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Há inúmeras atividades 
às quais um turista pode se 
dedicar ao visitar a exube-
rante cidade de Aiuruoca, 
localizada no Sul das Minas 
Gerais, aos pés da Serra 
da Mantiqueira. Conhecer 
dezenas de cachoeiras, 
caminhar pelas montanhas, 
florestas e vales do muni-
cípio; andar de bicicleta, 
fazer escaladas, saborear 

a gastronomia mineira ou 
apenas contemplar a tran-
quilidade de uma cidadezi-
nha do interior. Mas, uma 
coisa é muito comum entre 
os turistas e visitantes que 
chegam à cidade: conhecer 
o Armazém Macieira, uma 
loja aconchegante, char-
mosa, interessante, e que 
fica no coração da cidade. 

Biólogos da UFMG encontram rã 
desaparecida desde 1957 no Parque 

do Itatiaia
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Sebrae Minas, Governo do Estado 
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Se tem uma coisa que 
a gente aprendeu durante 
essa pandemia foi curtir um 
bom som por meio de lives 
(ao vivo). Quem conseguiu 
passar 2020 sem assistir 
pelo menos um show pela 
internet? Este ano também 
promete grandes apresen-
tações, a começar pelo 
Festival Minas Folk, que 
será realizado nos dias 13 e 
14 de março, com início às 
16 horas, completando seis 
horas de lives com impor-
tantes nomes do cenário 
musical de Minas Gerais. 
A 1ª edição do Minas Folk 
será transmitida para todo 
o mundo via plataforma 
digital aberta. 

Idealizado pelo compo-
sitor, cantor e violeiro An-
derson Martins, o Festival 
foi selecionado no Edital 
Mostras e Festivais Artís-

Unimed Circuito das Águas 
lança Pedra Fundamental 
do futuro Hospital Unimed

O evento foi realiza-
do na manhã de 23 de 
fevereiro de 2021, no 

canteiro de obras do 
empreendimento, com 
a presença de coope-

rados, colaboradores, 
autoridades públicas e 
convidados, dentro dos 

limites permitidos para 
um evento ao ar livre.

 Página 06

 Veja na pág. 10

 Veja na pág. 04

O evento de lançamento da Pedra Fundamental do
Hospital Unimed em São Lourenço-MG marca o início das 
obras de um grande empreendimento que vai beneficiar 

toda a região do Circuito das Águas

Festival Minas Folk traz lives 
com o melhor da música mineira

ticos para ser realizado 
com recursos da Lei Aldir 
Blanc, apoio do Ministério 
do Turismo e do Governo 
do Estado de Minas Ge-
rais.  Minas Folk conta 

com a participação de mú-
sicos residentes em Minas 
Gerais com shows e bate 
papos culturais media-
dos por Anderson Martins. 
“Queremos desenhar um 

panorama sobre a atual 
situação musical autoral no 
Estado e apresentar o que 
os artistas mineiros vem 
produzindo”, revela.  

Armazém Macieira 
em Aiuruoca no 

Sul de Minas

- Terreo: restaurante com cozinha, dois 
banheiros e depósito;

- 1º Pavimento: 6 salas comerciais com 
banheiro, um banheiro social, área de cir-
culação e varanda;

- 2º Pavimento: Apartamento com copa, 
cozinha, suite, dois quartos, sala, banheiro, 
área de serviço e varanda;

- 3º Pavimento: Terraço com banheiro.

Vende-se Prédio em construção no 
Centro de Aiuruoca com 4 andares

Contato: 35 98875-4635
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O que significa habitar no 
esconderijo do Altíssimo e descansar 

à sombra do Onipotente?

Habitar no esconderijo do 
Altíssimo e descansar à 
sombra do Onipotente?

(1) O verso completo está 
assim na Bíblia: “O que habita 
no esconderijo do Altíssimo e 
descansa à sombra do Onipo-
tente” (Salmos 91:1). Chama 
a atenção que logo de início 
o salmista está falando de 
alguém, de uma pessoa: “o 
que habita…”. Essa pessoa é 
mencionada inicialmente reali-
zando duas ações: ele é o que 
“habita” e o que “descansa”. 
Ações importantes com relação 
a Deus. Habitar e descansar 
são duas coisas conhecidas 
de todos nós. Todos nós “mora-
mos” em algum lugar. Temos o 
nosso cantinho, um lugar onde 
nos sentimos seguros. Neste 
lugar passamos algum tempo 
descansando, nos recompondo 
das lutas da vida.

(2) O Salmo 91 explica que 
essa pessoa habita no “escon-
derijo do altíssimo”. Esconde-
rijo tem aqui uma ideia de um 
“local secreto”. Além de ser 
um local secreto, o que já tem 
em si uma ideia de segurança, 
proteção de inimigos, também 
é associado ao “altíssimo”. 
Sendo assim, essa primeira 
figura aponta para uma pessoa 
que tem em Deus a sua pro-
teção. Ela vai em direção Dele 
(sempre), frequentemente vive 
em Sua presença poderosa, 
onde consegue encontrar 
proteção contra os inimigos 
e duras lutas da vida. Essa 
pessoa goza da proteção do 
Senhor, pois é íntima Dele! 
Ela é recebida no “esconde-
rijo”, pois Deus a conhece e a 
chama pelo nome!

(3) Na sequência o salmis-

ta fala de descanso. A ideia 
da palavra descansar aqui é 
repousar, dar uma parada, 
hospedar-se. É quando se 
cessam as atividades para 
a recuperação. Sombra aqui 
nos lembra aqueles lugares 
de onde se protege dos raios 
solares para recobrar as forças. 
Quem projeta essa sombra é o 
“onipotente” (aquele que pode 
todas as coisas). Aqui temos 
ideia de proximidade com Deus 
e confiança em Seu poder. 
O salmista fica tão próximo 
do Senhor que goza de Sua 
sombra protetora! O Deus que 
pode todas as coisas têm uma 
“sombra” onde podemos nos 
refugiar e é um local tão bom 
que nos permite relaxar ao pon-
to de descansar! Existem locais 
que nos causam tensões, mas 
à sombra do Senhor descan-
samos de verdade! Mais uma 
vez temos aqui a questão da 
intimidade em foco! Não é 
qualquer um que pode de fato 
descansar na presença de 
Deus, apenas o que tem intimi-
dade verdadeira com Ele!

(4) O início desse salmo, 
portanto, fala de proximidade 
com o Criador! Somente pode-
rá gozar das mais grandiosas 
bênçãos aquele que está 
próximo do Pai, muito perto 
Dele. Está falando de alguém 
que tem intimidade. Não está 
falando daqueles que enxer-
gam Deus como um “gênio 
da lâmpada”, que só querem 
bênçãos, mas não o Deus das 
bênçãos! Fala de alguém que 
o ama de verdade, de cora-
ção, alguém que habita perto 
Dele e é aceito, pois o ama 
de coração. Alguém que pode 
descansar à sombra Dele, pois 
não é inimigo, mas filho!

Quem precisou se adaptar ao 
ensino online durante a pande-
mia, seja na universidade ou na 
escola dos filhos, está aprovei-
tando essa modalidade também 
para novas descobertas. Um 
levantamento da Edx, plataforma 
que oferece cursos à distância 
de universidades renomadas 
como Harvard e MIT, constatou 
os quatro principais motivos 
para a procura por cursos online 
de ensino superior. Entre os 
entrevistados, 38% contam que 
buscaram a formação por ter 
tempo livre e pela vontade de 
aprender algo novo. Ainda de 
acordo com a pesquisa do Edx, 
25% procuraram aperfeiçoamen-
to para melhorar o currículo, 16% 
por ter preferência por cursos 
online e 11,4% por conta de uma 
demissão recente. 

Os temas dos cursos são os 
mais diversos, mas aqueles que 
têm relação direta com o mer-
cado de trabalho são os mais 
procurados. Na nova edição do 
projeto Trilha Digital, promovi-
do pelo Instituto das Cidades 
Inteligentes em parceria com 
a Associação dos Deficientes 

Físicos do Paraná (ADFP-PR), 
são 14 opções de palestras 
online e gratuitas com o objeti-
vo de auxiliar na capacitação e 
inclusão profissional.

O gestor de Ação e Respon-
sabilidade Social do Instituto, 
Ozires de Oliveira, destaca que 
a adaptação dos cursos para o 
ambiente online em 2020 permi-
tiu que ainda mais pessoas pu-
dessem ser atingidas. “Tivemos 
uma participação muito positiva 
do público. Com as atividades 
promovidas em 2020, emitimos 
mais de 550 certificados e alcan-
çamos mais de 10.500 pessoas. 
Esperamos que nessa nova fase 
tenhamos ainda mais conquis-
tas”, salienta Ozires. 

A primeira palestra deste 
ano será sobre Cidades Inte-
ligentes e Sustentáveis. Além 
disso, motivada justamente pelo 
aumento das aulas online, será 
realizada uma formação sobre 
como estudar no formato EAD. 
Os desafios do profissional do 
futuro, introdução ao geren-
ciamento de projetos, UX e 
UI Design e fundamentos da 
gestão da qualidade também 

são temas dos próximos aper-
feiçoamentos. 

As aulas são gravadas e 
disponibilizadas quinzenalmen-
te no Facebook da Associação 
dos Deficientes Físicos do 
Paraná (ADFP-PR) e no canal 
do Youtube do ICI. Os cursos 
começam no mês de março e 
terminam em agosto. Para este 
ano, a novidade é a participa-
ção de palestrantes externos ao 
ICI, com uma nova visão sobre 
os temas discutidos. 

Programação: 

02/03/2021 - Cidades inteli-
gentes e sustentáveis

16/03/2021 - Como estudar 
em EAD 

30/03/2021 - Agilidade no 
Aprendizado – Learning Agility 

13/04/2021 - No que consis-
te uma manutenção preventiva 
em seu computador 

27/04/2021 - Os desafios do 
profissional do futuro 

11/05/2021 - Games – Como 
se organiza o mercado de tra-
balho de games 

25/05/2021 - Introdução ao 

gerenciamento de projetos 
08/06/2021 - Relacionamen-

to interpessoal e trabalho em 
equipe utilizando a tecnologia 

22/06/2021 - UX e UI Design 
– Para interface digital 

06/07/2021 - A importância 
da comunicação nas relações 
de trabalho 

20/07/2021 - Fundamentos 
da gestão de qualidade

03/08/2021 - Introdução Me-
todologia Ágil: Kanban e Scrum 
– Conceitos Básicos 

17/08/2021 - Ação social e 
a motivação pessoal

31/08/2021 - A importância 
da diversidade no ambiente de 
trabalho 

Sobre o ICI

O ICI – Instituto das Cidades 
Inteligentes é uma organização 
criada em 1998, com atuação 
em todo o território nacional, 
referência em pesquisa, in-
tegração, desenvolvimento e 
implementação de soluções 
completas de TIC para a ges-
tão pública. Mais informações: 
www.ici.curitiba.org.br.

Com o charmoso nome de 
Holoaden luederwaldti (pro-
nuncia-se olanden ludervalti), 
a rãzinha-verrugosa-da-serra-
de-Luederwaldt ou Luderwaldt’s 
Highland Frog, em inglês, foi 
reencontrada, depois de mais 
de 60 anos desaparecida, por 
uma equipe de pesquisadores 

do Instituto de Ciências Bioló-
gicas (ICB) da UFMG. O último 
registro dela era de 1957, na 
localidade de Brejo da Lapa, no 
Parque Nacional do Itatiaia.

O registro foi realizado em 
fevereiro, pela equipe de Her-
petologia (ciência que estuda 
os anfíbios e os répteis) do de-

partamento de Zoologia do ICB 
UFMG, que integra o projeto 
Diversidade Desaparecida – 
Procura de espécies de anfíbios 
consideradas desaparecidas 
no Parque Nacional do Itatiaia. 
O projeto é coordenado pelo 
professor Paulo Christiano de 
Anchietta Garcia (http://lattes.
cnpq.br/9012848714931009) e 
pela pós-doc Bárbara Fernan-
des Zaidan (http://lattes.cnpq.
br/9666913598888147).

Segundo a literatura cien-
tífica, a Holoaden pode medir 
de três a cinco centímetros de 
comprimento, e sua reprodu-
ção ocorre entre os meses de 
outubro e dezembro. Seu nome 
faz referência à sua pele cheia 
de glândulas. Esta rã tem de-
senvolvimento direto, ou seja, 
não passa pelo estágio larval, 
a de girino.

Devido à sua raridade e 
baixo número de registros, apa-
rece como Em Perigo na Lista 
Nacional de Espécies Ame-
açadas (https://rede.icmbio.
gov.br/portal/faunabrasileira/
estado-de-conservacao/7503-
anfibios-holoaden-luederwaldt). 
Descrita no Parque Estadual de 
Campos do Jordão, no Estado 
de São Paulo, esta pequena rã 
também habita o Parque Nacio-
nal de Itatiaia, ambas as áreas 
compostas de floresta úmida da 
serra da Mantiqueira, em altitu-
des entre 1500m e 2100m.

Diversidade desaparecida

“Este encontro é ainda um 
resultado parcial de uma pes-
quisa mais ampla, que visa 
descobrir o máximo possível 
de espécies que sumiram do 
Parque há mais de 30 anos. 
Porém, como tudo no momento, 
ainda estamos muito limitados 
pela pandemia”, esclarece o 
professor Paulo Garcia, que 
também integra os programas 
de pós-graduação em Zoologia 
e de Ecologia, Conservação e 
Manejo da Vida Silvestre do 
ICB UFMG.

Ele relata que desde novem-
bro de 2020 já foram realizadas 
três campanhas no Parque e 
esta é a segunda espécie lo-
calizada. “Mas esse encontro 
nos deixa muito animados, 
especialmente porque, além de 

ser considerada desaparecida 
na região, este é o segundo 
registro de espécie de anfíbio 
que fizemos em um período 
relativamente curto”, afirma, 
na expectativa de brevemente 
fazer novas descobertas.

O projeto busca organizar 
o conhecimento sobre as es-
pécies do Parque, como forma 
de conscientizar os processos 
de tomada de decisão e de 
avaliação de políticas públicas 
direcionadas ao manejo e con-
servação da biodiversidade 
nesta área protegida. A principal 
justificativa do trabalho se ba-
seia no aumento das pressões 
sobre as áreas protegidas e 
sobre as espécies. “Precisamos 
do máximo possível de infor-
mações sobre a nossa fauna 
e flora, para que se possa ma-
nejar os recursos naturais com 
mais consciência de modos de 
garantir a diversidade biológica 
da região”, diz o pesquisador.

O encontro anterior foi a da 
rã Hylodes regius (“Ilodes ré-
gius”), outra espécie endêmica, 
ou seja, que só é encontrada no 
local. “Desde 1979 não havia 
registro da localização da Hylo-
des”, conta. A redescoberta foi 
feita tanto pelo grupo da UFMG 
como também por pesquisado-
res da Unesp de Rio Claro, de 
forma independente, em áreas 
distintas do mesmo Parque.

“Isso mostra o impacto e 
a importância da preservação 
da área do Parque para a con-
servação da fauna, inclusive 
de espécies hoje considera-
das em Perigo de Extinção, 
mas que nossos resultados 
podem levar à revisão futura 
dessa classificação, assim 
como da adoção de políticas 
públicas adequadas”, conclui 
Bárbara Zaidan.

Além do apoio do Parque e do 
Instituto Alto Montana, o Diversi-
dade desaparecida tem financia-
mento do CNPq e da organização 
The Mahamed bin Zayed Species 
Conservation Fund (https://www.
speciesconservation.org/, dos 
Emirados Àrabes.

 Assessoria de Comunica-
ção Social e Divulgação Cien-
tífica do Instituto de Ciências 
Biológicas da UFMG – (31) 
99131-9115 – comunica@icb.
ufmg.br – www.icb.ufmg.br

Tempo livre e busca por novos 
conhecimentos lideram motivos pela procura 

de cursos online durante pandemia

Biólogos da UFMG encontram rã desaparecida 
desde 1957 no Parque do Itatiaia

38% dos estudantes buscaram formação online por ter horas 
vagas e 25% com o objetivo de melhorar o currículo

Descoberta é a segunda em quatro meses de pesquisa na região

Postado por Presbítero André Sanchez

Você Pergunta: Eu amo estudar o Salmos 91, pois tem 
uma mensagem que realmente meche com meu coração. 
Mas gostaria de sua ajuda para entender com profundidade 
o que quer dizer no versículo um, quando ele diz habitar no 
esconderijo do altíssimo e descansar à sombra do onipotente? 
Quais as lições que esse trecho nos ensina?

Cara leitora, realmente o Salmos 91 é um dos mais amados 
da Bíblia, talvez um dos mais lidos. Ele traz algumas lições 
sobre nosso Deus protetor, sobre um tipo de relacionamento 
profundo que podemos ter com Ele, que nos inspira muito. 
Vamos entender juntos os ensinos do versículo um.

COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DE SÃO VICENTE 
DE MINAS LTDA – COOASAVI – RUA MARECHAL FLO-
RIANO PEIXOTO, nº 179-A – CENTRO – SÃO VICENTE 
DE MINAS/MG – CNPJ MF: 64.453.095/0001-81 – NIRE : 
3140005145 – EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – AGO.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O DIRETOR PRESIDENTE DA COOPERATIVA AGROPE-
CUARIA MISTA DE SÃO VICENTE DE MINAS LTDA. – COO-
ASAVI - no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 17, 
cumprindo ainda o que estabelece o art. 27 do Estatuto Social, 
convoca os associados, que nesta data são de 708 (setecentos 
e oito), em condições de votar, para se reunirem em ASSEM-
BLÉIA GERAL ORDINÁRIA- AGO, a se realizar no dia 30 de 
março de 2021, em sua sede na Rodovia MGT 383, Km 02, 
na cidade de São Vicente de Minas - MG, as 17:00 horas (de-
zessete horas) em primeira convocação, com a presença de 
2/3 (dois terços) do número de associados; as 18:00 (dezoito 
horas) em segunda convocação com a presença de metade 
mais um dos associados; ou em terceira e última convocação 
as 19:00 (dezenove horas) com a presença de no mínimo 10 
(dez) associados para deliberarem sobre a seguinte Ordem 
do Dia: Assembléia Geral Ordinária: 1. Prestação de contas 
dos Órgãos de Administração, acompanhado do parecer do 
Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) 
balanço do exercício encerrado em 31/12/2020; c) demonstra-
tivo das sobras apuradas do exercício de 2020; 2. Destinação 
das sobras líquidas apuradas relativas ao exercício encerrado 
em 2020, deduzindo-se no primeiro caso, as parcelas para os 
Fundos Obrigatórios; 3. Autorização do Conselho de Adminis-
tração para deliberar sobre a remuneração ou não do capital 
integralizado pelos associados até o limite de 12% (doze por 
cento) ao ano conforme lei nº 5.764/71; 4. Estabelecimento 
da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras, 
com base nas operações de cada associado, realizadas ou 
mantidas durante o exercício 2020, excetuando-se o valor 
das cotas partes integralizadas; 5.  Eleição dos membros 
do Conselho Fiscal para o exercício de 2021; 6. Fixação 
das gratificações da Diretoria Executiva da Cooperativa, 
bem como a cédula de presença para demais Conselheiros, 
pelo comparecimento às respectivas reuniões; 7. Alienação 
de bens da cooperativa em garantia de financiamento para 
compra de milho, soja safra 2020/2021; 8. Autorização para 
investimento na expansão da infraestrutura de armazenamen-
to e administração; 9. Assuntos diversos de interesse social, 
excluídos os que forem de competência da Assembléia Geral 
Extraordinária – AGE.

OBS.: 1) O prazo para registro da chapa do Conselho Fis-
cal é de 15 (quinze) dias antes da data da Assembléia Geral 
Ordinária, que vai proceder as eleições nos termos parágrafo 
único do art. 30, do Estatuto Social. 2) O registro será feito 
na Cooperativa junto à Diretoria Executiva ou outra pessoa 
por ela designada no horário de expediente. São Vicente de 
Minas, 27 de  fevereiro de 2021.

Ronaldo Reis Laredo
Diretor Presidente da COOASAVI
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Brasil registra 9.411.033 milhões 
de pessoas recuperadas

Na semana do Dia Internacional 
da Obesidade, especialista em 

Nutrição oferece vídeos gratuitos

O Brasil já registra 9.411.033 
milhões de pessoas curadas da 
Covid-19. O número é superior 
à quantidade de casos ativos 
(885.284) - que são os pacientes 
em acompanhamento médico. O 
registro de pessoas curadas já re-
presenta a grande maioria do total 
de casos acumulados (89,4%). As 
informações foram atualizadas às 
17h deste domingo (28/02) e en-
viadas pelas secretarias estaduais 
e municipais de Saúde. 

A doença está presente em 
100% dos municípios brasileiros. 
Contudo, mais da metade das 
cidades (4.010) possuem entre 
2 e 100 casos. Em relação aos 
óbitos, 1.717 municípios tiveram 
novos registros, sendo que 903 
deles apresentaram apenas um 
óbito confirmado. 

O Governo do Brasil mantém 
esforço contínuo para garantir o 
atendimento em saúde à popu-
lação, em parceria com estados 
e municípios, desde o início da 
pandemia. O objetivo é cuidar 
da saúde de todos e salvar vidas, 
além de promover e prevenir a 
saúde da população. 

Entre 04 e 06 de março, Sophie 
Deram - PhD em Nutrição, espe-
cialista em distúrbios alimentares 
e autora do best-seller “O Peso 
das Dietas”- libera gratuitamente 
vídeos do “Manifesto para o novo 
olhar sobre a obesidade”, com 
palestrantes renomados; conteúdo 
pode ser acessado no site: https://
manifesto-obesidade.com.br

Além da pandemia do corona-
vírus, o mundo todo -inclusive o 
Brasil- vive uma outra pandemia 
crônica, a da obesidade, que 
prejudica a qualidade de vida e 
mata milhares de pessoas todos 

Dessa forma, a pasta tem 
repassado verbas extras e forta-
lecido a rede de atendimento do 
Sistema Único de Saúde (SUS), 
com envio de recursos humanos 
(médicos e profissionais de saú-
de), insumos, medicamentos, 
ventiladores pulmonares, testes 
de diagnóstico, habilitações de 
leitos de UTI para casos graves 
e gravíssimos e Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIS) para 
os profissionais de saúde. 

O Ministério da Saúde já desti-
nou neste ano aos 26 estados e o 
Distrito Federal R$ 126,9 bilhões, 
sendo que desse total foram R$ 
93,7 bilhões para serviços de rotina 
do SUS, e outros R$ 33,2 bilhões 
para a Covid-19. Também já foram 
comprados e distribuídos 28,2 mi-
lhões de unidades de medicamen-
tos para auxiliar no tratamento do 
coronavírus, 345,2 milhões de EPI, 
mais de 23,5 milhões de testes de 
diagnóstico para Covid-19 e 79,9 
milhões de doses da vacina contra 
a gripe, que ajuda a diminuir casos 
de influenza e demais síndromes 
respiratórias no meio dos casos 
de coronavírus

os anos. O dia 4 de março mar-
ca o Dia Mundial da Obesidade 
(World Obesity Day), data em 
que estudiosos do mundo todo se 
mobilizam pela conscientização 
contra a doença. 

Pensando em ajudar no com-
bate à obesidade, a PHD em 
nutrição Sophie Deram, autora do 
best-seller “O Peso das Dietas”, 
disponibilizará para o público em 
geral oito vídeos gratuitos do 
evento online “Manifesto para o 
novo olhar sobre a obesidade”, 
realizado em novembro de 2020. 
O conteúdo poderá ser acessado 

O Ministério da Saúde, em 
apoio a estados e municípios, 
também tem ajudado os gesto-
res locais do SUS na compra e 
distribuição de ventiladores pul-
monares, sendo que já entregou 
14.368 equipamentos para todos 
os estados brasileiros.

As iniciativas e ações estraté-
gicas são desenhadas conforme 
a realidade e necessidade de 
cada região, junto com estados e 
municípios, e têm ajudado os ges-
tores locais do SUS a ampliarem 
e qualificarem os atendimentos, 
trazendo respostas mais efeti-
vas às demandas da sociedade. 
Neste momento, o Brasil registra 
10.551.259 milhões de casos 
confirmados da doença, sendo 
34.027 registrados nos sistemas 
nacionais nas últimas 24h. 

Em relação aos óbitos, o 
Brasil tem 254.942 mortes por 
coronavírus. Nas últimas 24h, 
foram registrados 721 óbitos nos 
sistemas oficiais, sendo que 873 
óbitos ocorreram nos últimos três 
dias. Outros 2.860 permanecem 
em investigação. 

Ministério da Saúde

pelo site do Manifesto, de forma 
100% gratuita, entre os dias 04 e 
06 de março”. 

“Vemos a data mundial (World 
Obesity Day) como uma oportuni-
dade para chamar a atenção para 
a doença, além de promover a 
mudança no enfoque do tratamen-
to dado aos obesos. Enquanto o 
foco principal for a perda de peso, o 
quadro de saúde da população ten-
de a piorar. A saúde é um conceito 
que engloba o bem estar físico, 
mental e social da pessoa e sua 
qualidade de vida, não somente o 
seu peso”, explica Sophie. 

O Plenário do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) apro-
vou, na terça-feira (23/2), uma 
recomendação a magistrados e 
magistradas para que avaliem 
com cautela o deferimento de 
tutelas de urgência que tenham 
como objetivo a desocupação 
coletiva de imóveis urbanos e 
rurais, principalmente quando 
envolverem pessoas em estado 
de vulnerabilidade social e eco-
nômica, enquanto a pandemia 
do novo coronavírus persistir. 

O Ato Normativo nº 0010578-
51.2020.2.00.0000, relatado pelo 
presidente do Conselho, ministro 
Luiz Fuz, foi aprovado durante 
a 325ª Sessão Ordinária e teve 
como base proposta apresenta-
da pelo presidente da Conferên-
cia Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), Dom Walmor Oliveira 
de Azevedo, ao Observatório 
dos Direitos Humanos do Poder 
Judiciário, coordenado pelo CNJ. 
“Esse é um ato efetivamente que 
se encaixa perfeitamente no 
conceito de tutela de direitos hu-
manos e dos direitos fundamen-
tais. Exatamente porque, hoje, 
o centro de gravidade da ordem 

jurídica é exatamente esse: a 
dignidade da pessoa humana”, 
afirmou Fux. 

O presidente do CNJ ressal-
tou que a medida é a primeira 
contribuição concreta do Obser-
vatório dos Direitos Humanos, 
em função dos impactos que 
a pandemia vem gerando na 
vida das pessoas mais vulne-
ráveis economicamente que, 
ao serem atingidas por ordens 
de despejos coletivos, têm 
suas situações sociais, econô-
micas e sanitárias ainda mais 
agravadas. “Se levadas a cabo 
sem o devido cuidado podem 
contribuir para a formação de 
aglomerações desordenadas, 
que certamente frustrarão a 
adoção das medidas sanitárias 
que visam a evitar o recrudes-
cimento da pandemia.” 

O advogado Leandro Gas-
par, da OAB-RS e membro do 
Conselho Nacional de Direitos 
Humanos, presente à sessão 
de maneira virtual, elogiou a de-
cisão do CNJ de orientar as de-
socupações coletivas em tem-
pos de pandemia. “O CNJ toma, 
hoje, uma medida eficaz contra 

Justiça deve evitar despejos 
coletivos de vulneráveis 

durante a pandemia
a propagação da Covid-19, e 
que impactará positivamente a 
vida de milhares de brasileiros. 
A pandemia tem deixado claro 
que estamos todos na mesma 
tempestade mas, infelizmente, 
não estamos todos no mesmo 
barco. Algumas famílias estão 
agarradas em tocos de madei-
ra, tentando se salvar.” 

Gaspar citou levantamento 
do Observatório Nacional de 
Despejos/Campanha Despejo 
Zero constatando que, durante 
a pandemia, teriam ocorrido 79 
casos de despejos coletivos 
urbanos ou rurais. As decisões 
resultaram no desabrigo de 
9.156 famílias. Segundo o le-
vantamento, estão ameaçadas 
de despejo, atualmente, quase 
65 mil famílias em todos os 
estados brasileiros. 

A norma aprovada destaca 
a importância da avaliação do 
impacto social, econômico e 
ambiental nas decisões judiciais, 
tendo em conta a proteção de 
grupos em situação de vulnera-
bilidade, considerando o número 
de pessoas, grupos e famílias, 
com suas especificidades.

A água é um recurso natural 
de valor inestimável. É vital para 
a vida humana, animal ou vege-
tal. Daí a importância de ações 
que atuam na sua manutenção 
e preservação, tendo em vista 
as questões ambientais, eco-
nômicas e sociais.  Sem água 
seria impossível a realização de 
muitas atividades produtivas no 
meio rural, como a cafeicultura, 
por exemplo.  Pois é nesta ideia 
que um projeto da Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão 
Rural do Estado de Minas Gerais 
(Emater-MG), em Manhumirim, 
na Zona da Mata mineira, se 
apóia. Implantado há quatro anos 
e quatro meses, em duas comuni-
dades rurais do município, o tra-
balho beneficiou, até o momento, 
um total de 150 famílias. 

O objetivo é melhorar a qua-
lidade e quantidade da água 
de duas microbacias, nas co-
munidades rurais do Córrego 
do Ouro e do Córrego Bonfim, 
onde agricultores, proprietários 
e meeiros se dedicam ao cultivo 
de café. O município de Manhu-
mirim está localizado na região 
produtora de café das Matas de 
Minas. O trabalho, batizado de 
Projeto União Sustentável, está 
sendo realizado por meio de uma 
parceria público-privada entre a 
Emater-MG, empresa pública, 
vinculada à Secretaria de Es-
tado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa-MG) e a 
Olam, empresa líder mundial em 
alimentos e agronegócios. A ini-
ciativa também inclui a prefeitura 
do município e a Cooperativa de 
Catadores  Aguapé.  

Os grupos rurais são trabalha-
dos em três associações formais 
nos córregos do Ouro (Associa-
ção dos Moradores da Barra do 
Ouro/Ambo e Associação das 
Famílias de Agricultores do Cór-
rego do Ouro/Afaco) e Bonfim 
(Associação Comunitária do Bon-
fim/Ascob). Todas as ações são 
apresentadas, no final do ano, às 
crianças das comunidades para 
que possam incentivar a continui-
dade do projeto. Até o momento, 
quatro eventos educativos foram 
realizados nas escolas das duas 
comunidades para crianças na 
faixa etária de 4 a 6 anos, filhos 
dos agricultores locais.  

Resultados
O projeto vem beneficiando 

88 famílias no Córrego do Ouro 
e 62 no Córrego Bonfim, que 
ocupam respectivamente áreas 
de 1,94 mil hectares e 1,23 mil 
hectares. Todas as famílias vivem 
da cafeicultura e têm produção de 
12,2 mil sacas de café e 10 mil 
sacas de café respectivamente. 
São destaques entre as ações do 
projeto, a melhoria da qualidade 
da água consumida pela popu-
lação, o que foi possível, após 

análises de potabilidade e insta-
lação de sistemas de tratamento 
nas casas; o saneamento, com 
a construção de fossas sépticas 
com recheio de bambu, biorrea-
tores e biodigestores.

Outro fator que chama aten-
ção, é o incentivo ao descarte 
consciente dos resíduos sólidos 
recicláveis gerados nas comu-
nidades.  Com a implantação 
de postos de entrega voluntária 
(PEV), o material é coletado pela 
Cooperativa de Catadores Agua-
pé, que faz a correta destinação 
e ainda gera renda.  

Segundo o extensionista 
agropecuário, Rodrigo Cabral, 
que atua na equipe do escritório 
local da Emater-MG, as ações do 
projeto já renderam resultados 
concretos como:  a criação de 
uma associação comunitária;  a 
preservação de nove nascen-
tes;  a construção de 28  fossas 
reatoras de bambu e 48 fossas 
biodigestoras, além de uma com 
tanque de evapotranspiração (Te-
vap). Também teve a doação de 
180 filtros de barro; construção e 
instalação de três filtros clorado-
res; construção de três pontos de 
entrega voluntária (PEV) para a 
reciclagem de lixo e a construção 
de 230 bacias de contenção de 
água de chuva. 

A lista é extensa e inclui ainda: 
a realização de 200 exames de 
potabilidade de água; 12 exames 
de água residual de agrotóxi-
cos; 42 exames laboratoriais de 
análise sanguínea para detectar 
eventuais contaminações por 
agrotóxicos; 12 dias de campo, 
assim como doações de equipa-
mentos de medir a umidade do 
café e de 42 kits de equipamento 
de proteção individual (EPI), além 
da realização de três concursos 
municipais de qualidade do café, 
entre outros. 

De acordo o extensionista 
da Emater-MG, o Projeto União 
Sustentável possui uma visão 
“holística” das necessidades das 
comunidades. “Temos a água 
como foco, mas executamos 
ações que contemplam desde 
o fortalecimento da base comu-
nitária até um ambiente social 

autossustentável. Não somente 
no aspecto ambiental, mas social 
e econômico”, explica. Rodrigo 
fala que o objetivo é resgatar 
nos moradores o sentimento de 
compromisso com a preservação 
ambiental das duas microbacias, 
nas áreas de saneamento rural, 
recarga das nascentes e no con-
trole dos processos erosivos. 

“Queremos que os produtores 
implantem em suas propriedades, 
aliado ao processo produtivo, 
técnicas de sustentabilidade para 
aumentar a vazão dos manan-
ciais nos períodos de estiada e 
diminuir as enchentes, no período 
chuvoso, assim como conter o 
processo de assoreamento dos 
rios, diminuindo a eutrofização 
(poluição) da água, focando 
também na saúde comunitária”, 
argumenta.

Água potável
O consumo de uma água não 

potável era uma das preocupa-
ções do cafeicultor e morador da 
Comunidade Córrego do Ouro, 
Reginaldo Luís Barbosa, que foi 
superada. “Esse projeto é muito 
inovador, muito bom. Trouxe óti-
mos resultados. A gente tomava 
água de um parque, mas era 
poluída. Veja, meu sogro de 80 
anos, que mora aqui há muito 
tempo, consumia água que não 
era adequada.  Agora temos água 
de qualidade. Não só a gente, 
mas inúmeras famílias aqui do 
Córrego. Conseguimos recuperar 
as minas.  Então isso é um meio 
de saúde”, ressalta. Para Regi-
naldo as ações de recuperação 
de nascentes e construção de 
fossas sépticas são as grandes 
aliadas na produção de uma água 
limpa. Ele mora em uma área de 
5 alqueires, junto com a família 
e parentes. Quatro alqueires 
são destinados à cafeicultura, 
segundo ele.

União Sustentável é um dos 
nove projetos da Emater-MG 
que permitiram a conquista da 
categoria Destaque Estadual, 
no 11º Prêmio Hugo Werneck 
de Sustentabilidade e Amor à 
Natureza deste ano. O evento 
concedeu a distinção à empresa 
pelo conjunto da sua obra.

Projeto ambiental na 
região produtora de café 

das Matas de Minas 
Ações beneficiaram 150 famílias de cafeicultores 

de duas comunidades rurais

Sebrae Minas, Governo do Estado 
e Codemge firmam parceria para 

realização do Sebraetec

Foi realizada, na manhã 
desta quinta-feira (25), na Ci-
dade Administrativa, em Belo 
Horizonte, a cerimônia de for-
malização da parceria entre o 
Sebrae Minas e o Governo do 
Estado, por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômi-
co e da Companhia de Desen-
volvimento de Minas Gerais 
(Codemge), para a realização 
do Sebraetec. O programa 
facilita o acesso dos pequenos 
negócios a consultorias tecno-
lógicas para inovação, visando 
a melhoria de processos, pro-
dutos ou serviços. 

Na ocasião, estavam pre-
sentes o governador do estado, 
Romeu Zema; o presidente do 
Conselho Deliberativo do Se-
brae Minas, Roberto Simões; e 
o Secretário de Estado Adjunto 
de Desenvolvimento Econômi-
co, Fernando Passalio. O pre-
sidente Roberto Simões defen-
deu a importância da parceria 
para impulsionar a retomada 
econômica no estado. 

“Esse projeto abrange todos 
os segmentos da economia. 
Neste momento de retomada 
econômica é fundamental, uma 
vez que as empresas estão bus-
cando se reposicionar em um 
mercado cada vez mais dinâmi-
co e digital. A parceria com a Co-
demge vai nos permitir alcançar 
mais empresas. Os pequenos 
negócios mineiros representam 
99,2% dos estabelecimentos do 
estado, por isso são os grandes 
responsáveis pela recuperação 
da economia, e geração de em-
prego e renda”, afirmou.

Neste ano, serão investi-
dos R$ 25 milhões em projetos 
de inovação, sendo R$ 20 mi-
lhões aportados pelo Sebrae 
e pela Codemge, em partes 
iguais, e R$ 5 milhões estima-
dos como contrapartida dos 
empreendedores. A expecta-
tiva é que sejam atendidas 6 
mil empresas em 400 cidades 
do estado, até 2022.

Podem participar do progra-
ma micro e pequenas empresas 
(MPEs), microempreendedores 
individuais (MEI) e produtores 
rurais. O programa oferece 
mais de 60 produtos, em quatro 
áreas: Produção e Qualidade, 
Design, Sustentabilidade e De-
senvolvimento Tecnológico. As 
empresas recebem consultorias 
de especialistas do mercado, 
projetos individuais personali-
zados e acompanhamento do 
Sebrae em todo o processo.  

Para o governador do esta-
do, Romeu Zema, “A soma de 
esforços entre o Governo do 
Estado, por meio da Codemge, 
e o Sebrae, traz uma luz no fim 

do túnel para milhares de micro 
e pequenas empresas, que 
terão acesso a consultorias tec-
nológicas para inovação. Isso 
significará melhora de proces-
sos, produtos e serviços para 
esses pequenos negócios, que 
geram tantos empregos e são o 
motor da nossa economia”.

Sebraetec

No último ano, mais de 
2,6 mil empresas de micro e 
pequeno porte e MEIs em todo 
o estado foram atendidos pelo 
Sebraetec, totalizando um apor-
te de R$ 19,5 milhões em pro-
jetos de inovação. Para apoiar 
os pequenos negócios durante 
o período de crise, o programa 
criou combos personalizados 
com soluções mais econômicas 
para ajudar as empresas na 
retomada das atividades.

As empresas interessadas 
em participar do Sebraetec po-
dem se inscrever acessando o 
link: http://oferta.sebraemg.com.
br/sebraetec-campanha-mais

Programa facilita o acesso à inovação e estimula a 
competitividade das micro e pequenas empresas. Serão 

investidos R$25 milhões até 2022

Número é superior à quantidade de casos ativos, ou seja, pessoas que estão em acompa-
nhamento médico. Informações foram atualizadas às 17h deste domingo (28/02)



Pág 4 :: Correio do Papagaio Domingo, 28 de Fevereiro de 2021

João Carlos e Carlos Leite (Poços de Caldas)

David e Gilmar - Andradas

Regionais

Festival Minas Folk traz lives 
com o melhor da música mineira

Se tem uma coisa que a gente 
aprendeu durante essa pandemia 
foi curtir um bom som por meio de 
lives (ao vivo). Quem conseguiu 
passar 2020 sem assistir pelo 
menos um show pela internet? 
Este ano também promete gran-
des apresentações, a começar 
pelo Festival Minas Folk, que 
será realizado nos dias 13 e 14 
de março, com início às 16 ho-
ras, completando seis horas de 
lives com importantes nomes do 
cenário musical de Minas Gerais. 
A 1ª edição do Minas Folk será 
transmitida para todo o mundo via 
plataforma digital aberta. 

Idealizado pelo compositor, 
cantor e violeiro Anderson Martins, 
o Festival foi selecionado no Edital 
Mostras e Festivais Artísticos para 
ser realizado com recursos da Lei 
Aldir Blanc, apoio do Ministério 
do Turismo e do Governo do 
Estado de Minas Gerais.  Minas 
Folk conta com a participação 
de músicos residentes em Minas 
Gerais com shows e bate papos 
culturais mediados por Anderson 
Martins. “Queremos desenhar um 
panorama sobre a atual situação 
musical autoral no Estado e apre-
sentar o que os artistas mineiros 
vem produzindo”, revela.  

Entre as atrações confir-
madas estão Edu Santa Fé, de 
Delfim Moreira e que, em 2019, 
participou do The Voice e as 
duplas David e Gilmar, ideali-
zadores do Festival da Canção 
de Andradas e João Carlos e 
Carlos Leite, de Poços de Cal-
das. Os músicos Luiz Salgado, 
de Araguari (Triângulo Mineiro), 
Claudio Couto, de Andradas, Ge 
Alvarenga com a participação de 
Renan Ribeiro, ambos de Cruzília 
também estão na programação 
que vai durar dois dias e promete 
grandes encontros e, claro muita 
música boa. 

Para quem não conhece, a 
música folk é formada por gê-
neros tradicionais, como jazz, 
rock, blues e moda de viola que, 
combinados a arranjos autorais 
dão asas a uma ressignificação 
musical. “Trata-se de um estilo 
bastante contemporâneo, mas 
que foge do arranjo pop. Por isso, 
normalmente ela é executada de 
forma acústica, mas nada impede 
de ter instrumentos plugados, se 
esse for o desejo do artista” conta 
o produtor executivo do Minas 
Folk, Mariano Líder da produtora 
Cordas da Vida. “Como tem essa 
roupagem mais elaborada, esse 
estilo agrada tanto o grande público 
quanto os estudantes de música 
acadêmica formal”, completa.

Sobre o Anderson Martins

Com mais de 10 anos de 
carreira, Anderson Martins é o 
idealizador do Festival Minas Folk. 
O artista, que recebeu o título de 
Artista Vanguarda em Andradas, 
sua cidade natal, lançou “Estradas 
Invisíveis” em setembro de 2019, 
que configura seu terceiro disco 
e Canções de Quarentena, em 
dezembro de 2020. Acumulando 
diversos prêmios em festivais de 
música popular brasileira (MPB) 
pelo país, Anderson Martins rea-
liza um trabalho sério de resgate 
da música brasileira, celebrando 
o homem, o amor e a natureza, 
inclusive incentivando novos 
compositores e músicos.  Ver e 
ouvir: https://www.youtube.com/
user/Tiubruce1 

Sobre os participantes
Edu Santa Fé (Delfim Moreira)

Nascido em Goiânia, mas mo-
rando em Minas Gerais, desco-
briu cedo a vocação musical. Aos 
seis anos, ganhou um violão do 
pai e começou a fazer músicas. 
Já fez parte de uma dupla serta-
neja, porém, segue em carreira 
solo atualmente. Gravou alguns 
discos e dedicou um álbum todo 
para a mãe, que morreu há al-
guns anos. Edu Santa Fé toca 
viola, guitarra, gaita e violão. O 
seu jeito tranquilo e matuto, que 
remete ao mais puro e simples 
sertanejo, conquistou o coração 
de milhares de brasileiros e fez 
com que Edu se tornasse um dos 
participantes mais queridos des-
sa quarta edição do “The Voice 
Brasil” em 2015. 

David e Gilmar (Andradas)
A dupla David e Gilmar ini-

ciou a carreira aos 7 e 6 anos 
de idade, cantando em bares 
na cidade mineira de Boa Espe-
rança. Reúem importantes par-
ticipações em programas como 
Viola, Minha Viola, da saudosa 

Anderson Martins - Andradas

Ge Alvarenga e participação de Renan Ribeiro (Cruzília)

Claudio Couto - Andradas

Luiz Salgado - AraguariEdu Santa Fé - Delfim Moreira

Artistas regionais, inclusive dois de Cruzília, irão 
se apresentar em shows online nos dias 13 e 14 de 

março, com transmissão via plataforma digital

A partir desta quarta-feira, 
17 de Fevereiro de 2021, a 
Union Jeep de Juiz de Fora 
tem um novo Embaixador: Os-
valdo Filho, fundador da Queijo 
D’Alagoa-MG, que passará a 
trabalhar ainda mais para pro-
pagar a marca e promover o 
Turismo Off Road na região do 
Sul de Minas e Zona da Mata. 

Quando menino, Osvaldo 
brincava com os amigos numa 
rua de terra em Alagoa, Sul 
de Minas, com o Jeep Willys 
do Senhor Sarjobe Mendes. 
Tentavam empurrar o veículo 
ladeira abaixo, mas nunca 
conseguiram tal façanha. Con-
tentavam-se em subir no carro 
que, segundo o sr. Sarjobe “Foi 
o carro da minha vida. Fiz minha 
vida com o Jeep. Mexia com 
mel, carregava de tudo nele. 
É um carro guerreiro” conta 
Mendes.

O menino cresceu e agora 
será embaixador da Union 
Jeep. “É uma parceria que 
agrega muito: ajuda a divulgar 
os automóveis da Jeep, pro-
move a Union Jeep e também 
a Queijo D’Alagoa-MG! Vamos 
crescer juntos” diz Edenilson 

Stefanini, executivo da Union 
Jeep. A proposta é comunicar 
lançamentos, novidades e ofe-
recer descontos a todos, prin-
cipalmente produtores rurais e 
empresários. 

No instagram, com direito 
a repost do Chef Alex Atala, os 
internautas dão as boas vindas 
ao Osvaldo no post orgânico 
que já ultrapassou 2.300 likes: 
“Que máximo! Quero acom-
panhar estas aventuras!” co-
mentou  Fernanda Lameira de 
São Paulo. “Estamos juntos na 
família Jeep” disse Luciana Mo-
raes de Brasilia DF. “Show, meu 
irmão, você merece!” finaliza o 
Chef Guga Rocha de SP dentre 
os mais de 250 comentários.

“Estou transbordando de 
alegria por esta parceria e 
com muita satisfação vamos 
procurar fazer história e viver 
esta aventura juntos. Faltam 
palavras pra agradecer a Deus!” 
relata Osvaldo, que também 
pretende fomentar a Rota do 
Queijo e do Azeite para os 
jipeiros.   

Assessoria de Imprensa: 
QUEIJO D’ALAGOA/MG E 
UNION JEEP

Osvaldo Filho da @queijodalagoamg 
torna-se Embaixador da Union Jeep

Aventura e 
Turismo com o 

Novo Embaixador 
da Union Jeep

Inezita Barroso e Festa Sertaneja 
de Marcelo Costa. Prêmios em 
festivais nas cidades: Andradas, 
Caconde, Orlândia, Holambra, 
Avaré, Poços de Caldas, Jundiaí 
e Barretos. Também estiveram 
em cinco edições do “Viola de 
todos os Cantos” da EPTV. Além 
de participações em inúmeros 
CDs de festivais sertanejos com 
músicas inéditas, lançaram o CD 
Gilmar e David França (Regional 
Caipira). São idealizadores e 
organizadores do Festival da 
Canção de Andradas. 

Luiz Salgado (Araguari) 

O violeiro cantador e com-
positor, Luiz Salgado, nasceu 
em 1976 na cidade de Patos de 
Minas/MG e reside atualmente 
em Araguari, cidade do Triângulo 
Mineiro. Convivendo diretamente 
com o Cerrado mineiro vem le-
vantando bandeiras ecológicas, 
por meio de um trabalho musical 
mesclado com a modernidade, 
mas influenciado principalmente 
pelas festas populares como 
Folias de Reis e Congado, que 
são duas fortes manifestações 
culturais da região. No seu ofício 
de cantador faz de sua viola não 
só um instrumento musical de 
trabalho, mas também uma fer-
ramenta de combate. Com seus 
acordes, ponteados e versos, 
canta o cerrado, o mato, a prosa, 
o causo, tornando sua música 
uma atitude diante da cultura e 
da vida, imprimindo uma manei-
ra de ver o mundo e celebrar a 
beleza da tradição, da natureza, 
dos costumes e do folclore dessa 
região de Minas Gerais. 

Ge Alvarenga e participação 
de Renan Ribeiro (Cruzília) 

Renan Ribeiro e Ge Alva-
renga são primos, nascidos na 
cidade de Cruzília, no interior 
de Minas Gerais. Por volta dos 
11 anos de idade, em 2002, 
iniciaram sua trajetória musical. 
Primeiramente pela banda Magos 
do Rock, que nesta época se 
apresentava em algumas festas 
tradicionais da região, e depois 
por participações em festivais 
escolares. A família de ambos, 
composta por músicos, sempre 
fez grande parte na influência 
musical. Entre 2006 e 2020 se 
dedicaram a projetos paralelos. 
Ge compôs e produziu seu pro-
jeto solo e sua banda OBEY!, 
participou de festivais pelo Brasil 
e tocou em alguns estados do 
país. Renan fez participações e 
ganhou premiações em festivais 
em Minas Gerais e outros esta-
dos. Renan e Ge sempre tiveram 
influência da MPB, Rock, música 
regional e vários outros gêneros 
musicais. Hoje eles participam, 
já ganharam premiações em fes-
tivais pela região. Pretendem se 
dedicar à sua música um pouco 
mais a cada dia, tendo sempre 
em mente a sua verdade e res-
peito pela arte. 

Ver o ouvir: https://www.
youtube.com/channel/UC3IvDd-
jfHZYHz_OZZrNr5gQ 

Cláudio Couto (Andradas)

Claudio Couto é natural de 
São Caetano do Sul, mas reside 
em Andradas/MG desde os anos 
80. É músico, compositor e pro-
fessor de música. Foi aluno dos 
mestres Gilmar França e Carlos 
Donizete, em harmonia e técnicas 
deguitarra. Profissionalmente 
participou de várias bandas e 
conjuntos de Andradas e região. 
Acompanhou artistas em festivais 
como Dimi Zumque, Anderson 
Martins, Mariana Macedo, Wil-
son Teixeira, Ito Moreno, David e 
Gilmar França. Como compositor 
participou de festivais em Andra-
das,  Mogi Mirim, São Lourenço 
e tantos outros por esse Brasil à 
fora. Neste momento é músico da 
Banda Pop Regional e se prepara 
para lançar seu primeiro trabalho 
solo sobre a tutela do produtor 
Deivid Santos. 

João Carlos e Carlos Leite 
(Poços de Caldas)

João Carlos Ponci e Carlos 
José Leite são naturais de Poços 
de Caldas/MG A dupla foi forma-
da em abril de 2012. Sempre fo-
ram participantes ativos do meio 
artístico na música caipira tendo 
o gosto pela cantoria, pelos ins-
trumentos violão e viola caipira, 
além do desejo de preservar a 
autêntica cultura cabocla atra-
vés de manifestações artísticas. 

Atuam então em uma jornada de 
trabalho seja como compositores, 
intérpretes e músicos sertanejos 
raiz/regional ou em apresenta-
ções direcionadas a festas popu-
lares e peças teatrais. Cantando 
e tocando com o instrumento no 
peito, valorizam as tradições e a 
cultura do povo rural. Esse tra-
balho abriu as portas para apre-
sentações da dupla em auditórios 

de programas de rádio e televisão 
como os programas “Brasil caipira” 
do apresentador Luiz Rocha em 
Brasília – DF e “Viola Minha Viola”, 
da saudosa Inezita Barroso, na TV 
cultura de São Paulo. Em 2015, a 
dupla lançou seu 1° CD intitulado 
“Coração Roçado”. João Carlos e 
Carlos Leite são sócios fundado-
res da Associação de Violeiros de 
Poços de Caldas.
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Restaurante Bom Sabor em Caxambu
O Restaurante Bom Sabor 

em Caxambu, mais conhecido 
como o primeiro restaurante 
de comida por quilo da região, 
nasceu em novembro de 1991 
por uma iniciativa das imãs 
Madá e Lourdes.

Inicialmente na Rua Ivom 
Curi, e depois na galeria João 
Branco, onde foi adquirido em 
junho de 2003, pelos irmãos 
Jean e Sabina. Mudou de 
endereço novamente em no-
vembro de 2011, atendendo 
à Rua João Pinheiro 400. O 
restaurante Bom Sabor se 
consolidou no gosto de um 
público adepto ao consumo de 
alimentos saudáveis e  com um 
sabor e de alta qualidade.

Atualmente oferece o ser-
viço de delivery com pratos 
executivos, truta, tilápia, sal-
mão e filé mignon. Têm um 
diferencial com pratos da 
Culinária Árabe, como: ho-
mus, babaganoush, tabule, 
esfihas, charuto de repolho, 
abobrinha recheada, quibe 
frito e a recém lançada kafta 
de frango, que vêm conquis-
tando o paladar dos clientes 
mais exigentes e com preços 
módicos. 

Além dos pratos, suas 
sobremesas são de dar água 
na boca: pudim de leite con-
densado, manjar de côco com 
ameixas, mousse de maracujá 
e halawi (doce árabe).

O Restaurante Bom Sa-
bor prima pela qualidade dos 
serviços que oferece e segue 
rigorosamente as normas da 
vigilância sanitária, oferecen-
do um serviço de atendimento 
impecável.

Ao passear em Caxambu, 
não deixe de conhecer esse 
tradicional restaurante  e ex-
perimentar dessas delícias. 
Vale a pena conhecer!

30 anos de muitas histórias e experiências gastronômicas

Até pra fazer o bem o mineiro pensa em queijo. Não
tem jeito, em Minas Gerais é impossível ficar longe deste 

alimento vivo, tradicional e histórico-cultural

Solidariedade em Minas Gerais: 
Queijo de 12kg será leiloado pela 
internet em prol de Abrigo de Idosos

Neste sentido, a Quei-
jo D’Alagoa-MG está 
promovendo um leilão 
beneficente para contri-
buir com o Projeto So-
lidário - Casa de Longa 
Permanência de Idosos 
em São Lourenço, no 
Circuito das Águas.

O Leilão foi iniciado 
dia 24/02 às 22:00hs 
e vai até o próximo dia 
07/03, domingo. Para 
participar basta dar o lan-
ce através do instagram 
@queijodalagoamg.

Desde 2012 um grupo 
de pessoas fraternas 
reuniram-se com um pro-
pósito: abrigar idosos 
carentes. Uma pousada 
foi adquirida pela As-
sociação Beneficente 
Projeto Solidário para 
atender a finalidade. De-
pois de árduos 08 anos o 
pagamento do imóvel foi 
concluído.

Para a obtenção do 
Alvará de Funcionamen-
to serão necessários 

Regionais

Fotos: Arquivo Correio do Papagaio

alguns reparos e instala-
ções de equipamentos de 
acessibilidade, como por 
exemplo, corrimãos de 
aço inox. E é pra contri-
buir com esta etapa final 
que a Queijo D’Alagoa-
MG está realizando este 
Leilão. 

“Conhecemos o Proje-
to Solidário desde o iní-
cio, temos acompanhado 
ao longo dos anos todas 

as conquistas e temos fé 
em Deus que em breve o 
Abrigo estará em funcio-
namento!” diz Osvaldo 
Filho, fundador da Queijo 
D’Alagoa-MG.

A joia a ser leiloada é o 
Queijo Gran Alagoa, um 
queijo artesanal Alagoa 
que começa com 15kg 
e depois de 6 meses de 
maturação pesa 12kg, 
zero lactose, marmo-

rizado, extremamente 
picante com retrogosto 
adocicado.

Se ficar pesado para 
dar o lance sozinho, a 
sugestão é unir amigos 
e familiares e oferecer 
um lance colaborativo. 
O importante é ajudar e 
contribuir.

ASSESSORIA DE 
IMPRENSA: QUEIJO 
D’ALAGOA-MG
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Armazém Macieira em: 
Excelência no atendimento em 

Aiuruoca no Sul de Minas

Há inúmeras atividades 
às quais um turista pode se 
dedicar ao visitar a exube-
rante cidade de Aiuruoca, 
localizada no Sul das Minas 
Gerais, aos pés da Serra da 
Mantiqueira. Conhecer deze-
nas de cachoeiras, caminhar 
pelas montanhas, florestas 
e vales do município; andar 
de bicicleta, fazer escaladas, 
saborear a gastronomia mi-
neira ou apenas contemplar 
a tranquilidade de uma cida-
dezinha do interior. Mas, uma 
coisa é muito comum entre 
os turistas e visitantes que 
chegam à cidade: conhecer o 
Armazém Macieira, uma loja 
aconchegante, charmosa, 
interessante, e que fica no 
coração da cidade. 

O Armazém Macieira nas-
ceu em 2001 com a proposta 
de trazer para o município 
alimentos naturais, orgânicos 
e selecionados, para uma 
alimentação mais saudável 
e o melhor do artesanato 
fino, nacional e internacional, 
para Aiuruoca.

Em 2017, a proposta foi 
remodelada para o que cha-
mamos de “curadoria espe-
cializada em produtos da co-
zinha mineira”, com destaque 
para os premiados queijos 
produzidos na Mantiqueira 
de Minas e o que o estado 
tem de melhor para oferecer 
a seus clientes e amigos.

Com os valores pautados 
em honestidade e respeito e 
o compromisso com a qua-
lidade dos seus produtos, o 
Armazém Macieira se destaca 
ainda por apoiar as causas 
ligadas à Responsabilidade 
Social e a Economia Susten-
tável e Solidária.

Estas mudanças só foram 
possíveis após o casal Carlos 
Aguiar e Cândida Tolentino 
trocarem a capital mineira de 
Belo Horizonte pela aconche-
gante cidade de Aiuruoca e 
assumirem esse empreendi-
mento familiar, mostrando aos 
clientes, amigos e visitantes o 
que Minas tem de melhor. 

Carlos é bacharel em filo-
sofia, administrador de empre-
sas e com MBA em Segurança 
da Informação, e Cândida é 
Psicóloga, ambos com muita 
experiência profissional e logo 
perceberam o enorme poten-
cial da cidade de Aiuruoca, 
apostando na qualidade dos 
produtos tradicionais e regio-
nais da cozinha mineira pro-
duzidos ali, como os queijos, 
cafés, doces e cachaças. De 
lá para cá, esta lista vem só 
aumentado. Azeites, méis, fru-
tas vermelhas, geleias, trutas 
(peixe), cogumelos, cervejas 
artesanais, kombuchas e di-
versos artigos do artesanato, 
entre vários outros.

“Sempre sonhei em re-
tornar a Aiuruoca, onde vivi 
dos 5 aos 17 anos de idade. 
Sempre quis criar meus filhos 
aqui. Temos 3: Sofia, de 12 
anos; Clara, de quatro, e o 
Davi, de 7 meses, que nas-
ceu em Aiuruoca”, destacou 
Cândida, que acredita que a 
valorização da produção local 
tem a capacidade de gerar um 
ciclo virtuoso e sustentável na 
economia da cidade. “Aqui 
todo produto tem a história do 
seu produtor e toda história é 
muito importante pra nós”. 

Segundo Carlos, a pro-
posta sempre foi garimpar e 
oferecer os melhores produtos 
encontrados em Aiuruoca, na 
região ou em outras cidades 
mineiras e oferecer ao seu 
público um atendimento de 

Uma aprimorada rotina de respeito, segurança e ga-
rantias dos melhores produtos aos seus clientes 

excelência. “Com o passar do 
tempo, pegamos emprestada 
a palavra “Curadoria” do uni-
verso das artes e trouxemos 
para o uso diário, com todos 
os cuidados ao selecionar pro-
dutos da cozinha mineira”.

Com o passar do tempo e 
muito estudo, se especializa-
ram nos queijos desta região, 
e com isso a loja foi também 
se aprimorando neste setor. 
Hoje, o Armazém Macieira 
vende os melhores queijos 
do Brasil, produzidos nestas 
montanhas.

“A pandemia impactou 
fortemente a nossa realidade 
e chegamos a fechar nosso 

Bistrô e nosso Café, ambos 
integrados no mesmo espa-
ço da loja. Foi um momento 
triste para nossos amigos e 
clientes. Porém, mesmo com 
toda dificuldade imposta pela 
situação, continuamos com 
a loja aberta e funcionando 
apenas como empório, e se-
guiremos assim até o final da 
pandemia ou até entendermos 
melhor este momento”, decla-
ra Carlos.

“Essa situação nos fez 
acelerar um projeto que tínha-
mos em criar uma loja virtual 
na internet, o que foi feito e 
está hospedado no endereço 
www.armazemmacieira.com, 

e embora ainda não conte 
com todos os produtos da nos-
sa loja física, selecionamos 
muitas gostosuras para que 
os nossos clientes, espalha-
dos por todo o Brasil, possam 
adquirir e receber, com todo 
o conforto e segurança, via 
correios, tudo o que nos soli-
citam”, acrescenta.

“Acreditamos que tudo que 
passamos na vida, principal-
mente no último período, é 
uma oportunidade de aprendi-
zado para nos tornar pessoas 
e empresas sempre melhores, 
cada vez mais conscientes do 
nosso papel na sociedade”, 
finaliza o empresário.
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ANDRELÂNDIA

Alquimias das Gerais
Ao longo dos séculos, 

na formação das Minas 
Gerais, a comida para os 
mineiros sempre foi uma 
mistura infindável de in-
gredientes, de influên-
cias, de adaptações, de 
alquimias que resultaram 
nessas fabulosas igua-
rias, nesses quitutes que 
não apenas agradam ao 
paladar mas também aos 
olhos, ao olfato, ao tato, 
às lembranças. Todo 
esse arsenal que forma 
a cultura gastronômica 
do Estado se dá pelo co-
mando de pessoas, ver-
dadeiros artistas que se 
escondem nas cozinhas 
das fazendas, das casas 
do interior. A Cassilda é 
uma dessas artistas. De 
espontaneidade ímpar, 
atende aos hóspedes da 
Pousada dos Querubins 
(uma empresa social da 
Fundação Guairá loca-
lizada na zona rural de 
Andrelândia) com sua 
simpatia e talento para 
reproduzir as receitas mi-
neiras servidas no fogão 
à lenha da Pousada.

O Peixinho da Horta, 
uma PANC facilmente 
encontrada nos quintais 
e hortas da região, se 
destaca pela simplicida-
de da receita e seu sabor 
e textura surpreenden-
tes. Esta folha carnuda 
e peluda empanada com 
jeitinho mineiro pela Cas-
silda, deixa visitantes de 
todos os cantos do país 
encantados e merece ter 
sua receita divulgada. 
Daí a escolha do tema do 
projeto apoiado pela Lei de 
Incentivo Aldir Blanc do Es-
tado de Minas (Lab/MG).

A Fundação Guairá 
busca com esse projeto 
apresentar a trajetória 
da cozinheira Cassil-
da, seus saberes, os 
benefícios do prato e 
sua receita. Além disso, 
contou com a parceria 
de uma equipe jovem, 
com novas miradas e 
sensações para a pai-

Fundação Guairá e equipe de cinema de Andrelândia 
lançam filme sobre sabores da horta 

sagem rural mineira. A 
equipe cinematográfica, 
formada pelas produto-
ras Infinity e LLGrafias 
com o apoio da Secult/
Andrelândia e Fundação 
Guairá garante que o fil-
me vai impactar as pes-
soas pelas belezas dos 
lugares vivenciados pela 
Cassilda, cada cantinho 
tem um valor afetivo na 
narrativa do documentário, 
além dos sabores do peixi-
nho da horta. Ficou curioso 
para saber essa receita 
saudável e saborosa?! 

Acompanhe detalhes 
sobre o filme pelas redes 
da Fundação Guairá no 
Facebook e no Instagram 
@pousadadosquerubins. 
O filme será lançado no 
dia 20/03, sábado, às 
19h30 nas redes sociais 
da Fundação Guairá.
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São Lourenço

Unimed Circuito das Águas 
lança Pedra Fundamental 
do futuro Hospital Unimed

O evento foi realizado na 
manhã de 23 de fevereiro de 
2021, no canteiro de obras 
do empreendimento, com 
a presença de cooperados, 
colaboradores, autoridades 
públicas e convidados, dentro 
dos limites permitidos para um 
evento ao ar livre.

Em suas palavras, o Presi-
dente da Unimed Circuito das 
Águas Musse José Matuck 
agradeceu a todos os dirigen-
tes anteriores da cooperativa, 
os atuais conselheiros, coope-
rados e colaboradores, que 
se empenharam nos últimos 
anos para que o Hospital 
de tornasse realidade. “Este 
Hospital será um marco na 
história da nossa coopera-
tiva e também para todo o 
Circuito das Águas. Temos 
convicção de que vamos fazer 
girar a economia regional, 
gerar emprego, gerar trabalho 
para os médicos cooperados 
e promover o crescimento 
da Unimed, oferecendo um 
atendimento diferenciado aos 
nossos clientes. É um hospital 
que já nasce com a missão de 
cuidar da sociedade como um 
todo, de forma sustentável”, 
disse o Presidente Musse 
José Matuck.

O Prefeito de São Louren-
ço Walter José Lessa, tam-
bém cooperado da Unimed, 
afirmou que o município es-
tará sempre de portas abertas 
para ajudar no desenvolvi-
mento da cooperativa para 
oferecer benefícios de saúde 
à população, afirmando que 
o Hospital Unimed será um 
importante acréscimo à rede 
de saúde da região.

“Este será um hospital 
diferente, com um ambiente 
de promoção de saúde, inte-
grado com a natureza, usando 
recursos de forma sustentável 
e oferecendo inovação tecno-
lógica, qualidade e segurança 
nos atendimentos”, afirmou o 
Presidente da Unimed. “Fa-
remos também o Inventário 
de Carbono de toda a obra, 
para que ao final possamos 
neutralizar as emissões de 
gases de efeito estufa, através 
do plantio de árvores”.

O Hospital Unimed ocupa 
uma área total de mais de 14 
mil m² em terreno situado à 
entrada de São Lourenço, 
próximo ao Terminal Rodo-
viário da cidade. Com área 
construída de 7.389,76 m², o 
empreendimento foi projetado 
prezando o conforto do am-
biente construído e a qualida-
de de vida tanto dos pacientes 
quanto dos colaboradores, 
com fatores como a qualidade 
interna do ar, conforto, cone-
xão com a natureza através 
do paisagismo e fontes reno-
váveis de energia.

Numa primeira etapa, o 
Hospital Unimed vai oferecer 
Pronto Atendimento 24 horas 
Infantil e Adulto, Centro de 
Imagens e Centro Cirúrgico 
com alta capacidade tecnoló-
gica, laboratório próprio e lei-
tos diferenciados em hotelaria 
hospitalar.

Uma maquete do Hospital 
foi apresentada durante o 
evento e ficará em exposição 
nas unidades da Unimed para 
conhecimento da população.

O evento de lançamento da Pedra Fundamental do 
Hospital Unimed em São Lourenço-MG marca o iní-
cio das obras de um grande empreendimento que 
vai beneficiar toda a região do Circuito das Águas


