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São Lourenço promove a boa
comida no Sul de Minas
Com o tema “Comida Mineira”, de nossas cozinhas ao mundo
digital, o Degusta segue valorizando e promovendo a gastronomia
de São Lourenço e os sabores da Mantiqueira de Minas

Ve m d a s f a r t a s
montanhas da Mantiqueira: os premiados
Queijos e Cafés, o tradicional Pão de Queijo, as Trutas e Azeites
nobres, as Quitandas,
Broas e Biscoitinhos,
os Doces, Cachaças
e Cervejas Artesanais;
que dão as nossas
mesas esse inesquecível gostinho de lenha no fogão que só
Minas tem...
A nona edição do
Degusta “Festival Gastronômico de São Lourenço” começa mais e com deliciosas sur- sua história através Gustativas”.
Veja na pág. 10
cedo, em novo formato presas vem contando do projeto “Memórias

Encontro regional da Microrregião de Andrelândia
“Montanhas Mágicas da Mantiqueira”

O evento discutiu Turismo, Cultura, Economia Criativa e a união
dos municípios em prol do desenvolvimento regional

No dia 18 de junho,
aconteceu no Cine-theatro
Glória, em Andrelândia, um
encontro entre as lideranças
políticas da Microrregião de
Andrelândia - Montanhas
Mágicas da Mantiqueira.
O encontro foi promovido
pela Prefeitura Municipal
de Andrelândia, em parceria com o Jornal Correio do
Papagaio e os 14 municípios da microrregião, que
discutiram turismo, cultura,
economia criativa e o desenvolvimento regional de
forma integrada.
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BALANÇO PATRIMONIAL
31 DE DEZEMBRO DE 2020
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITA BRUTA 			
(-) ISS 				
(-) CMV 				
LUCRO BRUTO 			
(-) Despesas Operacionais 		
(-) Depreciações 			
PREJUIZO NO EXERCÍCIO

Terça-feira 29 de junho de 2021

Atos e Gerais

R$ 595.939,55
R$ 29.797,05
R$ 199.657,51
R$ 366.484,99
R$ 964.266,17
R$ 53.959,64
R$ (651.740,82)

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas:
Cumprindo disposições Legais e Estatutárias, apresentando para exame e deliberação de Vossas Senhorias, o
Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de
2020, as Demonstrações Financeiras referentes ao mesmo
exercício, documentos que atestam os atos de nossa Gestão
Administrativa e a situação financeira do Hotel.
São Lourenço(MG), 31 de dezembro de 2020.
Luciano Barcia Ribeiro
Diretor Gerente.

São Lourenço(MG), 31 de dezembro de 2020.
Luciano Barcia Ribeiro
Diretor Gerente
Débora Maciel de Magalhães Moreira
Téc. Contabilidade
CRC/MG – 63.190

Postado por Presbítero André Sanchez
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NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS EM 31.12.2020

SÃO LOURENÇO – MINAS GERAIS

BALANÇO PATRIMONIAL
31 DE DEZEMBRO DE 2020
ATIVO

CIRCULANTE

Caixa 				
Bancos c/Movimento 			
Outros Créditos 			
Estoque de Mercadoria 		
Comodato 				

R$ 44.839,41
R$ 7.618,88
R$ 51.104,28
R$ 4.291,85
R$ 4.250,00

TOTAL DO CIRCULANTE

R$ 112.104,42

NÃO CIRCULANTE
Imobilizado 				
Investimento 			
Realizável a Longo Prazo 		
(-) Depreciação Acumulada		

R$ 2.276.603,08
R$ 109.636,57
R$ 1.517.795,11
R$ (1.787.234,09)

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE

R$ 2.116.800,67

TOTAL DO ATIVO 			

R$ 2.228.905,09

NOTA 1 – PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS
A) – Apresentação e elaboração das Demonstrações Contábeis: As Demonstrações Financeiras consolidadas em 31 de
dezembro de 2020, elaboradas a partir de diretrizes ontábeis
emanadas da Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76)
e Dec. Lei 1.596/77, e suas alterações para a contabilização
das operações associadas às normas e instruções do Banco
Central do Brasil (BACEN), estão sendo apresentadas na forma
da Legislação Societária.
B) – As depreciações do Imobilizado de uso, é calculada
pelo método linear, com base em taxas que contemplam a
vida-útil-econômica dos bens, observando os limites permitidos
pela legislação em vigor.
C) – O regime contábil adotado é o de competência de
exercício, observados os critérios uniformes no tempo e ainda,
aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, mantidos
os registros permanentes.
D) – Os ativos são circulante e não circulante e os passivos
circulantes , não circulantes e patrimônio líquido.
São Lourenço(MG), 31 de dezembro de 2020,.
Luciano Barcia Ribeiro
Diretor Gerente
Débora Maciel de Magalhães Moreira
Téc. Contabilidade
CRC/MG – 63.190

PASSIVO
CIRCULANTE
Fornecedores 			
Empréstimos e Financiamentos
Obrigações Tributárias 		
Obrigações Trabalhistas
e Previdênciàrias 			
Outras Obrigações 			

R$ 452.500,61
R$ 176.134,79
R$ 919.422,68

TOTAL DO CIRCULANTE 		

R$ 2.484.475,43

R$ 352.167,35
R$ 584.250,00

NÃO CIRCULANTE A LONGO PRAZO
Obrigações Fiscais a Longo Prazo

R$ 1.923.978,32

TOTAL NÃO CIRCULANTE
A LONGO PRAZO 		

R$ 1.923.978,32

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

HOTEL GUANABARA (SÃO LOURENÇO) S/A
CNPJ: 24.821.589/0001 -57
SÃO LOURENÇO – MINAS GERAIS
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
ENCERRADO EM 31.12.2020
Histórico
Capital Social Reserva Lucro
			
Saldo 31.12.19

582.017,28

115.544,72

5 dicas para quem
está desanimado e sem
vontade de orar
Você Pergunta: Estou muito
desanimada nesses últimos
dias. Sempre fui uma pessoa
de muita oração e leitura da
Bíblia, mas confesso, tenho
estado muito desanimada até
mesmo para orar. Nunca fiquei
um dia sequer sem orar, mas já
faz quase um mês que não oro
como deveria, estou totalmente
sem vontade. O que devo fazer?
Como ter novamente a vontade
de orar de volta?
Cara leitora, nós somos
humanos e somos facilmente
influenciados por muitas coisas.
Momentos difíceis costumam
nos desaminar e nos impactar
negativamente algumas vezes,
pois somos seres emocionais!
O desemprego, a mágoa,
a doença, a dor e outras tantas coisas muitas vezes vêm
sobre nós e nos tiram o ânimo
até mesmo de orar ao Senhor.
Mas gostaria de te dar algumas
orientações para vencer essa
falta de vontade que muitas
vezes aparece em nossas
vidas, nos levando para longe
do Senhor.
Desanimado e sem vontade
de orar? Como vencer:
1) Ore e estude a Bíblia
mesmo sem vontade
Muitas situações que acontecem podem tirar a nossa
vontade de orar. Às vezes estamos tão cansados e exaustos
com as tensões que estamos
passando que nosso coração
tem dificuldades de se aquietar
e orar ao Senhor.
Mas mesmo assim, ore.
Jesus Cristo estava em um
desses momentos. Lucas nos
relatou que tamanha era a
pressão sobre Jesus que ele
suou gotas de sangue:
“E, estando em agonia, orava
mais intensamente. E aconteceu
que o seu suor se tornou como
gotas de sangue caindo sobre a
terra” (Lucas 22:44)
Mas mesmo em meio a tanta
tensão, talvez até mesmo sem
vontade de orar, Jesus sabia que
conversar com o Pai em oração
era o caminho certo a seguir.
Foi o que Ele fez. Jesus
orou ao Senhor, decidiu fazer
isso, mesmo que as emoções
pudessem o levar para outra
direção. Não espere a vontade
aparecer para orar. Ore de
qualquer forma, ainda que sem
vontade na presença de Deus.
Deus sabe ouvir até mesmo
quando estamos sem vontade
na presença Dele nos esforçando para buscá-Lo!

Saldo Disp.
Assembléia

Total

2) Planeje momentos de oração e leitura da Palavra

(2.225.369,84)

(1.527.807,84)

Engana-se quem pensa que
para que uma oração seja proveitosa ela deve ser longa ou
cheia de palavras rebuscadas.
Deus se alegra com orações
simples e de coração também.
Tenha momentos em seu
dia em que você para por alguns instantes e ora ao Senhor.
E também momentos para
leituras da Palavra. Separe
estes momentos, planeje-os!
Você verá que a vontade de
orar começará a se tornar uma
necessidade.
Veja que interessante o
exemplo de Daniel: “Daniel, pois,
quando soube que a escritura
estava assinada, entrou em sua
casa e, em cima, no seu quarto,
onde havia janelas abertas do
lado de Jerusalém, três vezes
por dia, se punha de joelhos,
e orava, e dava graças, diante
do seu Deus, como costumava
fazer” (Daniel 6:10)
Comece, por exemplo, planejando três momentos do dia
(podem ser curtos) em que

Capital Social 			
Reserva de Lucros 			
Prejuízo Acumulado 			

R$ 582.017,28
R$ 11 5.544,72
R$ (2.877.110,66)

Aumento Capital

-

-

-

-

Result. Exercício

-

-

-

-

Divid.Distribuídos

-

-

-

-

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R$ (2.179.548,66)

Reserva Legal

-

-

-

-

TOTAL DO PASSIVO 		

R$ 2.228.905,09

Saldo31.12.20

582.017,28

115.544,72

(2.877.110,66)

(2.179.548,66)
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ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
AVISO DE CONVOCAÇÃO
1 - Encontram-se à disposição dos senhores acionistas,
na sede social à Avenida Getúlio Vargas n.º 423 em São
Lourenço – MG, os documentos a que refere o Artigo 133
da Lei n.º 6404/76.
2- Ficam os senhores acionistas convocados para as
Assembléia Geral Ordinária que será realizada no dia 05
de Agosto de 2021 às 08:00 h. (oito horas), na sede social,
podendo também ser a participação por meio virtual, a fim
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Discussão e votação do relatório da administração,
Demonstrações Financeiras e Balanço Patrimonial encerrado
em 31/12/2020.
b) Eleição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal
para o exercício de 2021 bem como fixação dos respectivos
honorários.
c) Consequente reforma dos Estatutos Sociais.
d) Assuntos de interesse geral da Sociedade.
São Lourenço(MG), 29 de Junho de 2021 .
Luciano Barcia Ribeiro
Diretor Gerente

você se concentra e ora a Deus.
Isso fará uma grande diferença
e você sentirá cada vez mais
vontade de ampliar esses momentos com o Pai.
Quando fazemos planos
específicos a chance de cumprilos é bem maior. Planeje seus
momentos de oração e de leitura da Bíblia!
3) Anote pedidos de oração
em um papel
Nossa memória é muito
ruim. E quando estamos passando por dificuldades e pressões costumamos ter uma
memória ainda mais deficiente
e fraca devido ao impacto emocional que vivemos.
“Disse mais o SENHOR a
Moisés: Escreve estas palavras,
porque, segundo o teor destas
palavras, fiz aliança contigo
e com Israel” (Êxodo 34:27).
Por que Deus mandou Moisés
escrever aquilo que era importante? Porque nossa memória
é fraca, precisamos estar em
contato com o que é importante
para se lembrar!
Uma boa estratégia é anotar
pedidos de oração em um papel
simples, que possa ser levado
no bolso. Em seus momentos
de oração que separou poderá
sacar rapidamente esse papelzinho e orar ao Senhor pelos
pedidos anotados e outros que
lembrar.
Todo esse planejamento antecipado irá te ajudar a lembrar
de orar e efetivamente fazer
suas orações, ainda que o dia
esteja difícil!
(4) Comece a olhar mais
para as dores do próximo
Costumamos ser muito egoístas em nossas orações. Pedimos muito para nós mesmos.
Uma coisa que traz avivamento
para nossa vontade de orar é
começar a perceber as dificuldades do próximo e ver o quanto
outras pessoas precisam de
oração.
Comece a notar quantas
pessoas doentes, desempregadas, afastadas de Jesus ou
enfrentando problemas graves
e que precisam de oração estão
ao seu redor! São muitas.
Aprenda a começar a interceder por essas vidas. Isso vai
ajudar a ver que seu problema
não é o maior do mundo e te
tornará mais grata a Deus e com
mais vontade de orar.
Jesus tinha esse olhar para
as pessoas. Ele era um grande homem de oração porque
olhava muito ao seu redor,
importava-se com a dor do
outro: “Vendo ele as multidões,
compadeceu-se delas, porque
estavam aflitas e exaustas como
ovelhas que não têm pastor”
(Mateus 9:36)
(5) Faça sempre orações de
gratidão
Geralmente uma pessoa
que não ora é uma pessoa ingrata. A oração nos ajuda a nos
conectar com Deus e sermos
gratos a Ele.
Procure parar por alguns
instantes em seu dia e relembrar
o que Deus tem feito em sua
vida, ainda que seja uma vida
de lutas.
Comece a fazer mais orações
de gratidão ao Pai por tudo que
Ele tem feito. Isso será como
um oxigênio para a sua vida de
oração, pois um coração grato é
um coração animado para orar
ao Senhor. Veja como Paulo trata
essa questão:
“Não andeis ansiosos de coisa
alguma; em tudo, porém, sejam
conhecidas, diante de Deus, as
vossas petições, pela oração e
pela súplica, com ações de graças” (Filipenses 4:6).

Prefeitura de Andrelândia
8º EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES
PRE-ADMISSIONAIS PROCESSO
SELETIVO 001/2021
O Prefeito de Andrelândia, no
uso de suas atribuições legais que
lhe são conferidas por lei, convoca
os candidatos aprovados de acordo
a lista constante no anexo único,
para fins do disposto no item 3.8,
do Edital do Processo Seletivo
001/2021. Os candidatos deverão
comparecer no Hospital Municipal
Dr. Jose Gustavo Alves, localizado
na Rodovia Israel Pinheiro n° 1.100,
no dia 02 de Julho de 2021, no
horário de 15:00h às 18:00h, para
inspeção medica oficial, conforme
anexo único. O anexo único encontrasse disponível no site oficial do
município. Andrelândia/MG, 29 de
Junho de 2021. Francisco Carlos
Rivelli - Prefeito Municipal.
15° EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PARA CONTRATAÇÃO EM CARATER PRECÁRIO COM BASE NA
LISTA DE CLASSIFICADOS DO
CONCURSO PUBLICO 001/2019.
O Prefeito do município de Andrelândia, no uso de suas atribuições legais
que lhe são conferidas por lei, convoca
os candidatos classificados de acordo
com a lista anexa, para fins de contratação temporária de excepcional interesse público pelo prazo de 1 ano podendo
ser prorrogado por igual período para o
cargo de Operador de Maquinas Pesadas I nos termos do artigo 37, IX da CF.
O processo de contratação ocorrera no
dia 5 de Julho de 2021. O candidato deverá comparecer na sede da Secretária
Municipal de Fazenda e Administração
situada na Avenida José Bernardino,
n° 77, Centro, no horário de 13:00h as
15:00h, neste município. O anexo único
encontrasse disponível em sua integra
no site oficial do município. Andrelândia/
MG, 29 de Junho de 2021. Francisco
Carlos Rivelli - Prefeito Municipal.
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Destinações de Imposto de Renda
para Fundo da Criança e do Adolescente
aumentam 22% São Lourenço

Em 2021, as destinações
do Imposto de Renda aos Fundos Municipais dos Direitos da
Criança e dos Adolescentes
(FDCA) em São Lourenço chegaram a R$91.281,22. O valor
é 22% maior do que no ano de
2020, quando foram destinados
R$74.698,53.
Na região, também houve
destinações expressivas em
2021 para os municípios de:
• Passa Quatro - R$32.600,88
para o Fundo da Criança e do
Adolescente;
•Carmo de Minas R$14.195,77 para o Fundo da
Criança e do Adolescente;
• E Baependi - R$40.184,40
para o Fundo do Idoso.
Considerando os valores
destinados na região, o acréscimo das destinações foi de 25%
para os Fundos da Criança e
do Adolescente e 71% para os
Fundos do Idoso, em relação ao
ano de 2020.
O Delegado da Receita
Federal em Varginha, auditor
fiscal Michel Lopes Teodoro,
destaca a importância desse
recurso para os municípios:
“essas destinações são importantes para o fortalecimento dos
projetos sociais municipais. Do
Imposto de Renda devido, pode-se destinar até 6% para os
fundos. Com isso, a sociedade
consegue identificar e fiscalizar
localmente a devida aplicação
desse recurso. Essa é uma
efetiva ação de cidadania que
interfere direta e positivamente
na realidade social.”

Parcerias

A Receita Federal contou
com a colaboração de diversas
entidades que atuaram na divulgação da Campanha Destinação. Entre elas: a prefeitura,
as secretarias municipais e a
Câmara de vereadores de São
Lourenço, além do Ministério
Público.
O que são os Fundo da Criança e do Adolescente (FDCA) e
Fundo do Idoso (FI)?
O FDCA e o FI são fundos
público coordenado pelos Conselhos Municipais dos Direitos
das Crianças e Adolescentes
(CMDCA) e pelo Conselhos
Municipais dos Direitos das
Pessoas Idosas, que têm como

finalidade gerir os recursos doados para financiar projetos que
atuam na garantia, proteção e
defesa dos direitos da criança e
do adolescente e também das
pessoas idosas.

Destinação de IR

A destinação pode ser
realizada pelos contribuintes
pessoas físicas ou jurídicas, que fizerem o modelo
completo da Declaração do
Imposto de Renda. A destinação não representa um gasto
para o contribuinte, mas sim
o direcionamento para os
fundos municipais de uma
parcela do imposto devido
à Receita Federal. Pessoas
físicas podem destinar até
6% do Imposto de Renda
devido, sendo 3% ao Fundo
da Criança e do Adolescente
e 3% ao Fundo do Idoso.
No caso de pessoas jurídicas elas devem ser tributadas
pelo lucro real, e a doação
pode ser de 1%.

Como destinar IRPF?

No momento do preenchimento da declaração do
Imposto de Renda, para fazer
a destinação aos fundos, o
contribuinte deve preencher
todas as fichas da declaração
e, em seguida, consultar na
ficha “Doações Diretamente na
Declaração” o valor disponível
para destinação, que já vem
calculado pelo programa.
O contribuinte pode escolher se quer doar na esfera municipal, estadual ou nacional. A
doação pode ser realizada para
ambos os fundos. Ao selecionar
a cidade, o programa preenche
automaticamente o CNPJ do
fundo escolhido.
Quem tem imposto a restituir
também pode fazer a doação,
com isso, o valor a ser restituído
aumenta.
A destinação também pode
ser realizada no decorrer do
ano, para isso basta entrar em
contato diretamente com o Conselho dos Direitos da Criança e
do Adolescente.
Saiba mais em:
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/educacao-fiscal/educacao-fiscal/
projeto-destinacao

1- A transformação deve ser
melhor para os negócios – para a
missão social da Organização.
Importa que os líderes pensem
em soluções que possam solucio-

nar seus processos de prestação
de seus serviços. Essas soluções
devem tornar seus processos mais
ágeis, mais transparentes, mais
sustentáveis. Um indicador dessa
transformação seria por exemplo,
que uma solução pudesse atender
a mais pessoas, com menor custo e
em tempo reduzido ou ágil.
O uso da tecnologia pode auxiliar
as equipes a estarem juntas, mesmo
estando longes; promove encontros
com parceiros em quaisquer lugares
do mundo, sem os altos custos logísticos; permite que acessemos os doadores onde estiverem e possamos
criar experiências para que se sintam
parte e presentes na realização do
bem aos beneficiados diretos no
dia-a-dia. Podemos pensar aqui em
um desenvolvimento humano exponencializado de todos os envolvidos,
os que doam, os que executam, os
que recebem.
2- A transformação deve ser melhor para as pessoas, tanto para os
colaboradores, quanto para o público
beneficiado e os doadores.
É importante e fundamental,
sim, as organizações investirem em
ferramentas e tecnologias, mas o que
tem o maior valor são as pessoas!
As pessoas que atuam na frente dos
serviços, em campo, nos bastidores
para que a ação efetiva aconteça
e as pessoas que suportam toda a
estrutura funcionando. O que seria
de uma organização da sociedade
civil sem os colaboradores, sem os
voluntários e os doadores? Como
alcançariam aqueles que mais precisam se essas pessoas não estiverem comprometidas com a causa, a
missão e o propósito?
Não estou aqui, de forma alguma
refutando as inovações. Pelo contrário! Vale ressaltar que precisamos,
como líderes, pensar e buscar formas de melhorar as relações entre
esses públicos, aproximá-los, facilitar
a interação, torná-la acolhedora,
empática, assertiva.
3- A transformação deve ser
melhor para o mundo!
Empreender no terceiro setor, na
maioria das vezes, significa investir

Editorial

Ética e União de
braços dados
Neste momento estamos
diante de muitas mudanças,
onde tudo pode até parecer
como outrora, mas só para
os olhos mais desapercebidos; a transformação interna
do corpo humano é constante, ocorrendo alterações
através de reações químicas
à cada minuto. É sabido
também que as células e o
sangue se renovam à cada
três meses. Não se pode
impedir o amanhecer de um
novo dia, nem o reciclar das
águas através das chuvas,
nem a metamorfose da borboleta, nem o pesar da morte
para a posterior alegria de
uma nova vida. Só a mente
do homem lutando contra a
sua natureza tenta se apegar
ao que já foi vivido, impedindo o florescer de uma nova
experiência, pois, estando
entrelaçado aos seus medos, constrói-se uma cama
fértil para a insegurança,
incertezas e egoísmos – ervas daninhas que nos fazem
tropeçar e manter os olhos
presos ao chão como a espreitar o perigo.
Solte as amarras; podemos nos unir com o objetivo
de fazer um mundo melhor
não para o “Souza” ou para
o “Silva”, mas para todos
que se candidataram a viver
no planeta em um momento
tão difícil como este, onde só
sobrevivem os mais fortes.
A fortaleza se constrói com
união. Observe a vida das formigas ou das abelhas e veja
como a natureza é sábia e

está sempre nos ensinando.
“Não é todo o meu ouro
que impedirá que a minha
alma morra de inanição.”
O Planeta precisa de
ajuda e, através de uma
ação conjunta, podemos
salvá-lo. É hora de olharmos
para dentro e fazermos uma
limpeza interna, deixando a
energia de transformação
agir e celebrar a comunhão
de ideias e ideais (não as
pessoais, embora elas também devam existir, desde
que se respeitem os limites
do outro). Será que ainda
não percebemos que na vida
tudo é transitório e efêmero e
que o poder externo muda de
lado à cada nova situação?
Só a sabedoria é eterna e
essa se desenvolve através
da prática do amor universal.
Faça sua parte, seja ousado,
mas lembre-se que o mais
importante não é o seu nome
abaixo da obra, pois logo se
perderá na multidão. O que
realmente importa é quantos
poderei beneficiar, e, se a
obra for pura, impessoal e
verdadeira, ela viverá na
eternidade transformando
corações humanos.
Viva plenamente cada
minuto do seu dia com a
certeza de que fez o melhor,
faça-se nobre de virtudes,
orgulhe-se de pertencer à
casta dos humanos e através
de suas atitudes transparentes, dignas e simples,
candidate-se a viver sob a
proteção e companhia do
seu criador.

Casais que
trabalham juntos
Misturar amor, trabalho e pandemia é
possível? Quais os desafios e segredos
para uma boa convivência?

De que a maneira a transformação
digital coopera para o social
Entendo que, assim como na
afirmação de Peter Drucker de que
o planejamento não diz respeito às
decisões futuras, mas às implicações
futuras de decisões presentes, assim
é a transformação digital a respeito
das mudanças tecnológicas e digitais
que implementamos hoje.
Há quem diga que a verdadeira
Transformação Digital acontece
quando podemos substituir, em
100% das ações, o homem pela máquina. Não acho que seja absolutamente por aí, afinal, a transformação
digital tem como fim o ser humano,
melhorar os processos que envolvem
sua existência.
Sabemos que, com a evolução
da tecnologia, surgem tanto novas
soluções quanto problemas que
precisam de atenção, o que obriga
as empresas, governos e instituições
sociais a se adaptarem para suprir as
demandas da sociedade em formatos omnichannel.
E podemos afirmar que a transformação digital está para além do
uso da tecnologia, mas trata-se de
uma questão de estratégia para os
líderes. Uma estratégia que deve
envolver a cultura da organização,
os processos, os negócios, serviços
e o desenvolvimento das pessoas. Os novos tempos demandam
um planejamento de estratégias e
processos redesenhados com um
olhar digital.
Da parte dos negócios, das empresas, temos vivido as mudanças
que têm sido feitas e implementadas,
mas e por parte das Organizações
Sociais? Como acompanhar as
exigências que o mercado espera e
‘competir’ no mesmo patamar pela
atenção dos clientes ou doadores?
Vou trabalhar aqui, com viés
adaptado ao Terceiro Setor, 3 pilares para uma revolução digital de
sucesso, segundo Ruy Shiozawa,
CEO da GTPW:
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em um propósito e dar vida à isso, dar
movimento à um sonho. Significa ainda, investir na mudança da realidade
de terceiros. Uma transformação
melhor para o mundo de estar comprometida com o impacto social e
comprometida com as organizações
do terceiro setor.
Para isso, é preciso que o gestor
tenha em mente de forma muito clara
quais são seus objetivos para que
a tomada de decisão da gerência
esteja sempre orientada para a maximização do impacto social oriundo
da sua atividade. Seu planejamento
estratégico deve contemplar ainda a
busca contínua pela sustentabilidade
por meio de parcerias e networking
adequado.
A transformação digital no social
tem por base a promoção social
como forma de crescimento a longo
prazo, produzindo resultados que
impactem as relações sociais préestabelecidas, provocando efetivas
mudanças no contexto em que atua
a organização.
O Terceiro Setor não pode e
não deve ficar estagnado frente ao
avanço tecnológico, relacional e
experimental que as empresas e o
mercado têm apresentado.
Com a pandemia, a aceleração
da digitalização ocorreu e está
ocorrendo de forma exponencial.
Sabemos que a implementação de
ferramentas e tecnologias exige
recursos financeiros elevados e, normalmente, a maioria das OSCs não
tem esse volume de recursos disponíveis para investir em softwares,
servidores, estruturas e ferramentas.
Pior no contexto atual, em que muitas
não estão conseguindo nem sobreviver, visto a queda vertiginosa das
doações.
Mas há solução para as organizações da sociedade civil? Há sim!
Quais as oportunidades da transformação digital no social para as
instituições?
É preciso esclarecer que é fundamental associar e mensurar o
impacto social de forma séria e
comprometida. A busca constante
por transparência, a utilização de

técnicas avançadas de administração, o desenvolvimento de inovações
produtivas e muita criatividade para
fornecer seus serviços são sinais de
que o setor está no caminho certo.
A profissionalização e a adoção
das melhores práticas de gestão,
apontam que estas organizações
almejam voos ainda maiores para
gerar melhorias nos respectivos
setores em que atuam.
O acesso à tecnologia e às
melhores práticas de gestão podem
ser estruturados por meio de parcerias com as grandes empresas, que
têm se solidarizado com as instituições e disponibilizado por meio de
editais e programas de aceleração
a capacitação das organizações do
Terceiro Setor. Programas como o
VOA da AMBEV, o Gerando Falcões, Legado Social, Potencialize
e tantos outros são grandes oportunidades para que as organizações
sejam capacitadas e estruturadas
com as expertises e tecnologias necessárias a fim de melhorarem seus
processos, operações, prestação
de contas, entregáveis e serviços
frente aos doadores/investidores e
beneficiários.
Muitas ferramentas também disponibilizam o acesso ao uso gratuito
para organizações sociais ou preços
subsidiados, que ajudam muito para
que as mesmas possam explorar
melhores condições no exercício
de suas funções e experiência com
o público.
A vontade de “mudar o mundo”
é uma constante no Terceiro Setor e isso faz com que mesmo os
maiores desafios sejam superados
pela solidariedade, generosidade e
engajamento de empresas e pessoas. Somos um modelo de negócio
social voltados para fazer o bem,
beneficiando os indivíduos da base
da pirâmide econômica e social.
A transformação digital há de
trazer inúmeros benefícios ao setor,
sim, mas não podemos esquecer
que nenhuma inteligência artificial
ou automatização substituem um
abraço, um ouvir intencionalmente,
um colo lá na ponta!

Segundo o IBGE, o número
de divórcios no país, no segundo
semestre do ano passado, teve
um aumento de 260% em cima da
média de meses anteriores. Para
muitos, reflexo do maior período
de convivência em ambiente doméstico por conta do isolamento
imposto pela Covid-19. Mas e
para quem tem a convivência
ainda mais potencializada por
trabalhar com seu companheiro? Misturar amor, trabalho e
pandemia é possível? Quais os
desafios e segredos para uma
boa convivência? Dá para separar cpf e cnpj?
A paisagista Nãna Guimarães e o engenheiro Apoena
Marques Oliveira trabalham juntos há mais de 10 anos. Além de
cuidar do financeiro da empresa
da Nãna, ele atende projetos
em conjunto com ela, já que
tem uma empresa de irrigação
automatizada. Eles contam que o
início não foi fácil, inclusive, eles
pensaram em desistir. “Sempre
tivemos uma relação muito feliz,
mas quando entrou o trabalho
começamos a vivenciar conflitos.
Acabamos batendo muito de
frente um com o outro”, confessa
Nãna apontando as diferenças
de personalidade como um dos
motivos. “De um lado, um engenheiro com um perfil racional
muito forte e eu com uma visão
mais artística e criativa”.
Para a paisagista, a persistência e o diálogo foram fundamentais. Foi preciso adaptar a forma
de cada um trabalhar. “Combinamos que ao final de cada dia
iríamos sentar para discutirmos
sobre o dia de trabalho. Uma espécie de reunião de alinhamento.
E ao final de cada reunião, apenas
cuidar de nós! Sem se preocupar
com o pouco do dia que ainda nos
restava”, revela.
A estratégia deu certo e assim, com o passar do tempo,
um foi se adequando ao jeito
do outro. “Sabíamos que ambos queriam crescer e assim
foi acontecendo. Hoje nossas
reuniões de trabalho passaram

a ser semanais acompanhadas
de líderes de equipe e pessoal
do administrativo. E sempre, ao
final de cada uma delas, tiramos o
pouco do dia que ainda resta para
cuidar de nós!”, conta Nãna.
Mas para quem acha que, de
um lado é o trabalho e de outro
o relacionamento, se engana.
“Vida pessoal e profissional se
misturam muito. Não tem jeito
de separar, porque em qualquer
profissão queremos dividir com
o nosso companheiro nosso dia
de trabalho. E quando vimos já
estamos falando do assunto. Mas
deixamos fluir de forma leve, sem
cobranças. Mas em alguns momentos, nos bloqueamos: “Chega
de trabalho por hoje”. Tem que se
policiar para não ficar maçante”.
Apoena e Nãna dão dicas
para outros casais que trabalham juntos. “Nunca separem os
sonhos de vocês! São eles que
fazem com que o amor se mantenha sempre em primeiro plano.
No trabalho, sejam orgulho um
para o outro. O companheirismo
sempre presente. Então a dica é:
paciência e persistência”.
Outro casal que atua junto há
vários anos são os arquitetos Maria Fernanda Oliveira e Alexandre
Guimarães, do Estúdio 4. Para eles
a principal estratégia é o respeito.
“A arquitetura nos uniu e nos impôs
olhares e caminhos diferentes
dentro do trabalho”, explica Maria
Fernanda. Ela conta que algo que
ajuda muito neste dia a dia é o
fato de ambos compactuarem dos
mesmos valores de vida.
Eles lembram ainda da importância de separar as funções de
cada um no escritório. “Somos completamente diferentes no trabalho
e isso ajudou muito. A experiência
dele me mostrou a importância de
delegar e potencializar o talento de
cada membro da equipe”.
Entre as principais dicas para
outros casais, Maria Fernanda e
Alexandre apontam a importância
de estabelecer quais as metas de
vida e de trabalho juntos e ainda
o respeito à opinião alheia sem
levar para o lado pessoal.

Pág 4 :: Correio do Papagaio

Professora da E. E. Professor
Túlio Bento, de São Lourenço,
lança livro sobre a arte moderna
Contemplada no edital de
publicações literárias da Lei
Aldir Blanc, Paula Alves Netto, que também é escritora e
artista, lançará neste mês sua
obra “Quarenta e cinco tons de
notícias - O Homem recriou a
arte em sete dias”.
Este livro de humor e arte,
em formato de divertidas crônicas situadas entre o passado e o
presente, entre a história que se
fabula e a história que se fabrica,
aborda fatos sociais, culturais,
políticos e artísticos, partindo
da Semana da Arte Moderna e
brincando com a temporalidade
dos fatos e manchetes idas ou
as que poderiam vir a ser.
Publicado por sua editora,
a Minas Colosso, contou com
uma equipe especial e toda de
São Lourenço para produção
de seu livro. 100 exemplares
estão sendo doados para as
escolas públicas e particulares
de São Lourenço e região,
bibliotecas públicas e grupos
literários sul-mineiros.
O lançamento oficial acontecerá ainda neste mês e será
divulgado nas redes sociais da
autora. Pedidos também podem
ser feitos pelo e-mail pan.paula.
alves@gmail.com e pelo telefone whatsapp (35) 98867-4236.
Sobre a autora
Paula, foi Diretora de Cultura do município de São Lourenço entre os anos de 2017
e 2020, quando dirigiu importantes trabalhos de proteção
e salvaguarda para a cultura
e patrimônios culturais, históricos, arquitetônicos e paisagísticos, com os tombamentos
da Basílica Menor de São
Lourenço Mártir, do Conjunto

Paisagístico da Estação Ferroviária, do Conjunto Paisagístico da Praça João Lage, do
Aeroporto Comandante Luiz
Carlos de Oliveira e da Fonte
Vichy. Também dirigiu a realização dos processos de registro
dos patrimônios imateriais:
Peregrinação de Nhá Chica,
Sociedade Musical Antônio de
Lorenzo, Orquestra de Violeiros

de São Lourenço, Companhias
de Folias de Reis, Coletivos
de Artesanato e Coletivos do
Canto Coral de São Lourenço
e do Grupo de Escoteiros São
Francisco de Assis.
Hoje atua como professora
de arte na Escola Estadual
Professor Túlio Bento, em São
Lourenço, e na Escola Padre
Francisco de Freitas Carvalho,

em São Sebastião do Rio Verde. É também consultora do
patrimônio cultural, onde realiza
trabalhos nos municípios de Soledade de Minas e Pouso Alto.
Turismóloga, com licenciatura
em artes e história, Paula é especialista em patrimônio cultural
e museografia, e em literatura,
cultura e ensino das artes.
Membro fundador do Grupo Literário Fonte das Letras,
de São Lourenço, acadêmica
correspondente da Academia
Caxambuense de Letras e
membro fundador da Academia
Feminina Sul-Mineira de Letras
- AFESMIL, cadeira 35ª - Patrona Sul Mineira: Maria Lysia Corrêa Araújo, academia na qual
compõe também a diretoria.
Tem duas edições da Revista Cult - Patrimônios de São
Lourenço, publicadas. Participação com o conto “A peregrina”
na Antologia Vozes Femininas
II - Meu lugar de voz ninguém
tira, produzida pela LITERARTE
e também tem participação na
antologia “Monteiro Lobato e
seus convidados”, com o conto
“O olho mágico”, pela editora
Mágico de Oz.
O livro “Quarenta e cinco
tons de notícias - O Homem
recriou a arte em sete dias” é
uma publicação que foi possibilitada pela Lei Aldir Blanc – LAB,
através da Secretaria de Cultura
e Turismo de Minas Gerais,
Governo do Estado de Minas
Gerais e Governo Federal. Impressão: Gráfica Novo Mundo.
Projeto gráfico e diagramação:
Lucas Muniz. Revisão: Maria Lúcia Cunha Carneiro e Alexander
Ivan de Almeida Oliveira. Poeta:
Raphael Maia Alves Netto. Arte
da capa e fotógrafo: Alexander
Ivan de Almeida Oliveira.

Unimed debate Lixo Reciclável
pelo Dia Mundial do Meio Ambiente
limpa, saudável e sustentável”, afirmou a Assessora
de Comunicação Mônica
Fernandes. O Presidente
da AMA Alberto de Souza
explicou sobre os diferentes
tipos de lixo, pedindo à população que colabore com a
iniciativa. “Os impactos gerados pela coleta seletiva são
positivos não apenas para o
meio ambiente, mas para a
sociedade como um todo, os
cidadãos, os catadores e até
mesmo para a administração
municipal”, afirmou Alberto.
Mônica Fernandes abordou a realidade do lixão de
São Lourenço, que já foi ponto
de coleta dos catadores no
passado, e hoje não mais
recebe os rejeitos da cidade.
Durante a live foram divulgados também o cronograma e a
rota da Coleta pelos bairros.
Após o evento ao vivo, a
gravação fica disponibilizada
no canal Youtube da Unimed
Circuito das Águas.

Às vésperas do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, a
Unimed Circuito das Águas
realizou uma live em suas
redes sociais sobre o tema
Lixo Reciclável não é Lixo!
A live foi transmitida pelo
Facebook e Youtube da Unimed entre 19 e 20 horas da
sexta-feira 4 de junho, com
a participação da Assessora
de Comunicação e Sustentabilidade Mônica Fernandes e
o Presidente da AMA – Associação dos Catadores de
Materiais Recicláveis Amigos
do Meio Ambiente Alberto
Santos de Souza.
“Educar a população para
colaborar com a reciclagem
do lixo, separando corretamente os seus rejeitos, é
fundamental para o sucesso
da Coleta Seletiva recémimplantada no município
de São Lourenço-MG. Só
assim caminharemos para
uma cidade cada vez mais

Dia de Cooperar beneficiará Coleta
Seletiva de São Lourenço
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 recentemente pela AMA – Associação
de Catadores de Materiais
Recicláveis Amigos do Meio
Ambiente de São Lourenço.
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Anteriormente, a Unimed já havia selado parceria com a AMA
em benefício da Coleta Seletiva, 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 sanitário em condições
adequadas para receber os
resíduos sólidos gerados por
seus habitantes. 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 personalizados para a Coleta Seletiva,
o que facilitará a identificação
dos lixos recicláveis para que
não sejam coletados por engano pelo serviço municipal
da coleta comum, além de
educar a comunidade na separação 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, mobilizando as comunidades dos
bairros atendidos pela Coleta
Seletiva para que adotem a
ideia, saibam separar seu lixo
e adquiram os sacos personalizados.
A iniciativa beneficia diretamente as famílias dos catadores e indiretamente toda a
população de São Lourenço,
que ganha em qualidade de
vida por ter um destino correto
para os recicláveis, diminuindo o volume de lixo comum
descartado diariamente.

Rede de Notícias do Sindijori MG
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Retomados serviços
em aeroporto
O retorno dos voos
comerciais no Aeroporto
Regional do Vale do Aço,
localizado em Santana do
Paraíso, deve ocorrer a
partir de setembro, conforme definido em audiência
pública da Comissão de
Assuntos Municipais e
Regionalização da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG). Na reunião
também foram discutidos
planos de ampliação da infraestrutura aeroportuária,
apontada pelos participantes como essencial para
o crescimento econômico
da região. Fechado desde
o mês de abril de 2020,
o aeroporto passa por reforma da pista de pousos
e decolagens, com custo
total de R$ 13,2 milhões,
dos quais, 90% desse valor
será pago pelo Governo
Federal. (Diário do Aço –
Ipatinga)
PJF vai recorrer
decisão
Juiz de Fora deverá
seguir as diretrizes do
programa estadual Minas
Consciente para o retorno
das aulas presenciais. A
determinação foi dada em
primeira instância pelo juiz
da Vara da Infância e da
Juventude da comarca local, Ricardo Rodrigues de
Lima. A expectativa é que
parte das escolas sejam
reabertas no próximo semestre. Por meio de nota,
a Prefeitura informou que
tomou conhecimento sobre
a decisão e anunciou que
vai recorrer à sentença. A
decisão atende ao pedido
do Ministério Público de
Minas Gerais (MPMG) e
declara a nulidade dos
atos administrativos formalizados pelo município.
(Tribuna de Minas – Juiz
de Fora)
Codesvaf entrega
equipamentos
Municípios mineiros
receberam mais de R$ 8,4
milhões em máquinas e
equipamentos que serão
empregados na execução
de obras e serviços públicos, na manutenção de
vias e em suporte a atividades produtivas. A entrega dos bens foi realizada
pelo Governo Federal, por
meio da Codevasf, em
Serro, na região central
de Minas Gerais. Entre
os equipamentos que
facilitarão a prestação de
serviços e a realização de
obras públicas estão motoniveladora, retroescavadeira, pá carregadeira,
caminhão, carreta pipa
e caminhão compactador de resíduos sólidos.
Os investimentos foram
realizados com recursos
de Termos de Execução
Descentralizada, emitidos
para a Codevasf pelo
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).
(Gazeta Norte Mineira –
Montes Claros)
Secretaria abre
processo seletivo
Um processo seletivo
para formação de cadastro
reserva para a Secretaria
Municipal de Saúde de
Nova Serrana está com
inscrições abertas até o
dia 05 de julho. As vagas,
de acordo com o edital, são
para contratação por prazo

determinado de servidores
com salários de até R$
4.044,24. As inscrições são
para formação em Ensino
Superior, Técnico e Ensino
Médio. O candidato deverá
fazer a inscrição via internet, sendo que a divulgação da lista de classificação
preliminar será no dia 7 de
julho, e a classificação final,
no dia 13 de julho. A convocação dos candidatos será
de acordo com vagas em
aberto e a determinar pela
Secretaria Municipal de
Saúde. (O Popular – Nova
Serrana)
Comitê mantém
medidas
O Comitê Municipal de
Enfretamento à Covid-19
de Pará de Minas decidiu
manter as medidas de flexibilização que já estavam
em vigor no município no
decreto anterior. A partir
da reunião foi elaborado
o decreto 11.599, que terá
vigência até a próxima
segunda-feira, 28 de junho. Estão mantidas as
determinações que permitem o funcionamento de
supermercados, padarias
e hipermercados de 7h às
21h, de segunda a sábado, e de 7h às 18h, nos
domingos e feriados. O
decreto também garante
que lanchonetes e bares
possam ficar abertos até
23h. Food trucks, trailers e
similares estão autorizados
a funcionar em espaços públicos até às 22h30. (Jornal
Pará de Minas)
Imunização de profissionais da educação
Profissionais do Ensino
Superior e dos cursos da
Saúde de Uberaba, com
idades acima de 30 anos,
passam a ser contemplados com a imunização
contra o novo coronavírus,
nesta semana, no Centro
de Eventos da ABCZ. Os
demais trabalhadores da
educação serão atendidos
na Funel. Nesta quintafeira, 24, as doses serão
ampliadas para servidores
do Ensino Superior que
tenham idades acima de
18 anos. Trabalhadores da
Educação Infantil e Básica,
gestantes, puérperas e as
pessoas que precisam tomar a 2ª dose também podem ser vacinadas na Funel. Já as pessoas com comorbidades, idosos acima
de 60 anos, profissionais,
estagiários e estudantes
da Saúde recebem a imunização na ABCZ. (Jornal
da Manhã – Uberaba)
Prefeitura faz levantamento topográfico
O departamento de engenharia da Prefeitura de
Juruaia deu início aos trabalhos para realização de um
levantamento topográfico
do loteamento Nenê Reis,
no Bairro Cocorobó. Esta
é a primeira etapa para
começar o processo de
regularização fundiária do
bairro, que deve beneficiar
as famílias que já vivem no
local, além da regularização dos terrenos existentes
na área. A ação inédita do
Executivo é voltada para
concretização do direito à
moradia, mediante procedimento e regularização
sustentáveis de assentamentos urbanos ocupados
por pessoas de baixa renda
ou não. (A Folha Regional
– Muzambinho)
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Encontro regional da Microrregião
de Andrelândia - Montanhas
Mágicas da Mantiqueira
O evento discutiu Turismo, Cultura, Economia Criativa e a união dos
municípios em prol do desenvolvimento regional

No dia 18 de junho, aconteceu no Cine-theatro Glória,
em Andrelândia, um encontro
entre as lideranças políticas
da Microrregião de Andrelândia - Montanhas Mágicas da
Mantiqueira. O encontro foi
promovido pela Prefeitura Municipal de Andrelândia, em parceria com o Jornal Correio do
Papagaio e os 14 municípios
da microrregião, que discutiram turismo, cultura, economia
criativa e o desenvolvimento
regional de forma integrada,
fortalecendo as potencialidades da Serra da Mantiqueira e
suas várias nuances, visando
apresentar soluções criativas
em prol do desenvolvimento
regional do turismo e buscar
novas oportunidades para
geração de emprego e renda
para a população. O encontro
promoveu um amplo debate
entre os prefeitos, secretários
de turismo, cultura, e representantes dos municípios das
cidades de Andrelândia, Arantina, Bom Jardim de Minas,
Liberdade, Minduri, Passa
Vinte, São Vicente de Minas,
Seritinga e Serranos.
Na abertura do encontro, os
participantes assistiram a um
vídeo enviado especialmente
para a ocasião pelo Secretário
de Cultura e Turismo do Estado
de Minas Gerais, Leônidas Oliveira. O Secretário comentou
a importância do trabalho em
rede, parabenizando a todos
pelo encontro, e trouxe dados
sobre o potencial turístico de
pequenas cidades do interior
de Minas, principalmente na
região localizada na Serra da
Mantiqueira, que se destaca
por sua paisagem cultural, pelo
turismo rural, ecoturismo, cozinha mineira (principalmente
derivados do leite), riquezas
naturais e experiências de vida.
Além disso, foi apresentado
pelo prefeito de Andrelândia,
Francisco Carlos Rivelli, e pelo
Secretário de Cultura, Turismo,
Lazer, Indústria e Comércio
de Andrelândia, Guilherme
Rezende Landim, as atividade
culturais e turísticas, realizadas
no município no último ano.
Em seguida, Lucas Muniz,
um dos coordenadores do
projeto “Destino Mantiqueira”,
apresentou sobre o trabalho
que vem sendo desenvolvido
há dois anos pelo Ministério
do Turismo, em parceria com
os Estados de Minas, Rio de
Janeiro e São Paulo, e com os
circuitos turísticos localizados

Prefeitos dos municípios de Serranos, Andrelândia, Passa Vinte,
Arantina, Bom Jardim de Minas, Seritinga e Minduri

Início dos trabalhos pelo Secretário de Cultura, Turismo, Lazer, Indústria e Comércio de
Andrelândia, Guilherme Rezende Landim

na Serra da Mantiqueira. O
diretor do Jornal Correio do
Papagaio, Márcio Muniz, falou
sobre a criação do Circuito
dos Queijos e das Montanhas,
no ano de 1995, a alteração
do nome para Montanhas
Mágicas no ano de 2000 e da
proposta de reativação como
uma agência de desenvolvimento regional.
Passada a palavra aos
participantes, o prefeito de
Minduri, Edmir Geraldo da
Silva, que foi o primeiro presidente e um dos fundadores do
Circuito Montanhas Mágicas
da Mantiqueira, relembrou de
ações desenvolvidas antigamente pelo Circuito e sobre a
importância de sua reativação
para a microrregião. O prefeito
Francisco Rivelli destacou a
importância de se fazer um
planejamento de ações a longo prazo e que, para isso, é
fundamental a união entre as
cidades e o envolvimento pelas
populações locais.
Estiveram presentes ao encontro os prefeitos: Francisco
Carlos Rivelli (Andrelândia),
Lucas Nascimento de Almeida
(Passa Vinte), Edmir Geraldo
Silva (Minduri), Joaquim Laércio Rodrigues (Bom Jardim de
Minas), Edimar Luis de Oliveira (Arantina), Marco Antônio
Mansur Moreira (Seritinga), e o
vice-prefeito Vanderlei Antônio
da Costa (Serranos). Também
participaram do encontro o
Presidente da Câmara, Geraldo Adriano Nogueira (Andrelândia), a primeira dama Karla
Rivelli (Andrelândia), os secretários de turismo, Guilherme
Rezende Landim (Andrelândia), João Batista Netto (Mindu-

ri), Ismael Gomes Filho (Passa
Vinte), José Karlos Campos
(Liberdade), Ademir Aparecido
Rodrigues (Bom Jardim de Minas), Gustavo Carvalho Perez
(Vicente de Minas) e demais
assessores e representantes
dos municípios, Karolina Salomão (Andrelândia), André Pires
(Arantina), João Antônio da
Silva (Arantina); Haika Isminiker
(Arantina), Iuri da Silva (Seritin-

ga), Fábio José (Seritinga), Ivaniza Neves (Serranos), Maria
Aparecida Campos (Serranos)
e Antônio Márcio (São Vicente
de Minas).
O encontro aconteceu seguindo os protocolos do Selo
Evento Seguro do Estado de
Minas, com cuidados preventivos em relação à covid-19,
viabilizado pelo amplo espaço
do auditório do teatro.

Prefeitos e secretários de cultura, de turismo, assessores e
reprentantes dos municípios

Apresentação do vídeo enviado pelo Secretário de Cultura e
Turismo do Estado de Minas Gerais, Leônidas Oliveira

Apresentação do projeto Destino Mantiqueira por Lucas Muniz

O Diretor do Jornal Correio do Papagaio, Márcio Muniz, apresentou o histórico do Circuito Montanhas Mágicas da Mantiqueria

Prefeito Cacau, a Primeira Dama Karla Rivelli, Secretário de
Turismo Guilherme Landim e a secretária Karolina

Participação do Prefeito de Andrelândia, Francisco Carlos Rivelli

Participação do Prefeito de Bom Jardim de Minas, Joaquim
Laércio Rodrigues

Participação do Prefeito de Minduri, Edmir Geraldo Silva

Participação do Prefeito de Arantina, Edimar Luis de Oliveira

Participação do Prefeito de Seritinga, Marco Antônio Mansur Moreira

Participação do Vice-Prefeito de Serranos, Vanderlei Antônio da Costa

Pág 7 :: Correio do Papagaio

ANDRELÂNDIA

SECULT/Andrelândia
realiza Pedalada Cultural
Imagine pedalar pelo centro
histórico da cidade, com música,
admirando a paisagem, fazendo
paradas de conhecimento sobre
história e memória?! Em Andrelândia isso é possível. A equipe
da Secretaria de Cultura de
Andrelândia em parceria com a
Secretaria de Educação, Polícia
Militar, Conselho de Patrimônio
e outros parceiros, realizaram a
primeira Pedalada Cultural, um
dia de muita alegria e esperança,
mostrando que a cultura, o lazer
e o conhecimento são formas
encantadoras de rever a vida em
nossa cidade. Um encontro com
viés educativo sobre historiografia, memória, prática esportiva
e consciência para o trânsito.
Grupos de 10 pessoas com agendamento visitaram a Estação
Cultural, o Cine-Theatro Glória
e o centro colonial, juntamente
com guias e audiodescrição, a
cada passeio era feito um alongamento, uma breve explicação
sobre educação no trânsito para
ciclistas além de uma explicação
historiográfica sobre cada um
desses patrimônios.
Andrelândia é conhecida pelos casarões coloniais, igrejas de
estilo barroco, belas cachoeiras,
serras e grutas. Uma mistura de
belezas naturais e riquíssimas
construções históricas, a cidade
encanta os turistas. As igrejas no
estilo barroco trazem uma memória da tradição arquitetônica da
época da fundação da cidade. Os
charmosos casarões, sobrados e
fazendas guardam resquícios dos
primeiros moradores da cidade.
Muitas dessas construções estão
preservadas e o Centro da cidade
pode ser considerado uma obra
de arte do estilo colonial brasileiro, o que foi ainda mais explorado
com os grupos de visitantes, ao
conhecer histórias, memórias e
curiosidades de cada um desses
lugares, passando por camadas
de sua história, até chegar no
ponto da sesmaria que deu origem à cidade.
O encontro seguiu todos os
protocolos de prevenção à covid19, com a maior parte de suas
atividades ao ar livre. Um evento
que desempenha um importante
papel de trazer conhecimento
e lazer a pessoas que buscam
um outro olhar sobre sua cidade,
que buscam sair de casa com
segurança em todos os sentidos
da palavra, que buscam sonhar
mais. Seguimos firmes e esperançosos por tempos assim, mais
leves, tempos de cura.

Visita ao Centro histórico

Secretário de Cultura de Andrelândia, Guilherme Rezende Landim

Estação Cultural em cores

Visconde de Arantes e Baronesa do
Cajuru na entrada do Cine-Theatro

Parada Cultural em frente o Cine-Theatro Glória

Passeio pela cidade

Guias do passeio com a personagem da Baronesa do Cajurú

Entrada da Igreja Matriz

Alongamento com a educadora física Maria Teresa

Recepção no Cine-Theatro Glória

Treinamento dos Guias

Treinamento dos Guias

Visita ao Cine-Theatro Glória

Visita guiada ao Cine-theatro Glória

acesse www.correiodopapagaio.com.br/andrelândia
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AIURUOCA

-

GUIA COMERCIAL
AIURUOCA - AIURUOCA - AIURUOCA
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- AIURUOCA

Vende-se Prédio em construção no
Centro de Aiuruoca com 4 andares
- Terreo: restaurante com cozinha, dois
banheiros e depósito;
- 1º Pavimento: 6 salas comerciais com
banheiro, um banheiro social, área de circulação e varanda;
- 2º Pavimento: Apartamento com copa,
cozinha, suite, dois quartos, sala, banheiro,
área de serviço e varanda;
- 3º Pavimento: Terraço com banheiro.

Contato: 35 98411-9975

BOM JARDIM DE MINAS - BOM JARDIM DE MINAS - BOM JARDIM DE MINAS

LIBERDADE - LIBERDADE - LIBERDADE - LIBERDADE - LIBERDADE

SÃO VICENTE DE MINAS - SÃO VICENTE DE MINAS - SÃO VICENTE DE MINAS
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São Lourenço

São Lourenço promove a
boa comida no Sul de Minas

Com o tema “Comida Mineira”, de nossas cozinhas ao mundo digital, o Degusta segue valorizando e promovendo a gastronomia
de São Lourenço e os sabores da Mantiqueira de Minas
Vem das fartas montanhas da Mantiqueira: os
premiados Queijos e Cafés, o tradicional Pão de
Queijo, as Trutas e Azeites nobres, as Quitandas,
Broas e Biscoitinhos, os
Doces, Cachaças e Cervejas Artesanais; que
dão as nossas mesas
esse inesquecível gostinho de lenha no fogão
que só Minas tem...
A nona edição do Degusta “Festival Gastronômico de São Lourenço”
começa mais cedo, em
novo formato e com deliciosas surpresas vem
contando sua história
através do projeto “Memórias Gustativas”.

A nona edição do Degusta traz como tema a Comida Mineira

Abrindo os trabalhos dois concursos:
O I CONCURSO CULTURAL “RECEITAS AFETIVAS”,
destinado a guardiões da
comida de verdade e das
artes culinárias, herdeiros
e mantenedores da tradição e dos saberes da gastronomia desenvolvida no
território, quitandeiras(os) e
quituteiras(os) produtores de
receitas locais tradicionais;
cozinheiras(os), culinaristas,
confeiteiros ou outras categorias profissionais que, pela
convivência com a culinária
local, mantém viva a memória
e a tradição culinária local,
garantindo a ancestralidade e
a identidade gastronômica da
cidade de São Lourenço; e
O II CONCURSO DEGUSTA DE FOTOGRAFIAS aberto
a fotógrafos profissionais da
Mantiqueira de Minas que
retratem exclusivamente: A
Gastronomia no Terroir da
Mantiqueira de Minas; considerando a Culinária da Mantiqueira de Minas, sua história,
raízes e prazeres, e que a
gastronomia começa na terra,
com enfoque no plantio, nos
temperos e na produção de
alimentos característicos da
Mantiqueira de Minas e todo
universo que habita em nossa

cultura alimentar.
E dois Webinars sobre
“Empreendedorismo Gastronômico” e “Os Sabores e Saberes da Mantiqueira e Grande
- Patrimônio Cultural, Turismo
e Economia Criativa”.
Memórias Gustativas
O projeto “Memórias Gustativas” é uma realização do
São Lourenço Convention &
Visitors Bureau, com o objetivo de promover a gastronomia
e incentivar a cultura sulmineira, e conta com o apoio da Secretaria de Turismo e Cultura
do Estado de Minas, do Governo de Minas, da Secretaria
Especial de Cultura e Ministério do Turismo, por meio da
aplicação de recursos da Lei
Aldir Blanc direcionadas pela
SECULT/MG através do Edital
04/2020 - Cultura Alimentar,
Termo de Compromisso SECULT/LAB-FOMENTO nº.
23281961/2020, sendo parte
integrante da programação do
“IX Degusta - Festival Gastronômico de São Lourenço”.
Confira a programação
completa do evento e as
inscrições para os concursos e encontros gastronômicos em: www.degustasaolourenco.com.br
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