
isolamento. Eles são a solução
ideal para operações repetiti-

Sobre a Konig
A Konig fundada em Munique, estabeleceu-se em 2010
da necessidade de apresentar

ao mercado mundial, Robôs de
qualidade tecnológica avançada, aliado ao baixo custo
de operação e principalmente
aquisição para os clientes.
Com os adventos da engenharia, a empresa entrou
em um mercado competitivo
quase de igual para igual com
grandes fabricantes de robôs e
outras soluções tecnológicas,
apostando sempre na evolução
de seus produtos e oferecendo
aos clientes o que há de mais
moderno em robótica.
Hoje atende com suas soluções em mais de 27 países,
ajudando centenas de empresas a diminuir seus custos de
produção com as soluções.

Festa das Entidades e Concurso de
Quadrilhas em São Lourenço

Tradicional festa aconteceu entre os dias 20 e 22 de
junho e animou o público
A tradicional Festa das Entidades animou o público entre os dias 20 e 22 de junho.
O evento, que é totalmente
beneficente, contou com a
presença de barraquinhas
representas por várias entidades sociais da cidade, como
a APAE, Asilo São Vicente,
Hospital, entre outros.
Neste ano, o evento trouxe uma novidade com a realização do 1º Concurso de
Quadrilhas Juninas, promovido pela Prefeitura de São
Lourenço através da Diretoria
de Cultura, com o apoio do
São Lourenço Convention
&Visitors Bureau.
A festa aconteceu no Estacionamento do Parque das
Águas, dentro da programação do III Doce Minas.
Quem abriu o concurso foi
a Quadrilha Sorriso e Luz, em
seguida, houve a apresentação da Quadrilha JN Produções. O encerramento foi com
a equipe “Quem Ama Cuida”,
formada por colaboradores
da prefeitura, que animaram
o público, mas não estavam
concorrendo oficialmente ao
concurso.
Foi feita uma abertura
solene com a presença e
participação da Prefeita Municipal Célia Cavalcanti, Presidente do São Lourenço
Convention & Visitors Bureau,
Alexandre Melo, Diretora de
Cultura Paula Alves Netto e
Secretária de Turismo Joana
Coelho.
Todos os representantes
do Festival de Quadrilhas
Juninas “Quem Ama Cuida”

Foto: Eduardo de Souza / Prefeitura

1º Concurso de Quadrilhas Juninas foi um sucesso e alegrou o público

Mato Dentro, que infelizmente não pode se apresentar,
foram os participantes na
categoria Jovem.
Paula Alves Netto, diretora
de Cultura de São Lourenço,
destacou que na Administração Municipal 2017/2020
tem como lema o “Quem Ama
Cuida”, por isso a gestão tem
buscado resgatar, valorizar
e promover os valores e
as expressões culturais da
cidade. Pensando nisso a
Diretoria Cultural realizou
os festivais “1º Concurso
de Quadrilhas Juninas” e o
“Se erra rua fosse minha”.
“Tivemos uma adesão muito
boa nos dois concursos e
esperamos que nos próximos
ainda mais pessoas possam
estar presentes. Ficamos

receberam um troféu de participação e foram distribuídos
cerca de 200 ingressos de
premiação para os participantes.
Confira a premiação:
O Primeiro Festival de
Quadrilhas Juninas “Quem
Ama Cuida” , contou com
cinco inscritos:
- Grupo CRAS /Centro na
Categoria idosos, recebeu a
premiação do primeiro lugar
- A APAE na categoria
especial também recebeu a
premiação do primeiro lugar.
- A JN Produções, que se
classificou em primeiro lugar;
a Quadrilha junina Sorriso e
Luz , que ganhou o prêmio
do segundo lugar; e o Grupo
/

muito felizes com os participantes e com os parceiros
culturais que nos ajudaram
com a premiação. Foi uma
alegria poder resgatar nossa
cultura, poder compartilhar
nossas expressões e mostrar
e prestigiar nossos artistas”,
ressalta Paula.
Simultaneamente a festa,
aconteceu o cadastro das
quitandeiras. Um programa
junto ao IPHAN, para o levantamento e identificação
das quitandeiras e seu ofício.
Elas são consideradas uma
referência cultural mineira
e detentoras de saberes
tradicionais, além de atuarem como mobilizadoras de
práticas sociais ligadas à
memória e identidade cultural
do Estado.

acesse www.correidopapagaio.com.br/saolourenco

