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Durante todo o mês 
de setembro, a 4ª edi-
ção do Festival de Gas-
tronomia acontece em 
São Lourenço, com a 
participação de 21 es-
tabelecimentos, entre 
restaurantes, bares, lan-
chonetes e cafeterias.

Dando prosseguimen-
to iniciada em 2012 pelo 
São Lourenço Conven-
tion & Visistors Bureau, 
o objetivo do evento é 
de fomentar o turismo 
da cidade e reforçar a 
vocação local de receber 
bem e proporcionar boas 
experiências para seus 
visitantes e moradores.

A edição deste ano 
confirma o sucesso das 
edições anteriores. Tu-
ristas vêem de todas 
as partes e uma grande 
parte da população lo-
cal participa ativamente 
deste saboroso evento.

Confira algumas su-
gestões do Jornal Cor-
reio do Papagaio e a 
programação musical.

A tradicional gastronomia mineira 
está brilhando em São Lourenço
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Sete de 
Setembro FC 
comemora 
Centenário

Entre os dias 04 e 07 
de setembro foi realizada 
em Cruzília uma grandiosa 
festa repleta de homena-
gens em comemoração 
aos cem anos do Sete de 
Setembro Futebol Clube, 
considerado o maior time 
amador da região.

O Sete de Setembro 

Futebol Clube foi criado em 
04 de julho de 1915, sendo 
que oficialmente a data de 
fundação é comemorada 
em 07 de Setembro de 
1915.

Veja reportagem jorna-
lística das comemorações 
e fotos,
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Pela quarta vez consecutiva o Degusta chega ao Sul de Minas

19º Torneio Leiteiro de 
Arantina é sucesso de público

Nos dias 13 a 16 de 
Agosto  realizou-se o 19° 
Torneio Leiteiro de Aran-
tina, evento que vem se 
confirmando  como um dos 
melhores da região. Durante 
os quatro dias de evento, 
muita música e animação 
com entrada franca fizeram 
a alegria da população e 
turistas de toda a região.

Confira a lista dos ven-
cedores nas diferentes ca-
tegorias e cobertura foto-
gráfica e jornalística de todo 
o evento.

Com 19 anos de realização, Torneio é um dos melhores da região

Shows, música e muita diversão durante o evento
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Zoraide, a “fera” das ferrovias

Integrantes da nova ge-
ração da música sertaneja, a 
dupla fala sobre as dificuldades 
e sonhos em um ambiente tão 
competitivo como a indústria 
fonográfica. 

Marcio, o mais comunica-
tivo da dupla, explica como a 
família reagiu ao saber que am-
bos trocariam o antigo emprego 
em uma empresa americana de 
tecnologia da informação pelos 
palcos ao redor do Brasil: “Che-
gou um momento em que não 
conseguíamos mais conciliar 
as duas vidas e então a paixão 
pela música falou mais alto. 

Nossa família, por incrível que 
pareça, apoiou bastante desde 
o primeiro momento”.

Gustavo, mais recatado 
que o parceiro, relembra 
também os medos ao tro-
car uma carreira sólida e 
promissora como TI: “Na 
verdade, fiquei com medo. 
Foi difícil virar essa chave 
a aceitar que eu estava lar-
gando uma carreira sólida, 
construída com muito suor, 
e indo atrás de um sonho. 
Mas, ao longo do tempo, 
toda aquela insegurança 
passou”.

Márcio e Gustavo

Marcio, Débora Santilli e Gustavo.

O Poder do Cidadão 

Acomodação é um 
Perigo!

Por Gilclér Regina*

Eu gosto do verbo “con-
trariar”. Isso mesmo, con-
trariar os acomodados. 
Mesclar disciplina com en-
tusiasmo é a ponte entre 
os sonhos e a realidade. 
O preço a pagar é muito 
treinamento e estudo.

O que leva uma empresa 
ao sucesso? O que leva um 
profissional ser um vence-
dor? Será que vale a máxima 
que dinheiro atrai dinheiro? 
Ou ainda vale achar que 
pensar positivo já lhe dá tudo 
o que você deseja?  

Todas as respostas 
apontam para o mesmo 
caminho. A questão do 
planejamento não é tudo 
e somente pensar posi-
tivo e não agir não leva 
você a lugar algum. Então 
a palavra correta é “exe-
cução”. É preciso sair do 
campo das idéias

 para o mundo real.
Assim é o sentido de 

emergência das pessoas. 
Urgência é aquilo que al-
guém não fez em tempo 
hábil e agora quer que você 
faça em tempo recorde.

A tecnologia também 
não chega a ser o grande 
diferencial. Quanto tempo 
dura um novo sistema? Toda 
novidade tecnológica tem 
um tempo de vida muito 
curto até ser copiada pela 
concorrência. Uma verdadei-
ra guerra de titãs. E, afinal, a 
máquina precisa do homem 
para apertar o botão.

A diferença real está nas 
pessoas fiéis e comprometi-

das, na escolha e formação 
das equipes, na identifica-
ção das pessoas certas para 
os lugares certos.

O que motiva o mundo 
são as pessoas... Mas o 
que motiva as pessoas? A 
resposta novamente está 
na paixão, no olho brilhando 
que proporciona uma moral 
elevada.

O maior desafio de um 
líder é não se acomodar, 
não perder a sua obstina-
ção e manter esse foco:A 
chama acesa de sua equi-
pe. A palavra chave é con-
fiança. É muito difícil cobrar 
quando as pessoas não 
confiam umas nas outras.

Precisamos parar de 
imaginar somente crises 
em nossa vida. Todo dia 
tem crise. Todo dia vive-
mos momentos de picos 
e momentos de vales.No 
mundo atual, a instabili-
dade deve ser vista como 
natural.O maior risco é ficar 
esperando para ver o que 
acontece.

Pense nisso, tenha uma 
boa semana, receba um forte 
abraço e esteja com Deus!

*Gilclér Regina – Pales-
trante com experiência em 
vendas, varejo, atacado, 
liderança e motivação. Es-
critor com 10 livros edi-
tados. Muitos eventos de 
CDLs e ACEs em todo 
país. Mais de três milhões 
de livros vendidos. Sua pa-
lestra mostra que pessoas 
estão vencendo nas piores 
cidades e fracassando nas 
melhores cidades. 

Por João Doria*

Somos brasileiros. Das 
mais variadas profissões e 
setores, imbuídos na luta 
de progredir em nosso País, 
que há de retomar o rumo 
do crescimento. Diante das 
crises econômica, política e 
moral que assolam o País, 
cabe a nós, cidadãos, ofe-
recer nosso empenho pes-
soal e profissional para virar 
o jogo.  Só fortalecendo 
nossa cidadania, podere-
mos garantir nosso próprio 
futuro como nação.

A expansão de direitos 
de cidadania teve avanços 
na última década no País, 
não há dúvida. O aumento 
do poder aquisitivo con-
tribuiu diretamente para 
esta conquista. O recente 
relatório Prosperidade com-
partilhada e erradicação da 
pobreza na América Latina 
e Caribe, publicado pelo 
Banco Mundial no primeiro 
semestre, revela que, nos 
últimos 20 anos, cerca de 
60% dos brasileiros subi-
ram de classe econômica e 
o Brasil está próximo de er-
radicar a pobreza extrema. 
Ainda assim, 18 milhões 
de brasileiros vivem na 
pobreza e um terço da po-
pulação não tem condições 
econômicas para viver con-
dignamente – sem emprego 
e formação necessária para 
melhorar sua condição. 

O Brasil está menos 
desigual, mas o abismo 
é imenso.  Boa parte de 
sua população enfrenta 
as consequências e uma 
economia frágil, amargando 
a perspectiva de uma crise 
prolongada. Ainda segundo 
o estudo, a desigualdade 
no Brasil está acima da re-
gistrada na América Latina 
e Caribe. Cerca de 1% da 
classe mais rica recebe 13% 
da renda total do País. 

O principal entrave para 
o processo de redução de 
desigualdade está na edu-
cação. O Brasil ficou na 60.ª 
posição no ranking mundial 
de educação, realizado 
pela Organização para a 
Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE), 

que avalia avaliados 76 
países ¬ ¬por meio do de-
sempenho de alunos de 15 
anos em testes de Ciências 
e Matemática. A performan-
ce de nossos jovens ainda 
está distante da média dos 
países-membros. 

É fato que quanto me-
lhor o padrão educacional 
de uma nação, maior o seu 
crescimento econômico. 
Não à toa, países com es-
cassez de recursos naturais 
investiram alto no desenvol-
vimento intelectual da po-
pulação e hoje despontam 
como líderes em inovação 
e conhecimento. 

A educação é também 
pedra fundamental para a 
expansão da cidadania e 
formação do pensamento 
crítico de um povo. Se a 
tão sonhada revolução edu-
cacional caminha a passos 
lentos, cabe ao brasileiro 
traçar o seu caminho. Te-
nho orgulho de assistir a 
empresas investindo em 
capacitação, ONGs agindo 
paralelamente na tentativa 
de mudar essa realidade. 
Ressalto os nomes de líde-
res comprometidos com as 
transformações sociais no 
Brasil em diversas áreas, 
como Jorge Paulo Lemann, 
com a fundação que leva 
seu nome, e Luiz Seabra, 
por meio do seu Instituto 
Natura.  São dois exemplos 
de uma extensa lista de 
brasileiros com sucesso em 
seus empreendimentos e 
com olhar para o futuro. Mas 
há milhares de exemplos 
individuais de superação.

É urgente que Brasil 
conquiste o equilíbrio en-
tre o desenvolvimento da 
cidadania e a cidadania do 
desenvolvimento. Não fare-
mos isso olhando números 
econômicos, mas traba-
lhando e cobrando do poder 
público seu dever para com 
os direitos dos cidadãos. 
Somos brasileiros. E nossa 
causa é a construção do 
progresso do País. 

 
*João Doria é jornalista, 
empresário, presidente do 
LIDE e apresentador do 
Show Business

Sete razões pelas quais a maioria 
não consegue sair do lugar

Os parasitas e a reforma fiscal

Por Jerônimo Mendes*

Imagine um mundo sem 
professores, políticos ines-
crupulosos, economistas, 
contabilistas e administrado-
res, um mundo sem líderes 
nem psicólogos nem geren-
tes de RH, um mundo sem 
ninguém dizendo o que você 
deve ou não deve fazer.

Já pensou nisso? Se 
existisse algo assim, o que 
você faria, por onde come-
çaria a trabalhar a sua ideia, 
o seu projeto, o seu artigo ou 
a sua tese de doutorado para 
defender uma ideia diferente 
e capaz de influenciar as pes-
soas para uma vida melhor, 
um mundo melhor?

A maioria está sempre es-
perando o próximo discurso, o 
próximo livro ou artigo, a próxi-
ma instrução, o próximo e-mail 
ou a próxima ordem do dia. A 
maioria não sabe o que dizer, 
pensar, escrever ou fazer para 
fugir da escravidão imposta 
pelos pensamentos alheios.

Na prática, a maioria es-
pera. Pensar dá um trabalho 
danado, é a tarefa mais difícil 
do mundo, por isso, poucas 
pessoas se dispõe a fazê-
lo. Tudo é difícil, estudar, 
escrever, vender, liderar e 
trabalhar em equipe, montar 
um negócio, fazer a diferen-
ça. Amar é difícil, perdoar é 
mais difícil ainda.

É assim nas organiza-
ções religiosas, nas em-
presas públicas, privadas, 
não-governamentais e, infe-
lizmente, na política, onde a 
estratégia dos marqueteiros 
alienados, sustentados a 
peso de ouro por políticos 
mal intencionados, não tem 
a mínima preocupação em 
iludir os cidadão comum, 
altamente influenciável.

Por que estou dizendo 
isto? Porque a grande maio-
ria continua com os mesmos 
pensamentos de vinte ou 
trinta anos atrás e, como 
não evolui, não estuda, não 
faz o mínimo esforço para 
pensar por si mesmo nem 
se compromete a fazer algo 
diferente, continua refém dos 
pensamentos alheios.

Um exemplo prát ico 
pode ser visto todos os dias 
na Internet. Basta você ler 
um artigo ou uma posição 
um pouco mais polêmica 
de alguém, daquelas que 
contrariam o senso comum. 
Dificilmente consegue-se ex-
trair alguma coisa positiva do 
debate. Alguns retornam ao 
seu estado mais primitivo.

É impressionante como 
os ânimos acirram e os co-

mentários se multiplicam 
inutilmente sem qualquer 
fundamentação. E o que é 
pior, na tentativa de participar 
e mostrar sua opinião, você 
entra na onda, se emociona 
mais do que o necessário, 
ofende, se perde e ao mesmo 
tempo se frustra.

Por que a maioria não 
consegue sair do lugar? 
Tenho algumas convicções, 
não por pesquisa, mas por 
experiência própria. Tive 
que mudar a mim mesmo 
inúmeras vezes para encon-
trar o melhor caminho, pois, 
como se diz em estratégia, 
não existe estratégia certa 
ou errada, existe estratégia 
que deu certo ou estratégia 
que deu errado. Embora você 
possa desenhar um caminho, 
nunca saberá se é o melhor 
enquanto não chegar lá.

1. Falta de consciência: 
dos seus pontos fracos, das 
suas limitações, do que você 
ainda não domina, do que 
precisa ser melhorado, das 
oportunidades que aparecem, 
de quem você é, do quanto 
ainda falta para caminhar, 
do que já conseguiu, do seu 
papel na sociedade, do que o 
mundo espera de você.

2. Falta de educação: 
para entender o que aconte-
ce à sua volta, para ser mais 
racional e menos emotivo, 
para discutir com mais pro-
priedade e discernimento, 
para não sair disparando 
bobagens a qualquer preço, 
para contribuir mais e destruir 
menos, para não ser refém 
dos pensamentos alheios, 
para sofrer menos.

3. Falta de coragem: na 
maioria das vezes, o desafio 
não é aperfeiçoar a capacida-
de de realizar e sim o desafio 
de começar e continuar cami-
nhando. Em qualquer lugar 
do mundo, feito será sempre 
melhor do que perfeito. Você 
é capaz de transformar ini-
ciativa em paixão e prática? 
Se não consegue, pare de 
reclamar do chefe, do salário 
e da empresa onde trabalha, 
isto é o melhor caminho para 
a depressão.

4. Falta de foco: você 
nunca vai conseguir agradar 
a todos, portanto, quanto 
mais você pensa, quanto 
mais você espera, quanto 
mais você muda e quanto 
mais você empurra com a 
barriga, baseado no que 
outros estão querendo ou 
dizendo, mais se distancia do 
seu objetivo. Quem quer ser 
tudo para todos acaba não 
sendo nada.

5. Falta de regularidade: 

quando você está trabalhan-
do duro num determinado 
projeto, escrevendo um arti-
go, um plano de negócio, um 
livro ou qualquer coisa que 
o faça sair do lugar, a coisa 
mais contraproducente do 
mundo é parar para ler um 
e-mail idiota que acabou de 
chegar, entrar no Facebook 
ou correr para o YouTube a 
fim de curtir o vídeo que o 
amigo mandou pelo whatsa-
pp. Sem regularidade, sua 
ideia morre no papel.

6. Falta de consistência: 
sustentar uma ideia ou uma 
posição requer conhecimento 
sobre o assunto, não basta 
ser mais um na multidão. Os 
discursos de Gandhi, Madre 
Teresa de Calcutá e Martin 
Luther King nunca mudaram. 
Sem consistência, a mensa-
gem se perde, sua integrida-
de também. Não existe nada 
pior do que ensinar e não pra-
ticar. Quem vai acreditar em 
alguém que muda de ideia e 
opinião o tempo todo?

7. Falta de confiança 
em si mesmo: se você fica 
o tempo todo se comparando 
a alguém que parece estar 
melhor do que você, o sofri-
mento triplica; pare de fazer 
comparações inúteis, cada 
um tem a sua própria história 
e faz o seu próprio caminho; 
é como abrir a Revisa Você 
S/A ou a Boa Forma e consta-
tar que todo mundo está bem, 
menos você; em resumo, 
pare de sofrer, acredite mais 
em si mesmo.

Sendo mais prático, não 
espere ser escolhido, escolha 
você mesmo. Saia do lugar, 
pague o preço, seja um inicia-
dor por natureza. Esperar por 
um investidor, uma oportunida-
de para falar, uma promoção, 
um aumento ou o reconheci-
mento do chefe pode ser uma 
péssima escolha.

Se não escolheram você, 
azar deles. Como dizia Oliver 
W. Holmes, escritor e médico 
norte-americano, o mais im-
portante da vida não é onde 
estamos, mas em que direção 
estamos nos movendo.

Pense nisso e empreen-
da mais e melhor!

*Jerônimo Mendes é Admi-
nistrador, Coach, Escritor e 
Palestrante. Graduado em 
Administração de Empresas, 
Pós-graduado em Logís-
tica Empresarial, Mestre 
em Organizações e Desen-
volvimento Local. Sólida 
formação em Processo de 
Coaching (Executive e Life 
Coaching) pelo ICI – Integra-
ted Coaching Institute. 

Por Rubens Passos*

Entra em cena mais uma 
grande mentira. Com o pro-
pósito de aumentar os im-
postos para pagar o rombo 
nas contas públicas, usa-se 
a máscara da reforma fiscal 
para que os brasileiros me-
nos esclarecidos engulam 
mais impostos sem recla-
mar. Mesmo que apenas 
alguns setores da economia 
sejam inicial e diretamente 
atingidos, os tributos serão 
repassados aos produtos e 
serviços e, no final, todos 
pagarão mais.

Em 1975, a carga tribu-
tária no Brasil era de 23% 
do PIB, passando a 30% 
em 1990, 36% em 2004 e 
caminhando para 40%. Na 
maior potência econômica, 
os Estados Unidos, não 
passava de 24% em 2012. 
O aumento dos impostos 
no Brasil resulta de politicas 
públicas assistencialistas e 
populistas e do crescimento 
exagerado dos quadros de 
pessoal, principalmente car-
gos em comissão para apa-
niguados políticos. Assim, 
a máquina administrativa 
torna-se, cada vez mais, um 
parasita do sistema produti-
vo e a sociedade. 

O mais grave é a baixa 
produtividade do Estado, 
bem como a péssima qua-
lidade dos serviços públicos 
e o pífio retorno à socieda-
de dos tributos pagos ao 
erário. A responsabilidade 
primordial de manter a se-
gurança da população não 
é cumprida. Os índices da 

criminalidade são cada vez 
mais assustadores. Somos 
obrigados a viver quase em 
jaulas, com muros altos e 
arame farpado protegendo 
as casas. É isso ou ficar à 
mercê do crime organizado. 
Temos medo ao sair de 
nossas residências para ir 
ao trabalho. 

A saúde e a educação 
também são precárias, as-
sim como a infraestrutura de 
transportes. E mais: no país 
com a maior reserva hídrica 
do Planeta, estamos à beira 
de um colapso no forneci-
mento de água em São Pau-
lo e outros Estados e temos 
uma das energias mais caras 
do mundo, apesar da abun-
dância hidrelétrica. Ou seja, 
pagamos muito e recebemos 
pouco do Estado.

Nossa jovem democra-
cia, que completa 30 anos 
em 2015, considerando a 
posse, em 1985, do pri-
meiro governo civil após 
o golpe militar, foi um dos 
grandes avanços de nossa 
história, mas ainda não nos 
proporcionou crescimento 
econômico sustentado e 
desenvolvimento. Segui-
mos premidos por um pen-
samento assistencialista, 
que permeia e domina a 
linha programática e políti-
ca da maioria dos partidos. 
A carga tributaria inibe e 
inibirá mais  ainda a eco-
nomia e o progresso da 
sociedade. Na grande crise 
mundial de 2008, os países 
desenvolvidos aliviaram os 
impostos e baixaram os 
juros a zero para estimular 

a economia.
Com a maxidesvaloriza-

ção do real e descontrole da 
inflação, somos obrigados 
a engolir a politica de terra 
arrasada atual, e todos os 
brasileiros pagarão a con-
ta da irresponsabilidade 
deste governo, menos os 
parasitas do sistema, pois 
seus cargos e suas verbas 
continuam intocados. Como 
mudar, se continuamos 
com 25% de jovens que 
não terminam o Ensino 
Básico e acabam servindo 
como massa de manobra a 
políticos populistas?

Precisamos de go-
vernantes com a devida 
competência para conduzir 
nosso país à ordem e ao 
progresso basilares. Só 
existe futuro onde a se-
gurança, boa educação, 
disponibilidade de trabalho 
e incentivo ao empreende-
dorismo, apoiados na livre 
iniciativa, são as alavan-
cas de um país melhor e 
não o assistencialismo que 
manobra massas e infla 
o sistema publico (para o 
deleite de seus parasitas). 
Que se apresentem os 
melhores brasileiros para 
que, nas urnas de 2016, 
tenhamos esperança de 
dias melhores.

*Rubens Passos, Econo-
mista com MBA na Duke 
University, administrador, e 
presidente da Associação 
Brasileira dos Fabricantes 
e Importadores de Artigos 
Escolares e de Escritório 
(ABFIAE) e da Tilibra.

Zoraide, uma mulher de 
origem árabe, notória pela exu-
berante e exótica beleza e na 
maneira ousada em trajar-se, 
pois já aquela época utilizava-
se do uso de calças; fato não 
comum, a chamar atenção por 
onde passava e  apresentava-
se, conhecida como “a balza-
quiana” dado ao romance do 
escritor francês: Honoré de 
Balzac, a fazer com que Luiz, 
meu pai, se mostrasse um tan-
to maravilhado às vezes que 
cruzava com a deslumbrante 
mulher à estação de Cruzeiro- 
SP, nas suas baldeações ao 
sul de Minas.

Certa vez, ao desembar-
car do trem, observa a deixar 
de outro vagão, a bela ára-
be a portar com dificuldade 
suas malas. Apressado no 
caminhar pela plataforma, 
se chega ao lado da mesma 
e se oferece em auxiliá-la 
com as bagagens, no que foi 
correspondido, mesmo ter 
sofrido alguma resistência no 
oferecimento. Por fim a con-
duzir as malas, lá se foram 
em caminho até a bilheteria 
no intuito de adquirirem suas 
passagens ao sul de Minas 
e, Luiz retirar do carro ba-
gageiro suas canastras dos 
mostruários, onde após a 
operação, permaneceram 
a conversar entre goles de 
café no quiosque da estação, 
enquanto aguardavam o trem 
com destino a Minas em uma 
hora previsto. Porém, de 
súbito, se surpreende com 
a revelação da balzaquia-
na, a dizer que era também 
uma “caixeiro viajante” a 
exercer sua atividade em 
pouco mais de seis meses, 
a apresentar seus produtos: 
lingeries e complementos 
femininos, aos comerciantes 
mineiros nas suas andanças 
nas duras vendas. Só que 
não representava qualquer 
indústria, ou alguma repre-
sentação, já que sua linha de 
produção era confeccionada 
por ela própria, a idealizar 
suas peças íntimas baseadas 
na criatividade pessoal, em 
procurar dar a mulher um 
pouco de sensualidade ao 
usá-las e não a permanecer 
passivamente à mesmice de 
peças como mero objeto de 
uso comum do cotidiano, sem 
que atentasse á graça em 
usufruir de uma beleza eró-
tica a elevar sua alto-estima 
de feminilidade tão desinte-
ressada entre as humildes e 
simples interioranas. 

A perplexidade de Luiz, 
se deveu porque durante 
seus anos de profissão, nun-
ca soube ou viu uma mulher 
nesta árdua tarefa. A final, 
como se dizia na época; prova 
é o titulo, caixeiro viajante, 
pois tal trabalho não se ade-
quava à mulher. Não que 
houvesse preconceito, mas 
por ser uma ocupação bruta, 
onde o esforço físico ser bem 

desproporcional à fragilidade 
feminina. E mais ainda, sendo 
que a mulher estaria passível 
de assédios constantes tanto 
por colegas e dos próprios 
comerciantes com investidas, 
as vezes até com chantagens, 
visando possíveis “affair” pra-
zerosos momentâneos.

A partir de então, Luiz 
experiente e vivido, passou 
a orientá-la e proporcionar a 
Zoraide mais dinamismo pro-
fissional  tendo-a como acom-
panhante a apresentá-la aos 
comerciantes seus fregueses 
e amigos e a fazer-se cordial 
e amiga junto ao pessoal das 
ferrovias que prima pelo bom 
atendimento, pois a utiliza-
ção dos trens passará a ser 
ferramenta imprescindível do 
trabalho na labuta incessante 
à busca do sucesso.

Daquele encontro inicial, 
nasceu e recrudesceu a forte 
amizade e suas vidas profis-
sionais se irmanaram, onde o 
respeito  e a dignidade preva-
leciam, mesmo com Zoraide 
a se apresentar; com a con-
cordância de Luiz, a se dizer 
“namorada” dele, a fim de 
afugentar os maus intencio-
nados em assediá-la e tentar 
cortejá-la, já que Luiz, jovem 
alto e forte como era, com seu 
corpo atlético de ex-remador, 
impunha respeito aos preten-
sos conquistadores.

Numa ocasião, Luiz ao 
deixar o trem em Boa Espe-
rança, MG, observa que a 
plataforma estava por pes-
soas, além da conta do mo-
vimento rotineiro. Ao indagar 
de um agente ali postado, 
soube que era devido ao 
entrevero no vagão 4, de 
outro trem, onde uma mu-
lher entrou em luta corporal 
com um indivíduo que tentou 
agarrá-la, e que não obteve 
êxito no seu intento e acabou 
“ massacrado “ pela vítima. O 
chefe do trem se viu na obri-
gação em solicitar a presença 
da polícia, não só a prender 
o tarado, como levá-lo ao 
atendimento médico devido 
aos ferimentos ocorridos à 
cabeça, provocado por sa-
patadas recebidas e muitas 
unhadas pelo corpo.

Luiz chegando-se ao tal 
vagão pode constatar que a 
vítima era Zoraide e, que ao 
vê-lo, veio à sua direção a 
abraçá-lo beija-lo e a levá-lo à 
presença do chefe, a apresen-
tá-lo como seu “marido “.

Luiz confirmando e vendo 
o estrago físico no tarado 
e às consequências que a 
encrenca poderia ocasio-
nar, resolveu dar o caso por 
encerrado, no que aceitou 
o chefe e deixaram o local 
sobre aplausos das pessoas 
à plataforma.

Daquele dia em diante, 
Zoraide passou a ser conhe-
cida pelos ferroviários como 
“ a fera da ferrovia” e Luiz 
como o “domador de fera”.

“A vontade de se preparar tem que ser maior 
que a vontade de vencer”- Gilclér Regina
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Santa Rita do Sapucaí

Auxiliar de Informática

Suporte Técnico

Essas e outras vagas 
você encontra em nosso 
site e nas redes sociais.

Sul Minas Empregos                 @SMEmpregos

Vendedor(a) Externo
www.sulminasempregos.com.br

Manicure

Itajubá

Analista Fiscal

Assistente Comercial Aux. Serviços Gerais

Representante Comercial

Auxiliar de Expedição

Analista de RH

Varginha Pouso Alegre

Senai abre processo seletivo para 
cursos de aprendizagem industrial

Brasil ganha destaque em uma das 
maiores feiras do Mundo

ETE FMC divulga lista de projetos 
aprovados para a 1ª Feira Estadual de 

Ciências e Tecnologia de Minas

Começaram dia 1º de 
setembro e vão até o dia 
30 as inscrições para o Pro-
cesso Seletivo Unificado 
(PSU) do SENAI-MG para 
o primeiro semestre de 
2016. No total, são 6.388 
vagas para os cursos de 
aprendizagem industrial 
em diversas áreas. Os in-
teressados devem prestar 
provas de Matemática e 
Língua Portuguesa. São 
15 questões por disciplina, 
totalizando 30 questões. A 
data das provas está pre-
vista para 31/10 e o inves-
timento é de R$20,00. 

Para concorrer a uma 
das vagas da aprendiza-
gem industrial, o interes-
sado deve ter, no mínimo, 
14 e 16 anos, dependendo 
do curso pretendido, e 
idade que lhe permita 
concluir o curso antes de 
completar 24 anos. 

A lista completa com 
os cursos oferecidos em 
cada unidade pode ser 
encontrada no site da ins-
tituição (www.senaimg.
com.br) ou nas escolas 
do SENAI. As inscrições 
serão realizadas apenas 
pela internet até o dia 30 

de setembro de 2015. O 
horário e endereço da 
prova serão informados 
no Comprovante de Inscri-
ção, que estará disponível 
neste site 10 dias após 
pagamento da inscrição.

Mais informações:
Inscrições: 01/09 até 
30/09
Provas: 31/10
Matrículas: 30/11 até 
04/12
I n í c i o  d a s  a u l a s : 
01/02/2016

FIEMG

No dia dedicado à In-
dependência do Brasil 
(7), o ministro do Turismo, 
Henrique Eduardo Alves, 
abriu a Semana do Brasil 
na Expo Milão, na Itália, 
acompanhado do presi-
dente da Embratur, Viní-
cius Lummertz. O ministro 
aproveitou a oportunidade 
para convidar os visitan-
tes de um dos maiores 
eventos do mundo para 
participar da Olimpíada no 
Brasil em 2016. 

O cônsul do Brasil em 
Milão, Paulo Cordeiro, e 
autoridades locais também 
participaram da solenidade. 
O ministro Henrique Edu-
ardo Alves aproveitou o 
evento para falar do Brasil 
como destino internacional 
e exibir os atrativos naturais 
do país. 

O comissário geral 
da Expo Milão, Giuseppe 
Sala, e a diretora-geral da 
exposição, Diana Bracco, 
ficaram impressionados 

com a exposição sobre as 
belezas naturais do Brasil. 
“Definitivamente temos 
um potencial imenso a 
ser explorado. O Turismo 
tem tudo para gerar ainda 
mais emprego e se tornar 
um vetor ainda mais ex-
pressivo da economia no 
Brasil”, ressaltou Henrique 
Eduardo Alves.

O ministro também 
aproveitou a exposição in-
ternacional, com a partici-
pação de 145 países, para 

reunir-se com a imprensa 
e blogueiros locais, que 
abriram espaço para di-
vulgação do Brasil e da 
Olimpíada. 

Enquanto a Sema-
na do Brasil segue até 
o dia 13, com atrativos 
culturais e uma mostra 
da gastronomia nacional, 
outro evento foi encerrado 
pelo ministro Henrique 
Eduardo Alves: o progra-
ma Brasil Próximo, que 
promoveu a integração 

entre diversas regiões 
brasileiras e italianas. 

A Expo Milão teve início 
em maio e só termina em 
outubro, sendo a semana 
de 7 até 13 de setembro 
dedicada ao Brasil. Ao 
longo dos seis meses da 
exposição, o Brasil está 
promovendo 200 eventos 
de negócios e divulgação 
do país no exterior. 

O Brasil está presente 
no evento com um pavi-
lhão de 4 mil m² que abri-
ga exibições, atividades 
culturais e gastronômicas, 
seminários, eventos de 
negócios e de relacio-
namento. A participação 
brasileira na Expo Milão 
é organizada pela Apex-
Brasil, sob a coordenação 
do Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC) 
e parcerias com o MTur, 
EMBRATUR e Funarte.

Por Geraldo Gurgel 
(ASCOM)

A Escola Técnica de 
Eletrônica Francisco Mo-
reira da Costa - ETE FMC 
divulgou a lista de proje-
tos, em primeira chamada, 
da 1ª Feira Estadual de 
Ciências e Tecnologia (1ª 
Fecete) de Minas Gerais. 
Foram mais de 100 traba-
lhos inscritos e avaliados, 
desses 84 foram apro-
vados.

A exposição e de-
monstração do que os 
alunos desenvolveram 
ocorrerão de 7 a 9 de ou-
tubro, na ETE, em Santa 

Rita do Sapucaí. A Escola 
também divulgou a lista 
de escolas e estudantes 
que terão hospedagem e 
transporte (trajeto entre 
cidade de origem até a 
Feira) gratuitos. 

Para conferir a lista 
de projetos selecionados, 
hospedagem e transporte 
gratuitos acesse http://
www.etefmc.com.br/fe-
cete/informacoes-proje-
tos-selecionados.  

Durante a Fecete, 
uma equipe formada por 
professores e especia-

listas das áreas de Ciên-
cias Biológicas e da Saú-
de, Ciências Exatas e da 
Terra, Ciências Sociais 
e Humanas e Engenha-
ria avaliará os projetos 
dos concorrentes; os de 
mais destaque ganharão 
Bolsas de Iniciação Cien-
tifica Júnior, oferecidas 
pelo Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento 
Científico -- CNPq (www.
cnpq.br), que apoia a 
Feira. Os primeiros co-
locados de cada área do 
conhecimento serão pre-

miados com certificados 
de premiação e medalha 
de honra.

Localizada no Vale da 
Eletrônica, a ETE FMC é 
reconhecida pelo inves-
timento no empreende-
dorismo de inovações. 
Juntamente com a Fecete, 
os participantes e visi-
tantes poderão conhecer 
também a ProjETE - Feira 
de projetos futuristas dos 
alunos da escola. Na sua 
35ª edição, a feira reunirá 
aproximadamente 170 
projetos. 

Classificados Regionais
para você comprar, vender ou trocar

CIRCUITO DAS ÁGUAS 
AUTOMÓVEIS

CAXAMBU
(35) 3341-3166 

- Siena FireFlex 2006 cor 
prata
- Spacefox Trend 1.6 2008 
cor preta completo
- Strada Working 1.4 2013 
cor prata completa
- Kia Soul 1.6 2011 cor prata 
completo
- Prisma Joy 1.4 2008 cor 
preta
- Ka 1.0 8V 2011 cor preta
- Sandero Privilege 1.6 4p 
2012 cor prata completo
- Uno Evo Way 2011 cor 
vermelha direção hidráulica 
+ vidro elétrico + trava
- Uno Mille EX 2p 1.0 2000 
cor cinza
- Uno Mille ELX 4p. 1.0 1994 
cor vinho vidro elétrico + 
trava + alarme
- Uno Mille Economy Way 
4p. 2011 cor prata
- Clio Privilege 2004 4p cor 
preta completo
- Saveiro CL 1.6 1999 cor 
branca
- Moto CG150 KS 2006 
cor preta
- Moto CG Fan 125 KS 2011 
cor vermelha

ARAÚJO LOCAÇÃO 
 DE VEÍCULOS 

CAXAMBU
(35) 8885-8033 /

9923-3303 
VENDE OU TROCA
ESTES VEÍCULOS

- Fox Imotion completo 2012 
- troco por Voyage ou Honda 
Cívic
- Fiat Uno Way 2013 completo, 
baixa kilometragem - troco por 
Voyage ou Honda Cívic
- Fiat Doblo Adventure Estrada 
Real 1.8 completa - troco por 
Voyage ou Honda Cívic
- Fiat Uno Vivace 2012 básico 
- troco por Gol G4 4 portas 
completo
- Gol G4 City Trend 2006 sem 
detalhes - troco por Gol G4 4 
portas completo
- Ford Ka 2011 8 válvulas 
Tecno Flex - troco por Gol G4 
4 portas completo
- Gol city 2013 painel digital 
baixa quilometragem - troco 
por Voyage completo

CLÁUDIO MOTOS
CAXAMBU

(35) 3341-2652 / 8844-8411 / 
9983-5557

- XRE 300 2011 VINHO
- BROS ES 2014 ZERO KM 
VERMELHA
- BROS ESD 2014 BRANCA
- BROS ES 2013 VERMELHA
- BROS ESD 2013 VERDE
- BROS ESD 2008 AMARELA
- FAZER 250 2014 BRANCA
- CB 300 2013 PRETA
- CB 300 2012 AZUL
- CB 300 2011 VERMELHA 
- CBR 250 2012 AZUL
- XTZ E 2013 PRETA
- BIZ 125 ES 2009 VINHO
- CG 150 FAN ESDI 2015 
VERMELHA
- CG 150 FAN ESI 2013 VER-
MELHA

- CG 150 FAN ESI 2011 
VINHO
- CG 125 FAN KS 2014 
ZERO KM PRETA
- CG 125 FAN ES 2012 
ROXA
- CG 150 TITAN ESD 2008 
AZUL (2)
- CG 150 TITAN ESD 2007 
PRATA 
- CG 150 TITAN ES 2008 
PRETA
- CBX 250 TWISTER 2008 
PRETA
- SHINERAY 50CC  (PRE-
TA, BRANCA, VERMELHA) 
ZERO KM

Outros

Vende-se Motocicleta Hon-
da Titan 150 cc, semi nova, 
partida elétrica, com 34.000 
km. Valor: R$ 5.400,00. Tra-
tar pelo telefone: 35-8896-
0005 / 3331-1263

Oferecimento de emprego. 
Diretor Geral de Auto Esco-
la, oferece para trabalhar 
na região. JOAO FABIO 
OAB 63.534-B FONE 35-
91846749.

Vende-se duas portas de 
correr, 4 folhas, em pvc/
vidro, de 3m de compri-
mento por 2,1m de  altura 
(claris/tigre) – Salete/Tadeu 
(35)3325-2712

Vendo guitarra Menphis By 
Tagima Strato - Acompanha 
bag - revisada recentemen-
te -  R$300,00. Leandro: 
(35)9859-6037

Após polêmica, ministro da 
Defesa devolverá competências 

aos militares
Para tentar reverter o 

problema criado com os 
comandantes militares, 
o ministro da Defesa, Ja-
ques Wagner, vai assinar 
um portaria devolvendo 
ao titulares do Exército, da 
Marinha e da Aeronáutica 
o poder de editar atos 
relativos a pessoal militar, 
como transferência para 
a reserva remunerada 
de oficiais superiores, 
intermediários e subalter-
nos, reforma de oficiais 
da ativa e transferências 
para o exterior. Esta já 
era uma delegação dos 
comandantes mas, na 
semana passada, a se-
cretária geral do Ministério 
da Defesa, Eva Chiavon, 
pediu à Casa Civil que 
encaminhasse o decreto 
8515, que tirava poder dos 
comandantes, para que a 
presidente Dilma Rousseff 
o assinasse, antes do 7 de 
setembro. 

A publicação do texto 
no Diário Oficial da União 
(DOU) na sexta-feira, 4, 
causou enorme insatis-
fação entre os militares e 
deixou a presidente Dilma 
bastante irritada. Nesta 
terça-feira, 8, Dilma pediu 
a Wagner que corrigisse o 
erro e a portaria de subde-
legação de poderes será 
assinada por ele.

O “conserto” do proble-
ma atendeu ao anseio dos 
militares, mas não deixou 
de lado a desconfiança 
que tomou conta de todos, 
principalmente pela forma 
“inábil” como foi condu-
zido. Ficou o mal-estar. 

Publicar um decreto deste 
teor, tirando poderes da 
cúpula militar, sem comu-
nicar aos comandantes foi 
considerável “inaceitável”. 
Nem mesmo o titular da 
Marinha, almirante Eduar-
do Bacelar, que assinava 
o texto junto com Dilma, 
por estar exercendo in-
terinamente o cargo de 
ministro da Defesa, já 
que Wagner estava na 
China, foi informado que 
endossaria o texto, como 
apareceu no DOU. Em 
momento de grave crise 
na política e na econo-
mia, a presidente e seus 
auxiliares diretos consi-
deraram “absolutamente 
desnecessário” criar uma 
aresta deste tipo com a 
área militar. 

Este problema se 
soma a outro que já vem 
sendo comentado no meio 
militar: o desconforto que 
vem causando por causa 
das inúmeras delega-
ções dadas por Wagner 
à secretária-geral, que 
acaba obrigando os co-
mandantes a terem de 

se reportar a ela para 
discutir temas de suas 
áreas, criando uma nova 
barreira na hierarquia, 
quando sempre tiveram 
um canal direto com o 
ministro da Defesa. Os mi-
litares, acostumados com 
hierarquia, entendem que 
o relacionamento direto e 
corriqueiro deles tem de 
ser com o ministro e não 
com outros secretários da 
Pasta, com prerrogativas 
de tocar o dia a dia do 
Ministério.

A presidente foi sur-
preendida pela reação 
negativa do decreto, que 
foi levada a ela como uma 
coisa burocrática, que 
já havia sido combina-
da com os comandantes 
militares, conforme a se-
cretária-geral da Defesa, 
Eva Chiavon, informou à 
Casa Civil. Os ministros 
da Defesa e da Casa 
Civil, Aloizio Mercadante, 
alegaram desconhecer o 
texto. Os dois foram pro-
curados pelos comandan-
tes assim que o decreto foi 
publicado, perguntando 

o que tinha acontecido e 
questionando por que não 
foram, pelo menos, infor-
mados. Ouviram que iam 
apurar o ocorrido. O texto 
do decreto estava parado 
há mais de três anos no 
Planalto. Todo o episódio 
gerou imenso desconforto 
no Ministério da Defesa. 
Mas efeito prático não 
chegou a haver porque 
o texto do decreto prevê 
que ele só entra em vigor 
em 14 dias.

Em nota oficial, o mi-
nistro da Defesa explicou 
que “a proposta de decre-
to foi elaborada por um 
Grupo de Trabalho (GT) 
instituído em 2013, com 
a participação de todas 
as Forças singulares e 
unidades do Ministério da 
Defesa com vistas a com-
patibilizar a Consolidação 
da Legislação Militar à le-
gislação de criação pasta 
que completou 16 anos”. 
Na nota, Jaques Wagner 
ressaltou que “a publica-
ção do decreto 8.515/15 
obedece o processo de 
consolidação institucional 
do Ministério da Defesa 
e não fere o papel cons-
titucional das Forças Ar-
madas”. Disse ainda que, 
conforme consta do novo 
decreto, o Ministério da 
Defesa deverá publicar 
portarias de delegação 
de competência aos co-
mandantes militares para 
a publicação de atos no 
âmbito de cada Força 
(Marinha, Exército e Ae-
ronáutica)”.

Estadão Conteúdo

Presidente Dilma Rousseff durante dos desfiles de 7 
de Setembro

Ministro Henrique Alves exibe atrativos naturais do país

Foto: Divulgação
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Estão disponíveis mais de 6000 vagas para os cursos de 
aprendizagem para jovens entre 14 e 24 anos
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19º Torneio Leiteiro é sucesso de público
Com 19 anos de realização, Torneio é um dos melhores da região

3o lugar, categoria 3 ordenhas - Ary Resende Gonçalves2o lugar, categoria 3 ordenhas - João Alves Landim1o lugar, categoria 3 ordenhas - Bruno José Landim

Nos dias 13 a 16 de 
Agosto  realizou-se o 19° 
Torneio Leiteiro de Aran-
tina, evento que vem se 
confirmando  como um 
dos melhores da região. 
Durante os quatro dias 
de evento, muita música 
e animação com entrada 
franca fizeram a alegria 
da população e turistas de 
toda a região.

A abertura da programa-
ção musical do evento, na 
quinta-feira, dia 13, foi com 
a banda Balanço do Forró.

Na sexta-feira, dia 14, 
teve o show com Tiago 
Oliveira e após Banda Kas-
sios. As apresentações de 
sábado (15) teve recorde 
de público, com os shows 
de Zé Henrique & Gabriel 
e, na sequência, da banda 
Kryptonia.

No domingo de manhã 
(16), após a última orde-
nha, teve o banho de leite. 
De tarde foi realizado um 
bingo  beneficente do 9° 
ano da Escola Municipal 
Zara de Paula, seguido da 
entrega dos prêmios, com 
encerramento e premiação. 
Às 20:00h, o encerramento 
com o show da banda Os 
Tigres do Forró.

O Prefeito Cacá rece-
beu com muita simplici-
dade e hospitalidade Pre-
feitos, vices, vereadores 
e demais convidados das 
cidades vizinhas, com os 
quais tem grande e bom 
relacionamento.

“Aproveito para agrade-
cer a presença de todos que 
participaram desta grande 
festa, principalmente a Po-
licia Militar que comprometi-
da  com a segurança pública 
esteve presente todos os 

dias  também  bombeiros, 
Emater,  médicos e funcio-
nários da prefeitura envol-
vidos na realização desta 
festa e a  comissão organi-
zadora”, afirma o prefeito de 
Arantina.

O 19º Torneio Leiteiro é 
uma realização da Prefeitu-
ra Municipal, com apoio da 
Câmara Municipal, Emater, 
Comissão Organizadora, 
IMA e Polícia Militar.

Os animais vencedores 
do Torneio Leiteiro 

Realizado há 19 anos, 
o Torneio Leiteiro de Aran-
tina premiou as categorias 
3 ordenhas e 2 ordenhas, 
na tarde de domingo. 

Na classificação do Tor-
neio, na categoria 3 orde-
nhas, o animal campeão 
foi Laiz, de propriedade de 
Bruno José Landim, que 
alcançou uma produção 
média de 55,7920 kg/dia.

Em 2º lugar ficou o ani-
mal Priscila, do produtor 
João Alves (João Barbu-
do), com uma produção 
média de 51,931 kg/dia.

Em 3º lugar, o animal 
Patrícia, do produtor Ary 
Resende Gonçalves, com 
uma produção média de 
45,530 kg/dia. 

Em 4º lugar ficou o ani-
mal Karina, do produtor 
Lennys Stefano, com uma 
produção média de 37,950 
kg/dia. Em 5º lugar, o ani-
mal Alemanha, do produtor 
José Elzio de Aquino (Os-
car), com uma produção 
média de 37,800 kg/dia.

Na classificação da ca-
tegoria 2 ordenhas, o ani-
mal campeão foi Estrela, de 
propriedade de Maura Ap. 

Show da dupla Zé Henrique & Gabriel

Show da dupla Zé Henrique e Gabriel levou milhares de fãs ao evento

Carv. (Paulo Laurindo), que 
alcançou uma produção 
média de 30,005 kg/dia.

Em 2º lugar ficou o ani-
mal Belezinha, do produtor 
João Alves (João Barbu-
do), com uma produção 
média de 30,082 kg/dia.

Em 3º lugar, o animal 
Mimosa, do produtor Van-
derlei Mota da Silva, com 
uma produção média de 
30,092 kg/dia. 

Em 4º lugar ficou o ani-
mal Sereia, do produtor 
Ary Resende (Cleiton), 
com uma produção média 
de 30,152 kg/dia. Em 5º 
lugar, o animal Bavária, do 
produtor Maura Ap. Carv. 
(Paulo Laurindo), com uma 
produção média de 30,320 
kg/dia.

3o lugar, categoria 2 ordenhas - Vanderlei Mota da Silva, com 
João Batista de Almeida

2o lugar, categoria 2 ordenhas - João Alves Landim1o lugar, categoria 2 ordenhas - Maura Ap. Alves Carvalho,com 
José Geraldo

Realizado há 19 anos, o Torneio Leiteiro de Arantina deu premiações na tarde de domingo (16)

Prefeito Cacá e sua esposa Ena com a dupla Zé HenriqueBanda Balanço do Forró com Prefeito e sua esposaShow da dupla Zé Henrique & Gabriel
Foto: Rodrigo Oliveira

Foto: Rodrigo Oliveira

Produtores participantes do Torneio

Foto: Conexão Evolution

Foto: Rodrigo Oliveira Foto: Conexão Evolution

Foto: Conexão EvolutionFoto: Conexão Evolution

Foto: Conexão EvolutionFoto: Conexão Evolution

Foto: Conexão Evolution

Foto: Conexão Evolution
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Auto Posto Piva recebe 
premiação em Dubai

Premiação do Desafio Petrobras, o maior programa de incentivo do Brasil, realizou-
se no dia 19 de maio e o Posto Piva, de Caxambu, foi um dos premiados

“Caxambu, um vale florido de amor”
(114 anos de emancipação)

O empresário Sér-
gio Piva e sua esposa, 
Rita de Cássia, via-
jaram para o Dubai, 
nos Emirados Árabes 
Unidos, representando 
toda a equipe do Auto 
Posto Piva para receber 
a premiação do Desafio 
Petrobras.

A viagem aconteceu 
de 15 a 22 de maio, 
com diversas atividades 
realizadas durante a 
semana.

“A cada dia tinha 
uma coisa diferente 
para fazer, um dia era 
passeio de camelo no 
deserto, no outro uma 
visita ao ‘topo do mun-
do’, o prédio mais alto 
do mundo, no outro 
passeio de barco”, re-
lembra o empresário.

A premiação aconte-
ceu no dia 19 de maio, 
com jantar, entrega de 
prêmios e show. “Foi 
uma experiência total-
mente diferente e úni-
ca. É uma cidade bem 
futurista, com várias 
opções e bem diferente 
da nossa realidade”, 

afirma Sérgio e ressal-
ta: “foi uma conquista 
de toda a equipe”.

O Desafio Petrobras 
é a maior campanha 
de incentivo do Brasil, 
motivando e reconhe-
cendo com premiações 
os melhores desempe-
nhos de revendedores, 
franqueados BR Mania 
e Lubrax+, e suas equi-
pes.

Agora, o foco da 
empresa é continuar o 
bom desempenho e a 
equipe está motivada 
também para continuar 
pois vê o seu trabalho 
reconhecido. 

O Auto Posto Piva, 
inaugurado em junho 
de 2013, está localizado 
no trevo de Caxambu, e 
oferece a seus clientes, 
viajantes e turistas pro-
dutos de alta qualidade, 
bom atendimento e os 
melhores preços. São 
oferecidos serviços de 
troca de óleo e filtro, 
além da garantia de 
satisfação no abaste-
cimento dos veículos 
a gasolina comum e 
aditivada, óleo Diesel 
S10 e etanol. 

O Posto Piva tem 
também uma borracha-
ria 24 horas e ducha 

por Paulo 
Paranhos*

Com o verso do hino 
de Caxambu, de autoria 
do insigne professor An-
tônio Maurício Ferreira, 
rememoramos que a 
história de um município 
pode se iniciar em um 
povoado que se formou 
devido às mais diversas 
condições; no caso de 
Caxambu, a presença 
das águas minerais (que 
foram descobertas no 
início do século XIX, 
de acordo com a maior 
parte dos historiadores 
que escreveram sobre 
Caxambu, marcando-
se, para tanto, o ano 
de 1814) foi decisiva 
para que se formasse 
aqui um povoado no 
entorno das fontes que 
começavam a ser capta-
das por gente vinda de 
Baependi.

Esse primeiro as-
sentamento humano, 
que efetivamente ocor-
reu com a participação 
concreta de homens 
como João Constantino, 
Oliveira Mafra, Teixeira 
Leal e José Nogueira, 
com o tempo, e dadas 

as condições de vida 
existentes, atraiu pes-
soas interessadas nos 
benefícios que as águas 
minerais traziam. Pes-
soas, inclusive, do alto 
escalão do governo im-
perial, não fosse a mais 
importante visita a da 
Princesa Isabel e seu 
esposo, o conde D’Eu, 
em 1868, que para cá 
acorreram em busca 
do tratamento de uma 
anemia profunda que 
impedia a princesa de 
engravidar. A esse ilus-
tre casal, acrescentam-
se o duque de Caxias, 
o marquês do Paraná 
e um grande poeta e 
literato de inolvidável 
valor: o padre Correia 
de Almeida. 

 Desta forma, a 
tendência do povoado 
era crescer. Ainda que 
lhe faltassem muitos 
recursos, não restam 
dúvidas de que avan-
çou em termos de cres-
cimento populacional, 
despertando, também, 
a atenção de comer-
ciantes – na sua maior 
parte hoteleiros – com 
a constância, conforme 
dito, do crescimento 

Sérgio e Rita recebendo o prêmio Desafio Petrobrás, em Dubai
como cortesia. Ao lado 
do posto, viajantes e 
turistas podem contar 
com os serviços da tra-
dicional Churrascaria 
Gaúcho, a melhor e 
mais completa churras-
caria da região, à dis-
posição daqueles que 
gostam de saborear 
os melhores pratos da 
culinária e, em especial, 
um delicioso churrasco 
gaúcho.

do povoado, tornando-
se uma freguesia e, 
posteriormente, uma 
vila, e aqui não deve 
ser olvidado o nome do 
conselheiro Francisco 
de Paula Mayrink, um 
dos que mais pugnaram 
para a emancipação de 
Caxambu. 

 Com as modifica-
ções que se sucede-
riam, principalmente sa-
neamento, água potável 
e luz elétrica, a vila cres-
ceria, transformando-se 

em uma cidade. Assim 
é que a Lei provincial 
nº 2.157, de 16 de no-
vembro de 1875, con-
cedeu-lhe a condição 
de Freguesia das Águas 
de Caxambu, por apre-
sentar características 
próprias que a definiam 
como tal. A freguesia ad-
quiria a sua autonomia 
político-administrativa, 
constituindo-se, para 
tanto, um conselho dis-
trital composto de três 
membros, com autori-

dade outorgada pela 
Câmara de Baependi, 
a quem ainda estava 
subordinada a freguesia 
e a quem competia a 
responsabilidade direta 
na sua administração. E 
chegou o ano de 1901, 
quando Caxambu foi 
emancipada de Baepen-
di em 16 de setembro, 
por força da Lei nº 319, 
tendo os foros de muni-
cípio e vila. 

A foto a seguir mos-
tra o centro da vila, no 

início do século XX, 
vendo-se o Parque das 
Águas em primeiro pla-
no, com as fontes D. 
Leopoldina (esquerda); 
D. Isabel (ao centro) 
e Duque de Saxe (à 
direita).

Na ocasião de sua 
emancipação, Caxam-
bu passou a ter dois 
distritos: o da sede e o 
de Soledade. O artigo 
2º da mencionada lei fa-
lava que somente seria 
instalado o município 
depois de satisfeitos 
os requisitos do nº 2, 
do art. 4º, da Lei nº 2, 
de 14 de setembro de 
1891, que cobrava a 
existência de edifícios 
públicos para a casa 
da câmara municipal 
e de instrução pública, 
com a capacidade e 
condições requeridas 
para os fins a que se-
riam destinados. Com 
o cumprimento dessas 
exigências, Caxambu, 
finalmente, pôde osten-
tar com orgulho o título 
de município.

*Paulo Paranhos é 
membro do Instituto 
Histórico e Geográfico 
de Minas Gerais

Reforma no Avenida Café para garantir conforto dos clientes
Após chuvas em julho, administração realizou a troca de toldo, pensando no bem-estar dos seus clientes
O mais importante 

de um estabelecimento 
comercial são os clien-
tes. Com grande consci-
ência disso, a proprietá-
ria Rachel Mello decidiu 
realizar uma reforma no 
espaço, priorizando o 
conforto e o bem estar 
dos seus clientes.

O maior investimen-
to e mudança foi a troca 
do toldo. “Após umas 
chuvas que acontece-
ram em julho decidimos 
fazer a mudança no 
toldo, tendo em vista as 
chuvas de verão e para 
garantir o conforto dos 
nossos clientes”, conta 
a proprietária.

Além de um novo tol-
do, foram instaladas corti-
nas laterais, para garantir 
que em dias de chuva e 
com muito vento, o clien-
te se sinta confortável no 
estabelecimento.

Aproveitando o em-
balo das mudanças, 
Rachel também fez uma 
mudança incrível na 
aparência, trazendo no-
vos uniformes enfatizan-
do sempre a qualidade, 
higiene e modernidade 
do Avenida Café. O es-
tabelecimento foi todo 
pintado, mudando a cor 
de vinho tradicional, 
por uma cor mais clara 
e ainda foi criado um 
espaço interno para os 
clientes que prefiram se 
sentar dentro do estabe-
lecimento.

Mantendo a tradi-
ção da música ao vivo, 
com o feriado de 7 de 
setembro, o Avenida 
Café realizou o “Dose 
Dupla”, com apresen-
tações no sábado (5) e 
no domingo (6).

No sábado, o pú-
blico pôde assistir ao 

show da banda de Ca-
xambu, Cifras no Varal, 
um grupo de jovens 
mineiros que apresen-
tam uma nova musi-
calidade, mesclando 
as diversas vertentes 
da cultura popular bra-
sileira com a música 
contemporânea.

No domingo, a ar-
tista Ju Fernandes, 
cantora, compositora e 
percussionista, animou 
os presentes, com seu 

timbre marcante e seu 
violão imponente, apre-
sentando músicas nos 
diferentes estilos, como 
MPB, Rock, Pop, Blues 
e Samba de Raiz.

A programação mu-
sical acontece a cada 
quinze dias, das 17:00h 
às 20:00h, buscando 
atender todos os gostos 
musicais e proporcio-
nando à população e ao 
turista mais uma opção 
de lazer na cidade. 

Aproveitando o feriado, o Avenida Café promoveu o “Dose Dupla”, com apresentações sábado e domingo
O Avenida Café foi 

fundado há mais de 20 
anos em Caxambu.  É 
um local que oferece 
atendimento de quali-
dade, em um ambiente 
super agradável. Para 
os clientes, um cardá-
pio variado, desde de-
liciosos doces a vários 
tipos de salgados e 
caldos; saborosos ca-
fés expresso e cappuc-
cino, acompanhados 
de irresistíveis quitutes, 

sanduíches no pão sírio 
e panquecas fofinhas. 
Para os apreciadores 
de cervejas especiais, 
além das marcas tradi-
cionais, pode encontrar 
o chopp produzidos 
pela Backer, primeira 
cervejaria artesanal de 
Minas.

Localizado no cen-
tro da cidade, o Avenida 
Café um o local perfeito 
para confraternizar com 
os amigos e família. 

Aventuras e muita diversão durante a viagem
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Sete de Setembro Futebol 
Clube comemora Centenário

“Sete todo dia, Sete a vida inteira”...
Foi realizada entre os 

dias 04 e 07 de setembro 
grandiosa festa repleta de 
homenagens em comemo-
ração aos cem anos do Sete 
de Setembro Futebol Clube, 
considerado o maior time 
amador da região. 

No dia 04, sexta-feira foi 
inaugurado o monumento/mar-
co do Sete de Setembro Fu-
tebol Clube, na avenida José 
Pinto Ribeiro Sobrinho, com 
a presença do Prefeito Muni-
cipal, autoridades da cidade, 
diretoria do 7 S.F.C. e Ypiranga 
Atlético Clube, ex-jogadores e 
muitos torcedores. Durante a 
noite, na sede do Clube Recre-
ativo Encruzilhadense (CRE), 
a família setembrina fez bonito 
homenageando fundadores, 
ex-presidentes, ex-jogadores, 
torcedores e todos aqueles 
que de alguma forma contri-
buíram para a realização deste 
evento.

No dia 05, sábado, na 
Sede Social do Clube, acon-
teceram as inaugurações da 
galeria dos ex-presidentes e 
da Sala de Troféus Sebastião 
Maciel Pereira “Sô Alceu”. Às 
20h, aconteceu a noite festiva 
com a presença dos jogado-
res do Master do Flamengo, 
diretoria, jogadores do 7 
S.F.C. e torcedores.

No dia 06, domingo, foi 
realizado com grande suces-
so o jogo entre o Master do 
Flamengo e Master 7 S. F. 
C., com a presença de vários 
craques como Adílio, Rondi-
nelli, Andrade entre outros. A 
partida que foi emocionante 
terminou em 5 x 5.

Encerrando as festivida-
des, aconteceu no dia 7 de 
setembro, a tarde esportiva 
com a preliminar da Escolinha 

do Cruzeiro sub 15.

Breve Histórico
O Sete de Setembro Fu-

tebol Clube foi criado em 04 
de julho de 1915, sendo que 
oficialmente a data de funda-
ção é comemorada em 07 de 
Setembro de 1915. Segundo 
consta em ata, a iniciativa da 
fundação foi do sr. Antonio 
Magalhães Júnior, sendo os 
outros fundadores os senho-
res: Francisco Furtado, Augus-
to Maciel Pereira, Pedro José 
de Arantes, João  Magalhães, 
Affonso Ferreira, Pedro Carlos 
Penha, Tito Mori, Arnaldo de 
Magalhães, José Ferreira da 
Silva, Alberto Maciel Pereira, 
Itagiba de Castro Pinto e Gil-
berto de Salles Magalhães. 

Títulos:
Liga Desportiva Caxam-

buense (LDC): 1969, 1971, 
1984, 1986 e 2013

Liga Andrelandense de 
Futebol (LAF): 2000, 2012 
e 2013

Além de vários títulos em 
torneios e campeonatos locais.

Master do Flamengo e 7 S.F.C.

Tarde festiva no campo do 7 S.F.C.

Presidentes do YAC e 7 S.F.C.

Torcedoras homenageadasFamiliares dos doadores da área 7 S.F.C.

Luciana Maciel, diretora da Festa do Centenário Noite de homenagens no CRE

Ex-presidentes, autoridades e torcedores

Ex-presidentes e familiares de ex-presidentes

Familiares dos Fundadores do Sete de Setembro Futebol Clube

Antônio José e José Maria, presidente do 7 S.F.C.

Fotos: Rogério Fumie

Inauguração da Sala de Troféus Sô Alceu

Homenagem ao torcedor Tinê
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Baependi

Festival Primavera Cultural chega a São Lourenço
Com a proposta de ser um dos maiores festivais interculturais do Sul das Gerais, o Primavera 

Cultural oferece durante dois dias uma variada programação cultural e educativa

Nos dias 19 e 20 de setem-
bro, será realizada a primeira 
edição do Festival Primavera 
Cultural, no Parque Municipal 
Ilha Antônio Dutra. Serão dois 
dias de programação diversifi-
cada nas diferentes áreas cultu-
rais, sociais e educativas, tudo 
gratuito e aberto para o público 
de todas as idades.

O evento é realizado com o 
objetivo de valorizar as expres-
sões culturais, promovendo o 
intercâmbio entre artistas da re-
gião, nas mais diversas áreas.

Durante a manhã, haverá 
atividades para jovens e crianças, 
como pintura facial, contação de 
história, gincana, circo e teatro e, 
em simultâneo, serão oferecidas 
palestras com agentes atuantes 
nas áreas de educação, meio am-
biente e sustentabilidade, voltadas 
para um público mais adulto.  

“É um evento com grande 
importância social, visando o 
proativismo e a sociabilização. É 
um processo dinâmico pelo qual 
o indivíduo internaliza o coletivo. 
E essa relação com o seu meio 
resulta no desenvolvimento do seu 

potencial, ajudando-o a criar sua 
personalidade assim como seus 
valores e senso crítico”, explica 
Michelle Elise, assistente social e 
uma das realizadoras do evento.

O Festival Primavera Cultural 
oferecerá também oficinas cultu-
rais, desde trabalhos artesanais, 
como produção e história das 
Maracás, à oficinas de música e 
de circo/teatro, aulão e roda de 
capoeira. Todas as atividades 
são gratuitas e abertas ao públi-
co das mais diversas idades. 

No início da tarde, o público 
poderá se emocionar com as 
apresentações artísticas dos 
projetos sociais do Munícipio, 
entre eles, o Projeto Crer-Ser e 
o Grupo Viver, do CRAS.

Durante a noite, as apre-
sentações musicais prometem 
agradar a todos os gostos, com 
uma variada programação musi-
cal, nos diferentes estilos, MPB, 
Reggae, Hip Hop, Funk e mais.

“Procurando promover e 
valorizar a cena regional e local, 
será aberto um espaço às ban-
das da região, que geralmente 
não têm oportunidades para se 

apresentarem”, explica Matheus 
Ilha, produtor cultural e um dos 
realizadores do evento. Serão 
ao todo cinco apresentações por 
noite, com shows de Dada Yute, 
Ojan, Royal Reggae Band, Igor 
Bidi, TheBosh55, Função Nativa 
e muito mais.

Em simultâneo ao Primavera 
Cultural, será realizado o 1º  Sla-
ck Mantiqueira Line, o primeiro 
campeonato de Slack Line de 
São Lourenço, atraindo amantes 
do esporte de todo o Brasil, com 
competição e premiação.

Além disso, estarão monta-
dos estandes de parceiros do 
evento, como a ONG Arara, que 
fará distribuição de sementes e 
conscientização ambiental; Bom-
beiros; Grupo Escoteiro; Polícia 
Ambiental; Ong Terra das Águas 
e Gerência do Meio Ambiente, 
que dará mudas frutíferas para 
ser realizado um plantio com os 
participantes do evento.

O Primavera Cultural é uma 
realização do MIRA (Movimento 
Independente de Resistência e 
Arte), organizado por jovens mora-
dores de São Lourenço, formados 
nas diversas áreas culturais de 
educação, música, assistência 
social e comunicação, que realizam 
eventos na cidade com frequência, 
com o objetivo sempre de ampliar a 
interiorização e a democratização 
do acesso a cultura.

O evento tem o patrocínio do 
Carrossel Supermercados, MURY 
Contabilidade e Hotel Guanabara 
e conta com o apoio da Prefeitura 
Municipal e da Secretaria de De-
senvolvimento Social.

1° Encontro Pedagógico realiza 
palestra com José Pacheco

Futsal feminino sub-13 é campão do Joju Mirim

O fundador da Escola da Ponte em Portugal ministrou uma emocionante 
palestra para alunos, professores e autoridades municipais e regionais

1° Encontro Pedagógico 
de Baependi aconteceu no dia 
3 de setembro, com o título 
“Pedagogia da Cooperação 
para a formação Integral do Ser 
Humano”, com o palestrante 
convidado, o Professor José 
Pacheco, fundador da Escola 
da Ponte em Portugal.

Este Encontro foi realizado 
por iniciativa dos alunos do 
4º período de Pedagogia da 
UNIPAC Baependi, encabe-
çado pelos alunos Douglas do 
Amaral e Irmã Josiana Souza 
de Almeida, com o apoio do 
Colégio Franciscano Santo 
Inácio e da Prefeitura Municipal 
de Baependi.

Segundo os organizadores, 
participaram aproximadamente 
450 pessoas, dentre professo-
res, estudantes de pedagogia, 
alunos da rede municipal e 
estadual de educação, coorde-
nadora de Pedagogia da Fapac, 

No dia 30 de agosto, em La-
vras, a equipe de futsal feminino 
sub-13 de Baependi conquistou 
mais um título inédito para o 
esporte baependiano: campeão 
do Joju Mirim 2015.

Na fase classificatória reali-
zada na cidade de Guaxupé no 
período de 20 a 22 de março, a 
equipe baependiana conquistou 
a vaga para a disputa das semi-
finais após vencer a equipe de 
Capitólio por 12 x 0 e empatar 
com a equipe de Passos por 
3 x 3. 

Na semifinal derrotou a for-
tíssima equipe de São Sebastião 
do Paraíso por 8 x 7, num grande 
jogo que no tempo normal termi-
nou empatado em 7 x 7 e a vitória 
veio por 1 x 0 na prorrogação. 

Ana Lucia Penha, e o diretor da 
Fapac José Celso. Bem como a 
importante presença de Secre-
tários da Educação de Baepen-
di, Aiuruoca e Cruzília.

“Acredito em uma peda-
gogia que inclua em todas as 
dimensões e que veja, em cada 
criança, uma possibilidade de 
construir um mundo melhor, inde-

Depois deste grande jogo, 
disputaram a final contra a equi-
pe de Passos, uma das mais 
tradicionais equipes do futsal 
feminino mineiro. Com muita 
raça as pequenas guerreiras, 
que estavam perdendo de 5 x 2, 
conseguiram empatar no tempo 
normal por 05 a 05 e conquis-
taram o título nos pênaltis ao 
vencer por 2 x 1.

“Parabéns para as nossas 
pequenas guerreiras que se de-
dicaram muito nos treinamentos 
e foram recompensadas, bem 
como ao Marco Ferreira (que 
acompanhou a equipe na fase 
classificatória) e ao Plínio Soares 
da Silva (que acompanhou a 
equipe na fase final)”, declarou a 
Prefeitura, em nota oficial.

pendente de onde ela veio, pois 
o que importa é uma pedagogia 
que lhe direcione para onde ir”, 
explica irmã Josiana, uma das 
organizadoras do evento.

Além da emocionate pales-
tra de José Pacheco, houve 
uma Exposição de Projetos re-
alizada pelos professores Sara, 
do Montesserat e Junier.

A equipe de futsal feminino 
sub-13 de Baependi é formada 
pelas atletas: Kauane Helena R. 
Pereira, Julia Ramos da Silva, 
Taynara da Silva Abreu, Rayssa 
Carolina N. dos Santos, Rayssa 

No final do Encontro ficou a 
proposta para iniciar e implan-
tar um projeto de Formação 
Integral na Montesserat

José Pacheco tem mais 
de 40 anos de experiência em 
ensino alternativo no sistema 
público português. Apaixonado, 
cativante e inspirador, ele revo-
luciona ideias e conceitos.

Fundador e idealizador da 
Escola da Ponte, projeto no 
qual os estudantes aprendem 
sem salas de aulas, divisão 
de turmas ou disciplinas, o 
educador português afirma que 
as escolas tradicionais são um 
desperdício para estudantes 
e professores. Hoje colabora 
também em diversos projetos 
em todo o Brasil.

Conheça mais sobre os pro-
jetos Escola da Ponte (www.
escoladaponte.pt/site) e, no 
Brasil, o projeto Âncora (http://
projetoancora.org.br).

da Silva Castro, Milena Carolina 
Gonçalves, Ana Carolina da Silva 
Rocha, Jeisse Kelli Domiciano, 
Livia Silva e Ticiany Dias.

Com informações da Prefei-
tura de Baependi.

Foto: Prefeitura Municipal

Foto: Prefeitura Municipal

Acesse www.correiodopapagaio.com.br/baependi
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TESTAMENTOS EM ALTA
Número de documentos lavrados em Minas Gerais cresce 

em ritmo maior que média nacional

99
Esse é o número de re-
moções realizadas pelos 
guinchos da concessioná-
ria Nascentes das Gerais 
na MG-050 durante o 
feriado prolongado de 7 
de setembro. Em Passos, 
um homem morreu atro-
pelado por uma carreta.

NOTURNA
O trem da Vale que ope-
ra o trecho Ouro Preto-
Mariana realizou no do-
mingo, 6, a sua primeira 
viagem noturna. Cerca de 
300 passageiros acompa-
nharam diversas apresen-
tações musicais. 

CORREIOS
O Correios agora é o alvo 
preferido dos bandidos. 
No início deste mês, até 
uma agência de Ibirité, na 
Grande BH, sofreu tenta-
tiva de roubo. No interior, 
dezenas de pequenas 
cidades já tiveram as 
agências assaltadas.

CORREIOS 2
O estranho é o valor leva-
do dessas agências: em 

Guapé, no Sul de Minas, 
foi confirmado R$ 160 mil, 
montante que pouca casa 
lotérica do interior do Esta-
do movimenta. E olha que 
as agências dos Correios 
vivem vazias...

REDE
A Prefeitura de Ubá, na 
Zona da Mata, articula a 
criação da Rede de Ca-
tadores. Objetivo é que 
quem separa o lixo em casa 
possa ter um catador como 
parceiro para ir buscar o 
material. Boa ideia.

ÁGUA
Não é a solução, mas não 
deixa de trazer um alívio. 
As chuvas registradas no 
município da Zona da Mata 
no domingo e segunda, 6 e 7 
de setembro, chegaram a 48 
milímetros e suspenderam 
temporariamente o rodízio.

52 MIL
Esse é o número de gatos 
(5.855) e cachorros (46.787) 
vacinados na campanha 
antirrábica em agosto em 
Juiz de Fora. É mais do que 
o número de habitantes de 

786 dos 853 municípios 
de Minas Gerais.

430 TONELADAS
Esse é o volume médio 
de entulho recolhido todos 
os dias pela Prefeitura de 
Montes Claros, no Norte 
de Minas. Os proprietá-
rios de lotes notificados 
podem solicitar a limpeza 
municipal, mas precisam 
pagar pelo serviço.

FERRARI
Sem saber que a Ferrari 
F-430 usada que com-
prou já tinha sido batida, 
um empresário de Belo 
Horizonte receberá R$ 
25 mil por danos mo-
rais da concessionária, 
sentenciou o TJMG. O 
veículo de luxo vale R$ 
1,17 milhão.

ARROCHO
A Prefeitura de Itaúna é 
uma das primeiras do Es-
tado a realmente efetivar o 
corte de gastos: 20% dos 
cargos comissionados se-
rão cortados em uma série 
de medidas a serem ado-
tadas até final do ano.

DE 2013 PARA 2014, 
o número de testamentos 
lavrados nos Cartórios de 
Notas de Minas Gerais 
cresceu 8,1% - de 3.346 
para 3.642 -, superando 
a média nacional (4,5%). 
Nos últimos quatro anos, 
em todo o país o cresci-
mento é de 62% - no ano 
passado, total de 28.542.

MINAS GERAIS mais 
que dobrou o número de 
testamentos desde 2010, 
quando computou o regis-
tro de 1.738 documentos, 
patamar bem próximo ao 
registrado no primeiro se-
mestre deste ano: 1.530. 
O Estado só perde para 

São Paulo, que tem mais 
que o dobro do volume no 
ranking do Colégio Notarial 
do Brasil.

QUALQUER PESSOA 

com mais de 16 anos, 
que esteja em plena ca-
pacidade e com condições 
de expressar sua vontade 
perante o tabelião, pode 
registrar um testamento.

FOTO: Divulgação

Prefeitura Municipal de Dom Viçoso
riais Diversos para atender 
as necessidades de todas 
as Unidades Administrati-
vas. Credenciamento: dia 
23/09/2015 até às 09h30min 
e a abertura dos envelopes e 
julgamento da proposta: dia 
23/09/2015 a partir das 9h e 
30 min. O Edital está disponí-
vel no site: www.domvicoso.
mg.gov.br - Esclarecimentos 
poderão ser solicitados pelo 

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 036 / 2015.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 

014 / 2015.
A Prefeitura Municipal de 

Dom Viçoso/MG torna pú-
blico que realizará Licitação 
na Modalidade Pregão Pre-
sencial, para o Registro de 
Preços para futura e eventual 
Aquisição de Produtos de 
Limpeza, Higiene e Mate-

tel.  (35) 3375-1100. Francis-
co Rosinei Pinto – Pregoeiro 
(Equipe de Apoio: Pedro e 
Luiz Antônio). Dom Viçoso, 
10/09/2015.

EXTRATOS
PRIMEIRO TERMO ADITI-

VO AO CONTRATO Nº 020 
/ 2015 .

OBJETO: Acréscimo de 25% 
( vinte e cinco por cento ) no 

seu valor para a prestação de 
serviços de exames laborato-
riais de análises clínicas.

Valor: R$7.500,00 ( sete mil 
e quinhentos reais

CONTRATANTE: Prefeitura 
Municipal de Dom Viçoso, 
MG.

C O N T R ATA D A :  D i a g -
nós t i ca  L tda ,  CNPJ nº . 
26.001.891/0001-94

DATA: 01 / 09 / 2015.

Prefeitura Municipal de Aiuruoca
R$ 2,868 (dois reais e oitenta e 
seis centavos e oito décimos) 
para o diesel comum. Joaquim 
Mateus de Sene - Prefeito 
Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO -  
P r o c e s s o  L i c i t a t ó r i o : 

080 /2015 ,  D i spensa  n º 
035/2015. Objeto: aquisição de 
01 (um) projetor e 02 (duas) te-
las de projeção para utilização 
nos Projetos desenvolvidos 
pelo CRAS. Contratado: Tronic 

EXTRATO DE REAJUSTES 
DE PREÇOS -  

Contratos n. 154/2014. Pro-
cesso Licitatório: 119/2014, 
Pregão Presencial nº 062/2014. 
Objeto: contratação de em-
presa para fornecimento de 
combustíveis destinados à 
frota da Prefeitura de Aiuruoca. 
Contratado: Comércio e Trans-
porte Santos Ltda., CNPJ nº 
19.100.619/0001-04, REAJUS-
TE DE PREÇO – Passe a ser 
considerado o valor unitário de 

Line Informática Ltda. - ME, 
CNPJ n. 10.509.748/0001-78, 
valor total de R$ 4.037,00 
(quatro mil e trinta e sete re-
ais). Dotação orçamentária: 
02.06 - 01.08.244.006.1.047 
– 44.90.52.00. Vigência: pronta 
entrega. Joaquim Mateus de 
Sene - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO -  
P r o c e s s o  L i c i t a t ó r i o : 

081 /2015 ,  D i spensa  n º 
036/2015. Objeto: aquisição 

de 2.500 embalagens perso-
nalizadas que serão utilizadas 
exclusivamente nas campa-
nhas ‘Prevenção de doenças’ 
e ‘Outubro Rosa’. Contratado: 
L. BACKES - ME, CNPJ n. 
22.639.468/0001-63, valor total 
de R$ 3.063,50 (três mil e ses-
senta e três reais e cinqüenta 
centavos). Dotação orçamentá-
ria: 02.04 - 01.10.301.010.2.042 
– 33903900. Vigência: pronta 
entrega. Joaquim Mateus de 
Sene - Prefeito Municipal.

SEC lança edital Música Minas 2015

Governo de Minas Gerais lança programas 
de incentivo à agricultura familiar

Neste ano são R$ 700 mil destinados a intercâmbio cultural através de viagens 
por municípios de todo o Brasil e dos 5 continentes do mundo, e R$ 405 mil para 

outras ações do segmento, totalizando R$ 1.105.000 

Linhas de crédito vão financiar projetos para melhoramento do rebanho, recupe-
ração de áreas degradadas, agroindústria e produção de frutos do cerrado

O Governo de Minas 
Gerais reconhece que a 
música é um dos segmen-
tos artísticos mais eferves-
centes da produção cultu-
ral contemporânea.  Para 
fomentar toda a cadeia, a 
Secretaria de Estado de 
Cultura lança o Programa 
Música Minas 2015, que 
tem validade de dez meses, 
contados de sua publicação 
no Diário Oficial do Estado 
(05/09) e/ou de acordo com 
o esgotamento do valor de 
incentivo.

São R$ 700 mil em re-
cursos financeiros, a título 
de ajuda de custo, para 
intercâmbio cultural através 
de viagens por municípios 
de todo o Brasil e dos 5 
continentes do mundo, por 
integrantes da cadeia cria-
tiva e produtiva da música, 
com residência permanente 
em Minas Gerais. 

O objetivo visa à parti-
cipação em eventos e/ou 
atividades prioritariamente 
culturais, no campo da 
música, promovidos por 
instituições brasileiras ou 
estrangeiras de reconheci-
do mérito. O valor máximo 

do apoio a requerimento de 
grupo ou coletivo será de 
R$ 15 mil para viagens na-
cionais e de R$ 60 mil para 
viagens internacionais.  

Já os R$ 405 mil, que 
também integram o orça-
mento do programa, serão 
destinados ao chamamento 
público para seleção de En-
tidade Sem Fins Lucrativos, 
prioritariamente atuante no 
campo da música, para rea-
lização de ações em mútua 
cooperação com a Secre-
taria de Estado de Cultura. 
O intuito é a realização de 
residências artísticas, com 
registros de seus produtos 
finais, priorizando dinâmi-
cas que valorizem a obra 
em progresso, solidificando 
e fortalecendo os diferentes 
elos da cadeia criativa e 
produtiva da música de 
Minas Gerais. 

O secretário Angelo 
Oswaldo afirma que “o 
Música Minas consagra a 
cadeia criativa e produtiva 
do setor musical”. Segun-
do ele, atende o músico 
mineiro e todos os que se 
envolvem na difusão de sua 
obra. Assim, é um sistema 

que se articula no campo 
da música para valorizar 
os que nele atuam, de al-
gum modo, em diferentes 
etapas: “É uma obra em 
progresso, pela qual se ex-
pandem a produção e a di-
vulgação da nossa música. 
O objetivo da Secretaria de 
Cultura é viabilizar recursos 
que fomentem a grande 
vocação dos profissionais 
mineiros e as expectativas 
do público. O raio de ação 
do programa alcança o 

exterior, porque projeta 
amplamente a riqueza da 
música mineira”.

O Edital de Intercâmbio 
já se encontra em opera-
ção. A SEC lançará, ain-
da neste mês, edital de 
Chamamento Público para 
convocar entidades mu-
sicais a se candidatarem 
para execução em mútua 
cooperação, de parte do 
escopo do programa. 

Mais informações: www.
cultura.mg.gov.br

Agricultores familiares 
de Minas Gerais poderão se 
beneficiar de novos progra-
mas de incentivo liberados 
pelo Governo do Estado por 
meio de quatro editais. A Se-
cretaria de Estado de Desen-
volvimento Agrário (Seda) 
recebe até o próximo dia 15 
de setembro propostas de 
associações e cooperativas 
de produtores interessados 
em obter os recursos.

Com valores que variam 

de R$ 50 mil a RS 200 mil, 
os editais consistem no 
financiamento de projetos 
de recuperação de áreas 
degradadas pela agricultura 
de subsistência, produção 
de frutos do cerrado e na 
diversificação das ativida-
des produtivas com leite e 
seus derivados.

O programa é destinado 
a entidades e organizações 
representativas de agricul-
tores familiares e dos povos 

e comunidades tradicionais, 
além dos assentados da re-
forma agrária e atingidos por 
grandes empreendimentos.

Entidades privadas sem 
fins lucrativos e que desen-
volvem atividades relaciona-
das ao objetivo dos editais 
também poderão participar. 
Individualmente, o produtor 
não poderá participar.

Os projetos deverão 
ser pessoalmente apresen-
tados no Protocolo Geral 

da Cidade Administrativa 
até às 17 horas do dia 15 
de setembro. Para quem 
reside no interior, a pro-
posta poderá ser postada, 
via Correios, até a mesma 
data, em correspondência 
registrada e com Aviso de 
Recebimento.

Associações interes-
sadas podem acessar os 
editais no portal http://
agrario.mg.gov.br/chama-
da-publica/.

Prefeitura Municipal de Arantina
lidade TOMADA DE PREÇOS 
n.002/2015, até às 14h, do dia 
29/09/2015, o tipo menor preço 
para a contratação de uma em-
presa em regime de empreitada 
para execução de obras de refor-
ma da ponte da morada do lago 
e reforma na estação ferroviária: 
reparos no telhado, piso, abertu-

REPUBLICAÇÃO DE
LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO 
nº 101/2015 – TOMADA DE 
PREÇOS Nº. 002/2015. A Pre-
feitura Municipal de ARANTINA/
MG torna público que receberá 
os envelopes contendo docu-
mentos e propostas, na moda-

ras, pintura e outros, conforme 
especificações e quantitativos 
no Anexo I do presente edital. 
As informações sobre o edital 
estão à disposição dos interes-
sados com a CPL, na Rua Juca 
Pereira, 31, Centro - Arantina/
MG– em horário comercial ou 
pelo telefone (32)3296-1039. 

A licitação será regida pela Lei 
Federal 8.666/93 e suas altera-
ções posteriores, bem como, por 
leis específicas relacionadas ao 
objeto desta licitação e demais 
condições fixadas neste edital. 
ARANTINA, 08 de setembro 
de 2015. Sueli Souza Landim - 
Presidente da CPL.

Prefeitura Municipal de Carvalhos
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº  33/2015
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE 

Nº 22/2015
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA EM 

GERAL QUE SERÃO EXECUTADOS PARA MANUTENÇÃO DOS 
VEICULOS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS

DATA:  08 de SETEMBRO de 2015
PRAZO:  08/09/2015 a 08/09/2016
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  03900206021030100420059  

– DES. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 33903900210002  
678201520083 – DÊS. DA INFRA ESTRUTURA DE TRANS-
PORTES

33903900205031751200620057 – DÊS. DA LIMPEZA PÚ-
BLICA

33903900209002060601320080 – ASSIST. AO PRODUTOR 

RURAL
33903900203011236100520028 – DÊS. DO TRANSPORTE 

ESCOLAR
33903900206021030100420058 – DÊS. DAS AÇÕES DA 

ATENÇÃO BÁSICA
33903900201000412200220006 – DÊS. DAS ATIVIDADES DO 

GABINETE DO PREFEITO
33903900203022369501420043 – APOIO E DIVULGAÇÃO 

DO TURISMO
33903900207000824300320067 – APOIO AO CONSELHO 

TUTELAR
33903900201000412200210087 – CONVÊNIO POLÍCIA MI-

LITAR
33903900201000412200220010 – CONVÊNIO POLÍCIA CI-

VIL
CONTRATADO:  JOSÉ D´ANGELO SALVIANO

ITEM QTD. HORAS SERVIÇOS  ESPECIFICAÇÃO  VALOR UNITÁRIO  VALOR TOTAL
2. 2.500 SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS PESADOS       R$  36,00         R$    90.000,00 
3. 2.000 SERVIÇOS MECANICOS MAQUINARIOS       R$  41,00         R$    82.000,00 
                         TOTAL     R$  172.000,00

EXTRATO DE EDITAL
A Prefeitura Municipal de 

Carvalhos, Estado de Minas 
Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos termos 
do disposto no Artigo 22, 
Parágrafo 3º da Lei Federal 
de nº 8.666/93 e suas altera-
ções pelas Leis nº 8.883/94 

e nº 9.648/98, torna público 
que fará realizar PROCES-
SO DE LICITAÇÃO DE Nº 
35/2015, Modalidade PRE-
GÃO PRESENCIAL PARA 
REGISTRO DE PREÇOS 
DE Nº 24/2015, para AQUI-
SIÇÃO DE MATERIAIS DE 
INFORMÁTICA PARA OS 

DIVERSOS SETORES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARVALHOS. Os Enve-
lopes Habilitação e Proposta 
Comercial poderão ser entre-
gues até as 9:00 horas do dia 
22 de setembro de 2015.  A 
abertura dos envelopes será 
as 9:30 horas do mesmo dia, 

tudo no Paço Municipal, à Av. 
Esdras Thomas Salvador, 
nº 295 - Bairro Centro- na 
cidade de Carvalhos, Esta-
do de Minas Gerais. Outros 
esclarecimentos poderão ser 
obtidos pela CPL no mesmo 
endereço ou pelo telefone 
(35) 3345-1491.
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Horóscopo Toque você tambémRia você também

Cantinho da Coquetel
Instruções:  O objetivo do 

Sudoku é preencher os quadrados 
vazios com números entre 1 e 9 de 
acordo com as seguintes regras:

Cada número deve aparecer so-
mente uma vez em cada linha.

Cada número deve aparecer so-
mente uma vez em cada coluna.

Cada número deve aparecer somen-
te uma vez em cada quadrante.

Sudoku

Tempo: 1h
Rendimento: 6 Porções
Dificuldade: Fácil

Ingredientes
1 pacote de massa folha-
da (300g)
1 gema para pincelar
Manteiga para untar
Canela em pó para pol-
vilhar
Recheio:
4 maçãs picadas
2 colheres (sopa) de man-
teiga
1/2 xícara (chá) de açúcar
1 colher (café) de canela 

Trança folhada 
de maçã

Cozinhe você também

em pó
1/2 lata de leite conden-
sado
1/2 caixa de creme de 
leite

 Modo de preparo

Para o recheio, leve as maçãs, 
a manteiga, o açúcar e a canela 
ao fogo médio, mexendo sempre 
até formar uma geleia, sem 
deixar que desmanche muito. 
Junte o leite condensando e 
cozinhe por mais 2 minutos. 
Desligue, misture com o creme 
de leite e deixe esfriar. Abra a 
massa folhada de acordo com 
as instruções da embalagem até 
formar um retângulo de 15cm 
X 35cm. Espalhe o recheio no 
centro da massa deixando 4cm 
de cada borda. Corte as laterais 
da massa a cada 2cm, formando 
tirinhas, sem separá-las. Tran-
ce as tiras de massa sobre o 
recheio e pincele com a gema. 
Coloque em uma fôrma untada e 
leve ao forno médio, preaqueci-
do, por 30 minutos ou até dourar. 
Retire, deixe amornar, polvilhe 
com canela e sirva.

Cruzadinhas

H o r i z o n t a i s : 
1-Substância semelhan-
te ao creosoto. 9-Bater 
com a marreta. 10-Fazer 
lavrar o fogo. 11-Prono-
me pessoal. 13-Brilho, 
reflexo. 14-Íntimo. 15-
Berme. 16-Associação 
dos Amigos de Lambari. 
17-Nesta lugar. 18-Milho 
torrado. 20-Julgado por 
ser culpado. 22-Ofe-
recer. 23-Tombar, ruir. 
24-Apêndice. 25-Luco 
vegetal concreto.  

Verticais: 1-Manía-
ca. 2-Sanonadas. 3-Tem 
grande apreço, estima. 
4-Período de tempo. 
5-Estudar. 6-Charme 
Pessoal. 7-Grandes bar-
cos. 8-Perfume. 12-O 
ato de soltar. 19-Medida 
grega de comprimento. 
21-Aqui está. 23-Entre 
nós.

Respostas da Edi-
ção Anter ior  (887) :  
Hor: MAR, VIR, OLE, 
MA, AL, PI,  ORAL, 
ATO, PISO, MIAR, 
AD, DÓ, ROTATIVOS 
Ver: MÓ, ALARIDO, RE-
LAS, IMITADAS, RA, Pai, 
OPAR, LONA, ORÓS, MUI

Tirinhas

O Urso-Polar no Bar 

Um urso-polar entra 
no bar e pede ao bar-
man:

- Quero um uísque 
com... Coca-Cola.

- Por que a pausa 
tão longa? - pergunta 
o barman.

- Não sei - diz o 
urso.

 - Ainda estou hiber-
nando...

 
Vascaíno no Céu     

Um vascaíno subiu 
aos céus e disse:

- Senhor, me dê algo 
para iluminar meu time!

Deus então disse:
- Tome esta lanterna, 

meu filho!

Diferenças 

Dois estudantes ba-
tendo papo na lancho-
nete:

- Igor, qual a diferen-
ça entre um político e 
um cachorro atrope-
lado?

- Isso é fácil Carlos, 
antes do cachorro há 
marcas de freada...

Mensagem do além 

Um homem chega de 
viagem e fica em uma 
pousada. Ao entrar no 
quarto, pega seu celu-
lar e resolve mandar 
uma mensagem para 
sua esposa. 

Ao enviar, ele troca 

um número e a men-
sagem vai para uma 
viúva que tinha aca-
bado de sair do velório 
de seu marido. Ao ler 
a mensagem, a viúva 
desmaiou.

A mensagem dizia: 
- Amor, cheguei em 

paz! Você vem na se-
mana que vem. Já re-
servei seu lugar. Estou 
morrendo de sauda-
des. Traz pouca roupa 
que aqui está um calor 
infernal.

Filosofando   

Um grupo de amigos 
estava filosofando so-
bre o fim do mundo em 
um barzinho.

Até que um deles 
concluiu a conversa 
antes de tomar a última 
dose.

- Quem se preocupa 
com o fim do mundo é 
o rico.

Pobre se preocupa é 
com o fim do mês.

Interpretação de 
parente     

Uma família reuni-
da na hora do almoço 
conversando sobre os 
pontos positivos de 
uma relação familiar. 
Eis que o filho menor, 
de apenas sete anos, 
interrompe a conversa 
e surpreende a todos 
falando em voz alta:

- Parente é igual a 
colesterol: tem o bom 

e o ruim.

Julgamento 
 

No julgamento, o ad-
vogado pergunta ao 
réu acusado de furto:

- No momento do 
furto, o senhor não 
pensou na sua mulher 
e sua filha?

O réu respondeu:
- Pensei sim Doutô, 

mas naquela loja só 
tinha roupa pra ho-
mem!

Conversa de 
Vizinho    

Um vizinho pergunta 
para o outro:

- Que festa foi aquela 
que teve aqui ontem?

- Foi um casamento.
- Que bom! E os noi-

vos estão bem?
- O noivo está no ce-

mitério e a noiva no 
hospital...

- Que horror! O que 
houve?

- Nada ué... O noivo 
é coveiro e a noiva 
enfermeira.

Conversa de  
Amigas    

Uma amiga pergunta 
pra outra a amiga:

- Amiga, eu acho que 
estou engordando. 
Você acha que eu es-
tou gorda?

A outra amiga res-
ponde:

- Não, amiga, você 

está redondamente 
enganada.

Sogra    

Duas recém-casa-
das comentando sobre 
suas sogras.

- Minha sogra caiu 
do céu

- Que legal.
- É que a vassoura 

dela quebrou

Preocupado com  
as galinhas 

  
- Ô cumpadi, vamo 

na igreja?
- Ai cumpadi não pos-

so ir não por causa das 
minhas galinhas.

- Não esquenta a ca-
beça não, Deus cui-
da.

Pois aí chegaram na 
igreja e o Padre fala:

- Deus está aqui!
- Viiiiixii, cumpadi, 

minhas galinha foi-se 
tudo.

Onde Está o  
Sujeito?

 
A professora de por-

tuguês pergunta para 
Joãozinho na sala de 
aula:

— Na oração “O ma-
rido chega em casa de 
surpresa e encontra 
a esposa no quarto.”, 
onde está o sujeito?

— Se não tiver den-
tro do guarda-roupa, 
deve estar debaixo da 
cama!

Dia da Árvore

Áries (21/03 a 20/04)
Uma semana 
importante para 
solucionar pen-
dênc ias  que 

dependem de uma boa 
comunicação e capaci-
dade de negociação. 
Assuntos relacionados 
a filhos e à vida afetiva 
estão em destaque.

Touro (21/04 a 20/05)
Boa notícia aos 
taurinos: o seu 
planeta regen-
te, Vênus, não 

está mais em movi-
mento retrógrado e isso 
simboliza melhorias em 
questões familiares, 
imobiliárias e emocio-
nais. Tendência a se 
sentir mais centrado.

Gêmeos (21/05 a 20/06)
Uma semana 
importante para 
resolver ques-
tões emocio-

nais, domésticas e re-
lacionadas ao seu con-
tato com o ambiente 
em que vive e com as 
pessoas.

Câncer (21/06 a 21/07) 
Melhorias finan-
ceiras e na ex-
p r e s s ã o  d e 
seus talentos 

ocorrem agora, que o 
planeta Vênus não está 
mais em movimento 
retrógrado. Coloque em 
prática as reavaliações 
que fez.
 
Leão (22/07 a 22/08)

Excelente notí-
cia aos leoni-
nos: o planeta 
Vênus encerrou 

o movimento retrógrado 
e tudo tende a fluir com 
mais consciência e na-
turalidade. Momento 
material e emocional 
importante.

 Virgem (23/08 a 22/09)
Sol e Júpiter se 
mov imentam 
em seu signo, 
sinalizando um 

período em que os vir-
ginianos tendem a se 
sentir mais confiantes 
e dispostos a novos 
horizontes. Momento 
favorável.

Libra (23/09 a 22/10)
Esta é uma fase 
de reflexões, 
interiorização e 
balanço do que 

ocorreu nos últimos 
meses. Você pode estar 
colhendo os frutos do 
que plantou anterior-
mente, libriano.

Escorpião (23/10 a 
21/11)

Uma fase mais 
promissora no 
âmbito emocio-
nal e profissio-

nal começa a se desen-
volver. Leve consigo as 
recentes reflexões e 
reavaliações, pois elas 
auxiliarão a evoluir.

Sagitário (22/11 a 
21/12)

Forte momento 
na vida profis-
sional e pesso-
al dos sagita-

rianos. Mas há lições 
de humildade e simpli-
cidade. Aprimoramento 
e disciplina se revelam 
essenciais na conquis-
ta de seus objetivos.

Capricórnio (22/12 a 
20/01)

Semana positi-
va para negó-
cios e para que 
a in t imidade 

emocional flua com 
mais naturalidade. Fase 
de desapego e de im-
portantes lições aos 
capricornianos.

Aquário (21/01 a 
19/02)
Você constará 
melhorias em 
seus relaciona-
mentos e con-

tatos, já que o planeta 
Vênus não está mais 
em movimento retrógra-
do. Tende a estar mais 
receptivo às pessoas. 
Semana de resolução 
de pendências.

Peixes (20/02 a 20/03)
Semana carac-
terizada por me-
lhorias no âmbito 
emocional, do 

trabalho e da saúde, pis-
ciano. Resolução de pen-
dências na vida familiar e 
em relação à casa.
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A tradicional gastronomia mineira 
está brilhando em São Lourenço
Pela quarta vez consecutiva o Degusta chega ao Sul de Minas

Durante todo o mês de se-
tembro, a 4ª edição do Festival 
de Gastronomia acontece em 
São Lourenço, com a partici-
pação de 21 estabelecimentos, 
entre restaurantes, bares, lan-
chonetes e cafeterias.

Dando prosseguimento inicia-
da em 2012 pelo São Lourenço 
Convention & Visistors Bureau, o 
objetivo do evento é de fomentar o 
turismo da cidade e reforçar a vo-
cação local de receber bem e pro-
porcionar boas experiências para 
seus visitantes e moradores.

A edição deste ano confirma 
o sucesso das edições anteriores. 
Turistas vêem de todas as partes 
e uma grande parte da população 
local participa ativamente deste 
saboroso evento.

O tema desta edição é “Tradi-
ção Mineira”, que abre um enorme 

leque de possibilidades a serem 
exploradas. 

As expectativas dos organi-
zadores do evento são de que 
haja um crescimento no núme-
ro de visitantes, por conta do 
interesse gerado pelo evento e 
também por uma maior diversi-
dade no perfil de participantes, 
permitindo que as cafeterias e 
lanchonetes locais também apre-
sentem as suas delícias.

Como ocorrido em outras 
edições, o público participan-
te preenche um “passaporte”, 
acumulando pontos a cada pra-
to consumido. Com pontos, o 
participante tem direito a uma 
cesta especial com os melho-
res produtos dos associados e 
apoiadores do São Lourenço 
Convention&Visitors Bureau.

Novidades e Atrações
Algumas ações foram reto-

madas nessa edição e outras 
foram especialmente preparadas 
para este ano.
1. Carreta SENAC “Turismo e 
Hospitalidade” estará de volta 
com foco na capacitação dos 
colaboradores dos estabeleci-
mentos participantes. Antes do 
inicio do evento, haverá oficinas 
para garçons, cozinheiras e aju-
dantes de cozinha entre outros 
mini cursos.
2. Programação cultural nos 

restaurantes com música ao vivo 
valorizando os artistas locais 
3. Uma das grandes novidades 
são os workshops sobre cafés 
especiais e cervejas artesanais
4. Palestra com Juliana Venturelli 
sobre a culinária do Sul de Minas
5. Haverá um Hot Site com todas 
as informações sobre o evento

“Do clássico às releituras, 
esperamos que todos saboreiem 
o melhor da gastronomia local 
e levem o sabor da nossa terra 
como uma lembrança prazerosa 
e eterna”, ressalta release do 
evento.

Saiba mais sobre a 4ª Edição 
do do Festival de Gastronomia 
no site www.saolourencocvb.
com.br ou pelo Facebook/Visi-
teSaoLourenco.

Participantes 2015
Restaurantes: Agostini; Bal-

cão da Roça; Ki Beleza; Mont 
Serrat; Nicolaus; Padaria São 
Lourenço; Paladar Mineiro; Pes-
que Chico 

Bares: Bendito Gole; Circuito da 
Cerveja; Empório Gastronômico

Cafeterias: Prazeres de Minas 
Bavaria; Doceria; Unique Cafés; 
Quinta do Cedro

Lanchonetes: Padaria San 
Remo; Padaria São Lourenço; 
Lanchonete Gomes; Café e 
Lanches Carrossel; Batatas’s 
Paul; La Lenha

Workshop:
Dia 12 de Setembro das 9h 

às 12h será realizado um breve 
workshop onde será discutida 
e vivenciada uma experiência 
visual, olfativa e sensorial.
• A História do café no Brasil e no 
mundo: mitos e fatos
• Cafés Especiais X Cafés Tra-
dicionais
• Como e onde encontrar cafés 
de alta qualidade
• Dicas para se preparar um 
excelente café em casa
• Degustação de diferentes cafés
• Diferentes métodos de preparo 
de café para facilitar seu dia a 
dia

Vagas limitadas - R$ 40,00

Palestra:
Dia 29 de setembro, das 

20 às 22h será realizada a 
palestra “Introdução da Cultu-
ra Cervejeira - A Disciplinada 
Escola Alemã - Curiosidades 
sobre a Tradicional Escola 
Alemã”. 

Durante a apresentação se-
rão harmonizados alguns es-
tilos alemães com alguns mini 
pratos.

Vagas limitadas. 
R$ 80,00 - individual
R$ 150,00 - casal
Inscrições - Circuito das Cer-
vejas 
Telefone: (35) 3331-7286

MÚSICA AO VIVO

Dicas do Correio do Papagaio
Pesque Chico

Ki Beleza

Paladar Mineiro

Mont Serrat

Nicolaus

San Remo

Padaria S. Lourenço Lanchonete Gomes

Batata’s Paul

Traíra Mineira - traíra sem 
espinho, acompanhada de pirão, 
alface e tomate. Chef: Equipe 
da Cozinha

Costelinha da Chica - coste-
linha assada com molho agridoce, 
acompanhado de arroz, com ora-
pro-nóbis e polenta frita. Chefs: 
Deize Landim e Thereza, Elis 
Regina e Michel Antônio

Risoto Caipira - galinha caipi-
ra cozida, temperada com especia-
rias, acompanhada de Ratatouille. 
Chef: Maria José Guedes

Rabada com Agrião - rabada 
com agrião, acompanhada com 
arroz cheiroso, polenta e mini 
cenouras. Chef: Paulo Inácio

Chitarrina alla Vozzarola - mas-
sa caseira feita de farinha de grão 
duro, tomatinho italiano, linguiça de 
Lambari, manjericão, azeite extra 
virgem de oliva, cebola e queijo pe-
corino. Chef: Ignazio Schino

Pão de Queijo Sabor de 
Minas - pão de queijo recheado 
com escarola, bacon e polenta 
frita. Chef: Paula Morais

Sanduíche Trem Bão - pão 
francês recheado com lombo 
suíno desfiado e vinagrete mi-
neiro. Chefs: Deize Landim e 
Thereza

Mineiríssimo - sanduíche de 
pernil desfiado ao molho vinagrete, 
cebola caramelizada, queijo minas 
padrão selado na chapa em pão 
elaborado com temperos especiais. 
Chef: Leila Souza

Mr. Paul - batata, catupiry, 
milho, ervilha, filé de frango 
desfiado, azeitona, tomate e 
provolone. Chef: Paul

R$ 28,00

R$ 28,90

R$ 22,50

R$ 25,00

R$ 38,00

R$ 6,99

R$ 7,90
R$ 13,90

R$ 13,00

Passaporte
Por cada  prato consumido o 

participante acumula pontos no 
seu “Passaporte!”.

Ao final, com os pontos con-
quistados, o participante irá ga-
nhar uma deliciosa cesta  com os 
melhores produtos dos associados 
e apoiadores do São Lourenço 
Convention&Visitors Bureau. 

Imagem da cesta em baixo:

Acesse mais informações
 do DEGUSTA

no portal online do jornal,
no endereço www.

correiodopapagaio.com.br/
degusta


