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No coração da Serra da 
Mantiqueira, a uma altitude 
média de 1000 metros e com 
um clima ameno durante todo 
o ano. Regada por belas ca-
choeiras de águas cristalinas, 
bosques de matas nativas, 
trilhas que avançam pelo cora-
ção de exuberantes florestas, 
serras e montanhas, um san-
tuário que abriga imensa va-
riedade de animais silvestres, 
pássaros raros e uma flora e 
fauna inigualável, é que você 
redescobre a magia e o en-
cantamento de um lugar sim-
plesmente inusitado, a região 
do “Circuito das Montanhas 
Mágicas da Mantiqueira”. Lo-
calizado entre as montanhas 
do Sul das Minas Gerais, o 
Circuito abrange atualmente 
seis municípios: Andrelândia, 
Carvalhos, Liberdade, Minduri, 
Passa Vinte e Seritinga.

Circuito gastronômico traz roteiro 
com 20 estabelecimentos durante 

festival em São Lourenço
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De 1º a 30 de setem-
bro, os apaixonados pela 
comida mineira poderão 
realizar um circuito gas-

Montanhas Mágicas da Mantiqueira  
De volta aos trilhos do desenvolvimento 

do turismo sustentável regional

Ação faz parte da programação da 9ª edição do Degusta – Festival Gastronômi-
co de São Lourenço, com pratos criados especialmente para o evento

tronômico por 20 estabe-
lecimentos, entre restau-
rantes, lanchonetes e caf-
eterias de São Lourenço, 

no Sul de Minas, para 
experimentar pratos cria-
dos especialmente para 
a 9ª edição do Degusta 

– Festival Gastronômico 
de São Lourenço (www.de-
gustasaolourenco.com.br).
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7 dicas para fazer um 
jejum que agrada a Deus

Postado por Presbítero André Sanchez

Você Pergunta: Como devo 
fazer um jejum que agrada a 
Deus? Atualmente, devido a mi-
nha saúde, pois tenho diabetes, 
tenho sentido muita dificuldade 
de jejuar, pois tenho que ter 
uma alimentação bem contro-
lada senão passo muito mal. 
Nesse caso a Bíblia me autoriza 
a fazer jejuns parciais? Pode 
me dar algumas dicas para que 
eu jejue e agrade a Deus com 
meu jejum?

Caro leitor, o jejum é muito 
citado na Bíblia Sagrada e esta-
va sempre presente na vida de 
grandes servos de Deus como 
uma prática espiritual importante 
no crescimento espiritual e até 
mesmo em momentos de grandes 
provações como algo que focava 
a vida da pessoa na dependência 
de Deus em socorrê-la naquela 
situação.

Quero trazer sete dicas para 
que você faça um jejum bíblico, 
que agrade a Deus e que não 
prejudique a sua saúde.

Como fazer um jejum que 
agrada a Deus?

(1) Não use o jejum como 
uma moeda de troca

Em nossos tempos, infeliz-
mente, muitas práticas espirituais 
têm sido usadas com o único 
objetivo de tentar “forçar” Deus 
a realizar determinada coisa em 
favor das pessoas. Esse tipo de 
prática é questionável.

Na Bíblia, quando as pes-
soas buscavam alguma bênção 
através do jejum, nunca era com 
uma postura de trocar o jejum por 
uma bênção, mas sempre numa 
atitude de humildade e dependên-
cia de Deus, sabendo que Ele é o 
soberano sobre tudo e todos.

Veja o exemplo do jejum rea-
lizado após a pregação de Jonas 
à cidade de Nínive: “Os ninivitas 
creram em Deus, e proclama-
ram um jejum, e vestiram-se de 
panos de saco, desde o maior 
até o menor (…) Quem sabe se 
voltará Deus, e se arrependerá, 
e se apartará do furor da sua ira, 
de sorte que não pereçamos?” 
(Jonas 3:5, 9).

O jejum bíblico é aquele que 
busca a vontade de Deus antes 
da nossa. Nunca é uma moeda de 
troca, até porque Deus não pode 
ser forçado a nada.

(2) Faça o jejum mais co-
mum citado na Bíblia

O jejum mais citado na Bíblia 
é o jejum total de alimentos (2 
Samuel 12:16; 1 Samuel 20:34). 
Sabemos que o alimento é a 
necessidade mais básica que te-
mos, logo, é uma das coisas mais 
difíceis de ficarmos sem.

Quando fazemos esse jejum 
mostramos a nós mesmos e ao 
Senhor que estamos dispostos a 
dizer não à nossa carne em prol 
do nosso crescimento espiritual.

Se tiver possibilidade, faça 
esse jejum. Mas é importante que 
você se atenha a sua saúde. Você 
mencionou em sua pergunta que 
tem diabetes.

Ficar sem alimento por longos 
períodos pode representar um 
risco à sua saúde. Converse com 
seu médico sobre essa prática e 
peça orientações.

(3) Faça jejuns parciais e 
não somente de alimentos

Por “N” problemas, às vezes, 
teremos dificuldades conside-
ráveis para fazer jejuns totais 
de alimentos por tempos mais 
longos.

Por exemplo, alguém que tem 
um trabalho pesado, estafante, 
que exige muito esforço físico, 
terá problemas sérios se jejuar 
totalmente de alimentos.

Ou mesmo pessoas que 
tenham a saúde frágil por algum 
motivo. É nesses casos que 
entra o jejum parcial de alimen-
tos. Temos na Bíblia algumas 
ocasiões em que o jejum parcial 
foi usado.

Por exemplo, Daniel e seus 
amigos decidiram jejuar das finas 
iguarias do palácio do rei e comer 
apenas legumes por um longo 
período de tempo (Daniel 1:8).

O mesmo Daniel também fez 
outros jejuns parciais (que não 
envolviam alimentos), como em 
Daniel 10:2, onde vemos relatado 
que ele jejuou de comidas gos-
tosas, carne e vinho e também 
não passou qualquer tipo de 
perfume.

Outro caso interessante é 
quando Paulo orienta que os 
casais possam ficar sem sexo 
(numa espécie de jejum) para se 
dedicarem à oração (1 Coríntios 
7:5). Assim, jejuns parciais, não 
só de alimentos, também são 
aceitos por Deus na Bíblia.

(4) Tenha uma rotina de 
jejum

Apesar de podermos jejuar 
em momentos problemáticos de 
nossas vidas, buscando a graça 
de Deus, como muitos servos 
Dele fizeram, é muito saudável 
para a nossa vida espiritual que 
tenhamos uma rotina de jejum 
(totais ou parciais).

Pode ser semanal, ou a cada 
quinze dias, ou um tempo que 

você combinar com Deus. Isso 
será muito proveitoso, pois nos 
fará, em meio à correria do dia a 
dia, focarmos um pouco mais em 
nossa vida espiritual e em Deus.

Nós observamos na vida de 
Daniel essa prática muito pro-
veitosa. Comece planejando, por 
exemplo, uma vez por mês para 
você ter a experiência de jejuar. 
Depois, coloque a cada quinze 
dias e assim por diante.

(5) Cuidado com jejum de 
alimento e água

Na Bíblia também temos uma 
modalidade de jejum bastante 
extrema e realizada apenas em 
condições muito especiais, que é 
o jejum de alimento e água. Es-
dras fez esse jejum por um prazo 
pequeno (Esdras 10:6).

E também temos relatos de 
Moisés e Jesus realizando esse 
tipo de jejum por 40 dias, que são 
casos extremos e sobrenaturais 
que não devemos copiar hoje em 
dia, pois foram específicos e não 
são ordem de Deus para nós.

Podemos realizar por breve 
tempo, mas sempre com muita 
cautela, pois jejuar de alimento e 
água por muito tempo pode gerar 
a morte ou sequelas graves.

(6) Jejue como Jesus en-
sinou

Jesus dedicou uma aula sobre 
jejum aos seus discípulos. Infe-
lizmente, por causa da natureza 
humana, na época de Jesus (e 
também na nossa, certamente) 
as pessoas jejuavam para parecer 
espirituais e receber aplausos 
dos outros.

Por isso, Jesus orientou: “Tu, 
porém, quando jejuares, unge a 
cabeça e lava o rosto, com o fim 
de não parecer aos homens que 
jejuas, e sim ao teu Pai, em secre-
to; e teu Pai, que vê em secreto, te 
recompensará. (Mateus 6. 17).

Essa orientação de Jesus 
foca no propósito de nosso jejum. 
O propósito deve ser agradar a 
Deus, conectar-se com Ele e não 
se mostrar aos outros para nos 
aplaudirem.

O jejum é algo pessoal entre 
nós e Deus. Esse é o jeito certo 
de jejuar. Observe que Jesus 
não gastou tempo explicando 
sobre jejum de alimentos, jejum 
parcial, jejum de outros itens. Ele 
focou no propósito, que é o mais 
importante.

(7) Como jejuar, por quan-
to tempo, que tipo de jejum 
fazer?

Geralmente quando alguém 
quer jejuar fica meio perdido so-
bre como fazer na prática. Quero 
aqui dar algumas dicas práticas 
importantes para você começar 
a jejuar o quanto antes:

(a) Escolha entre o jejum 
parcial de alimentos, o completo 
de alimentos ou o de outros itens. 
Ore a Deus dizendo a Ele do que 
você se privará e quanto tempo 
pretende fazer, quais seus pro-
pósitos, etc.

Não existe nenhuma regra 
específica de tempo na Bíblia. Lá 
temos jejuns de 24 horas, de vá-
rios dias, e até de meses e anos. 
O que vale é aquilo que você com-
binar com Deus em oração.

O que combinar cumpra. Caso 
escolha jejuar de outra coisa que 
não alimentos, vale a mesma 
regra, combine com o Senhor e 
cumpra.

(b) Comece devagar. Muitas 
pessoas saem combinando com 
Deus que vão jejuar parcialmente 
de determinado alimento por um 
ano, por exemplo, e acabam não 
cumprindo. Seja cauteloso.

Melhor fazer algo mais sim-
ples e que cumpra, do que algo 
que vai descumprir. Não seja 
precipitado.

c) No dia em que for jejuar 
tenha uma postura mais focada 
em Deus. O jejum não é uma 
simples abstinência. É uma abs-
tinência conectada com objetivos 
espirituais.

Por isso, no dia em que jejuar, 
programe momentos de oração, 
de reflexão, para pensar nos obje-
tivos espirituais que tem buscado 
e conectar-se com Deus de forma 
especial, assim seu jejum será 
mais proveitoso.

d) Dependendo do tipo de 
jejum, comunique às pessoas da 
sua casa que está fazendo. Isso 
não vai contra a orientação de 
Jesus. É apenas para que haja 
certo respeito e colaboração na 
sua prática dentro do seu lar.

Muitos brigam com os fa-
miliares quando estão jejuando 
porque os familiares não enten-
dem aquela abstinência repentina 
e ficam preocupados, fazendo 
perguntas, o que irrita quem está 
jejuando. Melhor que pelo menos 
a família saiba se você achar 
conveniente.

e) Entrega do jejum: Programe 
o horário em que vai terminar seu 
jejum para que seja um momento 
especial, de gratidão e louvor a 
Deus e não um momento de sair 
comendo tudo que vê pela frente 
desesperadamente!

IBGE lança coleção de mapas municipais 2020

No intuito de colaborar com as 
operações censitárias, o produto 
divulgado hoje contempla os ter-
ritórios dos 5.568 municípios bra-
sileiros, além do Distrito Federal e 
do distrito estadual de Fernando 
de Noronha. Mais de 75% dos 
mapas foram retratados em es-
calas gráficas maiores ou iguais 
a 1:10.000 (onde cada centímetro 
equivale a 100 metros).

“Desde o último Censo De-
mográfico, em 2010, o território 
brasileiro passou por grandes 
transformações decorrentes do 
processo de ocupação territorial e 
também daquelas motivadas por 
alterações de linhas divisórias, o 
que exigia a atualização do ma-
peamento municipal”, explica o 
coordenador de Estruturas Terri-
toriais do IBGE, Roberto Tavares. 
“Nosso maior desafio foi construir, 
em curto espaço de tempo, um 
aplicativo em QGIS (um Sistema 
de Informação Geográfica de có-
digo aberto), que pudesse agregar 
informações disponíveis e realizar 
uma seleção dos elementos mí-
nimos para sustentar a criação 
de mapas a partir das bases ter-
ritoriais municipais adotadas pelo 
IBGE”, complementa.

A coleção reúne os seguintes 
níveis de informação: divisão 
político-administrativa (municipal 
e intramunicipal) de 2020; delimi-
tação de Áreas Especiais (terras 

indígenas e territórios quilombolas 
oficialmente delimitados e Uni-
dades de Conservação); abran-
gência das áreas urbanas das 
cidades, vilas e núcleos urbanos; 
principais localidades e pontos de 
referência; informações sobre o 
sistema viário e hidrografia.

Os mapas foram gerados em 
linguagem Python, combinando 
geosserviços, extração de dados 
vetoriais de bancos do IBGE e 
os melhores insumos existentes, 
tendo sido consideradas todas 
as informações registradas nos 
censos anteriores, bases car-
tográficas diversas, pesquisas 
amostrais, geosserviços gratuitos 
e os resultados dos trabalhos de 
campo de atualização realizados 
pelas agências do IBGE.

“Os maiores usuários deste 
produto fora do IBGE são os 
agentes públicos municipais, 
estabelecimentos de ensino e o 
público em geral, devido à repre-
sentação dos principais elemen-
tos de infraestrutura municipal, 
suprindo a demanda de acesso 
aos mapas em formato digital 
para utilização simples e prática”, 
acrescenta Tavares.

Para mais informações sobre 
esse assunto acesse a página do 
IBGE na Internet - www.ibge.gov.
br ou diretamente na Agência de 
Notícias IBGE - http://agenciade-
noticias.ibge.gov.br/

Estimativas da População dos 
municípios de Minas Gerais com data 
de referência em 1º de julho de 2021

A divulgação anual das Esti-
mativas da População residente 
nos municípios brasileiros obe-
dece ao artigo 102 da Lei nº 
8.443/1992 e à Lei complementar 
nº 143/2013. As estimativas po-
pulacionais municipais são um 
dos parâmetros utilizados pelo 
Tribunal de Contas da União no 
cálculo do Fundo de Participação 
de Estados e Municípios e são 
fundamentais para o cálculo de 
indicadores econômicos e socio-
demográficos.

Uma vez que as populações 
publicadas anualmente pelo IBGE 
são referentes ao mesmo ano 
de publicação, elas refletem as 
populações esperadas segundo 
uma determinada metodologia.

As populações dos municí-
pios foram estimadas por método 
matemático1 e são o resultado 
da distribuição das populações 
dos estados, projetadas por 
métodos demográficos, entre 
seus diversos munícipios. O 
método baseia-se na população 
estadual projetada e na tendência 
de crescimento dos municípios, 
delineada pelas populações mu-
nicipais captadas nos dois últimos 
Censos Demográficos (2000 e 
2010) e ajustadas. As Estimativas 
Municipais também incorporam 
alterações de limites territoriais 
que tenham ocorrido entre os 
municípios após 2010.

Dessa forma, as Estimativas 
Municipais são resultantes de 
parâmetros determinados, cuja 
fonte principal é o Censo Demo-
gráfico, sendo que o último Censo 
Demográfico ocorreu em 2010 e o 
próximo ocorrerá em 2022.

Uma vez que os Censos 
Demográficos também fornecem 
o quantitativo populacional, é 
comum existir uma confusão 
entre os conceitos de Censo e o 
de Estimativas, mas os dois le-
vantamentos possuem naturezas 
bastante distintas.

No caso do Censo, trata-se 
da enumeração da população em 
determinado ano, com a coleta 
das informações nos domicílios. 
Além de contar a população, que 
é a sua parte mais conhecida, o 
Censo visa identificar as carac-
terísticas gerais da população e 
revelar como vivem os brasileiros. 
A operação censitária busca co-
brir todos os domicílios do país, 
envolve uma quantidade grande 
pessoas, além recursos financei-
ros e tecnológicos.

Desse modo, pelo tamanho 
da operação, não é possível 
realizar um Censo todos os 
anos, e como a população é uma 
informação bastante importante, 
ela precisa ser atualizada em 
períodos de tempos menores. 
Por esse motivo, são elaboradas 
as estimativas e projeções, que 
cobrem essa lacuna, e trazem 
uma atualização do quantitativo 
populacional.

É importante ressaltar que 
ambos os processos de traba-
lho não são excludentes, e sim 
complementares. Os Censos 

são a principal fonte de informa-
ção para as Estimativas, já que 
fornecem os principais subsídios 
para compreender as questões 
demográficas emergentes. Já as 
Estimativas da População são um 
dos principais dados utilizados 
para fins de planejamento de 
uma pesquisa da dimensão de 
um Censo Demográfico.

Efeitos da Pandemia no
efetivo populacional

A pandemia da COVID-19 
trouxe uma série de grandes de-
safios na sociedade, dando des-
taque às informações estatísticas 
como ferramenta para subsidiar 
decisões do poder público.

Os números da pandemia cer-
tamente têm implicações na po-
pulação. Dados preliminares do 
Registro Civil e do Ministério da 
Saúde apontam para um excesso 
de mortes e uma diminuição dos 
nascimentos, além do esperado. 
Contudo, como a pandemia ainda 
está em curso e devido à ausên-
cia de novos dados a respeito da 
migração, que juntamente com a 
mortalidade e fecundidade consti-
tuem as chamadas componentes 

da dinâmica demográfica, ainda 
não foi elaborada uma Projeção 
da População para os Estados e

Distrito Federal que incorpore 
os efeitos do contexto sanitário 
atual na população.

O próximo Censo Demográfi-
co, que será realizado no próximo 
ano, trará não somente uma 
atualização dos contingentes 
populacionais, como também 
subsidiará as futuras Projeções, 
fundamentais para compreender 
as implicações da pandemia 
sobre a população, não somente 
no curto, mas também no médio 
e longo prazo.

Estimativas da
População 2021

As Estimativas Municipais de 
População refletem o crescimen-
to populacional delineado nos úl-
timos dois Censos Demográficos, 
realizados em 2000 e 2010 e da 
Projeção de População prevista 
para 2021 para os estados bra-
sileiros, atualizada em 2018. O 
Censo de 2022, por sua vez, atu-
alizará o quantitativo populacional 
dos municípios, além de toda 
uma gama de novas informações 

demográficas, importantes para 
se traçar o futuro da população 
no país.

Segundo as estimativas de 
população, em 1º de julho de 
2021 o Brasil contava com 213,3 
milhões de habitantes, distribuí-
dos pelos 5.570 municípios que 
compõem as 27 Unidades da 
Federação, com um acréscimo 
populacional de 0,74% em rela-
ção ao ano anterior. Em Minas 
Gerais, essa população estimada 
foi de 21,4 milhões de habitantes, 
distribuídos pelos 853 municípios 
do estado.

Minas Gerais contém 10,0% 
da população residente no Brasil 
e é o segundo estado mais po-
puloso do país, atrás apenas de 
São Paulo e seguido por Rio de 
Janeiro, Bahia e Paraná. Juntas, 
essas 5 Unidades da Federação 
contemplam mais da metade da 
população do Brasil (Quadro 1).

Concentração da população 
nos grandes municípios
Conforme tendência delinea-

da nas populações recenseadas 
em 2000 e 2010, em 2021 pouco 
mais da metade da população 
brasileira (57,7% ou 123,0 mi-
lhões de habitantes) concentra-se 
em apenas 5,8% dos municípios 
(326 municípios), que são aque-
les com mais de 100 mil habi-
tantes. Em Minas Gerais, 50,2% 
da população do estado está 
concentrada em 42 municípios 
(4,9% do total de municípios), 
sendo que apenas 33 desses 
municípios tem mais de 100 mil 
habitantes.

Por outro lado, a maior par-
te dos municípios brasileiros 
(67,7%, ou 3.770 municípios) 
possuem menos de 20 mil ha-
bitantes, e concentram apenas 
14,8% da população de todo o 
País (31,6 milhões de habitan-
tes). Em Minas Gerais, essa dis-
persão se apresenta da seguinte 
forma: 664 municípios (77,8% do 
total) têm população de até 20 
mil habitantes, perfazendo qua-
se 1/4 da população do estado 
(24,1 %).

Municípios mais e menos 
populosos

Em Minas Gerais,  além 
da capital Belo Horizonte com 
2.530.701 habitantes (6ª capital 
do país), apenas 3 municípios 
possuem mais de 500 mil ha-
bitantes: Uberlândia (706.597), 
Contagem (673.849) e Juiz de 
Fora (577.532). Já a Região 
Metropolitana de Belo Horizonte2 
tem 6,0 milhões de habitantes e é 
a terceira maior do país.

Entre os municípios menos 
populosos, Serra da Saudade é 
o município com a menor popu-
lação do estado e do país, 771 
habitantes. Além deste município, 
há mais 4 municípios com popu-
lação inferior a 1.500 habitantes: 
Cedro do Abaeté (1.150), Grupia-
ra (1.386), Senador José Bento 
(1.422), São Sebastião do Rio 
Preto (1.478) (Quadro 2).

O IBGE lançou a Coleção de Mapas Municipais 2020 atualizados para toda a extensão do 
território nacional. Os mapas municipais foram produzidos a partir da Malha Municipal 
Digital do IBGE e agregam todas as informações das bases territoriais, referência das 
principais estruturas territoriais e organização político-administrativa vigente no país.

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas - DPE, Coordenação de População e Indicadores Sociais – COPIS

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas - DPE, Coordenação de População e Indicadores Sociais – COPIS
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Safra mineira promete
bons vinhos

A uva Syrah, casta de uva 
tinta da família Vitis vinifera, está 
cada vez mais em alta no mer-
cado de vinhos finos de Minas 
Gerais. A uva se adequou muito 
bem à dupla poda, técnica adap-
tada pela Empresa de Pesquisa 
Agropecuária de Minas Gerais 
(Epamig) que inverte o ciclo natu-
ral das videiras, feito que permite 
colheitas e produção de vinhos de 
inverno. Neste ano, a colheita da 
uva Syrah em vinhedos do Sul 
de Minas começou no início do 
mês de agosto. No vinhedo ins-
titucional da Epamig, localizado 
no município de São Sebastião 
do Paraíso, a safra de 2021 se 
destacou por ser a mais produtiva 
desde o plantio das videiras, em 
2011. (Diário do Comércio – Belo 
Horizonte)

Obras da fábrica da Heineken 
começam

A empresa curitibana Tucu-
mann Engenharia será respon-
sável pelas obras na construção 
da nova fábrica da Heineken na 
cidade de Pedro Leopoldo, na 
região metropolitana de Belo 
Horizonte. A construtora já iniciou 
a contratação de pessoal para a 
obra. Os investimentos para a fá-
brica na cidade são estimados em 
R$ 1,8 bilhão. O Grupo Heineken 
conta, ao todo, com 15 unidades 
produtivas no País, sendo 12 cer-
vejarias. Dos 29 centros de distri-
buição (CDs) no Brasil, dois estão 
em Minas Gerais – um em Poços 
de Caldas e outro em Contagem. 
(Sete Dias – Sete Lagoas)

Sindicato contra
fechamento de agências
O Sindicato dos Servidores 

da Tributação, Fiscalização e 
Arrecadação do Estado de Minas 
Gerais lançou uma campanha 
contra o fechamento de AFs – 
Administrações Fazendárias 
em 14 cidades: Sabará, Lagoa 
Santa, Abaeté, Bom Despacho, 
Januária, Salinas, São Francisco, 
Várzea da Palma, Ibiá, Carmo 
do Paranaíba, Camanducaia, 
Jacutinga, Muzambinho e Pa-

Rede de Notícias do Sindijori MG
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nos pátios credenciados partici-
pantes teve início nesta sexta, 
27, na parte da manhã, das 9h 
às 11h, enquanto no período 
da tarde será entre 14h30 e 17 
horas. (Diário do Rio Doce – Go-
vernador Valadares)

Liberação de cirurgias
eletivas

A Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) liberou para a 
próxima semana as cirurgias 
eletivas. O Governo Municipal 
apurou que a Taxa de Ocupa-
ção de Leitos, fechada nessa 
quinta-feira, na semana de 20 a 
26 de agosto, ficou em 54%. O 
índice baliza a retomada ou não 
das cirurgias eletivas. A aferição 
tem início na sexta-feira da se-
mana anterior, com fechamento 
previsto para toda quinta-feira. 
Conforme explicação da SMS, 
o primeiro requisito para a re-
tomada das cirurgias eletivas, a 
Taxa de Ocupação de Leitos de 
UTI-Covid, tem que ficar abaixo 
de 60%, considerando a capaci-
dade total de leitos UTI-Covid que 
o Município possui (103 leitos). 
(Jornal da Manhã – Uberaba) 

Interdição de Lar
de Idosos 

O Instituição de Longa Per-
manência para Idosos (ILPI) 
Lar Lição de Vida, em Uberaba, 
está interditada devido a um 
surto de covid-19. De acordo a 
Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS), entre os contaminados 
estão 44 idosos e 6 funcioná-
rios, sendo um da cozinha e 
cinco cuidadoras. A Prefeitura 
informou que adotou medidas 
de contenção dos casos regis-
trados no local. Segundo o Mu-
nicípio, a direção da instituição 
acionou o Departamento de Epi-
demiologia da SMS e informou 
sobre um funcionário afastado 
por suspeita da doença, e um 
interno encaminhado para uma 
das Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPAs). A equipe de 
Atenção Básica e a assistência 
deu início aos atendimentos, 
que continuam nesta semana. 
(Jornal de Uberaba)

raisópolis. De acordo com o pre-
sidente do Sinfazfisco/MG, Hugo 
René, o fechamento já começou. 
“O esvaziamento é uma forma de 
fechamento. Quando não tiver um 
responsável, um chefe respon-
dendo pela unidade, ela já não 
funciona como uma administração 
fazendária, pois ela vai depender 
do trabalho de outra unidade. No 
caso, a Superintendência”, disse. 
(Folha de Sabará)

Aumento nas tarifas 
de pedágio 

Quem trafega pela BR-050 terá 
que desembolsar um pouco mais 
nas praças de pedágio. A partir de 
zero hora de domingo, 29, as tarifas 
do pedágio estarão mais caras, 
segundo informado pela concessio-
nária que administra a rodovia. O 
valor passará da tarifa média atual 
de R$5,50 para R$5,78 para a ca-
tegoria 1 de veículo, uma variação 
de 5%. Dessa forma, para automó-
veis, caminhonetes e furgões, os 
novos preços do pedágio ficaram 
assim: praça Ipameri (R$6,60 para 
R$6,90); praça Campo Alegre de 
Goiás (R$7,20 para R$7,40); praça 
de pedágio Araguari 1 – sentido Ca-
talão (R$5,30 para R$5,60); praça 
Araguari 2 –sentido Uberlândia 
(R$4,00 para R$4,30); praça Ube-
raba (R$5,80 para R$6,10); praça 
Delta (R$4,10 para R$4,40). (Gaze-
ta do Triângulo – Araguari) 

Leilão de veículos
em GV 

Esta sexta-feira, 26, é o último 
dia de visitação nos pátios cre-
denciados da Polícia Civil para o 
leilão de veículos em Governador 
Valadares. O leilão se iniciará no 
dia 31 de agosto e se encerrará no 
dia 3 de setembro. De acordo com 
a Polícia Civil de Minas Gerais 
(PCMG), são mais de 1.400 lotes 
disponíveis, entre automóveis e 
motocicletas, em condições de re-
cuperados ou sucatas. Os pátios 
de visitação estão localizados nos 
bairros Capim e Penha. O edital 
contendo todas as informações 
está disponível no site www.
detran.mg.gov.br e também na 
Delegacia de Trânsito. A PCMG 
indica que o período de visitação 

O posto de atendimento da 
Cemig em Cruzília, situado na 
Rua Pedro Francisco Maciel, 
120, em parceria com a Infolock 
Papelaria e Informática, já está 
atendendo em horário ampliado. 
O atendimento aos clientes da 
Cemig ganhou um espaço ex-
clusivo, e funciona de segunda 
a sexta-feira,  durante oito horas 
por dia, das 09h às 12h e das 13h 
às 18h. O posto de atendimento 
em Cruzília ganhou também um 
totem de serviços, que possibilita, 
além de emissão de senha para 
controle do fluxo de clientes, emitir 
2ª via de contas, informar leitura e 
consultar histórico de consumo. 

Para facilitar ainda mais o 
acesso dos clientes aos seus 
serviços, sem a necessidade de 
se deslocar até o posto de atendi-
mento presencial, a Cemig orienta 
que o cliente pode realizar quase 
todos os serviços pelos canais 
digitais da companhia.  Ainda mais 
neste período de isolamento social 
provocado pelo novo coronavírus, 
os moradores de Cruzília e região 
podem fazer diversas solicitações 
por meio do Aplicativo Cemig 
Atende ou pela Agência Virtual no 
site da empresa, além de outras 
possibilidades como nos aplicati-
vos WhatsApp (pelo número 31-
3506-1160) e Telegram (digitar @
cemigbot nas busca).  

Uma das principais ferramen-
tas disponibilizadas pela compa-
nhia é o Aplicativo Cemig Atende, 
que pode ser baixado em celulares 
e tablets por meio das plataformas 
Android e IOS. Depois de conclu-
ído o download, o cliente precisa  
fazer um simples cadastro tendo 
em mãos uma conta de energia 
da unidade consumidora. Dessa 
forma, ele poderá solicitar serviços 

Cemig amplia horário no posto de 
atendimento de Cruzília e orienta 

população sobre canais disponíveis

como emissão de 2ª via de contas, 
avisar sobre falta de energia, atuali-
zação de cadastro, optar por conta 
por e-mail, entre outros.  

Já o Cemig Atende Web, 
disponível no site atende.cemig.
com.br, apresenta quase todos 
os serviços disponibilizados no 
atendimento presencial. Por meio 
dessa plataforma, o cliente pode 
solicitar ligação nova, troca de 
titularidade, 2ª via de conta, optar 
por conta por e-mail, parcelar 
débitos, cadastrar débito automá-
tico, dentre outros serviços.  

“Os canais digitais da Cemig 
oferecem comodidade e segu-
rança para os nossos clientes. 
Nossas plataformas contêm 
todas as informações para que 
todos possam fazer suas solici-
tações de forma clara, ágil e sem 
nenhuma dificuldade. Além disso, 
essa é a melhor opção para evitar 
exposição desnecessária, neste 
momento tão complicado pelo 

qual todos estamos passando”, 
afirma o analista de Relaciona-
mento com os Clientes Gustavo 
Guimarães, da Cemig. 

Canal de atendimento
pelo Whatsapp 

Uma outra forma ágil e ao 
alcance de um clique para solici-
tação de serviços à Cemig é por 
meio do aplicativo Whatsapp. O 
cliente só precisa salvar o contato 
(31) 3506-1160 e mandar um “oi”. 
Logo na sequência, o atendi-
mento virtual da companhia vai 
listar os 12 serviços disponíveis. 
Assim, basta ao cliente digitar o 
serviço desejado e interagir com 
o atendimento.

Neste canal, estão disponí-
veis as seguintes solicitações: 
informar leitura, consultar débitos 
(meus débitos), avisar sobre 
falta de energia (estou sem luz), 
religação, optar por recebimento 
conta por e-mail, atualizar meus 
contatos, parcelar meus débitos, 
alterar data de vencimento da 
fatura, encerramento de contra-
to, cadastrar débito automático, 
descadastrar débito automático 
e fale conosco.  

“O WhatsApp é um serviço 
que está crescendo muito na 
Cemig e os clientes ficam muito 
satisfeitos com a sua agilidade. É 
muito fácil e intuitivo. Esse canal 
de atendimento dá todas as infor-
mações necessárias para que a 
solicitação seja feita com êxito”, 
explica Guimarães. 

Além desses canais, a Cemig 
disponibiliza atendimentos pelo 
SMS (torpedo para o número 
29810) e também no aplicativo 
de mensagem @Telegram, basta 
procurar @cemigbot.

O Plenário do Senado apro-
vou, nesta quinta-feira (12), pro-
jeto de lei complementar (PLP 
108/2021) que aumenta o limite 
da receita bruta anual do micro-
empreendedor individual (MEI), 
passando dos atuais R$ 81 mil 
para R$ 130 mil. A proposta, que 
segue para análise da Câmara 
dos Deputados, também autoriza 
o aumento de um para dois no nú-
mero empregados que o microem-
preendedor poderá contratar. Fo-
ram 71 votos favoráveis e nenhum 
contrário. A medida deve impactar 
os 11,3 milhões de CNPJs que 
se enquadram na categoria. Se 
aprovadas na Câmara, as novas 
regras entrariam em vigor em 1º 
de janeiro de 2022.

O Sebrae considera positiva 
a aprovação do PLP 108/2021 
no Senado Federal, sobretudo 
porque “O aumento do limite 
é necessário, pois o atual foi 
fixado pela Lei Complementar nº 
155, de 2016, há cerca de cinco 
anos e a realidade era diferente. 
Esperamos que na Câmara dos 
Deputados o PL também seja 
aprovado”, afirmou Carlos Melles, 
presidente do Sebrae. Relator do 
projeto que criou o MEI, enquanto 
deputado federal, Melles comple-
ta com visão otimista: “O nicho 
tende a voltar a crescer, podendo 
ser um degrau de passagem para 
empreendimentos maiores, com 
necessidade de contratação de 
trabalhadores, de aumento de 

Sebrae comemora aprovação do 
limite maior de faturamento do MEI

Matéria votada no Senado amplia para R$ 130 mil o faturamento 
anual e também eleva para dois o número de funcionários que 

podem ser contratados por essa figura jurídica

faturamento e, por que não, com 
possibilidades de conquistarem o 
mercado internacional”.

Segundo o autor da pro-
posta, Jayme Campos, o novo 
enquadramento financeiro im-
pulsionaria a economia e redu-
ziria a informalidade. “Medidas 
de simplificação e melhoria de 
ambientes de negócios são extre-
mamente benéficas para o país, 
principalmente neste momento 
de crise social e sanitária”, disse 
o senador. Entre as vantagens 
do regime estão a possibilidade 
de pagamento de carga tributária 
reduzida, por meio de um sistema 
de recolhimento único e de valor 
fixo de vários impostos; além 
da formalização, que permite a 
emissão de notas a acesso a 
cobertura previdenciária.

Números do MEI

Em 2020, levantamento feito 

pelo Sebrae com base em dados 
da Receita Federal, identificou 
um recorde no número de forma-
lizações nos últimos cinco anos. 
Mesmo diante das dificuldades 
impostas pela pandemia da 
Covid-19, foram registrados 2,6 
milhões de novos MEI, fazendo 
com que o país ultrapassasse a 
marca dos 11,3 milhões de micro-
empreendedores. Mas o primeiro 
trimestre desse ano já mostra 
uma outra realidade e, pela 
primeira vez em cinco anos, o 
número de formalizações de MEI 
sofreu queda de 3%, comparado 
com o mesmo período do ano 
passado. Dentre as atividades 
com maior número de formaliza-
ções, apenas nove apresentaram 
crescimento. Atividades como de 
cabeleireiro, manicure, pedicure 
e motoristas de aplicativos, que 
ocupam tradicionalmente as 
primeiras posições, registraram 
forte redução de 33%.

Em tempos de pandemia, melhor alternativa é utilizar serviços dispo-
nibilizados com comodidade e segurança ao alcance de um “click”

Whatsapp agiliza o atendimen-
to aos clientes da Cemig

Sebrae Minas e BDMG firmam parceria 
inédita para facilitar acesso a crédito para 

micro e pequenas empresas
Como correspondente bancário do BDMG, Sebrae Minas passa a ofe-

recer linhas de crédito do banco a empreendedores mineiros
O Sebrae Minas e o Banco de 

Desenvolvimento de Minas Gerais - 
BDMG acabam de firmar uma parce-
ria inédita para facilitar o acesso das 
micro e pequenas empresas (MPE) 
mineiras ao crédito. Além de asses-
sorar e capacitar os empreendedores 
para a melhoria da gestão financeira, 
o Sebrae Minas passa a ofertar cré-
dito diretamente aos empresários, 
atuando como correspondente ban-
cário do BDMG. 

 Com 58 agências de atendimento 
em Minas Gerais e atuação em todo o 
estado, a instituição oferece suporte 
técnico e gerencial aos pequenos 
negócios, além de articular parcerias 
e políticas públicas para criar um am-
biente favorável ao empreendedoris-
mo e ao desenvolvimento econômico. 
“Este convênio com o BDMG amplia 
nossos serviços de assessoramento 
aos empreendedores, facilitando o 
acesso ao crédito para as micro e 
pequenas empresas”, explica Afonso 
Maria Rocha, superintendente do 
Sebrae Minas.

A instituição já oferece diversas 
soluções para apoiar os empreende-

dores na melhoria da gestão finan-
ceira e dos resultados do negócio. 
“Ajudamos o empresário a avaliar 
a real necessidade do crédito e sua 
capacidade de endividamento, além 
de orientá-lo a pesquisar as linhas 
disponíveis no mercado. O que muda, 
a partir de agora, é que passamos 
a intermediar todo o processo de 
obtenção do crédito junto ao BDMG, 
quando o empresário entender que o 
banco oferece a linha mais adequada 
à sua necessidade”, reforça o supe-
rintendente.

 O BDMG disponibiliza diver-
sas linhas de crédito para micro e 
pequenas empresas, com taxas e 
prazos mais acessíveis. Segundo o 
presidente do banco, Sergio Gusmão, 
desde o início da pandemia, o BDMG 
já desembolsou mais de R$ 1 bilhão 
para 14 mil MPE mineiras ganharem 
mais fôlego, um volume financeiro 
jamais praticado pelo banco em sua 
história. “Esta parceria inovadora 
reflete a busca pelo BDMG de po-
tencializar sua carteira de MPE. Já 
ofertamos crédito por via digital e por 
meio de 350 correspondentes ban-

cários, mas a capilaridade do Sebrae 
Minas certamente agregará ainda 
mais oportunidades de acesso aos 
nossos programas de crédito. É uma 
iniciativa especialmente relevante 
em face do atual cenário de desafios 
sociais e econômicos desencadeados 
pela crise sanitária”, destaca.

 
Crédito Assistido  

Esta não é a primeira parceria en-
volvendo o BDMG e o Sebrae Minas 
em benefício dos empreendedores de 
pequenos negócios do estado. 

As duas instituições também re-
alizam o programa Crédito Assistido, 
que oferece capacitação financeira 
aos empresários impactados pela 
pandemia e que contratam junto ao 
BDMG um financiamento com ga-
rantias complementares do Fundo de 
Aval às Micro e Pequenas Empresas 
(Fampe).  

A iniciativa abrange a oferta de 
combos de capacitação, de acordo 
com a necessidade de cada empre-
endimento, incluindo cursos, planilhas 
gerenciais, e-books e consultorias 
financeiras personalizadas.



Circuito gastronômico traz roteiro com 20 
estabelecimentos durante festival em São Lourenço
Ação faz parte da programação da 9ª edição do Degusta – Festival Gastronômico de

São Lourenço, com pratos criados especialmente para o evento

Bolo Cremoso
 de Milho

Ingredientes
• 6 ovos frescos
• 400g de milho verde
• 2 latas de leite conden-

sado
• 120g de manteiga da roça
• 250g coco em flocos
• 10mg de fermento químico

Modo de Preparo
No liquidificador adicione 

os 6 ovos, as 400g de milho, o 
leite condensado e a manteiga 
e bata por 3 minutos ou até to-
dos os ingredientes estiverem 
bem misturados. Reserve a 
massa no liquidificador.

Em um bowl adicione 200g 
de coco em flocos (guarde 
50g para decorar) e também 
adicione o fermento químico, 
misture com uma colher de 
sua preferência.

Já com os ingredientes 
secos misturados, adicione a 
massa que está no liquidifica-
dor ao bowl com o coco e o 
fermento, misture bem.

Em uma forma untada e 
enfarinhada adicione a massa 
e leve ao forno pré aquecido 
(10 minutos a 180 graus).

Deixe assando por 50 minu-
tos, use um palito para espetar 
o bolo após esse tempo e veri-
fique se ele sai limpinho. Saiu? 
Sim! Está pronto!

Agora é só esperar amornar, 
desenformar e decorar com 50g 
de coco em flocos que reserva-
mos no início da receita.

Um bom apetite!
Maria Terezinha Carvalho

Coroa do Cedro

Ingredientes
• 1kg de costela de cordeiro 

corte Franch Rack
• 10g de fumaça em pó
• 10g de alho em pó
• Sal e pimenta do reino
• 1kg de Mandioca descas-

cada e cozida
• 359g de polpa de Amora

Modo de Preparo

Limpar as costelas e cobrir 
os ossos com papel alumínio. 
Fazer o esfregasso com a 
mistura de fumaça, alho sal e 
pimenta. Levar ao forno mé-
dio por 25 minutos. Em uma 
panela coloque a mandioca 
e cozinhe, fazendo um purê. 
Acrescente nos moscada, sal 
e pimenta do reino. Finalize 
com creme culinário.

Molho - Em uma panela, 
coloque a polpa de amora, 
caldo das aparas do cordeiro, 
sal, pimenta do reino e deixe 
em redução até virar uma 
calda grossa. Finalize com um 
pedaço de manteiga gelada 
para dar brilho.

Modo de montagem do 
prato - Corte a costela de cor-
deiro soltando na altura dos 
osso, ponha oniyra no prato 
fazendo uma caminha , apoie 
dois pedaços da costela e reg-
ue com o molho de amoras

Fabiana de Andrade

Língua com Purê

Ingredientes
• 1 l íngua l impa (peso 

necessário para servir)
• 2 cenouras médias raladas
• 2 cebolas médias picadas
• 3 tomates maduros picados
• 5 dentes de alhos amas-

sados
• Batatas cozidas e amas-

sadas (quantidade necessária 
p/ servir)

• 2 colheres de margarina
• 1 xicara de leite
• Sal e óleo a gosto
• Cheiro verde

Modo de Preparo
Língua - Ferventar a língua 

com água e sal em panela de 
pressão por 20 min em fogo 
baixo. Quando estiver morna 
tirar toda a pele.

Temperar a língua com 
3 dentes de alho, sal e tem-
peros à gosto, levar para 
refogar até dourar, colocar 
água quente até cobrir, levar 
para cozinhar por uns 30 min. 
em panela de pressão por 30 
min. ou até ficar macia.

Ralar cenoura, picar o to-
mate, refogar com cebola fio 
de óleo. Cortar a língua em 
fatias finas, juntar ao refogado 

de tomates, colocar o caldo do 
cozimento fazer um molho, ter-
minar com salsa picadinha.

Purê de batatas - Cozinhe 
as batatas com água e sal, 
amassar.

Refogar os 2 dentes de 
alho com as 2 colheres de 
margarina, um fio de óleo, 
juntar as batatas amassadas, 
colocar o leite, misturar até 
ficar cremoso acertar o sal.

Sirva a língua decore com 
cenoura ralada, com o purê, 
salada de folhas.

Raquel Luiza de Oliveira

Macarronada da
Vó Cecy

Ingredientes
• 500 gramas de costelinha 

cortadas em pequenas ripas
• 500 gramas de linguiça 

caipira cortada do tamanho de 
dois dedos pura e fresca

• 1 cebola
• 1 cenoura
• 1 maço de salsinha
• 100 gramas de extrato 

tomate
• 5 tomates concassé
• 1 litro de caldo de le-

gumes
• Sal e parmesão de Alagoa 

a gosto

Modo de Preparo
Cortar os vegetais e cubos 

pequenos e reservar. Selar a 
costelinha, depois a linguiça 
e reservar. Na mesma panela 
refogue os vegetais na gor-
dura das carnes e depois adi-
cionar os tomates, o extrato e 
o caldo de legumes. Voltar as 
carnes pra panela e cozinhar 
lentamente por quatro horas. 
Depois de pronto juntar com a 
massa cozida e finalizar com 
o parmesão a gotos salteando 
sem parar. Servir em seguida. 
Rendimento: 5 porções.

Sérgio Emílio Póvoa de 
Almeida

Rosca de leite con-
densado recheada 

com goiabada

Ingredientes

• Farinha de trigo mais ou 
menos 1 kg
• 3 ovos
• 1 caixa de leite conden-
sado
• A mesma medida de leite
• 200ml de óleo
• 20g de fermento seco
• Goiabada para rechear

Modo de Preparo
Bater todos os ingredientes 

no liquidificador e depois co-
locar em uma bacia. Colocar 
a farinha de trigo e mexer até 
desgrudar das mãos. Deixar 
descansar por uns 20 minutos. 
Depois rechear com a goiabada 
e colocar para assar em forno 
pré-aquecido à 170 graus por 
mais ou menos 30 minutos ou 
até que fique bem douradas.

Romenia de Faria

Torta de ora pro 
nobis com massa de 

grão de bico

Ingredientes
• 2 xícaras de farinha de 

grão de bico
• Azeite extra virgem (4 

colheres de sopa) e água 
(vá colocando aos poucos) 
pra dar a liga até formar 
uma massa que não gruda 
na mão

• Forre a forma (25 cm) re-
donda com fundo removível

Recheio:
• 500ml de leite de coco
• Um maço de ora pro 

nobis (ferva na água até 
amolecer)

Modo de Preparo
Escorra e corte bem ba-

tidinha. Refogue no azeite, 
alho, cebola, sal e páprica 
doce. Coloque o leite e 1 
Cher de sopa de amido de 
milho pra engrossar(pode 
usar uma caixa de creme de 
leite) opção

Despeje na massa. Cubra 
com Xerém de castanha de 
caju ou do Pará) 100 gramas. 
Salsinha a gosto. Leve ao for-
no preaquecido 180 graus por 
30 minutos até assar a massa. 
Sirva com uma proteína.

Adriana Bulamarqui A. 
Moreira de Paula

Receitas selecionadas no I Concurso Cultural “ Receitas Afetivas” do Degusta

De 1º a 30 de set-
embro, os apaixonados 
pela comida mineira 
poderão realizar um cir-
cuito gastronômico por 
20 estabelecimentos, 
entre restaurantes, lan-
chonetes e cafeterias de 
São Lourenço, no Sul 
de Minas, para experi-
mentar pratos criados 
especialmente para a 
9ª edição do Degusta – 
Festival Gastronômico 
de São Lourenço (www.

degustasaolourenco.
com.br).

Para o público que 
gosta de experimen-
tar o maior número de 
pratos participantes do 
festival, o Passaporte 
Premiado estará de 
volta, de forma total-
mente digital, e contará 
com QR Code nos es-
tabelecimentos partici-
pantes, onde o público 
receberá um carimbo a 
cada prato saboreado.

De acordo com Alex-
andre Melo, coordena-
dor geral do evento e 
presidente do São Lou-
renço Convention & Vis-
itors Bureau (SLCVB), 
o objetivo é fazer com 
que os participantes 
conheçam ao máximo 
a culinária mineira. “Por 
isso, ao atingir a meta 
de consumo em 5 es-
tabelecimentos partici-
pantes, o consumidor 
será premiado com uma 

caixa de produtos típi-
cos da nossa região”, 
completa.

Entre os pratos típi-
cos, que poderão ser 
saboreados durante o 
evento, estão o Infarto 
Completo (Torresmin-
ho,  linguicinha pura de 
porco, costelinha suína,  
calabresa, bacon de 
pernil e mandioquinha 
frita - serve de 2 a 3 
pessoas – R$59,90), 
do Frango na Brasa 

Restaurante; o Coroa 
do Cedro (Costela de 
cordeiro assada e ban-
hada na redução do 
vinho do Porto, com 
amoras e especiarias, 
deitado em cama de 
purê de mandioca com 
manteiga da Man-
tiqueira – R$79,00), 
do restaurante Quinta 
do Cedro; e o Matu-
la da Villa ( Pão de 
Queijo de Frango com 
Quiabo e Maionese 

de Bacon + Canudim 
Doce – R$18,90), da 
Villa Jardim Floricul-
tura Café.

O Degusta - Festi-
val Gastronômico de 
São Lourenço é uma 
realização do São Lou-
renço Convention & 
Visitors  Bureau, com o 
apoio da Prefeitura de 
São Lourenço – MG, 
através da Secretaria 
de Turismo e Cultura 
de São Lourenço. 

www.degustasaolourenco.com.br
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Circuito gastronômico traz roteiro com 20 
estabelecimentos durante festival em São Lourenço
Ação faz parte da programação da 9ª edição do Degusta – Festival Gastronômico de

São Lourenço, com pratos criados especialmente para o evento

Bolo Cremoso
 de Milho

Ingredientes
• 6 ovos frescos
• 400g de milho verde
• 2 latas de leite conden-

sado
• 120g de manteiga da roça
• 250g coco em flocos
• 10mg de fermento químico

Modo de Preparo
No liquidificador adicione 

os 6 ovos, as 400g de milho, o 
leite condensado e a manteiga 
e bata por 3 minutos ou até to-
dos os ingredientes estiverem 
bem misturados. Reserve a 
massa no liquidificador.

Em um bowl adicione 200g 
de coco em flocos (guarde 
50g para decorar) e também 
adicione o fermento químico, 
misture com uma colher de 
sua preferência.

Já com os ingredientes 
secos misturados, adicione a 
massa que está no liquidifica-
dor ao bowl com o coco e o 
fermento, misture bem.

Em uma forma untada e 
enfarinhada adicione a massa 
e leve ao forno pré aquecido 
(10 minutos a 180 graus).

Deixe assando por 50 minu-
tos, use um palito para espetar 
o bolo após esse tempo e veri-
fique se ele sai limpinho. Saiu? 
Sim! Está pronto!

Agora é só esperar amornar, 
desenformar e decorar com 50g 
de coco em flocos que reserva-
mos no início da receita.

Um bom apetite!
Maria Terezinha Carvalho

Coroa do Cedro

Ingredientes
• 1kg de costela de cordeiro 

corte Franch Rack
• 10g de fumaça em pó
• 10g de alho em pó
• Sal e pimenta do reino
• 1kg de Mandioca descas-

cada e cozida
• 359g de polpa de Amora

Modo de Preparo

Limpar as costelas e cobrir 
os ossos com papel alumínio. 
Fazer o esfregasso com a 
mistura de fumaça, alho sal e 
pimenta. Levar ao forno mé-
dio por 25 minutos. Em uma 
panela coloque a mandioca 
e cozinhe, fazendo um purê. 
Acrescente nos moscada, sal 
e pimenta do reino. Finalize 
com creme culinário.

Molho - Em uma panela, 
coloque a polpa de amora, 
caldo das aparas do cordeiro, 
sal, pimenta do reino e deixe 
em redução até virar uma 
calda grossa. Finalize com um 
pedaço de manteiga gelada 
para dar brilho.

Modo de montagem do 
prato - Corte a costela de cor-
deiro soltando na altura dos 
osso, ponha oniyra no prato 
fazendo uma caminha , apoie 
dois pedaços da costela e reg-
ue com o molho de amoras

Fabiana de Andrade

Língua com Purê

Ingredientes
• 1 l íngua l impa (peso 

necessário para servir)
• 2 cenouras médias raladas
• 2 cebolas médias picadas
• 3 tomates maduros picados
• 5 dentes de alhos amas-

sados
• Batatas cozidas e amas-

sadas (quantidade necessária 
p/ servir)

• 2 colheres de margarina
• 1 xicara de leite
• Sal e óleo a gosto
• Cheiro verde

Modo de Preparo
Língua - Ferventar a língua 

com água e sal em panela de 
pressão por 20 min em fogo 
baixo. Quando estiver morna 
tirar toda a pele.

Temperar a língua com 
3 dentes de alho, sal e tem-
peros à gosto, levar para 
refogar até dourar, colocar 
água quente até cobrir, levar 
para cozinhar por uns 30 min. 
em panela de pressão por 30 
min. ou até ficar macia.

Ralar cenoura, picar o to-
mate, refogar com cebola fio 
de óleo. Cortar a língua em 
fatias finas, juntar ao refogado 

de tomates, colocar o caldo do 
cozimento fazer um molho, ter-
minar com salsa picadinha.

Purê de batatas - Cozinhe 
as batatas com água e sal, 
amassar.

Refogar os 2 dentes de 
alho com as 2 colheres de 
margarina, um fio de óleo, 
juntar as batatas amassadas, 
colocar o leite, misturar até 
ficar cremoso acertar o sal.

Sirva a língua decore com 
cenoura ralada, com o purê, 
salada de folhas.

Raquel Luiza de Oliveira

Macarronada da
Vó Cecy

Ingredientes
• 500 gramas de costelinha 

cortadas em pequenas ripas
• 500 gramas de linguiça 

caipira cortada do tamanho de 
dois dedos pura e fresca

• 1 cebola
• 1 cenoura
• 1 maço de salsinha
• 100 gramas de extrato 

tomate
• 5 tomates concassé
• 1 litro de caldo de le-

gumes
• Sal e parmesão de Alagoa 

a gosto

Modo de Preparo
Cortar os vegetais e cubos 

pequenos e reservar. Selar a 
costelinha, depois a linguiça 
e reservar. Na mesma panela 
refogue os vegetais na gor-
dura das carnes e depois adi-
cionar os tomates, o extrato e 
o caldo de legumes. Voltar as 
carnes pra panela e cozinhar 
lentamente por quatro horas. 
Depois de pronto juntar com a 
massa cozida e finalizar com 
o parmesão a gotos salteando 
sem parar. Servir em seguida. 
Rendimento: 5 porções.

Sérgio Emílio Póvoa de 
Almeida

Rosca de leite con-
densado recheada 

com goiabada

Ingredientes

• Farinha de trigo mais ou 
menos 1 kg
• 3 ovos
• 1 caixa de leite conden-
sado
• A mesma medida de leite
• 200ml de óleo
• 20g de fermento seco
• Goiabada para rechear

Modo de Preparo
Bater todos os ingredientes 

no liquidificador e depois co-
locar em uma bacia. Colocar 
a farinha de trigo e mexer até 
desgrudar das mãos. Deixar 
descansar por uns 20 minutos. 
Depois rechear com a goiabada 
e colocar para assar em forno 
pré-aquecido à 170 graus por 
mais ou menos 30 minutos ou 
até que fique bem douradas.

Romenia de Faria

Torta de ora pro 
nobis com massa de 

grão de bico

Ingredientes
• 2 xícaras de farinha de 

grão de bico
• Azeite extra virgem (4 

colheres de sopa) e água 
(vá colocando aos poucos) 
pra dar a liga até formar 
uma massa que não gruda 
na mão

• Forre a forma (25 cm) re-
donda com fundo removível

Recheio:
• 500ml de leite de coco
• Um maço de ora pro 

nobis (ferva na água até 
amolecer)

Modo de Preparo
Escorra e corte bem ba-

tidinha. Refogue no azeite, 
alho, cebola, sal e páprica 
doce. Coloque o leite e 1 
Cher de sopa de amido de 
milho pra engrossar(pode 
usar uma caixa de creme de 
leite) opção

Despeje na massa. Cubra 
com Xerém de castanha de 
caju ou do Pará) 100 gramas. 
Salsinha a gosto. Leve ao for-
no preaquecido 180 graus por 
30 minutos até assar a massa. 
Sirva com uma proteína.

Adriana Bulamarqui A. 
Moreira de Paula

Receitas selecionadas no I Concurso Cultural “ Receitas Afetivas” do Degusta

De 1º a 30 de set-
embro, os apaixonados 
pela comida mineira 
poderão realizar um cir-
cuito gastronômico por 
20 estabelecimentos, 
entre restaurantes, lan-
chonetes e cafeterias de 
São Lourenço, no Sul 
de Minas, para experi-
mentar pratos criados 
especialmente para a 
9ª edição do Degusta – 
Festival Gastronômico 
de São Lourenço (www.

degustasaolourenco.
com.br).

Para o público que 
gosta de experimen-
tar o maior número de 
pratos participantes do 
festival, o Passaporte 
Premiado estará de 
volta, de forma total-
mente digital, e contará 
com QR Code nos es-
tabelecimentos partici-
pantes, onde o público 
receberá um carimbo a 
cada prato saboreado.

De acordo com Alex-
andre Melo, coordena-
dor geral do evento e 
presidente do São Lou-
renço Convention & Vis-
itors Bureau (SLCVB), 
o objetivo é fazer com 
que os participantes 
conheçam ao máximo 
a culinária mineira. “Por 
isso, ao atingir a meta 
de consumo em 5 es-
tabelecimentos partici-
pantes, o consumidor 
será premiado com uma 

caixa de produtos típi-
cos da nossa região”, 
completa.

Entre os pratos típi-
cos, que poderão ser 
saboreados durante o 
evento, estão o Infarto 
Completo (Torresmin-
ho,  linguicinha pura de 
porco, costelinha suína,  
calabresa, bacon de 
pernil e mandioquinha 
frita - serve de 2 a 3 
pessoas – R$59,90), 
do Frango na Brasa 

Restaurante; o Coroa 
do Cedro (Costela de 
cordeiro assada e ban-
hada na redução do 
vinho do Porto, com 
amoras e especiarias, 
deitado em cama de 
purê de mandioca com 
manteiga da Man-
tiqueira – R$79,00), 
do restaurante Quinta 
do Cedro; e o Matu-
la da Villa ( Pão de 
Queijo de Frango com 
Quiabo e Maionese 

de Bacon + Canudim 
Doce – R$18,90), da 
Villa Jardim Floricul-
tura Café.

O Degusta - Festi-
val Gastronômico de 
São Lourenço é uma 
realização do São Lou-
renço Convention & 
Visitors  Bureau, com o 
apoio da Prefeitura de 
São Lourenço – MG, 
através da Secretaria 
de Turismo e Cultura 
de São Lourenço. 

www.degustasaolourenco.com.br
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REGIONAL

No coração da Serra da Man-
tiqueira, a uma altitude média 
de 1000 metros e com um clima 
ameno durante todo o ano. Rega-
da por belas cachoeiras de águas 
cristalinas, bosques de matas 
nativas, trilhas que avançam pelo 
coração de exuberantes florestas, 
serras e montanhas, um santuário 
que abriga imensa variedade de 
animais silvestres, pássaros raros 
e uma flora e fauna inigualável, 
é que você redescobre a magia 
e o encantamento de um lugar 
simplesmente inusitado, a região 
do “Circuito das Montanhas Má-
gicas da Mantiqueira”. Localizado 
entre as montanhas do Sul das 
Minas Gerais, o Circuito abrange 
atualmente seis municípios: An-
drelândia, Carvalhos, Liberdade, 
Minduri, Passa Vinte e Seritinga. 
O Circuito é convite ao deslumbre 
de vivenciar o despertar de uma 
sensibilidade ímpar ao praticar 
o turismo consciente e susten-
tável para quem busca cultura, 
ecologia, aventuras, esportes 
radicais, gastronomia, religiosi-
dade, bem-estar, o exoterismo, 
observação de pássaros, entre 
outras atividades. Tudo em uma 
só região, as “Montanhas Mági-
cas da Mantiqueira”.

Sua história

Criado no ano de 1995 como 
Circuito dos Queijos e das Mon-
tanhas, passou a se chamar 
Montanhas Mágicas da Manti-
queira em 2001, quando foi ofi-
cialmente constituído como uma 
associação de desenvolvimento 
regional, em atendimento ao cha-
mado da Secretaria de Estado de 
Turismo de Minas Gerais, que 
havia sido criada recentemente, 
para promover a implantação 
de um projeto estruturador do 
turismo em Minas. Este proces-
so na região foi coordenado por 
Márcio Muniz, Diretor do Jornal 
Correio do Papagaio, e Edimir 
Geraldo Silva, então prefeito 
de Minduri. Durante dez anos 
esta associação se manteve 
ativa e participativa do processo 
de discussão, normatização e 
implementação das diretrizes 
da política de desenvolvimento 
turístico do estado, através 
das oficinas de planejamentos 
realizadas em todas as Macros 
e Micros Regiões do Estado. 
Entretanto, por volta do ano de 
2010, as atividades da associa-
ção foram paralisadas devido às 
dificuldades financeiras enfrenta-
das pelos municípios mineiros.

 
Sua reativação

Em 2020, iniciou-se a dis-

cussão sobre a necessidade e 
viabilidade da reativação dos 
trabalhos da Associação de 
Desenvolvimento Regional do 
Circuito Turístico Montanhas 
Mágicas da Mantiqueira e mais 
uma vez, sobre a coordenação 
de Márcio Muniz, a convite do 
atual prefeito de Andrelândia, e 
ex-presidente da associação, 
Francisco Carlos Rivelli, e com o 
apoio de seu Secretário de Turis-
mo, Guilherme Rezende Landim. 
No mês de julho deste ano, foram 
convocados para a primeira reu-
nião da Associação os prefeitos 
dos municípios da Microrregião 
de Andrelândia que haviam feito 
parte do circuito na época de sua 
criação. O encontro foi um primei-
ro passo para a retomada conjunta 
do Montanhas Mágicas, onde foi 
possível identificar os municípios 
que não estavam associados a 
outros Circuitos Turísticos para 
integrarem novamente ao Mon-
tanhas Mágicas da Mantiqueira 
e passarem pelo processo de 
Certificação do Programa de Re-
gionalização do Turismo de Minas 
Gerais, junto à Secretaria de Cul-
tura e Turismo do Estado.

Agência de
Desenvolvimento Regional

Além do trabalho de desen-
volvimento turístico, coordena-
do pelo Circuito, durante as reu-
niões com as demais cidades, 
foi identificada a necessidade 
da realização de um trabalho 
amplo de desenvolvimento 
da macrorregião, em aspec-

tos que vão além do turismo. 
Com isso, uma nova associa-
ção tem se formado e deverá 
contemplar cerca de 20 muni-
cípios, uma ADR - Agência de 
Desenvolvimento Regional, 
que terá como principal ativi-
dade a promoção do desen-
volvimento econômico, social e 
sustentável da região, atraindo 
investidores e promovendo ge-
ração de emprego e renda aos 
municípios integrantes. A ADR 
já conta com a confirmação de 
participação de onze municí-
pios, que são as seis citados 
acima, mais Arantina, Bom Jar-
dim de Minas, Madre de Deus 
de Minas, Piedade do Rio Gran-
de e Santana do Garambéu. 
O grupo formado entre as cida-
des pretende também instalar 
uma agência do Convention & 
Visitors Bureau regional, para 
atender às necessidades dos 
empresários ligados ao trade 

turístico. O CVB é uma entida-
de reconhecida mundialmente 
na atuação do fomento da 
atividade econômica do turis-
mo, atraindo negócios, agindo 
na captação de eventos e na 
divulgação dos atrativos das 
cidades e da região, aumen-
tando assim o fluxo de turistas. 
Além disso, a agência tem como 
objetivo funcionar como uma 
ponte entre os cinco Circuitos 
Turísticos da região: Circuito 
das Águas, Montanhas Mágicas 
da Mantiqueira, Terras Altas da 
Mantiqueira, Trilha dos Incon-
fidentes e Serras de Ibitipoca. 
O grupo encontra-se em cons-
tante processo de trabalho e 
pretende em breve trazer no-
vidades para a região através 
de parcerias com SEDE, SE-
CULT, INDI, FIEMG, SEBRAE, 
SENAR, SENAC, EMATER, 
com as prefeituras e com a 
iniciativa privada.

Praça da Igreja do Santuário do Bom Jesus do Livramento em Liberdade

Montanhas Mágicas da Mantiqueira  
De volta aos trilhos do desenvolvimento do turismo sustentável regional

Praça da cidade de Seritinga com fonte de águas ao fundo

Pico do Muquém em Carvalhos

Visita da equipe técnica em Carvalhos

Visita à prefeitura de Santana do Garambéu

Visita dos prefeitos à cidade de Serranos

O encontro de Minduri contou com a participação online 
da Subsecretária do Estado de Turismo Milena Pedrosa

Visita da equipe técnica em Seritinga

Visita à prefeitura de Piedade do Rio Grande

Visita dos prefeitos à cidade de Seritinga

Encontro do Circuito na cidade de Passa Vinte

Primeira reunião online da equipe técnica

Visita à prefeitura de Madre de Deus de Minas

Visita dos prefeitos à cidade de Carvalhos

Participação online da SEDE em Passa Vinte

Segunda reunião online da equipe técnica

Reunião da equipe técnica em Minduri

Visita dos prefeitos à cidade de Liberdade

Encontro do Circuito na cidade de Carvalhos

Portal na Chapada das Perdizes em MinduriCentro Colonial de Andrelândia

Pedreira do Carapuça em Passa Vinte
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Foto: Deley Carvalho

O encontro em Passa Vinte contou a participação online 
da SEDE - Secretaria de Des. Econômico do Estado
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AIURUOCA  -  AIURUOCA  -  AIURUOCA  -  AIURUOCA  - AIURUOCA
GUIA COMERCIAL

LIBERDADE  -  LIBERDADE  -  LIBERDADE  -  LIBERDADE  -  LIBERDADE

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

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

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

- 3º Pavimento: Terraço com banheiro.

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

Contato: 35 98411-9975
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ANDRELÂNDIA

Paulo Vitor lança seu livro “Festival 
de Férias - Andrelândia MG” 

Andre lândia é uma 
cidade encantada, não 
somente por suas belas 
praças, ruas, jardins e 
casas feitas com esmero. 
Andrelândia tem um povo 
de cultura, um povo que 
produz música, produz 
literatura, uma gente de 
fé, gente encantada com 
a vida. Pessoas que ce-
lebram os encontros, a 
família, as amizades. Essa 
é a vocação dessa terra 
encantada, um lugar de 
encontros onde a poesia 
da vida é possível, mesmo 
com todas as adversida-
des do atual momento 
em que vivemos. Uma 
cidade de vanguarda, que 
chegou a ter 3 cinemas, 
muito ligada ao teatro, ao 
esporte, à musicalidade 
e à educação em tem-
po integral na época de 
seus colégios referências 
na região, que formaram 
jovens preparados para 
um mundo mais criativo, 
inteligente e inventivo. 
Esse era o universo dos 
jovens aventureiros que 
fizeram os Festivais de 
Férias dos anos 1985 a 
1990, que contavam com 
a participação ativa de 
toda a comunidade andre-
landense, onde aconte-
ciam atividades culturais, 
esportivas, artísticas e 
musicais envolvendo a ci-
dade num grande espírito 
de confraternização. 

O livro “Festival de Fé-
rias - Andrelândia MG” 
busca reviver esta época 
que marcou a história de 
todos e merece ser lem-
brada e mostrada às novas 
gerações, como sugestão 
para seu entusiasmo e 
alegria. As imagens do 
livro revelam ruas cheias 
de crianças e jovens brin-
cando, celebrando a vida, 
de forma saudável. Para o 
atual Secretário de Cultura, 
Turismo, Lazer, Indústria e 
Comércio de Andrelândia, 
Guilherme Landim, o autor 
Paulo Vitor é um eterno jo-
vem de grande motivação 
e inspiração para a cidade, 
cidade que tem uma vasta 
riqueza cultural: “Vivemos 
numa cidade encantada, 
que muito nos orgulha, 
em cada detalhe, nossas 
casas ecoam sonorida-

acesse www.correiodopapagaio.com.br/andrelândia

Cerimônia de lançamento no Cine Teatro de Andrelândia

Paulo Vitor, Karla Rivelli e o prefeito Cacau

a

Cerimônia de lançamento Paulo Vitor e Padre Domingos Paulo Vitor e convidados

Paulo Vitor e Secretário de Cultura Guilherme Landim

Paulo Vitor e Jaqueline Junqueira - fundadores do Festival de 
Férias de Andrelândia

Fotos - Lucas Gabriel

des múltiplas, batuques 
carnavalescos, sanfonas 
rurais, pianos delicados, 
decidimos habitar o mun-
do poeticamente e algu-
mas pessoas são funda-
mentais nesse processo. 
Agradecemos ao querido 
amigo Paulo Vitor por 
esse relato tão carinhoso 
de nossa amada Vi l la 
Bella do Turvo, obrigado 
pela inspiração, por nos 
trazer esperança por meio 
da cultura, da arte, do es-
porte e dos amigos”. 

Essa é nossa espe-
rança, que o trabalho de 
jovens como Paulo Vitor e 
seus amigos reverbere na 
atual geração, que assim 
possam brincar mais na 
vida, ser mais solidários, 
desfrutar da maravilha 
que é viver numa cidade 
encantada como Andre-
lândia, um refúgio, um lu-
gar de enorme potencial, 
que precisa reacender 
nas crianças e jovens 
essa vocação cultural, 
num sentimento coletivo 
de alegria e encantamen-
to para a cultura, a arte, o 
esporte, os encontros e a 
poesia da vida.
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Toque você tambémPalavras Cruzadas
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O Governo Municipal, por 
meio da Secretaria de Indus-
tria, Comercio, Agricultura e 
Desenvolvimento Econômico, 
integrou uma reunião na sede 
da Associação dos Municípios 
da Microrregião do Circuito das 
Águas (AMAG), em Caxambu, 
para discutir a padronização do 
Serviço de Inspeção Municipal 
(SIM) na região. 

O objetivo é fazer com que 
os produtos de origem animal, 
a exemplo do leite e deriva-
dos, mel e derivados, ovos, 
carnes e derivados dos micros 
e pequenos empreendedores 
possam ser comercializados 
em toda a região. 

Com a inserção do SIM de 
São Lourenço no Consórcio 

O Corpo de Bombeiros 
Militar ministrou no dia 24 de 
agosto de 2021 um treina-
mento de combate a incên-
dio florestal para integrantes 
da Coordenadoria Municipal 
de Proteção e Defesa Civil 
(COMPDEC) do município de 
Baependi. 

Participaram do curso 08 
pessoas que receberam os 

Intermunicipal Multifinalitário 
da Microrregião do Circuito das 
Águas (CIMAG), o abatedouro 
municipal também será habilita-
do para prestar serviço para os 
municípios circunvizinhos.  

A regionalização é o primei-
ro passo para o reconhecimento 
da equivalência do SIM e a 
adesão ao Sistema Brasileiro 
de Inspeção- SISB, pelo Minis-
tério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA). Os 
produtores do município terão 
a garantia e as condições téc-
nicas e sanitárias para atender 
as exigências dos órgãos fisca-
lizadores e o comércio em todo 
o território nacional. 

Outra vantagem da regio-
nalização do SIM é a geração 

conhecimentos teóricos ne-
cessários para atividade e trei-
namento prático em campo, 
visando o aperfeiçoamento 
e formação de uma brigada 
para primeira resposta em 
casos de sinistros locais, 
bem como o estreitamento 
de laços entre a COMPDEC 
de Baependi e o Corpo de 
Bombeiros Militar.

São Lourenço integra discussão 
para regionalização do Serviço 

de Inspeção Municipal

Treinamento de combate a incêndio 
florestal COMPDEC de Baependi

Regionalização vai permitir fomento e desenvolvimento 
econômico da região

de renda e o fomento da eco-
nomia local. 

Participaram da reunião o 
secretário de Indústria, Co-
mercio, Agricultura e Desen-
volvimento Econômico, Theo 

Silva, a coordenadora da Sala 
Mineira do Empreendedor, 
Ana Paula Ferraz, e a médica 
veterinária responsável pelo 
SIM e autoridade fiscal, Maria 
Emília M. Chaves.


