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A Faculdade Sul Mineira, 
que possui uma tradição e 
qualidade em cursos profis-
sionalizantes e cursos livres 
online, agora, vem se desta-
cando e se consolidando na 
região como Instituição de 
Ensino Superior de ponta. 
Um exemplo disso são os 
conceitos altos que a Insti-
tuição recebeu em recentes 
visitas do MEC para as au-
torizações de novos cursos 
e credenciamentos, como: 
credenciamento presencial 
com nota 4 estrelas; Tecnólo-
go em Negócios Imobiliários 
com 5 estrelas e Administra-
ção com 4 estrelas.

Pois bem, além dos con-
ceitos altos recebidos nas 
visitas do MEC, a Institui-
ção acaba de ser avaliada 
também com NOTA MÁXI-
MA, nota “5” no Credencia-
mento EAD, em uma escala 
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Parabéns, Faculdade Sul Mineira pela nota “5” no MEC! Este acontecimento passa a 
ser um Marco Histórico na cidade de São Lourenço e Região do Sul de Minas Gerais

que vai de “1 a 5”, no que se 
refere à documentação, or-
ganização, projetos, corpo 
docente e infraestrutura. 

Para os Diretores da 
Faculdade Sul Mineira, 
os resultados obtidos re-
fletem, sobretudo, o com-
promisso da Instituição 
com a sociedade, valores, 
missão e metas. “Estas 
conquistas demonstram 
que não somos apenas 
uma Faculdade, mas uma 
Instituição que coloca a 
seriedade educacional em 
primeiro lugar, que busca 
diariamente pelo aprimora-
mento da qualidade e que 
tem orgulho de seu papel 
transformador na vida de 
cada um de seus alunos 
que nela estão construin-
do seu futuro pessoal e 
profissional”.
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Sul de Minas reivindica 
Trem da Mantiqueira

Cidades do Circuito das 
Águas e da região das Ter-
ras Altas da Mantiqueira, 
no Sul de Minas, estão 
unidas no esforço para 
recuperar a ligação ferro-
viária entre elas e, delas, 
com o Estado de São Pau-
lo. Para discutir o assunto, 
lideranças locais partici-
param, nesta quinta-feira 
(24/10/19), de audiência 
da Comissão Extraordiná-
ria Pró-Ferrovias Mineiras 
da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG).

Atualmente, já existe 
trem turístico ligando Sole-
dade de Minas a São Lou-
renço, num trajeto de dez 
quilômetros do chamado 
Trem das Águas. Também 
será inaugurado no início 
do próximo ano trecho de 
20 quilômetros entre São 
Lourenço e São Sebastião 
do Rio Verde. Na sequ-
ência, há 25 quilômetros 
abandonados até Passa 
Quatro, onde o transporte 
de turistas é retomado até a 
divisa com São Paulo.
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Emater-MG e IMA alertam sobre os riscos do 
greening, doença que ataca os citros e não tem cura

 Belo Horizonte (29/10/2019) 
– Medidas preventivas. Essa é a 
melhor maneira para os citricultores 
protegerem seus pomares da doença 
Huanglongbing (HLB), mais conhe-
cida como greening. Originária da 
Ásia, a praga não tem cura e, desde 
que foi identificada no Brasil, em 
2004, gerou prejuízos de milhões 
aos produtores. Para combatê-la, 
a Empresa de Assistência Técnica 
e Extensão Rural de Minas Gerais 
(Emater-MG) e o Instituto Mineiro de 
Agropecuária (IMA), órgãos vincula-
dos à Secretaria de Estado de Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento 
(Seapa), têm desenvolvido ações e 
programas, com o objetivo de alertar 
os produtores sobre os riscos.

Minas Gerais é o segundo maior 
produtor de citros do Brasil. São 55 
mil hectares de área plantada e uma 
produção média de 1,1 milhão de 
toneladas por safra. No entanto, o 
greening, doença transmitida pelo 
inseto Diaphorina citri ou por enxertia, 
vem preocupando os citricultores. Nas 
plantas contaminadas, ocorrem defor-
mação, maturação irregular, redução e 
queda das frutas.

“Estamos com um grande pro-
blema fitossanitário com o avanço 
do greening, doença extremamente 
agressiva, sem controle efetivo até o 
momento e já considerada endêmica 
no estado”, diz coordenador estadual 
de Fruticultura da Emater-MG, Deny 
Sanábio.

Segundo dados oficiais do IMA, 
já foram erradicadas no estado 
462 mil plantas sintomáticas com 
greening, desde 2005. “Entre 2017 
e 2018, estima-se que o prejuízo 
causado pela doença seja de cerca 
de R$ 42 milhões, considerando a 
perda da produção do ano”, afirma 
o engenheiro agrônomo da Gerência 
de Defesa Sanitária Vegetal do IMA, 
Leonardo do Carmo.

 Municípios mineiros
 O greening foi detectado oficial-

mente em 58 municípios mineiros. 
“Essa situação tende a se agravar 
com muita rapidez devido à severi-
dade da doença, colocando em risco 
esse importante setor do agronegó-
cio mineiro”, diz Sanábio.

Considerada uma das mais 
severas e destrutivas pragas que 
podem acometer as plantações de 
citros em todo o mundo, o greening 

nar todas as plantas com sintomas 
da doença e promover o controle 
biológico.

Certificação
 Outra ação para prevenir do-

enças agropecuárias no estado é o 
estímulo à certificação dos alimentos 
e produtos. Um exemplo é o pro-
grama de Certificação de Produtos 
Agropecuários e Agroindustriais de 
Minas Gerais (Certifica Minas), co-
ordenado e executado pela Seapa e 
suas empresas vinculadas.

 “A iniciativa tem como finalidade 
assegurar a qualidade dos produtos 
agropecuários e agroindustriais pro-
duzidos no estado e a sustentabili-
dade de seus sistemas de produção, 
proporcionando maior competitivida-
de e favorecendo sua inserção nos 
mercados nacional e internacional”, 
relata Andréa Stancioli, assessora 
técnica da Seapa.

 A adesão ao programa é volun-
tária. O interessado deve possuir 
inscrição estadual em Minas Gerais, 
requerer ao IMA a adesão ao pro-
duto/segmento de seu interesse e 
assinar o contrato. O produtor deve, 
também, permitir o acesso dos técni-
cos da Emater-MG ou de profissional 
credenciado para orientações e dos 
auditores para a realização de audi-
torias nos empreendimentos inscritos 
no Certifica Minas.

O selo de certificação tem a 
validade de um ano, podendo ser 
revalidado de acordo com o interesse 
do produtor, após novas auditorias do 
órgão certificador.

Atualmente, o Certifica Minas 
abrange 11 produtos: algodão, 
azeite, cachaça, café, carne bovina, 
frango caipira, frutas, leite, orgânicos, 
queijos artesanais de minas e produ-
tos sem agrotóxico.

De acordo com Andréa, uma 
das medidas oficiais de controle do 
greening é a produção de mudas 
sadias em viveiros registrados. “Para 
obter a certificação, um dos itens 
obrigatórios é a apresentação pelo 
produtor da nota fiscal, do termo de 
conformidade ou Certificado e Per-
missão de Trânsito Vegetal (PTV). 
Dessa maneira, é possível verificar 
e rastrear a origem da muda e sua 
forma de produção, garantindo a 
sanidade do pomar”, explica.  

Fonte: Ascom Emater-MG
Jornalista: Sebastião Avelar

prejudica o desenvolvimento das 
plantas e provoca a consequente 
perda na produção de frutos.

A doença foi identificada em Belo 
Vale, na região Central mineira, em 
2017. Levantamento feito pelo IMA, 
referente a 2018, aponta que 7.561 
plantas do município foram erradi-
cadas por causa do greening. Só no 
primeiro semestre de 2019, foram 
cerca de 4 mil plantas erradicadas 
na região.

Algumas ações estão sendo 
desenvolvidas no município para 
o combate à doença. Entre elas 
mobilização e orientação dos pro-
dutores, capacitação de produtores 
e técnicos, distribuição de armadilhas 
adesivas e implantação do Progra-
ma Municipal de Diversificação da 
Fruticultura.

Câmara Técnica
 Desde de 2015 sem se reunir, 

a Câmara Técnica Estadual de 
Fruticultura retomou os trabalhos no 
último mês. Como parte da pauta foi 
discutido o impacto do greening no 
estado. O grupo é formado por re-
presentantes da sociedade civil, téc-
nicos e especialistas de instituições 
públicas e privadas ligadas ao setor, 
como a Emater-MG e o IMA. Entre 
as sugestões de combate à doença 
estão o aumento do contingente de 
técnicos do IMA para atuar no levan-
tamento e fiscalização; viabilização 
financeira de ações emergenciais 
de fiscalização do IMA nos principais 
polos citrícolas do estado; agilidade 
na liberação de recursos destinados 
à pesquisa; fomento ao mapeamen-
to/georreferenciamento do parque 
citrícola dos municípios mineiros; 
e divulgação massiva do risco de 
contaminação da doença.

Para o subsecretário de Agri-
cultura Familiar e Desenvolvimento 
Sustentável da Seapa, Amarildo 
Kalil, algumas das reivindicações 
têm possibilidade de execução em 
curto prazo. “Como não é mais pos-
sível evitar a chegada da doença 
no estado, o importante é estarmos 
preparados para enfrentá-la. O IMA 
e a Emater-MG têm desenvolvido 
ações para proteger a cultura em 
Minas, e vamos iniciar um trabalho 
de pesquisa por meio da Epamig”, 
descreve.

 Ações
 Desde de 2017, o governo es-

tadual, por meio do IMA, desenvolve 
o Programa Mineiro de Controle do 
Greening. O objetivo é alertar e dar 
suporte aos produtores de citros 
para o combate e manejo correto 
da praga.

O programa conta com diversas 
ações. Entre elas, a mobilização e 
orientação de técnicos, professores, 
estudantes, autoridades, lideranças 
locais e regionais. Também foram 
distribuídas cerca de 98 mil arma-
dilhas adesivas nos municípios de 
Brumadinho, Piedade dos Gerais, 
Moeda, Belo Vale e Campanha. Em 
cor amarela, elas foram colocadas 
nos pomares de forma a atrair os 
insetos transmissores, que colam no 
adesivo e morrem.

Outra ação foi o treinamento dos 
“pragueiros”, como são chamadas as 
pessoas que identificam os insetos a 
olho nu ou com lupa. Essas pessoas 
serão multiplicadoras da técnica de 
reconhecimento, iniciativa que contri-
bui para o combate à praga.

Além disso, são realizadas ações 
de orientação e sensibilização dos 
produtores para estabelecimento de 
medidas de controle envolvendo o 
planejamento do plantio e a renova-
ção dos pomares, aliado à aquisição 
e plantio de mudas sadias e da apre-
sentação de relatórios semestrais de 
acompanhamento ao IMA.

Segundo o engenheiro agrô-
nomo do IMA Leonardo do Carmo, 
para o controle da pior praga da 
citricultura, é indispensável o ma-
nejo regional, monitorando o vetor e 
realizando as erradicações tão logo 
forem identificadas plantas contami-
nadas. “Entretanto, a não realização 
das vistorias dos pomares de citros 
em propriedades de regiões onde o 
risco da doença é iminente traz com-
plicações devido à fonte de inóculo 
ficar por tempo maior na propriedade, 
ocasionando problema para toda 
citricultura mineira”.

 Extensão Rural
A Emater-MG tem buscado 

orientar os produtores sobre os riscos 
da doença e as formas de prevenção. 
Entre as orientações da empresa aos 
produtores estão: plantar ou renovar 
pomares com planejamento, plantar 
mudas de viveiros protegidos, adotar 
práticas para antecipar a produção 
e ter alta produtividade, inspecionar 
os pomares frequentemente, elimi-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DA DIRE-TORIA EXECU-

TIVA, CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO 
FISCAL DA APAE DE SÃO LOURENÇO – MG.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, asso-
ciação privada de defesa de direitos sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 
17.942.111/0001-10, com sede na Rua Clóvis Reis, 334, São Lourenço 
Velho, São Lourenço – MG, neste ato representada por seu Presidente Sr. 
Eduardo Gonçalves, inscrito no CPF sob o n.º 049.820.466-97, portador 
do RG n.º MG-4.120.099, SSP/MG, CONVOCA através do presente edital, 
todos os associados especiais e contribuintes da Apae, para Assembleia 
Geral Ordinária, que será realizada na sede da Apae, às 18:30 horas, do 
dia 25 de NOVEMBRO de 2019, com a seguinte ordem do dia:

1- Apreciação e aprovação do relatório de atividades da gestão 
2016/2019;

2- Apreciação e aprovação das contas dos exercícios 2016/2019, 
mediante parecer do Conselho Fiscal.

3- Eleição da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e 
Conselho Fiscal da Apae de São Lourenço – MG, em cumprimento ao 
disposto no artigo 25, inciso III e 26 do Estatuto padrão da Apae de São 
Lourenço – MG;

4- ver se há outros assuntos.
A inscrição das chapas candidatas deverá ocorrer na Secretaria da 

Apae de São Lourenço - MG até 20 (vinte) dias antes da eleição, que se 
realizará dentre as chapas devidamente inscritas e homologadas pela 
comissão eleitoral. (Art. 58, inciso I, do Estatuto padrão da Apae). 

Somente poderão integrar as chapas os associados especiais que 
comprovem a matrícula e a frequência regular há pelo menos 01 (um) ano 
nos programas de atendimento da Apae, e os associados contribuintes, 
exigindo-se, destes, serem associados da Apae há, no mínimo, 01 (um) 
ano, estarem quites com suas obrigações sociais e financeiras, e terem, 
preferencialmente, experiência diretiva no Movimento Apaeano (art. 58, 
inciso II, do novo Estatuto padrão das Apaes).

É vedada a participação de funcionários da Apae na Diretoria Exe-
cutiva, no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal, com vínculo 
empregatício direto ou indireto (art. 58, inciso VI, do novo Estatuto padrão 
das Apaes).

A Assembléia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 18:30 
horas, com a presença da maioria dos associados e, em segunda convo-
cação, com qualquer número, meia hora depois, não exigindo a lei quorum 
especial (art.24, §2º, do novo Estatuto padrão das Apaes).

São Lourenço/MG, 
Eduardo Gonçalves - Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - CARTÓRIO DE RE-
GISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ANDRELÂNDIA/MG. 
Oficial: José Magno de Andrade. - EDITAL PARA NOTIFICAÇÃO 
DE CONFRONTANTE/PROPRIETÁRIO DE DIREITO REAL (ES-
TREMAÇÃO) – Júlio César Meireles de Andrade, Oficial Substituto 
do Registro de Imóveis da Comarca de Andrelândia/MG na forma da 
lei, etc. Faz saber a todos quantos virem o presente Edital ou dele 
tiverem conhecimento, que por parte de: Moacyr Gerônimo, brasi-
leiro, aposentado, RG: 3.595.254-4-SSP/SP, CPF: 036.185.018-20 
e sua esposa Eleonora Cappellotto Gerônimo, brasileira, do lar, RG: 
3.289.128-3-SSP/SP, CPF: 040.427.788-87, casados sob o regime 
da comunhão universal de bens, residentes na Rua Heitor Vieira 
Júnior, nº 191, Apto. 102, Bloco A, Bairro Alto da Esplanada, em 
São José dos Campos/SP, foi apresentada a esta Serventia, uma 
Escritura Pública Declaratória de Extinção de Condomínio Unilateral 
por Estremação, nos termos do Provimento 260/CGJ/2016, sendo 
estremado um imóvel que se encontra na posse dos requerentes, 
sendo este imóvel caracterizado por um terreno rural com a área 
de 76,9036 ha. no lugar denominado Espraiado e Pêssego, no 
município de Arantina/MG e que passará a denominar-se Estância 
São Francisco. Foram feitas duas tentativas de notificações por 
meio de carta registrada com AR mãos próprias do proprietário do 
imóvel confrontante, que não anuiu na planta topográfica e no me-
morial descritivo, sendo: Antônio Carlos Jobim da Silva, brasileiro, 
funcionário público RG: 06219313-1-IFP/RJ, CPF: 758.046.387-34, 
residente na Av. Presidente Humberto A.C. Branco, nº 36, Jardim 
Flórida, Jacareí/SP, estando o mesmo em local incerto e não sabido 
e, conforme preconiza o artigo 213, § 3º da Lei 6.015/73, faz-se 
necessária a notificação deste por meio do presente Edital. A im-
pugnação deste proprietário confinante supracitado que se julgar 
prejudicado deverá ser apresentada neste Cartório, situado na Rua 
Joaquim José de Andrade Carvalho, nº 280, Bairro Quincas Tibúrcio, 
Andrelândia/MG, até 15 dias contados de cada publicação deste 
edital, que será publicado por duas vezes. Findo o prazo, não ha-
vendo impugnação será dado o devido andamento legal ao registro 
da Estremação. Dado e passado nesta cidade de Andrelândia/MG, 
aos 28 de outubro de 2019 (28/10/2019). O Oficial Substituto do 
Registro de Imóveis. Júlio César Meireles de Andrade.

Fiz um propósito com 
Deus e não cumpri. O 
que devo fazer agora?

Pelo Presbítero
André Sanchez

Você Pergunta: Alguns 
meses atrás eu fiz um 
propósito com Deus de 
acordar todos os dias às 
três da manhã, durante 
um mês, para ter um mo-
mento de oração diante 
de Deus e conseguir al-
cançar uma bênção que 
tenho buscado de todo 
o coração. O problema é 
que já falhei três vezes, 
não consegui acordar. O 
que faço agora? Será que 
Deus está bravo comigo e 
não me abençoará por eu 
ter quebrado esse propó-
sito? O que devo fazer?

Cara leitora, sua dú-
vida é bem interessan-
te e vai nos possibilitar 
falar um pouco sobre 
essa questão de se fazer 
propósito com Deus e 
sobre a seriedade desse 
assunto.

Quebrei um propósito
que fiz com Deus. O 

que devo fazer?

(1) No que se refere a 
propósitos ou votos que 
fazemos diante de Deus, 
é bom lembrar as pala-
vras do sábio: “Melhor é 
que não votes do que vo-
tes e não cumpras” (Ecle-
siastes 5:5). Isso porque 
a Bíblia é clara quando diz 
que devemos cumprir as 
nossas palavras e sermos 
bem claros em nossas 
posições (ainda mais pe-
rante Deus!): “Seja, po-
rém, a tua palavra: Sim, 
sim; não, não. O que disto 
passar vem do maligno” 
(Mateus 5:37). Isso nos 
mostra que devemos pen-
sar muito bem antes de 
fazer um propósito com 
Deus. Devemos avaliar 
com sabedoria a situa-
ção antes de assumir um 
compromisso com Ele. 
Votos não são moedas 
de troca, com os quais 
“obrigamos” Deus a nos 
dar bênçãos. Antes, são 
ferramentas de adoração 

a Deus e busca de maior 
proximidade com Ele, por 
isso, devem ser vistos 
com respeito.

(2) Muitas pessoas 
na ansiedade de buscar 
uma bênção de Deus, 
e sem pensar muito se 
tem condições de cumprir 
determinado voto, vão fa-
zendo propósitos impen-
sadamente. O que ocorre 
é que acabam passando 
por problemas, pois não 
conseguem cumprir o 
que prometeram diante 
de Deus. Nesse caso é 
melhor não fazer voto al-
gum a fazer e descumpri-
lo. Tenho um amigo, que 
no calor de uma situação 
que passou, fez um pro-
pósito de ficar um ano 
sem tomar refrigerante. 
Não preciso nem dizer 
que ele sofreu muito e 
se arrependeu desse 
propósito, não é? Assim, 
esse propósito não foi 
abençoado para ele, foi 
um fardo, o que não é 
algo bom.

(3) Mas não podemos 
negar que mesmo alguém 
que pensou bem em um 
voto que fez, pode, por 
algum motivo, acabar 
quebrando-o. Nesse caso 
deve-se avaliar a intenção 
dessa quebra de voto. No 
seu caso, leitora, se você 
já quebrou seu propó-
sito três vezes, deve se 
perguntar: por que isso 
ocorreu? Será desleixo 
da sua parte ou foi algum 
imprevisto, por exemplo, 
o despertador não tocou 
ou coisa parecida? De 
qualquer forma, creio que 
o melhor a fazer diante de 
um propósito quebrado 
é pedir perdão a Deus e 
retomar o propósito com 
mais afinco afim de cum-
pri-lo diante de Deus. Se 
seu propósito foi de trinta 
dias e você falhou três 
dias, acrescente mais 
três dias e siga em frente. 
Deus conhece o nosso 
coração e abençoará 
aqueles que O tratam 
com temor e tremor.

EDITAL DE
LOTEAMENTO

PAULO JOSÉ DOS SANTOS, 
Oficial do Registro de Imóveis da 
Comarca de Itamonte, Estado de 
Minas Gerais, situado na Rua Go-
vernador Valadares, nº 19, Centro, 
na forma da Lei, FAZ PÚBLICO, 
em cumprimento ao disposto no 
artigo 19 da Lei nº 6.766/79, que a 
CONSTRUTORA E INCORPORA-
DORA OLIVEIRA LTDA., sociedade 
empresária limitada, com sede na 
Rua Áureo Maranhão, nº 1.447, 
bairro Horto Florestal, nesta cidade 
de Itamonte/MG, CEP: 37466000, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
21.401.546/0001-24, com seu con-
trato de constituição de sociedade 
empresária limitada devidamente 
registrado na JUCEMG sob o 
NIRE nº 31210278744, em data 
de 13.11.2014, representada neste 
ato por seus sócios e administra-
dores: ADRIANO GONÇALVES 
DE OLIVEIRA, brasileiro, empre-
sário, casado com Sílvia Raquel 
Costa Mendes, sob o regime da 
comunhão parcial de bens, desde 
05/04/2014, conforme Certidão de 
Casamento expedida pelo Cartó-
rio de Registro Civil das Pessoas 
Naturais de Itamonte/MG, sob a 
matrícula nº 0508150155 2014 3 
00001 091 0000091 79, portador da 
Carteira de Identidade RG nº M8-
.852.230 expedida por SSP/MG, 
inscrito no CPF nº 054.300.316-74; 
e ÉDER APARECIDO DE OLIVEI-
RA, brasileiro, empresário, casado 
com Emiliana Reis de Oliveira, sob 
o regime da comunhão parcial de 
bens, desde 18/05/2002, conforme 
Certidão de Casamento expedida 
pelo Cartório de Registro Civil das 
Pessoas Naturais de Itamonte/MG, 
sob a matrícula nº 0508150155 
2002 2 00025 240 0003030 38, por-
tador da Carteira de Identidade RG 

nº MG-7.990.597 expedida por SSP/
MG, inscrito no CPF nº 044.088.656-
21, ambos com endereço comercial 
na Rua Áureo Maranhão, nº 1447, 
bairro Horto Florestal, neste muni-
cípio de Itamonte/MG, CEP: 37466-
000, REQUEREU O REGISTRO 
DO LOTEAMENTO a denominar-se 
“PORTAL DA BELA VISTA - 2ª 
FASE”, da área de sua propriedade 
situada em zona urbana deste muni-
cípio e comarca de Itamonte-MG, na 
Estrada Itamonte X Alagoa, no lugar 
denominado “Várzea da Pinguela”, 
procedente da matrícula nº 8800, e, 
para tanto, depositou neste Ofício 
Imobiliário memoriais descritivos, 
plantas e demais documentos exi-
gidos pelo Artigo 18 da Lei Federal 
nº 6.766, de 19/12/1979, os quais 
se encontram em ordem, possuindo 
uma área total de 21.303,16m² (vinte 

e um mil, trezentos e três vírgula 
dezesseis metros quadrados), di-
vidida da seguinte forma: Quadras 
“D”, “E”, “H” e “I”, com as seguintes 
áreas: Área dos lotes (42 unidades – 
64,6884%) – 13.780,67m² (treze mil, 
setecentos e oitenta vírgula sessenta 
e sete metros quadrados); Área 
Preservação Permanente (2,5320%) 
– 1.178,50m² (um mil, cento e setenta 
e oito vírgula cinquenta metros qua-
drados); Área Institucional (3,7083%) 
– 790,00m² (setecentos e noventa 
metros quadrados); Vias Públicas 
(24,71%) – 5.263,99m² (cinco mil, 
duzentos e sessenta e três vírgula 
noventa e nove metros quadrados); 
e Área Remanescente (1,3613%) 
– 290,00m² (duzentos e noventa 
metros quadrados). Para tanto, in-
forma que o denominado Loteamento 
“PORTAL DA BELA VISTA - 2ª FASE” 

foi autorizado pelo Município de 
Itamonte/MG, mediante Ato de 
Aprovação datado de 11 de junho 
de 2019, devidamente assinado 
pelo Sr. Alexandre Augusto Moreira 
Santos, Prefeito Municipal. A docu-
mentação encontra-se à disposição 
para exame dos interessados, e 
as impugnações de todos aque-
les que se julgarem prejudicados 
deverão ser apresentadas a este 
Ofício Imobiliário, até 15 (quinze) 
dias após a terceira publicação do 
presente Edital na Imprensa Oficial, 
após o que não havendo impugna-
ções, será procedido o registro do 
loteamento pretendido, o qual será 
informado à Prefeitura Municipal. 
Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Itamonte/MG, aos 
28 de outubro de 2019. O Oficial, 
Paulo José dos Santos.

Desde que foi identificada em Minas Gerais, em 2005, a praga 
obrigou a erradicação de mais de 400 mil pés de citros
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Faculdade Sul Mineira é Nota Máxima no MEC
A Faculdade Sul Mineira, localizada no centro de São Lourenço, no sul 

de Minas Gerais, foi avaliada com nota “5” no MEC
O Vestibular 2020 chegou 

e a busca por uma Faculdade 
em São Lourenço não está 
ligada apenas para aqueles 
candidatos que moram na 
cidade. Estudar em cidades 
vizinhas ao trabalho é uma 
cena comum para muitos alu-
nos de cursos superior.

Na Faculdade Sul Mineira, 
esta situação já é realidade. 
O número de alunos que não 
moram em São Lourenço, 
é atualmente, maior do que 
aqueles que vivem na cidade. 
No total, grande parte dos alu-
nos são das cidades circunvi-
zinhas à São Lourenço, o que 
nos enche de orgulho. 

Viabilizar oportunidades 
aos alunos de São Lourenço 
e outras cidades cursarem o 
nível superior é um dos moti-
vos eleitos pelos diretores da 
Faculdade Sul Mineira, para o 
crescimento da Instituição. 

A Instituição vem se con-
solidando na Região do Sul 
de Minas Gerais, isso se deve 
aos seguintes fatores: - qua-
lidade de ensino; - estrutura; 
- as grades dos cursos, que 
facilitam a vida daqueles que 
buscam uma qualificação es-
pecífica; - os conceitos altos 
que a Instituição recebeu em 
recentes visitas do MEC para 
as autorizações de novos cur-
sos e credenciamentos. 

Por fim, além dos con-
ceitos altos recebidos nas 
visitas do MEC para autoriza-

Rede de Notícias do Sindijori MG
www.sindijorimg.com.br

Serviço de inspeção em-
perra em 9 cidades 

Quase metade dos 20 
municípios que fazem parte do 
Consórcio Público Intermunici-
pal de Desenvolvimento Sus-
tentável do Triângulo Mineiro 
e Alto Paranaíba (Cides) ainda 
não deu andamento aos Ser-
viços de Inspeção Municipal 
(SIM). O selo expedido pelo 
serviço é necessário para a 
comercialização de produtos 
de origem animal. Em agosto, 
o Ministério Público Estadual 
(MPE) já havia cobrado uma 
posição das prefeituras por 
meio de audiência pública. O 
Serviço de Inspeção Municipal 
é responsável pela inspeção 
e fiscalização da produção 
industrial e sanitária dos pro-
dutos de origem animal, co-
mestíveis e não comestíveis. 
(Diário de Uberlândia) 

 
Sul de Minas reivindica

trem da Mantiqueira 

Cidades do Circuito das 
Águas e da região das Terras 
Altas da Mantiqueira, no Sul 
de Minas, estão unidas no 
esforço para recuperar a liga-
ção ferroviária entre elas e, 
delas, com o Estado de São 
Paulo. Para discutir o assunto, 
lideranças locais participaram, 
nesta quinta-feira, 24, de au-
diência da Comissão Extraor-
dinária Pró-Ferrovias Mineiras 
da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG). Atual-
mente, já existe trem turístico 
ligando Soledade de Minas a 
São Lourenço, num trajeto de 
dez quilômetros do chamado 
Trem das Águas. Também vai 
ser inaugurado no início do 
próximo ano trecho de 20 qui-
lômetros entre São Lourenço 
e São Sebastião do Rio Verde. 
(Correio do Sul- Varginha) 

 
Cidades terão dia interna-

cional da animação 

Em São João del-Rei as 
exibições da Mostra Nacional 
acontecem na segunda-feira, 
28, na Adro Galeria a partir 
das 19h. O Produtor Cultural 
e Coordenador do DIA, Daniel 

do Sindicato dos Produtores 
Rurais”. O treinamento, com 
aula teórica e prática, contou 
com a participação de 30 pro-
fissionais da educação, entre 
servidoras, professores, auxi-
liares e gestores das Cemeis 
e escolas municipais urbanas 
e rurais.  A instrutora do Senar, 
enfermeira Cinthia Feliciano 
D’assunção, foi a responsá-
vel pelo conteúdo. (A Folha 
Regional- Muzambinho) 

 
 Pesquisa busca identificar 

perfil de que tem AVC 

A cidade de Montes Claros 
vai iniciar dentro de alguns 
dias uma pesquisa para iden-
tificar o perfil das pessoas 
que tiveram AVC, o conhecido 
derrame cerebral, nos mol-
des do que foi realizado em 
Joinville, em Santa Catarina. 
O neurocirurgião da Santa 
Casa Montes Claros, Marcílio 
Monteiro Catarino, explica que 
a cidade sedia desde o ano 
passado o projeto AVC, finan-
ciado pelo Rotary Internacio-
nal, mas sem saber detalhes 
sobre as pessoas que tiveram 
derrame cerebral. Desde julho 
deste ano que o atendimento 
começou a ser realizado, com 
20 leitos para atender esses 
pacientes. (Gazeta Norte Mi-
neira- Montes Claros) 

 
Ipatinga debate recursos 

hídricos

Com foco na preservação, 
uso consciente e revitalização 
dos recursos hídricos na re-
gião do Vale do Aço e circunvi-
zinhança, a Usiminas promove 
o 1º Fórum Usiminas Mobiliza 
Todos Pela Água, em parceria 
com o Consórcio Municipal 
Multifinalitário do Vale do Aço 
(Cimva) e Instituto Interagir, 
com apoio da Fiemg Vale do 
Aço, Comitê da Bacia Hidro-
gráfica do Rio Piracicaba e 
Associação dos Municípios do 
Vale do Aço (AMVA). O evento 
acontece dias 31 de outubro e 
1º de novembro nos auditórios 
da Fiemg e Escritório Central 
da Usiminas, em Ipatinga. 
(Classivale - Ipatinga)

ções de cursos, a Instituição 
foi avaliada também com 
nota 4 estrelas no creden-
ciamento dos cursos presen-
ciais e com nota máxima no 
Credenciamento EAD.

A Diretora Acadêmica Pro-
fessora Lilian Forasteiro Dias 
e o Diretor Pedagógico Pro-
fessor Dr. Rogério dos Santos 
Morais, registraram as suas 
satisfações com os resulta-
dos, principalmente porque os 
itens estrutura física, compro-
missos com a qualidade aca-
dêmica e pedagógica, foram 
o norte da equipe do MEC na 
avaliação in loco.

Os Diretores Lilian Fo-
rasteiro Dias e Rogério dos 
Santos Morais, parabenizam 
toda a família Faculdade Sul 
Mineira, os funcionários ad-
ministrativos e os Professo-
res: Celso Falcini Santos; Ms. 
José Dirnece Paes Tavares; 
Ms. Elvis Rezende Messias; 
Márcia Cristina Moraes de 
Siqueira; Nancy Souza Pal-
ma; Paulo Donizetti Penedo; 
Dr. Plínio Fernandes Toledo; 
Ms. Robson Paz Vieira; Ms. 
Tatiana Camila Nogueira; 
Ms. Alexandre César dos 
Santos; Ms. Neusa Ferreira; 
Ms. Lídia Lopes Ozório; e 
Prof. Paulo Márcio de Assis 
Pinto, pelo excelente e me-
recido resultado.

Parabéns, Faculdade Sul 
Mineira! Este acontecimen-
to passa a ser um Marco 

histórico na cidade de São 
Lourenço e Região do Sul 
de Minas Gerais.

Para o vestibular 2020, a 
Faculdade Sul Mineira, ofe-
rece o Curso de Licenciatura 
em História e em breve ofe-
recerá os seguintes cursos: 
Administração com nota 4 
estrelas no MEC; Tecnólogo 
em Negócios Imobiliários 
com nota 5 estrelas no MEC; 
Pedagogia e Tecnólogo em 
Gestão Hospitalar. 

Acesse agora o site: www.
faculdadesulmineira.edu.br e 
se inscreva para o Concurso 
de Bolsas, que acontecerá 
no dia 25/01/2020 às 9h, com 
bolsas de estudos que vão de 
50% a 100% no curso todo.

Aqui você pode! Nosso 
foco é sua inserção no mer-
cado de trabalho!

Romeu Zema discute combate 
à corrupção e programa de 

integridade no Estado com a 
Transparência Internacional

Minas Gerais foi selecionado para participar de capacitação 
na Dinamarca liderada pela organização

Minas Gerais é um dos 
sete Estados brasileiros 
selecionados pela Transpa-
rência Internacional - maior 
órgão de combate à corrup-
ção do mundo - para partici-
par da criação de um pacto 
pela integridade dentro do 
programa de combate à 
corrupção liderado pela or-
ganização. Nesta terça-feira 
(29/10), o governador de Mi-
nas Gerais, Romeu Zema, 
recebeu o diretor executivo 
da Transparência, Bruno 
Brandão, e o controlador-
geral do Estado, Rodrigo 
Fontenelle, para discutir o 
tema e a execução do pro-
grama no Estado. 

Três representantes de 
Minas Gerais vão participar 
de capacitação em dezem-
bro, na Dinamarca, oferecida 
pelo país considerado o 
menos corrupto do mundo. 
Também foram seleciona-
dos representantes do Ce-
ará, Espírito Santo, Goiás, 
Paraná, Rondônia e Santa 
Catarina. A ação é um des-
dobramento de agenda an-
terior do governador com a 
comitiva da Dinamarca, que 
trouxe a pauta e a assessoria 
de cooperação internacional 
conduziu as negociações. 

Durante a reunião, Ro-
meu Zema destacou o 
interesse de sua gestão em 
fazer de Minas um Estado 
cada vez mais transpa-
rente. “Sabemos que é 
possível ter uma boa gover-
nança e transparência. É 
de grande interesse nosso 
participar desse projeto 
e desejamos ser um dos 

protagonistas desse plano”, 
afirmou o governador. 

De acordo com o diretor-
executivo da Transparência 
Internacional Brasil, Bruno 
Brandão, a organização 
atua em 110 países atu-
almente, pensando em 
soluções para o combate 
à corrupção. A criação de 
leis, a busca de modelos 
em todo o mundo e a ado-
ção de políticas públicas 
adequadas estão entre os 
focos da entidade. “Rece-
bemos demanda grande, 
principalmente dos novos 
governadores eleitos no 
Brasil, para ter essa agen-
da de combate à corrupção 
e de planos de integridade”, 
pontuou. Segundo ele, há 
Estados brasileiros que 
sequer possuem controla-
dorias internas.

O controlador-geral do 
Estado, Rodrigo Fontenel-
le, destaca ações desen-
volvidas em Minas pelo se-
tor. “Estamos trabalhando 
para mudar essa cultura no 
serviço público e ainda criar 

arcabouço legal para que 
as regras de integridade 
e de transparência sejam 
permanentes no Estado, 
independentemente do 
governante”, disse. 

Também participou do 
encontro a assessora chefe 
da Cooperação Nacional e 
Internacional, Maria Bueno 
Barbosa.

PMPI
Ainda nesta terça-fei-

ra, foi lançada na Cidade 
Administrativa campanha 
dentro do Plano Mineiro 
de Promoção da Integrida-
de (PMPI), que tem como 
objetivo contribuir para um 
ambiente de integridade 
em toda Minas Gerais.

O PMPI reforça a ideia de 
que somente na conjugação 
de esforços entre os setores 
público, privado e a socieda-
de conseguiremos disponibi-
lizar melhores serviços para a 
população mineira e prevenir 
e combater a corrupção.

Mais informações po-
dem ser obtidas no link 
www.cge.mg.gov.br/pmpi.

Marco Evangelista/Imprensa MG

Vitral, comenta que a galeria “é 
composta por diversos artistas 
e amantes do cinema de anima-
ção”. O evento também chega 
a Tiradentes na terça-feira, 29, 
com a Mostra Infantil, às 15h30 
e às 16h30, e a Mostra Nacio-
nal às 19h, no Centro Cultural 
Yves Alves. Daniel ressalta que 
é importante mudar o conceito 
de que a animação é algo feito 
apenas para crianças, é preciso 
reconhecê-la a como um tema 
que pode ser utilizado em obras 
de outros gêneros, como a 
comédia, o drama e o romance 
para outras faixas etárias. (Ga-
zeta de São João Del Rei) 

 
Lei obriga estabelecimentos 

a informar sobre cartões

Já está em vigor a Lei 
13.955, sancionada pelo pre-
feito Antônio Almas que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de o 
estabelecimentos que não acei-
tam cartões de débito ou crédito 
fixarem, em local visível, placa 
contendo informação a respeito 
da não aceitação dessa forma 
de pagamento. O projeto é de 
autoria do vereador Júlio Oba-
ma Jr. e já está em vigor em 
Juiz de Fora. Ainda conforme o 
texto, a norma abrange todos os 
estabelecimentos que realizam 
relações de consumo. Em caso 
de descumprimento o estabele-
cimento vai ser intimado para a 
devida regularização no prazo 
de 15 (quinze) dias, contados 
a partir da data do recebimento 
da intimação. (Tribuna de Mi-
nas- Juiz de Fora) 

 
Municipal faz treinamento 

em socorro

Atentos à segurança das 
crianças no ambiente escolar, 
a Prefeitura de Muzambinho, 
através da Secretaria Municipal 
de Educação, sob a liderança 
de Simone A. Martins, realizou 
treinamento em primeiros so-
corros. O curso foi uma parce-
ria, explica Marcos Bruno que é 
o mobilizador municipal do Se-
nar: “O curso que faz parte dos 
Programas especiais de pro-
moção social do Senar Minas, 
em Muzambinho atua através 

Biblioteca da Faculdade Sul Mineira Entrada da Faculdade

Diretores e Equipe da Secretaria
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Halo Solar chama atenção 
de moradores em cidades 

no Sul de Minas
Fenômeno óptico que gera um espetáculo natural pôde ser ob-

servado em vários municípios da região no domingo, 27/10
Um halo é um anel de luz 

que rodeia um objeto, uma 
auréola. O fenômeno cria um 
arco-íris em volta do sol. Esse 
acontecimento meteorológico 
sempre quando aparece sur-
preende, encanta e chama 
atenção de moradores. 

Segundo o Instituto Na-
cional de Meteorologia (In-
met), Halo - Grupo de fenô-
menos óticos, com forma de 
anéis, arcos, coluna ou focos 
luminosos, algumas vezes 
coloridos, e provocados pela 
refração ou pela reflexão da 
luz, por cristais de gelo em 
suspensão na atmosfera. O 
halo propriamente dito (pe-
queno halo), constituído por 
um anel luminoso centrado 
no Sol ou na Lua é, fre-
quentemente, causado pela 
presença de Cirrostratus.  
De acordo com a Rede de 
Meteorologia do Comando 
da Aeronáutica a definição 
de cirrostratus é nuvem de 
formato cirrus. Desenvolve-
se a partir do espalhamento 
de nuvens cirrus, resultando 

em uma camada fina, regular 
e esbranquiçada. Pode dar 
ao céu um aspecto leitoso 
ou como se recoberto por um 
véu. Quando vista da super-
fície da Terra, os cristais de 

gelo presentes nesta nuvem 
podem criar o efeito de halo 
ao redor do Sol ou da Lua. 

Muitos moradores das 
cidades de São Lourenço, 
Aiuruoca, Caxambu, entre 

outras, viram, comentaram 
e fotografaram a presença 
do Halo Solar, círculo mul-
ticolorido em volta do astro 
rei, na manhã de domingo 
no Sul de Minas.

Foto: Gislene Vilela

Foto: Divulgaçãp Internet

Por Gislene Vilela

O ex-prefeito e empresário 
de Caxambu, Isaac Rozental, 
morreu na madrugada do dia 
23/10. Ele estava internado há 
alguns dias e sofreu uma insufi-
ciência respiratória. O velório foi 
no Ginásio Poliesportivo Júlio 
Garcia, aberto a toda popula-
ção. Posteriormente, o corpo 
seguiu para a Igreja Matriz Nos-
sa Senhora dos Remédios para 
a Celebração das Exéquias 
presidida pelo vigário paroquial 
Ailton Marcos de Jesus.

A Prefeitura de Caxambu 
decretou luto oficial de três 
dias. O atual chefe do Executivo 
Municipal, Diogo Curi, prestou 
condolências e classificou Isaac 
como “exemplo e referência 
para construção permanente de 
uma cidade mais justa, desen-
volvida, sustentável e criativa”.

Isaac esteve à frente da 
Prefeitura de Caxambu em duas 
oportunidades: a primeira gestão 
de 1986 a 1988; a segunda entre 
os anos de 2005 e 2008. Além do 
cargo de prefeito, atuou na Asso-
ciação Comercial da cidade e foi 
Secretário Adjunto de Esportes 
do Governo de Minas.

A Associação Brasileira dos 
criadores do Cavalo Manga-
larga Marchador (ABCCMM) 
lamentou o falecimento do 

criador, titular do sufixo Vale 
Formoso, Caxambu. O site ofi-
cial da ABCCMM destacou que 
Isaac era pecuarista, fã da raça, 
criava Mangalarga Marchador 
desde 1983. “Referência local, 
esteve à frente em diversos 
momentos históricos da região”, 
enfatiza. A nota da Associação 
finaliza prestando sinceras 
condolências e se solidarizando 
com familiares e amigos.

Nas redes sociais, inúmeras 
condolências também foram 
prestadas por amigos, caxam-
buenses ausentes e moradores. 
Alguns deles trazem mensa-
gens como: “Uma grande per-
da para nossa Caxambu! Um 
ícone! Com certeza fez história 
e deixou um legado. Meus sen-
timentos a toda a família. Muito 
assertiva a iniciativa de decretar 
luto oficial por 3 dias. É o míni-
mo que podia ser feito por essa 
pessoa que foi tão Caxambu”; 
“Meus sentimentos a todos fa-
miliares! Homem forte, honrado 
de grande valor para nossa 
Caxambu” e “Sentimentos a 
cidade e família. Perdemos 
mesmo um homem de grande 
louvor, familiar, social, político, 
administrador, empresário; 
acima de tudo um homem de 
integridade e moral ilibada. 
Descanse em paz. Caxambu 
encontra-se de luto”.

Ex-prefeito de Caxambu 
morre e município decreta 

luto oficial de 3 dias
 Isaac Rozental faleceu aos 86 anos em 

decorrência de uma insuficiência
respiratória. O empresário governou a 

cidade em duas oportunidades

Sul de Minas reivindica 
Trem da Mantiqueira

Prefeitos e vereadores da região participam de audiência com 
órgãos públicos para viabilizar projeto nos municípios

Cidades do Circuito das Águas 
e da região das Terras Altas da 
Mantiqueira, no Sul de Minas, 
estão unidas no esforço para re-
cuperar a ligação ferroviária entre 
elas e, delas, com o Estado de 
São Paulo. Para discutir o assun-
to, lideranças locais participaram, 
nesta quinta-feira (24/10/19), de 
audiência da Comissão Extraor-
dinária Pró-Ferrovias Mineiras da 
Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG).

Atualmente, já existe trem 
turístico ligando Soledade de Mi-
nas a São Lourenço, num trajeto 
de dez quilômetros do chamado 
Trem das Águas. Também será 
inaugurado no início do próximo 
ano trecho de 20 quilômetros 
entre São Lourenço e São Sebas-
tião do Rio Verde. Na sequência, 
há 25 quilômetros abandonados 
até Passa-Quatro, onde o trans-
porte de turistas é retomado até 
a divisa com São Paulo.

Esse intervalo, que passa 
por Pouso Alto e Itanhandu, foi, 
justamente, o tema da audiência, 
requerida pelo deputado Gustavo 
Mitre (PSC), vice-presidente da 
comissão. Ele salientou que o 
trecho é da União e não está con-
cedido a nenhuma empresa, o que 
facilitaria a cessão para o projeto 
de extensão da malha turística.

Sonho – Vários vereadores 
de Itanhandu, além do prefeito 
Evaldo Ribeiro de Barros, parti-
ciparam da audiência e expres-
saram o sentimento da cidade, 
de expectativa de resgate do 
transporte ferroviário na região, 
marcado também por fatos his-
tóricos como a Revolução Cons-
titucionalista de 1932, que tomou 
o Túnel da Mantiqueira, por onde 
passa a linha férrea.

O prefeito de Pouso Alto, 
Juliano Cláudio da Silva, reiterou 
que o sonho é o mesmo na sua 
cidade. Outros municípios da 
região também enviaram repre-
sentantes.

Órgãos públicos prometem 
parceria

Órgãos da administração 
pública que têm interface com 
as ferrovias também estiveram 

representados e se colocaram 
à disposição dos prefeitos. 
Frank Alves Nunes, da Su-
perintendente do Patrimônio 
da União (SUP-MG), deixou 
claro que o órgão não criará 
dificuldades para repassar os 
imóveis e trechos de interesse 
aos municípios ou a instituições 
caracterizadas como Oscips. 
A SUP “herdou” o patrimônio 
não operacional da antiga Rede 
Ferroviária Federal.

O mesmo foi feito por Ana 
Carolina Jeronymo, chefe da 
Unidade Ferroviária de Belo Hori-
zonte do Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes 
(Dnit), que detém o material 
rodante devolvido à União pelas 
concessionárias. Também a 
superintendente de Transporte 
Ferroviários de Minas Gerais, Vâ-
nia Silveira de Pádua Cardoso, se 
dispôs a ajudar nas autorizações 
necessárias.

O deputado João Lei te 
(PSDB), presidente da comissão, 
enfatizou a importância dessas 
relações. “Ninguém faz retoma-
da ferroviária sem parceria com 
municípios ou com organizações 
sociais”, destacou.

Inspiração – Municípios já 
atendidos por trens turísticos no 
Sul de Minas relataram, na audi-
ência, a experiência de implanta-
ção desse modal e os benefícios 
trazidos pela iniciativa. O verea-
dor Natanael Paulino de Oliveira, 

de São Lourenço, lembrou a liga-
ção entre a cidade e Soledade de 
Minas, feita em 2000, com grande 
impacto positivo.

O caso mais recente, de São 
Sebastião do Rio Verde, foi com-
partilhado pelo prefeito Sandro 
Lisboa Martins, que contou sobre 
a dificuldade na elaboração do 
projeto e sobre a peregrinação 
pelos órgãos públicos para con-
seguir autorizações, trilhos, má-
quinas e ainda o financiamento, 
feito parcialmente pela Compa-
nhia de Desenvolvimento Econô-
mico do Estado (Codemig).

A obra foi cotada em R$ 7,8 
milhões, mas, segundo ele, a pre-
feitura teve que enxugar gastos 
e assumir outros. Ainda assim, 
Sandro comemora a implantação 
do projeto, que já traz reflexos 
antes mesmo de sua finalização. 
Também se diz feliz por contagiar 
outros municípios com o sonho da 
volta do trem.

“Já observamos um aqueci-
mento imobiliário e de negócios. 
O trem trouxe também a neces-
sidade de recuperação de áreas 
de floresta e de uma ponte antiga 
sobre o Rio Verde, que gera um 
bom ICMS cultural para o muni-
cípio”, detalhou.

Financiamento e operação 
são desafios

O deputado Ulysses Gomes 
(PT) salientou a possibilidade de 
financiamento dos novos projetos 

também pela Codemig, a partir 
da solução do impasse com a 
Companhia Brasileira de Meta-
lurgia e Mineração (CBMM), a 
respeito da exploração do nióbio 
em Araxá (Alto Paranaíba). “A 
Codemig é a principal parceira 
dos trens turísticos, iniciativa 
que respeita a vocação do Sul de 
Minas”, reiterou.

O diretor de Fomento à Mi-
neração, Energia e Infraestrutura 
da Codemig, Renato de Souza 
Costa, prometeu esforço para 
viabilizar os projetos, mas salien-
tou que os recursos do nióbio são 
do Estado. “Há uma sistemática 
para se fazer esse investimento, 
conforme relato do prefeito San-
dro”, frisou. Segundo ele, só após 
a decisão governamental de se 
fazer o investimento, a área téc-
nica da Codemig faz as análises 
necessárias.

Já a gestora da Associação 
Terras Altas da Mantiqueira, Cris-
tina Costa Figueiredo Motta, 
informou que já está elaborando 
projeto para captação de recursos 
para o trecho faltante na região.

Operação – A implantação 
de um trem turístico demanda 
ainda uma empresa ou institui-
ção que opere o sistema. Por 
isso a audiência contou com a 
participação de Bruno Crivelari 
Sanches, diretor-presidente da 
Associação Brasileira de Pre-
servação Ferroviária (ABPF), 
que opera os trechos Soleda-
de de Minas-São Lourenço e 
Passa-Quatro até a divisa com 
São Paulo, além de outros trens 
turísticos no País.

Fundada em 1977 por um 
francês inconformado com a 
destruição do patrimônio fer-
roviário brasileiro, a ABPF tem 
sete regionais no País, uma 
delas no Sul de Minas, onde 
gera 50 empregos diretos. Ela 
ainda cuida de 80 quilômetros 
de trilhos e de 22 estações 
com recursos próprios e realiza 
operações compartilhadas com 
concessionárias. “A conexão 
completa com São Lourenço é 
peça-chave para o turismo na 
região”, opinou.

Fonte: ALMG

Foto: Ricardo Barbosa

O profissional atua com trans-
tornos mentais, mas de maneira 
diferente 

O psiquiatra é formado em me-
dicina com especialização em psi-
quiatria, diferente do psicólogo que 
se forma no curso de psicologia.

“O psiquiatra entra em cena 
quando o assunto são desordens 
mentais como: bipolaridade, de-
pressão, transtorno obsessivo 
compulsivo, ansiedade, esqui-
zofrenia, dependência química, 
entre outros”, conta a Dra. Caroline 
Bueno. Sua intervenção é criar as 
condições para que o desequilíbrio 
funcional do cérebro seja compen-
sado através de medicação.

“Já o profissional de psicologia 
é habilitado a tratar os mesmos 
transtornos emocionais, porém 
seu instrumento de tratamento 
é o diálogo. Psicólogo não pode 
prescrever medicamentos, pois 
isso é um ato médico”, esclarece 
a psicóloga Francisca Almeida.

O diálogo que se constrói no 
processo terapêutico, não repre-
senta uma simples conversa. O 
psicólogo na sua formação es-
tuda como se processa o desen-
volvimento emocional, que gera 
o comportamento da pessoa. 
Ele, por exemplo, aprofunda a 
compreensão dos fatores incons-
cientes da mente, que se revelam 
nas atitudes do paciente.

O psiquiatra completa o tra-
balho do psicólogo e vice-versa, 
a ação conjunta desses profis-
sionais, somado a outros, como 
terapeuta ocupacional, educador 
físico, assistente social, cria o mo-
delo de atendimento inter e multi-
disciplinar, que hoje é considera-
do o mais completo e eficaz para 
se obter resultados de controle e 
evitar crises emocionais , já que 
ainda não podemos falar de cura, 
para parte dos casos. O avanço 

nos estudos dos psicofármacos, 
contribuíram significativamente 
para que os pacientes possam ter 
uma melhor qualidade de vida.

A atuação do psiquiatra é de 
prescrever a medicação e acom-
panhar a evolução do paciente, 
fazendo os ajustes necessários 
para que os sintomas cessem , 
retirando a dor psíquica que a crise 
promove. Para quadros com sinto-
mas agudos a ação do psiquiatra 
deve ser a primeira opção de con-
duta. O acompanhamento correto, 
permite que em alguns casos o uso 
da medicação possa ser retirado, 
desde que o paciente tenha desen-
volvido e fortalecido seus recursos 
internos, para lidar com a realidade 
de suas emoções.

“Na dependência química, o 
paciente deve contar com uma 
equipe multidisciplinar, para lhe 
atender. Mesmo após a recupe-
ração, é comum que o indivíduo 
desenvolva outras doenças, 
como ansiedade, síndrome do 
pânico e depressão, que se não 
forem tratadas durante o proces-
so recuperatório, possivelmente 
levarão o dependente de volta às 
drogas”, relata a psicóloga.

“Tanto em transtorno crônico 
como bipolaridade ou esquizofre-
nia, ou aqueles com caráter episó-
dico como depressão e ansiedade 
o uso correto da medicação traz 
uma melhor evolução e a psico-
terapia coopera muito na manu-
tenção desta melhora. O trabalho 
conjunto traz muitos benefícios ao 
paciente”, afirma a psiquiatra.

É muito importante vencer 
o preconceito e buscar ajuda 
quando sentir que não está con-
seguindo dominar sintomas que 
paralisam e tiram a qualidade e 
até mesmo o sentido da vida, 
buscar tratamento é um ato de 
coragem e não fragilidade.

Psiquiatra é o mesmo 
que psicólogo?

Na audiência, representantes de órgãos públicos ligados ao transpor-
te ferroviário mostraram disposição para estabelecer parcerias
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Aiuruoca

II Evento Sabores de Aiuruoca, 
15 e 16 de novembro

Em sua segunda edi-
ção, o evento Sabores de 
Aiuruoca, acontecerá nos 
dias 15 e 16 de novembro, 
na Praça Monsenhor Na-
gel, reunindo profissionais 
da área gastronômica, 
feira de produtos, comidas 
típicas, contemporâneas e 
artistas locais, reunidos em 
uma programação inteira-
mente gratuita.

Criado em 2018, o even-
to surgiu com a proposta 
de resinificar a culinária 
local, por meio da valori-
zação dos produtos e dos 
produtores do Município de 
Aiuruoca, trazendo pales-
tras, degustações e feira de 
alimentos. Nesta edição de 
2019, o evento contará com 
a participação de profissio-
nais da área que irão apre-
sentar diferentes temas. 
No dia 15 de novembro, a 
programação contará com 
a participação de Juliana 
Venturelli, palestrando so-
bre “As Raízes da Gastro-
nomia Mineira”; historiador 
aiuruocano Gilberto Furriel, 
que irá falar sobre “O His-
tórico do Queijo, Azeite e 
Cachaça em Aiuruoca”; 
haverá uma mesa redonda 
com apicultores discursan-
do sobre “Abelhas Nativas 
sem Ferrão”; TED sobre “A 
Fungicultura em Aiuruoca” 
por Coletivo Terra Preta, 
apresentação musical com 
o Duo Mantiqueira e Trio 
Viola de Quarta, e, para 
encerrar a programação do 
primeiro dia, a Gastróloga 

Maira Helena apresentará 
“Cozinha Criativa e Sazo-
nal”, elaborando um prato 
com ingredientes locais ao 
vivo na praça.

Já no dia 16, a progra-
mação se iniciará com 
“Apresentação e Degusta-
ção de Cervejas Artesanais” 
pela Cervejaria Bella Flora; 
“Azeites Orgânicos na Ter-
ras Altas da Mantiqueira”, 
pelos produtores da Reser-
va do Sauá; “Apresentação 
Musical de Rock e Blues” 
por Ângela e Ricky; Markos 
Montenegro irá ministrar a 
“Oficina de Fotografia de 
Gastronomia com o Celu-
lar”; “Apresentação de Mú-
sica Caipira” com Mathias, 
Rafael e Leandro e, encer-
rando o evento, mais uma 
sessão da Cozinha Criativa 
e Sazonal, ensinando como 
aproveitar ingredientes de 
nossa terra para produzir 
pratos com criatividade.

O Sabores de Aiuruoca 
é uma iniciativa de produ-
tores do Município e a se-
gunda edição deste evento, 
está sendo realizada pela 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, Social, 
Ambiental e de Turismo. 

A programação comple-
ta do evento e demais in-
formações, estarão sendo 
divulgadas através dos per-
fis do instagram “Sabores 
de Aiuruoca” e “Segredos 
de Aiuruoca,  no site oficial 
da Prefeitura de Aiuruoca 
e na página do Facebook 
“Aiuruoca Turismo”.

Cachaça do Sul de Minas 
premiada internacionalmen-
te? Sim! É a Cachaça Tiê, de 
Aiuruoca. Este ano a cachaça 
aiuruocana recebeu mais um 
prêmio internacional pela qua-
lidade da bebida produzida 
no concurso Spirit 2019, em 
LvLiang, na China.

No evento, ligado ao con-
curso mundial de Bruxelas, na 
Bélgica, a cachaça do Sul de 
Minas trouxe para a região duas 
medalhas: uma de prata e outra 
de ouro. A medalha de prata 
ficou com a Tiê Prata e a Tiê 
Canelinha trouxe o ouro.

A Cachaça Tiê concorreu 
com bebidas de 55 países. Ao 
todo, 1.750 amostras foram 
avaliadas por 104 jurados.  

Mais premiações
Não foi a primeira vez que 

a cachaça trouxe medalhas 
de ouro e prata para Aiuruoca. 
Em 2017, a bebida venceu o 
concurso nas cidades de São 
Francisco, Califórnia, e Nova 

Chaça Tiê de Aiuruoca é 
reconhecida mundialmente em 

concurso internacional

York, nos Estados Unidos. 

A cachaça
Fundada em 1.716 por mi-

neradores vindos de Pernam-
buco, a Fazenda Guapiara, em 
Aiuruoca,  foi morada de Padres 
Jesuítas e sempre pertenceu a 
família Rego Barros. Em 2003 
a terra foi vendida aos atuais 
proprietários, que iniciaram um 
ciclo de revitalização econômi-
ca, ambiental e de preservação 
de seu patrimônio histórico.

A cana-de-açúcar é cortada 
manualmente sem o uso de 
fogo para evitar que alguns 
componentes impróprios inter-
firam na fermentação. A fermen-
tação é realizada em dornas 
de inox com levedo especial e 
controle do tempo.

O resultado da etapa de fer-
mentação, chamado de mosto, é 
colocado no alambique de cobre 
para a obtenção da cachaça. 
Apenas “o coração” é aproveita-
do para a produção das cacha-
ças Tiê Ouro e Tiê Prata.

Aguardente recebe mais dois prêmios em 2019 no Oriente
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Evento do Dia das Crianças 
foi um sucesso

Por mais um ano consecuti-
vo o evento em comemoração 
ao Dia das Crianças organizado 
pela Prefeitura de Andrelândia 
foi um sucesso.

As crianças que comparece-
ram a Praça Visconde de Aran-
tes no domingo, 13, puderam 
divertir com diversos tipos de 
brinquedos, fazer uma linda pin-
tura no rosto e saborear pipoca 
e algodão doce. 

Este ano o evento ainda con-
tou com outras atrações como: 
apresentação de balé e de varia-
dos estilos musicais. Os espetá-
culos de dança foram realizados 
pelas crianças que participam das 
oficinas do CRAS.

A comemoração do Dia das 
Crianças é uma realização da 
Prefeitura de Andrelândia, atra-
vés da Secretaria de Turismo e 
Cultura e do CRAS.

Município realiza mais de 18 mil 
metros quadrados de pavimentação

A Administração 2017-2020, 
através do Departamento de 
Obras, vem trabalhando inces-
santemente na pavimentação 
de ruas e calçadas da zona 
urbana e rural de Andrelândia, 
com o objetivo de melhorar a 
infraestrutura do município.

 No total, já foram realizados 
mais de 18.000 m²(dezoito mil 
metros quadrados) de pavimen-
tação, incluindo calçamento 
com bloquetes e asfalto, além 
da construção de calçadas.

 Estas ações são parte do 
planejamento da Administra-
ção 2017-2020 que tem como 
objetivo oferecer mais conforto, 
segurança e qualidade de vida 
para os andrelandenses.

 Confira a relação dos locais 
pavimentados no município:

Asfalto
1. Rua Piedade do Rio 

Grande – Quincas Tibúrcio                
1.428,00 m²

2. Rua I – Santa Teresa                                                               
873,00 m²

3. Trevo da Rodovia Is-
rael Pinheiro – Santa Teresa                  
1.012,50 m²

4. Rua São João del-Rei – 
Cruzeiro 5.564,80 m²

Total: 8.878,30 m²
 

Bloquetes
5. Rua Joaquim Gonçal-

ves Ferreira – Santos Dumont             

478,06 m²
6 .  Rua Sa lvador  A le -

xandre – Santos Dumont                           
283,68 m²

7. Rua Gastão Braga de 
Campos – Quincas Tibúrcio              
224,00 m²

8.  Rua Messias Basí-
lio de Oliveira – São Dimas                     
678,00 m²

9.  Travessa Frei  Wal-
ter  Bessa I  –  Seminár io                            
502,20 m²

10. Travessa Frei Wal-
ter Bessa I I  – Seminário                         
350,70 m²

11. Comunidade da Parada 
do José Bieca 1.569,00 m²

Total: 4.085,64 m²

Bloquetes com Calçadas
12. Rua Maria de Lourdes 

Carvalho – Quincas Tibúrcio       
508,20 m²

13.  Rua Rodol fo  Jun-
queira – Quincas Tibúrcio                        
757,25 m²

14. Rua José Pedro de 
Souza – Belo Horizonte II               
416,50 m²

15. Rua Júlio Alves de Paula 
– Belo Horizonte II 210,00 m²

16. Rua E – Belo Horizonte II                                                   
1.099,00 m²

17. Rua F – Belo Horizonte II                                                   
700,00 m²

18. Rua P – Belo Horizonte II                                                   
1.407,00 m²

Total: 5.097,95 m²
Total Geral: 18.061,89 m²

Liga Andrelândense de Futebol

Fotos: Secretaria de Turismo 

Fotos: Secretaria de Turismo 
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Passeio Ecológico atrai turistas 
para Bom Jardim de Minas

Com ou sem aventura? 
Caminhos longos ou mais 
curtos? Passar pela mata 
ou pela terra? À pé ou de 
carro? Tem para todos os 
gostos, mas tem que ter 
disposição e gostar da na-
tureza. Assim é o Passeio 
Ecológico ofertado em Bom 
Jardim de Minas pelos Cha-
lés Camara e Vida Verde.

Com o objetivo de fo-
mentar o turismo na cidade, 
Felipe Teixeira é um dos 
empresários que tem apos-
tado no gosto dos turistas 
pela natureza e vontade 
de apreciá-la de perto para 
tornar o Passeio Ecológico 
em um atrativo turístico, 
gerando emprego e renda 
para o município.

O último percurso, o das 
Três Quedas, realizado no 
dia 27 de outubro, percor-
reu um caminho de 29 km 
levando os turistas até as 
mais belas cachoeiras da 
região localizada em Bom 
Jardim de Minas. Os turis-
tas puderam apreciar as 
corredeiras e os mirantes 
do trecho.    

“Esse é o nosso segun-
do evento, e vemos que 
a demanda está aumen-
tando e todos os meses 
teremos uma programação 
de passeio. Nosso objetivo 
é divulgar a cidade e mos-
trar seu grande potencial 
turístico junto com as mais 
variadas ações que vem 
sendo desenvolvidas para 
fomentar o turismo local”, 
disse Teixeira.

De acordo com o em-
presário, os passeios foram 
idealizados em 2014, porém 
não eram realizados com 
regularidade com espa-
çamentos de três a seis 
meses. “A partir do ano que 
vem teremos diversos ro-
teiros e diversas formas de 
fazer o passeio. Até março 
de 2020 prosseguiremos 
com o roteiro das cachoei-
ras devido ao calor. A partir 
de abril do ano que vem 
vamos iniciar os roteiros 
das montanhas devido ao 
tempo mais frio que começa 
a chegar”, disse.

“Cada passeio é voltado 
para um tipo de público 
devido ao caminho já anun-
ciado previamente. Existem 
diversos níveis de passeios 
e os pacotes podem ser es-
colhidos pelo turista incluin-
do hospedagem, transporte, 
guia, etc”, informou Felipe

Pizzas com bordas recheadas 
e decoradas são sucesso em 

Bom Jardim de Minas 

a Na Cantina do Tão, são 
25 sabores de pizza, inclusive 
aquelas fitness com brócolis e 
frango. As bordas podem ser 
recheadas com os mais diversos 
alimentos: queijos cheddar e ca-
tupiry, linguiça calabresa e carne 
seca, dentre muitas outras de 
acordo com o gosto do cliente. 

De acordo com o dono do 
restaurante, o Tão, as pizzas 
são resultados de um inves-
timento em qualidade. “Faço 
parte de um grupo de pizzaoilos 
de São Paulo e lá trocamos 
informações sobre a produção 
de pizzas. Então, cada vez mais 
estou aprendendo a fazer pizzas 
cada vez melhores”, disse. 

“Para superar a crise finan-
ceira e aumentar o faturamento, 

precisei demitir alguns fun-
cionários e eu mesmo assumi 
a produção diária. Consigo 
produzir a pizza com mais 
carinho para meus clientes”, 
complementou Tão. 

Desde 2006, a Cantina do 
Tão oferta na cidade as melho-
res comidas da região. “Come-
çamos contratados para servir 
alimentação para uma empresa 
de reflorestamento, porém a 
empresa trabalhava somente na 
época do ano, então precisamos 
inovar para continuar a atender 
demais públicos durante o ano”, 
contou o proprietário.    

Além das deliciosas pizzas, 
o restaurante ainda serve almo-
ços e lçanches.

Disk Pizza 32 9 9992-1831

Que tal uma pizza hoje? Mas não é qualquer pizza. É a mais cria-
tiva e gostosa da região. Na Cantina do Tão tem pizza para to-

dos os gostos e as bordas são decoradas e recheadas.

Fotos: Rubens Diniz
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Medalha da Câmara 
Municipal valoriza apoio ao 

Esporte em São Vicente
Os atletas vicencianos do 

vôlei que conquistaram a 5ª 
colocação no JEMG Estadual, 
em Uberaba, receberam mais 
uma medalha. Mas, dessa vez, 
não como conquista de um título 
esportivo, mas como honraria 
da Câmara Municipal de São 
Vicente de Minas.

Concedida ao grupo e ao téc-
nico Bruno Carielo, a medalha de 
honra ao mérito, na verdade, co-
roa todo o trabalho da Escola de 
Esportes da Prefeitura, criada na 
atual administração municipal.

A Escola de Esportes pro-
porciona a todos os vicencianos 
com idade entre dez e 17 anos o 
acesso ao futsal e ao vôlei. Hoje 
o programa é referência em toda 
a região, atingindo alto nível de 
competitividade. E a Escola de 
Esportes vai muito além, já que 
visa à formação integral de nos-
sas crianças e adolescentes.

“É difícil, é complexo, exige 
sacrifício, esforço, mas quando 
a gente chega, fica muito feliz 
de ver que o trabalho valeu à 
pena. Pegamos um momento 

acesse www.correiodopapagaio.com.br/saovicentedeminas

difícil, com a ruptura da parceria 
com o Colégio Marista e, mesmo 
assim, com muita garra e von-
tade, conseguimos êxito. Muito 
obrigado ao prefeito Lili por ter 
abraçado o nosso projeto”, disse 
o técnico Bruno, em seu discur-
so de agradecimento.

Presente à cerimônia, a edi-
tora do Jornal Panorama Karla 

Velásquez destacou a disciplina 
dos atletas vicencianos no Jo-
pan, jogos promovidos pelo veí-
culo impresso e que tiveram sua 
primeira edição realizada graças 
aos esforços do prefeito Lili do 
Gás, quando ainda era presiden-
te da Câmara Municipal.

“Foi um projeto que o Jornal 
Panorama fez para descobrir 

talentos, para o atleta ter acesso 
a competições e chegarem onde 
São Vicente de Minas chegou 
hoje. Eu me sinto muito feliz, é 
como se eu também estivesse 
sendo homenageada”, declarou 
Karla, emocionada.

Fonte: Assessoria de comu-
nicação da Prefeitura de São 
Vicente de Minas

Vôlei Sub-17 de São Vicente 
de Minas está na fase final 

da liga Sul Mineira
As equipes de vôlei sub-17 

masculina e feminina de São 
Vicente de Minas estão classi-
ficadas para a fase final da Liga 
Sul Mineira de Voleibol. O resul-
tado, inédito para o município, 
confirma o sucesso do estímulo 
permanente ao esporte na atual 
administração.

 “Essa atmosfera de com-
petição, confesso que poucas 
vezes senti na minha vida. Eu 
sempre acreditei nos meus 
sonhos, no potencial desses 
garotos e nunca vou desistir 
deles. Fé é uma palavra tão 
pequena, mas com um poder 
tão grande!... Vamos trabalhar 
como nunca para trazer mais 
esta conquista espetacular para 
nossa cidade!”, comemora o 
técnico Bruno Carielo.

 A comissão organizadora do 
torneio vai definir se a fase final, 
marcada para o mês de novem-
bro, será disputada em Três Co-
rações ou Poços de Caldas.

 A classificação das equipes 
de São Vicente terminou de ser 
definida no último final de sema-
na e foi noticiada à equipe da 
Escola de Esportes da Prefeitu-
ra Municipal pelo presidente da 
Liga Sul Mineira de Vôlei.

 “É uma grande satisfação ver 
a evolução desses garotos, que 
levam o nome de nossa cidade 
para todos os lugares, de forma 
tão positiva! Aproveito para no-
vamente agradecer aos atletas, 
ao técnico Bruno e toda a equipe 
técnica, assim como às famílias 
que apoiam esse trabalho per-
manente e de tanta dedicação”, 
conclui o prefeito Lili.

 Fonte: Assessoria de comu-
nicação da Prefeitura de São 
Vicente de Minas

“QUEM COMPRA TERRA
NUNCA ERRA” 

Corretor e Avaliador de imóveis
Fernando Moreira da Cunha

CRECI-MGF 18.330  CNAI 250.249

Celular 35 997205788  -  ZAP 31 987015606
São Vicente de Minas e região
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São Lourenço

Orlando Drummond completa 100 anos

Orlando Drummond homenageado na Escolinha do Professor Raimundo exibida no dia 20 de outubro

Cidadão sãolourenciano que esbanja talento e bom humor 
é estaque no meio artístico e familiar

Por Gislene Vilela

Em São Lourenço, o consa-
grado ator e mito das dublagens 
busca descansar, ter contato 
com as pessoas e a natureza. 
Sempre manifestou carinho 
pela estância hidromineral que 
tem frequentado desde o fim da 
década de 1970. 

Os munícipes, reconhecen-
do sua ligação com a cidade, 
outorgaram-lhe o Título de 
Cidadão Honorário de São 
Lourenço. 

A décima quinta edição do 
Festival de Artes Cênicas de 
São Lourenço, realizada pela 
Prefeitura Municipal, através 
da Diretoria de Cultura e Se-
cretaria de Educação, dos dias 
01 a 11 de outubro de 2019, foi 
marcada pelo troféu “Orlando 
Drummond” oferecido pela Dire-
toria de Cultura como forma de 
homenagear este artista queri-
do por São Lourenço. Cumpre 
registrar aqui a gravação de sua 
voz, isto é:  Deus dirigindo-se a 
Moisés no Êxodo, apresentada 
na encenação da “Vida, Paixão 
e Morte de Jesus” durante anos 
em São Lourenço pelo Grupo 
Evangelizarte.

Seja dublando o persona-
gem do Scooby - Doo ou inter-
pretando o “Seu Peru” da Esco-
linha do Professor Raimundo, 
sempre dava um jeitinho de 
homenagear a cidade.  Uma 
das inúmeras citações: “Valei-
me meu São Lourenço!”.

Orlando e sua esposa Glória 
têm comemorado alguns aniver-
sários da cidade. Em especial, o 
ator participou da revista “Proje-
to Aula Viva” em comemoração 
aos 90 anos de emancipação 
político-administrativa com a 
seguinte declaração: “São Lou-
renço é uma presença tão forte 
na minha vida que transmiti a 
meus filhos e netos o amor por 
esta cidade extraordinária”. 

Dentre as datas festivas 
que comemorou em São Lou-

renço, destacamos a recepção 
no Hotel Londres, quando dos 
seus 80 anos. 

O ator, solidário com o 
acontecimento triste que mar-
cou a história de São Louren-
ço - enchente no ano 2000, 
enviou uma mensagem intitu-
lada “Gente boa e amiga de 
São Lourenço”.  Palavras de 
conforto em um momento tão 
difícil. Em um dos trechos dis-
se: “Neste momento de tanta 
tristeza não poderia deixar de 
prestar minha solidariedade 
a todos vocês. Como é do 
conhecimento de todos, sou 
carioca de nascimento, mas 
mineiro de São Lourenço por 
opção”.  No último parágrafo 
enfatizou seu apoio: “Desde já 
coloco-me à disposição para 
ajudar no que estiver ao meu 
alcance. Na adversidade é 
que se cresce. Em meio a pro-
blemas é que conhecemos os 
verdadeiros amigos. Contem 
comigo, com minha prece, meu 
pensamento, com minha pre-
sença física e espiritual e com 
o meu MAIORRRAPOIO!!!”. E 
realmente a cidade contou com 
seu apoio. Dias depois, veio 
para São Lourenço e desfilou 
como destaque, ao lado de 
sua esposa Glória, no carnaval 
daquele ano, divulgando assim 
a restauração da cidade.

Quando tinham apartamen-
to na cidade, passava 15 dias 
em São Lourenço e 15 dias no 
Rio. “Orlando ia para o Rio para 
fazer suas gravações e retorna-
va,” revela Glória. 

Em janeiro de 2019, veio 
curtir uma semana em São 
Lourenço com alguns familiares 
e desfrutar um pouco da cidade 
que tanto ama.

Segundo Glória, Orlando 
celebrou seus 100 anos de vida, 
saúde e bênçãos em Petrópolis, 
na casa da filha Lenita acari-
nhado pela família.  

Em entrevista a esta repór-
ter, a família Drummond envia 

um abraço com muita saudade 
a todos de São Lourenço.

Dia 21/10, o artista recebeu 
da Câmara Municipal “Moção 
de Parabéns” pelo seu centená-
rio. A homenagem foi proposta 
pelo vereador Natanael de 
Oliveira, após a publicação de 
uma reportagem no portal do 
jornal Correio do Papagaio, na 
véspera do seu aniversário.

Essa moção é um reconhe-
cimento da Casa Legislativa por 
sua trajetória de sucesso e pelo 
amor que tem por São Lourenço. 
“Saúde e sucesso em sua vida, 
são os votos da população de 
São Lourenço, que V. S.ª tanto 
ama e sempre enaltece”.

Parabéns Orlando Drum-
mond! 100 anos de histórias e 
memórias. Um século de vida, 
arte e bom humor. Louvado seja 
Deus por sua existência.

Alguns dados biográficos

Orlando Drummond Cardo-
so nasceu no Rio de Janeiro, a 
18 de outubro de 1919. Iniciou 
sua carreira no meio artístico 
em 1942. Ator, comediante, 
radialista e dublador.

Ganhou notoriedade pelo 
personagem “Seu Peru” da 
Escolinha do Professor Rai-
mundo, na primeira versão do 
programa. Dono dos bordões: 
“Estou porraqui” e “Com meu 
maiorrrapoio”.

Uma das maiores lendas da 
dublagem no Brasil. Em sua tra-
jetória, emprestou sua voz para 
inúmeros personagens que fize-
ram parte da história da infância 
de muitos brasileirinhos: Popeye, 
o Vingador da Caverna do Dra-
gão, o Sargento Garcia do Zorro, 
o Gargamel dos Smurfs, o Alfie, 

X Mantiqueira 2019 – emoção e beleza 
no céu de São Lourenço

Competição recebeu mais de 100 pilotos de três estados brasileiros na Montanha Sagrada
Entre os dias 18 e 20 de 

outubro, São Lourenço sediou 
a sétima edição do X Mantiquei-
ra, organizado pelo Clube São 
Lourenço de Voo Livre.

 O evento recebeu a final da 
etapa do Campeonato Mineiro 
e Paulista de parapente e a 
segunda etapa da Copa Rio, 
válida pelo campeonato carioca 
de parapente. A competição 
aconteceu na Rampa de Voo 
Livre da Montanha Sagrada, 
com entrada pela Fazenda 
Santa Helena, no bairro São 
Lourenço Velho. A organização 
disponibilizou transporte para 
facilitar o acesso à mesma.

A rampa na Montanha Sa-
grada, local da decolagem, 
situa-se a 1.088 metros de alti-
tude e desnível de 270 metros.  
De onde se descortina uma 
beleza exuberante e única.

A organização ofereceu 
atrações aos munícipes e tu-
ristas: praça de alimentação, 
música ao vivo com shows da 
Banda Pop Matuto (a partir 
das 11:00h), Yoga na Mon-
tanha (Dharma Yoga) uma 
experiência de buscar uma 
integração significativa com a 
natureza, entre outras. 

 O evento proporcionou 
aos presentes oportunidades 
de fotos sensacionais com 

saldo de muitos posts, likes e 
comentários nas redes sociais, 
oportunizando assim a divulga-
ção do esporte e da beleza da 
região. Em um desses posts 
Lily Costa comentou: “Olha que 
lindo, nem sabia que tinha esse 
lugar lindo em São Lourenço, 

fiquei mais apaixonada por 
essa cidade”. Na página do 
facebook de Mauricio Morais 
(um dos organizadores) ele 
destaca a presença no evento 
do recordista mundial Rafael 
Barros - 582 km (11:50hs)  em 
um único voo realizado no ser-

tão do Nordeste. 
Em entrevista, vários dos 

presentes expressaram o de-
sejo de ter repetida tão vibrante 
experiência por muitas vezes.

O Clube São Lourenço de 
Voo Livre agradece a todos que 
prestigiaram o evento.

o Eteimoso, entre outros. Entrou 
para o “Guinness Book” - Livro dos 
recordes - por dublar Scooby Doo 
por mais de quatro décadas.

Mês de outubro especial. 

100 anos de vida e também a 
celebração de 68 anos de casa-
mento com Glória Drummond, 
dia 27. Dessa união feliz: dois 
filhos, cinco netos e bisnetos.

Orlando Drummond ao lado de sua esposa Glória em São Lourenço

Da Montanha Sagrada, citadinos e turistas impressionados com a beleza natural

Entre as atrações do evento, dois dias de shows ao vivo com a  
Banda Pop Matuto

Yoga e Montanha Sagrada: prática de meditação e conexão com 
a natureza

Fotos: Gislene Vilela

Foto: Arquivo/Gislene Vilela

Imagem reproduzida da TV Globo


