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INAUGURAÇÃO DA LANCHONETE E PASTELARIA DIVINO SABOR

OS MELHORES SHOWS SERTANEJOS NA 36º EXPO ITAJUBÁ

A Lanchonete e Pastelaria Divino Sabor é um empreendimento que nasceu do Projeto Escola Gourmet, 
da Escola Estadual Nossa Senhora de Montserrat

No dia 25 de abril foi inaugurado, no 
município de Baependi, a Lanchonete e 
Pastelaria Divino Sabor. Localizada na Rua 
Cônego Monte Raso, a pastelaria é um local 
aconchegante e acessível a todos, que conta 
com mais de vinte sabores de pastéis (doces 
e salgados), bem recheados e fritos na hora.

O empreendimento é de Rosimeire Fátima 
Silva Rezende Maciel, aluna do curso técnico 
de Recursos Humanos na Escola Estadual 
Nossa Senhora de Montserrat.

A ideia veio após a realização do Projeto 
Escola Gourmet, realizado no segundo 
semestre de 2016, com as turmas dos 

cursos técnicos de Recursos Humanos e 
Administração, demonstrando o potencial e 
capacidade de realização dos alunos.

Os cursos tiveram início em agosto de 
2016, começando com 40 alunos em cada 
turno, tendo e um ano e meio de duração o 
curso de Administração e um ano para o de 

Recursos Humanos.
Em breve, novos projetos serão 

desenvolvidos no decorrer dos cursos, 
incentivando os alunos a empreender e se 
destacar no cenário comercial.

Você não pode perder, corra e experimente 
um dos melhores pasteis da cidade!

A aluna Rosimeire Fátima com o coordenador Rodrigo 
da Silva Souza, Juninho, a diretora da Escola Estadual 
Nossa Senhora de Montserrat, Elzina Vieira Pompeu; 

vice-diretora Rose Merley e amigos

Na inauguração da pastelaria, a empreendedora Rosimeire Fátima recebeu amigos dos cursos técnicos de Recursos Humanos e Administração 

DIMAS FABIANO

DIMAS FABIANO APOIA O PROGRAMA IDENTIDADE JOVEM
O Estatuto da Juventude, instituído pela 

Lei nº 12.852 e aprovado pelo Congresso 
Nacional no ano de 2013, representou o 
primeiro marco legal específico a reconhe-
cer as pessoas com idade entre 15 e 29 anos 
como sujeitos de direitos, após mais de uma 
década de mobilização e lutas históricas da 
juventude brasileira. Dentre os eixos que 
compõe o Estatuto, destacam-se os direitos 
à cultura, ao território e à mobilidade.

Em decorrência disso, a Secretaria Na-
cional de Juventude da Presidência da Re-
pública lançou o Programa Identidade Jo-
vem – ID Jovem, que é um programa social 
que beneficia pessoas com idade entre 15 
e 29 anos, que tem renda familiar mensal 
de até dois salários mínimos, inscritas no 
Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal.
Ao gerar a Identidade Jovem via aplicati-

vo ou pelo sítio da Caixa Econômica Federal, 
o jovem tem acesso aos seguintes bene-
fícios: meia entrada nos cinemas, espetá-
culos circenses, teatros, shows culturais e 
esportivos; duas vagas gratuitas em viagens 
interestaduais; duas vagas com 50% de des-
conto em viagens interestaduais e expedi-
ção da carteira estudantil gratuita.

O deputado federal Dimas Fabiano apoia 
e tem ajudado na divulgação do programa 
por tratar-se de uma política pública que 
ajuda na transformação social e beneficia 
cerca de 16 milhões de jovens brasileiros. O 
parlamentar acredita que com o governo e 
sociedade unidos em prol de políticas públi-
cas mais assertivas, no futuro, com certeza, 

o Brasil estará investindo mais em vagas de 
empregos, escolas e universidades; melho-
rando assim, a educação de todos os jovens. 

Para chegar até os jovens, o programa 
social, iniciou no dia 22 de março de 2017, 
a Caravana ID Jovem, que irá visitar cada 
estado para divulgar e interiorizar o pro-
grama com gestores estaduais, prefeituras, 
secretarias/coordenações de juventude, 
secretarias municipais de assistência so-
cial, centros de referência da assistência 
social e organização da sociedade civil. 
Para conferir maiores informações e de-
talhes sobre o programa, basta acessar o 
endereço eletrônico a seguir: http://www.
caixa.gov.br/idjovem

Fonte: Ascom Deputado Federal 
Dimas Fabiano
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TRADICIONAL ENCONTRO DA FAMÍLIA DO VÔ TOCO
Família paterna da fundadora do Jornal Panorama, Dora Levenhagen Ferreira, mantém tradição e se reúnem em mais um ano

Um encontro tradicional e repleto de diversão e animação

No dia 15 de abril, Sábado de Aleluia, 
como tradição, foi um dia especial para 
uma família tradicional de raízes bae-
pendianas: os descendentes de Geraldo 
Ferreira, o “Vô Toco”, se reuniram mais 

uma vez para estreitar os laços familia-
res. A primeira grande reunião foi reali-
zada em 2012, 38 anos depois do último 
encontro.

O encontro foi repleto de alegria e re-

cordações. Filhos, netos, bisnetos e até 
trinetos do Vô Toco fizeram questão de, 
por mais um ano, selarem a união, a har-
monia e o amor da família Ferreira.

Parabenizamos toda a família por 

manter viva a tradição, e se reunirem 
para um encontro tão bonito. Mesmo de 
diversos locais, são pessoas unidas com 
o selo do amor, respeito, carinho e cum-
plicidade.

Gustavo, da Kadu Eventos, a diretora-presidente do Jor-
nal Panorama, Karla Danitza Velásquez, e Thaís Vieira

Show de Zé Neto e Cristano Grande públicoShow de Maiara e Maraísa

Foram shows que marcaram. Apresentações 
que agitaram Itajubá e reuniu um grande público 
vindo de diversos locais. Os cantores fizeram es-
petáculos de grande repercussão e proporcionou 
a todos os presentes momentos de muita emo-
ção, entre os dias 28 de abril a 1º de maio. Toda 
a 36º edição da Expo Itajubá foi marcante, con-

tando com Maiara e Maraísa, Zé Neto e Cristiano, 
Pedro Paulo e Alex, e Day e Lara.

Toda essa produção teve à frente o jovem em-
presário Kadu, da Kadu Eventos, que como sempre 
deixa sua marca de destaque em cada organização.

A diretora-presidente do Jornal Panorama, 
Karla Danitza Velásquez, esteve presente e pode 

conferir mais dessa festa. Na oportunidade ela 
pode encontrar-se com Gustavo, da Kadu Even-
tos, e sua namorada, Thaís Vieira.

Parabéns a toda equipe da Kadu Eventos por 
proporcionar atrações de destaque no interior de 
Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

Crédito: Facebook Kadu Eventos)


