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Circulação Bissemanal

ANO XXVIII - Nº 1546 Telefone: 35 3332-1008 / 9.9965-4038

Desde o início das obras 
do futuro Hospital da 
Unimed Circuito das 

Águas em 30 de janeiro de 
2021 e a cerimônia de lan-
çamento da Pedra Funda-
mental em 23 de fevereiro, a 
movimentação no canteiro de 
obras não para, sendo visível 
a evolução rápida da funda-
ção e primeiras lajes.

Localizado em um ponto de 
acesso estratégico da região, 
no bairro Portal das Águas em 
São Lourenço-MG, o Hospital 
Unimed ocupa uma área de 

A importância dos Convention &
Visitors Bureau para o desenvolvimento 

turístico de uma cidade e região
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O São Lourenço Convention & Visitors Bureau é um dos mais 
atuantes no estado e na região

 “Convention & Visitors Bu-
reau” na realidade é uma 
associação colaborativa, 

privada e sem fins lucrativos, 
que existe em diversos países 
do mundo, com o intuito de 
promover o turismo nas cida-
des onde estão sediadas. São 
associações independentes 
umas das outras e são man-
tidas pelas empresas locais 
das cidades onde operam.

O nome da instituição está 
ligado ao trabalho que exerce: 
Convention - captação e apoio 
na realização de convenções 
e eventos; Visitors - criação 
de programas para atração de 
turistas; e Bureau - prestação 
de serviços a associados, 
campanhas publicitárias, etc. 

A cidade de São Lourenço 
conta com um claro ‘Case 

de Sucesso’ no assunto. O 
São Lourenço Convention & 
Visitors Bureau foi fundado há 
quinze anos e trouxe grandes 
conquistas para a cidade.

O SLCVB realiza importan-
tes ações para o desenvolvi-
mento e promoção do destino. 
Agrega em seus eventos capa-
citações para estabelecimentos 
comerciais e para o público em 
geral, produz e distribui mapas 
turísticos com indicações para 
o trade turístico da cidade e faz 
um trabalho com assessorias 
de imprensa na criação campa-
nhas para promover o destino 
São Lourenço na imprensa 
nacional, online e off-line.

Em questão de eventos, o 
CVB criou grandes e renoma-
das produções na cidade.

Obras do Hospital Unimed 
avançam em ritmo acelerado

mais de 14 mil m² próximo ao 
Terminal Rodoviário da cidade. 
Ao final, terá uma área cons-
truída de 7.389,76 m².

O projeto arquitetônico 
preza o conforto dos am-
bientes internos e externos 
e a qualidade de vida de 
pacientes e colaboradores, 
com fatores como a qualidade 
interna do ar, conexão com a 
natureza através do paisagis-
mo, instalações de hotelaria 
hospitalar e o uso de fontes 
renováveis de energia.

São Lourenço (35) 3339-3339

Itamonte (35) 3363-3313

Descontos exclusivos no site:      WWW.GORGULHO.COM.BR
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Por que Deus dá prosperidade 
aos homens maus?

Postado por Presbítero André Sanchez

Você Pergunta: Eu tenho 39 
anos, sou cristã há cinco anos 
e tenho visto algo que me deixa 
muito triste: parece que Deus 
dá mais prosperidade aos maus 
e para aqueles que são bons 
nem sempre ele dá. Lá no meu 
trabalho tem uma pessoa que 
só faz maldades. Essa pessoa 
só se dá bem. Ela já foi promo-
vida, recebe prêmios, elogios e 
muitas outras coisas. Já eu que 
busco fazer tudo certinho nun-
ca recebi uma oportunidade. 
Passo dificuldades financeiras 
também. Não entendo porque 
Deus dá prosperidade a ele que 
é mau e nem cristão é, e para 
mim que sou serva do Senhor 
só vêm dificuldades!

Cara leitora, essa é uma 
observação feita por muitas 
pessoas. Elas olham as vidas 
materiais de homens maus 
e algumas vezes veem ali 
certa prosperidade e ficam se 
questionando sobre a justiça 
de Deus. O grande problema é 
que essa avaliação parte de um 
princípio errado que vou citar 
logo a seguir:

Por que Deus dá
prosperidade aos maus?

(1) O que é prosperidade 
na Bíblia?

Geralmente costumamos 
associar a prosperidade a ter 
uma vida financeira abastada. 
Sendo assim, quando olhamos 
alguém que tem boa casa, bom 
carro, uma vida financeira abas-
tada, costumamos logo concluir 
que essa pessoa é uma pessoa 
próspera e abençoada por 
Deus. No entanto, será que a 
prosperidade de Deus se mede 
pelos bens que uma pessoa 
tem? Analisando a Bíblia, gosta-
ria de pegar como exemplo um 
homem que foi muito próspero. 
Ele foi certamente o homem 
mais próspero que já pisou 
sobre a terra.

Esse homem chegou a de-
clarar algo incrível: “Mas Jesus 
lhe respondeu: As raposas têm 
seus covis, e as aves do céu, 
ninhos; mas o Filho do Homem 
não tem onde reclinar a cabeça” 
(Lucas 9:58). O homem mais 
próspero da Bíblia não tinha 
em sua “conta corrente” muitos 
bens materiais, era pobre! Isso 
nos leva a perceber que a  pros-
peridade bíblica está muito além 
de ter bens! 

Da mesma forma houve 
um rapaz que é mencionado 
na Bíblia e que era muito rico. 
No entanto, diante do chamado 
de Jesus, veja a reação dele: 
“Ouvindo-o Jesus, disse-lhe: 
Uma coisa ainda te falta: ven-
de tudo o que tens, dá-o aos 
pobres e terás um tesouro nos 
céus; depois, vem e segue-me. 
Mas, ouvindo ele estas pala-
vras, ficou muito triste, porque 
era riquíssimo” (Lucas 18:22). 
A minha pergunta é: esse rapaz 
era próspero? Ele tinha muitas 
riquezas, mas rejeitou a maior 
riqueza: Jesus. Logo, ele não 

era próspero! Ele era apenas 
um jovem rico e nada mais.

(2) Mas por que Deus per-
mite que os maus sejam mais 
ricos que muitos bons?

Essa é uma questão difícil. 
Mas como vimos, a prosperida-
de de Deus não é medida por 
quantidade de bens. Os maus 
também podem ser esforçados 
e conseguir bens como fruto de 
seu trabalho  ou mesmo podem 
ser trapaceadores para adquirir 
as suas riquezas. Já os bons, 
esses devem ser tal qual como 
o apóstolo Paulo ensinou: “Digo 
isto, não por causa da pobreza, 
porque aprendi a viver contente 
em toda e qualquer situação” 
(Filipenses 4:11).

Os servos de Deus devem 
aprender a servir a Deus com 
o mesmo empenho e alegria, 
tendo ou não bens e riquezas. 
O crente pode se esforçar e ter 
muitos bens como fruto de seu 
trabalho, mas não será isso que 
apontará para a sua verdadeira 
prosperidade.

(3) Será que os maus são 
realmente prósperos?

Existiu um homem na Bíblia 
que questionou algo seme-
lhante, ele se chamava Asafe. 
Certa vez ele disse: “Pois eu 
invejava os arrogantes, ao ver 
a prosperidade dos perversos” 
(Salmos 73:3). Além de fazer 
essa constatação, Asafe che-
gou quase a se desviar da sua 
fé por causa disso: “Quanto a 
mim, porém, quase me resva-
laram os pés; pouco faltou para 
que se desviassem os meus 
passos” (Salmos 73:2).

Asafe estava como você, 
leitora, olhando os maus focada 
em sua prosperidade material, 
como se isso fosse a única 
prosperidade que uma pessoa 
pudesse ter. Mas, felizmente, 
ele refletiu e conseguiu alcan-
çar a verdade de Deus sobre 
este tema: “até que entrei no 
santuário de Deus e atinei com 
o fim deles” (Salmos 73:17). O 
que os maus colherão em suas 
vidas? O que poderão fazer 
com suas riquezas após as 
suas mortes? As suas riquezas 
poderão subornar o Deus todo 
poderoso? Ou comprar a eles 
um lugar no paraíso? Ou ainda, 
as suas riquezas poderão com-
prar o julgamento de Deus que 
virá sobre eles? Certamente 
que não! É por isso que homens 
malignos e que são vistos como 
prósperos, na realidade tem a 
menor de todas as prosperida-
des, o dinheiro!

Por fim, gostaria de deixar 
claro que não há problema em 
os servos de Deus buscarem a 
melhoria de suas vidas, busca-
rem prosperidade financeira. 
Deus também nos abençoa 
com a prosperidade financeira. 
No entanto, nunca podemos 
achar que sermos abastados 
é um indicativo de que somos 
prósperos. Prosperidade bíblica 
é muito mais do que isso!  

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo n° 084/2021 - Pre-

gão Presencial n° 031/2021
Registro de Preços para con-

tratações de microempresas, 
empresas de pequeno porte e 
equiparadas para eventuais e 
futuras aquisições de concreto 
betuminoso usinado a quente, 
concreto FCK 25 MPA e emul-
são asfáltica de ruptura rápida, 
tipo rr-1c, conforme condições 
e especificações contidas no 
TERMO DE REFERÊNCIA – 
ANEXO II, parte integrante e 
inseparável deste edital. Entrega 
de Envelopes e Sessão Pública 
dia 11/06/2021, Horário: 09:00 h 
para credenciamento e abertura 
dos envelopes. Informações: 
licitacao2@andrelandia.mg.gov.
br - (35)3325-1432. Pregoeira: 
Aline Rizzi. Andrelândia-MG, 
28/05/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 083/2021, 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
023/2021

 A Prefeitura de Andrelândia, 
por intermédio de sua Pregoeira 
e Equipe de Apoio, torna público, 
para conhecimento dos interes-
sados, que realizará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, 
tipo Menor Preço por Item, em 
sessão pública eletrônica a par-
tir das 13:00 horas (horário de 
Brasília- DF) do dia  11/06/2021, 
através do site https://www.bll.
org.br/, destinado  a Registro de 
Preço para futuras e eventuais 
contratações de empresas para 
fornecimento de testes para de-
tecção de COVID 19 com registro 
para a secretaria de saúde do 
Município de Andrelândia – MG. 
O Edital e seus anexos encon-
tram-se disponíveis no endereço 
citado abaixo ou nos sites https://
www.bll.org.br/ e também pelo 
site www.andrelandia.mg.gov.br. 
Andrelândia, 28/05/2021. Aline 
Rizzi – Pregoeira.

Prefeitura Municipal de 
Andrelândia

A Carteira Nacional do Arte-
são já pode ser solicitada de for-
ma digital. A partir de agora, após 
o cadastro realizado via governo 
federal, é possível realizar todo o 
trâmite na web, por meio da Dire-
toria de Artesanato da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico 
(Sede) do governo estadual. A ini-
ciativa inclui todo o atendimento, 
que vai do cadastramento à prova 
de habilidadades.

A mudança do processo de 
presencial para on-line garante os 
direitos dos artesãos, que conti-
nuam demandando o documento 
durante a quarentena imposta 
pelo coronavírus. 

A Carteira Nacional do Arte-
são é um documento físico, válido 
em todo o território nacional, que 
formaliza a atividade artesanal. 
Os portadores têm acesso a 
cursos de capacitação, feiras e 
eventos apoiados pela Sede e 
pelo Programa do Artesanato 
Brasileiro (PAB), bem como as 
ações dos Serviços em Inovação 
e Tecnologia (SebraeTec).

Formalização
Para iniciar o processo de 

formalização da atividade, os 
profissionais precisam  acessar 
o site do Artesanato Brasileiro e 
seguir as etapas do pré-cadastro. 
Em sequência, o inscrito receberá 

contato do servidor da Diretoria 
de Artesanato e o agendamento 
para realizar a demonstração da 
habilidade manual on-line.

Além de fazer a solicitação na 
plataforma do governo federal, o 
artesão também poderá tirar dúvi-
das ou agendar horário por meio do 
WhatsApp (31) 98414-7223 ou no 
e-mail: carteiradoartesao@desen-
volvimento.mg.gov.br. A facilidade do 
cadastro manterá todo o rigor que a 
avaliação necessita para seguir as 

regras de avaliação presentes na 
Portaria nº 1.007-SEI, de 2018.

Mundo digital
Para o diretor de Artesanato 

da Sede, Thiago Tomaz, o cadas-
tramento on-line vem para ficar. 
“Com a tecnologia, o mundo fica 
digital, o governo fica digital e 
Minas fica digital cada vez mais. 
A gente busca as inovações para 
facilitar o dia a dia e a vida do 
artesão mineiro”, explica.

Atualmente, 10 mil artesãos 
mineiros possuem a carteira. E a ex-
pectativa é que o número aumente, 
já que o processo on-line de emissão 
será definitivo. Após o período de 
pandemia, o serviço virtual se juntará 
ao atendimento presencial, feito na 
Cidade Administrativa, no Centro de 
Artesanato Mineiro, nas regionais 
do Instituto de Desenvolvimento do 
Norte e Nordeste de Minas Gerais 
(Idene) e em mutirões de cadastra-
mento em todo o estado.

Acesso à Carteira do Artesão 
passa a ser on-line

Processo para obtenção do documento, inscrições, atendimentos e provas 
de habilidades serão realizadas virtualmente com ajuda do Estado

Hermes Paulo de Amorim 
Filho, 63 anos, aposentado e 
apaixonado por carros. É químico 
formulador há 40 anos e iniciou sua 
carreira no ramo de tintas.  A pai-
xão por carros, do então jovem na 
década de 1980, o fez ingressar na 
área automotiva, quando passou a 
atuar em laboratórios de pesquisa 
e desenvolvimento de produtos 
desse segmento.

Hermes teve passagens por 
grandes empresas como Akzo 
Nobel e DuPont. Em 2002 alçou 
voo solo e abriu uma empresa 
de serviços, com mão-de-obra 
especializada na preparação de 
tintas para grandes montadoras. 
“Nós éramos responsáveis por 
dar vida a cartela de cores das 
montadoras, fazendo a mágica da 
química, com adição de pigmentos, 
efeitos de texturas entre outros, 
numa parceria de mais de 15 anos 
com a Axalta Coatings”, conta o 
empresário.  

Um de seus clientes fez um 
desafio a Hermes. Criar um pro-
duto que fosse capaz de proteger 
a pintura dos carros que ficavam 
expostos ao tempo no pátio da 
montadora e que sofriam danos 
na pintura - como fezes de pás-
saros e ovos de libélulas, que são 
altamente corrosivos. Foram anos 
de pesquisa que resultaram em 
um verniz, que, quando aplicado, 
forma uma película protetiva, como 
um plástico líquido, que mantém a 
pintura original intacta. Em 2018, 
com a queda no setor automotivo, 
a empresa do químico perdeu 
contratos e ele decidiu retomar os 
estudos para finalizar o produto, 
criando assim o ProteClear, que 
foi submetido a testes e aprovado 
por uma grande montadora global, 
mas não chegou a ser comerciali-
zado por falta de recursos.

Sua busca incessante por 
inovação não parou por aí. O em-
presário, que mora em uma região 
úmida do estado de São Paulo, se 
viu com mais um problema para 
solucionar. “Os armários aqui em 
casa viviam mofados, nossas 
roupas ficavam com um cheiro 
desagradável e não conseguíamos 
encontrar no mercado um produto 
que fosse realmente eficaz e que 
nos ajudasse a acabar com isso. 
Foi aí que lembrei do verniz que 
criei para proteger a pintura dos 
carros. Se ele era eficaz contra 
os danos do tempo, por que não 
o adequar para o que eu precisa-
va?”, questionou Hermes.

Em 2019 o químico desen-
volveu um verniz a base água 
e bactericida, buscou matérias 
primas diferenciadas, tendo como 
premissa algo totalmente novo e, 
principalmente, amigo da saúde e 
do meio ambiente. “Tenho três ne-
tos que circulam pela casa, então 
precisava me certificar de que o 
produto não oferecia nenhum risco 
a saúde”. O ativo escolhido foi a 
nanoprata, que é um ótimo biocida. 
O resultado: um produto repleto de 
inovação e uma casa úmida sem 
nenhum sinal de mofo.

Foi aí que o empresário decidiu 
aprimorar sua criação para, quem 
sabe, no futuro incluí-la no merca-
do. Tinha em suas mãos um verniz 
que se mostrava eficaz contra a 
proliferação de fungos e bactérias 
e precisava compartilhar esse feito. 
“Nossa ideia era focar nos hospi-
tais onde o índice de contaminação 
por bactérias é muito alto. Como 
o verniz tem aderência a diversos 
tipos de substratos como metal, 

plástico e fibrocimentos, pode ser 
aplicado no ambiente como um 
todo - paredes, cama hospitalar, 
maçanetas, mesas, cadeiras -, e, 
com isso, diminuir os possíveis 
focos de proliferação de colônias 
de bactérias, já que a desativação 
do agente ocorre por contato. Um 
produto perfeito!”, lembra.

Para comprovar a eficiência, 
veio em setembro de 2019 o pri-
meiro teste bactericida realizado 
por um laboratório creditado pela 
Anvisa. A análise foi positiva, e 
Hermes começou a aprimorá-lo e 
testá-lo cada vez mais. “Apliquei o 
produto em diversos ambientes da 
casa, e não mais apenas nos armá-
rios, e comecei a ver o resultado 
aparecer nas paredes externas, 
internas, e fiquei muito animado. 
”. O próximo passo era solicitar a 
liberação da Anvisa para o então 
Verniz Inteligente Revitare Nano 
ganhar o mundo. O sonho de ter 
uma pequena fábrica começava a 
tomar forma e planos que pareciam 
distantes começaram a ficar próxi-
mos. “Comecei a levantar os cus-
tos, já que teria que investir ainda 
mais em inovação, equipamentos, 
máquinas, funcionários, e o que eu 
achava que estava perto, mais uma 
vez batia na trave”.

Químico está diante de sua 
maior descoberta: produto que 
mata o coronavírus em minutos

Até que em 2020 surge um 
vírus totalmente desconhecido, 
que pegou de surpresa os mais 
renomados cientistas e médicos 
por sua capacidade de infectar 
seres humanos de uma maneira 
jamais vista. Mais uma vez, o lado 
curioso e inovador do químico 
entrou em ação. “Me vi diante de 
um novo desafio. Tinha um produ-
to que se mostrava eficaz contra 
bactérias, contendo a proliferação 
em ambientes. E pensei, será que 
a prata, ingrediente principal do 
Revitare Nano, também não se 
mostraria eficaz diante do corona-
vírus?  Intensifiquei os testes, até 
que decidi levar para o laboratório. 
Eu precisava de uma comprovação 
científica que afirmasse que eu 
estava certo e que ele poderia ser 
um aliado na luta contra esse vírus 
tão poderoso”, conta Hermes, que 
se viu diante do mesmo cenário 
de meses atrás. E o dinheiro para 
fazer tudo isso e contribuir para 
a retomada segura da rotina pós 
pandemia? “Decidi me desfazer 
de um bem precioso e investir no 
sonho que havia ficado para trás e 
que agora tinha um motivo ainda 
maior. Era a hora”. 

Com uma verba de aproxi-
madamente R$ 600 mil, Hermes 
seguiu em frente, investiu em pes-
quisas, fábrica, equipamentos, tes-
tes, registros de marcas e patentes. 
Após alguns meses, vários testes, 
ajustes e ensaios clínicos, conse-
guiu finalmente resultado positivo. 
Em teste realizado pelo Laboratório 
de Virologia do Instituto de Biologia 
da Unicamp (Universidade Esta-
dual de Campinas) em vírus da 
mesma família do Coronavírus, 
Revitare Nano teve sua eficácia 
comprovada com 99,9%, além de 
se mostrar capaz de eliminar outros 
vírus e bactérias como Adenovírus, 
Herpes vírus, Zika vírus, Chikun-
gunya e Escherichia coli.

A grande inovação
Revitare Nano surge como 

um verniz nanoativo bactericida 
e virucida inteligente, que quando 
sobreposto a superfícies e obje-
tos inativa a ação do Covid-19 e 

demais bactérias após um minuto 
de aplicação, fazendo com que 
ela deixe der ser hospedeira do 
vírus. Foi testado e aprovado pela 
Anvisa.

O produto, incolor, a base de 
água, não tóxico e sem cheiro, tem 
em sua composição nanopartícu-
las de prata, que são as grandes 
responsáveis por proteger as su-
perfícies, desativando a ação de 
vírus e bactérias. Versátil, o verniz 
pode ser aplicado em diferentes 
superfícies e revestimentos - pisos, 
tetos, papeis de parede, metais, 
madeiras e até têxteis - e ainda 
realça a cor original, imperme-
abilizando e tornando lavável o 
local que fora aplicado. Os íons 
de prata presentes na composi-
ção de Revitare Nano se ligam 
a estrutura do vírus, impedindo a 
respiração celular e o recebimento 
de nutrientes imprescindíveis para 
sua multiplicação. Por último, a 
fórmula penetra na parede celular 
do vírus interrompendo o DNA e, 
consequentemente, a contamina-
ção. Em um minuto de aplicação 
na superfície, o produto é capaz 
de inativar a ação do vírus fazendo 
com ele não se multiplique, nem 
contamine mais ninguém.

“Estamos muito animados e 
seguros de que temos um pro-
duto que pode ser aplicado em 
ambientes como hospitais, esco-
las, ônibus, academias, aviões, 
imunizando as superfícies e que-
brando o ciclo do vírus, o que nos 
dá esperança de dias melhores e 
da retomada segura da rotina que 
tanto esperamos após todos esses 

meses de confinamento. Vamos 
parar a circulação do vírus, e isso 
é de extrema importância”, come-
mora o químico responsável pelo 
desenvolvimento do produto.

Há estudos que mostram que 
o vírus pode permanecer vivo nas 
superfícies e objetos por vários 
dias, o que torna de extrema 
importância sua limpeza com fre-
quência. Com Revitare Nano esse 
processo pode ser minimizado, já 
que a novidade blindará as super-
fícies inativando qualquer ação 
de vírus e bactérias. “Os espaços 
não precisarão ser desinfetados a 
todo tempo, pois o verniz cumprirá 
essa função. Sua eficácia deve 
ser mantida por até um ano, a 
depender do desgaste da região”, 
esclarece Hermes.

Hoje, Hermes tem orgulho 
em apresentar dois produtos iné-
ditos no mercado desenvolvidos 
por ele, além de comemorar a 
conquista da Incocryl, fábrica que 
está pronta para iniciar a produção 
de ProteClear e Revitare Nano 
o mais breve possível, para que 
assim possa ajudar no combate da 
disseminação do Covid-19.

“Não quero ser apenas mais 
um fabricante de tintas comum. 
Quero fazer a diferença! E tanto 
Revitare Nano quanto ProteClear 
vão ao encontro dessa premissa. 
São soluções mais ecológicas, 
com tecnologia e que agregam 
valor às pessoas e ao meio am-
biente. É a nossa hora de ajudar 
a acabar com a proliferação desse 
vírus que tanto nos assusta”, fina-
liza Hermes.

Pequeno empresário está diante de sua maior 
descoberta: produto que mata o coronavírus em minutos
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APAE São Lourenço

No mês de abril o CER II - 
APAE São Lourenço - realizou 
a entrega de 90 cadeiras de 
rodas, dentre elas, motorizadas, 
adaptadas e de banho, todas de 
forma gratuita. 

Os equipamentos foram fa-
bricados a partir das medidas e 
necessidades funcionais de cada 
paciente. 

O fornecimento desses equi-
pamentos promove um posiciona-
mento adequado, contribui para a 
melhora da mobilidade, autonomia, 
conforto, previne deformidades, fa-
vorece a integridade da pele, melho-
ra as funções fisiológicas e contribui 
para a socialização da pessoa que 
utiliza cadeira de rodas.

Para mais informações é só 

ligar pra gente! (35) 3332-2560
Quer conhecer os nossos 

projetos? Acesse o nosso site: 
www.apaesaolourenco.org.br ou 
nossas redes sociais:

#Apae
#ApaeSãoLourenço
#ApaeBrasil
#SomosTodosApae
#VemPraApae
#Educação
#Cuidado
#PessoaComDeficiência 
#Saúde
#Inclusão
#Social
#ClínicaEsperança
#CERII
#Mobilidade
#CadeiraDeRodas

Seja um Doador 
de Sangue e ajude 

a Salvar Vidas
Entre em contato com 

o Hospital São Lourenço, 
das sete da manhã ao meio 
dia, ligando ou enviando 
mensagem pelo WhatsA-
pp (35) 98862-2068 - para 
agendar sua doação de 
sangue no Hemocentro de 
Pouso Alegre! Garanta sua 
vaga na van que, semanal-
mente, vai ao Hemocentro 
de Pouso Alegre. 

A pandemia do corona-
vírus (covid-19) não impe-
de a doação. O transporte 
(van) cedido, toda semana, 
pela Prefeitura de São 
Lourenço tem ido a Pouso 
Alegre com menos pessoas 

(todos usando máscaras 
e adotando os devidos 
cuidados pessoais). A sa-
ída para o Hemocentro 
de Pouso Alegre ocorre 
toda sexta-feira, sempre às 
6h20, na esquina da Poli-
clínica de São Lourenço 
(no caso de doadores da 
região, o transporte costu-
ma sair às quartas-feiras, 
dos próprios municípios 
vizinhos). O Hospital São 
Lourenço NECESSITA DE 
SANGUE para atender 
pacientes de cirurgias e 
hemofílicos. Entre nessa 
corrente. DOE SANGUE 
VOCÊ TAMBÉM!

A corrida virtual deste ano, 
acontecerá no dia 29 de agos-
to e contará com mais de 650 
participantes do Sul de Minas 
Gerais e Zona da Mata Mineira, 
porém, este ano, seguindo os 
protocolos de segurança e as 
adaptações ao novo cenário, a 
corrida será realizada de forma 
diferente, através de uma plata-
forma online!

Em edições anteriores, 
este evento ocorria presencial-
mente, unindo mais de mil pes-
soas, em Juiz de Fora (MG), 
com o objetivo de promover 
uma melhor saúde e qualidade 
de vida, principalmente nos 
momentos em que vivemos, 
e, assim, seguindo também 
as regras de distanciamento 
vigentes atualmente. 

Como funciona?
Todo o evento será virtual, 

pelo canal do YouTube Adven-
tistas Sul de Minas.

Você poderá participar em 
sua casa, em seu condomínio, 
no bairro onde você mora, na 
estrada na rua… da maneira 
como achar melhor!

É só escolher o percurso 
que mais se encaixa com o 
seu estilo: caminhada de 3km 
ou 5km; corrida de 6km, 10km 
ou 15km; ou ciclismo speed ou 
montain bike de 30km, 50km ou 
80km. E não se esqueça das 
crianças, que podem participar 
nos percursos sugeridos.

MODALIDADES
O participante poderá esco-

lher entre as modalidades de 
corrida para adultos, caminha-
da para adultos, corrida kids e 
ciclismo para adultos.

CORRIDA 
A corrida é uma forma de 

cuidar da mente do corpo e 
desenvolver hábitos saudáveis. 
Na corrida “MEXA-SE PELA 
VIDA”, você poderá optar por 
dois percursos: de 06 km, 10 km 
ou de 15 km. Faça parte!

CAMINHADA 
Tente imaginar algum exer-

cício mais fácil de ser praticado 
do que a caminhada. Impossí-
vel, né?! É simples, barata. Na 
corrida “MEXA-SE PELA VIDA”, 
teremos os percursos de 3 km 
e 5 km. junte-se a nós!

BIKE 
Pedalar é muito bom! Não 

faltam razões para você ado-
tar o ciclismo como atividade 
fitness ou lazer. Na corrida 
“MEXA-SE PELA VIDA”, haverá 
ciclismo, com percursos de 30 
km, 50 km ou 80 km. E aí, você 
aceita o desafio? Participe!

CORRIDA KIDS 
Toda criança gosta de brin-

car, correr, e se divertir. Por 
que, então, não aproveitar e 
incentivar os pequenos ao gos-
to pelo esporte desde cedo? 

Estimule as crianças e adquirir 
os benefícios para a saúde. 
Vamos lá garotada!

KIT 1 - CORRIDA E CAMI-
NHADA

01 (uma) Camiseta, 01 
(uma) Medalha, 01 (um) Nú-
mero de Peito On-line, 01 (um) 
Livro Promocional, 01 (um) 
Certificado On-line

KIT 2 - CORRIDA KIDS
01 (uma) Camiseta, 01 

(uma) Medalha Kids, 01 (um) 
Número de Peito On-line, 01 
(um) Livro Promocional, 01 
(um) Certificado On-line

KIT 3 - CICLISMO SPEED 
OU MONTAIN BIKE

01 (uma) Camiseta Perso-
nalizada de Ciclismo, 01 (uma) 
Medalha, 01 (um) Número de 
Peito On-line, 01 (um) Livro 
Promocional, 01 (um) Certifi-
cado On-line

Inscrições abertas
Basta acessar nosso sis-

tema on-line e fazer a sua 
inscrição.

Escolha o percurso, decida 
como quer pegar seu KIT, e 
finalize o pagamento.

Após o evento, o sistema 
on-line também permitirá que 
você marque o seu desenvolvi-
mento esportivo, comprovando 
sua participação.

Certamente, você já decidiu 
participar e está, apenas, a um 
click de fazer a sua inscrição, 
não é mesmo?

Você pode escolher o méto-
do de recebimento por correios 
ou diretamente no ponto de re-
tirada informado na inscrição.

Escolha abaixo o Kit referen-
te à modalidade para seu per-
curso. Você será redirecionado 
para compra do seu Kit e após a 
escolha será redirecionado para 
finalizar com a sua inscrição.

As inscrições estão abertas 
até o dia 29 de junho de 2021 
e poderão ser feitas pelo site 
corridamexasepelavida.com.
br. De acordo com um dos 
responsáveis pelo evento, Fa-
brício Moraes, a estimativa é 
que mais de 650 pessoas, em 
uma extensão de mais de 900 
km de território, participem!!

V Edição da Corrida e 
caminhada “Mexa-se pela Vida 

A proposta foi levantada du-
rante oficina “Desafios e Opor-
tunidades para o Turismo Gas-
tronômico no Brasil”, encerrada 
nesta sexta-feira

Além da proposta de cria-
ção da rede colaborativa, os 
debates também fortaleceram a 
necessidade da construção de 
planos de ação para cada uma 
das cinco macrorregiões do país, 
considerando a diversidade de 
sabores e tradições locais. Foram 
apontadas, ainda, a importância 
da realização de ações de divul-
gação dos atrativos e destinos 
gastronômicos e de valorização 
da riqueza da gastronomia bra-
sileira, além da necessidade de 
qualificação de toda a cadeia 
produtiva do segmento.

O ministro do Turismo, Gilson 
Machado Neto, reforça que o 
turismo gastronômico tem moti-
vado cada vez viagens e atraído 
a atenção de países ao redor do 
mundo. “Somos um país com sa-
bores e temperos únicos. Temos 
um potencial enorme para nos 
destacar no cenário mundial e é 
para isso que temos trabalhado, 
unindo esforços com outros ato-
res e elaborando projetos que 
consigam transformar todo esse 
potencial em realidade”, completa 
Machado Neto.

Dados da Organização Mun-
dial do Turismo (OMT) apontam 
que a gastronomia é o terceiro 
maior impulsionador de viagens 
no mundo. No Brasil, o segmento 
já movimenta cerca de R$ 250 
bilhões anuais, segundo cálcu-
los da Associação Brasileira de 
Bares e Restaurantes (Abrasel) e 
tem quatro cidades reconhecidas 
internacionalmente pela inovação 
na gastronomia: Belo Horizonte/
MG, Florianópolis/SC, Belém/
PA e Paraty/RJ. Elas integram 
a Rede de Cidades Criativas da 
Unesco que, inclusive, está com 
inscrições abertas. No Brasil, 
outras seis cidades integram a 
rede nas seguintes áreas: design, 
artesanato e artes populares, mú-
sica e cinema. Veja AQUI como 
se inscrever.

O desafio, segundo o secretá-
rio nacional de Desenvolvimento 
e Competitividade do Turismo, 
William França, é transformar 

roteiros brasileiros em desti-
nos gastronômicos no cenário 
pós-pandemia. “A oficina que 
realizamos nesta semana foi 
uma oportunidade para tam-
bém ouvirmos especialistas e 
representantes do segmento 
para identificar oportunidades e 
desafios e direcionar estratégias 
para a estruturação e promoção 
do segmento”, aponta.

A oficina “Desafios e Opor-
tunidades para o Turismo Gas-
tronômico no Brasil” reuniu re-
presentantes da sociedade civil, 
setor público e privado, sistema 
S, especialistas regionais e nacio-
nais, além de chefs de cozinha, 
curadores de eventos e festivais 
gastronômicos, organismos multi-
laterais e de cooperação e perso-
nalidades da gastronomia.

A coordenadora do projeto 
e professora do IFB, Ana Paula 
Caetano Jaques, pontuou que 
em todos os encontros a pergunta 
central motivadora dos debates 
foi “qual turismo gastronômico 
queremos no Brasil?”.

Para ela, a resposta é ampla: 
“é um turismo que esteja ancora-
do nos territórios; que promova a 
diversidade, a cultura alimentar 
e as identidades; que valorize o 
patrimônio, o saber fazer; que 
seja representativo, inclusivo e 
amplie o sentimento de pertencer; 
que seja feito no Brasil, para o 
Brasil e depois para o mundo; que 

contribua para o desenvolvimento 
sustentável, geração de renda e 
redução das desigualdades; que 
seja comprometido com as urgên-
cias do setor; que dialogue com 
a tradição, mas que também seja 
inovador e que gere oportunidade 
ao longo de toda a cadeia produtiva 
da gastronomia e do turismo”.

A oficina contou com rodas 
de conversas por meio de grupos 
de trabalho para cada uma das 
regiões brasileiras e, também, 
nacionais. E todos eles contaram 
com a participação de artistas que 
realizaram registros visuais com 
o resumo dos encontros.

Após participar do grupo de 
trabalho da região Sul, o chef 
Rodrigo Bellora destacou que o 
encontro foi muito importante por 
reunir pessoas de diferentes seto-
res, mas diretamente ligadas ao 
turismo e à gastronomia. “A gente 
conseguiu compor um material, 
que eu imagino que será usado 
nesse novo momento de se falar 
da gastronomia e do turismo de 
uma maneira integrada dentro de 
todo o Brasil e não só da Região 
Sul”, completou.

Já o gerente de marketing 
e promoção da Goiás Turismo, 
Alexandre Feliciano Resende, 
integrou o grupo de discussão da 
região Centro-Oeste e reforçou a 
importância de se agregar valor 
na atividade da alimentação. 
“Tornar essa alimentação uma 

forma agradável, regionalizada, 
bucólica, sentimental, isso é mui-
to importante porque você agrega 
valor ao seu turismo de uma for-
ma geral, você acaba cativando 
o seu turista e fazendo com que 
ele se torne cada vez mais um 
replicador dos pontos positivos 
da sua região e do seu destino, 
além de fomentar toda a cadeia 
produtiva”, avalia.

TURISMO GASTRONÔMI-
CO – A realização da oficina é 
fruto de um acordo celebrado em 
2020 pelo Ministério do Turismo 
e IFB para o desenvolvimento do 
projeto “Prospectivas para o Tu-
rismo Gastronômico no Brasil”, 
no âmbito do Programa Nacio-
nal de Turismo Gastronômico. 
Portanto, é uma das primeiras 
etapas do projeto, cujo objetivo 
é fomentar a pesquisa em turis-
mo gastronômico para produção 
de conhecimento, identificação 
de tendências e sistematização 
de informações.

A parceria também busca 
analisar o panorama atual do 
turismo gastronômico no Brasil, 
identificar prioridades e definir di-
retrizes para o Plano de Ação do 
Programa Nacional de Turismo 
Gastronômico. E, com isso, es-
truturar e promover o segmento 
no Brasil, valorizando a vocação 
do país como destino de exce-
lência em gastronomia. 

MTur avalia criação de rede colaborativa 
com especialistas em gastronomia

A proposta foi levantada durante oficina “Desafios e Oportunidades 
para o Turismo Gastronômico no Brasil”, encerrada nesta sexta-feira
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São Lourenço - Cultura

A empresa Minas Co-
losso Turismo e Produção 
Cultural, com sede em São 
Lourenço, desde 2009, 
trabalhou na realização 
dos cadastros, montagens 
e inscrições de projetos 
para diversas pessoas 
protagonistas da cultura na 
cidade, junto ao Primeiro 
Edital voltado para o auxí-
lio emergencial publicado 
pelo Fundo Estadual de 
Cultura – FEC – da Secre-
taria de Turismo e Cultura 
de Minas Gerais. 

O Edital “ARTE SALVA” 
foi uma ação programada 
para o apoio e fomento da 
cadeia produtiva da cultu-
ra, uma vez que este setor, 
também sofreu e sofre com 
os nocivos efeitos econô-
micos da pandemia. 

Dent re  os  pro je tos 
municipais, foram con-
templadas as seguintes 
pessoas:

Alexander Ivan de Al-
meida Oliveira, advogado, 
Consultor do Patrimônio 
Cultural, artista plástico e 
fotógrafo. Seu projeto pre-
miado foi “O parto territorial 
das nossas celebrações”, 
que convidou as comunida-
des mineiras a ressignificar 
os sons, quitandas, expres-
sões artísticas, folclóricas e 
identitárias dentro dos con-
textos das celebrações que 
permeiam a vida cultural 
dos nossos territórios.

Flora Maria Mello Gon-
çalves, curadora da nossa 
cultura, idealizadora do 
Centro Cultural Caminho 
do Artesanato, detentora 
do Patrimônio “Coletivos 
de Artesanato” da nossa ci-
dade, artesã e Conselheira 
Municipal do Patrimônio 
Cultural, foi contemplada 
com o projeto “Uma porta-
dora da voz, das mãos, do 
gesto do artesão”.  Flora, 
traz em seu blog um res-
gate da história da nossa 
cidade envolvida na arte 
do artesanato e nas delica-
dezas que transformam a 
matéria bruta em um obje-
to portador da nossa iden-
tidade e referência cultural. 
No Edital da LAB (Lei Aldir 
Blanc), outros artesãos, 
importantes protagonistas 
de algo que temos de tão 
rico e identitário em nossa 
cidade, também foram 
contemplados, entre eles 
citamos:

 Maria Eugênia Miguel 
Silva – Turinha, presidente 
da FEIRART e detentora 
deste Patrimônio na nossa 
cidade.

 Gilsea Pereira Gon-
zaga, presidente da So-
ciedade Musical Antônio 
de Lorenzo – Patrimônio 
Imaterial de São Lourenço, 
Musicista e Conselheira do 
Patrimônio, foi contempla-
da com o projeto “Instru-
mentos – Vida e Educação 
Musical”, onde abordou os 
cuidados necessários para 
a vida útil dos instrumentos 
musicais, despertando a 
consciência dos alunos e 
musicistas para o zelo pelo 
bem público. 

Jeferson Carvalho 
Jorge, mestre de capoei-
ra, empresário da cultura e 
Instrutor da Abadá Capoei-

Protagonistas da cultura de São Lourenço 
são premiados em Editais do Estado

ra, além de profissional que 
desenvolve a cultura da 
capoeira também pela se-
cretaria de ação social dos 
municípios Sul mineiros. 
“Jibóia”, como é chamado 
o mestre, foi contemplado 
com o Projeto “Capoeira – 
Arte que educa”, trazendo 
a reflexão da importância 
desta arte, dança e luta 
no contexto da educação 
e cultura. 

Luciana Maciel, presi-
dente da Bangalô Capo-
eira, Instituição sem fins 
lucrativos da nossa cidade, 
também foi premiada com 
o seu projeto no Edital.

José Henrique Mar-
tins, Mestre da Cultura Po-
pular Brasileira, Maestro e 
detentor do Patrimônio dos 
Coletivos de Canto Coral 
– Coral Bach e Coral Vo-
zes da Cela. “Dom Zeca”, 
como é carinhosamente 
conhecido, foi aprovado 
com o projeto “Faz escuro, 
mas Minas Canta”, onde 
aborda a importância do 
canto coral na vida social 
e cultural de Minas Gerais. 
José Henrique Martins 
também foi contemplado 
no Edital de Festivais da 
LAB, com o projeto – Pri-
meiro Festival de Corais da 
música Sacra do Barroco 
Mineiro, que acontecerá de 
11 a 13 de Junho de 2021, 
exclusivamente pelo canal 
digital oficial do evento no 
YouTube. Para acompa-
nhar o evento basta seguir 
o idealizador nas suas 
redes sociais. Para mais 
informações ligue para o nº 
(35) 98816-8613 ou envie 
um e-mail para fbarrocomi-
neiro@gmail.com.  

E mais outros ainda, 
como Leandro Cândido 
de Carvalho, artista plás-
tico. Foi ele quem fez a 
Escultura que deu mate-
rialidade ao marco da Pe-
regrinação de Nhá Chica 
como Patrimônio Imaterial, 
instalada na Praça João 
Lage, também patrimônio 
Tombado na nossa cidade.  
Leandro foi aprovado com 
o Projeto “Povo Mineiro, 
um povo de fé e arte”, 
onde desenvolve as nar-
rativas que contemplam a 
fé como matéria prima de 
grande parte da nossa lin-
guagem artística e cultural. 
O Artista Leandro Cândido 
também teve aprovação 
no Edital da LAB com seu 
projeto: “A Arte e a sua im-
portância na preservação 
da manifestação popular 
e seus patrimônios”, com 
uma palestra e nove aulas 
sobre técnicas de escultu-
ras. Disponível no canal do 
artista no Youtube.

Maria Lucia Silva Alves 
Netto, sócia da Minas Co-
losso Turismo e Produção 
Cultural, Advogada, Tera-
peuta Ayurvédica e Escritora 
do Grupo Literário Fonte das 
Letras de São Lourenço. Pós 
graduada em Gastronomia 
contemporânea, teve seu 
projeto na linha de cultura 
alimentar e gastronomia - 
“Receitas Afetivas – São 
Lourenço e vizinhas”, que 
culminará na publicação 
de uma revista com quinze 
receitas afetivas enviadas 

pelos moradores de São 
Lourenço e cidades vizinhas, 
no final de junho deste ano. 
Empreendedora da cultura, 
também teve seu projeto de 
bolsa aprovado pela LAB, 
dentro de uma percepção 
onde nossos atores cultu-
rais possuem dificuldade de 
comprovações oficiais na 
estruturação de seus portifó-
lios para o pleito em editais. 
Partindo dessa realidade 
local, a proposta é que se dê 
parcerias e visibilidade junto 
aos nossos meios de comu-
nicação sediados em São 
Lourenço e cidades vizinhas 
– jornais impressos, jornais 
digitais, canais como blogs, 
redes sociais institucionais 
entre outros.

Nilson José da Silva, 
um dos detentores do Pa-
trimônio Imaterial – Com-
panhias de Folias de Reis, 
carinhosamente chamado 
de “Baiano”, foi contempla-
do com o Projeto “Contos 
de um Marungo”, onde no 
cenário do nosso santuá-
rio – Parque das Águas de 
São Lourenço – Patrimônio 

Estadual de Minas Ge-
rais, gravou uma pequena 
apresentação expondo a 
cultura e a fé que envolvem 
essa manifestação cultural 
de Minas Gerais.  Baiano 
também foi contemplado no 
Edital da LAB, juntamente 
com o Sr José Paulino Gon-
çalves – também detentor 
do patrimônio, companhias 
de Folias de Reis da nossa 
cidade. Paula Alves Net-
to, professora na Escola 
Estadual Professor Túlio 
Bento – São Lourenço e na 
Escola Padre Francisco de 
Freitas Carvalho – em São 
Sebastião do Rio Verde, 
Consultora do Patrimônio 
Cultural e histórico, escri-
tora integrante do Grupo 
Literário Fonte das Le-
tras – São Lourenço e da 
Academia Caxambuense 
de Letras, artista e sócia 
proprietária da Minas Co-
losso Turismo e Produção 
Cultural. Foi Diretora de 
Cultura do município de 
São Lourenço entre os 
anos de 2017 e 2020, tu-
rismóloga, com graduação 

em artes e em história, é 
especialista em Patrimô-
nio Cultural e Museografia 
e em Literatura, Cultura 
e Ensino das Artes. Teve 
seu projeto educacional 
“PATRIARTE em tempos 
de Pandemia” – Edital Arte 
Salva, onde narra sobre a 
importância da arte ligada 
ao Patrimônio cultural no 
ambiente de educação 
formal e não formal. Pela 
LAB, teve sua pesquisa “A 
linguagem artística do ar-
tesanato: artesanato como 
peça autoral, com conceito, 
simbolismo e materiais cul-
turais”, premiada e também 
foi contemplada no Edital 
de Publicação, com a obra 
“Quarenta e cinco tons de 
notícias – O Homem recriou 
a arte em sete dias”, já 
disponível. A obra contou 
com uma equipe toda da 
nossa região: gráfica Novo 
Mundo; Projeto Gráfico e 
Diagramação: Lucas Mu-
niz; Revisão: Maria Lúcia 
Cunha Carneiro e Alexan-
der Ivan de Almeida Olivei-
ra; Poeta: Raphael Maia 

Alves Netto; Arte da Capa 
e Fotógrafo: Alexander Ivan 
de Almeida Oliveira e Edi-
tora: Minas Colosso. 

Ainda no Edital “ARTE 
SALVA”,  o  Maestro e 
mestre da cultura popular 
Gustavo Pereira Costa, 
idealizador e detentor do 
Patrimônio “Orquestra de 
Violeiros de São Lourenço” 
e a professora, técnica 
em alimentos e empreen-
dedora culinarista da Arte 
do Mell, Raquel Luiza 
Oliveira, também foram 
contemplados. 

São Lourenço conta 
com um potencial artístico 
e cultural incrível. Os cura-
dores da nossa história, 
as pessoas que mantém 
viva nossas expressões 
culturais, os detentores 
dos nossos patrimônios, 
nossos artistas e todas as 
pessoas e empresas que 
dialogam com a cultura 
local, tornam esse peda-
cinho do paraíso em que 
vivemos um lugar ainda 
mais belo e legítimo de se 
viver e participar. 
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A importância do Convention &
Visitors Bureau para o desenvolvimento 

do turismo nas cidades
Em São Lourenço, a atuação do Convention impacta não apenas na promoção 
da cidade para o turismo, mas também no fortalecimento das empresas locais. 

A pandemia trouxe novas necessidades e direcionamentos para o setor

O “Convention & Visitors Bu-
reau” na realidade é uma 
associação colaborativa, 

privada e sem fins lucrativos, 
que existe em diversos países do 
mundo, com o intuito de promover 
o turismo nas cidades onde estão 
sediadas. São associações inde-
pendentes umas das outras e são 
mantidas pelas empresas locais 
das cidades onde operam.

O nome da instituição está 
ligado ao trabalho que exerce: 
Convention - captação e apoio 
na realização de convenções 
e eventos; Visitors - criação 
de programas para atração de 
turistas; e Bureau - prestação 
de serviços a associados, cam-
panhas publicitárias, etc. 

A cidade de São Lourenço 
conta com um claro ‘Case de 
Sucesso’ no assunto. O São 
Lourenço Convention & Visitors 
Bureau foi fundado há quinze 
anos e trouxe grandes conquistas 
para a cidade.

O SLCVB realiza importantes 
ações para o desenvolvimento e 
promoção do destino. Agrega em 
seus eventos capacitações para 
estabelecimentos comerciais e 
para o público em geral, produz 
e distribui mapas turísticos com 
indicações para o trade turístico 
da cidade e faz um trabalho com 
assessorias de imprensa na cria-
ção campanhas para promover o 
destino São Lourenço na impren-
sa nacional, online e off-line.

Em questão de eventos, o 
CVB criou grandes e renomadas 
produções na cidade.

Doces Minas
 O Doces Minas - Festival 

Mineiro de Doces, acontece junto 
com o feriado de Corpus Christi e 
reúne os produtores de doces da 
cidade e região, que promovem 
seu trabalho e resgatam a tradi-
ção da fabricação local.

Mais que um festival para 
indução de turistas, o Doces 
Minas deixa claro o papel do SL-
CVB enquanto desenvolvimento 
do comércio local. O festival 
deu início a uma rede entre os 
fabricantes para troca de expe-
riências, informações e compras 
conjuntas. Um dos frutos desta 
parceria foi a criação da goiabada 
gigante, produzida com o apoio 
dos participantes e distribuída 
gratuitamente aos visitantes do 
evento. Conta ainda com uma 
extensa programação com aulas 
e workshops de culinária, onde os 
visitantes podem aprender a fazer 
diversos tipos de doces.

São Lourenço
Jazz & Blues

O São Lourenço Jazz & Blues, 
que acontece tradicionalmente no 
mês de julho, possui seis edições 
realizadas presencialmente e 
uma totalmente online. O festival 
reúne grandes atrações musicais 
e já contou com as participações 
internacionais de J. J. Jackson e 
Lorenzo Thompson, e com impor-
tantes nomes no cenário nacional, 
como Blues Etílicos, Derico (do 
Programa do Jô), Ablusadas, Júlio 
Bittencourt Trio, entre outros.

Degusta
O Degusta - Festival Gas-

tronômico de São Lourenço, já 
completou oito edições realiza-
das e é uma das ações mais 
diversificadas do Convention. O 
evento acontece durante o mês 
de setembro inteiro. Os restau-
rantes participantes criam pratos 
específicos para o festival, que 
cada ano possui um tema, para 
que o público possa saborear. Ao 
consumir o primeiro prato, o clien-
te ganha um passaporte em que 
pode carimbar todos os pratos 
que experimentar durante o fes-
tival. Ao completar o passaporte, 
ele ganha uma cesta com doces 
e outros produtos locais.

Encontro Nacional 
de Turismo,

 Gastronomia e 
Criatividade

Além disso, o festival realiza 
o Encontro Nacional de Turismo, 
Gastronomia e Criatividade, que 
traz uma série de workshops gra-
tuitos que abordam principalmente 
a culinária e o desenvolvimento de 
negócios do setor. O evento conta 
também com uma importante par-
ceria com o SENAC, que traz aos 
restaurantes participantes diversas 
capacitações para garçons, cozi-
nheiros, entre outros, corroborando 

com o papel da instituição de de-
senvolver e fortalecer os estabele-
cimentos comerciais locais.

Natal das Águas
De todos os eventos citados, 

o que mais traz magia e encanto 
aos corações do público é o Natal 
das Águas. Durante todo o mês de 
dezembro, a cidade fica rodeada 
de atrações natalinas, que inclui 
apresentações de corais, conta-
ções de histórias para a criançada 
e espetáculos de dança.

A atração principal do Natal 
das Águas é a chegada do Pa-
pai Noel na Maria Fumaça. A 
Estação do Trem das Águas é o 
palco onde se reúnem centenas 
de pessoas para sentir de perto a 
magia do Natal com a chegada da 
locomotiva toda iluminada, que 
traz o Papai Noel e sua turma.

O Natal é outro exemplo de um 
importante trabalho em rede reali-
zado pelo SLCVB. Ele é custeado 
pela instituição em parceria com 
a Prefeitura e com dezenas de 
empresas que abraçam a causa 
natalina. Todos os estabeleci-
mentos participantes recebem um 
totem que marca sua presença no 
evento e contribui para alimentar a 
magia do Natal na cidade.

O desafio
do turismo na

pandemia
Com o início da pandemia mun-

dial e com as medidas restritivas de 
segurança, como o isolamento 
social, a realização dos eventos foi 
totalmente paralisada e a promo-
ção dos destinos turísticos passou 
a ser um assunto delicado.

Logo no início da pandemia, o 
Convention deu início, juntamen-
te com o apoio da Prefeitura, da 
ACE e da CDL, na campanha São 
Lourenço para conhecer e amar. 
Devido à restrição do turismo na 
cidade durante o período inicial 
da pandemia, a campanha tinha 
o objetivo de manter a cidade de 
São Lourenço na mente e no de-
sejo das pessoas, evidenciando 
fotos e curiosidades sobre a ci-
dade, “vendendo” o destino para 
quando a pandemia passasse.

O modelo dos eventos precisou 
ser repensado e trouxe, em julho 
de 2020, a primeira edição 100% 
digital do São Lourenço Jazz & 
Blues. As bandas transmitiram 
diretamente de seus estúdios 
para as pessoas em suas casas. 
O evento durou três dias e contou 
com sete atrações nacionais e uma 
internacional. A programação, as-
sim como nos anos anteriores, foi 
inteiramente gratuita. No entanto, 
a edição online contou com uma 
vaquinha virtual, através da qual o 
público pôde doar livremente va-
lores em dinheiro aos artistas que 
estavam se apresentando.

O Natal das Águas do ano pas-
sado também ganhou um modelo 
totalmente digital. O Papai Noel 
e as ações natalinas estiveram 
mais próximos que nunca de todo 
o público (mesmo em suas ca-
sas). As apresentações artísticas 
foram realizadas sem a presença 
de público e transmitidas pela 
internet. O Papai Noel percorreu 
o comércio da cidade gravando 
vídeos e divulgando os estabele-
cimentos de São Lourenço. Além 
disso, foram produzidas diversas 
oficinas de culinária, artesanato e 
contações de história em vídeo. 

Festival Verão na 
Montanha

No início de 2021, o Conven-
tion realizou, através da Lei Aldir 
Blanc, o primeiro Festival Verão 
na Montanha, também inteira-
mente online. O festival selecio-
nou mais de 30 artistas da região 
para integrar a programação, 
produzindo aulas de artesanato, 
pintura, canto, apresentações 
musicais ao vivo e muito mais. 
O evento também realizou três 
grandes workshops sobre eco-
nomia e política do artesanato, 
produção de vídeos e criação de 
conteúdos para redes sociais.

Próximos eventos
Neste ano o SLCVB ainda 

realizará pelo menos mais três 
eventos online. O festival gas-
tronômico Degusta, que tradicio-
nalmente acontece em setembro, 
em 2021 trará ações online já no 
mês de junho. O festival contará 
com concursos de fotografias e 
de receitas, além de encontros 
online ao vivo sobre gastronomia. 
Em julho, o Convention realizará 

mais uma edição online do São 
Lourenço Jazz & Blues e, em 
dezembro, o Natal das Aguas.

Para o presidente do São Lou-
renço Convention & Visitors Bureau, 
Alexandre Melo, que também é 
diretor da Federação dos CVB’s de 
Minas Gerais, “Os dez anos parti-
cipando da diretoria do SLC&VB, 
sendo quatro como presidente, 
me ensinaram a importância do 
trabalho em rede ligando a iniciativa 
privada com o poder público. Obti-
vemos excelentes resultados com 
a consolidação de eventos como o 
Doces Minas, São Lourenço Jazz & 
Blues, Degusta e Natal das Águas, 
mas a pandemia nos trouxe novos 
desafios e uma forma nova de rea-
lizar os eventos. Embora não seja 
o ideal, mas deixa São Lourenço 
vivo nas memórias de quem quer 
nos conhecer e, principalmente, de 
quem já conhece e admira nossa 
cidade e nossa região. Motivo pelo 
qual criamos a campanha “São 
Lourenço para conhecer e amar” 
com um blog falando sobre tudo que 
você pode fazer em nossa cidade. 
Os desafios continuam, pois a 
pandemia está aí na nossa porta e 
requer cuidados, mas, como toda 
crise, essa também irá passar. 
Com todo o trabalho que vem sen-
do feito, estaremos preparados 
para receber os turistas e amantes 
de São Lourenço para vivermos 
momentos de prosperidade.”

O São Lourenço CVB é uma 
instituição que há anos trabalha para 
que a cidade de São Lourenço esteja 
cada vez melhor posicionada como 
um destino turístico no país. Além da 
promoção do turismo, a instituição 
proporciona o desenvolvimento 
das empresas locais através da 
capacitação de seus colaboradores 
e de seus administradores, cria 
estratégias para aumentar o fluxo 
de clientes nos estabelecimentos e 
colabora com a economia da cidade 
através de suas ações.

A instituição não trabalha sozi-
nha. Todos os eventos e as conquis-
tas tiveram importantes participações 
da Prefeitura e de outras instituições, 
com o Sindicomércio, a ACE e CDL, 
Senac e Sebrae, e contou principal-
mente com o apoio das empresas 
locais. É um grande trabalho em 
rede, entre as iniciativas públicas e 
privadas, que permite a cidade de 
São Lourenço ser tão reconhecida 
atualmente, não apenas pelos visi-
tantes Brasil afora, mas pela própria 
população são-lourenciana.

Ter um Convention & Visitors 
Bureau instituído e atuante em 
uma cidade é um ganho inesti-
mável para o desenvolvimento do 
comércio e do turismo nela.

Quer conhecer mais sobre o 
SLCVB, acesse seu site e suas 
redes sociais em www.saolouren-
cocvb.com.br. Siga e apoie o São 
Lourenço CVB você também.

A chegada do Papai Noel na Maria Fumaça foi um dos momentos 
mais emocionante do Natal das Águas de São Lourenço

As ações do Convention integram os atrativos turísticos da ci-
dade para promoção do destino

Durante o mês de dezembro, São Lourenço conta com apresen-
tações de coral e outras atividades natalinas pela cidade

O SLCVB tornou possível a gravação do DVD da Orquestra de 
Violeiros de São Lourenço, a primeira orquestra deste instrumen-
to a ter um DVD gravado em Minas Gerais

J. J. Jackson foi a primeira participação internacional do São 
Lourenço Jazz & Blues e trouxe todo o gingado do jazz e soul 
norte-americano para a cidade

São Lourenço é o único lugar no mundo onde o Papai Noel chega 
de trem e vai embora num “Lindo Balão Azul”

Encontro Nacional de Turismo, Gastronomia e Criatividade, que 
acontece durante o Degusta trouxe conferências e workshops

Durante o Doces Minas, uma área com uma cozinha é utilizada para en-
sinar aos visitantes receitas de quitandas e pratos típicos da região

O São Lourenço Jazz & Blues começou pequenininho com atrações na rua e num palquinho do calçadão, mas em pouco tempo se 
transformou num evento de grande porte com artistas renomados e até internacionais



Pág 6 :: Correio do Papagaio Sexta-feira, 28 de maio de 2021
São Lourenço / Comercial



Correio do Papagaio  ::  Pág 7Sexta-feira, 28 de maio de 2021

Desde o início das obras 
do futuro Hospital da 
Unimed Circuito das 

Águas em 30 de janeiro de 2021 
e a cerimônia de lançamento 
da Pedra Fundamental em 23 
de fevereiro, a movimentação 
no canteiro de obras não para, 
sendo visível a evolução rápida 
da fundação e primeiras lajes.

Localizado em um ponto de 
acesso estratégico da região, 
no bairro Portal das Águas em 
São Lourenço-MG, o Hospital 
Unimed ocupa uma área de 
mais de 14 mil m² próximo ao 
Terminal Rodoviário da cidade. 
Ao final, terá uma área constru-
ída de 7.389,76 m².

O projeto arquitetônico 
preza o conforto dos am-
bientes internos e externos 
e a qual idade de vida de 
pacientes e colaboradores, 
com fatores como a qualidade 
interna do ar, conexão com a 
natureza através do paisagis-
mo, instalações de hotelaria 
hospitalar e o uso de fontes 
renováveis de energia.

Em uma primeira etapa, o 
Hospital Unimed vai oferecer 
Pronto Atendimento 24 horas 
Infantil e Adulto, Centro de 
Imagens e Centro Cirúrgico 
com alta capacidade tecnológi-
ca, laboratório próprio e leitos 
diferenciados.

O empreendimento repre-
senta um grande ganho para a 
saúde do Circuito das Águas e 
faz parte de um planejamento 
estratégico construído ao longo 
dos anos por gestões anteriores 
e a gestão atual, presidida por 
Musse José Matuck, ao lado 
dos diretores Marcos Antônio 
de Castro e Francisco Pele-
grini Cancela. Um Comitê de 
Acompanhamento das Obras 
formado por Conselheiros da 

Cooperativa acompanha toda 
a evolução dos trabalhos. As 
emissões de Gases de Efeito 
Estufa geradas pela obra tam-
bém são quantificadas para 
que ao final sejam plantadas 
árvores que neutralizem as 
emissões, assim como a Uni-
med Circuito das Águas faz 
anualmente neutralizando as 
emissões relacionadas direta-
mente às suas atividades.

O Hospital Unimed será 
responsável por um importan-
te impacto socioeconômico na 
região. Serão 200 empregos 
diretos e uma estrutura mo-
derna para atendimento de 
qualidade a clientes Unimed, 
particulares e de convênios, 
beneficiando milhares de pes-
soas de toda a região.

“Este Hospital será um 
marco na história da nossa co-
operativa e também para todo 
o Circuito das Águas. Temos 
certeza de que a verticaliza-
ção do sistema é o caminho 

para o crescimento e somos 
gratos a todos que contribuem 
para que esse sonho esteja se 
tornando realidade, dirigentes, 
cooperados, colaboradores 
e parceiros” diz o Presidente 
Musse José Matuck. “Temos 
convicção de que vamos fa-
zer girar a economia regional, 
gerar emprego, gerar trabalho 
para os médicos cooperados 
e promover o crescimento 
da Unimed, oferecendo um 

Obras do Hospital Unimed 
avançam em ritmo acelerado

atendimento diferenciado aos 
nossos clientes”, completa o 
Presidente.

A evolução da obra pode 
ser acompanhada pelo site da 
cooperativa www.unimedcir-
cuito.coop.br ou diretamente 
no canal do Youtube: Unimed 
Circuito das Águas. Uma ma-
quete do Hospital está exposta 
para visitação na Drogaria da 
Unimed em São Lourenço, à 
Av. Dom Pedro II, 605.

São Lourenço / Saúde



Pág 8 :: Correio do Papagaio Sexta-feira, 28 de maio de 2021

O Governo Municipal, 
por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento So-
cial, divulgou o resultado 
dos aprovados e reprova-
dos para receber o Auxí-
lio Emergencial Familiar 
Municipal. O documento 
está disponível no site da 
Prefeitura de São Lou-
renço neste link (https://
saolourenco.mg.gov.br/
poficiais.php)

 Na oportunidade foi 
aberto o prazo de recurso 
para as pessoas que não 
foram contempladas. As 
pessoas que fizeram o 
cadastro, estão dentro dos 
critérios para receber o be-
nefício e os nomes que não 
constam na lista de con-
templados podem procurar 
a sede do Projeto Crer Ser 
para fazer o recurso. O 
endereço da unidade da 
Secretaria de Desenvol-
vimento Social é Rua Ida 
Mascarenhas Lage, 497, 
Federal, próximo ao Hos-
pital São Lourenço

Os recursos poderão ser 
feitos na terça-feira (01/06) 
e quarta-feira (02/06) entre 
8h e 12h e de 13h às 17h e 
as pessoas deverão levar 
o documento de identida-
de com foto e o compro-

vante de inscrição para 
preencher o formulário do 
recurso.

O preenchimento do 
formulário do recurso vai 
respeitar todas as medi-
das de prevenção para 
evitar possível dissemina-
ção do novo coronavírus. 
Os usuários deverão ir à 
sede do Pojeto Cre Ser de 
máscara, manter o distan-
ciamento e no local será 
disponibilizado álccol em 
gel, que deverá ser usado 
pelas pessoas.

O resultado final para 
início do pagamento do 
benefício será na segunda-
feira (07/05). “O pagamen-
to do Auxílio Emergencial 
Familiar Municipal será 
pago por meio de um car-
tão, onde os beneficiários 
poderão utilizá-lo somente 

em estabelecimento cre-
denciados que vendem 
alimentos, a exemplo de 
supermercados. A ideia 
do prefeito do Lessa em 
conceder o benefício foi 
garantir a segurança ali-
mentar das famílias econo-
micamente afetadas pela 
pandemia da Covid-19”, 
informou Marcel Carvalho, 
secretário de Desenvolvi-
mento Social.

O Auxílio Emergencial 
Familiar Municipal é um 
benefício concedido pelo 
Governo Municipal em 
conjunto com a Câmara 
Municipal  que vai  pa-
gar uma quantia de R$ 
300,00, divididos em duas 
parcelas de R$ 150,00, às 
famílias em situação de 
vulnerabilidade social ou 
desempregadas.

Governo Municipal divulga 
resultado do Auxílio Emergencial e 

abre prazo para recurso
As pessoas que não forem contempladas poderão 

preencher o formulário de recurso
A iniciativa vai beneficiar famílias em situação 

de vulnerabilidade social 
O Governo Municipal, por 

meio da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social, 
está integrando a Campanha 
Regional do Agasalho 2021 da 
EPTV Sul de Minas. Até o dia 
31 de junho deste ano as pes-
soas poderão fazer doações 
de agasalhos e cobertores em 
15 pontos de coleta distribuí-
dos em toda a cidade.  

Além de blusas de frio e 
casacos, podem ser doados 
cobertores, calçados fechados 
e acessórios de inverno em 
bom estado de conservação. 
Essas peças serão doadas 
para as famílias cadastradas 
pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social que 
estão em situação de vulne-
rabilidade social 

Os postos de arrecadação 
são as 10 Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) de São Lou-
renço, Centros de Referência 
em Assistência Social (CRAS), 
Centro de Referência Especia-
lizado em Assistência Social 
(CREAS), Secretaria de De-
senvolvimento Social do muni-
cípio e Câmara Municipal. 

Além destes postos de 
recebimento, no próximo dia 
12/06 será realizado um drive-
thru na Ilha Antônio Dutra para 
o recebimento de mais doa-
ções. O drive-thru acontecerá 
entre 8h e 17h e as pessoas 
não precisarão sair do carro 
para entregar a doação. 

Após o drive-thru, as pes-
soas em situação de vulne-
rabilidade social poderão 
fazer o cadastro no CRAS e 
CREAS para a seleção dos 
beneficiários da campanha. O 
número de pessoas beneficia-

das depende diretamente da 
quantia arrecadada durante a 
campanha. 

Confira os endereços dos 
locais de doação 

1. UBS Barreiro, Rua José 
Lourenço, 143, Estação

2.UBS Canaã, Rua Dr. 
Marcelo Prazeres, 20, Canaã

3.UBS Carioca, Rua José 
Bernardes, SNº, Carioca

4.UBS Federal, Alameda 
Vicente Emiliano, 225, Fe-
deral

5.UBS N. Sra de Lourdes, 
Rua Henrique Cafasse, 32, 
Nossa Senhora de Lourdes

6.UBS Porta do Céu, Rua 
Rosalbo Bortoni, 436, Porta 
do Céu

7.UBS São Lço Velho, Rua 

Dr. Antônio Carlos, 646, São 
Lourenço Velho

8.UBS Vila Carneiro, Av. 
Getúlio Vargas, 2310, Vila 
Carneiro

9.UBS Vila Nova, Rua Joa-
quim Ramos, 20, Vila Nova

10.UBS Biquinha, Rua 
José Simeão Dutra, 1910, 
Biquinha

11.CRAS Centro, Rua Dr. 
Melo Viana, 355, Centro

12.CRAS Estação, Rua An-
drada Figueira, 68, Estação

13.CREAS, Av. Junqueira 
de Souza, 433, Centro

14.Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social, 
Praça Duque de Caxias, 61, 
Centro

15.Câmara Municipal, Pra-
ça Duque de Caxias, 61, 
Centro

Município de São Lourenço 
integra a campanha de 

arrecadação de agasalhos

São Lourenço / Assistencial
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Por Gislene Vilela

Morador de São Lourenço 
desde 2018, Paulo Santos, 73 
anos, marinheiro aposentado, 
conta que nutre a aspiração 
de ser escritor há muitos anos. 
“Aos 17 anos escrevi um conto 
para uma revista mas não foi 
publicado”.

 O isolamento social provo-
cado por esta situação única 
e peculiar que a sociedade 
mundial está vivendo foi o 
momento oportuno para o au-
tor realizar seu tão almejado 
sonho: terminar de escrever 
o livro “O Caminho de um 
Só”, iniciado há três anos, e 
publicá-lo. “São Lourenço foi 
uma fonte de inspiração, tran-
quilidade e amor”, declara.

Publicou dia 24 de abril 
um eBook Kindle - livro digital 
na plataforma da Amazon, 
considerada uma das cinco 
grandes empresas de tecno-
logia, juntamente com Google, 
Apple, Microsoft e Facebook. 
Apenas 10 cópias foram ven-
didas. Dizem que o sucesso 
não cai do céu, como em um 
passe de mágica. Sua neta 
Júlia Poubel, observando a 
frustração do avô, descons-
truiu aquele dito popular com 
um post despretensioso no 
Twitter: “meu avô está triste 
pq quase ninguém comprou 
o livro digital q ele lançou”. A 
repercussão foi imediata. O 

Twitter da jovem estudante 
obteve 5 milhões de visualiza-
ções, 146 mil likes (curtidas), 
38 mil retweet (republicações) 
em menos de 24 horas. Já 
conseguiu vender mais de 2 
mil exemplares. De apenas 
uma dezena de livros vendi-
dos para best-seller na cate-
goria Literatura e Ficção.

A análise e a recepção dos 
que compraram e leram o livro 
surpreenderam Paulo. “Fiquei 
pasmo! Chorei literalmente! A 
Júlia fez com que as pessoas 
se sensibilizassem. As men-
sagens positivas dos leitores 
transcenderam a ajuda de 
minha neta”. O autor cativou o 
público leitor com temas que 

Quem é o escritor residente 
em São Lourenço que 

viralizou nas redes sociais
Na Pandemia o universo digital surpreende

o marinheiro aposentado 
permeiam o cotidiano, como: 
saudade, amor, vida e solidão, 
o que lhe renderam centenas 
de comentários favoráveis: 
“Sensível e emocionante! 
A leitura me proporcionou 
sorrisos, ao ver como o autor 
enxerga o mundo, e os senti-
mentos passados através da 
escrita”; “ A escrita do autor 
é capaz de fazer o nosso dia 
mais poético, me colocou para 
pensar em histórias que eu 
também já vivi. O jeito que ele 
escreve é realmente inspira-
dor...”; “Uma leitura simples e 
profunda! Um olhar lindo das 
coisas e da vida...”.

Recordando Cartola que 
somente conseguiu gravar 
seu primeiro álbum aos 66 
anos; Cora Coralina que publi-
cou seu primeiro livro quando 
tinha 75 anos; e tantos outros 
exemplos, em entrevista per-
guntamos qual a mensagem 
que ele poderia deixar aos 
leitores para a realização de 
um sonho independentemen-
te da idade. “Embora nosso 
corpo envelheça, desde que 
a mente permaneça com al-
guma lucidez, somos capazes 
de qualquer exercício mental, 
artístico, culinário ou musical. 
Quanto mais fazemos, mais 
jovens ficamos”, conclui. 

“O Caminho de um Só” de-
monstra que das profundezas 
de São Lourenço não brotam 
somente águas.

Foi realizada na manhã 
desta sexta-feira (28/05) a inau-
guração da sala de instrução do 
Corpo de Bombeiros de São 
Lourenço José Hortêncio Vieira. 
A sala é uma homenagem ao 
ex-vereador, que é considera-
do co-fundador do 3º pelotão 
instalado na cidade e que hoje 
completou 17 anos de atuação 
na estância hidromineral. 

Localizada na sede da cor-
poração, a sala vai servir para 
aprimorar o conhecimento para 
melhoria do trabalho dos bom-
beiros. O 3º pelotão atua no 
combate a incêndio, salvamen-
tos aquáticos, em altura, incên-
dio florestais, atendimento pré-
hospitalar entre outras ações e 
é responsável pelo atendimento 
a 22 municípios circunvizinhos, 
com uma extensão territorial de 
cerca de 6.500 km² e uma po-
pulação de aproximadamente 
300.000 habitantes.

O prefeito Lessa lembrou 
a atuação do José Hortêncio 
Vieira na vida pública em prol 
do desenvolvimento de São 
Lourenço. “O Viera foi meu 
companheiro de Câmara du-
rante dois mandatos e sentava 
ao meu lado. Me lembro dele 
com muito carinho. O Vieira era 
combativo e aguerrido sempre 
defendendo os interesses da 
cidade. Esse era o perfil dele. 
Defendia os bons projetos e 
combatia os maus projetos. 
Essa é uma justa homenagem”, 
destacou o prefeito. 

O comandante do Corpo de 
Bombeiros de São Lourenço, 
Tenente Anderson, destacou a 
honra de comandar o pelotão 
do qual faz parte desde o dia 25 
de março de 2004, quando foi 
inaugurada a unidade em São 
Lourenço com o empenho do 
homenageado.

“Eu fui um dos 25 militares 
que aqui se apresentou para 

Bombeiros inauguram sala de instrução 
em homenagem ao ex-vereador Vieira

Homenageado é considerado o co-fundador dos bombeiros em São Lourenço
iniciar as atividades no municí-
pio e me sinto honrado por par-
ticipar desta justa e merecida 
homenagem ao senhor Vieira. 
Estive junto com senhor Vieira 
até 2012 até que sai para o 
curso de oficial. Antes disso, 
ainda em 1994 eu estudava na 
Escola Dr. Humberto Sanches 
e recebi o Senhor Vieira com 
sua comitiva para comprar 
as telhas para este prédio. A 
gente entende que esta home-
nagem vai manter todo esforço 
e legado dele, tanto para o 
público interno e externo, a 
instrução e docência”, disse o 
Tenente Anderson.    

O filho do homenageado, 
Ricardo Vieira, ressaltou a luta 
do pai para que o bombeiro se 
tornasse uma realidade. “Estou 
emocionado e super agradeci-
do. Há 17 anos esperamos esse 
reconhecimento que foi dado 
hoje pelo Tenente Anderson e 
pelo Prefeito Lessa. Essa foi 
uma batalha muito intensa. Nós 
levamos 14 anos para realizar 
o Corpo de Bombeiros, que 
foi uma luta sobre humana. 
Precisamos de paciência, pois 
sabíamos que conseguiríamos 
concretizar esse sonho de São 
Lourenço”, disse Ricardo. 

O homenageado

José Hortêncio Vieira foi 
considerado um visionário à 
época da instalação da ins-
tituição na cidade. Com um 
trabalho voltado para a área 
de segurança e fundador do 
CONSEG (Conselho Comu-
nitário de Segurança), Vieira 
como é mais conhecido des-
de o ano de1990 lutou para 
a vinda dos bombeiros. Ainda 
não havia nem batalhão dos 
bombeiros em Varginha e 
São Lourenço dava seus 
primeiros passos em direção 

à instalação de uma unidade 
na cidade. 

A instalação foi uma luta 
cercada de dificuldades e prin-
cipalmente falta de recursos 
para a construção da sede. 
Juntaram-se ao então vereador 
Vieira, Terezinha Gomes, Jair 
Pereira de Carvalho e Pastor 
José Hirtes. Os quatro se or-
ganizam e lançam campanhas 
que sempre contaram com a 
colaboração da população. 

O resultado foi a construção 
de um moderno quartel voltado 
para abrigar os bombeiros, ao 
lado do mercado municipal, con-
siderado área nobre e central, 
garantindo às futuras viaturas, 
rápida intervenção em caso de 

sinistro. Quando da instalação 
da unidade dos bombeiros em 
São Lourenço, CDL, Associa-
ção Comercial e Sindicato de 
Hotéis se cotizaram e doaram 
um veículo Uno. A prefeitura 
doou um caminhão para ser o 
Auto Bomba Tanque.

O Pelotão

O 3º Pelotão do Bombei-
ro Militar de São Lourenço 
atende municípios que com-
põem circuitos turísticos em 
Minas Gerais, como: Circuito 
das Águas, Circuito Terras 
Altas da Mantiqueira, Circuito 
Caminhos do Sul de Minas, 
Circuito Caminho dos Anjos, 

Estrada Real, além de haver 
municípios que possuem forte 
influência turística e em negó-
cios, na região. 

Paralelo a isso, há, tam-
bém, importantes unidades 
de conservação federal e es-
tadual na área de atuação do 
pelotão, com destaques para 
o Parque Nacional do Itatiaia e 
o Parque Estadual da Serra do 
Papagaio, no qual se encontra, 
ainda, a Serra Fina, seção da 
Serra da Mantiqueira com um 
dos maiores desníveis topo-
gráficos do território brasileiro, 
sendo a quarta montanha mais 
alta do Brasil. 

Nos últimos cinco anos, o 
terceiro Pelotão do Bombei-

ros Militar em São Lourenço 
atendeu 25.699 ocorrências, 
abrangendo atendimentos 
pré-hospitalares, salvamen-
tos terrestre, aquático e em 
altura e combates a incêndios 
urbanos e florestais, assim 
como atividades relacionadas 
a proteção e defesa civil e 
prevenção contra incêndio e 
pânico em edificações e áreas 
de risco. Ao longo de 17 anos, 
o terceiro pelotão vem pres-
tando um serviço de qualidade 
para a população sul mineira, 
contribuindo para com o de-
senvolvimento do município de 
São Lourenço e região.

Fonte: Informações do Cor-
po de Bombeiros

O Dia de Cooperar 2021 
terá ações em benefício da 
saúde e do meio ambiente 
na cidade de São Lourenço 
através de diversas ações 
organizadas pela Unimed 
Circuito das Águas e Unicred 
Mineira com apoio de uma 
rede de parceiros locais.

O objetivo é contribuir para 
o sucesso da Coleta Seletiva 
na cidade de São Lourenço, 
que foi iniciada recentemen-
te pela AMA – Associação 
de Catadores de Materiais 
Recicláveis Amigos do Meio 
Ambiente de São Lourenço. 
Anteriormente, a Unimed já ha-
via selado parceria com a AMA 
em benefício da Coleta Seleti-
va, patrocinando a campanha 
que conscientiza a população 
sobre a separação do lixo.

Atualmente a cidade de 
São Lourenço exporta seu lixo 
por não ter um aterro sanitá-
rio em condições adequadas 
para receber os resíduos 
sólidos gerados por seus habi-
tantes. Com a coleta seletiva, 
a quantidade de lixo reduz, 
o que representa economia 
para a cidade e proteção ao 
meio-ambiente.

As ações do Dia C incluem 
orientações de saúde para os 
catadores e seus familiares, 
doação de cestas básicas e 
equipamentos de EPI como 
máscaras, luvas e álcool em 
gel e sacos de lixo personali-
zados para a Coleta Seletiva, 
o que facilitará a identificação 
dos lixos recicláveis para que 
não sejam coletados por en-
gano pelo serviço municipal 
da coleta comum, além de 
educar a comunidade na se-
paração correta do lixo.

Como em anos anteriores, 
o Dia C terá uma ação presen-
cial em 3 de julho, com o apoio 
de voluntários e da AMA, mo-
bilizando as comunidades dos 
bairros atendidos pela Coleta 
Seletiva para que adotem a 
ideia, saibam separar seu lixo 
e adquiram os sacos perso-
nalizados.

A iniciativa beneficia dire-
tamente as famílias dos cata-
dores e indiretamente toda a 
população de São Lourenço, 
que ganha em qualidade de 
vida por ter um destino correto 
para os recicláveis, diminuin-
do o volume de lixo comum 
descartado diariamente.

Dia de Cooperar 
beneficiará Coleta 

Seletiva de São 
Lourenço


