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No dia 11 de maio, 
aconteceu na cida-
de de Andrelândia-
MG, a cerimônia de 
abertura oficial do 
Seminário Empre-
ende Mantiqueira. A 
solenidade foi reali-
zada no Cine-The-
atro Glória e reuniu 
cerca de 150 pes-
soas. O seminário 
realizará 11 encon-
tros gratuitos sobre 
turismo simultane-
amente nas cinco 
cidades do Circuito

V Bike Fest em São Lourenço
Promoção de grandes eventos na cidade aquece a

economia local e gera emprego e renda

O Seminário acontece em todas as cidades do circuito

O Turismo é uma das princi-
pais atividades econômicas de 
São Lourenço, juntamente com 
o comércio e o setor de serviços. 
Para atrair recursos financeiros 
e movimentar o comércio local, 
o Governo Municipal investe for-
temente em eventos que atraiam 
grande quantidade de turistas 
para a cidade.

O Bike Fest é um desses 
eventos, por isso, é chamado 
de evento indutor. Em sua quin-
ta edição, este ano realizado 
entre os dias 20 e 22 de junho, 
o evento contou com 16.347 
pessoas inscritas e a presen-
ça de nove mil motocicletas 
vindas de diversas partes do 
país circulando pelas ruas da 
estância hidromineral.

A presença dos motociclis-
tas fez com que mais de 100% 
dos leitos de hospedagem do 
município fossem ocupados, 
levando as pessoas a procu-
rarem meios de hospedagem 
alternativos na cidade e leitos 
hoteleiros em cidades vizinhas, 
a exemplo de Pouso Alto, So-

ledade de Minas, Carmo de 
Minas e Caxambu.

Durante o final de semana do 
evento 480 pessoas trabalharam 
diretamente no evento e 1.400 
conseguiram trabalho em função 
do Bike Fest. Cerca de R$ 7 mi-
lhões movimentaram a cidade a 
partir de um investimento de R$ 
80 mil do Governo Municipal e 
apoio das logístico e operacional 
das Secretarias de Turismo e 
Cultura, Infraestrutura, SL Trans, 
Saúde e SAAE.

“Quando realizamos even-
tos deste porte, é certo que 
nossa economia é alavancada 
com os recursos financeiros 
deixados pelos turistas. Toda 
a engrenagem da economia é 
movimentada, a exemplo do 
setor do comércio, hospedagem 
e serviços. Isso faz com que 
mais impostos sejam arrecada-
dos pela prefeitura, permitindo 
ao Governo Municipal realizar 
investimentos na cidade, a 
exemplo da saúde, social, obras 
de infraestrutura, entre outras”, 
explicou o prefeito Lessa.  

LIBE

Circuito  Montanhas Mágicas 
Empreende Mantiqueira
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Você pergunta: Como é 
possível que anjos tivessem 
filhos com mulheres, con-
forme ensina Gênesis 6:2? 
Eu sempre achei esse texto 
estranho mas, ao que parece, 
tinha de fato forças malig-
nas atuando ali. Pode fazer 
um estudo para aprender-
mos mais lições desse texto?

(1) Comecemos relem-
brando o texto: “vendo os 
filhos de Deus que as filhas 
dos homens eram formosas, 
tomaram para si mulheres, as 
que, entre todas, mais lhes 
agradaram” (Gênesis 6:2).

A primeira coisa que se faz 
necessária aqui é a definição 
de quem são esses “filhos 
de Deus” mencionados aqui, 
que desejaram e tomaram 
para si as “filhas dos homens”.

(2) Começo explicando 
uma grande confusão que 
as pessoas fazem. À luz do 
Novo Testamento, o con-
ceito de “filho de Deus” é 
que são aqueles que rece-
beram Jesus Cristo em sua 
vida, como ensina João 1:12:

“Mas,  a  todos quan-
tos o receberam, deu-lhes 
o poder de serem feitos fi-
lhos de Deus, a saber, aos 
que creem no seu nome”

 O que o apóstolo João en-
sina é que filho de Deus é só 
quem recebe a Cristo. Sendo 
assim, quem não é filho, é ape-
nas criatura de Deus, ou seja, 
pessoas criadas pelo Senhor.

No entanto, esse con-
ceito só foi conhecido após 
Cristo. Antes de Cristo esse 
não era o conceito exato de 
“filho de Deus” quando são 
citados no Velho Testamento.

Nesse caso devemos com-
preender a expressão filho 
de Deus como “criatura de 
Deus” e podia ser aplica-
da tanto a homens como 
até mesmo para seres ce-
lestiais (como em Jó 1:6).

Sabendo disso, agora po-
demos examinar pelo me-
nos 3 interpretações sobre 
quem são esses filhos de 
Deus de Gênesis. Vejamos:

(3) A primeira interpre-
tação aponta que os “filhos 
de Deus” seriam os setitas 
(descendentes de Sete, filho 
de Adão). Nesse caso, o texto 
bíblico estaria fazendo um 
contraste entre a linhagem de 
Caim e a linhagem de Sete.

O foco aqui estaria em mos-
trar como os setitas (que seria 
um povo justo) se envolveram 
com as filhas dos homens (no 
caso elas seriam as descen-
dentes de Caim) e isso gerou 
uma mistura de famílias, que 
por sua vez gerou uma malda-
de sem precedentes na terra.

(4) A segunda interpretação 
aponta que os “filhos de Deus” 
seriam anjos que estavam aqui 
na terra e tiveram relações 
amorosas com mulheres e ge-
raram filhos delas, seres huma-
nos “híbridos”, parte filhos de 
homens, parte filhos de anjos.

Nesse caso, o texto bíblico 
estaria mostrando que esses 
anjos caídos, misturando-se 
com os humanos também caí-
dos, geraram uma maldade in-
crivelmente grande na terra, o 
que depois resultou no dilúvio.

Essa interpretação é tam-
bém fundamentada em Ju-
das 1:6: “e a anjos, os que 
não guardaram o seu esta-
do original, mas abandona-
ram o seu próprio domicílio, 
ele tem guardado sob tre-
vas, em algemas eternas, 
para o juízo do grande Dia”

(5) A terceira interpretação 
aponta que os “filhos de Deus” 
seriam descendentes de La-
meque (não o Lameque pai 
de Noé), mas o Lameque ma-
ligno, descendente de Caim.

Nesse caso o texto estaria 
mostrando como a maldade 
se multiplicou, contaminando 
quase todas as pessoas da 
terra até aquele momento.

É possível que dentro des-
sa interpretação, as “filhas 
dos homens” fossem descen-
dentes de Sete, que foram 
dadas em casamento a esses 
homens tiranos! Ou quem 
sabe tomadas à força, rapta-

Gerais

Os filhos de Deus de Gênesis 
6:2. Anjos que tiveram filhos 

com mulheres?

Postado por Presbítero André Sanchez

IBGE: desemprego cai 
para 10,5% e atinge menor 

patamar desde 2015

das (o texto diz “tomaram”)?

(6) Agora que conhece-
mos as interpretações mais 
possíveis para esse texto, 
faz-se necessário fazer pon-
derações. Começo falando 
sobre a interpretação mui-
to defendida de que anjos 
tomaram mulheres para si.

A meu ver essa interpre-
tação é a mais improvável de 
todas. Anjos, apesar de serem 
mostrados na Bíblia fazendo 
missões aqui na terra, pela 
ordem de Deus, nunca são 
mostrados tendo uma vida du-
radoura como se fossem seres 
humanos. Os atos que fazem 
são sempre menções pontuais!

Logo, crer que anjos des-
ceram aqui, casaram com 
mulheres e tiveram até fi-
lhos, parece ser bem absurdo! 
Além disso, Jesus explicou 
que esse tipo de coisa não 
faz parte da vida de anjos:

“Pois, quando ressuscita-
rem de entre os mortos, nem 
casarão, nem se darão em ca-
samento; porém, são como os 
anjos nos céus” (Marcos 12:25).

Além disso, em Gênesis 6:3 
observamos que Deus fala ex-
clusivamente dos seres huma-
nos mortais que estavam em 
pecados graves e não mencio-
na nada de julgamento a anjos:

“Então, disse o SENHOR: 
O meu Espírito não agirá para 
sempre no homem, pois este é 
carnal; e os seus dias serão cen-
to e vinte anos” (Gênesis 6:3)

(7) A interpretação de que os 
filhos de Deus de Gênesis 6:2 
são os setitas (descendentes de 
Sete) é defendida por muitos.

Mas ela parece não expli-
car muito bem como a mal-
dade dessa união se disse-
minou tão rápido por meio da 
ação pontual de alguns setitas 
que casaram com mulheres 
da descendência de Caim.

Mas é uma interpretação 
mais forte do que a dos an-
jos, isso é fato, pois explica-
ria ao menos uma escala-
da maior do pecado nessa 
mistura de famílias de justos 
com injustos, levando justos 
a serem atraídos para uma 
vida de pecado sem limites!

(8) Mas a interpretação 
que mais me agrada, na ver-
dade, seria uma combinação 
de duas das interpretações 
que trabalhamos no estudo:

Esses filhos de Deus se-
riam, na verdade, descen-
dentes de Caim. São cha-
mados ali de filhos de Deus 
porque nesse contexto sig-
nifica “criatura de Deus”.

Os anjos (caídos) na re-
alidade entram como influ-
ência demoníaca existente 
na vida desses homens ma-
lignos. São homens possu-
ídos pelo maligno, agindo 
com toda sorte de maldade!

Note que o texto não diz 
que eles casaram com as 
mulheres, mas diz que “to-
maram para si mulheres, as 
que, entre todas, mais lhes 
agradaram” (Gênesis 6:2).

Isso pode ser uma indi-
cação de que eles raptaram, 
ou até mesmo forçaram es-
sas mulheres a se casarem 
com eles, sem consentimento!

Isso explicaria a escalada 
cada vez maior da maldade 
descrita ali, que culminou no di-
lúvio derramado por Deus para 
limpar a terra dessa geração!

Somente Noé e sua família 
acharam graça dianteSomente 
Noé e sua família acharam 
graça diante de Deus e fo-
ram preservados! Observe o 
contraste feito por Deus: “Po-
rém Noé achou graça diante 
do SENHOR” (Gênesis 6:8)

(9) Dessa forma, por mais 
que esse texto tenha as suas 
dificuldades interpretativas, 
podemos ver que Deus quer 
mostrar ali de forma clara que, 
uniões que tem por objetivo 
aumentar cada vez mais a 
escalada do pecado só po-
dem culminar no juízo do 
Senhor sobre o ser humano!

O que de fato ocorreu com 
o derramar do dilúvio que ex-
terminou todas essas pessoas 
mencionadas, exceto Noé e 
sua família, pois Noé era um 
homem cheio da graça de Deus!

O desemprego caiu 0,7 ponto 
percentual no trimestre encerrado 
em abril em comparação com o 
trimestre anterior e 4,3 pontos 
percentuais na comparação anu-
al, e fechou o período em 10,5% 
- menor taxa para um trimestre 
encerrado em abril desde 2015, 
quando a desocupação ficou em 
8,1%. Os dados são da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domi-
cílios Contínua (Pnad Contínua), 
divulgada hoje (31) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE).

O número de pessoas ocupa-
das chegou ao recorde histórico 
de 96,5 milhões - a maior taxa da 
série iniciada em 2012, com um 
aumento de 1,1% na comparação 
trimestral. A alta foi de 1,1 milhão 
de pessoas no trimestre e de 9 
milhões de ocupados no ano.

Em abril de 2021, o Brasil 
passava pelo pior momento da 
pandemia da covid-19, com os 
óbitos que chegaram a passar de 
3 mil por dia.

A população desocupada foi 
estimada em 11,3 milhões de 
pessoas, uma queda de 25,3% 
no ano. De acordo com a coor-
denadora da pesquisa, Adriana 
Beringuy, a queda na desocupa-
ção vem se mostrando sustentada 
desde o trimestre encerrado em 
julho de 2021, com avanços nos 
setores de transporte, armaze-
nagem e correio, administração 
pública, defesa, seguridade so-
cial, educação, saúde humana e 
serviços sociais.

“O grupo administração pú-
blica, defesa, seguridade social, 
educação, saúde humana e ser-
viços sociais foi impulsionado 
pelo crescimento em educação, 
que inclui tanto a rede pública 
como a privada. Em outros ser-
viços, destaca-se o aumento 
nos serviços de embelezamento, 
como cabeleireiros, manicure e 
esteticista”.

O nível da ocupação, que re-
presenta o percentual de pessoas 
ocupadas na população em idade 
de trabalhar, foi estimado em 
55,8%, uma alta de 0,5 ponto per-
centual na comparação trimestral 
e de 4,8 pontos percentuais ante 
igual trimestre do ano anterior.

Já a força de trabalho, que 
soma as pessoas ocupadas e as 
desocupadas, foi estimada em 
107,9 milhões de pessoas, um 
aumento de 0,4% em comparação 
ao trimestre encerrado em janei-
ro e de 5,1% frente ao mesmo 
trimestre de 2021. Este é o maior 
contingente de pessoas na força 

Por Gislene Vilela

Morador de São Lourenço 
desde 2018, Paulo Santos, 
prestes a comemorar 75 anos, 
marinheiro aposentado, conta 
que a Estância Hidromineral é 
inspiração e parte do cenário 
dos contos em que se passa 
a sua primeira obra intitulada 
“O Caminho de um Só”. O livro 
publicado em 2021, um eBook 
Kindle - livro digital na platafor-
ma da Amazon foi best-seller na 
categoria Literatura e Ficção.

A Câmara Municipal de 
São Lourenço concedeu, dia 
30/05, durante sessão ordinária 
Moção de Congratulações ao 
escritor. A iniciativa, de autoria 
do vereador Marcelo Ribeiro de 
Oliveira (PL), teve como objeti-
vo parabenizar e homenagear o 
autor pelos significativos contos 
sobre o município. “Que haja 
muita inspiração para continu-
ar escrevendo e enaltecendo 
a cidade de São Lourenço e, 
nessa nova etapa da vida, sua 
habilidade só seja engradecida! 
”, destacou o vereador.

 O conto “O Santo e a Cida-
de”, mostra a primeira conexão 
do escritor com a cidade de São 
Lourenço. Um spoiler exclusi-
vo para os leitores do Jornal 
Correio do Papagaio. Será 
publicado em breve no segundo 
livro do autor.

O Santo e a cidade
Um erro geográfico ou talvez 

um acerto, cá me fizeram vir e, 
pelo resto dos meus dias, lem-
brarei um em especial, aquele, 
do descobrimento, da alegria e 
tranquilidade da chegada.

 Em uma das solitárias via-
gens, caminhos tortuosos e 
curvilíneos me trouxeram aqui, 
num ameno dia de verão. As 
ruas limpas e sombreadas, cal-
çadas com pedras, encheram 
meus olhos e, ainda sem saber 
onde estava, parei o carro e 
caminhei pela cidade banhada 
de cores e sol.

Depois de provar da comida e 
beber a água que emanava das 
suas entranhas, decidi, naquele 
instante, que não mais sairia 
daqui. Soube que cidade e água 

tinham em comum o santo nome 
do mártir e me tornei seu mais 
novo e orgulhoso cidadão.

Caminho pelas trilhas, pelo 
belo Parque das Águas e me 
atrevo, como novo amante, a 
exaltar qualidades que observo 
a cada dia vivido aqui, com mi-
nha nova paixão. Descobri que 
o Santo morreu aos 33 anos, 
assado vivo numa grelha e que 
mesmo sofrendo as terríveis do-
res do fogo, mostrou seu humor 
e sua fé gigantesca para dizer 
aos seus algozes que o viras-
sem, pois um dos seus flancos 
já estava assado.

 Depois da água, dos doces 
e da beleza natural, outros pra-
zeres passaram a fazer parte 
da minha vida como sentir frio, 
vestir um casaco, colocar luvas 
e andar pelas ruas da Europa 
sem sair daqui.

 E o santo surge em sinais 
antes despercebidos. Ao pas-
sar por Niterói, notei o nome 
de um bairro, São Lourenço. 
Parei, entrei na bela igreja a 
ele dedicada e num súbito 
momento de comunhão pedi a 
Deus pelos meus amores, ami-
gos, minha vida e agora, pela 
minha também, amada cidade 
e seu padroeiro. Percebo que 
ela, que um dia me acolheu, 
tem acrescentado mais coisas 
boas à minha vida. Sua água 
maravilhosa continua matando 
minha sede e revitalizando mi-
nha saúde.

 Tenho sido abençoado com 
muitas alegrias ao percorrer os 
novos e velhos caminhos das 
Minas Gerais vivendo dias me-
lhores e mais felizes. Agradeço 
a “ele” por me fazer saber disso 
enquanto vivo e respiro.

São Lourenço
 inspira escritor

de trabalho da série.
Formalidade

O IBGE aponta para o aumento 
no número de empregados com 
carteira de trabalho assinada no 
setor privado, chegando a 35,2 mi-
lhões de pessoas. Na comparação 
trimestral o aumento foi de 2% e na 
anual houve crescimento de 11,6% 
no emprego formal.

Os setores que mais em-
pregaram no período foram o 
comércio, reparação de veículos 
automotores e motocicletas e 
informação, comunicação e ati-
vidades financeiras, imobiliárias, 
profissionais e administrativas.

Os empregados no setor 
público ficaram estáveis em 11,5 
milhões de pessoas.

Os setores de ocupação in-
formal se mantiveram estáveis 
na comparação trimestral. Com 
isso, a taxa de informalidade caiu 
0,3 ponto percentual no trimestre 
anterior, para 40,1% da população 
ocupada, totalizando 38,7 milhões 
de pessoas.

Já na comparação anual, 
houve aumento de 20,8% no 
número de empregados sem car-
teira assinada no setor privado, 
chegando ao recorde histórico 
de 12,5 milhões de pessoas. Os 
trabalhadores por conta própria 
subiram 7,2% no ano, chegando 
a 25,5 milhões de pessoas.

A subutilização caiu 1,4 ponto 
percentual no trimestre e ficou 
em 22,5%, somando 26,1 mi-
lhões de pessoas. A população 
subocupada por insuficiência de 
horas trabalhadas caiu para 6,6 
milhões de pessoas, uma redução 
de 5,3% em relação ao trimestre 
anterior.

A população desalentada 
também caiu, ficando em 4,5 mi-
lhões de pessoas, uma redução 
de 6,4% em relação ao trimestre 
anterior e de 24,6% na compara-
ção anual.

Rendimento
De acordo com a pesquisado-

ra Adriana Beringuy, o aumento 
da ocupação não se refletiu no 
rendimento real habitual, que 
caiu 7,9% na comparação anual, 
ficando em R$ 2.569 no trimestre 
encerrado em abril.

“Embora tenha havido cres-
cimento da formalidade, não foi 
observada expansão do rendimento 
médio real do emprego com carteira 
assinada no setor privado. Além 
disso, houve queda no rendimento 
do setor público”, disse.

A massa de rendimento real habi-
tual somou R$ 242,9 bilhões, ficando 
estável na comparação anual.

André Naves 

O Brasil tem potencial para 
se tornar o líder global na produ-
ção e desenvolvimento energé-
tico limpo. Mas para que isso se 
concretize, necessário se faz que 
a sociedade civil lidere o país po-
liticamente para patamares mais 
elevados de desenvolvimento 
efetivamente sustentável.

No bojo dessa potencialidade, 
o crescimento da produção de 
energia fotovoltaica é um marco 
fundamental desta chamada 
energia verde e renovável. Dentre 
as mais relevantes economias do 
mundo, o Brasil já tem posição de 
destaque na produção energéti-
ca limpa e renovável, baseado 
na matriz hídrica. Entretanto, 
a mudança do regime pluvial 
ocasionado pela emergência 
climática denota as vulnerabili-
dades do setor hidrelétrico, que 
vem perdendo espaço, a cada 
dia, para a produção fotovoltaica 
de energia, que se aproveita da 
abundante e perene incidência 
solar em nosso país. 

Festejamos que, em 2019, 
o mercado de energia solar no 
Brasil cresceu mais de 212%, 
alcançando a marca de 2,4 GW 
instalados. Segundo a Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Ane-
el), foram instalados mais de 110 
mil sistemas fotovoltaicos de mini 
e microgeração, correspondendo 
a R$ 4,8 bilhões e 15 mil profissio-
nais trabalhando na área.

Do mesmo modo, os ventos 
são intensos em nosso território, 
especialmente no Nordeste, e a 
energia eólica, de acordo com a 
Aneel, é a segunda fonte de ma-
triz elétrica brasileira, atrás ape-
nas da hidrelétrica. Atualmente, o 
Brasil é o 7º no ranking mundial 
do Global Wind Energy Council 
(GWEC). Até o 1º semestre de 
2020, estavam instalados 16 
GW, em 637 parques eólicos e 
7.738 aerogeradores, segundo a 
Associação Brasileira de Energia 
Eólica - ABEEólica -, que prevê 
cerca de 24,2 GW de capacidade 
instalada até 2024, considerando 
leilões já realizados e contratos 
firmados no mercado livre.

De maneira similar, a produ-
ção nacional de biogás - em geral 
o metano combustível gerado 
pela fermentação anaeróbica de 
matéria orgânica de origem vege-
tal ou animal, como a biomassa, 
esterco, lixo orgânico -, tem cres-
cido substancialmente. O volume 
de biogás para fins energéticos 

teve um aumento médio de 20% 
ao ano, entre 2015 a 2019; atin-
gindo 23% de 2019 para 2020. 
Após o início de operação das 
37 plantas que estão em fase de 
implantação ou reforma, o Brasil 
alcançará uma produção anual de 
2,2 bilhões de Nm³.

Mas o potencial de produção 
de biogás bruto, calculado pela 
ABiogás, é muito maior, de 82,58 
bilhões de metros cúbicos ao ano, 
considerando os setores: sucroe-
nergético, saneamento, proteína 
animal e produção agrícola. As-
sim, se comparamos com o atual 
cenário de produção de biogás no 
Brasil, de 1,83 bilhão de metros 
cúbicos ao ano, constata-se que 
apenas 2% do total é aproveitado 
e que há oportunidade de expan-
são em 98%!

A energia verde também 
vem do etanol. O Brasil obteve, 
em 2020, 35,6 bilhões de litros 
provenientes da cana-de-açúcar 
e do milho. Foi a maior produção 
de etanol da história; um acrés-
cimo de 7,5% em comparação a 
2018/19, o que demonstra que 
a produção de combustíveis a 
partir do agronegócio e de fontes 
correlatas tem potencial para 
sustentar um ciclo de crescimento 
econômico.

 E com todas essas opções, 
aumenta a possibilidade de ge-
ração do chamado hidrogênio 
verde, obtido a partir de fontes 
renováveis, em processos sem 
emissão de carbono. A AproBio, 
Associação dos Produtores de 
Biocombustível do Brasil, utilizan-
do dados do Hydrogen Council, 
aponta que a produção e expor-
tação do hidrogênio deverá res-
ponder, em 2050, por 20% de toda 
a demanda de energia global, 
gerando um mercado de US$ 2,5 
trilhões. Como o Brasil tem cerca 
de 80% da sua matriz elétrica 
renovável, pode se tornar um dos 
grandes protagonistas desse mer-
cado. Fontes como solar, eólica, 
biomassa, biogás e etanol entram 
no rol de opções para geração de 
hidrogênio verde.

Logicamente que essas po-
tencialidades só se concretizarão 
em novos patamares de pereni-
dade e justiça no desenvolvimen-
to se estiverem baseadas em um 
marco institucional impessoal, 
transparente e eficiente, em que 
o combate e a prevenção à cor-
rupção gozem de estabilidade e 
segurança. 

O Brasil clama por sustenta-
bilidade!

Brasil: a potência da 
energia verde

Cláudio Penedo Scarpa, Cristina Penedo Scarpa 
Pinto, Janice Maria Penedo Scarpa e Márcio Pe-
nedo Scarpa - Granja Santa Marta Unidade Passa 
Quatro, por determinação do Conselho Estadual 
de Política Ambiental – COPAM, torna público 
que solicitou, por meio do Processo Administra-
tivo nº 06042/2004/012/2016, Solicitação SLA nº 
2022.05.01.003.0003203, renovação da Licença de 
Operação, para atividade de avicultura de postura, 
cód. G-02-02-1 da DN COPAM 217/2017; desenvol-
vidas no empreendimento localizado na Estrada do 
Monjolo, Bairro Pé do Morro, Município de Passa 
Quatro-MG, CEP 37.460-000.
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Entre os dias 16 á 22 de maio, 
o Município de Bom Jardim de 
Minas sediou os Jogos Estudantis 
de Minas Gerais - JEMG/2022, 
evento realizado em parceria 
com o Estado de Minas Gerais, 
através da SRE de Juiz de Fora, 
da Escola Estadual Nossa Se-
nhora Aparecida e do Município 
de Arantina/MG, com apoio da 
Secretaria Municipal de Esporte, 

No dia 27 de maio aconteceu 
a primeira feira empresarial da 
Faculdade Unis São Lourenço. 

A feira teve o objetivo de in-
tegrar alunos e mercado profis-
sional, impulsionando também 
o desenvolvimento econômico 
pós pandemia.

Os mais diversos ramos foram 
envolvidos no trabalho, do merca-
do de beleza ao alimentício. Além 
de contribuir para o desenvolvi-
mento dos alunos, o evento foi 
uma bela oportunidade para os 
estudantes mostrarem suas ha-
bilidades para os empresários. O 
projeto contará com uma edição 
no segundo semestre, abrindo as 
portas para novas empresas.

Confira o depoimento da Di-
retora do Unis São Lourenço, a 
professora Dra. Fernanda Ribeiro 
Marins sobre a Feira Empresarial:

“O Grupo Unis acredita na 
ideia de transformar a realidade 
das pessoas dessa cidade e da 
nossa região através da educa-
ção, por isso temos uma sede 
que segue princípios de educar 
e ensinar de maneira disruptiva, 
um modelo único, um modelo 
Unis de ser. Mais do que formar 
alunos, formamos seres huma-
nos, cuidamos e respeitamos as 
individualidades de cada aluno.

Acreditamos que como co-
autores de vidas temos a obri-
gação de entregar mais do que 
um diploma ao fim da formação 
dos nossos alunos, precisamos 
tornar esse aluno um profissional 
capacitado e apto às tendências 
do mercado, como a inovação e 
as habilidades profissionais que 
as empresas buscam e exigem.

O Unis São Lourenço tem hoje 
um índice de empregabilidade de 
mais de 80%. Somos a única insti-
tuição de ensino da região que tem 
a Rede de Atendimento do Sebrae, 
além das parcerias com instituições 
idôneas e referência na região 
como o CDL/ACE, Convention Vi-
sitors Bureau, a Rede de Mulheres 
Empreendedoras da Mantiqueira e 
o NAF/Receita Federal.

A Feira Empresarial do Unis 
São Lourenço, assim como nos-
sas parcerias com a comunidade, 
capacita nossos alunos, presta 
serviço a toda a comunidade 
e fortalece nosso vínculo em-
presarial, cumprindo a nossa 
missão, que é: formar cidadãos 
socialmente responsáveis que 

transformem a realidade onde 
eles vivem, e eles vivem aqui! Na 
nossa região!

Em nome do Grupo Unis, 
do nosso Reitor Prof. Stefano 
Barra Gazzola, do Presidente da 
FEPESMIG Prof. Dr. Luiz Carlos 
Vieira Guedes e como Diretora 
dessa instituição, gostaria de 
agradecer a todos os empresá-
rios que acreditam no Unis São 
Lourenço, que abriram suas 
empresas e seus sonhos aos 
nossos alunos nesse evento in-
crível e também em tantas outras 
oportunidades. Agradeço a exce-
lência da organização e execução 
impecável do evento aos alunos 
do curso de Administração e Ci-
ências Contábeis, orientados por 
dois grandes professores Edmo 
e Elisele, e também a excelente 
equipe administrativa do Unis 
São Lourenço que não mede 
esforços para cumprir os valores 
institucionais de crescimento 
sustentável, relacionamento, 
resultados, empreendedorismo, 
criatividade, autonomia, coragem 
e servir a comunidade.

  Aproveitamos para convidar 
toda a comunidade para que 
conheça a nossa instituição e 
nossos cursos: Pedagogia, Ci-
ências Contábeis, Administração, 
Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas, Educação Física, Esté-
tica e Cosmética e agora também 
o curso de Psicologia.

Seguimos com a nossa manei-
ra única de buscar a transformação 
das realidades empoderando pes-
soas da nossa região! Esperamos 
você no Unis São Lourenço.”

Faculdade Unis São Lourenço 
promove a 1ª Feira Empresarial

O projeto realizado pelos alunos de Administração e Ciências Contábeis, 
envolveu mais de 60 empresas

*Por Sandra Mara

Num belíssimo domingo en-
solarado do dia 29 de maio nas-
ceu, no bairro rural da Pedra, a 
Feira da Terra – Aiuruoca, com a 
Edição de Outono, reunindo cen-
tenas de moradores e visitantes 
no Curupira – Café da Floresta. 
O evento se estendeu das 9 às 
19 horas, com uma extensa pro-
gramação cultural recheada de 
atrações artísticas gratuitas para 
todas as idades. 

Além de incentivar a econo-
mia solidária e criativa local, atra-
vés da comercialização direta de 
produtos orgânicos e artesanato 
ecológico, a Feira da Terra tem 
como propósitos fundamentais 
a criação de um espaço de en-
contro e trocas culturais de artes, 
ensinamentos e saberes tradi-
cionais e contemporâneos; esti-
mular a produção e consumo de 
alimentos saudáveis; e contribuir 
para a elevação da consciência 
ambiental através de palestras, 
rodas de conversas, exibição de 
filmes e vídeos socioambientais, 
oficinas ecopedagógicas de bio-
construção, permacultura, etc. A 
proposta é de realizarmos quatro 
edições temáticas no ano: Prima-
vera, Verão, Outono e Inverno.

A abertura da programação 
cultural dessa primeira edição foi 
feita por Edson Hiroshi, com um 
grande círculo de pessoas ento-
ando a Oração de São de São 
Francisco e, em seguida, a Dança 
pela Paz Universal conduzida 
por Inês Farias. Na sequência, 
tivemos uma apresentação mu-
sical com Zelitto Alves no Sarau 
da Terra, a tradicional Compa-
nhia de Reis do Vale da Pedra, 
palestra e viola com Hiroshi, a 
cantora paulistana Linna Karo, 
os Andarilheiros Duo Musical, 
uma série de danças brasileiras 
conduzidas por Chris Alcântara, 
a apresentação musical de Gui 
Mendonça e Cacá, fechando com 
uma roda de cantos afros, com 
Lika, Gui Mendonça e Cacá, ao 
redor da fogueira. 

Ao longo do dia também acon-
teceram, no espaço das crianças, 
algumas atividades voltadas para 

Feira da Terra em Aiuruoca Jogos estudantis 
em Bom Jardim

o público infantil, como a oficina 
de mini ikebanas, a contação de 
História do Curupira, além das 
brincadeiras livres nas estruturas 
de bambu construídas por Hiroshi 
para os pequenos.

Outro destaque na Feira da 
Terra foi a Tenda da Cura, com 
os atendimentos terapêuticos a 
preços populares: Massagens Te-
rapêuticas Relaxantes, Shiatsu, 
Jogo Maha Lilla, Quick Massage, 
Terapia Integrativa, Biomassa-
gem, Runas e Mesa Radiônica 
Orgonites.

Essa inauguração foi um 
enorme sucesso, superando to-
das as expectativas, e já estamos 
começando a pensar na próxima 
edição, que acontecerá no mês 
de julho com uma Festa Julina. 
Esperamos que essa semente 
germine e se espalhe por todos 
os bairros rurais de Aiuruoca.

*Sandra Mara Ortegosa é 
arquiteta e coordenadora da Fei-
ra da Terra do Bairro da Pedra, 
Aiuruoca-MG

Lazer e Turismo. 
Bom Jardim de Minas acolheu 

23 delegações vindas de vários 
Municípios integrantes da SRE de 
Juiz de Fora que ao longo dos jo-
gos realizaram um grande evento 
que além do benefício esportivo, 
trouxe também educacional, cultu-
ral e social, com grande participa-
ção da comunidade e de alunos do 
setor estadual e municipal.
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No dia 11 de maio, aconte-
ceu na cidade de Andrelândia-
MG, a cerimônia de abertura 
oficial do Seminário Empreende 
Mantiqueira. A solenidade foi 
realizada no Cine-Theatro Glória 
e reuniu cerca de 150 pessoas. 
Ao abrir a cortina, o público pode 
apreciar a apresentação do mú-
sico local Chico Almeida.

Subiram ao palco os pre-
feitos Francisco Carlos Rivelli 
(Andrelândia), Edmir Geraldo 
Silva (Minduri) e Walter de Assis 
Toledo Júnior (Liberdade), os se-
cretários de turismo Guilherme 
Landim (Andrelândia), Ronaldo 
Teodoro dos Santos (Carvalhos) 
e Ismael Gomes Filho (Passa 
Vinte), o presidente da Câmara 
dos Vereadores de Andrelândia, 
Geraldo Adriano Nogueira de 
Souza, o presidente da diretoria 
executiva do Circuito Montanhas 
Mágicas da Mantiqueira, Márcio 
Muniz, o gestor do Circuito, 
Lucas Muniz, e representantes 
de instituições parceiras do 
Empreende Mantiqueira, Odair 
José Jerônimo (EMATER), Aline 
Fernandes (SEBRAE), Gisele 
Vieira (SENAC) e Marília Sarai-
va (Sistema FAEMG/SENAR). 
Logo após houve a interpre-
tação do Hino Nacional pelo 
violeiro Chico Almeida.

O Empreende Mantiqueira 
é parte da realização de um 
ideal: ajudar a desenvolver os 
atores do turismo na região do 
Circuito Montanhas Mágicas 
da Mantiqueira, composto 
pelas cidades de Andrelân-
dia, Carvalhos, Liberdade, 
Minduri e Passa Vinte. Levar 
informações e referências de 
destinos turísticos que já es-
tão consolidados, realizando 
capacitações aos diversos 
tipos de empreendimentos do 
turismo. É uma atuação nos 
municípios, nos gestores públi-
cos, nas empresas e em seus 
colaboradores, nos artesãos e 
nos produtores de queijos, de 
cachaça, entre outras pessoas, 
que através de uma rede e de 
um trabalho conjunto, fazem 
toda a diferença e transformam 
a realidade de um território tu-
rístico. Este é o primeiro passo 
de um grande projeto do Cir-
cuito Montanhas Mágicas da 
Mantiqueira no trabalho pelo 
desenvolvimento das bases do 
turismo regional.

O presidente do Circuito, 
Márcio Muniz, fez um breve 
relato sobre os 27 anos de 
existência do Circuito, contan-
do como tudo começou no ano 
de 1995, até sua paralisação 
em meados de 2010 e a re-
cente reativação do Circuito 
em julho de 2021.

O gestor do Circuito, Lucas 
Muniz, contou aos presentes 
como foi o trabalho na elabora-
ção do projeto deste seminário, 
juntamente às equipes de tu-
rismo de cada cidade. Explicou 
também de onde surgiu a ideia, 
que culminou no Empreende 
Mantiqueira, e como funcionará 
o seminário.

O Empreende Mantiqueira 
realizará um total de onze en-
contros gratuitos, sendo que o 
primeiro e o último acontecerão 
na cidade de Andrelândia e 
são abertos a toda a região. 
Nove encontros acontecem 
simultaneamente nas cinco 
cidades do Circuito e contará 

com apresentações online e 
ao vivo dos palestrantes. “O 
seminário esteve sendo forma-
tado junto com as secretarias 
de turismo desde novembro do 
ano passado e esta foi a forma 
que encontramos para trazer 
palestrantes renomados a todas 
as pessoas das nossas cinco 
cidades”, disse Lucas. Segundo 
ele, em cada cidade há uma sala 
multimídia oferecida pela prefei-
tura local, onde os participantes 
se encontrarão para assistir e 
interagir com os palestrantes, 
como num polo EAD.

Após a solenidade de aber-
tura, teve início a palestra “Ten-
dências do turismo e potenciali-
dades das Montanhas Mágicas”, 
ministrada pela consultora do 
Sebrae e empreendedora da ci-
dade de Gonçalves-MG, Marília 
Ribeiro. A cerimônia foi encerra-
da com uma apresentação do 
músico Pedru Lucca.

Está aberta a temporada de 
formações em turismo
O Seminário Empreende Mantiqueira

No dia seguinte (12 de maio), 
aconteceu o segundo encontro 
do seminário. Com o tema 
“Governança do Turismo” e no 
formato híbrido, com os polos 
multimídia nas cidades, mais de 
quarenta pessoas se reuniram 
simultaneamente para debater 
sobre turismo.

O encontro teve início com 
a palestra “A importância da 
iniciativa privada nas polí-
ticas de turismo”, por Ale-
xandre Melo, Secretário de 
Turismo de São Lourenço e 
ex-presidente do Convention 
& Visitors Bureau local. Ale-
xandre contou sua experiência 
frente ao Convention de São 
Lourenço, uma associação de 
empresas ligadas ao turismo 
que é responsável por realizar 
importantes eventos da cida-
de, com destaque ao Festival 
Gastronômico Degusta, com 
nove edições realizadas, e o 

São Lourenço Jazz & Blues, 
com sete edições realizadas.

A segunda apresentação da 
noite foi com Valtenes Claudino 
Resende, diretor de turismo da 
cidade de Teresina de Goiás, 
com a palestra “Iniciando a 
caminhada no turismo”. Valte-
nes contou sobre o processo 
de estruturação do turismo na 
cidade localizada na Chapada 
dos Veadeiros e na consolida-
ção da governança regional da 
chapada, que concentra cinco 
cidades trabalhando o turismo 
de forma conjunta.

A terceira e última palestra foi 
ministrada pela Coordenadora-
Geral do Ministério do Turismo, 
Ana Carla Moura, com o tema 
“Estratégias e ações de desen-
volvimento do turismo nos terri-
tórios”. Mostrou o trabalho que é 
desenvolvido pelo Ministério do 
Turismo através do Programa de 
Regionalização.          ---->

Cerimônia de abertura do evento no Cine Theatro Glória da cidade de Andrelândia-MG

Recepção e inscrição das autoridades e trade turístico regional para o evento no Cine Theatro Glória

Prefeitos, secretrários de turismo e entidades parceiras do I Seminário Empreende Mantiqueira 
após a cerimônia oficial de abertura do evento

Palestra inaugural “Tendências do turismo e potencialidades das Montanhas Mágicas da Mantiqueira”, ministrada por Marília 
Ribeiro,  consultora do Sebrae e empreendedora da cidade de Gonçalves-MG. 



Correio do Papagaio  ::  Pág 5Sábado, 04 de Junho de 2022
ANDRELÂNDIA

Apresentação musical durante abertura do evento

Pronunciamento do prefeito Cacau durante a abertura

Recepção dos participantes no lançamento do evento

no Circuito da Montanhas                    
Mágicas da Mantiqueira
acontece nas cinco cidades do circuito

No dia 1º de junho, aconteceu 
o terceiro encontro do seminário, 
com o tema “Cultura Gastro-
nômica”, reunindo cerca de 40 
pessoas nos polos multimídia. 
O encontro trouxe três palestras. 
A primeira foi “O que a culinária 
mineira representa para mineiros 
e turistas”, ministrada pela pes-
quisadora e gastrônoma, Juliana 
Lucinda Venturelli. Na sequência, 
houve a apresentação “De sua 
cozinha para uma experiência 
gastronômica”, ministrada pelo 
professor do Senac, Guilherme 
Ferreira. Finalizando a noite, 
aconteceu a apresentação de 
estudo de caso do Restaurante 
do Chico, de São Lourenço, 
com o tema “Como tornar seu 
estabelecimento um ambiente 
acolhedor”, ministrada por Neisa 
Melo, gestora do restaurante. 
Na quinta-feira, 02 de junho, foi 
realizado o encontro com o tema 
“Produtos da Terra: Cachaça”, 
que trouxe palestras sobre pro-
dução, qualidade e regularização 
da cachaça. O primeiro apresen-
tador da noite foi o técnico da 
EMATER, Luciano Saraiva, com 
o tema “Informações técnicas 
para produção da cana de açú-
car e da cachaça”. O segundo 
palestrante foi o fiscal do Instituto 
Mineiro de Agropecuária - IMA, 
Lucas Guimarães. Encerrando 
a noite, aconteceu o estudo de 
caso da Cachaça Encomenda 
Real, da cidade de Cruzília, 
ministrado pelos proprietários 
Vinícius e Leonam.

“Tudo isso começou muito 
pequeno, durante uma visita 
técnica a um alambique na 
cidade de Liberdade. Percebi 
o grande potencial turístico 
daquele empreendimento, mas 
que não podia ser explorado por 
não estar ainda regularizado. 
Compreendi naquele momen-

to que muitos produtores de 
cachaça de nossa região não 
tinham acesso à informação 
sobre como regularizar seus 
alambiques e isso significava 
que produtos turísticos não 
estavam sendo aproveitados. 
Ao amadurecer a ideia, pude 
constatar que produtores de 
queijo, de artesanato e mesmo 
de hortaliças poderiam explo-
rar suas propriedades para 
receber visitantes, mas que 
também passavam pelas mes-
mas dificuldades. Desta forma 
uma simples ideia cresceu e 
consolidou-se num seminário 
com onze encontros, de maio a 
setembro, em que cada encon-
tro aborda um tema específico 
para a construção conjunta do 
destino”, disse-nos Lucas Mu-
niz, gestor do Circuito Monta-
nhas Mágicas da Mantiqueira.

Todos os encontros são rea-
lizados pelo Circuito Montanhas 
Mágicas da Mantiqueira, junto 
às Prefeituras de Andrelândia, 
Carvalhos, Liberdade, Minduri e 
Passa Vinte, e graças à parceria 
da EMATER, IMA, SEBRAE, 
SENAC, SENAR, Ministério do 
Turismo, Cachaça Encomenda 
Real, Canela de Ema, Restau-
rante do Chico e Vila Chico, 
além de outros parceiros, que 
abraçaram a causa e estão 
oferecendo palestrantes para 
que a participação seja gratuita 
pelo público. O evento conta 
também com o apoio da Fun-
dação Guairá, Jornal Correio 
do Papagaio, Rádio Rede FM, 
Rádio Perdizes FM, Rádio An-
drelândia FM, Rádio Cultura FM 
e Rádio Estância FM.

Fique por dentro da pro-
gramação e das novidades 
do seminário através do Fa-
cebook e Instagram@circui-
tomontanhasmagicas
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  Por Brenda Rocha

  Ocorreu no último final de se-
mana, entre os dias 27 a 29 de 
maio, o 1º Festival do Café Es-
pecial com Arte de Dom Viçoso. 
O evento com entrada gratuita 
contou com exposições, shows, 
atividades culturais e uma área 
toda destinada à gastronomia, 
com praça de alimentação e uma 
exposição da maior coleção de 
rótulos de cachaça reconhecida 
pelo Ranking Brasil e exposição 
de fotos “Café com fotografia” 
dos alunos da Rede Pública 
Municipal de Dom Viçoso. No 
dia do encerramento o festival 
também contou com um encon-
tro de carros antigos, mercado 
de pulgas e miniaturas.
    Durante o evento tiveram 
expositores da Serra da Man-
tiqueira de azeite, cachaça ar-
tesanal, café e da gastronomia 
em geral. Participaram no total 
mais de 30 marcas no festival. 
  O evento gerou resultados 
positivos já que valorizou a agri-
cultura familiar, potencializando 
a visibilidade dos produtos, 
serviços oferecidos, e criou 
a oportunidade de negócios 
futuros com a movimentação 
econômica que foi gerada. 
Calcula-se que nos dias do fes-
tival houve o fluxo financeiro de 
800 mil, todo este movimento 
impacta a região no entorno 
da cidade de Dom Viçoso e em 
especial a cidade anfitriã onde 
houve a contração de serviços 
locais e impactou de forma posi-
tiva os setores de hospedagem, 
alimentação, e mão de obra. 
  Também é necessário ressaltar 
que o evento, inseriu o município 
de Dom Viçoso no calendário de 
eventos, destacando e valori-
zando a cidade, principalmente 
se tratando de um evento que 
priorizou a qualidade e charme, 
característicos da cidade.
  O evento contou com a expo-
sição de 40 carros antigos que 
chamou a atenção dos muníci-
pes e turistas, organizado pelo 

1º Festival do Café com 
Arte de Dom Viçoso

Evento movimentou 800 mil reais com fluxo de 4 mil 
pessoas e 40 carros em exposição

produtor cultural Manuel Lima.
  O festival que teve um fluxo 
próximo a 4 mil pessoas, só foi 
possível com a iniciativa do prefei-
to Nei, associação dos produtores 
de café, artesãs e produtores do 
município, apoio da câmara muni-
cipal e a organização do produtor 

de eventos Wiliam Rogerio.
  Um evento nesta magnitude 
pode trazer inúmeros benefícios 
que vão contribuir para a me-
lhora da qualidade de vida dos 
habitantes e também incentiva 
a prática de atividades culturais 
que enriquece a cultura local.
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Receita da Semana
Bolo de Fubá com 

erva-doce

INGREDIENTES

- 3 ovos inteiros
-1 xícara de leite
-1/2 xícara de óleo
-1 xícara de fubá branco
-1 xícara de farinha de trigo
-1 colher (sopa) de fermento 
-2 xícaras de açúcar
-1 colher (chá) de erva doce

MODO DE PREPARO

-Bata no liquidificador os ovos, o 
leite e o óleo.
-Junte o fubá, a farinha e o açúcar.
-Por último, misture levemente 

com uma colher a erva-doce e o 
fermento.
-Coloque em uma forma.
-Leve ao forno a 160° por 30 min. 

História 

Num mundo tão gourmetizado, em 
que toda receita precisa ter pelo 
menos um pote de Nutella, vale a 
pena relembrar um clássico: o bolo 
de fubá. 
Que o bolo de fubá é uma das re-

ceitas mais conhecidas no Brasil e 
nas casas de nossas vós, isso todos 
sabemos.
A origem do Bolo de Fubá remonta 

ao período Colonial, quando o consu-
mo do trigo não era muito difundido 
no Brasil. As receitas de bolos de 
milho, em geral, se espalharam rapi-
damente pelo nordeste e sudeste do 
país, onde se concentrava a maioria 
da população do Brasil Colônia.
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Por Cristina Meirelles

Os dias 25 e 26 de maio foram 
marcados pela visita técnica de 
30 alunos do Projeto Capacita-
ção para o Futuro - Juventude 
Positiva 2022 e seus instrutores, 
oriundos do município de Gua-
xupé. O objetivo do projeto foi 
apresentar aos jovens aprendi-
zes que integram o Programa, 
uma experiência em relação as 
possibilidades profissionais que o 
turismo proporciona, preparando 
e capacitando estes para fazer 
parte do desenvolvimento turís-
tico de Guaxupé.

O município de São Lourenço 
foi escolhido como anfitrião por 
ser um destino turístico indutor 
reconhecido e pelo fato do São 
Lourenço Convention & Visitors 
Bureau ter oferecido a esses 
alunos de baixa renda a oportu-
nidade de vivenciar os atrativos 
com um custo simbólico, através 
da mobilização de seus asso-
ciados.

A visita técnica foi uma iniciati-
va da Secretaria de Ação Social e 
da Secretaria de Cultura, Esporte 
e Turismo de Guaxupé em par-
ceria com o São Lourenço Con-
vention & Visitors Bureau, tendo 
o apoio da Secretaria de  Turismo 
e Cultura, Secretaria de Esportes 
e Secretaria de Desenvolvimento  
Social de São Lourenço e Câma-
ra dos Dirigentes Lojistas de São 
Lourenço.

Na primeira fase do curso 
foram realizadas palestras sobre 
Patrimônio Histórico, Conceitos 
de Turismo, Formas de apre-
sentação e comportamento no 
ambiente de trabalho, visando 
formar futuros profissionais para 
atuar no turismo de Guaxupé

No primeiro dia, os alunos 
foram recepcionados pelo Hotel 
Negreiros. A abertura do evento 
se deu às 10h com a fala da 
Presidente do SLC&VB – Cláudia 
Pimentel e do Secretário Cultura 
e Turismo - Alexandre Melo, que 
mencionaram a importância do 
curso e a oportunidade desses 
jovens de se profissionalizarem 
para atuação no mercado turísti-
co de Guaxupé.

Na sequência, os Turismó-
logos, Maria Cristina Meirelles e 

André Teixeira explanaram sobre 
o Turismo como fator gerador de 
renda e melhoria da qualidade de 
vida, bem como sobre o funcio-
namento do setor hoteleiro, seus 
equipamentos e serviços, segui-
do de visita técnica guiada por 
André e Walter às instalações do 
Hotel Negreiros. Encerrando as 
considerações sobre o Receptivo 
Turístico, Walter Dutra Marques, 
compartilhou sua experiência 
com a comercialização dos ro-
teiros turísticos operados pela 
Agência Receptiva Araucária 
Ecoturismo, em São Lourenço 
e região.

As refeições foram oferecidas 
no Restaurante Paladar Mineiro 
nos dois dias de estadia do gru-
po. Os jovens fizeram um City 
Tour pela cidade no Trenzinho da 
Alegria, bem como conheceram 
o Centro de Atendimento ao Tu-
rista, e na sequência, uma visita 
guiada com o historiador Kelvin 
Rodrigo Alves na Basílica Menor 
de São Lourenço Mártir. 

No dia seguinte, os jovens 
aprendizes foram recepcionados 
com coffee break no Café Da 
Vinci e logo em seguida foram 
conhecer o Parque das Águas, 
quando tiveram a oportunidade 
de assistir a explanação sobre 
a Interface entre a Cultura e o 
Turismo, pela Diretora de Cultu-
ra, Renata Prado. Para fechar a 
programação do dia, os alunos 
foram visitar o Centro de Diver-
são do Center Kart.

  A Diretoria do São Lourenço 
Convention & Visitors Bureau 

São Lourenço recebe jovens 
aprendizes de Guaxupé

São Lourenço

Diretoria do CVB, Secretario de Turismo e coordenadores de Guaxupé

agradece a todos os empresários 
associados pela contribuição so-
cial e adesão a iniciativa, sendo 
eles: Agência Araucária Ecoturis-
mo, Hotel Negreiros, Restaurante 
Paladar Mineiro, Restaurante 
Mama Mia, Restaurante Vó Si-
nha, Supermercado Gomes, Su-
permercado Carrossel, Açougue 

Casa da Linguiça Caseira, Bar 
do Ponto, Gráfica Novo Mundo, 
Parque das Águas, Café Da Vinci, 
Receptur Minas, Trem das Águas, 
Center Kart, Trenzinho da Alegria, 
Padaria San Remo, Padaria 
Santo Antônio, Jornal Correio do 
Papagaio, Quitanda Ouro Verde, 
Quitanda Dois Irmãos.


