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3º Encontro de Motociclistas
Maior encontro de motociclistas é registrado em Bom Jardim de

 Minas, evento aconteceu entre os dias 8, 9 e 10 de julho

Tradicional festa conta com programação municipal, religiosa e social

O encontro reuniu cerca 
de 130 motoclubes vindo do 
Rio de Janeiro, Bahia, São 
Paulo e Distrito Federal em 
uma grande festa para tro-
car experiências, conhecer 
as novidades do motociclis-
mo, rever e fazer amigos.

 “O evento é uma ideali-
zação minha – Raí Rezen-
de, presidente do Motoclu-
be Anônimos BR 267 – e 
em conversa com Robson 
Landim, vocalista da ban-
da Mil Motivos, decidimos 
realizar um evento maior, 
que foi um sucesso. Em 
2018 unificamos o Good 

Após dois anos de inter-
rupção por conta da pandemia 
da Covid -19, o Parque Muni-
cipal Ilha Antônio Dutra volta a 
receber a tradicional “Festa de 
Agosto” nos dias 05 a 10/08. 
Este ano, a Prefeitura cedeu 
a realização da festa para a 
APAE de São Lourenço.

 “Os resultados desta tra-
dicional festa se somarão as 
mobilizações e movimentos 
realizados até aqui e outros 
que ainda virão, contando 
com toda a sociedade para 
que logo tenhamos uma nova 
Clínica Esperança”, explica a 
Instituição em suas redes so-
ciais. Segundo informações, 
para os Shows do Parala-
mas, João Bosco e Vinícius e 
Turma do Pagode o ingresso 
será 1 Kg de alimento não 
perecível. A doação é um ges-
to de solidariedade. Outras 
instituições filantrópicas da 
cidade receberão os alimen-
tos arrecadados.

Breve histórico
A celebração do dia do 

padroeiro da cidade, São 
Lourenço Mártir, no dia 10 de 
agosto, teve a sua primeira 
realização no ano de 1934, 
com o objetivo de arrecadar 
fundos para a construção da 
Igreja Matriz.

Na página da Paróquia das 
redes sociais foi lançado um 
histórico referente a essa data: 
“A campanha do tijolinho era da 
seguinte maneira: cada cidadão 
comprava um tijolinho para a 
igreja, e ele mesmo o assentava. 
Isto mostra que a Igreja Matriz 
de São Lourenço foi construída 

Garden Rock City junto ao 
Encontro de Motociclistas 
dos Anônimos BR 267, e 
de lá pra cá o evento tem 
sido um sucesso ano após 
ano, fruto de muito traba-
lho, e também do apoio ím-
par da prefeitura municipal 
e dos nossos patrocinado-
res”, afirmou Raí Rezende, 
o organizador.

O encontro de motoci-
clistas se tornou um dos 
principais eventos do ano.

Chega a ser igualado 
até com os carnavais fora 
de época.  

por cada morador da cidade que 
contribuiu com um tijolinho para 
a sua construção”.

A partir de então, a festa 
virou tradição, celebrada no 
recinto da Igreja Matriz - ele-
vada a Basílica Menor em 
2016, como uma celebração 
religiosa, de união e fraterni-
dade. A festa foi crescendo e 

Festa de Agosto de São Lourenço 

chegou a ocupar a av. D. Pe-
dro II, com barracas e parque 
de diversão.

Em determinado momento, 
no final da década de 90, acon-
teceu uma dissociação e passou 
a haver uma Festa de Agosto 
realizada no Parque Municipal 
Ilha Antônio Dutra, com foco 
comercial e menos espiritual.

A Paróquia São Lourenço 
Mártir continua a tradição e 
celebra durante os 10 dias que 
antecedem o dia do padroeiro 
da cidade, com novena, cele-
brações eucarísticas, shows 
de prêmios, apresentações 
musicais, barracas, quermes-
se, almoços e jantares para os 
paroquianos e convidados.
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O que significa o juízo final 
citado na Bíblia Sagrada?

Postado por Presbítero André Sanchez

Você Pergunta: Eu gostaria 
de saber mais sobre o juízo final 
que a Bíblia menciona. Como 
será esse dia em que Deus irá 
julgar todo o mundo? O que a 
Bíblia nos revela a respeito dos 
detalhes de como será esse dia?

Caro leitor, esse tema é 
muito importante. A Bíblia é 
clara a respeito de que haverá 
um juízo final, um julgamen-
to onde Deus fará justiça de 
forma plena. E também nos 
dá alguns detalhes interessan-
tes sobre esse dia. Vejamos:

O que é o juízo final 
descrito na Bíblia? 

(1) O juízo final nada mais 
é do que um dia que foi se-
parado por Deus para julgar 
todas as pessoas e também 
seres celestiais. Tanto no Antigo 
Testamento quando no Novo 
temos a menção de um dia em 
que Deus exercerá o seu juízo 
sobre todos. Em muitos textos, 
esse dia é chamado de “Dia 
do Senhor”, indicando um dia 
especialmente preparado por 
Deus para exercer o Seu juízo 
final: “Porque o Dia do SENHOR 
está prestes a vir sobre todas as 
nações; como tu fizeste, assim 
se fará contigo; o teu malfeito 
tornará sobre a tua cabeça” 
(Obadias 1:15). Também no 
Novo Testamento foram confir-
madas as revelações que temos 
no Antigo Testamento sobre 
esse dia do juízo de Deus: “pois 
vós mesmos estais inteirados 
com precisão de que o Dia do 
Senhor vem como ladrão de 
noite” (1 Tessalonicenses 5:2).

Por que haverá 
um juízo final?

(2) O juízo final é necessá-
rio para que Deus estabeleça 
de forma plena e pública toda 
a justiça e a verdade. O ho-
mem se desviou do Senhor, 
se corrompeu, preferiu andar 
em seus próprios caminhos, 
rejeitando o Senhor. Todos os 
males praticados (até os mais 
escondidos) deverão ser jul-
gados pelo Senhor para que a 
verdadeira justiça triunfe diante 
daqueles que duvidaram dela 
e a rejeitaram. Os atos de 
cada um deverão ser julgados: 
“Porque importa que todos nós 
compareçamos perante o tri-
bunal de Cristo, para que cada 
um receba segundo o bem ou 
o mal que tiver feito por meio 
do corpo” (2 Coríntios 5:10).

(3) Uma observação impor-
tante a ser feita é que nenhum 
dos homens consegue por si 
próprio fazer aquilo que agrada 
a Deus: “pois todos pecaram 
e carecem da glória de Deus” 
(Romanos 3:23). Ou seja, se 
dependêssemos apenas de nós 
mesmos, todos seriamos con-
denados no dia do juízo final. O 
juízo de Deus, porém, verificará 
aqueles que foram perdoados 
e reconciliados através da obra 
de Cristo na cruz, que trouxe a 
salvação dessa condenação a 
todo o que Nele crê: “Quem nele 
crê não é julgado; o que não crê 
já está julgado, porquanto não 
crê no nome do unigênito Filho 
de Deus” (João 3:18). Aqueles 
que creram de fato em Cristo 
estarão do dia do juízo final 

com a tranquilidade de que 
serão absolvidos pelo fato de 
Cristo ter pagado suas dívidas 
diante de Deus: “Nisto é em 
nós aperfeiçoado o amor, para 
que, no Dia do Juízo, mante-
nhamos confiança; pois, segun-
do ele é, também nós somos 
neste mundo” (1 João 4:17).

Como as pessoas serão 
julgadas no dia do juízo final?

(4) O crente verdadeiro 
enfrentará o dia do juízo final 
tranquilo e viverá para sempre 
com o Senhor no céu, pois 
seu nome está escrito no livro 
da vida: “Nela, nunca jamais 
penetrará coisa alguma con-
taminada, nem o que pratica 
abominação e mentira, mas 
somente os inscritos no Livro da 
Vida do Cordeiro” (Apocalipse 
21:27). Aqueles que rejeitaram 
Jesus Cristo enfrentarão o 
julgamento e a condenação de 
Deus baseado no que está re-
gistrado de seus atos malignos 
nos registros do Senhor: “Vi um 
grande trono branco e aquele 
que nele se assenta, de cuja 
presença fugiram a terra e o 
céu, e não se achou lugar para 
eles. Vi também os mortos, os 
grandes e os pequenos, postos 
em pé diante do trono. Então, se 
abriram livros. Ainda outro livro, 
o Livro da Vida, foi aberto. E os 
mortos foram julgados, segundo 
as suas obras, conforme o que 
se achava escrito nos livros” 
(Apocalipse 20:11-12). Jesus 
deixou claro que o dia do juízo 
final seria um dia de choro e so-
frimentos para os condenados: 
“Ali haverá choro e ranger de 
dentes, quando virdes, no reino 
de Deus, Abraão, Isaque, Jacó 
e todos os profetas, mas vós, 
lançados fora” (Lucas 13:28).

(5) A Bíblia também relata 
que no juízo final os anjos re-
beldes também serão julgados 
e condenados definitivamente 
ao tormento eterno: “e a anjos, 
os que não guardaram o seu 
estado original, mas abandona-
ram o seu próprio domicílio, ele 
tem guardado sob trevas, em 
algemas eternas, para o juízo do 
grande Dia” (Judas 1:6). Tanto 
os anjos condenados quanto o 
próprio diabo receberão tam-
bém uma grande punição eterna 
de Deus: “O diabo, o sedutor 
deles, foi lançado para dentro 
do lago de fogo e enxofre, onde 
já se encontram não só a besta 
como também o falso profeta; 
e serão atormentados de dia 
e de noite, pelos séculos dos 
séculos” (Apocalipse 20:10).

(6) Para finalizar, podemos 
observar que não existe na 
Bíblia qualquer aprovação ao 
pensamento de que Deus, no 
juízo final, vai perdoar todos e 
todos irão para o céu. Também 
não temos qualquer menção 
de segundas oportunidades ou 
recursos que possam mudar o 
julgamento de Deus na última 
hora. A única forma descrita 
na Bíblia para não sermos 
condenados é o arrependi-
mento e a total fé na obra de 
Cristo e isso ainda em vida. A 
morte sela nosso destino final 
e eterno: “E, assim como aos 
homens está ordenado morre-
rem uma só vez, vindo, depois 
disto, o juízo…” (Hebreus 9:27).

Caio Castro reclamou que se sente inco-
modado com a “regra” de homens terem 

que pagar a conta em encontros, uma 
das atitudes mais respeitadas nos ho-

mens considerados “cavalheiros”

A falta de cavalheirismo 
em Caio Castro assusta 

seguidores

O ator Caio Castro, afirmou, 
durante uma entrevista a um pod-
cast, que se incomoda muito com 
a parceira que não se oferece 
para dividir as despesas em um 
restaurante. E também, se inco-
moda que ela peça a conta.

“Qual a diferença entre pa-
gar a conta e ter que pagar a 
conta? Me incomoda muito essa 
sensação de ter que sustentar, 
ter que pagar... Eu não tenho 
que fazer p**** nenhuma”, disse 
na entrevista usando palavrea-
do de baixo calão.

Para finalizar, Caio Castro 
ainda disse que fica incomoda-
do quando a companheira, que 
pede a conta, não toma atitude. 
“Agora, pediu a conta, não se 
mexeu e nem perguntou, como 
se eu tivesse esse papel? Nun-
ca. Não é minha filha”.

O Diretor de Comunicação 
do MeuPatrocínio, site de re-
lacionamentos muito famoso 
entre influencers e também nas 
redes sociais por proporcionar 
as usuárias homens experien-
tes, cavalheiros e generosos em 
sua plataforma, denominados 
Sugar Daddies, comentou o 
caso, alegando que Caio Castro 
apesar de ter mais de 30 anos, 
ser bem-sucedido e com uma 
carreira sólida, continua com 
atitudes imaturas, e não é um 
verdadeiro cavalheiro, que é 
exatamente o que muitas mu-
lheres não procuram hoje em 
dia em um relacionamento. “Ele 
na posição que ocupa poderia 
ser mais gentil, generoso e até 
educado. Mas isso, possivel-

mente, virá com a maturidade” 
diz Bittencourt.

Segundo o especialista em 
relacionamentos bem-sucedi-
dos, “Atualmente as pessoas 
procuram parceiros mais ma-
duros e menos complicados, 
evitando inúmeras discussões 
fúteis, como por exemplo se 
a mulher pede a conta, que é 
um ótimo sinal que talvez ela 
queira ir para um lugar mais 
reservado, ou também brigas 
por problemas financeiros, por 
exemplo. Portanto, um homem 
que é bem-sucedido e está jan-
tando com uma mulher, mesmo 
que ela tenha o mesmo status 
financeiro que ele, é cavalheiro 
e terá prazer em pagar a conta. 
Mulheres devem ser bem trata-
das e respeitadas, a não ser que 
parta dela a vontade de dividir a 
conta, mas todo homem cava-
lheiro preza e sente prazer em 
fazê-lo, e não, ela não precisa 
ser sua filha pra isso, no máxi-
mo sua Sugar Baby.”

Após a grande repercussão, 
muitos seguidores se pergun-
taram: Aonde está o cavalhei-
rismo desta nova geração? 
Abrir a porta do carro, enviar 
flores, fazer surpresas ou levar 
para jantar em um restaurante 
especial virou passado?

O especialista ainda com-
plementa, “Se a mulher ainda 
sonha com alguém que mande 
mensagens apaixonantes, pre-
sentes “de surpresa” ou a faça 
se sentir única, é válido saber 
que ainda existem homens 
românticos por aí.

Indice de cesta Básica 
em São Lourenço feito 

pelo Unis 

As quedas ocorridas em 
produtos como banana e to-
mate, bem como a maior esta-
bilidade no arroz, pão francês, 
óleo de soja, batata e manteiga, 
contribuíram para este resultado 
e amenizaram as altas do feijão 
carioquinha e leite integral. No 
entanto, é importante salientar 
que em 12 meses, de junho 
de 2021 a junho de 2022, o 
valor da cesta básica aumentou 
21,57%. Considerando apenas 
este ano de 2022, a elevação é 
de 17,30%.

O levantamento dos da-
dos é feito através da coleta 
dos preços de 13 produtos 
da cesta básica nacional 
de alimentos nos principais 
supermercados da cidade, 
usando uma adaptação da 
metodologia adotada nacio-
nalmente pelo DIEESE.

Neste princípio do mês de 
junho, o valor médio da cesta 
básica nacional de alimentos 
para o sustento de uma pes-
soa adulta na cidade de São 
Lourenço é de R$694,43, 
correspondendo a 61,94% 
do salário mínimo líquido. O 
trabalhador que recebe um 
salário mínimo mensal preci-
sa trabalhar 126 horas e 03 
minutos por mês para adquirir 
essa cesta.

No período de maio a ju-
nho, dos 13 produtos compo-
nentes da cesta básica pes-

quisada em São Lourenço, 9 
tiveram alta dos preços mé-
dios: Feijão carioquinha, Leite 
integral, Farinha de trigo, Café 
em pó, Carne bovina, Açúcar 
refinado, Óleo de soja, Batata 
e Manteiga. Quatro produtos 
apresentaram quedas em 
seus valores: Banana, Toma-
te, Arroz e Pão francês.

A queda ocorrida no valor 
da cesta básica de São Lou-
renço neste início de junho 
está muito longe de compen-
sar as fortes elevações ocor-
ridas desde fevereiro deste 
ano de 2022. O acumulado 
de alta neste ano já está bem 
acima da correção do salário 
mínimo ocorrida em janeiro, 
o que prejudica as famílias 
assalariadas.

O enfraquecimento da 
demanda, a intensificação 
de algumas safras e a esta-
bilidade em preços de certos 
produtos ajudam a explicar 
esse resultado recente. Po-
rém, ainda é cedo para afir-
mar que o pico inflacionário 
já passou. Como destacado 
nos demais relatórios deste 
mês, o comportamento das 
safras atuais, as demandas 
externa e interna, juntamente 
com as variações do câmbio, 
serão determinantes para o 
desempenho dos preços e 
a variação do valor da cesta 
básica no curto prazo.

Após quatro altas consecutivas, o Ín-
dice da Cesta Básica de São Lourenço 
(ICB – FUSAL/UNIS) apresentou uma 

leve queda de -0,57% no mês de junho 
comparado com maio.
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Pequenos negócios: Com apoio em 
gestão, empreendedora prospera em 

ramo de alimentação saudável

Nova Carteira de identidade vai ser emitida 
em mais estados a partir de agosto

Mais de 1,1 milhão de jovens tiraram o 
título de eleitor em 2022, maior número 

das duas últimas eleições

Após a falência do primeiro negócio, Aline Silva Lobo buscou apoio do Sebrae para 
abrir empório de produtos naturais e orgânicos. São duas lojas em Macapá (AP). 

Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Paraná se juntarão ao Rio Grande 
do Sul, primeiro estado a oferecer o serviço

Enquete da Unicef mostrou que 9 a cada 10 jovens acreditam que o voto tem 
o poder de transformar a realidade

A jornada de Aline Silva Lobo 
como empreendedora no se-
tor alimentício começou cedo. 
Quando fazia faculdade em Ma-
capá, no Amapá, ela já preparava 
e vendia bombons de chocolate 
para complementar a renda 
familiar. Anos depois, a então 
bancária descobriu um problema 
de saúde e, por isso, precisou 
cuidar melhor da alimentação.

Ela conta que foi na necessi-
dade que viu uma oportunidade 
para abrir, de vez, um peque-
no negócio: na cidade, eram 
poucos os locais focados em 
alimentação saudável. Foi daí 
que montou um restaurante na 
garagem da casa da mãe. 

“Esse meu problema de saú-
de me levou a abrir um negócio 
de alimentação saudável que, 
graças a Deus e aos poucos, foi 
dando certo. Na época, eu não 

A partir do dia 4 de agosto, 
a emissão da Carteira de Iden-
tidade Nacional (CIN) chegará 
a mais quatro estados além do 
Distrito Federal. O novo docu-
mento, que adota o número de 
inscrição no Cadastro de Pes-
soas Físicas (CPF) como regis-
tro geral, já está sendo emitido 
no Rio Grande do Sul desde a 
última terça-feira (26). 

Neste primeiro momento, 
as novas identidades só serão 
emitidas para cidadãos que já 
possuem o CPF e estão com 
as informações atualizadas de 
acordo com suas certidões. 
Quem ainda não possui o docu-
mento ou está com as informa-
ções desatualizadas poderá uti-
lizar os canais de atendimento 
à distância da Receita Federal 
para resolver a situação. A ex-
pectativa é que, até 6 de março 
de 2023, os próprios órgãos de 
identificação civil façam novas 
inscrições e atualizações no 
CPF, facilitando ainda mais a 
emissão do documento.

Além da praticidade da 
nova CIN, que terá versões 
físicas e digitais, a atualiza-

Entre janeiro e março deste 
ano, a Justiça Eleitoral registrou 
1.144.481 novos eleitores de 15 
a 18 anos. O número é maior 
que o registrado nas eleições de 
2018 e 2014, quando os novos 
eleitores não ultrapassaram 900 
mil. Apenas no mês de março, a 
procura cresceu 45%, segundo 
dados do TSE divulgados na 
última quarta-feira (20). 

Parte desse crescimento 
expressivo se dá por iniciativas 
como a da ONG Nossas com a 
campanha “Cada Voto Conta”. 
Por meio dessa ação, após tirar 
o título, o jovem eleitor pode se 
cadastrar na plataforma para 
participar do mutirão. O objeti-
vo é estimular outros jovens a 
fazerem o alistamento eleitoral 
e, em troca, os multiplicadores 
podem ganhar prêmios. O último 
ranking parcial do projeto conta-
bilizava que 2.523 adolescentes 
convenceram outros amigos a 
tirar o título. 

Ana Beatriz Diniz, de 16 
anos, faz parte da iniciativa. A 
estudante do segundo ano do 
Ensino Médio é de São Luís, no 
Maranhão. Além de tirar o título, 
ela também estimulou outros 
adolescentes a fazê-lo. Monta-
ram postos nas escolas para 

tinha condições de abrir uma 
empresa legalizada. Então, tra-
balhei na informalidade. Mas o 
nosso primeiro erro foi não fazer 
pesquisa de mercado, não ava-
liar. Porque a gente começou o 
negócio com vontade, mas não 
tínhamos noção nenhuma des-
sa questão administrativa.”

ção do documento permitirá 
melhorias na segurança e na 
transparência de dados. Luiz 
Eduardo Ramos, ministro da 
Secretaria-Geral da Presidên-
cia da República, explicou que 
a fragilidade do modelo antigo 
era que um cidadão poderia ter 
27 registros de identidade no 
Brasil, já que cada estado po-
dia emitir um documento para 
a mesma pessoa. “Gradativa-
mente deixaremos de ter uma 
carteira de identidade para 
cada estado. São vinte e seis 
estados e o Distrito Federal. 

ajudar os colegas com o passo 
a passo para tirar o título. 

“Tem o site do TSE, mas, 
muitas vezes, não chega à mão 
de estudantes que têm falta de 
conectividade, não têm acesso à 
internet. O meu senso de votar é 
algo que se multiplica. Então eu 
sempre pensei em fazer ações 
para que esse meu direito de 
votar e tirar o título também che-
gasse a outros adolescentes”, 
pontua Bia Diniz. 

“Eu enxergo a política como 
uma ferramenta que a gen-
te pode construir junto. Falar 
sobre política, de uma forma 
aberta. Votar para mostrar para 
os adolescentes que a gente 

Assim, em pouco tempo, o 
restaurante de Aline foi à falên-
cia. Mesmo desempregada e 
com uma filha recém-nascida, 
ela persistiu: sabia que precisa-
va de um apoio para lidar com 
a parte administrativa de um 
negócio. Então, em 2016, ela 
procurou o Sebrae:

Cada um com a sua carteira. 
Isso vai acabar.”, finalizou o 
ministro.

A segurança da nova CNI 
não se dá apenas pela unifica-
ção do registro nacional, mas 
também pelos protocolos de 
validação feitos durante a emis-
são do documento. Anderson 
Torres, Ministro da Justiça e da 
Segurança Pública, atesta que 
a modernidade do documento 
pode mitigar futuras intenções 
de fraudes, garantindo seguran-
ça tanto para o cidadão como 
para as instituições.

pode começar esse processo 
de democracia e pode começar 
a desmistificar que política é só 
no Congresso. Política tem que 
estar na boca do povo: está na 
nossa comunidade, nosso dia 
a dia”, expõe a estudante que 
mora na periferia da capital ma-
ranhense. 

Uma enquete realizada pela 
Unicef ouviu 3 mil adolescentes 
de 15 a 17 anos.  A pesquisa  
revelou que 9 em cada 10 acre-
ditam que o voto tem poder de 
transformar a realidade. Entre os 
participantes, 64% pretendem 
votar neste ano. “Esse resultado 
revela um engajamento de ado-
lescentes e jovens com a ques-

“Foi aí que buscamos a ajuda 
do Sebrae, dessa vez com o pé 
no chão, não querendo errar no-
vamente. Tivemos consultorias 
para ajudar a entender melhor 
o nosso negócio, ajudar a admi-
nistrar melhor e nós começamos 
a ter uma participação ativa ali, 
no Sebrae. Isso nos impactou de 
uma forma muito positiva.”

E todo esse apoio na gestão 
de empresas ajudou a Aline em 
seu novo negócio, focado em 
produtos naturais e orgânicos - o 
Empório Semente do Bem. Ela 
ampliou as vendas e já montou 
duas lojas físicas em Macapá. Em 
agosto, a empreendedora conta 
que vai inaugurar uma nova loja, 
desta vez em Santarém, Pará.

Para o futuro, a Aline tem 
o sonho de expandir o número 
de lojas para outras cidades 
do País. 

“A nova carteira de identida-
de é um documento moderno, 
seguro com os mais avançados 
de segurança e formas de va-
lidação, dificultando fraudes e 
dando segurança à sociedade 
brasileira de que o portador do 
documento é realmente quem se 
apresenta”, afirma o ministro.

Os cidadãos que já possuem 
o documento de identidade te-
rão RG válido por até 10 anos, 
com exceção das pessoas com 
mais de 60 anos, que poderão 
manter a documentação ante-
rior por tempo indeterminado.

tão da participação eleitoral que 
é muito importante. Por que eles 
vivem o dia a dia das políticas 
públicas, sabem como é a qua-
lidade da educação, como é a 
qualidade dos serviços públicos 
de saúde, como funcionam as 
políticas de assistência social”, 
considera o coordenador do 
programa Cidadania dos Ado-
lescentes do Unicef no Brasil, 
Mário Volpi. 

Tirar título de eleitor
São necessários os seguin-

tes documentos digitalizados (ou 
a foto deles): 

• Documento oficial de identi-
dade com foto (frente e verso).

• Comprovante de residência 
recente (no caso de transfe-
rência, prazo mínimo de três 
meses de residência no novo 
endereço).

• Comprovante de pagamen-
to de débito com a Justiça Eleito-
ral (quando houver débito)

• Comprovante de quitação 
do serviço militar, para o alista-
mento, sendo o requerente do 
sexo masculino (para homens 
com 19 anos que ainda não 
tenham título eleitoral);

• Tirar uma selfie segurando, 
ao lado de sua face, o documen-
to oficial de identificação.

Por Kelvin Rodrigo

Bisneto da princesa Isabel, 
Dom Luiz, herdeiro da família 
imperial brasileira, morreu no 
ultimo dia 15 de julho, aos 84 
anos, em São Paulo. Segundo 
a Casa Imperial, o herdeiro 
dos Orleans e Bragança teve 
poliomielite durante a infância e, 
recentemente, foi diagnosticado 
com Alzheimer. As duas doen-
ças teriam levado a um quadro 
de fraqueza muscular.

“Cumprimos o doloroso de-
ver de comunicar o falecimento 
de Sua Alteza Imperial e Real o 
Príncipe Dom Luiz de Orleans 
e Bragança, Chefe da Casa 
Imperial do Brasil, que, hoje, 
dia 15 de julho de 2022, na 
cidade de São Paulo, aos 84 
anos de idade, confortado com 
os Sacramentos da Santa Igreja 
e a Bênção Apostólica, Deus 
Nosso Senhor teve por bem 
chamar a Si”, diz comunicado 
da secretaria imperial.

Dom Luiz nasceu no exílio, 
em 6 de junho de 1938, em Man-
delieu-la-Napoule, na França. 
Após o falecimento de seu pai, a 
5 de julho de 1981, sucedeu-o na 
Chefia da Casa Imperial, como 
legítimo sucessor dinástico, os 
imperadores Dom Pedro I,  Dom 
Pedro II e a princesa Isabel. 

Dom Luiz cursou Ciências 
Políticas e Sociais na Universi-
dade de Paris (França), Quími-
ca e Física na Universidade de 
Munique (Alemanha). Formado 
engenheiro químico, retornou 
ao Brasil em 1967 e manteve 
fiel as tradições de sua família e 
esperançoso em restabelecer o 
regime monarquista parlamen-
tar na famosa terra de Santa 
Cruz, o Brasil.

A Marinha do Brasil, Exército 
e Força Aérea brasileira prestou 
homenagem no sepultamento 
de Dom Luis, no Cemitério da 

Consolação-SP.  Houve salva 
de tiros e continência ao her-
deiro do trono brasileiro. 

O Presidente da República 
Jair Bolsonaro, decretou luto 
oficial de 01 dia em todo terri-
tório nacional.

Diversos meios de comu-
nicação noticiaram em horário 
nobre o falecimento do Príncipe. 
De acordo com simpatizantes 
da causa monarquista, foi visto 
com susto e honra a noticia dada 
em diversas mídias de rádio e 
televisão do Grupo Globo, CNN, 
RecordTV, BandTV, SBT etc.

Se fossemos uma monar-
quia, o Império do Brasil teria 
enterrado o seu 5º imperador. 

Grandes países ainda pre-
servam este regime politico por 
ser o mais democrático, bem 
diferente de um regime absoluto 
que se retrata em filmes medie-
vais. O parlamentarismo monár-
quico é o atual estilo de governo 
da famosa Grã-Bretanha na 
Inglaterra, Canadá, Dinamarca, 
Espanha, Noruega, Suécia, 
Bélgica e outros 35 países 
que preservam muito mais que 
politica, mas continuidade com 
foco no progresso da nação e 
manutenção da mesma.

Em 2022, ano do bicentená-
rio da independência, a família 
imperial tem um papel repre-
sentativo de seus antepassados 
que libertaram o Brasil das 
amarras politicas de Portugal 
e deram o primeiro passo para 
que este país se tornasse sobe-
rano, independente e forte.

Com a morte de dom Luiz, 
seu sucessor é seu irmão, 
o príncipe dom Bertrand de 
Orleans e Bragança, que já é 
muito conhecido por diversas 
participações em programas de 
radio e televisão, além de ser 
atuante nas ruas, em reuniões, 
palestras e manifestações de 
cunho politico-monarquista.

Morre aos 84 anos o  
Príncipe Dom Luis, Chefe 
da Casa Imperial do Brasil

Sua Alteza Imperial e Real Dom Luís de Orleans e Bragança

Foto: Casa Imperial do Brasil
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Bom Jardim de Minas 

3º Encontro de Motociclistas 
Evento aconteceu nos dias 8, 9 e 10 de julho 

e reuniu amantes do rock e dos roncos

O encontro reuniu cerca 
de 130 motoclubes vindo 
do Rio de Janeiro, Bahia, 
São Paulo e Distrito Fede-
ral em uma grande festa 
para trocar experiências, 
conhecer as novidades 
do motociclismo, rever e 
fazer amigos.

 “O evento é uma ide-
al ização minha – Raí 
Rezende, presidente do 
Motoclube Anônimos BR 
267 – e em conversa com 
Robson Landim, vocalista 
da banda Mil Motivos, 
decidimos realizar um 
evento maior, que foi um 
sucesso. Em 2018 unifica-
mos o Good Garden Rock 
City junto ao Encontro de 
Motociclistas dos Anôni-
mos BR 267, e de lá pra 
cá o evento tem sido um 
sucesso ano após ano, 
fruto de muito trabalho, e 
também do apoio ímpar 
da prefeitura municipal e 
dos nossos patrocinado-
res”, afirmou Raí Rezen-
de, o organizador.

O encontro de moto-
ciclistas se tornou um 
dos principais eventos do 
ano. Chega a ser iguala-
do até com os carnavais 
fora de época. 

Na atração, o show de 
rock, que é o mais espe-
rado da festa. A banda 
Mil Motivos, que é Bom-
Jardinense fez abertura 
oficial e encerramento 
do evento. 

Se apresentaram tam-
bém a Banda Obscura, 
que foi o show principal de 
sexta, e a banda Albari que 
fechou o primeiro dia de 
evento; no sábado, houve 
a apresentação da Banda 

Coyotes à tarde, Tukas 
Band que arrastou multi-
dões no sábado à noite e 
finalizando o segundo dia 
de encontro, a banda Mu-
lambos segurou o público 
até às 3h da manhã. Já 
no domingo, animando o 
público  a banda Tritono e 
uma matinê rock ao som 
do DJ Karmonn, que foi 
uma atração que deu des-
taque no evento.

Em re lato,  os pro-
prietários do MSM Auto 
Peças, disse a nossa 

redação que o show de 
rock foi uma ótima atra-
ção para Bom Jardim de 
Minas, e que alavancou 
bastante a economia da 
cidade. Disse ainda que 
eventos como esses são 
fundamentais para mover 
rendimento econômico 
da cidade.  Também con-
versamos com a Fabiana 
Carvalho e com o João 
Batista, proprietários da 
Casa da Linguiça, eles 
parabenizaram os organi-
zadores do evento Good 

Garden Rock City e disse-
ram que tiveram bastante 
rendimento nas vendas 
graças o movimento ge-
rado pela festa. 

“Essa festa vem aju-
dando na economia da 
cidade, tanto para nós da 
Casa da Linguiça assim 
também como para todos 
os comércios de Bom Jar-
dim. Esses tipo de evento 
é muito bom, para que as 
pessoas de fora possam 
adquirir os produtos fabri-
cados em nossa cidade.”
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4ª Good Garden Rock City
Eles voltaram com tudo: Maior encontro de 
motociclistas é registrado em Bom Jardim

Bom Jardim de Minas 

Em entrevista o vice-
prefeito de Bom Jardim 
de Minas, José Francisco 
Mattos e Silva, disse: 
“O evento Good Garden 
Rock City - Bom Jardim, 
cidade do Rock já esta 
incluído no calendário 
das atividades culturais e 
musicais da nossa cidade 
e sua 4 edição foi um su-
cesso como as anteriores, 
colocando, mais uma vez, 
nossa cidade na vanguar-
da regional, eventos deste 
jazz devem ser apoiados 
e prestigiados, trazem 
benefícios econômicos e 
sociais com o fomento do 
comércio e do turismo lo-
cal. Tudo que acrescenta 
e valoriza nosso município 
em suas várias vocações 
e riquezas são sempre 
bem vindo, a equipe or-
ganizadora, os Anônimos 
da BR 267, esta de pa-
rabéns pelo evento, que 
venham sempre outros e 
que o evento de 2023 seja 
ainda de maior sucesso, 
Bom Jardim de Minas 
agradece.”

A 5ª edição já tem data 
marcada para 2023, anota 
ai: 07, 08 e 09 de Julho.

Por Wendel Rerisson
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ANDRELÂNDIA 

Fotos: LL Grafias e Márcio Muniz
No último dia 20 de julho, 

foi realizada em Andrelândia 
a solenidade de entrega da 
“Comenda Visconde de Aran-
tes” a dez personalidades 
das mais diferentes áreas 
de atuação e que prestaram 
excepcionais serviços à co-
munidade andrelandense.

 A cerimônia aconteceu no 
Cine-Theatro Glória e contou 
com a presença do prefeito 
Francisco Carlos Rivelli (Ca-
cau), da primeira dama Karla 
Rivelli, do vice-prefeito Ibraim 
Gonçalves da Silva e sua 
esposa Cleusa Silva, além da 
comissão responsável pela 
outorga, autoridades e familia-
res dos homenageados.

Este ano foram agraciadas 
as seguintes personalidades: 
Adeodata Kênea Leite dos 
Santos, Domingos Sávio da 
Silva, Edmilson Luiz Reink de 
Azevedo, José Eduardo Cardo-
so, José Marcos Alves Salgado, 
José Ronaldo Fonseca, Julieta 
Maria Moreira Nunes, o deputa-
do estadual Duarte Bechir, Ro-
semary Salgado Sacramento e 
Sérgio de Jesus Vilela.

A Medalha Visconde de 
Arantes foi criada no ano de 
2002, através da Lei Municipal 
de nº. 1311/2002, com o obje-
tivo de agraciar as personali-
dades de maior destaque no 
campo político, social e cultu-
ral, tanto na esfera municipal 
quanto estadual e nacional. 
As cerimônias, segundo a 
mesma Lei, são “realizadas 
sempre no dia 20 de julho, 
data em que se comemora o 
aniversário da cidade”.

O Visconde de Arantes, 
Antônio Belfort Ribeiro de 
Arantes, era filho de Antônio 
Belfort de Arantes, o Barão 
do Cabo Verde e de dona 
Maria Cândida de Paula. 
Nasceu no arraial do Turvo, 
por volta de 1831. Sua es-
posa, dona Libânia Jesuína 
de Carvalho, filha do Barão 
e Baronesa do Cajuru.

 Dotado de grande energia 
e senso político empenhou-se 
totalmente no cumprimento da 
tarefa de melhorar sua terra 
Natal. Juntamente com seu 
pai e ajuda da população, foi 
o responsável pela constru-
ção do prédio da Câmara e 
Cadeia, obra imprescindível 
e obrigatória para que assim 
fosse instalado o município de 
Vila Bela do Turvo. Sendo este, 
dentro de apenas dois anos, 
elevado à categoria de cidade, 
com a denominação de Turvo, 
em 20 de julho de 1868.

 Responsável pelo primeiro 
serviço de abastecimento de 
água potável e iluminação 
pública da cidade. Foi o Coro-
nel Comandante Superior da 
Guarda Nacional do Município 
do Turvo. Oficial da Imperial 
Ordem da Rosa. Barão por 
decreto em 19 de julho de 
1879 e Visconde, por decreto 
em 18 de julho de 1888. 

Elegeu-se Presidente da 
Câmara Municipal da cidade 
do Turvo por quatro períodos 
distintos, totalizando 15 anos 
no exercício de 1º Manda-
tário Municipal. Secretário 
e um dos fundadores da 
Irmandade do Santíssimo 
Sacramento na cidade.

No período de 1869 a 1872 
foi Juiz da Paz e nas eleições 
de 30 de junho de 1892 eleito 
Deputado Federal. Foi tam-
bém provedor da Santa Casa 
de Misericórdia do Turvo. 
Graças ao seu prestígio e 
amizade junto ao Governador 
João Pinheiro e ao Presidente 
da República Afonso Pena 
- conseguiu alterar o projeto 
original da estrada de ferro 
Oeste de Minas, fazendo com 
que o traçado desta passasse 
por Andrelândia, fato este, 
responsável pelo desenvolvi-
mento do município. 

Faleceu em 30 de setem-
bro de 1908, repousando 
seus restos mortais no Cemi-
tério Público da cidade.

Entrega da Comenda Visconde de Arantes
Medalha homenageia personalidades que se destacam em Andrelândia

Nacib Duarte Bechir

José Marcos Alves Salgado

Padre Domingos Sávio da Silva

Rosemary Salgado Sacramento

José Ronaldo Fonseca

Dr. Edmilson Luiz Reink

Público presente durante o evento

Sergio de Jesus Vilela

Julieta Maria Moreira Nunes

José Eduardo Cardoso

Prefeito e vice condecoram Adeodata Kênia dos Santos

Prefeito Cacau discursa aos presentes durante entrega da Comenda Visconde de Arantes aos homenageados 

Homenageados após a entrega da comenda
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Receita da Semana
Browine 

de chocolate

Ingredientes 

-6 colheres (sopa) bem cheias, 
de margarina sem sal
-3/4 xícara (chá) achocolatado
-1/2 xícara (chá) chocolate em 

pó
-1 e 1/4 xícara (chá) farinha de 

trigo
-2 xícaras (chá) açúcar
-4 ovos
-2 pitadas de sal
-1 colheres (chá) de extrato ou 

essência de baunilha
-1 tablete de chocolate meio 

amargo picado em cubinhos
-1/2 xícara (chá) de nozes pica-

das ou castanhas de caju granu-
ladas

 Modo de preparo

-Misture os ovos e o açúcar.
-Em seguida, agregue todos os 

outros ingredientes até formar um 
creme uniforme.
-Despeje em uma assadeira, for-

rada com papel-manteiga e leve ao 
forno médio por 40 minutos.
-O brownie estará pronto quando 

a parte de cima estiver levemente 
corada e, ao se espetar um palito, 
ele esteja levemente úmido (devido 
ao chocolate derretido).
-Corte em quadrados ainda quen-

te e sirva com uma bola de sorvete 
de creme, ou congele num saqui-
nho para freezer.
-Para descongelar, coloque o 

brownie num prato de sobremesa 
e aqueça no micro-ondas, potência 
alta, por 1 minuto.
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São Lourenço

Getúlio Vargas e João Lage em São Lourenço

O mineiro Zuenir Ventura no 1º Encontro de Mídias em São Lourenço

Manuel Bandeira no Parque das Águas em 1938 

São Lourenço e a Academia Brasileira de Letras 
em sua caminhada dos 125 anos de existência
Imortais da ABL visitaram a cidade e vários foram homenageados com nomes de praças, ruas e alamedas

Por Gislene Vilela

A Academia Brasileira de 
Letras (ABL) é uma instituição 
cultural, sediada no Rio de Ja-
neiro, criada em 20 de julho de 
1897, tendo como seu primeiro 
presidente Machado de Assis, 
cujo objetivo é o cultivo da lín-
gua e da literatura nacional. Na 
semana de seu aniversário pro-
moveu uma série de eventos. Em 
homenagem à data da criação, 
no último dia 20, um dos maiores 
cartões postais do Brasil, o Cristo 
Redentor foi iluminado de verde 
escuro, cor oficial da instituição.

Esta reportagem registra, 
em alusão a relevância da ABL 
na memória, tradições e cultura 
do Brasil, que em diferentes 
décadas, acadêmicos visitaram 
São Lourenço e alguns até es-
creveram sobre a cidade. 

Uma das principais aveni-
das do Município leva o nome 
de um acadêmico: o ex-presi-
dente Getúlio Vargas, terceiro 
ocupante da cadeira nº 37 da 
ABL. Em 1931 hospeda-se no 
Hotel Brasil com sua família e 
comitiva. Transfere o Governo 
Federal para os seus aposentos 
durante sua permanência na 
cidade. Ainda durante aquela 
estadia, em 15/03, plantou uma 
muda de pau-brasil no Parque 
das Águas e a bela árvore 
nonagenária permanece até 
hoje como um marco histórico. 
Retornou a São Lourenço para 
novas temporadas de descanso 
em 1934, 1938, 1941 e na sua 
última visita em 1954, ano de 
sua trágica partida. “... durante 
minha permanência na estância 
mineral de São Lourenço, onde 
passei uma temporada real-

mente feliz, levam-me a opinar 
pela excelência de suas águas 
e métodos de tratamento”.

Manuel Bandeira, terceiro ocu-
pante da cadeira nº 24, é um dos 
mais importantes poetas da litera-
tura Brasileira. Por recomendação 
médica, veio a São Lourenço em 
1938 tratar sua saúde com as pro-
priedades terapêuticas das águas 
minerais. No Parque das Águas 
remou no lago e, posteriormente, 
mencionou a cidade no poema 
Desafio. “Não sou barqueiro de 
vela/Mas sou um bom remador/No 
lago de São Lourenço/Dei prova 
do meu valor...”.

O sétimo ocupante da cadei-
ra nº 32, Zuenir Ventura, pales-
trou no Iº Encontro de Mídias 
que reuniu grandes nomes do 
jornalismo em São Lourenço 
em 2016. Dias depois, em 

23/03, o colunista do jornal O 
Globo escreveu  na crônica 
intitulada Dando um tempo na 
crise: “... não se estresse e faça 
como eu, que me refugiei em 
São Lourenço, onde, além de 
receber a honrosa “Comenda 
ambiental” e participar de um 
seminário sobre jornalismo, 
passei o fim de semana go-
zando os ares e a água dessa 
cidade famosa por ser uma 
estância de cura - não só física, 
mas também mental...”. 

No boletim 25 de 2015 da 
ABL, encontramos a informação 
de que a acadêmica Nélida 
Piñon, quinta ocupante da ca-
deira nº 30, esteve na Estância 
Hidromineral onde foi agraciada 
com a “Comenda Ambiental”, 
em reconhecimento ao seu 
afeto pela cidade e os inúmeros 

registros que faz em sua obra ad-
vindos das diversas visitas a São 
Lourenço desde sua infância.

 No município de São 
Lourenço existem várias ruas 
e alamedas com nomes de 
imortais da ABL: Ruy Barbosa, 
Barão do Rio Branco, Casimiro 
de Abreu, Castro Alves, Santos 
Dumont, Miguel Couto, Evaristo 
da Veiga, entre outros. 

Fato interessante na cida-
de é o bairro Solar dos Lagos 
constituído por 18 alamedas 
que homenageiam escritores e 
poetas, 12 foram membros da 
ABL: Manuel Bandeira, José 
de Alencar, Euclides da Cunha, 
Olavo Bilac, Mário Palmério, 
Graça Aranha, Fagundes Va-
rella, Joaquim Nabuco, Raul 
Pompéia, Coelho Neto, Jorge 
Amado e Machado de Assis. 

No Decreto nº 591/1984 da 
Prefeitura Municipal de São 
Lourenço, no qual denominou 
os logradouros públicos do  
referido bairro, vale ressaltar 
as considerações: “Que a me-
mória dos cultores e artesãos 
da Língua Pátria merece ser 
cultuada, pois que perfazem 
o liame entre o passado e o 
futuro, bem como mantêm 
viva a expressão cultural e a 
identificação da nacionalida-

de; que os literatos da prosa e 
do verso, são construtores da 
nossa literatura; historiadores 
de nossas épocas; cinzelado-
res do belo; manifestadores da 
ideia; cultores do pensamento 
e vates que inspiram a grande-
za do homem brasileiro”.

Que a verdejante luz da ABL 
continue espargindo o saber e a 
cultura até os distantes rincões 
da Pátria assim como tem ilumi-
nado a pequena São Lourenço.

Zuenir Ventura e integrantes do jornal Correio do Papagaio 

8º São Lourenço Jazz & Blues
Evento apresentou atrações nacionais e os sabores de Minas
A 8ª edição do Festival 

“São Lourenço Jazz& Blues” 
aconteceu nos dias 21, 22 e 
23 de julho, no estaciona-
mento do Parque das Águas,  
com entrada gratuita. A pro-
gramação agradou aproxi-
madamente 6 mil pessoas, 
movimentando o final de 
semana na cidade e aque-
cendo os presentes com 
boa música e os sabores de 
Minas. Música e gastronomia 
caminham juntas. 

O Festival é realizado pelo 
São Lourenço Convention & 
Visitors Bureau, com fomento 
da Secretaria de Turismo e 
Cultura de São Lourenço, 
inserido no calendário oficial 
de eventos do Município.

Em edições anteriores, o 
festival trouxe artistas reno-
mados deste icônico estilo 
musical: JJ Jackson, Blues Etí-
licos, Leo Gandelman, Lorenzo 
Thompson, entre outros.

Na edição de 2022, a 

abertura do evento teve 
shows com os músicos O 
Tao de Três e convidados. 
Posteriormente, a apresenta-
ção do guitarrista e violonista 
Giliade Lima e Derico.

No segundo dia de festival, 
às 19h, apresentações com 
De Bach a Baden, Graça Alan 
e Magda Belloti e convidados, 

os músicos João Vitor Botelho 
e Lorena Belloti; às 20:30h a 
banda Mantjjazz e às 22h, a 
dupla Gustavo Scaranelo & 
Beto Kobayashi.

Na noite de sábado, às 
18:30h, Fernando Ferreira e 
Play The Blues Band, e às 
20h Intrépido Blues e convi-
dados realizaram o show de 

encerramento.
Revigorando a vida cultu-

ral da cidade a cada edição, o 
Festival vem atraindo um pú-
blico diverso proporcionando 
um ambiente para amigos 
e famíl ias, regados com 
música, cerveja artesanais, 
vinhos e cafés especiais nas 
noites de inverno.

Abertura do evento com a presença do prefeito Lessa A boa música levou um público expressivo durante o evento

Foto:  Daniel Oliveira  Fotografias/Canela de Ema-Homp!


