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Setor de turismo tem
autorização para funcionar com
restrições em São Lourenço
Eventos e excursões continuam proibidos na cidade

Sebrae Day debate a toxicidade na
liderança das organizações

O setor do Turismo de
São Lourenço recebeu
autorização para funcionar
novamente nesta sextafeira, 7, com restrições.
Após cinco meses fechados, além dos hotéis, os
atrativos turísticos e o terminal rodoviário da cidade
também estão liberados
com restrições. Os eventos
e excursões continuam
suspensos.
O decreto nº 7.924 (https://saolourenco.mg.gov.
br/arquivos/publicacaoofic
ial/03082020171155DECR
ETON%C2%BA7.924.pdf)
liberou o funcionamento
dos hotéis com restrições.
Entre elas estão a limitação
de hóspedes a 30% da capacidade de leitos de cada
hotel e o cadastramento no
Cadastur, do Ministério do
Turismo (MTur).
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Sobre Rodas

Linha 2021 do Volkswagen T-Cross aprimora
a conectividade ao incorporar o multimídia
VW Play, que estreou no Nivus
O “timing” foi perfeito. Na mesma semana em que a Fenabrave
anunciou que o T-Cross emplacou
10.211 unidades e se tornou o
carro mais vendido do Brasil em
julho, a Volkswagen apresenta o
modelo 2021 do primeiro utilitário
esportivo da marca produzido
no país. Desenvolvido sobre a
Estratégia Modular MQB e apresentado globalmente em outubro
de 2018, T-Cross foi lançado no
mercado brasileiro em fevereiro
de 2019, mas não se tornou um
sucesso instantâneo. As vendas
demoraram a crescer até que,
em meio à forte retração generalizada das vendas causadas pela
pandemia do coronavírus, o SUV
da Volkswagen começou a galgar
posições no ranking.
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Atos e Gerais

Prêmio Excelência e Mérito
Nessa terça-feira, 04 de
agosto de 2020, aconteceu na
Sede do 57º BPM a solenidade
de entrega do Prêmio Excelência e Mérito da 17ª RPM aos
policiais militares que se destacaram no segundo semestre
de 2019, primeiro e segundo
trimestres de 2020.
O referido prêmio foi instituído pelo Comandante da
17ª Região de Polícia Militar,
Coronel PM Oterson Luís Nocelli, no ano de 2019, e tem
como objetivo reconhecer e
homenagear os servidores
das áreas operacional e administrativa que, incansavelmente, labutam com esforço
e dedicação, no desempenho
de suas funções.

Parabéns aos agraciados:

Explicando as parábolas de
Jesus: O juiz iníquo

OPERACIONAL:
2º Ten PM Adão Aparecido
de Oliveira
2º Ten PM Márcio Kobaiashi
Lopes
3º Sgt PM Ricardo Pereira
de Souza
3º Sgt PM Alexandre Vieira
Almeida
3º Sgt PM Maurício Antônio
da Silva
Cb PM Lourenildo de Souza
Moreira
ADMINISTRATIVO:
2º Ten PM Lucas Bruzadelli
Paulino da Costa
2º Sgt PM Thiago dos Santos
Martins

Resumo da parábola

Cb PM Robson Salomão
Ferreira Costa
“POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS: 245 ANOS, UMA

POLÍCIA SOLIDÁRIA”
Agência Local de Comunicação Organizacional do 57º
BPM

Sebrae Day debate a toxicidade
na liderança das organizações
Especialista Alessandra Assad abordou a valorização do bem-estar e uma gestão
contagiante como estímulos para melhores resultados
Você é um líder contagiante
ou contagioso? Quais são os
impactos das emoções no ambiente corporativo? A CEO da
Assim Assad Desenvolvimento
Humano, Alessandra Assad,
apresentou as respostas para
esses questionamentos durante
mais uma edição do Sebrae
Day, na última quinta-feira (6).
A palestra foi realizada por meio
da plataforma do Inovabra Habitat, espaço que favorece e estimula a coinovação, e abordou a
questão da liderança tóxica.
Na ocasião, a especialista
ressaltou a importância de uma
gestão que valorize o bem-estar
dos colaboradores como forma
de melhorar o desempenho de
indicadores. “Muitos líderes me
dizem que não têm tempo para
‘administrar porta de banheiro’

ou ver quem chorou, mas a
questão não é essa. Você é
responsável pela sua equipe!
Pessoas que não estão bem,
não produzem. Isso não é administrar mimimi, e sim gerenciar
resultados”, comentou.
Alessandra explicou que
empresas saudáveis são compostas por pessoas sadias e
que a liderança tóxica é aquela
cujo gestor é capaz de gerar
“toxinas” que causem dor de
qualquer natureza, seja ela física ou psicológica. Ela também
ressaltou que a dor emocional
causada por metas desafiadoras é um subproduto dentro das
organizações e que é papel do
líder conduzir esse processo de
forma saudável.
De acordo com a CEO,
diversos fatores do ambiente

podem transformar a dor emocional em toxicidade, sendo que
a resposta de cada indivíduo
pode ser nociva e se tornar contagiosa ou curativa. Ela citou
como exemplos de toxicidade
a submissão de empregados
a jornadas excessivas e o assédio moral ou sexual. “Nem
toda toxina é proveniente de
assédio, mas toda forma de
assédio é contagiosa. Cabe ao
líder identificar esses casos,
intervir e amortizar as emoções nocivas, sem criar novas
dores. A habilidade do gestor
em administrar esse tipo de situação é o que vai dizer se será
contagiante ou contagioso”,
argumentou.
“Pessoas machucadas ficam tão obcecadas pela dor,
que não conseguem se con-

centrar, não são criativas e são
incapazes de gerar excelência.
Quando essa dor é tóxica, ela
se maximiza. Um ambiente de
medo jamais será propício para
a inovação. Quem tem medo de
errar, não cria nada novo”. E
então a especialista finalizou:
“Que tipo de líder você quer
ser? Contagiante ou contagioso? A sua história e a de seus
liderados será escrita por você.
Pense nisso”. Sebrae Day
O Sebrae Day é uma série
de debates sobre temas relativos à inovação nos pequenos negócios promovido pelo
Sebrae. Os encontros, que
aconteciam sempre no espaço Inovabra Habitat, em São
Paulo, estão sendo feitos por
meio digital desde o início da
pandemia.

Nessa parábola temos
dois personagens principais: Um juiz e uma viúva. A
viúva tinha uma causa justa
contra um adversário que
não é revelado no texto. O
que se vê é que ela desejava ardentemente que o juiz
julgasse sua causa, fazendo
justiça. O juiz a desprezou
várias vezes ignorando o
seu pedido. No entanto,
pela insistência da viúva, e
pela importunação que ela
causava a ele, o juiz decide
que iria julgar a causa.
Explicação
O juiz dessa parábola
representa o lado mais forte
da sociedade. O cargo que
ocupava demonstrava que
era alguém muito importante
e que não temia nada nem
ninguém. Era poderoso e iníquo (ou seja, não era um juiz
justo). A viúva representa o
extremo frágil e sem recursos. As viúvas eram marginalizadas na sociedade dos
tempos de Jesus, porém,
essa viúva através da sua
busca justa, convenceu um
juiz injusto a julgar corretamente sua causa.
LIÇÕES DA PARÁBOLA

‘Emprestômetro’ registra mais de
30 bilhões liberados para micro e
pequenas empresas
Lançada há um mês, ferramenta contabiliza, em tempo real, empréstimos realizados
por meio de programas públicos de acesso ao crédito, como Pronampe e Fampe
Lançada há um mês, ferramenta contabiliza, em tempo
real, empréstimos realizados
por meio de programas públicos
de acesso ao crédito, como
Pronampe e Fampe
A plataforma de monitoramento do Ministério da Economia conhecida como ‘Emprestômetro’ atingiu a marca de R$
33,73 bilhões em empréstimos
concedidos aos pequenos negócios, com 380 mil contratos
efetuados por meio de programas públicos de acesso ao
crédito. O maior volume de recursos liberados até o momento
foi realizado pelo Pronampe
(Programa Nacional de Apoio
às Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte) com R$ 18,7
bilhões, e pela linha de crédito
oferecida pelo BNDES (Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social) com garantias do Fundo Garantidor
de Investimentos (FGI), que
já alcançou R$ 6,2 bilhões em
valor contratado.
Lançado há um mês, o ‘Emprestômetro’, contabiliza, em
tempo real, os empréstimos realizados por meio de programas
públicos de acesso a crédito. A
ferramenta foi desenvolvida e
é operacionalizada pela Secretaria Especial de Produtividade,
Emprego e Competitividade
(SEPEC) do Ministério da Economia, com apoio do Sebrae.
De acordo com a Subsecretária de Desenvolvimento de
Micro e Pequenas Empresas,
Empreendedorismo e Artesanato do Ministério da Economia,
Antônia Tallarida, a iniciativa
conseguiu dar transparência ao
uso dos recursos públicos para
as linhas de crédito que foram
lançadas para mitigar os efeitos

decorrentes da pandemia do
novo coronavírus na economia
e seguirá sendo aperfeiçoada
para ampliar as informações
disponíveis. “Hoje, o foco da
ferramenta está nas linhas
anunciadas, mas daqui para
frente queremos monitorar os
empréstimos normais. Vamos
olhar as operações recorrentes
das instituições financeiras,
acompanhar as taxas de juros e
o tíquete médio das operações,
por exemplo, entre outros indicadores, para entendermos se
as ações que vamos fazer de
forma transversal vão continuar
melhorando o acesso a crédito
como as ações emergenciais
em prática já melhoraram”,
destacou.
Outra linha de crédito acompanhada pelo ‘Emprestômetro’
é a realizada pelo Fampe (Fundo de Aval às Micro e Pequenas
Empresas), constituído pelo Sebrae junto à Caixa Econômica
Federal. Desde abril, o banco
é uma das 12 instituições financeiras conveniadas para operacionalizar os recursos do Fundo
que complementa garantias
nos empréstimos contratados
pelos pequenos negócios. Até
o momento, o Fampe/Caixa já
concedeu quase R$ 2 bilhões
em crédito para os pequenos
negócios por meio de 25 mil
contratos, com maior volume de
desembolso nos meses de maio
e junho. A expectativa é que, até
o final do ano, as operações do
Fampe permitirão a concessão
de aproximadamente R$ 7,5
bilhões em crédito.
Além de disponibilizar o
Fampe, o Sebrae também
oferece toda assistência aos
empreendedores desde o início do processo de acesso ao

crédito até sua liquidação. Para
o analista do Sebrae, Pedro
Rodrigues, esse é o grande
diferencial da linha de crédito
oferecida pelo Fundo. “Com o
avanço da pandemia, o Sebrae
realizou ajustes operacionais no
Fampe para dar mais celeridade
aos processos juntos às instituições financeiras conveniadas,
garantindo o compromisso de
honrarem aquelas operações
que forem solicitadas. Ao mesmo tempo, atuamos junto aos
empresários para que eles
consigam avaliar a melhor forma de utilizar esses recursos
e com isso, mitigamos riscos e
inadimplência”, explicou.
Pronampe
O Governo Federal deve
liberar neste mês mais R$ 12
bilhões para o Pronampe (Programa Nacional de Apoio às
Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte). O reforço de
crédito para as micro e pequenas empresas já foi aprovado
pela Câmara dos Deputados e
depende agora de sanção presidencial. A expectativa é que
as instituições financeiras que

aderiram ao programa tenham
acesso ao recurso até o dia 15
de agosto.
Atualmente, 11 instituições
financeiras aderiram ao Pronampe, entre elas os principais
bancos como Caixa, Banco do
Brasil, Itaú e o Santander que
anunciou operação este mês.
A entrada de novas instituições
financeiras é considerada uma
concorrência saudável ao incentivar melhores condições de
operacionalização dos recursos
e permitir, por exemplo, que
todas renunciassem da TAC
(Taxa de Abertura de Crédito).
De acordo com dados disponibilizados pelo ‘Emprestômetro’, dos R$ 18,7 bilhões
liberados pelo programa até
agora, 65,1% foram para Pequenas Empresas e 25,34%
para Microempresas, com
número de contratos muito
próximos, sendo 46,8% para
Microempresas e 40,2% para
Pequenas Empresas. O Bancoob e o Sicredi, que aderiram
ao programa recentemente,
estão entre as cinco instituições
financeiras que mais liberaram
crédito, com quase R$ 2 bilhões
contratados.

Classificados

Vende-se casa alto padrão em Andrelandia com ampla sala
em conceito aberto,piso em porcelanato, ar condicionado e
lareira. 3 amplos quartos em sinteco com armários embutidos;
sendo um suíte com ar condicionado e ar quente, todos em
bancada de mármore e blindex no boxe. Amplo banheiro social
com bancada em mármore e brindes. Cozinha espaçosa com
armários , fogão e pia com 2 cubas embutidos. Aquecedor solar
e água aquecida em todas as torneiras. 4 câmeras de vigilância.
Garagem para 4 carros. Área externa coberta e forrada com
lavanderia e cozinha com pia em granito. Na parte debaixo da
casa tem 1 apartamento + sala para oficina/escritório /consultório. Valor $550.000,00 Contato :32-98431-6855

O tema central da parábola é a oração perseverante. O texto já revela isso logo
no início: “Disse-lhes Jesus
uma parábola sobre o dever
de orar sempre e nunca esmorecer” (Lc 18. 1). A viúva é
a personagem que nos mostra que devemos buscar a
solução das nossas causas
justas. Observe que ela não
busca vingança contra seu
adversário, antes, busca que
o juiz dê o ganho de causa
a ela, pois tinha certeza que
estava correta. Isso mostra
fé da parte dela. Podemos
identificar essa viúva com
os servos de Deus.
Deus ouve as orações e

faz o que é correto. Esse juiz
iníquo faz um contraste com
o juiz justo, que é o Deus
todo poderoso. Se um juiz
iníquo ouviu uma pessoa
das mais simples e humildes da sociedade, e julgou
a sua causa, Deus, o todo
poderoso juiz justo, não iria
fazer muito melhor do que
isso? Com certeza! Por isso,
o texto mostra claramente
essa verdade: “Não fará Deus
justiça aos seus escolhidos,
que a ele clamam dia e noite,
embora pareça demorado em
defendê-los?” (Lc 18. 7)
Deus não é demorado
em responder ao clamor de
seus servos. A ansiedade
da viúva certamente era
muito grande para ver a sua
situação resolvida. Porém,
precisou de vários encontros
com o juiz para que ele a
atendesse. Precisou ser resistente e persistente. Deus
faz todas as coisas no tempo
certo. A nossa ansiedade e
imediatismo muitas vezes
destroem a nossa persistência e a nossa fé. A parábola
termina dizendo que Deus
faz justiça depressa e não
demorada. “Digo-vos que,
depressa, lhes fará justiça.”
(Lc 18. 8). Assim, se um juiz
humano e iníquo consegue
trazer soluções para as
questões apresentadas a
Ele, Deus muito mais!
Existe fé verdadeira
nas orações das pessoas?
A conclusão da parábola
é impressionante. Jesus
derruba a questão do imediatismo e mostra que na
realidade o que falta muitas vezes nas pessoas é
a fé. A viúva teve fé, mas
muitos não têm. Com uma
pergunta de efeito Jesus
questiona se aqueles que
vêm até Deus com suas
orações serão como a viúva cheia de fé perseverante
ou não. “Contudo, quando
vier o Filho do Homem,
achará, porventura, fé na
terra?” (Lc 18. 8)
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Gerais

Informe Epidemiológico
Coronavírus 7/8/2020

Até o momento foram 147.323 casos
confirmados*. Estão em acompanhamento** 28.360 casos e são 115.582 casos
recuperados***. Estão confirmados 3.381
óbitos. São 16.038 casos de internação
hospitalar na rede pública e privada e a
letalidade da doença é de 2,1%.
A SES-MG reforça que o número
de casos e óbitos confirmados nas
últimas 24h pode não retratar a ocorrência de novos casos no período,
mas o total de casos notificados à
SES/MG nas últimas 24h.
*Total de casos confirmados:
soma dos casos confirmados, que
não evoluíram para óbito e dos óbitos
confirmados por covid-19.

**Casos em acompanhamento:
casos confirmados de covid-19,
que não evoluíram para óbito, cuja
condição clínica permanece sendo
acompanhada ou aguarda atualização pelos municípios.
***Casos recuperados: casos confirmados de covid-19 que receberam alta
hospitalar e/ou cumpriram isolamento domiciliar de 14 dias sem intercorrências.
Óbitos confirmados: óbitos confirmados para covid-19.
*Devido à alteração, com a unificação das informações repassadas
pelas prefeituras ao sistema federal
e não mais à SES-MG, momentaneamente não serão divulgadas

determinadas informações sobre os
óbitos, como sexo e idade, até que
as mudanças estejam concluídas. A
previsão é de que os dados voltem a
ser divulgados na próxima semana*.
Dados parciais, sujeitos a alterações. Atualizado em 7/8/2020. Fonte:
COES MINAS/COVID-19/SES-MG.
Considerando que o Ministério
da Saúde classificou todo o país
como transmissão comunitária, além
da necessidade de qualificar as
informações sobre a circulação do
Coronavírus em Minas Gerais, desde
23/3/2020, o Boletim Informativo Diário Covid-19 publica o detalhamento
apenas dos casos confirmados.
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Romeu Zema faz entrega
de novos respiradores no
interior do estado

Equipamentos vão ampliar capacidade de atendimento nas
regiões de Três Pontas e Oliveira
O governador Romeu Zema entregou nesta sexta-feira (7/8) cinco
respiradores e cinco monitores para
a Santa Casa de Misericórdia do Hospital São Francisco de Assis, em Três
Pontas. Os aparelhos serão utilizados
no tratamento de pacientes com
covid-19 no município e na região.
Durante coletiva de imprensa,
Zema enfatizou que, com as entregas
dos aparelhos, o sistema de Saúde
de Três Pontas está mais fortalecido
em relação ao início da pandemia, em
março. “Quando o sistema de Saúde
está organizado e as ações corretas
são tomadas muitas vidas podem ser
salvas. É isso que o nosso governo
tem procurado fazer”, afirmou.
O governador também enfatizou
o trabalho do Governo de Minas junto
às prefeituras. Segundo o chefe do
Executivo, diferentemente de outros
estados que tiveram uma decisão centralizada, Minas Gerais descentralizou
as decisões. “Por meio do Plano Minas
Consciente auxiliamos os municípios
na tomada de decisão. Aprimoramos
os protocolos para enquadrar à realidade das cidades”, explicou.
Legado
Os constantes investimentos em
hospitais de estruturas permanentes
serão um legado que as ações de
enfrentamento à pandemia deixarão
para o Sistema Único de Saúde (SUS)
do Estado. De fevereiro a agosto deste ano, foram abertos 1.678 leitos de
UTI em Minas Gerais, o equivalente
a um aumento de 81%.
Do total de novos leitos de UTI
viabilizados no estado, 220 estão na
macrorregião de Saúde Sul. Antes
da pandemia, eram 281 unidades,
número que passou agora para 501,
expansão de 78%.
Como resultado, Minas apresenta
a menor taxa de óbito pela covid-19 por
100 mil habitantes no país. Com relação
à qualificação da rede de saúde pública
do Estado, o governo adquiriu 1.047
respiradores para auxiliar os municípios
no enfrentamento à pandemia.
Outros 343 equipamentos foram
enviados pelo Ministério da Saúde,
sendo 174 para uso em UTIs, além
de 169 ventiladores de transporte,
utilizados em ambulâncias.
O secretário de Estado de Saúde,
Carlos Eduardo Amaral, explicou que
o trabalho de ampliar leitos onde já

existia a terapia intensiva é mais fácil,
simples e mais seguro do que criar
um hospital de campanha. “Nosso
objetivo era ter um colchão de leitos
para que nenhuma região ficasse
desassistida”, disse.
Oliveira
O governador Romeu Zema
também entregou seis respiradores
nesta sexta-feira (7/8), em Oliveira,
na região Centro-Oeste, que vão equipar o Hospital São Judas Tadeu. Os
aparelhos vão possibilitar a abertura
de leitos de UTI (Unidade de Terapia
Intensiva) para ampliar a capacidade
de atendimento a pacientes com
covid-19 no município e na região.
Do total de 1.678 novos leitos de
UTI viabilizados em todo o estado
desde o início da pandemia, 141
estão na macrorregião de Saúde
Oeste. Antes, eram 109 unidades,
número que passou agora para 250,
o equivalente a um aumento de 129%.
Hoje, Minas Gerais conta com 3.750
leitos de UTI na rede pública.
Ao todo, com a entrega desta
sexta-feira, o Governo de Minas já
destinou à macrorregião de Saúde
Oeste 13 respiradores invasivos e 2
cardioversores para auxílio no enfrentamento do coronavírus nas cidades.
Esforços
Durante a cerimônia, que também
contou com a presença do secretário de
Saúde, Carlos Eduardo, Romeu Zema
afirmou que as entregas demonstram
o esforço da gestão para equipar os
hospitais da rede pública e ampliar a

capacidade de atendimento.
“Hoje, o estado tem um sistema
de Saúde muito melhor do que o que
tinha no início do ano. Nós compramos
novos aparelhos, recolhemos e consertamos outros. Isso tem nos dado
condição para prestar atendimento
aos mineiros e lidar com a pandemia
de uma forma efetiva”, avaliou.
Zema também lembrou que a
adesão dos mineiros à máscara de
proteção e aos cuidados de higiene
e distanciamento são fundamentais
para o controle da pandemia.
“Não vamos facilitar. Estamos
longe de ter vencido a guerra, ainda
teremos muitas batalhas pela frente.
Precisamos continuar com todas essas medidas de segurança. Distanciamento, uso da máscara, higienização.
Até que uma vacina fique pronta e as
pessoas sejam imunizadas, não há
alternativa”, explicou.
Também participaram da entrega
o deputado estadual Gustavo Mitre; a
prefeita de Oliveira, Cristine Lasmar; o
diretor administrativo do Hospital São
Judas Tadeu, Ramon Alves Gonçalves; entre outras autoridades.
Investimentos
Em quase cinco meses de pandemia, o Estado de Minas Gerais já
repassou cerca de R$ 1,2 bilhão para
estruturar a assistência de Saúde nos
municípios mineiros. Equipar a rede
pública é a prioridade do governo, tanto como estratégia para enfrentamento
da doença no estado quanto como
ação de responsabilidade fiscal.
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Sobre Rodas

A naked Triumph Street Triple RS chega
ao Brasil com visual arrojado e motor de
123 cavalos

Fotos: Divulgação

por Aldo Tizzani, do “MinutoMotor” especial para a
AutoMotrix
Depois da apresentação da
aventureira Tiger 900, a Triumph
não perdeu tempo e lança a nova
Street Triple RS. A naked, que
foi uma das principais atrações
do estande da marca no Salão
Duas Rodas em 2019, exibe um
desenho radical, boa dose de
eletrônica e um motor de três
cilindros de 765 cc, de 123 cavalos de potência, derivado da
categoria Moto2. Chega por R$
54.990 e está disponível em duas
cores: Silver Ice (prata) e Matt Jet
Black (preta).
O motor de 765 cc da nova
Street Triple RS ganhou um aumento significativo no seu torque,
que agora ficou 9% maior na
faixa intermediária de rotações,
atingindo um pico de 8 kgfm a
9.350 rpm. A curva de potência
também aumentou 9% na faixa
intermediária, chegando a 123
cavalos a 11.750 rpm. As atualizações do motor exigiram um novo
escape. O acelerador é ainda
mais responsivo, como resultado
de uma redução de 7% na inércia
rotacional, que, combinada com o
aumento do torque, oferece uma
melhoria no desempenho. A moto
ganhou “quickshifter” bidirecional, no qual o motociclista pode
passar as marchas, para cima ou
para baixo, sem o acionamento
da embreagem.
A nova Street Triple RS adotou um novo visual, muito mais
agressivo. Os faróis de leds, por
exemplo, foram completamente
renovados. Os de rodagem diurna (DLR) apresentam um design
totalmente novo e que aumentou
a visibilidade e a segurança na pilotagem. A naked apresenta uma
nova carenagem, mais esportiva
em comparação à versão anterior. A nova tela e a entrada de
ar agora são mais pronunciadas,
combinando com o design dos
novos faróis. Os painéis laterais,
a rabeta e o protetor inferior são
inteiramente novos e mais modernos, como os retrovisores.
O painel de instrumentos TFT
de 5 polegadas agora conta maior
conectividade do My Triumph,
instalado, ativado e com o Bluetooth (opcional). Como em outros
modelos, esse recurso permite a
interação com a câmera GoPro,
com a navegação passo a passo,
a operação do smartphone e a
escolha de músicas por meio dos
botões ergonomicamente otimizados e exibidos na tela TFT. O painel
conta com novos padrões gráficos
– quatro estilos e quatro cores.
Além disso, o ângulo de inclinação
da tela pode ser ajustado.

Lançamento da Triumph Street Triple RS no Brasil

Em termos de tecnologia embarcada, a nova Street Triple
RS apresenta cinco modos de
pilotagem: “Road”, “Rain”, “Sport”,
“Track” e “Rider”. Esses modos
ajustam a resposta do acelerador,
as configurações dos freios ABS e
do controle de tração e podem ser
facilmente selecionados durante
a condução. O “Rain” restringe a
potência a 100 cavalos para maior
segurança e controle. Complementando a nova tecnologia, a
Street Triple RS mantém seu nível
extremamente alto de especificação padrão, incluindo o sistema
Ride by Wire, os freios ABS e o
controle de tração comutável.
A ciclística traz boas novidades. Na dianteira, garfos Showa
de 41 milímetros de diâmetro
totalmente ajustáveis e 115 milímetros de curso. Na traseira, monoamortecedor com reservatório
de gás Öhlins, regulável e com
131 milímetros de curso. A Street
Triple RS apresenta conjunto de
freios Brembo superdimensionado, formado por pinças monobloco de fixação radial de quatro
pistões M50, uma alavanca de
freio ajustável e uma pinça traseira deslizante. Para ajudar na
absorção de impactos e oferecer
frenagens mais precisas, a RS
usa pneus Diablo Supercorsa SP
v3, da Pirelli. Para personalizar a
nova Street Triple RS, a Triumph
oferece aos motociclistas mais
de sessenta acessórios, incluindo
novos piscas em leds, uma nova
tela e novos espelhos e reservatórios usinados. Há ainda uma
nova linha de alforjes resistentes
à água, com montagem de engate
rápido e uma bolsa para tanque e
uma traseira. Para maior conforto, existem manoplas aquecidas
com várias configurações.

De Harley na highway

O norte-americano
Diego Cardenas
pretendia passar
seu quinquagésimo
aniversário na Espanha. No entanto,
com a pandemia do
coronavírus, precisou de um novo plano. Pensou, então,
em uma viagem
que lhe permitisse
manter o distanciamento social, além Diego Cardenas e sua Harley-Davidson LiveWire
de proporcionar um momento memorável. Assim, a bordo de sua motocicleta
elétrica Harley-Davidon LiveWire, percorreu um trajeto entre a fronteira mexicana
dos Estados Unidos e a canadense usando a West Coast Green Highway, uma
rede de estações de carregamento rápido (DC) de veículos elétricos localizadas
a cada 40 ou 80 quilômetros ao longo da Interstate 5 e outras estradas principais
dos Estados de Washington, Oregon e Califórnia. “Queria fazer parte da história
da Harley-Davidson e mostrar ao mundo que a infraestrutura de carregamento
elétrico está crescendo e ser uma inspiração para que outros experimentem
andar em uma moto elétrica como a LiveWire”, disse Cardenas, que pilotou mais
de 2.250 quilômetros e, no dia de seus cinquenta anos, alcançou seu objetivo
chegando à cidade fronteiriça canadense de Blaine, no Estado de Washington.
Ao longo do caminho, ele fez transmissões ao vivo (“lives”) reportando o seu
progresso nas redes sociais. Também fez muitas paradas ao longo do caminho
para passear com sua mulher e a filha, de oito anos, que estavam viajando de
carro e acompanhando o motociclista em seu percurso. “A viagem foi inacreditável, uma ótima jornada”, comemorou Cardenas.

Mudanças cromáticas

A atual geração da
Yamaha R3 chegou em agosto de
2020 e, um ano
depois, o modelo 2021 vem com
alterações de cores e grafismos
e sem qualquer
inovação mecânica ou eletrônica.
A marca japonesa
apresentou a novidade durante uma
Yamaha R3 2021
“live”, que envolveu a imprensa especializada e pilotos da marca. A nova R3 2021 pode ser
encontrada na cor Racing Blue, em que o azul contrasta com detalhes em
cinza, e na inédita Matt Silver, na qual predomina o tom cinza fosco. Além
disso, está disponível a versão Monster MotoGP Edition, com grafismos
inspirados na máquina usada pela equipe de fábrica da Yamaha no Mundial.
O motor continua a ser o de 321 cm³ com dois cilindros paralelos, o mesmo
que move a R3 desde 2015, quando foi apresentada no Brasil, com 42,01
cavalos a 10.750 rpm e 3,02 kgfm a 9 mil rpm. A R3 chega às concessionárias até o fim da primeira quinzena de agosto. Os preços sugeridos, que
não consideram frete ou seguro, são de R$ 26.990 na Midnight Black e na
Monster MotoGP Edition e de R$ 26.490 nas demais.

Jeito mais seguro

A seguradora
Tokio Marine passa a oferecer coberturas básicas
contra colisão,
i n c ê n d i o , ro u b o
e furto, além de
assistência vinte
e quatro horas e
Responsabilidade Civil (RCV-F)
a diversos modelos de motocicletas, de scooters
a modelos de alto desempenho. “A cobertura de Responsabilidade
Civil é um diferencial bastante importante para esse público, uma
vez que a maioria dos acidentes de moto envolve terceiros”, explica
Luiz Padial, diretor da Tokio Marine. Estão aptos ao seguro modelos
Honda, Yamaha, BMW, Triumph, Suzuki, Kawasaki, KTM, Dafra e
Harley-Davidson, cuja finalidade seja lazer e/ou locomoção diária.
Ficam excluídas da oferta motos cujo uso seja comercial, ou seja,
destinado ao transporte e à entrega de objetos e mercadorias. Um
diferencial que a companhia apresenta em seu portfólio é a cobertura de Indenização Integral. Sua contratação prevê indenização
exclusivamente para sinistros que configurem perda total, isso é,
nos quais o custo do reparo fique acima de 75% do valor contratado.
“Queremos levar nossa expertise e qualidade a esse público, que em
muitos casos já conhece a Tokio Marine, e está em busca de uma
alternativa de proteção e segurança para complementar suas opções
de deslocamento no trânsito”, completa Padial.

Harmonizando

A linha 2021 da Yamaha Lander 250
chega às concessionárias com nova cor
e preço atualizado.
No ano passado, a
trail passou por uma
grande reformulação. Herdou o estilo
da sua “irmã” maior
XT 660 e evoluiu em
diversos aspectos,
desde aumento em
2,5 litros na capacidade do tanque de
Yamaha Lander 250 2021
combustível até novos painel e chassi. Seu lançamento foi responsável por tirar a Ténéré
250 de linha. A Lander 250 2021 traz novos grafismos e cor. As Competition Blue (azul)
e Black Eclipse (preto) foram mantidas, apenas recebendo novos adesivos, que agora
têm cores mais harmonizadas com o restante da moto. Na versão em preto, as cores
do grafismo ficam restritas a tons de cinza mais claro e escuro, combinando com preto.
Antes, havia detalhes em dourado. Já na cor azul, saem os detalhes em vermelho dos
adesivos e entra essa mesma combinação de tons de cinza e preto. A grande novidade
da Lander 250 2021 é a cor Dakar Areia (bege) que já havia sido aplicada na Crosser
150. A nova cor remete à pegada mais aventureira traz um grafismo diferenciado. A
Lander 250 2021 tem preço sugerido de R$ 18.390 mais frete.
por Edmundo Dantas - AutoMotrix
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Sobre Rodas

Linha 2021 do Volkswagen T-Cross aprimora
a conectividade ao incorporar o multimídia
VW Play, que estreou no Nivus
O “timing” foi perfeito. Na mesma semana em que a Fenabrave
anunciou que o T-Cross emplacou
10.211 unidades e se tornou o carro
mais vendido do Brasil em julho, a
Volkswagen apresenta o modelo
2021 do primeiro utilitário esportivo
da marca produzido no país. Desenvolvido sobre a Estratégia Modular
MQB e apresentado globalmente
em outubro de 2018, T-Cross foi
lançado no mercado brasileiro em
fevereiro de 2019, mas não se
tornou um sucesso instantâneo. As
vendas demoraram a crescer até
que, em meio à forte retração generalizada das vendas causadas pela
pandemia do coronavírus, o SUV
da Volkswagen começou a galgar
posições no ranking. Até maio, não
aparecia nem entre os dez mais vendidos, porém, em junho, já figurava
como terceiro colocado, e assumiu a
liderança em julho, ultrapassando as
9.716 unidades vendidas pelo Chevrolet Onix, que há cinco anos lidera
as vendas nacionais de automóveis.
Um fator que embalou as vendas do
T-Cross foi a elevada demanda pela
versão Sense, para pessoas com
deficiência (PCD), responsável por
mais de 60% dos emplacamentos
em julho. Com as isenções fiscais,
a configuração é oferecida por R$
57.630. Estratégias de vendas à
parte, na linha 2021 do T-Cross, a
principal novidade é o VW Play, a
nova central de infoentretenimento
apresentada em julho no Nivus.
Mais do que uma moda, a permanente atualização nos conceitos de
conectividade, streaming e serviços
tornou-se quase um fetiche no setor
automotivo em geral – e especialmente no segmento de SUVs. Assim,
a linha 2021 do T-Cross chega às
concessionárias equipada com a
central VW Play como item de série
em todas as versões. Desenvolvido
no Brasil, o moderno multimídia apresentado mundialmente junto com o
Nivus traz tela sensível ao toque de
10,1 polegadas de altíssima resolução (HD+), antirriscos e somente
com botões virtuais. Entre seus
recursos está a conexão de internet
via smartphone do motorista, que
permite ao usuário baixar na própria
central, a partir da loja virtual VW
Play Apps, diversos aplicativos como
iFood (delivery), Deezer (música),
Estapar (estacionamento), Porto
Seguro (seguro), Waze (navegador)
e Ubook (audiobook). Para isso,
conta com um HD interno com capacidade de 10 gigabytes. A central
conta ainda com o Manual Cognitivo
e o APP “Meu VW”, que possibilita
desde de esclarecer dúvidas referente ao veículo até o agendamento
de uma revisão na concessionária de
preferência do proprietário.
A linha 2021 do Volkswagen T-Cross
preserva as listas de equipamentos
de série bem fornidas de itens de
conforto, comodidade, praticidade
e segurança. Desde a configuração
200 TSI com transmissão manual, o
modelo traz de fábrica seis airbags
(dois frontais, dois laterais nos bancos
dianteiros e dois de cortina), controles
eletrônicos de tração (ASR) e estabilidade (ESC), bloqueio eletrônico do
diferencial (XDS+), auxílio de partida
em rampa (Hill Hold Control), arcondicionado, retrovisores externos
com ajuste elétrico e função “Tilt
Down” do lado direito, direção elétrica,
lanternas em leds, faróis de neblina
com função “Cornering Light”, luz
de condução diurna (DRL) em led,
rodas de liga leve de 16 polegadas,
sensor de estacionamento traseiro,
volante multifuncional, vidros elétricos
nas quatro portas, sistema Isofix e
top tether.
A versão básica 200 TSI do
SUV compacto passa a trazer de
série, a partir da linha 2021, com
itens que antes só apareciam nas
configurações mais caras, como
entrada USB no console central,
indicador de controle da pressão
dos pneus (RKA), regulagem de
altura dos faróis e o Sistema de
Frenagem Automática Pós-Colisão
(Post Collision Brake) - reconhece
o primeiro impacto (frontal), aciona
automaticamente o sistema de
freios e evita colisões sequenciais.
Já a versão 200 TSI com transmissão automática ganha a mais em
relação à manual o controlador da

Fotos: Divulgação

velocidade de cruzeiro, a saída do
ar-condicionado para os ocupantes
do banco traseiro, duas saídas USB
para recarga de smartphones para
os passageiros de atrás, volante
multifuncional revestido em couro
com “paddles shifts”, descansabraço central com porta-objetos
e dois alto-falantes dianteiros
adicionais. Assim como na configuração manual, a automática
conta com somente um pacote de
opcionais, que contempla câmera
de ré, sensores de estacionamento dianteiros, espelhos externos
eletronicamente rebatíveis e, como
novidade da linha 2021, rodas de
liga leve de 17 polegadas Manila
diamantadas com parte interna na
cor preta (pneus 205/55 R17).
A partir da versão Comfortline, o
T-Cross passa a ter de fábrica arcondicionado com controle digital
de temperatura Climatronic, câmera
de ré, porta-malas com sistema de
ajuste variável de espaço, sensor
dianteiro de estacionamento, retrovisores externos com rebatimento
automático, iluminação ambiente
em leds e sistema Kessy, que permite acesso ao veículo sem o uso
da chave e botão para partida do
motor. Entre as novidades da configuração para linha 2021 estão as
rodas de liga leve de 17 polegadas
Manila diamantadas com parte
interna na cor preta e sistema de
Detector de Fadiga do motorista analisa uma série de parâmetros
e identifica se o condutor está
cansado, sugerindo, por meio de
um alerta visual e sonoro no painel de instrumentos, um “pit stop”
para despertar e depois continuar
viagem. A versão Comfortline é
equipada com o painel de instrumentos Active Info Display, com tela
de 10,25 polegadas 100% digital e
configurável. Como opcionais mais
relevantes para a versão Comfortline estão disponíveis o teto solar panorâmico Sky View, espelho interno
eletrocrômico e bancos revestidos
parcialmente em couro. As configurações Comfortline e Highline são
equipadas com o Seletor do Perfil
de Condução, gerenciado na tela
do VW Play. Por meio de um botão
ao lado da manopla do câmbio, o
motorista escolhe a experiência
de direção entre os modos “Eco”,
“Sport”, “Normal” e “Individual”. O
sistema atua no gerenciamento
do motor, do ar-condicionado e da
transmissão.
Já a versão topo de linha Highline
se propõe a trazer de série tudo
aquilo que a Volkswagen imagina
satisfazer o cliente desse segmento. Além de todos os itens da
Comfortline, a versão agrega itens
como moldura cromada nos faróis
de neblina, frisos cromados na
região inferior dos vidros laterais,
“rack” de teto em acabamento anodizado prateado, bancos revestidos
parcialmente em couro, espelho
interno eletrocrômico, pedaleira
esportiva com acabamento em
alumínio, sensores de chuva e
crepuscular e sistema start-stop,
que desliga e religa o motor automaticamente quando o T-Cross
para em semáforo, por exemplo,
gerando maior economia de combustível. A Highline ainda conta
com alguns opcionais exclusivos,
como o sistema de som premium
Beats com subwoofer e faróis full-

led com iluminação diurna em leds
(DRL) integrada. Outro opcional
exclusivo da versão é a tecnologia
Park Assist 3.0 (assistente de estacionamento), que permite a parada
autônoma em vagas paralelas e
transversais – e agora com a função
de freio de manobra. O teto solar
Sky View é opcional, assim como
na Comfortline.
Em termos estéticos e de dimensões, o T-Cross 2021 continua o
mesmo: tem 4,20 metros de comprimento, 1,76 metro de largura
(sem os retrovisores) e 1,57 metro
de altura, com entre-eixos de 2,65
metros. O porta-malas manteve a
capacidade para 373 litros. Contudo, com o recurso que ajusta a
inclinação do encosto do banco
traseiro, esse número pode chegar
a 420 litros. O rebatimento do banco
dianteiro do passageiro possibilita
- juntamente com o traseiro – levar
objetos compridos, como bikes ou
pranchas. As motorizações são as
já conhecidas. A 200 TSI é um motor de um litro que combina injeção
direta de combustível e turbocompressor e entrega 128 cavalos de
potência e 20,4 kgfm de torque.
Pode vir com câmbio manual ou
automático, sempre com 6 marchas. A 250 TSI traz um motor 1,4
litro com 150 cavalos de potência
e 25,5 kgfm de torque, sempre com
câmbio automático.
Como ocorreu em toda a indústria
automotiva nacional, sob a justificativa da influência causada pela brutal
elevação do dólar nos custos dos
componentes importados, os preços
do T-Cross 2021 também tiveram

aumento. A básica 200 TSI com
câmbio manual parte de R$ 91.660.
Em sua versão automática, sai dos
R$ 99.090. Com o mesmo “powertrain”, a configuração intermediária
Comfortline 200 TSI começa em
R$ 112.120. A “top” Highline 250
TSI custa a partir de R$ 120.600
– mas pode passar de R$ 135 mil,
dependendo da cor escolhida e dos
opcionais incorporados.
Ficha Técnica
Volkswagen T-Cross Highline
250TSI 2021
Motor: quatro cilindros, turbo, flex,
1.395 cm³
Potência: 150 cavalos a 4.500 rpm
Torque: 25,5 kgfm a 1.500 rpm
Transmissão: automática de 6
marchas com mudanças na alavanca e no volante
Tração: dianteira
Suspensão: dianteira com
McPherson e traseira com eixo
de torção
Direção: elétrica
Freios: disco nas quatro rodas
com ABS e EDB
Rodas/Pneus: liga leve aro 17
com pneus 205/55 R17
Carroceria: utilitário esportivo com
quatro portas e cinco lugares
Dimensões: 4,20 metros de comprimento, 1,75 metro de largura
(sem retrovisores), 1,57 metro
de altura e 2,65 metros de entreeixos
Peso em ordem de marcha:
1.292 kg
Tanque: 52 litros
Porta-malas: 373/420 litros
Preço: a partir de R$ 120.600
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Loja Física da
O Restautante Rancho
d’AlagoaMineiro reabre suas portas Queijo
MG reabre após

Desde março último que o
Restaurante Rancho Mineiro
deixou de funcionar por 50 dias
em respeito às normas de prevenção contra o corona-virus.
Também teve que reduzir o seu
contingente de colaboradores
e outras medidas de sacrifício
para continuar se mantendo
até que pudesse reabrir para
o público.
Pela sua localização na Rodovia BR267, município de Bom
Jardim de Minas, próximo ao
trevo de acesso aos municípios
de Arantina e Andrelândia, o
Rancho Mineiro recebe muitos
clientes em viagem, em carro
de passeio, tendo absoluta
necessidade de atendê-los nas
mesas. Assim, respeitando os
novos protocolos de flexibilização, reabriu suas portas para
atendimento interno, mediante
medidas de segurança sanitária e prevenção. Na entrada
foi instalado um lavatório para
higienização das mãos e tapete com água sanitária para
limpeza da sola do calçado.
Já foi adquirido um medidor
de temperatura a laser e todos
os clientes passarão a ter sua
temperatura aferida. O uso da
máscara é obrigatório e o distanciamento pessoal é garantido pela disposição das mesas.
O slogan “ocê qui si servi” voltou
a ser adotado, com algumas
orientações e práticas do tipo:
luvas descartáveis no momento
de se servir, no balcão das refeições só entram duas pessoas
de cada vez e a máscara só é
retirada na mesa.
O Rancho Mineiro, com 26
anos de história, é um restaurante muito atrativo, pela
beleza da decoração com arte
e artesanato mineiros, uma
comida deliciosa com ingredientes orgânicos e a alegria
do simpático proprietário - o
Fernando. Almoçar nesse local
é uma experiência marcante
com sabor de “quero voltar”.
Além disso, o cliente se sente à
vontade mesmo com as novas
exigências, pois sua saúde é
respeitada pelas medidas preventivas adotadas.

125 dias

Prefeitura de São Vicente de
Minas intensifica ações de
combate ao Coronavírus

Neste mês de agosto, São Vicente de Minas registrou aumento
no número de notificados e de
testes positivos para o novo coronavírus. Mais testes estão sendo
realizados, e, por este motivo, casos assintomáticos surgiram. Dos
8 novos pacientes que testaram
positivo no município e estão em
recuperação em suas casas, 4
são assintomáticos.
A alteração dos critérios do
Ministério da Saúde para a definição de suspeitos do quadro
provocado pelo novo coronavírus,
ou SÍNDROME GRIPAL, também
contribuiu para o aumento no número de suspeitos, já que gripes e
resfriados, comuns nessa época
do ano, em alguns casos estão
sendo enquadrados nessa situação, depois da avaliação médica.
Diante destes cenários, a
Prefeitura Municipal intensificou
as ações de combate ao coronavírus e conta com a população
para evitar que o vírus se espalhe
mais pela cidade.
O Decreto nº. 122/2020, de
10/08/2020, foi publicado e torna
obrigatório o uso de máscaras nas
ruas, nos estabelecimentos comerciais e nas empresas, em todo
o município, além de reforçar o
toque de recolher em São Vicente
de Minas. Servidores municipais
estão nas ruas para orientar as
pessoas que estiverem sem máscara e medir a temperatura corporal, em pontos estratégicos com
maior circulação de pessoas.
As conselheiras tutelares

visitam os bairros da cidade
para orientar sobre as medidas
de prevenção. É importante que
a população entenda a necessidade destas ações e que, principalmente, respeite o servidor
público que trabalha em prol do
bem-estar de todos.
Trabalhos que já estavam
sendo realizados foram intensificadas, como o uso do trator na
desinfecção de ruas e calçadas
e a orientação de comércios e
empresas quanto às diretrizes
a serem seguidas. As barreiras
sanitárias também foram reforçadas, assim como a exigência
de distanciamento de 2 metros
de outras pessoas em filas e a
reprodução dos áudios no caminhão da coleta seletiva.
A colocação de placas nas
três principais entradas da cidade
informando a respeito da proibição do trabalho de ambulantes e
do uso obrigatório de máscaras
de proteção é outra medida de
prevenção à transmissão da COVID-19 em São Vicente de Minas.
As placas foram instaladas nos
acessos a Andrelândia, Madre de
Deus de Minas e Minduri.
Os profissionais de saúde foram treinados para o uso eficiente
dos Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs). Os motoristas,
que transportam pacientes para
outras cidades, também passaram por treinamento quanto à
utilização adequada desses equipamentos. O objetivo é preservar
a saúde dos trabalhadores, evi-

Desde o dia 20 de março fechada, a loja física da Queijo d’AlagoaMG reabrirá no próximo sábado, 25
de Julho às 10 horas da manhã,
depois de 125 dias em quarentena,
seguindo os protocolos do Programa Turismo Responsável do Ministério do Turismo e atendendo todas
as determinações da flexibilização
do decreto municipal.
Aniversário sem Festa - O
estabelecimento comercial é a primeira loja da cidade especializada
em Queijo Artesanal Alagoa e foi
inaugurada em 1º de Abril de 2017.
Durante a pandemia a loja completou 3 anos e nem foi possível
ter comemoração, pois as portas
estavam fechadas.
Pioneirismo - A Queijo d’AlagoaMG nasceu em novembro de 2009
para ajudar o Sô Batistinha, um
produtor de queijo que estava em
apuros. A pessoa que comprava
seus queijos pagava um preço pífio
e insuficiente para a continuidade
das atividades. Dona Clarice, que
era amiga da Dona Chica, esposa
do Sô Batistinha, pediu para seu
filho, Osvaldo Martins de Barros
Filho, ir lá fazer uma visita.
Osvaldo foi até no bairro do Rio
Acima e voltou inconformado com a
situação pensando numa forma de
poder ajudar. “Foi por Deus. Me veio
uma voz na cabeça: - Vende queijo
pela internet! Pensei: Meu Deus, eu
tô ficando louco! E a voz repetiu:
-Vende queijo pela internet!” conta
Osvaldo, que fez uma pesquisa na
internet na época e não encontrou
ninguém que atuava neste ramo, procurou o SEBRAE Minas que apoiou
a ideia e os Correios para transportar
as encomendas.
Revolução Social - Nos primeiros dois meses o alagoense conseguiu vender apenas três queijos.
Segundo os Correios, atualmente é
o contrato de postagem da Queijo
d’Alagoa-MG que mantém a agência postal aberta na cidade. Todo
trabalho realizado deste 2009 tem
contribuído para gerar uma revolução social no município: valorizando
o produtor, agregando valor ao produto, aquecendo a economia local,
fomentando o turismo e preservando
a história, cultura e tradição.
A loja física nasceu depois que
o site foi ganhando corpo. O número
de seguidores nas redes sociais foi
crescendo, bem como o interesse
em conhecer Alagoa. Daí foi necessário ter um ponto físico na Rua José
Luiz de Siqueira, 352, no Centro de
Alagoa-MG para receber os visitantes e também a criação da Rota do
Queijo e do Azeite. A loja física será
reaberta dia 25 de Julho, já o roteiro
voltará a ser operado em breve.
Queijos Premiados - Quem
visitar a loja nos próximos dias
vivenciará a experiência de provar
um dos melhores queijos do mundo

e o melhor queijo artesanal de leite
cru do Brasil! A Queijo d’Alagoa-MG
oferece aos visitantes degustação
de queijos premiados no Mondial
du Fromage na França: o Queijo
Alagoa Pequena produzido pelo
Sô Márcio é Medalha de Prata na
edição 2019 em Tours e também do
Alagoa Fumacê, medalha de ouro
no Mundial do Queijo no Brasil na
edição 2019 em Araxá-MG.
Não saia da loja enquanto não
provar o Queijo Faixa Dourada, Super Ouro no III Prêmio Queijo Brasil,
eleito o Melhor Queijo Artesanal de
Leite Cru do Brasil. É necessário
ter sorte, pois este queijo tem fila
de espera de 30 dias. Mais sorte
ainda se conseguir provar o Queijo
do Coronel, fila de espera de 6 meses, Medalha de Ouro no IV Prêmio
Queijo Brasil e Top 5 pela Revista
O Globo, eleito um dos melhores
queijos do Brasil.
Criado durante a Pandemia - Os
primeiros 15 dias da pandemia foram caóticos. Loja fechada. Clientes
revenda cancelaram os pedidos. A
visita de turistas foi suspensa pelo
decreto municipal. As vaquinhas
não pegam coronavírus e continuam dando leite todos os dias.
E as famílias parceiras da Queijo
d’Alagoa-MG continuaram fazendo
queijos todos os dias também.
Como os queijos começaram a
ficar acumulados nas prateleiras o
jeito foi inovar. Um lote de queijos
recebeu uma película de carvão
vegetal para reter a umidade do
queijo e proporcionar uma maturação incrível. Assim nasceu o Queijo
Pérola da Mantiqueira! As cunhas já
estão quase todas esgotadas.
Lançado na Quarentena: Queijo
Pérola da Mantiqueira
Outro queijo recém-lançado foi
o Queijo do Eli. São produzidas
apenas 08 peças por dia no pé da
Serra do Condado colaborando
para mais uma família escoar sua
produção.
SOS Queijo d’Alagoa-MG - Osvaldo também criou a Campanha S.O.S.
Queijo d’Alagoa-MG onde pedia para
os internautas optarem por comprar
pela internet. Os Chefs de Cozinha
Guga Rocha, Carlos Bertolazzi e
Flavinha Quaresma, Roberta Sudbrack manifestaram apoio nas redes
sociais, bem como celebridades como
Ronaldo Fraga e Marcelo Tas também
abraçaram a causa.
“Primeiramente rendemos graças a Deus por estarmos conseguindo atravessar esta pandemia. Não
tem sido fácil. Estamos trabalhando
muito pra dar conta de tudo. Não
podemos deixar de agradecer todos
nossos clientes que tem manifestado um apoio fundamental e colaborando pra tudo isso acontecer”
finaliza Osvaldo.

Agradecimento ao
Hospital de São Vicente
de Minas

tando o risco de contaminação,
assim como garantir a segurança
dos pacientes.

Fonte: Assessoria de comunicação da Prefeitura de São
Vicente de Minas

Venho à público, agradecer ao Dr. Agnaldo e
Dr. Edson e a todos funcionários do hospital de
São Vicente de Minas,
pela habitual atenção aos
que necessitam e dos
préstimos do Hospital de
nossa querida São Vicen-

te de minas!
Fui acolhido lá por
ocasião de meu internamento, de forma muito proficional e humana! Muito obrigado que
Deus dê tudo em dobro!
Paulo Roberto (Paulo
Mandiocao).

GUIA COMERCIAL
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Jovens de Andrelândia criam
Clube de Leitura Online
O grupo SERELEPE é um grupo de leituras de whatsapp, para o público
infanto-juvenil, se encontram todas as sextas-feiras pelo google meet

Durante a pandemia a
Secretaria de Cultura de
Andrelândia lançou um Clube Literário online (Sinhá
Costureira). Além disso, a
SECULT promoveu vários
outros projetos envolvendo
o universo da leitura em
parceria com escolas, ONG
Recode, Fundação Guairá e
outras instituições para o desenvolvimento de contações
de histórias musicalizadas,
saraus online, videopoesias, formação de uma rede
de bibliotecários, além do
projeto Literatura Delivery.
Recentemente, procurados
por um grupo de jovens da
Escola José Bernardino Alves, montaram o clube de
leitura infanto-juvenil SERELEPE, no qual, são lidos
coletivamente textos de Ruth
Rocha, Cecília Meirelles, Ziraldo, dentre outros autores
brasileiros.
Maria Eduarda Salomão,
de 10 anos, estudante da
Escola José Bernardino Alves
é uma das organizadoras do
grupo. Ela procurou livros
na Biblioteca Municipal Professora Lêda Rodrigues por
meio do projeto literatura
delivery, no qual as pessoas
pediam por whatsapp e recebiam em casa. Porém, como
este projeto estava parado
devido ao aumento de casos
de covid-19, Maria Eduarda foi insistente em propor
algo diferente envolvendo
literatura e conversando
com a equipe da secretaria
de cultura, surgiu a ideia de
montarem um novo grupo
de leituras, para o público
infanto-juvenil, dessa forma
surgiu o grupo do whatsapp
SERELEPE, no qual cerca de
10 jovens se encontram todas
as sextas, pelo google meet,
às 10h para lerem juntos,
cada um lendo um trecho de
histórias curtas, aos poucos
vão comentando a leitura e
analisando os textos, assim,
aprendem uns com os outros,

seres inquietos, ter/buscar o
encantamento das palavras,
para que brote um novo
mundo, mais inventivo, mais
bonito, mais leve e poético”.
Juntamente ao clube de
leitura surgiu a página no
Instagram @eu_indico_livro
na qual as pessoas mandam
vídeos de relatos sobre indicações de livros interessantes. Envie também o seu!
Importante ressaltar que o
clube de leitura Serelepe é
aberto a todos os jovens de
10 a 12 anos, abertos. Para
outras informações sobre o
Clube de Leitura e projetos
artístico-culturais em Andrelândia e região, entrem
em contato com a SECULT/
Andrelândia por meio do
whatsapp 35 3325-2729.
mesmo tendo um mediador.
Segundo o secretário de
Cultura, Guilherme Landim,
trata-se de uma “forma lúdica, criativa e inteligente
de potencializar a palavra
escrita. É nítido como esses
jovens estão sedentos por
novas leituras de mundo. São
curiosos e muito sagazes,
serelepes, eu diria, só lhes
falta motivação para novos
saberes. Mas essa motivação
deve surgir de vários lados,
dos professores, das bibliotecárias, dos colegas, dos pais,
irmãos, temos que viralizar a
leitura, temos que espalhar
livros pra todo canto, isso não
deve ser apenas uma política
pública, como o fazem na
Colômbia, mas deve ser também um estilo de vida, que
deve vir de dentro. Sempre
carreguei livros comigo, na
bolsa, nas filas, nas viagens,
espalhados pela casa, em
todo lugar, e isso me formou
como gente, já que penso
que a leitura seja fundamental para libertar as mentes
do aprisionamento abissal
em que nossa sociedade se
encontra. Resta, portanto, a
essa nova geração, a esses

Sr Gentil Chaves de Campos,
90 anos de vida
No último dia 02 de
agosto, o Sr Gentil
Chaves de Campos
comemorou seus 90
anos de uma bela
história de vida.
Nesta oportunidade,
ele vem agradecer,
com todo seu carinho
e muito emocionado,
as inúmeras mensagens e os votos de
saúde e felicitações
recebidos durante
todo aquele dia.
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Setor de turismo tem autorização para
funcionar com restrições em São Lourenço
Eventos e excursões continuam proibidos na cidade

O setor do Turismo de São
Lourenço recebeu autorização
para funcionar novamente
nesta sexta-feira, 7, com restrições. Após cinco meses
fechados, além dos hotéis, os
atrativos turísticos e o terminal
rodoviário da cidade também
estão liberados com restrições.
Os eventos e excursões continuam suspensos.
O decreto nº 7.924 (https://saolourenco.mg.gov.br/
arquivos/publicacaooficial/0
3082020171155DECRETON
%C2%BA7.924.pdf) liberou o
funcionamento dos hotéis com
restrições. Entre elas estão a
limitação de hóspedes a 30%
da capacidade de leitos de
cada hotel e o cadastramento
no Cadastur, do Ministério do
Turismo (MTur).
“Vamos abrir 30% da capacidade hoteleira que temos e
é o mínimo que conseguimos
abrir para suprir o custo dos
hotéis e para gente testar para
ver como vai ser a progressão
do Covid-19. Foi feita uma preparação pela prefeitura, Comitê
do Covid, Vigilância Sanitária,
para definir os protocolos que
serão usados pela hotelaria
para receber os turistas. Vai
ser gradual e não acredito que
preencha os 30% nesse final
de semana”, explicou Joana
Coelho, secretária municipal
de Turismo à Página São Lourenço ao vivo.com no Facebook
durante uma live.
De acordo com a prefeita
Célia Cavalcanti, a reabertura

será acompanhada pela epidemiologia durante três semanas .
“Fomos retomando os segmentos aos poucos e não perdemos
o controle do contágio em
nenhum momento. Agora com
a reabertura dos hotéis vamos
fazer o controle por 20 dias para
ver o que vai acontecer. Será
observado o nível de contágio
e internação”, disse a prefeita
durante a live .
Não são somente os hotéis que deverão seguir os
protocolos de reabertura. Os
atrativos como as charretes,
balões, trem, entre outros
também deverão seguir as
restrições impostas a eles.
“O Parque das Águas já está
aberto e primeiramente foi
aberto a população. O Balão

já vai funcionar esse final de
semana e com a capacidade
reduzida. O trem, a gente está
esperando a definição da reabertura para adequarmos os
protocolos que já estão prontos. Estamos acompanhando
o andar da carruagem junto
ao Minas Consciente”, disse
a secretária.
A prefeitura ainda recomendou que aos estabelecimentos
do setor a adesão ao selo Turismo Responsável – Limpo e
Seguro, do MTur (http://www.
turismo.gov.br/seloresponsavel/). Esse selo indica que o
estabelecimento do segmento
de turismo segue os protocolos de limpeza e segurança
para evitar a disseminação do
novo coronavírus.

Venha para a academia Okinawa Idosos do Lar

Mesmo com algumas atividades suspensas em decorrência a pandemia do novo
Coronavírus, a academia Okinawa, de propriedade do Abilio
do Jiu Jitsu , Faixa Preta na
modalidade, ainda está em
destaque no quesito qualidade
em São Lourenço.
A academia iniciou suas atividades há seis como Centro de
Treinamento especializado em
Lutas, mas não pode ficar só nas
lutas. A qualidade dos treinos,
atendimento e dos profissionais obrigou o seu proprietário
a expandir as atividades para
musculação, defesa pessoal,
submission, Ritmos, Dança, e o
tradicional Jiu Jitsu.
Com especialidade no KITO
RYU , sistema avançado de
sobrevivência em Defesa Pessoal. Foi treinado, formado
e diplomado pelo Saudoso
GRAN MESTRE JORGE PINA
BARBOSA, Faixa Vermelha.
Foi na Okinawa que o Mestre
Jorge, assim como era carinhosamente chamado, ficou
até seus últimos dias sem faltar
um único dia fazendo o que
tanto amava, Jiu Jitsu, mesmo

São Francisco
precisam de
doações

sentindo dores e dificuldades
no quadril. Um grande homem,
grande guerreiro.
Venha nos fazer uma visita
e conhecer uma das academias
mais completas da região. A
academia está localizada na
Rua Cel José Justino, 681,
Centro, São Lourenço, MG
Você paga Apenas R$ 69,90
e pode fazer todas as modalidades que a academia oferece
simultaneamente sem pagar
nada a mais por isso.
Confira nossos horários
MUSCULAÇÃO
Segunda a sexta
DAS 07:00 AS 12:00
DAS 17:00 AS 21:00
Sábado
DAS 08:00 AS 12:00
----------------------------DANÇA / RITMOS
Segunda/Quarta/Sexta
DAS 07:30 AS 08:20
DAS 18:00 AS 18:50
----------------------------DEFESA PESSOAL
Terça/Quinta
DAS 19:00 AS 21:00
----------------------------Informações com Abílio
(35) 98807-3884 ZAP

A geladeira e máquina de lavar precisam
ser substituídas

Formulário para mapeamento da
cadeia produtiva da cultura de São
Lourenço é lançado

O Lar São Francisco de
Assis, em São Lourenço, está
fazendo uma campanha para
arrecadar fundos e adquirir
uma geladeira e uma máquina
de lavar roupas. O motivo é
que os eletrodomésticos que o
lar não atende mais a demanda dos idosos.
A meta é arrecadar R$
5.300,00 e a prioridade é
compra de um refrigerador
Frost Free 430 litros, uma vez
que a geladeira dos idosos
quebrou. A máquina de lavar
roupas que será adquirida
será uma de 15 kg.
As doações de qualquer

quantia podem ser feitas online através de uma vakinha
(http://vaka.me/1231977). Para
quem quiser fazer um depósito
bancário, a conta do Lar é no
banco Santander: Agência:
3312 e conta: 13004467-4.
Além da vakinha online e
do depósito em conta bancária, o lar ainda aceita doação
de fraldas, alimentos e material de limpeza.
Fundado em 2016, com
sede no bairro Solar dos
Lagos, atualmente são atendidos 27 idosos por uma
equipe de 15 funcionários e
três voluntários.

O cadastro de artistas e empresas deve ser realizado até o dia 18 de agosto
A Prefeitura de São Lourenço, através da Diretoria de Cultura e do Conselho Municipal do
Patrimônio, realiza um cadastro
cultural e artístico para mapeamento dos profissionais da
cultura no município. Os artistas
profissionais autônomos e prestadores de serviço, quanto as
empresas podem se inscrever,
desde que trabalhem com um ou
mais segmentos da cultura.
Os segmentos que podem
se inscrever são artesanato,
artes visuais, atividade circen-

se, cinema, fotografia e vídeo,
costura, culinária, dança, folclore, literatura, música, patrimônio
imaterial, produção, teatro,
entre outros.
Esta é uma ação de continuidade ao Mapa Cultural,
que foi implantado em 2019,
buscando gerar índices à administração pública e o reconhecimento de espaços, protagonistas da cultura, artistas,
instituições e coletivos para o
fomento de políticas públicas
voltadas para o setor.

A inscrição será feita através de um formulário online.
O período para cadastro é de
03 a 18 de agosto de 2020 e
o autor deverá enviar via email, após o preenchimento do
formulário online, seus documentos pessoais e outros que
comprovem o exercício com o
segmento escolhido por pelo
menos dois anos.
Empresas, associações,
coletivos e espaços culturais
deverão preencher o formulário
disponível no link www.bit.ly/

cadastroculturaempresas
Já profissionais autônomos, artistas e MEI’s (Micro
Empreendedores Individuais)
deverão preencher o formulário
disponível no link www.bit.ly/
cadastroculturapessoas
Dúvidas para preenchimento do cadastro poderão ser esclarecidas na Secretaria de Turismo, localizada no Calçadão
2, ou na Secretaria de Indústria
e Comércio, localizada na Sede
da Prefeitura Municipal de São
Lourenço, entre 13h e 17h.

www.correiodopapagaio.com.br/saolourenco

