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Após dois anos de pa-
ralização devido a pan-
demia, a peregrinação de 
Nhá Chica,  aconteceu 
tradicionalmente no dia 1º 
de maio. O percurso de 33 
quilômetros cortou as cida-
des de São Lourenço, So-
ledade de Minas, Caxambu 
e Baependi. A realização 
aconteceu com o apoio 
das prefeituras das cidades 
citadas, empresas, institui-
ções e voluntários. O Tiro 
de Guerra de São Louren-
ço apoiou a peregrinação 
nos pontos marcados com 
enfermeiros e um grupa-
mento fez o percurso junto 
aos peregrinos, uma forma 
de observar o decorrer do 
evento e acionar os carros 
de apoio e ambulâncias 
quando necessário. 

Marmoraria Cristal
Dois anos de sucesso no atendimento 

a São Lourenço e região

XXII Peregrinação de Nhá Chica
A peregrinação acontece anualmente no dia 1º de maio, é patrimônio imaterial 

tombado de São Lourenço com o intuito de eternizar esta tradição e fomentar o turismo

“A união faz a força”. Sob 
esta máxima, foi idealizada em 
São Lourenço, por quatro só-
cios, uma empresa do setor de 
mármores e granitos, atendendo 
diversas cidades da região.

A Marmoraria Cristal, gra-
ças ao dinamismo de seus 
empreendedores, aliado a 
uma rigorosa distribuição de 
funções na sua estrutura de 
atendimento e produção, se 
firma cada vez mais como uma 
empresa que detém a prefe-
rência dos consumidores que 
buscam o profissionalismo, o 
esmero no acabamento das 
peças, produtos da mais alta 
qualidade e o respeito aos pra-
zos de entrega, onde o custo-
benefício, em qualquer que 
seja o investimento, doméstico 
ou empresarial, se torna extre-
mamente compensador.

Detendo grande expe-
riência no ramo - e com a 
valiosa vantagem de já terem 
trabalhado juntos em outras 
empresas do setor, o que lhes 
confere grande afinidade - os 
sócios da Cristal tiveram mui-
tas facilidades em adequar 
seus conhecimentos às ne-
cessidades do mercado, atu-
almente muito mais exigente, 
aperfeiçoando o seu “Just in 
Time” - o momento certo de 
ação - implantando um siste-

ma de produção a partir da de-
manda previamente verificada 
- ao que os proprietários estão 
constantemente atentos - eli-
minando deficiências na estru-
tura logística, maximizando a 
operacionalização e, com isto,  
privilegiando a clientela, tanto 
em seu atendimento inicial, 
quanto na produção e entrega, 
o que canaliza, de forma muito 
eficiente, os seus esforços 
em favor do atendimento dos 
anseios dos consumidores, 
hoje acostumados à presteza 
e rapidez dos modernos siste-
mas de compra e venda, onde 
suas expectativas quanto ao 
fornecedor de um produto ou 
serviço determinam sua fideli-
dade ao consumo e, portanto, 
sua preferência.

A Cristal coloca à disposi-
ção do mercado, com entrega 
em toda a região, projetos 
personalizados, com requinte 
de acabamento; verdadeiras 
peças artísticas, produzidas 
com mármores e granitos de 
primeiríssima linha, nacionais 
ou importadas e com facilida-
des de pagamento.

A Marmoraria Cristal está 
estabelecida à Rua Santo 
Elói, 460, no bairro Federal, 
atendendo pelos telefones 
(35) 3332-6085 e (35) 99905-
6085 (Whatsapp).

Créditos de imagem: Secretaria de Turismo e Cultura de São Lourenço 
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Você Pergunta: A Bí-
blia mostra que havia um 
amor muito grande entre 
Davi e Jônatas, ao ponto 
desse amor deles ultra-
passar o amor de mulheres 
(Davi disse isso). Isso seria 
uma prova de que esses 
dois eram homossexuais? 
Como podemos entender 
esse texto bíblico?

Caro leitor, esse texto 
bíblico que você citou é 
usado muitas vezes para 
defender um caso homos-
sexual entre Davi e Jôna-
tas, mas isso é feito com 
muita maldade, sem a 
devida análise do signifi-
cado e intenção do escritor 
bíblico na narrativa.

E, claro, como sempre 
é feito pelos críticos da 
Bíblia, isolando textos para 
criar “narrativas” incorretas 
do ponto de vista herme-
nêutico!

Vamos entender todo 
esse contexto e compreen-
der em detalhes por que o 
amor deles ultrapassava o 
amor de mulheres.

O amor entre Davi e 
Jônatas ultrapassava 
o amor de mulheres
 
(1) A narrativa bíblica 

mostra Jônatas (filho do rei 
Saul), por diversas vezes, 
livrando Davi dos intentos 
maldosos de seu pai Saul, 
que queria matá-lo. Jôna-
tas falava muito bem de 
Davi a seu pai:

“Então, Jônatas falou 
bem de Davi a Saul, seu 
pai, e lhe disse: Não pe-
que o rei contra seu servo 
Davi, porque ele não pecou 
contra ti, e os seus feitos 
para contigo têm sido mui 
importantes” (1 Samuel 
19:4)

Isso ocorria porque Jô-
natas amava Davi de uma 
forma muito profunda, eles 
tinham uma aliança de 
amizade entre eles: “Jôna-
tas e Davi fizeram aliança; 
porque Jônatas o amava 
como à sua própria alma” 
(1 Samuel 18:3).

Havia um reconheci-
mento de Jônatas de que 
Davi era um homem de 
Deus e de que iria ser o 
rei de Israel em algum 
momento. E, claro, ele 
também via que seu pai 
Saul estava equivocado 
nas perseguições que fa-
zia contra Davi!

(2) A questão começa 
a ser distorcida quando 
alguns pegam expressões 
como “Jônatas o amava 
como a sua própria alma” 
e aplicam malícia pecami-
nosa, fazendo insinuações 
maldosas que não estão 
na Bíblia!

Expressões de amizade 
como essa indicam a pu-
reza de um amor fraternal 
verdadeiro em sua essên-
cia. E não distorções peca-
minosas e maliciosas!

A Bíblia diz que esse 
amor era tão forte que, 
após a morte de Jônatas, 
Davi escreveu o seguinte:

“Angustiado estou por 
ti, meu irmão Jônatas; tu 
eras amabilíssimo para 
comigo! Excepcional era 
o teu amor, ultrapassando 
o amor de mulheres” (2 
Samuel 1:26)

(3) A primeira coisa a 

Gerais

O amor de Davi por Jônatas 
ultrapassava o amor de 

mulheres. Eles eram gays?

Postado por Presbítero André Sanchez

Aumenta busca de 
brasileiros que querem 

morar em Portugal

Dados sobre fiscalização 
mostram impunidade no 

combate ao desmatamento

entender é que tanto Davi 
quanto Jônatas tinham re-
lacionamentos heterosse-
xuais. Jônatas teve mulher 
e filhos e Davi também. 
Aliás, Davi teve mais de 
uma mulher e muitas con-
cubinas!

Isso já ajuda a mos-
trar que no contexto não 
estamos falando de dois 
homens que eram homos-
sexuais.

Davi, inclusive, chama 
Jônatas de “irmão”, o que 
mostra a natureza do amor 
a que ele está se referindo 
ali!

Alguns interpretam a 
frase de Davi sobre seu 
amor por Jônatas “ultra-
passando o amor de mu-
lheres” como um amor ho-
mossexual entre os dois. 
Mas esse pensamento 
está baseado em um erro 
muito grande, grosseiro, 
que mostraremos ainda 
com mais detalhes a se-
guir…

(4) O erro está em achar 
que o amor sexual, erótico 
é o maior amor de todos! 
Mas não é. Biblicamente, 
o amor fraterno é aquele 
que sobressai a todos os 
outros tipos!

Jesus disse algo sobre 
esse tipo de amor: “Nin-
guém tem maior amor do 
que este: de dar alguém 
a própria vida em favor 
dos seus amigos” (João 
15:13).

Sim, para a tristeza 
daqueles que sexualizam 
tudo, a Bíblia mostra que 
o amor fraternal sobressai 
ao “amor erótico”!

Por isso, as demons-
trações de amor fraterno 
entre pessoas do mesmo 
sexo NÃO SÃO indicativo 
de que temos ali desejos 
homossexuais envolvi-
dos!

(5) Por fim, o sábio per-
cebeu com clareza que 
existem amigos que têm 
um nível de intimidade 
na amizade que pode até 
mesmo ultrapassar os la-
ços de sangue:

“O homem que tem 
muitos amigos sai perden-
do; mas há amigo mais 
chegado do que um irmão” 
(Provérbios 18:24)

Esse tipo de amizade é 
rara, mas era exatamente 
o tipo de amizade, cheia de 
amor fraterno, que Davi e 
Jônatas cultivaram. Algo 
admirável, saudável, aben-
çoador! Quem dera amiza-
des tão profundas como 
essas existissem mais em 
todos os tempos!

Confundir isso com re-
lação homossexual é uma 
distorção maldosa. Um 
exame minucioso como 
esse que fizemos demons-
tra isso de forma clara.

Portanto, a amizade de 
Davi e Jônatas é daqueles 
textos descritivos da Bíblia, 
cirurgicamente inseridos 
por Deus em Sua palavra, 
para nos exemplificar mo-
dos de viver que superam 
os atos pecaminosos que 
estamos tão acostumados 
a ver nesse mundo!

E, claro, somente pes-
soas inseridas em altos 
graus de pecado e rebelião 
contra Deus podem distor-
cer de forma tão feia textos 
com esses!

O número de brasileiros que 
moram legalmente em Portugal 
cresce a cada ano e atingiu 
a marca recorde de 209.072 
pessoas em 2021 - 13% a mais 
do que em 2020. Dessa forma, 
segundo o Serviço de Estran-
geiros e Fronteiras (SEF), os 
brasileiros são considerados a 
maior comunidade imigrante em 
território português, totalizando 
aproximadamente 29% de todos 
os estrangeiros em situação 
regular no país.

  E esse número deve con-
tinuar aumentando, segundo 
estimativas do Clube do Pas-
saporte, empresa especializa-
da na obtenção da cidadania 
portuguesa que assessora inte-
ressados. Somente nos quatro 
primeiros meses de 2022, houve 
um aumento de 368% de brasi-
leiros que buscaram a agência 
para viabilizar a cidadania por-
tuguesa em relação ao mesmo 
período de 2021. 

    Segundo o fundador do 
Clube do Passaporte, Gabriel 
Ezra, diversos motivos favore-
cem essa demanda crescente, 
como a busca por mais qua-
lidade de vida, segurança e 
estabilidade. “Essas questões, 
em conjunto com a familiaridade 
com a língua, fazem de Portugal 
o destino preferido dos brasilei-
ros. O processo para obtenção 
da cidadania, no entanto, cos-
tuma ser burocrático. Por isso 
é preciso um encaminhamento 
correto para concretizar esse 
sonho”, explica. 

  Existem basicamente duas 
vias mais conhecidas pelas 
quais o processo pode ser 
iniciado: por atribuição (pos-
sibilitada quando o ancestral 
português pertence à primeira 
ou segunda geração familiar 
do Requerente) ou por meio do 
Golden Visa. 

“Para cada um dos processos 
há a necessidade de apresentar 
documentos diferentes”, afirma.

  No caso de quem busca o 
processo por atribuição, se faz 
necessário fazer um levanta-
mento de todos os documentos 
necessários para comprovação 
do direito à cidadania, como 
certidões de nascimento e de ca-
samento do familiar português. 

  Já na opção Golden Visa, 

Mais de 97% dos alertas de 
desmatamento no Brasil verifi-
cados pelo MapBiomas desde 
janeiro de 2019 não possuem 
registro de ação de fiscalização 
ou autorização, de acordo com 
os dados oficiais disponíveis 
pelo governo federal. Ao anali-
sar cinco estados da federação 
- Goiás, Mato Grosso, Minas 
Gerais, Pará e São Paulo - 
encontrou-se uma situação um 
pouco melhor. O destaque é 
Mato Grosso, onde a fiscaliza-
ção já incidiu sobre 29% dos 
alertas de desmatamento. É o 
que mostra o primeiro conjunto 
de dados do Monitor da Fis-
calização do Desmatamento 
- uma nova plataforma online 
que o MapBiomas lança nesta 
terça-feira (3/5). Ela apresenta 
de forma direta, atualizada e 
transparente os dados de au-
torizações de desmatamento 
e ações de fiscalização por 
parte do governo federal e dos 
governos estaduais de cinco 
unidades federativas.

O Monitor da Fiscalização 
do Desmatamento é uma ini-
ciativa do MapBiomas lidera-
da pelas equipes do Instituto 
Centro de Vida (ICV) e Brasil 
IO que recolhe e organiza in-
formações sobre autorizações 
de desmatamento, autuações 
de fiscalização e embargo de 
propriedades rurais emitidos 
pelos órgãos federais e estadu-
ais de controle. Para isso, são 
acessadas as bases de dados 
disponíveis em plataformas 
digitais dos órgãos como o SI-
NAFLOR e o Portal de Dados 
Abertos do IBAMA e o Portal 
de Transparência da Secreta-
ria do Meio Ambiente do Mato 
Grosso. Todos os dados são 
então cruzados com os alertas 
de desmatamento publicados 
do MapBiomas para identificar 
o quanto do desmatamento 
detectado no Brasil tem ações 
de fiscalização sobrepostas. 
No momento, o monitoramento 
contempla o governo federal 
e cinco estados que já dispo-
nibilizam dados geográficos. 
Ao longo dos próximos meses 
outros estados serão incorpora-
dos à medida que publiquem os 
dados de fiscalização.

O que os primeiros dados 
do Monitor da Fiscalização do 
Desmatamento mostram é que 
até março de 2022, no caso 
do governo federal, apenas 
2,17% dos alertas tiveram al-
guma ação de fiscalização. A 
área com ações de fiscalização 
registrada alcançou 13,1% do 
total de desmatamento detec-
tado desde 2019.

No caso dos governos es-
taduais, a situação varia de 
estado para estado, mas já 
mostra dados mais favoráveis 
em alguns casos:

- Em Minas Gerais, ações 
de fiscalização da SEMAD ou 
autorizações emitidas pelo IEF 
cruzaram geograficamente com 

o programa oferece vistos de 
residência em Portugal em troca 
de investimentos no país luso. 
“Nesses casos, depois de cinco 
anos com direito à residência, 
o investidor pode se tornar ci-
dadão português. Existe ainda 
uma série de benefícios que po-
dem trazer inúmeras vantagens, 
como o direito ao Golden Visa 
para toda a família do investidor, 
e não apenas para uma única 
pessoa”, destaca.

  Sob uma nova legislação, 
desde janeiro de 2022 o investi-
mento mínimo para quem optar 
pelo processo via Golden Visa 
passou a ser de 500 mil euros 
na maior parte das modalida-
des, com exceção da aplicação 
em imóveis e produção artís-
tica. “Existem particularidades 
específicas em cada tipo de 
processo. Por isso é preciso 
ficar atento aos detalhes para 
conseguir, de fato, legitimar a 
cidadania portuguesa por essa 
via”, lembra Ezra. 

   Além das já mencionadas, 
há ainda a opção por natu-
ralização, como ocorre pela 
via sefaradita, concedendo o 
direito à cidadania portuguesa 
a qualquer descendente judeu 
perseguido na época da In-
quisição. Contudo, em março 
deste ano, Portugal publicou um 
decreto de lei que altera os re-
quisitos para concessão desse 
tipo de nacionalidade. “De todo 
modo é preciso estabelecer um 
parecer sobre a viabilidade do 
processo, realizando um estudo 
genealógico, com preparação 
de toda documentação familiar 
até a descoberta do ancestral 
judeu. Entretanto, se nada for 
mudado, temos uma margem 
temporal para dar entrada aos 
pedidos sem comprometer as 
novas regras estabelecidas por 
essa alteração”, diz. 

  Independentemente de qual 
tipo de processo for escolhido, 
o último passo para validar o 
direito à cidadania é a entrada 
com pedido no Ministério da 
Justiça de Portugal. “Sabemos 
que nem todos têm a possibili-
dade de percorrer esse caminho 
sozinho. Por isso, contar com 
uma ajuda especializada é fun-
damental para agilizar e efetivar 
o processo”, finaliza Ezra. 

Passamos por um enorme 
desafio como nação. A pande-
mia e a crise econômica têm 
testado os limites dos brasi-
leiros. Desemprego, inflação e 
medo passaram a fazer parte 
da rotina de uma população 
que não espera soluções dos 
governos e precisa encontrar 
caminhos para vencer este 
período de enormes desafios. 
Para além dos auxílios, o 
Brasil sabe que somente pode 
contar com a capacidade de 
seu povo.

Neste caminho de crise, os 
mineiros mostraram que tem 
muito a revelar para o Brasil. 
Os mineiros, longe de depen-
der dos políticos, preferiram 
tentar vencer a crise usando 
seu próprio talento e suas pró-
prias forças. Este caminho foi 
trilhado por nosso ativo mais 
importante, o empreendedoris-
mo. Desde aquelas pequenas 
iniciativas, passando pela cria-
ção de novos negócios e ações 
autônomas, Minas Gerais tem 
mostrado que é capaz de dri-
blar a crise melhor que qual-
quer outro estado brasileiro. 

Nosso estado lidera, por 
exemplo, o ranking nacional de 
dispensa de alvarás e exigên-
cias normativas para atividades 
classificadas como baixo risco e 
que não oferecem perigo à saú-
de e à segurança da sociedade, 
como bares, padarias, salões 
de beleza, lojas de roupas, bor-
racharias. Um movimento que 
incentiva os pequenos empre-
endedores mineiros a encon-
trarem o caminho de saída da 
crise impulsionado pelos seus 
próprios talentos. O embrião de 
uma pequena revolução liberal 
de verdade.

Belo Horizonte alcançou o 

1º lugar no quesito tempo para 
se abrir um empreendimento. 
É possível abrir as portas de 
um estabelecimento na capital 
mineira em 9,5 dias, enquanto 
em outras cidades esse prazo 
pode chegar a um mês. Mais 
do que isso, as mulheres em-
preendedoras já representam 
a maioria quando se fala de 
empresas com até quatro anos 
de vida em Minas Gerais. 

Sabemos que para vencer 
a crise, precisamos contar 
com o talento dos brasileiros. 
O governo não gera riqueza, 
ele apenas toma parte da ri-
queza produzida pelos nossos 
empreendedores para gerir 
a máquina pública. Sem em-
preendedores, que assumem 
o risco de implementar negó-
cios e pagam impostos, não 
existem recursos ou verbas 
públicas para custear o SUS, 
segurança ou escolas públi-
cas. Dependemos de nossos 
empreendedores para fazer 
funcionar a máquina pública. 
Sem eles, não há Estado.

Aqui em Minas Gerais foram 
revogados mais de 458 atos 
normativos, que incluem de-
cretos, portarias e resoluções. 
Desburocratizar é o melhor 
caminho para incentivar nosso 
povo a colocar os seus talentos 
em favor de seu próprio país. 
De acordo com os dados da 
Receita Federal, divulgados 
pelo Sebrae, o estado cresceu 
18,89% na abertura de novas 
empresas em comparação com 
2020. Isso é um sinal importan-
te para Minas e um exemplo 
para o Brasil. 

O que Minas Gerais tem de 
melhor é o talento de nosso 
povo. Os mineiros tem mos-
trado isso.

Empreendedorismo Mineiro

22,4% dos alertas de desmata-
mento publicados no estado. Os 
alertas onde foram identificadas 
ações representam somados 
34,6% da área desmatada.

- 29,5% dos mais de 13 mil 
alertas de desmatamento de 
Mato Grosso incidiram na ação 
de fiscalização ou autorização 
de desmatamento. Após a aqui-
sição de sistema de alertas de 
desmatamento com imagens 
de alta resolução, o estado 
tem fortalecido o combate ao 
desmatamento ilegal. Quando 
considerada a área total dos 
alertas com alguma ação ou 
autorização o percentual sobe 
para 41%.

- Pará é o estado com mais 
alertas de desmatamento vali-
dados pelo MapBiomas - mais 
de 60 mil desde janeiro de 
2019. A partir da análise dos 
dados públicos disponíveis, em 
1,8% desses alertas incidem 
autorizações ou embargos do 
governo estadual, o que repre-
senta 9,8% do desmatamento 
total publicado.

- Em São Paulo, as ações de 
fiscalização do SIMA cobriram 
21% alertas de desmatamento 
que ocorreram no estado, ou 26 
% da área total desmatada.

- Em Goiás, as ações de 
fiscalização abrangeram 10,3% 
alertas de desmatamento que 
ocorreram no estado que re-
presentam 24,8% da área de 
desmatamento detectada no 
período.

“O que foi possível constatar 
com o Monitor da Fiscalização 
do Desmatamento é que apesar 
da abundância de informações 
e evidências de crimes ambien-
tais, as ações de fiscalização 
ainda estão aquém do necessá-
rio para coibir o desmatamento” 
afirma Ana Paula Valdiones, co-
ordenadora do ICV e uma das 
responsáveis pela plataforma.

“A aplicação de multas, 
apreensões, embargos, inter-
dições, entre outras medidas 
dos órgãos competentes, po-
dem impedir danos ambientais, 
punir infratores e evitar futuras 
infrações ambientais”, explica 
Tasso Azevedo, coordenador 
geral do MapBiomas. “Existem 
avanços importantes, espe-
cialmente nos estados, mas os 
dados do Monitor mostram que 
a impunidade ainda marca o 
desmatamento ilegal no Brasil”, 
completa. “Dar transparência e 
publicidade às ações de fisca-
lização do desmatamento per-
mite aos tomadores de decisão, 
especialmente no setor privado 
e financeiro, uma visão mais 
clara dos riscos que correm 
em relação à contaminação da 
cadeia produtiva com produtos 
oriundos locais com atividades 
ilegais de desmatamento”, 
destaca.

. A transparência ativa é um 
dos gargalos para acompanha-
mento das ações de combate 
ao desmatamento ilegal
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Municipal de Saúde, em São Se-
bastião do Paraíso está atendendo 
cerca de 600 pessoas desde que 
foi retomado no final de março des-
te ano. A atividade é gerenciada 
por Marina Barbosa e tem entre os 
seus coordenadores o professor 
de Educação Física, Olavo Martins 
Júnior. “É um projeto que voltou 
com grande suporte da equipe 
das unidades de saúde, que faci-
litaram a vida da população com 
a inscrição e atestados feitos em 
todas as unidades”, define. (Jornal 
do Sudoeste – São Sebastião do 
Paraíso)

Relógio Floral é retirado para 
manutenção após 

vandalismo

O Relógio Floral, um dos pon-
tos turísticos mais conhecidos 
de Poços de Caldas, precisou 
ser retirado para realização de 
manutenções. Devido a atos de 
vandalismo, registrados pela Se-
cretaria Municipal de Turismo, que 
ocasionaram problemas ao funcio-
namento do relógio, foi necessária 
a retirada para os serviços de 
reparo. A equipe da Secretaria 
Municipal de Obras, em parceria 
com a Secretaria Municipal de 
Turismo, realizou o procedimento, 
retirando por completo todo apa-
relho. (Jornal da Cidade – Poços 
de Caldas)

A GSA Alimentos 
em Ouro Preto

A empresa vencedora do pro-
cesso de licitação do galpão em 
Cachoeira do Campo, GSA Ali-
mentos, trouxe a sua matriz para o 
distrito, tornando-se oficialmente, 
uma fábrica com sede em Ouro 
Preto. O ato se deu através da 
transferência do CNPJ para o mu-
nicípio, o que formaliza a chegada 
do novo empreendimento. Essa foi 
uma das primeiras ações concreti-
zadas da Secretaria de Desenvol-

Quase 500 detentos 
usam tornozeleira

Um estudo inédito, realiza-
do pelo Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG) entre os 
meses de janeiro e fevereiro, 
revelou detalhes do universo 
dos detentos com tornozeleira 
eletrônica no estado. O levanta-
mento apontou que 487 pessoas 
usam o monitoramento eletrôni-
co em Juiz de Fora. Em Minas, 
são 5.755 indivíduos com o dis-
positivo, sendo 3.558 na capital 
e Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, e 2.197 nas cidades 
do interior. Entre outros municí-
pios foram também destacados 
Uberlândia (708), Governador 
Valadares (455), Pouso Alegre 
(254), Montes Claros (178) e 
Alfenas (75). (Tribuna de Minas 
– Juiz de Fora)

SES previne 
contra a raiva

A partir da notificação de 
um caso suspeito de raiva hu-
mana, em 04/04, no município 
de Bertópolis, a Secretaria de 
Estado de Saúde de Minas 
Gerais (SES-MG) iniciou uma 
série de medidas que objetivam 
evitar a transmissão da doença. 
As ações visam a realização de 
bloqueio vacinal dos contatos 
próximos das pessoas que 
adoeceram, dos indivíduos sus-
ceptíveis, imunização de cães e 
gatos, bem como a identificação 
das causas e circunstâncias dos 
contágios com o envio de espe-
cialistas ao local. Até o momen-
to, há três casos confirmados e 
um em investigação na região. 
(Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Projeto atende cerca 
de 600 pessoas

O Projeto de Hidroginástica 
desenvolvido pela Secretaria 

vimento Econômico, Inovação 
e Tecnologia e que reforça o 
compromisso da atual gestão 
em gerar emprego e renda para 
a população ouro-pretana. (O 
Liberal – Ouro Preto)

PC e Creas orientam famí-
lias

Psicóloga e delegada em 
Governador Valadares desta-
cam que famílias devem prestar 
mais atenção no comportamen-
to das crianças em casa. Em 
caso de denúncias, disque 100. 
“A criança fala com o compor-
tamento e a gente escuta com 
os olhos”, explica a psicóloga 
infantojuvenil Amanda Afonso, 
do Centro de Referência Espe-
cializado de Assistência Social 
(Creas). É também com base 
nessa explicação que os órgãos 
responsáveis pela segurança 
pública e assistência familiar 
de Valadares realizam o Maio 
Laranja. (Diário do Rio Doce – 
Governador Valadares)

Prefeitura fiscaliza
 contrato com a Copasa

Um problema constante 
em Ouro Branco era a falta de 
água em 2018. Os moradores 
estavam sempre demonstrando 
insatisfação contra a Copasa 
sobre a prestação de serviços 
pelas redes sociais e até na 
prefeitura. Devido a isso, a 
PMOB trabalhou e conseguiu 
com que a empresa atendesse 
com satisfação os moradores 
da cidade. Com as reclamações 
e relatos da população, foi aber-
to um processo administrativo 
contra a empresa, gerando uma 
multa no no valor de aproxima-
damente R$ 400 mil (quatro-
centos mil reais) e culminou em 
uma CDA (Cobrança de Dívida 
Ativa). (Correio Online – Con-
selheiro Lafaiete)

Os Correios lançam hoje 
(4), no Dia Internacional do 
Bombeiro, uma emissão postal 
Especial Profissão: Bombeiros. 
Com esta segunda emissão, 
os Correios dão sequência à 
série “Profissões”, que lançará 
selos postais relativos a cinco 
profissões brasileiras entre os 
anos de 2021 e 2025. O primei-
ro da Série Profissões abordou 
o Gari, em uma homenagem 
a uma atividade muitas vezes 
invisível e essencial para o dia 
a dia de toda cidade.

O destaque da série hoje 
(4) é o Bombeiro, profissio-
nal de grande importância, 
responsável pelo socorro e 
salvamento das mais diversas 
situações de emergências. O 
selo também traz a represen-
tação de bombeiros e algumas 
ferramentas de trabalho.

Desde o início da história da 
humanidade, o fogo foi grande 
fator de desenvolvimento mas 
também responsável por par-
te dos maiores desastres em 
devastação do meio ambiente 
e perda de vidas, a prevenção 
e o combate a incêndios é a 
principal atividade dos Bom-
beiros mas é só uma parte 
das muitas atribuições des-
tes profissionais que atuam 
em situações de risco como 
acidentes, explosões, altura, 
desabamentos, perdidos em 
mata, emergências químicas 
com produtos perigosos e tem 
papel importante na educação 
e nos serviços de proteção e 
defesa civil.

Se a história da profissão 
no mundo tem mais de 2 mil 
anos, no Brasil ela teve início 
em 1856, com o primeiro ser-
viço público governamental na 

então capital Rio de Janeiro. 
Este trabalho foi coordenado 
por engenheiros e executado 
por moradores e escravos, 
porém somente em 1880 es-
tes coordenadores vieram a 
receber patentes de oficiais 
militares. Em 1876, em Manaus 
(AM), foi criado o primeiro 
serviço público Municipal de 
Bombeiros, que até antes era 
realizado por moradores de 
forma voluntária, sendo que 
em 1892 foi formalizado o 
primeiro serviço público não 
governamental, os Bombeiros 
Voluntários de Joinville (SC).

Décadas após surgiram os 
primeiros serviços de bombei-
ros militares pelo país. No mun-
do, somente o Brasil possui 
serviços de bombeiros militares 
ou de polícia militar estadual ou 
distrital. Em todos os demais 
países estes serviços são civis 
e municipais.

Para ingressar na profissão 
na área civil a pessoa precisa 
ser certificada em curso pro-
fissionalizante reconhecido de 
nível básico, ou ser diplomado 
em curso técnico ou superior 

Série profissões de Selo 
Bombeiros são homenageados com emissão especial

e então como profissional 
da área buscar aprovação 
em concurso público ou pro-
cesso seletivo. Bombeiros e 
Bombeiras poderão exercer 
a profissão em todo país em 
serviços públicos ou privados. 
Já para a carreira militar, não é 
necessário que a pessoa tenha 
curso profissionalizante prévio. 
A própria corporação militar 
promove a formação de seus 
recrutas, bastando apenas 
os interessados passarem no 
concurso e também serem 
aprovados no curso interno de 
formação, exercendo assim a 
profissão exclusivamente na 
respectiva corporação.

Arte do selo – O selo traz 
uma composição de diversos 
bombeiros, demonstrando a 
diversidade de seus equipa-
mentos e uniformes. Um dos 
uniformes representados, ves-
tido pela bombeiras do canto 
inferior esquerdo, é o padrão 
nacional adotado pelo Brasil.

Na parte inferior, ao centro, 
é possível ver um cão de res-
gate. As mangueiras enlaçadas 
são símbolos da profissão e 
podem ser encontradas em 
diversos brasões das corpo-
rações existentes no país. Ao 
fundo, é possível ver as duas 
maiores áreas de atuação des-
te profissional: o meio urbano 
e o florestal.

A artista do selo é Adriana 
Shibata. A técnica utilizada foi 
computação gráfica. A tiragem 
é de 240 mil selos, com valor 
facial do 1º Porte da Carta (R$ 
2,35). A folha, com 30 selos, 
estará disponível a partir da 
próxima sexta-feira (6) na loja 
virtual e em breve nas princi-
pais agências dos Correios.

O primeiro encontro do 
seminário Empreende Manti-
queira acontece no dia 11 de 
maio, na cidade de Andrelân-
dia. Durante a abertura oficial 
do seminário, será realizada 
uma apresentação sobre as 
tendências do turismo e as po-
tencialidades das Montanhas 
Mágicas, pela consultora do 
Sebrae, Marília Ribeiro.

No dia 12 de maio, acontece 
o segundo encontro, com uma 
rodada de capacitações com 
o tema “Governança do Turis-
mo”, que é destinada aos fun-
cionários públicos do turismo, 
conselheiros municipais (de 
turismo e de patrimônio histó-
rico) e às pessoas e empresas 
ligadas ao setor. Este encontro 
acontece simultaneamente nas 
cidades de Andrelândia, Car-
valhos, Liberdade, Minduri e 
Passa Vinte, todas associadas 
ao Circuito Montanhas Mágicas 
da Mantiqueira, e tem como pa-
lestrantes o Valtenes Claudino 
Resende (diretor de turismo da 
cidade de Teresina de Goiás), 
Alexandre Melo (Secretário 
de Turismo de São Lourenço, 
ex-presidente de Convention & 
Visitors Bureau e gestor da Vila 
Chico Hotel Fazenda e Restau-
rante do Chico) e Ana Carla 
Moura (Coordenadora-Geral 
de Áreas Estratégicas para 
Desenvolvimento Turístico do 
Ministério de Turismo).

Além disso, o seminário 
realizará também outros en-
contros nestas cidades, que 
contarão com uma temática 
diferente por dia. Confira a 

programação:
11 de maio: Tendências do 

turismo e potencialidades das 
Montanhas Mágicas - às 19h00 
no Cine Theatro Glória, em 
Andrelândia.

12 de maio: Governança do 
Turismo - às 18h30 em todas 
as cidades participantes.

01 de junho: Cultura Gas-
tronômica - às 18h30 em todas 
as cidades participantes.

02 de junho: Produtos da 
Terra: Cachaça - às 18h30 
em todas as cidades partici-
pantes.

06 de julho: Produtos da 
Terra: Queijo - às 18h30 em to-
das as cidades participantes.

07 de julho: Produtos da 
Terra: Artesanato - às 18h30 
em todas as cidades partici-
pantes.

10 de agosto: Meios de 
Hospedagem - às 18h30 em to-
das as cidades participantes.

11 de agosto: Atrativos Tu-
rísticos - às 18h30 em todas as 
cidades participantes.

Cidades da região 
realizam o seminário 

Empreende Mantiqueira
Uma iniciativa do Circuito Montanhas Mágicas da Manti-

queira que traz diversas capacitações gratuitas para 
pessoas e empresas ligadas ao turismo

30 de agosto: Guias e Ope-
radores de Turismo - às 18h30 
em todas as cidades partici-
pantes.

31 de agosto: Marketing 
Digital - às 18h30 em todas as 
cidades participantes.

01 de setembro: Como 
aumentar suas vendas - às 
19h00 no Cine Theatro Glória, 
em Andrelândia.

Todas as ações são 100% 
gratuitas e os detalhes com-
pletos sobre a programação 
podem ser encontrados no 
site do Circuito: www.monta-
nhasmagicas.com.br e também 
no Facebook e Instragram: @
circuitomontanhasmagicas

O Empreende Mantiqueira 
é uma realização do Circui-
to Montanhas Mágicas da 
Mantiqueira, das Prefeituras 
Municipais de Andrelândia, 
Carvalhos, Liberdade, Minduri 
e Passa Vinte e conta com a 
parceria com a Emater, IMA, 
SEBRAE, SENAC, SENAR e 
Ministério do Turismo.
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Eventos

Festival reúne os melhores doces do 
Sul de Minas em São Lourenço

 Os apaixonados por doces 
mineiros já têm um destino certo 
para visitar durante o mês de ju-
nho. A cidade de São Lourenço, 
no Sul de Minas, irá sediar a 4ª 
edição do “Doces Minas – Fes-
tival Mineiro de Doces”, entre os 
dias 16 e 19 de junho.  

 O evento contará com ex-
positores locais e regionais, 
desde os fabricantes de doces 
mais tradicionais - como doces 
de leite, compotas, goiabadas 
e afins - até os que atendem 
às novas tendências do mer-
cado - como os orgânicos, zero 
açúcar, isentos de glúten, sem 
lactose e produtos direcionados 
ao público fitness, como paço-
cas com Whey Protein. 

 Durante os três dias do 
evento, o público poderá apren-
der e degustar receitas espe-
ciais em aulas gastronômicas, 
no espaço “Quitandas de Mi-
nas”, ou ainda participar da 
prosa na beira do tacho de co-
bre, vivenciando a produção de 
doce artesanal. A programação 
contará também com apresen-
tações musicais, gratuitas e 
abertas ao público.  

 De acordo com Claudia 
Pimentel, diretora do São Lou-
renço Convention & Visitors 
Bureau, o evento faz parte 
de uma série de ações com o 
intuito de promover o turismo 
na cidade, bem como este 

importante setor da economia 
industrial regional.  

“São Lourenço, assim como 
toda a região onde a cidade 
está localizada, é reconhecida 
nacionalmente como local de 
origem para doces e gulosei-
mas tradicionais ligadas à cozi-
nha mineira. Durante o evento, 
nosso objetivo será promover 
o turismo criativo, com aquele 
cheirinho de doce fresquinho 
saindo do tacho, que só o minei-
ro sabe fazer”, ressalta ela. 

 O “Doces Minas – Festival 
Mineiro de Doces” é realizado 
pelo São Lourenço Convention & 
Visitors Bureau, com o apoio da 

Minalba Brasil/Aguas São Louren-
ço, apoio institucional do Grupo 
Unis - Faculdade São Lourenço e 
fomento da Secretaria de Turismo 
e Cultura de São Lourenço. 

 
Sobre São Lourenço: 
 
Situada no sul de Minas 

Gerais, São Lourenço é uma 
cidade hospitaleira e com um 
agradável clima de montanha 
presenteado pela Serra da 
Mantiqueira. Perfeita para re-
carregar as energias, a cidade 
atrai turistas de todo o país 
interessados em explorar as 
regiões do Circuito das Águas, 

O evento “Doces Minas – Festival Mineiro de Doces” contará com aulas gastronômicas 
e apresentações musicais gratuitas entre os dias 16 e 19 de junho

assim como os fãs do ecoturis-
mo, turismo rural e da gastrono-
mia mineira.  

 A cidade é conhecida por 
ser o berço de delícias gas-
tronômicas como o primeiro 
requei jão do Brasi l ,  além 
de ser referência nos doces 
tradicionais e diet. Do emo-
cionante passeio de Maria Fu-
maça até uma corrida de kart, 
passando pelo voo de balão e 
pelos roteiros em fazendas, a 
cidade é sempre acolhedora e 
rica em atrativos. 

Informações: https://doces-
minas.com / https://www.face-
book.com/docesminasfestival

Maior doce de abóbora com coco do Sul de Minas produzido durante o  evento

Público visitando os estandes

Atrações Musicais

Aula Show

Créditos de imagem: Convention e Visitours Bureau
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São Lourenço

No dia 25 de abril, 42 
São-lourencianos e 04 aran-
tinenses foram ao programa 
“Faustão na Band”participar 
da plateia no auditório João 
Jorge Saad, o maior auditório 
de televisão do Brasil, que foi 
ao ar no dia 28 de abril.

O grupo foi organizado pelo 
Jornal Correio do Papagaio 
com o intermédio do jornalista 
Márcio Campos, apresentador 
do Jornal Terra Viva e repórter 
da Tv Band.

A participação foi no qua-
dro “Na Pista do Sucesso” 
que trouxe famosos do Axé, 
Funk, Samba e MPB que 
contou com a participação da 
atriz e psicóloga Maria Paula 
e do ator Raphael Viana que 
disputaram o jogo.

O quadro na pista do su-
cesso apresenta grandes 
nomes musicais nas noites de 
quinta-feira, onde os convida-
dos tentam adivinhar os hits 
do momento ou que marcaram 
época.  Anne Lottermann dá 
uma ‘ajudinha’ com algumas 
dicas aos competidores, mas 
quando eles não acertem 
quem é o cantor, o auditório 
arrisca o palpite.

Nesta edição os cantores 
foram, do samba Mar’tnália, 
do funk  MC G15, da MPB 
João Bosco e do axé Tuca 
Fernandes, que apresentaram 
seus principais hits. 

A plateia recebeu todos de 

Caravana de São Lourenço participa do 
programa Faustão na Band

Jornalista Márcio Campos, Jor. Claudiane e o Hist. Kelvin

Participantes da caravana de São Lourenço 

Sra Eni e Ena com a animadora de palco “Michael Jackson”

Organizada pelo Jornal Correio do Papagaio, 46 pessoas participaram das gravações

Cantora Mar’tnália e o apresentador Fausto Silva Caravana no auditório João Jorge Saad

Bailarinas e MC G15 com o apresentador Faustão

No sábado dia 30/04, acon-
teceu o segundo desafio Friend 
Runner 8KM, desta vez em uma 
corrida noturna diversos corre-
dores partiram da Praça João 
Lage (Praça Brasil), pelas ruas 
da cidade de São Lourenço com 
a largada oficial as 19:30hs.

A competição foi dividida em 
modalidades Masculino e Fe-
minino e o evento contou com 
o apoio da Prefeitura de São 
Lourenço por meio da Secreta-
ria de Turismo e Cultura.

O número de participantes 
nas corridas de rua no Brasil e 
no mundo teve um grande cres-
cimento. Podemos supor que 
isso ocorreu, pois as pessoas 

2° Desafio Friend Runner
estão cada vez mais buscando 
sair do sedentarismo, participar 
de algum grupo, seguir reco-
mendações medicas ou perder 
peso. Um evento que fomenta o 
turismo e tem grande participa-
ção de municipes que integram 
diversos grupos de treinos de 
São Lourenço.

1° colocado da modalidade 
Geral masculino - Atleta N° 103 
Giovani dos Santos / equipe As-
sessoria GS - tempo do trajeto 
23:39 minutos.

1° colocado da Modalidade 
Geral Feminino - Atleta N° 22 
Amanda Aparecida de Oliveira / 
equipe Real Mercês - tempo do 
trajeto 27:36 minutos.

pé e com muita animação can-
taram todas as musicas.

Além da tradicional “Casse-
tadas do Faustão”, joão Gui-
lherme, filho do apresentador 
animou a plateia e soltou a voz 
no hit “Exagerado” entoado 
por Tuca Fernandes após ser 
instigado pelo Faustão a tocar 
um rock nacional.

A caravana  foi totalmente 
gratuita, incluindo onibus, 
almoço e lanche da tarde 
para a maior comodidade dos 
participantes.

Créditos de imagem: Lucas Oliveira, Davi Amorim, Secretaria de Turismo e Cultura de São Lourenço 

Créditos de imagem:  JCP, Tv Band e internet
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A associação “AMAR” 
com o apoio da Secretaria 
de Turismo e Cultura de 
São Lourenço, realizarão a 
36ª Edição da Feira Mineira 
de Artesanato Rural em 
São Lourenço, dos dias 14 
a 24 de abril e teve tambem 
a presença das associa-
ções “FEIRART” e “TREM 
DAS ARTES”.

A Feira Movimentou o 
centro Turístico da Cidade 
durante os dois feriados 
prolongados do mês de 
abril, (Semana Santa e 
Tiradentes), o evento tam-
bém é visto como alivio e 
esperança pelos artesões, 
que após dois anos de 
pandemia da Covid-19 
começam a retomar a todo 
vapor suas atividades.

36° Feira Mineira de 
Artesanato Rural

Escola de esportes de São Vicente de 
Minas é campeã em torneio de futsal
Depois de vencer por 

12x1o Baependi Esporte, a 
equipe da Escola de Esportes 
sagrou-se campeã do torneio 
de futsal preparatório para 
os Jogos Escolares de Minas 
Gerais (JEMG) e disputado 
no dia 21 de abril, no Ginásio 
Poliesportivo Geraldo Ramos 
de Oliveira.

A competição contou tam-
bém com a participação de 
times de Andrelândia (River) 
e Arantina (Acaraí). O favori-
tismo do grupo de São Vicente 
de Minas ficou evidente já no 
primeiro jogo, quando bateu o 
Acaraí por 9x1.

“Os resultados, muito im-
portantes, confirmam que a 
equipe da Escola de Esportes 
encontra-se num momento 
extremamente positivo, física 
e tecnicamente bem prepa-
rada, o que nos deixa muito 
felizes”, comemora o técnico 
Bruno Carielo.

Além de ressaltar os bene-
fícios da prática esportiva para 
a saúde e a socialização dos 
jovens, com a realização de 
atividades como este torneio, 
a Prefeitura Municipal promo-
ve também a regionalização.

O prefeito Lili destaca ain-
da que os resultados posi-
tivos ampliam o interesse 
pelo esporte: “A cada vitória, 
maior é o número de crianças 
que se inscrevem no projeto. 
Participar de iniciativas assim 
contribui e muito para o de-

senvolvimento físico, mental 
e social da juventude. Além 
do mais, o esporte evita que 
nossos jovens sigam cami-
nhos indesejáveis”.

A Escola de Esportes pos-
sibilita a vicencianos com 
idade entre 10 e 17 anos o 
acesso a treinos, jogos amis-
tosos e competições, nas mo-
dalidades futsal e vôlei. Com 
alto nível de competitividade, 
o programa é referência na 
região e vai além da atividade 
esportiva, já que visa à for-
mação integral, em práticas 
esportivas, recreativas e cultu-
rais no contra-turno escolar 

Créditos de imagem: Assessoria de Comunicação de São Vicente de Minas 

Créditos de imagem: Davi Amorim, Secretaria de Turismo e Cultura de São Lourenço 
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ANDRELÂNDIA

A Fundação Guairá de 
Andrelândia, no período de 
10/04 á 17/04, apresentou 
uma exposição beneficente 
de Mandalas, da artista plas-
tica  Karla Rivelli. 

Em entrevista, Karla Rivelli, 
contou o motivo que a levou a 
realizar esta exposição.

“Faço mandalas a alguns 
anos, vi nas mandalas uma ma-
neira de me distrair, eu medito 
e consigo ir a outros lugares 
por meio da arte. Eu relaxo,  já 
que neste período estava com 
depressão, fazer mandalas me 
ajudou. Uma amiga me con-
tou que em Andrelândia uma 
pessoa estava com esclerose 
múltipla estava com dificulda-
de financeira para adquirir os 
remédios. Resolvi fazer esta 
exposição e entregar o dinheiro 
para esta pessoa conseguir se 
manter por um tempo.”

A arte tem o poder de comu-
nicar emoções e sentimentos, 
sem o uso de palavras, espa-
lhando empatia de maneira in-
consciente. Segundo estudos, 
atividades criativas ligadas a 
arte podem aliviar o estresse, 
diminuir a ansiedade e ajudar 
a combate a depressão.

Ações beneficentes são 
sempre uma via de mão du-
pla. Uma pessoa se propõe 
a ajudar e recebe o bem em 
troca. Ao ser questionada 
sobre o sentimento de ajudar 
o outro ela disse:

“Estou emocionalmente fe-
liz e realizada em poder ajudar 
o meu próximo.”

Artista Karla Rivelli

Artista Karla Rivelli com seu marido Cacau

Karla, Prefeito Cacau e Vice-prefeito  Ibraim

   O filme “Peixinho da 
Horta: entre afetos e al-
quimias”, realizado em 
parceria entre a secretaria 
de cultura de Andrelândia-
MG , Prefeitura Municipal e 
Fundação Guairá, foi sele-
cionado para fazer parte do 
Prêmio Primeiro Olhar no 
XXII Encontro de Cinema 
de Viana em Portugal, na 
mostra Olhares Frontais. 
   O documentário foi feito 
com recursos da Lei Aldir 
Blanc do Estado de Minas, 
nomeada em homenagem 
ao músico Aldir Blanc, 
vítima da COVID-19, a Lei 
instituiu medidas de apoio 
às/aos trabalhadoras/es da 
cultura atingidos pela pan-
demia a partir de três eixos: 
renda emergencial mensal; 
subsídio para manutenção 
de espaços, grupos e orga-
nizações culturais; e cha-
madas públicas, prêmios 
e outros instrumentos. 
e aborda a gastronomia 
mineira, tendo como prota-
gonista, Cassilda, que faz 
o famoso peixinho da horta 
de uma maneira especial.
    O Prémio PrimeirOlhar 
é uma secção competitiva 
com o objetivo de pro-

mover o documentaris-
mo e premiar o melhor 
documentário realizado 

Documentário de Andrelândia 
participa de Festival de 

Cinema em Portugal

Exposição da artista plástica Karla Rivelli 
foi sucesso de público e de vendas

A artista Karla conta que 
seu inicio no meio artístico atra-
vés das mandalas iniciou com 
uma visita a loja de seu filho, 
onde ela observou o descarte 
de pastilhas coloridas e pensou 
em um modo de reutiliza-las. A 
partir daí ela começou a produ-
zi-las apenas por hobby e hoje 
além de sua exposição benefi-
cente, um hotel que esta sendo 
construído em São Vicente de 
Minas contará com suas obras 
em todos os quartos. Através 
da arte, cada um recebe uma 
mensagem diferente a partir da 
contemplação.

O valor arrecadado foi de 
aproximadamente 7 mil reais 
com a venda de cerca de 70 
obras, o intuito deste evento 
é levantar fundos para a aqui-
sição de medicamentos para 
pessoas com graves proble-
mas de saúde, que demanda 
solução urgente.

por alunos de escolas de 
cinema, de audiovisuais e 
comunicação, ou por partici-

pantes em cursos de do-
cumentarismo promovi-
dos por outras entidades.

Valor arrecado foi destinado a compra de medicamentos para 
uma pessoa  em tratamento de esclerose multipla
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Receita da Semana
Frango com

 Ora-pro-nobis

INGREDIENTES
•1 frango limpo, cortado e temperado
•1/4 de xícara de azeite
•1 tablete de caldo de galinha (preferência 

caipira)
•2 dentes de alho picados em pequenos 

pedaços
•2 cebolas cortadas em pedaços médios
•1 pedaço de pimentão vermelho (prefe-

rência) picado
•Suco de 1/2 limão pequeno
•Algumas pitadas de molho inglês
•30 folhas de ora-pro-nóbis (aproximada-

mente)
•Sal a gosto

MODO DE PREPARO
1. Junte, em uma panela o azeite, o suco 

de 1/2 limão e os pedaços de frango.
2. Mexa em fogo médio até que o frango 

comece a dourar.
3. Acrescente os dentes de alho picadinhos 

e mexa por mais alguns minutos.
4. Após dourar levemente os pedaços 

de frango, retire o excesso de gordura da 
panela.

5. Acrescente as cebolas e o pimentão, 
misturando-os aos pedaços de frango.

6. Junte algumas pitadas de molho inglês 
e o caldo de galinha e 1 xícara de água 
quente.

7. Acrescente água quente, aos poucos, 
em pequenas quantidades, até que o frango 
cozinhe (assim o caldo ficará mais grosso 
e saboroso).

8. Prove o caldo e acrescente sal, caso 
julgue necessário.

9. Após o frango cozido, espalhe as folhas 
de ora-pro-nóbis por cima do frango, sem 
mexer ou misturar, de maneira a cobrir caldo 
de folhas.

10. Tampe bem a panela e deixe cozinhar 
em fogo baixo por mais ou menos 3 minu-
tos.

11. Sirva com arroz branco, feijão batido 
e angu.
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Após dois anos de pa-
ralização devido a pan-
demia, a peregrinação 
de Nhá Chica,  aconte-
ceu tradicionalmente no 
dia 1º de maio. 

O percurso de 33 
quilômetros cortou as ci-
dades de São Lourenço, 
Soledade de Minas, Ca-
xambu e Baependi. A re-
alização aconteceu com 
o apoio das prefeituras 
das cidades citadas, 
empresas, instituições 
e voluntários.

 O Tiro de Guerra de 
São Lourenço apoiou 
a peregrinação nos 
pontos marcados com 
enfermeiros e um gru-
pamento fez o percurso 
junto aos peregrinos, 
uma forma de observar 
o decorrer do evento 
e acionar os carros de 
apoio e ambulâncias 
quando necessário. 

De acordo com o Co-
mandante do TG 04-
024, Sargento Alcânta-
ra, o Exército Brasileiro 
tem como principio ga-
rantir a segurança dos 
civis, em especial os 
peregrinos que partici-
param da caminhada de 
Nhá Chica.

Em suas primeiras 
edições, a peregrinação 
teve como ponto de par-
tida oficial uma capela 
erguida no bairro Nossa 
Senhora de Lourdes. 
Localizada na Rua Ana 
Amélia P. Ferreira, a 
edificação foi erguida 
por Marco Auréllio Ro-
drigues, de 65 anos, 
nas adjacências de sua 
casa. Com sua arquite-
tura peculiar, a capela 
cuja construção foi ini-
ciada em 1997, chama a 
atenção de quem passa 
pelo bairro.

Nos primeiros anos a 
organização estabele-
cia o amanhecer como 
horário de partida, no 
entanto, com o cresci-
mento do número de 
peregrinos e com as 
primeiras missas em 
Baependi sendo cele-
bradas logo cedo, mui-
tos fiéis estabeleceram 
a caminhada noturna 
como referência.

O peregrino Kelvin 
Rodrigo fez sua primeira 
participação a pé, “Uma 
tradição que traz um 
sentido religioso que 
nos motiva a refletir so-
bre os novos caminhos 
a serem trilhados em 
nossa vida com a frase 
da Nhá Chica, “Isso 
acontece porque eu 
rezo com fé”.   

A devoção a Beata 
me acompanha desde 
criança, pra mim ela é 
a protetora do Sul de 
Minas”.

Diferentes motiva-
ções levam devotos e 
turistas a percorrerem 
os 33 quilômetros de 
caminhada, cruzando 
estradas de terra das 
zonas rurais das quatro 

cidades do circuito, até 
o ponto de chegada, o 
Santuário Nossa Senho-
ra da Conceição, mais 
conhecido como Igreja 
de Nhá Chica, na cidade 
de Baependi. Ali podem 
participar das celebra-
ções das missas e fazer 
pedidos e agradecer 
milagres recebidos por 
intercessão da Beata.

De acordo com João 
Vítor Gorgulho, empre-
sário e fundador do Mo-
vimento Viva São Lou-
renço Viva, a primeira 
caminhada entre São 
Lourenço e Baepen-
di aconteceu em 1999 
com a participação de 
aproximadamente 700 
pessoas.

Os peregrinos são 
atraídos “pelo ideário de 
transformação interior e 
aperfeiçoamento pes-
soal que normalmente 
é atribuído a esse tipo 
de peregrinação”.

XXII Peregrinação da Beata Nhá Chica 
A peregrinação acontece anualmente no dia 1º de maio, é patrimônio imaterial 

tombado de São Lourenço com o intuito de eternizar esta tradição e fomentar o turismo 

São Lourenço

Créditos de imagem: Eduardo Almeida, Secretaria de Turismo e Cultura de São Lourenço e Santuário de Nhá Chica

Missa no novo Santuário de Nhá Chica que está em fase de construção

Estrada Real que liga São Lourenço a Baependi 

Ponto Nº 08 em caxambu 

Posto de apoio com enfermeiras e soldados 

Peregrinos entre Caxambu e Baependi 

Peregrinos saindo da Via Ramon em São Lourenço

Grupamento do exército que participou da caminhada a pé 

Primeiros grupos de peregrinos chegando ao Santuário


