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Restaurante da Drika é
destaque na gastronomia
em Monte Verde




Venha prestigiar os melhores pilotos do Brasil nesta grande final da Copa Sul Minas de Velocross!
* Praça de Alimentação * Voo Panorâmico * Show com
Banda * Estacionamento Gratuito * Entrada Livre *
Dias 5 e 6 de Outubro de 2019
Local: Fazenda Casa Branca - Praça Dr Benjamim Guilherme de Macedo - Bairro Emboabas - Camanducaia - MG
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om o estilo rústico e aconchegante, o restaurante da Drika se destaca pela refi
nada comida mineira, com tempero caseiro e muita dedicação.
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Prevenção é o
melhor remédio

Q

ueridos amigos, durante todo este mês, aconte
ce a campanha de conscientização Setembro
Amarelo, objetivando alertar a população a respeito da realidade do suicídio, assim como as formas de
prevenção.
A data de 10 de setembro é marcada como o Dia MunP    
dial de Prevenção do Suicídio e o Jornal Voz da Terra
Jornalista
e Pedagoga
Monte Verde além de apoiar esta iniciativa, estimula a
todos que se conscientizem da importância de serem solidários, pois nós nunca sabemos o que cada pessoa enfrenta e também incentiva àqueles
que estão passando por momentos difíceis, a procurarem ajuda.
No Brasil, a o CVV (Centro de Valorização da Vida), o CFM (Conselho Federal de
Medicina) e a ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria) realizam diversas ações para
dialogar sobre o assunto, esclarecer, conscientizar e estimular a prevenção. Segundo o
CVV, “são 32 brasileiros mortos por dia, taxa superior às vítimas da AIDS e da maioria
dos tipos de câncer. Tem sido um mal silencioso, pois as pessoas fogem do assunto e,
por medo ou desconhecimento, não veem os sinais de que uma pessoa próxima está com
ideias suicidas”.
Segundo a ABP, a cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio no mundo, o que
corresponde ao tempo aproximado de leitura deste texto, e, em relação às tentativas é
ainda mais assustador: a cada três segundos. Todos os anos, são registrados cerca de 12
mil suicídios no Brasil e um milhão em todo o mundo. Quase 100% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais, em sua maioria não diagnosticados,
tratados de forma inadequada ou não tratados de maneira alguma. Em primeiro lugar
está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias.
De acordo com o coordenador nacional da campanha Setembro Amarelo, Dr. Antônio
Geraldo da Silva, é necessário ajudar a população com prevenção, informar que deve-se
tratar todas as doenças mentais, principalmente
as que possuem aumento no risco de suicídio. O
suicídio é uma emergência médica e por isso, é
fundamental o papel de todos nós nessa campanha, com ações efetivas de orientação sobre o
risco e também na sua gravidade.
Nove em cada dez mortes por suicídio podem ser evitadas. O dado, da Organização Mundial da Saúde (OMS), indica que a prevenção é
fundamental para reverter essa situação, garantindo ajuda e atenção adequadas.
Como Vai Você? (CVV) Ligue para 188.
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onte Verde: um sonho

A Verdade

C

erca de 45 anos atrás, li um livro sensacional
cujo nome do autor não tenho a menor ideia,
talvez, quem sabe irariano, cujos conceitos
jamais se deslocaram da minha memória. Eram mensagens que tentavam transmitir tranquilidade às pessoas. Diria que era a lógica da sabedoria, isenta de
pensamentos negativos ou nebulosos, transmitindo um
P     
senso de sabedoria invulgar. Há muitas pessoas que
Escritor e empresário.
deixam a vida correr despreocupadamente na pressuposição errada que nada de mais lhes acontecerá, nenhuma mudança brusca.
Há no entanto outras que carregam uma centelha de esperança, é para essas pessoas que me dirijo, àquelas que não tem medo de levantar o “véu” que lhes cobre.
Dizia o nosso escritor que a sua mensagem era para estes, que creem nas maravilhas
da criação de Deus. É quando a vida torna-se simples para aqueles que praticam a
humanidade. Por acaso Jesus não escolheu os pobres e humildes, deixando de lado
os potentados e fariseus? Aqueles conheciam o caminho da Luz, mal grado o seu
sofrimento. Não devemos nos preocupar com os zombadores que surgem à nossa
frente porque eles são “cegos” não enxergam ao seu redor. Devemos procurar sempre a verdade, mesmo reconhecendo os nossos erros, porque isso serve de exemplo.
Deus nos obriga a expiar os nossos erros intransferíveis – esse fardo ninguém
poderá carregar por nós – tudo isso, com boa vontade servirá de estímulo. Lembrese que tanto o mal quanto o bem, são efeitos da mesma força divina, cabe a nós
identifica-los e evita-los. O mal não se aproximará se não o chamarmos. As pessoas
carregam o espiritual – matéria fina – e a encarnam segundo a sua espécie homologa, uma qualidade predominante – a sabedoria divina. Não abra espaço para o materialista que impede o progresso acorrentado aos conceitos terrenos de espaço e
tempo, trilhando falsos caminhos ou desvios tortuosos, malbaratando o tempo.
Tentemos traduzir as palavras de Deus: “Vós homens terrenos estais nesta Criação afim de encontrar a Bem-Aventurança”. Entender a linguagem interior usada
durante a o tempo de peregrinação na terra de seu filho Jesus. É Deus mostrando a
linguagem da Criação que devemos incorporar e sobretudo entender, pois só assim
nos identificamos com ELE. Procuremos preencher as lacunas que até então ficaram
sem respostas nas almas humanas e que nunca deixemos intranquilos aqueles que
pensam seriamente na Verdade.
A Verdade, não podemos negar, existe iniludivelmente, é um conceito racional, a
concepção clara de uma realidade. Pode ser também exercício da sinceridade ou de
boa fé. É portanto o juízo ou propensão que não podemos negar racionalmente;
Há o seu antônimo – a meia verdade – inclusive certos dogmas, “religiões” obscuras, a mentira consciente, o propósito de iludir, ludibriar alguém.
SÓ HÁ LUZ NA VERDADE!!!

ssociação Comercial de Monte Verde

ntre todos os setores da economia que
dependem de valores éticos e morais para
sobreviver, o turismo é o que se destaca
por sua dependência destes valores.
Preocupar-se com a segurança de turistas e com
a proteção do meio ambiente são atitudes de suma
importância para que essa importante e rentável
atividade possa se fortalecer. Atualmente o risco
maior é que os municípios veem no turismo um
remédio pra solucionar todos os males especialmente financeiros, falta de posto de trabalho, enfim acreditam que a exploração deste setor pode,
mexendo com a economia ser a solução que não
se encontra por outros métodos e acabam por desenvolver muitas atividades de turismo sem, entretanto se preocuparem com um planejamento
adequado e nem com a infraestrutura necessária
para isso.
O profissionalismo nas atividades de turismo e a responsabilidade ao manter qualidade nos serviços prestados dependem de todos os envolvidos no setor, mas exigir
dos órgãos públicos a tomada de medidas coerentes se faz necessário.

Portanto é chegada a hora de Monte Verde
adotar práticas que profissionalizem o turismo,
desenvolvendo o distrito e adjacências, de maneira sustentável e com responsabilidade.
O Comtur e as associações, tem atuado para
criar leis e regulamentações para todos os tipos
de passeios oferecidos aos turistas, veículos 4
x 4, cavalos, etc... Através de comissões de trabalho, os temas são debatidos com todos interessados e representantes dos setores a serem
regulamentados, para se chegar a um consenso.
Com isso o distrito ganha muito, pois
demostra uma preocupação em oferecer serviços onde os visitantes possam desfrutar das
atrações com segurança e receptividade, levando momentos e experiências que os motivem a voltar e a propagar aspectos atrativos
de nosso destino.
As empresas devem também, investir em treinamento e capacitação,
para conquistarmos um padrão de excelência no atendimento e satisfação dos visitantes.
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ntretenimento

Crescendo com bom senso

N

a mesma medida em que Monte Verde cresce, cresce a responsabilidade de seus moradores e comerciantes. É claro
que os tempos são outros, já vai muito longe aquela Monte
Verde bucólica, com traços europeus e um charme de fazenda. Com
o asfalto chegando até o portal, o fluxo de turistas aumentou e muito. O número de carros é muito maior, aumentou a olhos vistos a
quantidade de lojas, restaurantes, pontos turísticos e atrativos.
P   P
Este é o ponto. Temos a difícil missão de manter, sempre, aquela
de Queiroz
imagem da Monte Verde charmosa que deu início a tudo.
Jornalista
O primeiro ponto, talvez o mais importante, é a poluição visual.
Ela é capaz de acabar com a harmonia de um lugar como Monte
especializado em
Verde em muito pouco tempo. Temos que evitar, a todo custo, as
cultura e turismo
placas e letreiros de proporções descabidas, o grande número de
placas publicitárias que invadiram nossa Avenida. A poluição visual é uma praga que vai tomando
conta de nosso espaço silenciosamente, sem ser percebida. Comece a reparar nisso e verás,
literalmente, a extensão do problema.
Outro ponto importante que, ao que parece, começa a chamar atenção de nossa administração
pública, é a mobilidade de nossos pedestres. Tomemos como exemplo a cidade de São Paulo. Na
última vez que lá estive, percebi que se transformou em uma cidade de automóveis. Por razões
simplesmente físicas, os automóveis são mais fortes que os pedestres, em uma análise simplista.
Com alívio acompanhamos o início da calçada da Subida da Baiana e com atenção esperamos
que esta obra se estenda à Avenida das Montanhas, por exemplo, que recebe muitos pedestres, na
maioria turistas, no meio da via pública.
Além da poluição visual, temos que nos preocupar com a poluição sonora. Ao longo da avenida,
felizmente, vários bares e restaurantes oferecem música ao vivo. Até aí, tudo certo. Acontece que
alguns músicos exageram no volume das caixas de som, o que transforma o ambiente em algo
desagradável. A música ao vivo é música ambiente, não é show. A pessoa está lá para comer e
conversar. Parabéns aos empresários que contratam música ao vivo para seus estabelecimentos
mas, se você perceber que está gritando para a pessoa ao lado em sua mesa lhe ouvir, algo está
errado.
Monte Verde mudou muito e tem que mudar, sempre, para melhor. Temos reparado o crescimento do interesse da administração pública por nossa vila. Muito bom notar o bom trabalho que
o COMTUR, nosso Conselho de Turismo, agora sob a presidência da Rebecca Wagner, pessoa
séria, competente e interessada, tem desenvolvido. Nos traz tranquilidade o bom trabalho e a
dedicação de Allysson Jonnes Aquino, nosso Secretário de Turismo. Parabéns ao bom trabalho
de nossos comerciantes, donos de restaurantes, equipes de passeios, lojistas, todos, enfim, que
trabalham tão bem por nossa vila.
O desafio que fica é mantermos nossa Vila Monte Verde agradável e com o clima tranquilo e
harmônico que a transformou em um dos pontos turísticos mais importantes do Brasil, onde os
turistas procuram a paz e o merecido descanso.
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Dia dos pais no Cenov

N

o mês de agosto comemoramos uma data muito
especial: o Dia dos Pais!
Essa data comemorativa surgiu nos Estados
Unidos, quando uma moça chamada Sonora Louis Dodd
resolveu homenagear seu pai, William Jackson Smart, que
perdeu a esposa e teve que criar os filhos sozinho. Sonora escolheu o dia 19 de junho, pois era aniversário de seu
pai e organizou, em 1909, uma festa em sua homenagem
na cidade onde moravam, Spokane. Essa festa comoveu
muitas pessoas da cidade que resolveram fazer o mesmo
no ano seguinte e, de Spokane, a festa se alastrou para
todo o país norte-americano. Somente em 1972 o presidente dos Estados Unidos decretou o terceiro domingo de junho como dia oficial da comemoração do dia dos pais.
No Brasil, o primeiro dia dos pais foi no dia 16 de agosto de 1953, mas não foi uma
homenagem a um aniversário como nos Estados Unidos, foi uma data que foi pensada por um
publicitário chamado Sylvio Bhering, cujo objetivo era tanto social quanto comercial e essa
foi a data escolhida para associar ao dia de São Joaquim, pai de Maria, mãe de Jesus, comemorado no dia 16 de agosto no calendário litúrgico católico.
Nos anos seguintes, a data foi fixada no segundo domingo de agosto e assim permanece
até hoje.
E é claro que o Centro Educativo Nova Vida não deixou essa data passar em branco!

Homenageamos nossos queridos pais com belas apresentações musicais preparadas pelas professoras e ensaiadas com muito carinho pelos nossos alunos. Além disso, servimos deliciosas pizzas para encerrar esse momento de confraternização.
A figura paterna é muito importante na vida da criança
e, quando falamos em figura paterna, não nos referimos
unicamente ao pai biológico, pois existem muitos homens
(avós, tios, padrastos, padrinhos, etc) que desempenham
esse papel, sem ter gerado um filho e essa figura paterna
representa para a criança um modelo a ser seguido. Notase aí a importância do pai, de suas atitudes, de suas palavras, de seus conselhos.
O dia dos pais é uma forma que temos de valorizar essa figura em nossas vidas,reconhecendo
sua importância e mostrando à criança o valor da família, promovendo união, fortalecendo o
relacionamento familiar, aproximando pais e filhos.
Desejamos a todos os pais um feliz dia dos pais! Desejamos também que em seus corações haja a vontade de honrar essa maravilhosa missão que Deus lhes concedeu, que sejam
modelos a serem seguidos, que ajudem na formação do caráter de seus filhos através de
atitudes honradas, palavras de afeto e conselhos sábios.
“O homem justo leva uma vida íntegra; como são felizes os seus filhos!”(Provérbios 20, 7)
(Fonte: Brasil Escola)
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Quadra de esportes de Monte Verde é revitalizada
Grupo Somos Todos Monte Verde realiza melhorias e beneficia comunidade

C

om o intuito de realizar melhorias e cobrar do po
der público as necessidades básicas da Vila, o gru
po ‘Somos Todos Monte Verde’ atua com a união
da comunidade, empresários e a boa vontade de quem quer
colocar a “mão na massa”. Dessa forma, ver um distrito
mais organizado e com foco no que realmente precisa ser
aprimorado.
André Bastos, 36, técnico em refrigeração, um dos líderes
do grupo, relata que a criação desta união foi um grito de socorro para as autoridades. “O grupo somos todos Monte Verde
surgiu com o intuito de dar voz e unir o povo que estava em
total sentimento de abandono, fazendo reuniões com prefeito e
vereadores, levando os anseios da comunidade. Esta união é
de extrema importância, pois somente assim temos força para
cobrar o poder público, fazer aquilo que precisamos e queremos realizar para melhor qualidade de vida de todos”.
Benefícios para a comunidade
Segundo Bastos, o retorno da comunidade é muito positivo,
tanto em relação às ações do grupo, quanto na sua participação, seja de doação de material, quanto de mão de obra. “Todos veem com bons olhos as melhorias realizadas e colaboram e muito para que elas se concretizem”.
Um exemplo deste esforço foi a revitalização da quadra de
esportes, que trouxe alegria para as crianças e os moradores
de forma geral.
“Víamos crianças e adultos jogando sem a trave do gol e

então um morador, Osmar da Rosa, conhecido como “Marinho”, me procurou e se disponibilizou a construir a trave. Depois dela pronta e instalada, resolvemos limpar e pintar a quadra, tudo com material doado, para que eles pudessem usá-la
novamente”, destaca André.
Após estas pinturas, ainda faltam alguns ajustes para
revitalizar o entorno da quadra de forma completa, porém cabe
a prefeitura fazer sua parte. “Neste caso, se a prefeitura não
fizer, com certeza pensamos em tomar a iniciativa, pois ao meu
ver é algo bem simples de realizar”.
A maioria dos trabalhos realizados pelo grupo foi com a
união popular. “No começo tivemos uma boa parceria com a
prefeitura, mas agora não. Não estamos recebendo nenhuma
ajuda dela, nem mesmo material, que no momento é tudo doação”.
Neste sentido, André destaca as principais ações do grupo:
calçada e cerca da escola, canteiro do Morro da Baiana e pracinha da Igreja Católica. “Essas quatro ações foram fundamentais para que a impressão dos moradores e turistas que chegam
a Vila fosse agradável, pois era muito feio e abandonado”.
Os próximos passos do grupo já estão direcionados. “No
momento a prioridade é a calçada do Morro da Baiana que
dará mais segurança para os trabalhadores que passam naquele
local diariamente. Depois vamos priorizar a moradia, esporte
e lazer daqueles que movimentam a máquina do turismo e trazer um pouco mais de qualidade de vida”, finaliza André.
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Restaurante da Drika é destaque na
gastronomia mineira em Monte Verde
“Cozinhar é como
Quando resolve
um espetáculo: É presair para almoçar
ciso muita organização,
fora, Luiz Carlos
treino, dedicação, coCadorin, morador
nhecimento e amor para
de monte Verde,
que, no final, os cinco
muitas vezes opta
sentidos o aplaudam de
pelo restaurante da
pé”. A frase acima de
Drika. “Geralmente
Fernando Capella Reis,
venho aqui pois
chef de cozinha e anaacho a comida muilista de alimentos é uma
to gostosa e bem prerealidade para obter
parada, o ambiente
qualidade e sucesso no
muito limpo e agrauniverso
da
dável”.
gastronomia.
O casal de turisO
Restaurante
da
Drika
com
seu
ambiente
familiar,
atende
grandes
grupos,
sempre
com
qualidade,
Nesse sentido, com
tas Márcio Gonçalves e
comida caseira e gostinho de quero mais
o estilo rústico e aconEliana Gonçalves de São
chegante, o restaurante
Bernardo do Campo –
da Drika se destaca pela refinada comida mineira, com tempero caseiro e muita dedica- SP, pela primeira vez em Monte Verde, estavam de passagem e resolveram conhecer
ção.
o estabelecimento. “Gostamos muito da comida, achamos as funcionárias muito
A proprietária Adriana Torres de Oliveira (conhecida como Drika), 48 anos, cozi- educadas e com um bom atendimento, com um preço muito justo. Vamos voltar com
nheira de mão cheia, inspirada pela cunhada que morava na Vila, resolveu acreditar.
certeza e com
“Meu irmão casou
nossa filha,
com uma moça dapois o ambienqui. Ela me disse
te é muito famique eu cozinhava
liar”.
muito bem e que
O restauranseria uma ótima
te da Drika já é
oportunidade traconsiderado
balhar nesta área
tradicional em
em Monte Verde,
Monte Verde em
daí vim pra cá”.
oferecer a típica
Há 18 anos em
comida brasileiMonte Verde, a
ra. Fundando há
chef de cozinha
6 anos, conta
ressalta que realiza
com 4 funcionáo melhor trabalho
A clássica comida mineira para duas pessoas, fillet à parmegiana e caseirinha estão entre os pratos
rios e possui
possível para agrauma
ampla gama
mais pedidos no Restaurante da Drika
dar a todos. “Meu
de clientes, destempero principal é o amor. Esta "fórmula" eu coloco em cada prato, faço questão de de aqueles que desejam uma comida caseira de qualidade, servida de maneira rápida, na hora do
preparar todas as etapas, desde a seleção dos ingredientes, a preparação até a montagem almoço, aos que desejam tomar uma cerveja gelada acompanhada de petiscos. Pratos bem servidos
dos pratos”.
e tradicionais como feijoada, tutu à mineira, peixe frito, strogonoff, filé à parmegiana e torresmo bem
Para muitos clientes do restaurante da Drika, a frase citada no início é comprovada crocante, dividem o cardápio com frescas saladas, pratos executivos e sucos naturais, além de
não apenas informalmente, mas também pelas mídias sociais e pelo TripAdvisor.com, deliciosas sobremesas caseiras, como o tradicional pudim da funcionária Ivone Alves. Também
que é um site de viagens que fornece informações e opiniões de conteúdos relacionados oferece opções vegetarianas, para que todos possam desfrutar de um arroz e feijão de qualidade
ao turismo. Com opiniões verídipreparados com tempero típico da cucas dos privilegiados em degustar
linária mineira. Caipirinhas e uma
a comida do restaurante da Drika,
“cachacinha mineira de barril” também
que foi classificado pelo segundo
estão entre as preferências dos clientes.
ano consecutivo o número 1 entre
Com tantas opções, o restaurante
os restaurantes de Monte Verde, gapossui alguns carros chefes. “Os pratos
nhando assim o ‘Certificado de Exmais pedidos são as comidas caseiras
celência 2018 e 2019’. “Tenho
e comidas mineiras”, relata Drika.
muito orgulho deste reconheciVenha provar!
mento, pois prova que a simpliciRestaurante da Drika:
dade feita com amor e carinho, reRua dos Eucaliptos, 142 tratam a boa e típica comida caVila da Fonte – Monte Verde –
seira. Assim busco conquistar o
Camanducaia – MG.
pessoal da região e também os tuTels: (35) 3438-1317
ristas”, diz alegremente a empre(35) 98804-0084 /
sária.
Facebook.restaurantedadrika
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Verdinho e o Prefeito
Prefeito Edbom:
Amigo Zé Verdinho, precisamos correr atrás de alguns
prejuízos e realizar alguns
calçamentos em Monte Verde...
Zé Verdinho:
Ficar em “banho-maria” durante anos pode ter sido bastante
cômodo para o Sr...
Mas uma coisa é fato: as Eleições logo logo estão aí,
não é verdade?!
Texto: Zuel Antônio Costela

