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“Mineira de coração”: Rachel Cohen
recebe título de Cidadã Honorária de SL

Raquel Cohen recebeu o título na ultima sexta, 6/5 na Câmara Municipal de São Lourenço, a proposição foi do vereador
Renato Bacha e foi aprovada por unanimidade. Amigos e familiares estiveram presentes na solenidade. (pág 04)
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Dadas as circunstâncias atípicas, o presidente interino Michel
Temer (PMDB) dispunha de espaço pequeno para escapar às
platitudes durante seuprimeiro
discurso após o afastamento provisório de Dilma Rousseﬀ (PT).
Eram por assim dizer obrigatórias as referências à difícil situação econômica e à necessidade de instituir um governo
de salvação nacional, à Operação Lava Jato e ao compromisso de mantê-la sempre protegida, ao processo traumático
em curso e à busca pelo constante diálogo com a sociedade.
Procurando ir além do óbvio,
mas ainda assim sem oferecer
novidades, Temer fez de tudo
para se distinguir de Dilma. Da
fala concatenada ao tom moderado, dos recados a empresários aos sinais a investidores,
das mesuras aos parlamentares
à insistência no legalismo, em
tudo o interino se distanciava
daquela a quem substitui.
Em nenhum tema realçou
mais as diferenças, porém, do
que quando tratou do papel do
Estado. Fato digno de nota, assumiu sem rodeios um discurso liberal, estabelecendo vagos
limites para o poder público e
enaltecendo a importância das
parcerias com o setor privado
para que o país volte a crescer.

Falando ao
Coração
sigannam@yahoo.com.br

Breves palavras...

Em termos práticos, contudo, não indicou como pretende
levar tais planos adiante, assim
como não destacou medidas
objetivas relacionadas com as
poucas reformas que enumerou, caso da trabalhista e da
previdenciária.
Argumente-se que a cerimônia não comportava riqueza de
detalhes. O dia de Temer, entretanto, não se fez apenas do
pronunciamento. Havia também um momento concreto: a
posse daqueles que integrarão
seu primeiro escalão —e o ministério do presidente interino
se revelou decepcionante.

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

É preciso pregar com
a vida e com a Palavra
A eﬁcácia da pregação está diretamente
ligada ao testemunho de vida

Talvez, você possa não ser
um profeta como Jeremias e
Isaías, mas Deus quer falar por
intermédio de você.
A sua vida precisa falar muito mais que suas palavras, mas
estas também são necessárias,
porque muitos precisam ouvi-las. Deus quer que a sua vida
seja uma luz para as outras pes-

A direção de Temer

SIMONE GANNAM

soas, de maneira que testemunhe a misericórdia e o amor do
Senhor. Não somente Jesus semeia a semente, mas Ele é a
semente. Para que todos possamos recebê-Lo, devemos fazer com que o nosso coração
seja uma terra boa, para colher
frutos bons. De nossa parte, é
esforço e cuidado.

À exceção de um ou outro nome de peso, o peemedebista se
valeu do mesmo loteamento de
cargos que a sociedade tanto
criticava na gestão petista. Áreas sensíveis para a população,
como educação e saúde, foram
usadas como moeda nas negociações ﬁsiológicas.
Não se trata de ignorar as imposições do pragmatismo político; algumas concessões o
presidente interino inevitavelmente haveria de fazer. Mesmo
no balcão do toma lá dá cá, todavia, era possível encontrar
quadros de maior expressão
—já que o gabinete de notáveis

não passou de balão de ensaio.
Erro ainda mais primário Temer cometeu ao não nomear
nenhuma mulherpara seu ministério. Nem tanto por ajudar
Dilma em sua narrativa de vítima do machismo, mas pelo
retrocesso de décadas que a
atitude representa —basta lembrar que o último gabinete composto somente por homens remonta à década de 1970, na
ditadura militar.
Durante seu discurso, Michel
Temer recorreu a palavras como
credibilidade e conﬁança. Não
se pode dizer, ao menos por ora,
que sua prática as inspire.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Rezem o Terço

A 13 de maio 1917, Maria
apareceu pela primeira vez aos
pastores em Fátima e pediu-lhes: “Rezem o terço todos os
dias!” Em uma de suas aparições aos pastores, Maria, assim
se expressou: “Sou a Senhora
do Rosário; continuem a rezar
o terço todos os dias, para alcançar a paz para o mundo.” O
terço, a oração predileta de
Maria, foi recomendado por
Ela em várias de suas aparições.
Com esta oração podemos alcançar de Deus a grande graça
da transformação dos corações,
da conversão das almas, do retorno a Deus de toda a humanidade, pelo caminho do arrependimento, do amor, da graça divina e da santidade. Estamos no mês consagrado à Maria que no faz um pedido: “Rezem o terço todos os dias para
obter a paz para o mundo e o
ﬁm das guerras.” Qual a nossa
resposta ao pedido de nossa
Mãe do Céu? Sabendo que o
terço é a oração que mais lhe
agrada, somo capazes de tirar
alguns minutos do nosso dia,
para aos pés de Maria, intercedermos pela paz do mundo? O
dia tem 1440 minutos... Seria
demais tirarmos 15 minutos
para a recitação do terço? O terço consiste na tentativa de reunir num espaço de 15 minutos,
um pequeno roteiro de medi-

tações sobre a vida de Maria,
intercalando-o com a oração
vocal e repetitiva da Ave-Maria,
incluindo o Pai-Nosso e o Glória. O Pai-Nosso que Jesus nos
ensinou a rezar, a Ave-Maria que
o Anjo trouxe à terra e o Glória
à Trindade que se fará ouvido
eternamente na Pátria Celestial.
O essencial no terço não é a repetição das Ave-Marias, mas a
meditação ou contemplação dos
mistérios de Cristo: gozosos, dolorosos, luminosos e gloriosos.
A repetição das Ave-Marias, funciona como uma espécie de fundo musical enquanto contemplamos e meditamos os mistérios de Cristo que constituem o
miolo do terço, que formam a
oração propriamente dita. Assim, no mistério do Nascimento de Jesus, enquanto nossos
lábios vão repetindo as Ave-Marias, nosso espírito vai revivendo os episódios, as ocorrências,
as mensagens, tudo quanto se
relaciona com o nascimento de
Jesus. A mensagem da Virgem
de Fátima é para nós, para cada
um de nós. Se amamos realmente a nossa Mãe do Céu, devemos recitar a oração do terço,
que é tão agradável ao Seu Coração! Façamos do terço nossa
oração diária e poderemos contar com a proteção de Nossa
Mãe, em todos os momentos
de nossa vida!

Algumas pessoas, pela
maneira como trilham seus
caminhos neste universo,
tornam-se, especialmente, imortalizadas em nossas lembranças, ainda que
seu corpo pereça.
Maria Helena Fonseca
Franco, para muitos de
nós, foi assim...uma dessas criaturas marcantes,
que conservam em seu
modo de ser uma sintonia
íntima com o Criador.
Dela, sempre ouvi as melhores referências, em todos os setores.
De seu legado, tenho
certeza de que são muitos
os beneﬁciados: familiares, amigos, alunos, colegas, catequizandos e, principalmente, o grande número de pessoas que durante anos assistiram às
suas magníﬁcas produções
da Encenação da Vida,
Morte e Paixão de Cristo,
que ocorriam às Sextas

feiras das Semanas Santas, no pátio e arredores
da Igreja Matriz de São
Lourenço Mártir. Maria
Helena, apesar de muitas
vezes ﬁsicamente debilitada, jamais desistiu de
evangelizar através da arte, sendo a idealizadora e
coordenadora deste evento, cuidando com carinho
e zêlo de cada detalhe, em
prol da propagação da Boa
Nova, espalhando mensagens que tocaram o coração de muitos.
Chamada pelo Pai, aos
cinco dias do mês de maio,
certamente foi recebida
com festa no Ceú! Que ao
lado dos anjos possa receber a coroa da vida eterna
e inspire a outros em seus
tão nobres ideais, de modo que colha os frutos de
tudo o que semeou durante sua passagem por aqui.
O mundo sentirá sua
falta...

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Como lidar com a perda
de volume dos cabelos!
A maioria das mulheres reclama
do volume dos cabelos durante o
período da adolescência e fazem de
um tudo para reduzir o volume do
cabelo. Não é a toa que os alisamentos e as escovas progressivas são
campeãs nos tratamentos capilares
nos salões de beleza, tratamentos
esses que reduzem o volume dos
ﬁos e deixam os cabelos alinhados
e também mais ﬁnos . Quando se
tem o cabelo muito volumoso um
dos penteados que não sai da cabeça da maioria das mulheres é o
bom e velho rabo de cavalo.
Mas…com o passar dos anos o
que incomodava na juventude se
transforma em um dos maiores
desejos quando ﬁcamos maduras,
pois com o passar dos anos os ﬁos
vão aﬁnando por causa da diminuição de hormônios – como a somatotroﬁna (hormônio do crescimento) e a progesterona.
Mesmo que a quantidade de
cabelo seja a mesma da juventude, é importante entender que a
espessura é bem menor dando a
sensação que se perderam muitos
ﬁos ao longo dos anos. Devemos
lembrar que essa sensação também se dá devido a menor textura que os ﬁos começam apresentar
com o passar dos anos.
Vale lembrar que o envelhecimento do cabelo além de deixar
os ﬁos ralos e ﬁnos, ﬁcam brancos
e perdendo o briho natural. Outro
fator muito importante de se lembrar é quando a mulher chega na

menopausa, a oleosidade natural
diminui e o ﬁo ﬁca mais opaco e
fraco. Mais informações e soluções
para lidar com os cabelos ralos sem
volume:
Começaram aparecer os primeiros ﬁos brancos? Então saiba que
esse é resultado do acúmulo de peróxido de hidrogênio (um processo
natural) no bulbo capilar, que impede a síntese de melanina. De acordo com a velocidade com que seu
corpo estoca essa substância os ﬁos
brancos vão aumentando cada vez
mais e esse processo é determinado pela genética, a única solução é
assumir o grisalho,ou disfarçá-lo
com um tonalizante com colágeno
(minimiza os efeitos oxidantes).
Invista em máscaras fortalecedoras para hidratar e nutrir os ﬁos ,
esse tipo de produto diminui as
chances dos ﬁos descoloridos (mais
ﬁnos) quebrarem devido a fragilidade e o ressecamento que eles
apresentam. Procure evitar os fatores externos que aceleram o processo, como exposição exagerada
a sol, mar e vento, quando for a
praia ou expor os ﬁos muito tempo
no sol não esqueça de usar um bom
creme de pentear com ﬁltro solar.
Fique o mais longe possível do
secador e da chapinha que também quebram facilmente os ﬁos
ralos e ﬁnos os deixando ainda mais
ressecados, caso não tenha como
deixar de usar esses aparelhos não
esqueça antes de aplicar o protetor térmico nos ﬁos.
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Da falta e desastre da
política econômica em Minas
Os números da queda do
PIB de Minas são de chorar:
queda de 4.9 % em 2015 e
previsão de queda, novamente, neste ano, de 4.3 %.
A queda da produção industrial de fevereiro do ano passado a este ano foi de 11.6
%. As exportações, de março de 2015 a março de 2016,
caíram 21.2 %. O desemprego nas região metropolitana
de Belo Horizonte foi, em
fevereiro deste ano, de 8.2
%. E as vendas no varejo caíram, em fevereiro deste ano,
9.1 %, comparado com fevereiro do ano passado. A
produção industrial no setor
eletro-eletronico caiu nos
últimos 12 meses em 31 %
e a das máquinas e equipamentos, 42 %. O total da produção industrial no estado
caiu, em 2013, 1.5%, em 2014,
2.6 % (o governo de Anastásia) e em 2015, já no governo Pimentel, a queda foi bem
maior:9.1 %. Os dados são
todos de estudos da equipe
econômica da FIEMG.
Qual é o remédio para que

a situação não piore? Política econômica regional. Segundo os professores Mauro Borges e Marco Aurélio
Crocco, dois economistas
oriundos da UFMG, sempre
citados quando se trata depolíticas regionais de desenvolvimento, junto com Clelio Campolina, Paulo Haddad
e Paulo Paiva, a solução é
uma política econômica regional consensual que atende aos objetivos de todos
os cidadãos.
Bem, Minas tem essapolítica hoje? Não. Tem retalhos sem visão do conjunto
do futuro do estado. Faltam
dados, faltam informações,
faltam análises? Não. Faltam experiência e administradores experientes? Não.
O governador do estado foi
ministro de desenvolvimento e presidente do conselho
do BNDES, presidente da
CEMIG, e respeitado professor universitário. O secretario da fazenda, pela segunda vez, é um dos mais
competentes economistas

DOM ZECA

matemáticos que o país conhece. Conhece finanças
públicas como ninguém. E
sabe que a arrecadação vem
do aumento da atividade
econômica.
Nas entidades de classe há
pessoas experientes. E muitas delas querem colaborar,
além do seu e só seu interesse pessoal. Nunca um governo de Minas teve, incluindo o governador, tantas pessoas com graduação acadêmica mais alta do que este
governo. E é justamente este governo que está propondo na reforma administrativa a extinção da Secretaria
de DesenvolvimentoEconômico e a criação da Secretaria de Administração Penitenciaria. Ou seja, o nosso
futuro será administrar bem
as prisões e não a economia.
O que será decidido na Assembleia, não se sabe e espera-se mais sabedoria dos
deputados, em especial do
PMDB, do que dos que colocaram a proposta na mesa. Pelo jeito, ainda vamos

chorar por muito tempo, porque sem política econômica
mas com Secretaria de Desenvolvimento, pelo menos
algum rumo temos. Mas, sem
esta, e transferindo as políticaspúblicas para o âmbito
de uma empresa estatal, só
nos esperam mais interesses privados do que públicos. Alias, onde estão as vozes das entidades privadas
nesta hora? Concordam com
isso?Bem, então peço perdão, e salve-se quem puder!

CARLOS LOURENÇO
Falando Sério

colunafalandoserio@yahoo.com.br

Izaias Serra

O cantor Izaias Serra é um dos grandes talentos artísticos da
cidade, que durante anos vem encantando moradores e visitantes, com sua simpatia e com uma grande variedade de repertórios musicais. Hoje esse músico talentoso tem a oportunidade de criar uma obra, que resgata o melhor de seu repertório. Izaias Serra esta lançando o seu CD chamado de Mineiros
Caminhos, com a assinatura de Izaias Jorge, disse ele, que esse
nome artístico é para dar sorte. Que você Izaias Jorge Serra,
através do seu talento tenha o reconhecimento devido de sua
arte. Para adquirir o CD ligue 9 9804-8548.

Até quando prefeito?

STEFAN SALEJ
Consultor internacional
Ex Presidente do SEBRAE e
FIEMG –Federação das Indústrias de Minas Gerais

Falecimento

A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Casamento
Muitos são os acidentes com feridos e mortos, nesses anos,
no asfalto da Avenida Damião Junqueira de Souza. Vi promessas e mais promessas, prometendo solucionar esse problema,
mas até agora nada! Chega ser vergonhoso esse descaso, com
os moradores do Bairro da Federal. A avenida é uma pista de
corrida, para carros e motos DIARIAMENTE, sem que nada seja
feito, para se evitar que outros acidentes ocorram. Peço para
que a Câmara Municipal defenda a população, já que a prefeitura, pelo visto, não se importa com isso! Solicitamos que sejam colocados sonorizadores, para acabar com a utilização, deste trecho do asfalto, como pista de corridas.

Gincanas
Armando de Castro Real Júnior e Cintia, se uniram em matrimônio, no último dia 29 de abril, na cidade mexicana de Cancun. Os noivos são ﬁlhos de Celso Antonio e Adriana de Souza
Nogueira, e Armando de Castro Real e Maria da Silva Real. Desejamos felicidades aos noivos. Deus os abençoe!!!

Televisão

Para anunciar:
Telefax: (35) 3332-8484
Tiragem Semanal:
8000 exemplares

EXPEDIENTE

Tenente Coronel Leonel Junqueira, no programa do Jo, na Rede Globo de Televisão. Cento e um anos de idade. Memória viva de São Lourenço. Parabéns Coronel!!!

A cidade de São Lourenço, recebeu com muita tristeza, a noticia do falecimento da Professora Maria Helena Ribeiro Fonseca Franco, ocorrido dia 05 último. Maria Helena Ribeiro Fonseca Franco, ﬁlha de Dr. Moacyr Fonseca e Geralda Ribeiro Fonseca, nasceu em Virgínia. Fez pedagogia, estudou no Instituto
da educação em BH . Foi professora e do CICM. Foi supervisora
e inspetora de ensino da rede pública e particular . Sua vida foi
dedicada à educação e evangelização . Como reconhecimento
da sua atuação em São Lourenço foi : recebeu o Título de Cidadã Honorária de São Lourenço , foi homenageada no dia internacional da mulher , recebeu no dia 20 de março deste ano a
Comenda das Águas . Autora das peças João Balão para EE.
Humberto Sanches, fez a caminhada da Paz, o Terço na escadaria da Igreja, e durante mais de 25 anos foi altura e diretora do
Grupo Evangelizarte com a Peça Paixão e Morte de Jesus Cristo.
Com essa encenação despertou a vocação sacerdotal em 5 jovens da cidade e tocou o coração de milhares de São lourencianos e turistas. Deixa saudades no coração de todos aqueles que
com ela conviveu. Nossos sentimentos a todos os familiares,
em especial a seu esposo Nelson, seus ﬁlhos Hamilton e Luciane, e a seus irmãos: Délcio, João, Maria Dulce e Maria Alice.
Que Deus dê o consolo necessário a todos, e a nossa grande
Mestra e Amiga, o descanso em paz, nos braços de Jesus!!!

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra. Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo. Jornalista Responsável: Luciana Dutra
Henriques. Diagramação: Marcio Vinícius Gouveia. Departamento Administrativo: Isabel Cristina de Paula Dutra. Departamento Comercial: Vera
Lucia de Carvalho Dutra e Luciana Dutra. Assessor Jurídico: José Manoel Pereira. Distribuição: Júlio César de Paula Dutra.
Colaboradores: Anderson Joinha, Vera M. Gannam de Castro, Simone Gannam L. Ribeiro, Frei Felipe Gabriel Alves, Heloísa M. D. de Almeida, Filipe
Nacle Gannam, Pedro Jorge de Oliveira Netto, Mariana Dutra, José Celso Garcia, Prof. André, Beto Bacha, Dom Zeca, Mario Henrique Poli de Oliveira,
Monsenhor Jonas Abib, José Luiz Mendes, Padre Bruno César, Dr. Rodrigo C. Santos, Cecília Britto, Débora Centi, Rita Abbud.

Anos atrás os jovens de São Lourenço se divertiam com as
várias gincanas que ocorriam na cidade. Muitas equipes, com
muitos jovens se divertiam, assim como muitos turistas, que
vinham curtir a brincadeira com seus amigos na cidade. Era um
tempo de muita diversão, que agora é passado. Espero que com
uma nova administração voltada para o bem estar da juventude possamos trazer a alegria de volta, para nossos jovens e para a cidade de São Lourenço. (Fotos de várias gincanas)

CLASSIFICADOS
Aluguel - Casa com dois quartos sendo uma suíte, sala,
cozinha, banheiro social, área de serviço, sem garagem.
Entrada independente, localizada no andar superior e por
isso possui escada. Contados pelo telefone (19) 98802-9913
(Whatsapp) ou (19) 99265-0865.

Circulação: São Lourenço e Região Sul de Minas: Lambari, Jesuânia, Olimpio Noronha, Carmo de Minas, Dom Viçoso,
Cristina, Soledade de Minas, Conceição do Rio Verde, Caxambu, Cambuquira, Baependi, Pouso Alto, Itamonte,
Itanhandu, Passa Quatro.
Redação e Administração: Rua Alzira Candal, 100 - São Lourenço/MG - CEP 37470-000
Telefax: (35) 3332-8484 - E-mail: escritorio@portalalternativa.com.br / jornalismo@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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São Lourenço ganha mais uma ﬁlha

Fotos: Xavier Ceballos

Raquel Cohen recebeu o título na ultima sexta 6/5 na Câmara Municipal de São Lourenço, a proposição foi do vereador
Renato Bacha e foi aprovada por unanimidade. Amigos e familiares estiveram presentes na solenidade.
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Acesse o nosso Portal: almg.gov.br

SEJA VOCÊ
QUEM FOR, NÓS
TRABALHAMOS
MUITO
POR VOCÊ.

A Assembleia Legislativa se empenhou muito para superar os desafios de 2015.
No palco da democracia, o bom embate de ideias foi fundamental para enfrentar a crise econômica,
aprimorar o gerenciamento dos gastos no Parlamento e melhorar a vida dos mineiros.

MEIO AMBIENTE
- Instalação da Comissão Extraordinária das Águas
- Realização do seminário legislativo Águas de Minas III:
Os Desafios da Crise Hídrica e a Construção da Sustentabilidade
- Instalação da Comissão Extraordinária das Barragens
- Instalação da Cipe Rio Doce na 18ª Legislatura
- Realização da campanha Assembleia Solidária, destinada
à coleta de doações para as vítimas da tragédia de Mariana
- Aprovação do projeto de lei que reestrutura o Sistema
Estadual do Meio Ambiente – Sisema
- Aprovação da lei que fomenta o desenvolvimento da
produção e da comercialização de energia solar

SAÚDE E EDUCAÇÃO
- Aprovação da lei que garante o pagamento do piso salarial
nacional aos professores e aos demais profissionais da educação
- Criação do Programa Estadual de Transporte Escolar para
os alunos da rede estadual de ensino residentes na zona rural
- Aprovação do projeto de lei que permite a cirurgia de reconstrução
de mama pelo SUS
- Realização de ciclo de debates sobre a prevenção
ao uso de drogas
- Criação de comitês para orientar os magistrados na análise
de ações que buscam garantir medicamentos ou tratamentos
médicos negados pelo poder público ou por planos de saúde

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
- Aprovação da revisão do indexador que corrige a
dívida do Estado com a União
- Realização de ciclo de debates sobre a retomada do
desenvolvimento econômico de Minas Gerais

CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
- Instalação da Comissão Extraordinária das Mulheres
- Realização do ciclo de debates Perspectivas e Desafios
das Políticas de Direitos Humanos
- Realização da campanha Mais Mulheres na Política
- Oferta de cursos de formação política para mulheres
na Escola do Legislativo
- Instalação da Comissão Extraordinária do Idoso
- Realização da 12ª edição do Parlamento Jovem de Minas
- Realização de debate público sobre a redução
da maioridade penal
- Realização de debate público sobre genocídio
da juventude negra no Brasil
- Reforma da Praça da Assembleia
- Comemoração dos 20 anos da TV Assembleia,
a primeira TV legislativa do País
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Saae determina cancelamento Um novo modelo econômico
de provas do concurso público e assistencial na saúde

O Serviço Autônomo de Água
e Esgoto (Saae) determinou o
cancelamento das provas para
os cargos de Analista de Tecnologia da Informação, Técnico
em Contabilidade e Técnico em
Eletromecânica. A determina-

ção foi com base no relatório
da comissão especial, criada para o acompanhamento do concurso, e do parecer da assessoria jurídica da autarquia. O fato
se deve à constatação de possíveis falhas no lacre do enve-

lope que continha as provas.
A autarquia notiﬁcou a empresa realizadora das provas,
que tomará as devidas providências. A data para a realização das referidas provas será
amplamente divulgado.

Aos Heróis da Enfermagem
Enfermagem, nas vinte e quatros horas do dia ajudando a quem está precisando de algum cuidado,
seja domingo, ano novo ou natal, está sempre pronta para atender, visando o bem-estar do paciente.
Enfermagem, proﬁssão de fé, muita coragem, sempre lutando em favor da vida!
Às vezes sorri ao ver uma criança nascer e muitas
vezes, chora ao ver um paciente morrer.
Muitos dizem que o coração do enfermeiro não tem
sentimentos, mas na verdade aprendeu com o tempo a controlar um pouco mais a emoção.
Além da formação, que é indispensável, são requisitos para exercer a proﬁssão, ter sensibilidade e proﬁssionalismo, muito amor, carinho, e vocação!
Em 12 de maio, é comemorado mundialmente o Dia
do Enfermeiro e dia 20 de maio Dia do Técnico e Auxiliar de Enfermagem, e é com enorme satisfação que
a Faculdade de São Lourenço parabeniza a todos os
proﬁssionais futuros proﬁssionais da Enfermagem,
que cada vez mais engrandecem esta proﬁssão.
Cristiany Reis Costa Ferreira Pinto
Coordenadora da Graduação em Enfermagem

Em 2015, pela primeira vez desde o início da série histórica, o número de beneﬁciários de planos
médico-hospitalares decresceu 1,5%
conforme número divulgado recentemente pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS). Esse resultado indica um novo momento
e impõe diferentes desaﬁos para o
setor de saúde suplementar no país, que mesmo em 2009, quando a
economia brasileira recuou 0,1%,
registrou crescimento de 2,6%.
Essa nova realidade se dá, sobretudo, pelo aumento nos índices de
desemprego no país em 2015, quando mais de 1,5 milhão de pessoas
perderam seus empregos e, forçosamente, tiveram que abrir mão de
seus planos de saúde. Com o consequente aumento na contenção
de despesas das famílias é de se
esperar que aquele indivíduo que
possui boas condições de saúde tenha maior probabilidade de cancelar o contrato de plano de saúde
em relação àquele beneﬁciário que
necessita de mais cuidados e que,
portanto, tende a optar por fazer
esforço ﬁnanceiro e permanecer
com o convênio. Essa situação obviamente gera desequilíbrio ﬁnanceiro e inviabiliza a comercialização
do plano de saúde.
Há diversas variáveis que inﬂuenciam no preço dos produtos das
operadoras, como a judicialização,
fenômeno que tem crescido a cada
ano favorecendo uns em detrimento de outros, principalmente na
saúde pública. Além disso, há fraudes, desperdícios, introdução massiva de tecnologia e o envelhecimento da população pressionando
os custos. Em momentos de crise
econômica, pesa muito a defasagem nos preços causada por distorções ﬁnanceiras, sob o risco de
comprometer a sustentabilidade
do setor de saúde.
É importante observarmos que

o ticket médio ou a mensalidade
média do plano de saúde avançou
em termos nominais 89% desde
2008, passando de R$ 124 para R$
235. No mesmo período, a inﬂação
médico-hospitalar, medida pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), foi de 148%.
Estes números retratam situação
amplamente difundida no setor –
a mensalidade dos planos de saúde
avançam mais do que o índice geral de preços, mas bem menos do
que o aumento dos custos médico-hospitalares, criando o desequilíbrio econômico-ﬁnanceiro.
Se a mensalidade dos planos tivesse acompanhado o aumento de
custos, medido pela Variação dos
Custos Médico-Hospitalares – VCMH/
IESS, o valor em 2015 seria de R$
301 ao invés de R$ 235. Ou seja, há
uma defasagem de pelo menos 28%,
que somente poderia ser corrigida
via reajuste. Para evitar onerar excessivamente os beneﬁciários, além
de diluir este “gap”, as operadoras
procuram trabalhar também na redução de desperdícios e aumento
de eﬁciência de modo a controlar o
aumento futuro de custos.
Sob essa perspectiva, inclusive,
as ações das operadoras para contenção do custo administrativo tem
surtido efeito positivo e contínuo
nos últimos anos. As despesas administrativas e operacionais, que
já foram responsáveis por quase
30% do valor arrecadado em 2007,
foram reduzidas para algo em torno de 20% em 2015.
Se as operadoras foram capazes
de enxugar a operação e reduzir em
33% a fatia destinada às despesas
administrativas, o próximo passo, já
bastante discutido no setor, é a busca por redução de desperdício também na prestação de serviços de
saúde, com adoção de boas práticas,
segunda opinião médica, compartilhamento de risco com prestado-

res e análise prévia de custo-efetividade para a incorporação de tecnologia. A diferença é que esta última tarefa não depende apenas das
operadoras, mas também principalmente do envolvimento dos demaisplayers deste mercado.
Além disso, é preciso rever o modelo de remuneração do setor. Atualmente, as operadoras trabalham
com o sistema fee for service, onde
hospitais, laboratórios e clínicas são
remunerados por procedimentos
executados. Com a VCMH batendo
índices que estão acima da inﬂação,
está claro que este sistema prejudica a sustentabilidade dos planos
de saúde.
Há como alternativa o DRG (Diagnosis Related Group ou Grupo de
Diagnósticos Relacionados), uma
metodologia de elaboração de pacotes onde os principais ganhos são
a comparação entre a assistência realizada por diferentes prestadores,
facilitando as medições de desempenho e a gestão, e a padronização
do tratamento, o que aumentaria a
qualidade assistencial e reduziria as
intercorrências hospitalares.
Os países desenvolvidos da OCDE
(Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico) já adotam o DRG ou outro modelo similar
há mais de três décadas, o que possibilitou a redução de 25% do orçamento hospitalar da Alemanha no
período de 2005 a 2009. Nos Estados Unidos, pesquisadores veriﬁcaram que, em um período de três
anos, a remuneração baseada no
sistema reduziu o custo médio das
internações em até 50%, assim como, o custo médio de internações
agudas de longa duração em 24%.
Trata-se, portanto de uma agenda positiva que interessa a todo o
setor de saúde público e privado e,
principalmente, à população, necessitada de melhor atendimento
médico-hospitalar.
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Café mineiro agrega tecnologia e qualidade com
apoio do Estado e atrai atenção de multinacionais
Bebidas especiais ganham espaço no Brasil e no mundo; cultivares lançadas pela Epamig garantem evolução dos grãos para os produtores
Quem não gosta de um bom
cafezinho passado na hora?
Em Minas Gerais, o café – seja ele puro ou misturado com
leite – é uma tradição, e não é
só nas mesas dos mineiros: o
estado é também o maior produtor brasileiro do grão. Com
o auxílio da tecnologia e de pesquisas desenvolvidas pela Epamig – Empresa de Pesquisa
Agropecuária de Minas Gerais
(ligada à Secretaria de Estado
da Agricultura e Pecuária), por
meio do Programa de Melhoramento Genético Cafeeiro, o
café mineiro vem evoluindo em
qualidade para acompanhar as
exigências e tendências do mercado – e os resultados têm sido
expressivos.
Os estudos em melhoramento genético do café começaram na Epamig na década de
1970, após a ferrugem, principal doença do cafeeiro, ser
constatada nas lavouras brasileiras. Desde então, já foram
desenvolvidas 15 cultivares de
café, que têm sido premiadas
nacional e internacionalmente por sua qualidade de bebida. Além dessas, outras quatro
estão em fase de pedido de
registro junto ao Ministério da
Agricultura.
O pesquisador da Epamig
Sul, Gladyston Rodrigues Carvalho, acompanha o desenvolvimento de novos materiais
genéticos de café no estado.
“Quando a ferrugem deixou
de ser um problema, passamos
a nos preocupar em produzir
cafés com outros valores agregados, como, por exemplo, boa
capacidade de resposta à cultura mecanizada e melhor qualidade”, explica.
Segundo Gladyston, foi na
última década que os agricultores começaram a abrir os
olhos e renovar seus parques
cafeeiros, com novas cultivares de café. “Nossas variedades estão sendo muito premiadas. Isso gera interesse e motivação para os cafeicultores,
que percebem, cada vez mais,
que este material genético novo produz tão bem quanto os
tradicionais e ainda oferece
muitos diferenciais, como qualidade superior”, ressalta.
Foi o que aconteceu com o
cafeicultor Wagner Ferrero, de
Patos de Minas, no Noroeste
mineiro. Há cinco anos, ele co-

meçou a testar em sua propriedade a cultivar MGS Paraíso 2, da Epamig. Deu tão certo que o grão desta variedade
produzido em sua fazenda foi
eleito o melhor café do Cerrado Mineiro nos dois últimos
Concursos Estaduais de Qualidade do Café.
“A Paraíso 2 recebeu na prova de xícara nota de 87,79 na
escala americana SCCA, o que
é muito bom. Mas a maior surpresa veio quando a Nestlé experimentou e gostou. Estamos
em negociação para sermos
fornecedores para a Dolce Gusto, e, se der certo, todo o nosso café Paraíso 2 será entregue
para a empresa”, comemora
Ferrero, que herdou o ofício
da família.
Tamanho sucesso não é por
acaso. O cafeicultor investe no
grão: além de ter 1.100 hectares plantados e produzir 50
mil sacas por ano, todas exportadas, ele tem mais de 250
variedades de café. Para fornecer para a Dolce Gusto, ele
ainda construiu uma nova usina, que possibilitou a utilização do método adotado pela
empresa, cujo café é fermentado. “Meu objetivo é sempre
procurar as melhores bebidas.
Então, tudo tem de ser muito
bem feito”, conclui.
Em Pratinha, no Triângulo
Mineiro, os irmãos André e Lincoln Ferreira, que produzem
café há 30 anos, ficaram em
segundo lugar no último Concurso Estadual de Qualidade
do Café, com a variedade Catiguá MG2, desenvolvida pela
Epamig. “Nosso engenheiro
agrônomo conheceu a cultivar
e trouxe para nós. Gostamos
muito, porque a bebida é muito boa e saborosa. Já estou ansioso para começar a colher,
daqui a três semanas”, diz.
Novas cultivares
em fase de registro
Segundo o pesquisador da
Epamig Gladyston Rodrigues
Carvalho, o diferencial da Empresa é trabalhar com pesquisa aplicada, isto é, resolver problemas e desaﬁos práticos dos
produtores a partir das pesquisas desenvolvidas. “As novas
gerações de cafeicultores já enxergam o mercado de forma
diferente e buscam agregar valor ao seu produto”, destaca.

Agora o foco é pensar em
cultivares que se adequem melhor às mudanças climáticas e
à escassez de água. “Há 15
anos, pouco se discutia sobre
isso, mas já estávamos pensando neste viés. Em breve teremos bons resultados para o
produtor”, explica.
Das quatro cultivares que estão em fase de pedido de registro, três apresentam resistência à ferrugem. “Apesar de
uma delas não ter esta característica, ela despertou nosso
interesse porque é parente da
variedade Topázio, já familiar
no Cerrado Mineiro, mas tem
peneira mais graúda, isto é, o
grão é maior”, conta Carvalho.
Entre as outras três cultivares de café desenvolvidas pela Epamig está a MG2 Araponga, que se adapta a regiões
com temperaturas mais baixas.
Na sequência, está a cultivar
Pioneira, que, por sua vez, é
resistente a regiões mais quentes e tem maturação mais tardia. Por fim, a MG2 Pau Brasil
tem um aspecto do grão melhorado em relação à Pau Brasil tradicional, lançada pela
Epamig em 2010, o que agrega valor ao produto.
Procura por cafés
especiais é crescente
Em Capelinha, o cafeicultor
Sérgio Meirelles planta duas
variedades de café da Epamig,
a Catiguá MG2 e a MGS Aranãs. “Antes de provar a Catiguá 2, eu não sabia que o café podia ter um sabor tão especial. Fiquei encantado. Hoje, apesar de plantar muitas
cultivares, eu só bebo essas
duas: a Aranãs e a Catiguá”,
conta.
O sucesso dos grãos produzidos por ele é atestado pelo
empresário Carlos Rocha, dono da Empório Palato, em Belo Horizonte, delikatessen que
se especializou em cafés gourmets e especiais.
Foi durante a Semana Internacional do Café (SIC), em setembro do ano passado, que
Carlos provou o café de Sérgio.
Hoje, os pacotinhos são um
dos itens mais procurados na
loja. “Vendo o grão e também
moído. E não param na prateleira, as pessoas já conhecem
e procuram”, diz.
O negócio de Carlos, aliás,

é mais uma prova da crescente qualidade e procura por cafés especiais no país. “Comecei com 20 rótulos de cafés na
loja. Hoje, tenho 46 tipos, a
maioria de Minas Gerais, e, até
dezembro, terei 60. Os clientes buscam cafés puros e de
qualidade, querem saber suas
características, entendem mais
do produto”, diz.
Prova minuciosa
garante qualidade
Em Patos de Minas, o classificador e provador de café
Marcos Joaquim Caixeta dedica-se integralmente ao café há
21 anos. Ele trabalha na Fazenda Pântano, do cafeicultor
Wagner Ferrero, e sua rotina
envolve o acompanhamento
de todas as etapas do processo, desde a colheita até o embalo do café, com diversas provas.
A prova de xícara, processo
realizado diariamente para
manter a qualidade do café,
consiste em muitas etapas.

“Após a torra do café, esperamos de quatro horas a doze
horas para prová-lo. Depois, é
feita a moagem, com a medição de 7 a 8 gramas por xícara.
Antes de colocar a água no café, observamos o ponto de torra. Mas também são avaliadas
a fragrância, a doçura, sabor,
acidez, corpo do café, entre outros”, conta, orgulhoso do trabalho minucioso que faz.

A escala SCCA, utilizada mundialmente para a classiﬁcação
do café, atesta a qualidade dos
cafés produzidos com a pontuação recebida. O MGS Paraíso
2 de Wagner, que recebeu prova de xícara 87,79, é considerado um café especialíssimo,
segundo Marcos Caixeta. “Todos os cafés que produzimos
são especiais, mas o Paraíso
tem um diferencial”, ﬁnaliza.

ANEXO III - MODELO DE CHAMADA PÚBLICA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA O 2º.QUADRIMESTRE DE 2016.
A Empresa RAFAEL JONAS DE SOUZA PENA - EMPREENDIMENTOS, fornecedora de alimentação escolar no município de São Lourenço – MG - torna
público que em cumprimento a lei 11.947/2009 e resolução 26/2013 do FNDE, está disponibilizando edital e relação de produtos para o recebimento das
propostas de venda de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender a Merenda Escolar, dentro dos requisitos da lei.
A entrega do edital será realizada, até o dia 31/05/2016- de 08:00 horas às
16:00 na Av. Getúlio Vargas - n°1333, Bairro Vila Esperança, cidade de São
Lourenço - MG.
Os agricultores familiares interessados deverão entregar toda a documentação exigida pelo Edital, no endereço acima, até o dia 31/05/2016 - e estar
organizados em grupos formais e/ou informais e precisarão cumprir as seguintes exigências:
- Possuir condições de emitir documento ﬁscal (nota ﬁscal);
- Possuir condições higiênico-sanitárias de acordo com a legislação;
- Possuir viabilidade (condições) de fornecimento constante;
- Possuir DAP – Declaração de Aptidão junto ao PRONAF agricultura familiar
– conforme lei n° 11.326/2006;
- Projeto de Venda de gêneros alimentícios. Esse projeto deve ser feito, através de uma Entidade Articuladora, cadastrada no Sistema Brasileiro de Trabalhadores Rurais, Sindicatos dos Trabalhadores da Agricultura Familiar ou
entidades credenciadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA.
Exemplo: Emater.
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OFERTAS VÁLIDAS DE 13 a 23 DE MAIO, OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

9,

68

11,

Açúcar cristal
Delta / Cristal
de Minas 5kg

Super Ecco
98 Arroz
Tipo 1 - 5kg

3,

UN

19

Extrato de Tomate
Elefante
UN Lata 340g

2,

Dental
29 Creme
Close Up Triple

3,

UN

UN 90g - Sabores

89

Margarina Qualy
Light com sal 500g
UN

27,

8,

22,

15,

13,

2,

3,

3,

em
96 Detergente
pó Omo 3,5kg
UN polybag

9,

98

9,

Copa Lombo
Congelado
KG Premiada

98

Inseticida SBP Multi
Inseticidas / Citronela
UN Leve 450ml Pague 300ml

4,

59

Pao de Forma Integral
Newbread 450g
UN

98

Miolo da Alcatra
KG Friboi Reserva

Higiênico
49 Papel
Neve 30M Neutro

KG Leve 12 Pague 11

19

Peito de Peru
Defumado Sadia 100g
UN

Lacta
99 Bombom
Variedades 332g
UN

Friboi
99 Paleta
Reserva
KG

Integral
99 Macarrão
Santa Amália 500G

UN Pene / Espaguete / Fusili

99

Requeijão tradicional/
Light Nestlé copo 200g
UN

