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Safra de café se recupera
e pode ter alta de 30%
Expectativa foi feita pela Secretaria de Agricultura de Minas Gerais. Chuvas do início do ano ajudaram na recuperação dos grãos nas lavouras. (pág 05)

Café

Moradores fazem protesto e
colocam Carmo de Minas (pág 06)

Luís Cláudio recebe título
de Cidadão Honorário (pág 06)

SEF/MG realiza operação de
combate à sonegação ﬁscal (pág 07)
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EDITORIAL O papel da conﬁança
no cenário de crise

SIMONE GANNAM
Falando ao
Coração
sigannam@yahoo.com.br

jornalismo@portalalternativa.com.br

A conﬁança deixa de ser incondicional para ser cultivada, construída
Confiança é palavra que circula fácil no cotidiano . Confiança está no gibi de qualquer
publicação. Ora em razão de
sua ausência, a desconfiança.
Ora por permitir seguir avante, com firmeza. São Tomás
de Aquino ensinou que confiança é uma certeza sobre coisas que não se pode verificar
ou demonstrar. Deus é de confiança, por natureza divina.
Há confiança quando se sabe que as coisas são de maneira determinada e é impossível apurar pessoalmente.
Quando é preciso dar uma
olhada, refazer as contas e conferir os dados, é porque não
se confia.
Certamente, a confiança resulta de experiências vividas.
A memória porém é traiçoeira, faz lembrar coisas que não
se quer recordar e faz esquecer coisas que se quer guardar.
Isto afeta diretamente a confiança. É um duro paradoxo.
- Confiança pede prática. Bem
além do conhecimento das coisas imaginadas. A interação
das pessoas requer confiança.
O brasileiro acompanha hoje uma crise de confiança no
governo. Eis o grande proble-

ma político de Dilma Rousseff.
O mercado financeiro não confia. A desconfiança afeta bolsas, câmbio, receitas e investimentos. As elites não confiam
e pressionam. O cidadão está

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

A verdade vos libertará

Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres
A Palavra de Deus soa, hoje,
para nós como soou há dois mil
anos para os judeus. “Naquele
tempo, Jesus disse aos judeus
que nele tinham acreditado:
‘Se permanecerdes na minha
palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos
libertará’”, como nos narra em
João 8,31-42.
Isso nos leva a proclamar: Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Para mim,
acreditar em Sua Palavra é vida
e graça, promessa de eternidade. E para nós cristãos, é a
forma de sempre permanecermos n’Ele.
Jesus é a verdade! Ele é o único salvador e libertador que
nos conduz à alegria de nos tornarmos ﬁlhos de Deus.
A verdade vos libertará!
A liberdade é a força, a energia que nos impulsiona à escolha acertada de nossa humanidade. Tornarmo-nos ﬁlhos no
Filho, com acesso incondicional
ao Amor e à Misericórdia do
Pai para sempre. No Filho, penetramos na Casa de Deus Pai!
Libertos por Cristo, somos
verdadeiramente livres, razão
do nosso testemunho cristão,
força rumo à santidade. O nosso propósito diário de perma-

necer unidos a Jesus nos garante a graça de vencermos a
nossa natureza para sermos
verdadeiramente livres. Honra,
glória, poder e louvor a Jesus,
nosso Deus e Senhor!
Senhor Deus, são cheios de
paz os que observam a Sua Palavra e procuram vivê-la. Dai-nos a graça da ﬁrmeza em Sua
doutrina, a ﬁm de que produzamos, com o nosso testemunho, frutos de verdadeira conversão.
Jesus, ore por nós ao Pai, pois
precisamos d’Ele.
Libertai-nos, Senhor, por vosso amor!
Vinde, Espírito Santo!

muito desconfiado da capacidade de gestão.
Cada vez mais parece impossível exigir confiança nos políticos. A alternativa é manter
confiança em instituições, fa-

zer pessoalmente o máximo
para ser digno de confiança.
É o caso por exemplo do juiz
da vara federal de Curitiba.
A conﬁança deixa de ser incondicional para ser cultivada,
construída. Parece que a conﬁança não consegue ser presa
com facilidade e apenas com palavras. Mas é alimentada na liberdade. A conﬁança é a fonte
de superação de crise familiar.
Em SãoLourenço, as nomeações de assessores e diretores pelo executivo passam pela confiança. Não basta ser
amigo, colega de partido, qualificado tecnicamente, ter respaldo político. Só pode ser nomeado se tem “plena confiança”. Uma confiança sustentada
na realidade e na informação,
nunca na ingenuidade ou só
boa vontade. Nomear para
alegar que não sabia quem era
é fiar com bobagem.
Nomeação só de confiança.
É cargo de confiança. Se não
tem, se desconfia, nunca nomear. Até porque para demitir
depois é mais difícil. O cenário
nacional ajuda a entender melhor o sentido do confiar na
política saolourenciana. E vice-versa.

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!

A promessa que não falha
Nosso país vive um momento histórico em termos políticos e neste
contexto é preciso lembrar que estamos num ano eleitoral. Na disputa pelo poder, candidatos se utilizam
dos mais variados recursos para conquistar a conﬁança do eleitor e dele
obter o voto. Sabemos que, de tudo
o que é falado e prometido, algo se
faz. Porém, não raro, pessoas se desiludem, pois não encontram respostas para todos os seus problemas.
Mas existe alguém que disputa
apenas um lugar em nossa vida, sem
nada nos cobrar em troca. Alguém
que deseja ardentemente nos fazer
feliz. Alguém que nos ama gratuitamente, sem que precisemos lhe dar
isto ou aquilo. Alguém que está a
nos chamar, a nos acolher, a nos perdoar. Existe alguém que promete e
cumpre com todas as suas promessas. O Senhor está falando conosco,
com seu povo, com cada um de nós,
desde os primórdios da humanidade, mas preferimos ouvir outras vozes que parecem mais convincentes
que a dEle e que nos levam ao descrédito total. Abrimos mão de conﬁar nAquele que realmente merece
toda a nossa conﬁança, o nosso amor,
a nossa devoção. Adoramos às pessoas, defendemos com a vida os políticos que satisfazem nossos interesses ou que prometem o fazer e
ignoramos o Cristo que não só prometeu, mas que ofereceu sua própria vida para nos libertar, que provou com seu sangue o quanto lhe
somos especiais. Defendemos com
unhas e dentes pessoas que mal co-

nhecemos e não somos capazes de
nos envolver com quem mais se preocupa com cada um de nós. Em tempos de eleições, vestimos a camisa
deste ou daquele candidato, trabalhamos por ele, brigamos em seu
nome e nos esquecemos do verdadeiro e único Deus e Senhor, a quem
devemos adorar e servir em espírito
e em verdade. Certamente, Ele tem
muito mais a nos oferecer do que
qualquer candidato que venha a se
eleger! Sua palavra é viva. Sua riqueza é imperecível! Com Cristo, a vitória é sempre uma certeza!
São muitas as promessas que o
Senhor nos dirige e todas elas se
cumprem, a seu tempo.
“Nada temas, pois eu te resgato.
Eu te chamo pelo nome, és meu. Se
tiveres de atravessar a água, estarei
contigo. E os rios não te submergirão. Se caminhares pelo fogo, não
te queimarás e a chama não te consumirá. Pois eu sou o Senhor, teu
Deus, o Santo de Israel, teu Salvador.
Dou o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sabá, em compensação. Porque és precioso a meus olhos, porque eu te aprecio e te amo.”
Esta promessa é atual. Mais que
uma casa ou um emprego, um auxílio ou uma esmola, Deus nos oferece o que todo homem mais almeja:
amor! “Permuto reinos por ti, entrego nações em troca de ti.” Para o
Senhor, nenhum cargo é mais importante que a nossa felicidade. Para Ele nós somos o maior valor!
Experimentemos acreditar na promessa que não falha!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Tijolo é a cor do momento
para embelezar os lábios

Depois dos tons escuros como
o vinho e o marrom, tendência máxima dos anos 90 que é super-revisitada nos dias de hoje, os batons
neutros de tonalidades mais fechadas estão com tudo, e são perfeitos para embelezar o look em
qualquer ocasião. Tendência máxima nos lábios das famosas e
fashionistas mais antenadas, sendo favorito de Kylie Jenner, Sarah
Hyland, Bella Thorne e várias outras , o tom de tijolo - uma mistura entre o marrom, o vermelho e
o laranja - tem aparecido tanto em
produções casuais como em outras mais soﬁsticadas. Seja para
dar um toque diferente ou look
ou para conquistar um visual mais
homogêneo, esta é a cor ideal. Cor
é ideal para conquistar lábios mais
volumosos com o ombré perfeito
Além de super na moda e ul-

trassoﬁsticado, o tom de tijolo ainda é perfeito para dar deﬁnição e
volume aos lábios de forma discreta. Com um lápis labial dois tons
mais escuro que o batom, aposte
em criar um degradê dos cantos
até ao centro, concentrando a tonalidade mais clara logo abaixo do
arco do cupido. Desta forma, é possível conquistar a ilusão de uma
boca mais cheia com um tom neutro e de estilo bem sóbrio.
Cada vez mais, o batom neutro
de tonalidade tijolo, ou canela, é
adotado para dar uma graça extra
a produções soﬁsticadas, mas a cor
também é perfeita para usar no
dia a dia. Com textura matte, cremosa ou glossy, este tom pode aparecer de forma bem intensa, deﬁnindo os lábios, ou suave e discreta, como lip stain, apenas para dar
um toque diferente à maquiagem.
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Projeto Crer-Ser comemora 12 anos

CARLOS LOURENÇO
Falando Sério

O Projeto contou com uma agenda movimentada com cultura, alegria e arte
O Projeto Crer-Ser iniciou em
2004 e leva crianças e adolescentes de todas as classes sociais para o mundo da arte e da cultura.
Promove oficinas culturais que
desperta em jovens e adolescente muito mais que cultura, desperta auto estima, abrindo uma
infinidade de possibilidades para
eles. Permite que toda a criatividade, estimule os sentidos, desenvolvendo adultos muito mais
seguros e felizes.
Os conceitos de disciplina e respeito são trabalhados no projeto,
os jovens passam a ter mais responsabilidade, ser mais assíduos,
mais determinados, depois que passam a integrar a família Crer-Ser.
Ralph Eboli Lage, Secretário Municipal de Desenvolvimento Social,
ressaltou a grandiosidade e a importância do Projeto Crer-Ser, aﬁrmando que o Crer- Ser é uma fonte de inspiração e renovação, além
de orgulho para a cidade de São
Lourenço. “ Os 7 anos a frente da

Secretaria de Desenvolvimento Social acompanhando o trabalho do
Crer-Ser, me ensinaram muito. Admiro o respeito de todos dentro do
projeto, adolescentes, crianças, coordenadores, professores, famíliares” , concluiu Ralph.
“É um ambiente onde as crianças
e jovens recebem, além da aula especiﬁca do que mais lhe agradam,
o carinho, a atenção e a amizade
de seus instrutores. Tanto que os
alunos fazem do Projeto uma extensão da própria casa”. disse a Michele, Coordenadora.
Para todos os envolvidos na história e no trabalho do Projeto Crer-Ser, há um orgulho de fazer parte
de tudo isto, pois têm a consciência
que estão, de alguma forma, contribuindo para um futuro melhor
das crianças e dos adolescentes que
por ali passam.
Uma semana de muita festa
As comemorações dos 12 anos
de Projeto Crer-Ser começaram logo na segunda-feira, 7, com reunião

DOM ZECA

de pais e uma belíssima apresentação dos professores, que mesclaram todas as oﬁcinas. Em seguida,
foi realizada uma confraternização
com os pais, alunos e funcionários
do Crer-Ser, com bolo e parabéns.
Neste novo momento e sob nova coordenação, o Projeto quer
aproximar as famílias das atividades ali desenvolvidas, acreditando
que a relação aluno-casa-escola
deve ser cada vez mais fortalecida.
Durante a reunião, muitas mães
que estavam presentes externaram
a gratidão pelo trabalho desenvolvido com os seus ﬁlhos, dando exemplos de superação, disciplina e amor,
promovidos pelo Crer-Ser.
Na quarta-feira, 9, os alunos participaram da gincana cultural, Cultural Games, promovida por Toni
Carlini. Jogos divertidos, com perguntas de conhecimentos gerais e
especíﬁcos, colocaram a criançada
para pensar e brincar muito.
Na quinta-feira, 10, foi o auge
das comemorações: um sarau cul-

colunafalandoserio@yahoo.com.br

tural realizado e protagonizado pelos alunos. Mais de 20 apresentações culturais, entre música, dança,
teatro e capoeira, mostraram o talento de cada um, num clima familiar e muito divertido. Sexta-feira,
ﬁnalizando a intensa semana de
comemorações, foi promovido o
Cine Pipoca, com o ﬁlme “Goosebumps: Monstros e Arrepios”.
Hoje, o Projeto trabalha com
mais de 200 crianças e adolescentes, entre os 10 e 21 anos. É muito mais que um projeto social, é
uma segunda casa, uma segunda
família, que dá apoio, amor e oferece inúmeras possibilidades de
desenvolvimento emocional, social e cultural.
As oﬁcinas são gratuitas e a participação de todos é bem vinda.
Para conhecer melhor o Projeto
agende uma visita na sua sede: Rua
Ida Mascarenhas Lage, no 497, bairro N. Sra. de Fátima. O local funciona das 8h às 18h. Telefone: (35)
3332-5834.

A cidade comemorou muito a reforma das asas dos leões da
Praça Dr. Humberto Sanches realizada pelo vereador Willian.
Era um sonho da comunidade do facebook “Memórias de São
Lourenço”, que idealizava o resgate da praça, para toda a comunidade. Mas infelizmente foi dado um passo atrás, com um
projeto de construção de uma pista de skate no interior da praça. Interior esse, que é utilizado por capoeiristas, senhoras que
fazem ginástica, crianças pequenas, skatistas, assim como já
abrigou bandas, teatros, danças, sorteios, etc. Mostrando sua
múltipla serventia para a comunidade. O prefeito se reuniu com
o vereador e skatistas e se propôs a realizar mudanças no projeto, para atender os skatistas. Somos TOTALMENTE FAVORÁVEIS a construção de uma pista de skate para os jovens, mas
não ali. Com obstáculos ﬁxos de ferro e concreto a praça servira apenas para o skate e não para TODA a comunidade. Peço
encarecidamente ao prefeito, que faça uma mudança para atender a todos. Um piso plano com um pequeno palco, que vai tornar o local um espaço de múltiplos eventos. Servindo inclusive
para a prática de skate, com obstáculos MÓVEIS. Ainda há tempo de se evitar um dano irreparável!

Campanha

A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Falecimento
A morte de Frei Antônio
Moser pegou a todos de surpresa. O Ministro Geral da
Ordem dos Frades Menores,
Frei Michael Perry, lamentou a morte inesperada de
Frei Antônio Moser, no último dia 09 de março, quarta-feira, ao ser baleado e
morto quando foi abordado
por assaltantes na Rodovia
Washington Luiz, na altura
de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Em nota,
o representante de São Francisco de Assis manifestou a
sua convicção em que o empenho de Frei Antônio foi
sempre para construir a paz e a boa convivência entre as pessoas.
“Infelizmente, a humanidade não está convencida de que é preciso
investir na construção da paz e no respeito pela vida. Ele, que defendeu a vida humana desde a concepção e fez com que milhares
de teólogos e leigos entendessem que de fato é preciso defendê-la
desde a concepção, não pôde se defender de um ato violento causado por pessoas armadas”. “A vida de Frei Antônio Moser foi rica e
fecunda”, disse o bispo auxiliar de Brasília e secretário geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Leonardo Steiner, a respeito do falecimento do Frei Antônio Moser. Dom Leonardo
destacou a atuação do religioso junto à CNBB: “Assessorou a Conferência na elaboração de textos e na reﬂexão teológica, especialmente, na teologia moral. “A CNBB é grata pela ajuda recebida e pede ao
Pai misericordioso que acolha o frade menor no Reino deﬁnitivo. Brilhe para ele a luz da eternidade”, acrescentou. O arcebispo de Petrópolis, Dom Gregório Paixão, lamentou a morte de Frei Moser. Em nota, ele destacou o trabalho realizado por ele naquele município. “Neste momento de tristeza, a Diocese de Petrópolis lamenta o falecimento de Frei Antônio Moser (OFM), ocorrido na manhã de hoje, e se une
em oração aos seus familiares e à Ordem dos Frades Menores (OFM).
Frei Antônio Moser, nos últimos anos, como pároco da Paróquia Santa Clara e diretor-presidente da Editora Vozes, foi um grande colaborador da Diocese, apoiando e contribuindo com a Pastoral da Educação. Neste momento de dor para todos, a comunidade Diocesana se
une em oração com a Ordem dos Frades Menores e familiares de Frei
Moser”.(Crédito Reportagem Franciscanos.org)

Avenida Sete de Setembro - Teleférico

Projeto consiste na capacitação dos associados do Grupo Escoteiro como agentes de reciclagem de produtos eletrônicos daniﬁcados e/ou sem utilização. Arrecadando, selecionando e distribuindo para os centros de coletas, assim minimizando a possibilidade de impacto ambiental por descarte errado deste material em nossa comunidade. Através das Redes Sociais, Mídias
de Imprensa, Comercio Local e Comunidade o Grupo Escoteiro
São Francisco realizará a coleta de todo material. Todo material
eletrônicos como placas, circuitos, baterias e pilhas serão encaminhados para Cas@Viva do Instituto Nacional de Telecomunicações - INATEL. Todo Material plastico e metálico oriundo da
coleta será vendido e o dinheiro revertido em leite para ser doado para uma instituição de acolhimento de menores.

Cidadania

EXPEDIENTE

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

A população esta reclamando da quantidade de buracos da
pequena avenida. Não tem, nem como desviar. É tentar desviar
de um buraco, para cair no outro.
O local é de passagem de turistas, que acabam levando uma
imagem negativa da nossa cidade. Necessitamos de uma operação tapa buracos urgente, no local.

Jovens Talentos merecem o nosso apoio

Convocação AGE

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Lourenço-MG convoca todos os associados para AGE que se realizará no dia 24/03/2016, às 17:30 em primeira chamada com número estatutário e em
segunda chamada às 18:00hs com qualquer
número, na sede provisória rua XV de
Novembro, 199, centro, São Lourenço, para tratar de assuntos diversos.

Um passo para frente e outro para trás...

A criança pode e deve exercer sua cidadania. Foi isso que fez
o garoto Daniel, foi as ruas demonstrar seu protesto no dia
13/03. Daniel e ﬁlho de Erika Cima e Marco Dutra. Continue
assim Daniel.

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.

Se existe algo,
que eu admiro
é quando um artista corre atrás
do seu sonho,
assim como, esse jovem está
fazendo. Se você
encontrá-lo, por
aí dê uma força
e contribua, para que este garoto continue
nos encantando
com sua música.
São Lourenço
precisa investir
em cultura e
apoiar esses jovens talentos.

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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Quilo de café mineiro premiado
em concurso vale R$ 593 no exterior
Pacote de 250g é vendido por U$ 40; na cotação desta terça, R$ 148,44
Mantiqueira investe em produção de café natural melhor avaliado no mundo

Altitude, clima e solo favoráveis beneﬁciam a produção de cafés especiais na Mantiqueira
(Foto: Arquivo Pessoal / Sebastião Afonso)

Seu Sebastião e o ﬁlho Helisson: família bicampeã em concurso de cafés especiais
(Foto: Lucas Soares/G1)

É do alto da Serra da Mantiqueira, no Sul de Minas Gerais, a uma
altitude de cerca de 1,5 mil metros, que vem o café natural mais
caro do mundo. Pelo segundo ano
consecutivo, o café produzido pelo produtor Sebastião Afonso da
Silva, do município de Cristina (MG),
foi escolhido o melhor em 2015
pelos jurados do concurso “Cup of
Excellence”, alcançando uma pontuação de 94,47. Em 2014, quando
também levou o título, o produtor
conseguiu a maior nota já obtida
em concursos para um café natural em todo o mundo: 95,18, em
uma escala que vai até 100.
Apenas uma saca de 60 quilos
desse café premiado chegou a ser
vendida a R$ 9,8 mil para a Starbucks, dos Estados Unidos, a maior rede de cafeterias do mundo. A façanha foi tamanha que representantes
da empresa ﬁzeram questão de viajar até o Sul de Minas para entregar
ao produtor uma embalagem de 250
gramas do café, que estava sendo
vendido ao preço de 40 dólares nos
Estados Unidos - na cotação desta
terça-feira (15), R$ 148,44. “Eles marcaram o lugar e desceram de jatinho
só para me entregar”, recorda com
orgulho o produtor.
E não para por aí. Todo o lote
premiado, composto de 17 sacas
de 60 Kg, foi vendido a US$ 48,5
mil, o equivalente a R$ 145 mil. O
quilo do café premiado rendeu R$
142 ao produtor, enquanto o quilo de um café comum, tipo 6, bebida dura, rende R$ 8 conforme a
última cotação. A valorização foi
quase 18 vezes maior em relação
ao mercado convencional.
A altitude, o clima e o solo favoráveis fazem com que a região
da Mantiqueira consiga ter destaque na produção de cafés especiais.
Atrelado a esses três fatores está
o pós-colheita, que é o cuidado que
o produtor precisa ter com o grão
assim que ele sai do pé. Segundo
Vanusia Nogueira, diretora da Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA), esses são os detalhes
que fazem com que a Mantiqueira
de Minas tenha destaque nos concursos especiais, principalmente na
categoria “Cafés Naturais”.
“Oitenta porcento do café produzido no Brasil é de café natural,
é o café de terreiro, que é o concurso que o Sebastião ganhou. É
o café normal que precisa de menos investimento de estrutura dentro de uma propriedade. Ele é muito bem aceito pela agricultura familiar, pelo pequeno agricultor no
Brasil, que é maioria. Ele é muito
mais difícil de secar. O café natural
é aquele que seca com tudo e depois se tira a semente. Nos lavados, descascados, se tira toda a

A qualidade dos cafés especiais
produzidos na Mantiqueira de Minas começou a ganhar o mundo a
partir do ano 2000, quando um
projeto implantado na região passou a incentivar a produção especial. Na época, o mercado precisava de um diferencial. Com a mão
de obra da região praticamente
100% manual e o custo de produção muito alto, era preciso uma
forma de se agregar valor para conseguir uma remuneração melhor
para o produtor e os trabalhadores. Com o início do projeto e a
participação nos primeiros concursos de qualidade, a região começou a ganhar visibilidade.
“Por causa dos cafés especiais,
os compradores começaram a voltar os olhares para a Mantiqueira,
saber que a região tinha um café
de qualidade. O concurso mostrava
isso para o mundo e abriu portas.
Nisso começou o processo de exportação na região”, conta o trader
da Cooperativa Regional dos Cafeicultores do Vale do Rio Verde (Cocarive), Wellington Carlos Pereira.
Hoje a cooperativa de Carmo de
Minas (MG) possui um setor dedicado para a exportação dos cafés especiais produzidos na região.
A primeira exportação aconteceu
em 2012, e hoje, quase quatro anos
depois, a cooperativa já exporta
cerca de 23 mil sacas por ano para compradores de 14 países. Uma
parceria com uma empresa norte-americana garante que o café produzido na Mantiqueira ﬁque estocado nos Estados Unidos, para
atender pequenas cafeterias.
Para isso, foi montada uma estratégia especial para que aqueles
produtores que não sejam classiﬁcados no concurso, mas que também produzem um café de qualidade, possam ter seu produto vendido lá fora. Uma das regras é que
esses produtores possuam cafés
que sejam classiﬁcados com no
mímino 83 pontos, conforme os
critérios internacionais de pontuação. Segundo o trader da Cocarive, hoje o produtor de café especial consegue ter uma rentabilidade pelo menos 30% maior do
que um produtor comum.
“A gente consegue ter um produto de melhor qualidade para
concorrer com outros exportadores no Brasil e um preço diferenciado, porque o volume desse café especial na Mantiqueira de Minas é acima da média no país em
áreas de produção. A intenção é
que, com essa qualidade, a gente
possa mostrar melhor a cara da
Mantiqueira e agregar valor, porque quanto mais ﬁno o café, melhor a rentabilidade para o produtor”, diz Pereira. Atendidas as re-

polpa e só a semente ﬁca secando.
O processo de secar a semente pura é muito mais rápido do que ﬁcar com a fruta inteira esperando
naturalmente a desidratação. Para isso acontecer de uma forma
interessante, você precisa ter um
período de umidade do ar baixa.
Entre os nossos concorrentes, só
o Brasil tem o período de safra seco”, explica Vanusia.
A diferença que faz um café ser
considerado especial em relação
a um café normal, o café “commodity” está, além dos fatores naturais, no cuidado do produtor, principalmente no pós-colheita. Nesse
tipo de produção, se preza a qualidade ao invés da quantidade. O
cuidado com o grão impulsiona
atributos que fazem o produto se
tornar único.
“Os principais atributos são doçura, acidez e corpo. A doçura é
uma das características que fazem
o café especial brasileiro se tornar
competitivo. Nenhum café especial é tão doce como brasileiro.
Quanto melhor essa combinação,
maior nota ele vai conseguir na degustação proﬁssional do concurso.
Um fator que fez o café do produtor Sebastião se tornar inconfundível em 2014 e 2015 foi o aroma
de chocolate. E isso mostra que não
foi um acidente de percurso, já que
durante dois anos consecutivos, ele
conseguiu manter as mesmas propriedades”, completa Vanusia.
A valorização que o café do produtor de Cristina alcançou é rara,
já que a maioria dos lotes de cafés
especiais de concurso são vendidos em média, a cerca de R$ 2 mil
a saca. No entanto, segundo especialistas, mesmo os cafés que
não são premiados em concurso
conseguem uma valorização cerca
de 30 a 40% maior do que o que
é pago por um café comum, tanto
no mercado externo, quanto no
interno.
Segredos de campeão
Gente simples do campo, Sebastião Afonso nunca imaginava que
um dia teria o seu produto reconhecido mundialmente. Em 1995,
começou a plantar arroz com os
outros 14 irmãos. Mas, com o custo alto de produção e o baixo preço de venda no mercado, logo precisou procurar outra alternativa.
Foi plantando um pé de café aqui,
outro ali, e logo foi expandindo sua
área. Hoje já possui 285 mil pés
plantados em cinco propriedades,
o que dá uma área de 85 hectares
de café.
Há sete anos decidiu parar de
plantar arroz deﬁnitivamente e começou a investir em um nicho de
mercado: a produção de cafés es-

peciais. Desde então, não parou
de ganhar prêmios. O primeiro veio
em 2008 e recentemente, veio o
reconhecimento mundial.
“Em primeiro lugar é que a gente gosta muito do que faz, gosta
muito de mexer com café. Por a
gente gostar, por eu gostar, por
meu ﬁlho gostar, a gente dedica
muito no pós-colheita, que é essencial para manter a qualidade.
Não tem muito segredo não, é fazer tudo o mais perfeito que você
conseguir fazer e estar sempre melhorando mais, porque perfeito
ninguém é. Sempre tem alguma
coisa que no ano seguinte você
tenta melhorar. Estou ganhando
vários concursos ai, este ano mesmo mandei 13 lotes e os 13 foram
ﬁnalistas, mas isso não quer dizer
que eu sei tudo não, tem muito a
que melhorar ainda, temos muito
a melhorar essa nota ainda”, diz o
produtor.
Por causa do reconhecimento
obtido nos concursos, hoje o café
produzido por Sebastião Afonso
na região de Cristina já é vendido
para compradores de países como
Estados Unidos, Alemanha, Austrália, Suíça e até o Japão. Para receber os “gringos” que visitam sua
fazenda para conhecer melhor o
produto, o produtor conta com a
ajuda do ﬁlho Helisson, que ajuda
o pai em todas as etapas de produção. Para negociar, eles contam
com a ajuda de tradutores, já que
ainda não aprenderam a falar outra língua.
“Eu tenho vontade sim de fazer
um curso, de aprender, até para
saber o que eles escrevem sobre
a gente. Os tradutores sempre falam pra gente o que eles estão dizendo, mas a gente quer aprender”, diz Helisson Afonso.
Para o produtor, saber que o café dele está sendo procurado por
gente de todo o mundo, é motivo
de orgulho. Mas ele diz que ainda
tem muito a aprender.
“Dá uma satisfação danada né,
você se sente com o dever cumprido, de você fazer pensando nisso, de conseguir uma boa qualidade e você conseguiu superar
aquilo que você estava imaginando. A satisfação que eu tenho de
ver a pessoa comentar que estava
em outro país e viu um café seu,
não tem dinheiro que pague, a satisfação é imensa. Ainda tem muito o que aprender, nunca a gente
sabe tudo, ninguém sabe tudo, até
os professores estão aprendendo
no dia a dia, ainda mais quem trabalha com a lavoura, que é uma
coisa incerta”, diz Sebastião.
Mudança de foco e
aposta na qualidade

gras, o produtor recebe um selo de
indicação de procedência, com um
QR Code, onde o importador consegue rastrear todas as informações
de origem daquele produto.
“Hoje nós fazemos um trabalho
de campo para levar a mensagem
aos produtores de que existe esse
diferencial. Às vezes o produtor
está dentro da região e não sabe
que está em uma região diferenciada. O café que se produz aqui,
não se produz em nenhum lugar
do mundo, só neste ambiente”, diz
gerente administrativa da Cocarive, Lilia Maria Dias Junqueira.
Investimento em concursos
e atração de estrangeiros
Assim como Sebastião Afonso,
muitos outros produtores da região têm colhido frutos do investimento na produção de cafés especiais. O produtor Luiz Paulo Dias
Pereira Filho, que também é diretor de uma exportadora de cafés
em Carmo de Minas (MG), município que ﬁca a apenas 23 Km de
Cristina, diz que os resultados estão vindo devido a um maior cuidado com o produto.
“A parte mais importante nem
é a questão de clima, altitude, eu
acho que o que realmente faz a
diferença é o processo, o carinho,
como o produtor aqui da região
trata o café, como ele quer fazer
um café de concurso e um café de
qualidade. O produtor hoje gosta
de participar de concurso, quer
participar de concurso, então isso
faz a diferença, o carinho com o
café”, diz ele.
A consequência, tem sido uma
maior proﬁssionalização dos produtores. Muitos abandonaram o
velho ‘modus operandis’ da produção do café commoditie, para
apostar em produtos mais ﬁnos.
“A cada ano que passa tem um
produtor animando, querendo melhorar a qualidade, um produtor
querendo estar entre os melhores
cafés do Brasil e automaticamente toda a região ganha, porque não
são só os cafés que vão para o concurso, mas os outros cafés também
produtos são de altissima qualidade. Em muitas regiões o produtor procura um café para participar
de concurso, aqui eles fazem o café para concurso. Não só para concurso, mas para vender o café de
qualidade. Ele faz o café para ser
considerado um dos melhores do
Brasil”, conta o produtor.
Hoje a empresa de do produtor
já exporta cafés especiais para 32
países. Segundo ele, é cada vez
maior o número de estrangeiros
que visitam a região para conhecer o café que é produzido na Mantiqueira de Minas.

“Eles sabem que como aqui tem
os cafés de concurso, os produtores (em geral) têm outros semelhantes. Pode até o do concurso
ser o melhor, mas eles têm outros
tão bons quanto. A exportação dos
cafés da região, a procura pelos
cafés de qualidade na região é alta, exatamente por isso. Eles vem
atrás de café de qualidade. É muita gente que compra nosso café.
Diﬁcilmente você não vai achar em
algum lugar do mundo uma cafeteria que tenha café aqui da região”, diz o produtor, acrescentando que somente em 2015, recebeu
em seu escritório a visita de cerca
de 500 estrangeiros em busca de
café especiais.
Aumento da demanda
também no mercado interno
Embora não existam números
oﬁciais sobre a representatividade
das exportações dos cafés especiais hoje no Brasil, a estimativa é
de que 10% do total exportado,
cerca de 3,5 milhões de sacas, sejam de cafés ﬁnos. Apesar da tendência ser um crescimento nesses
números, a representante da BSCA
diz que cada vez aumenta a demanda pelo consumo de cafés especiais no mercado interno, devido à expansão das redes de cafeterias e também da popularização
das máquinas de café expresso.
“Você já tem alguns centros de
consumo bastante interessantes
no Brasil. Curitiba é o maior, maior
até que São Paulo, com excelentes
cafeterias. A gente já começa a ver
isso se espalhar também por cidades como Porto Alegre, Brasília,
Salvador, Recife e Campinas. Com
a chegada das cápsulas e a facilidade que elas trazem, o pessoal
começou a se atentar que é possível tomar coisa muito melhor do
que se tomava. A medida que você
vai tomando um café de mais alto
nível, começa a ﬁcar complicado
tomar outros”, completa Vanusia.
Cup of Excellence
O Cup of Excellence é um concurso que começou a ser realizado
no Brasil em 1999 e depois também passou a ser organizado em
vários países. A competição reúne
jurados internacionais que avaliam
lotes de cafés especiais produzidos nos países onde é organizado.
No Brasil, concorrem amostras de
cafés lavados e cerejas descascados e desde 2010, amostras cafés
naturais. As competições acontecem somente com amostras de
produtores de um mesmo país. No
entanto, as duas maiores notas obtidas até hoje nas duas categorias
em todo o mundo foram registradas no Brasil.
Fonte: G1
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Moradores fazem protesto e colocam
Safra de café se recupera e pode
ter alta de até 30% no Sul de Minas fogo em pneus em Carmo de Minas
Expectativa foi feita pela Secretaria de Agricultura de Minas Gerais
Chuvas do início do ano ajudaram na recuperação dos grãos nas lavouras
Cafeicultores do Sul de Minas estão animados com a próxima safra, já que as lavouras
estão se recuperando depois
da estiagem dos últimos dois
anos na região. De acordo com
a Secretaria de Agricultura de
Minas Gerais, as safras podem
ter um aumento de até 30% na
produção do grão em relação
ao ano passado.
Em Carmo da Cachoeira (MG),
o produtor Eduardo Bonela comemora a recuperação.No cafezal de 170 hectares, a expectativa é colher 7 mil sacas do
grão, justamente um aumento
de 30% em relação à última safra. “Está excelente. Não tem
nem como explicar o quanto
melhorou”.
Na região, desde o início de
janeiro choveu 550 milímetros,
quantidade dentro do esperado
para a época. Ainda de acordo
com a Secretaria de Agricultura,
o Sul de Minas deve responder
por metade de toda a produção
de café do estado em 2016, com
14,3 milhões de sacas.
Apesar das expectativas iniciais de queda na qualidade, as
chuvas do começo do ano colaboraram e o café se recuperou, com os grãos se desenvolvendo bem. Com isso, a produ-

tividade também aumentou.
O agrônomo Rodrigo Naves,
da Fundação Procafé , explica
que a chuva permitiu a granação completada do café, sem
danos ao fruto e com uma boa
formação. “Nós já estamos com
aproximadamente 550 milímetros, ou seja, a gente está com
um volume signiﬁcativo até esse momento. E, se tudo continuar bem, a gente vai ter uma
condição de recuperação dessas lavouras boas e de retornar
uma atividade de produtivida-

de normal/média pra região”.
A lavoura do produtor Hugo
Dominguetti ocupa uma área
de 85 hectares, em Varginha
(MG) e ele está otimista com
a safra deste ano. Em 2015, foram precisos 720 litros para encher uma saca de café. Este ano,
ele espera gastar bem menos,
já que os grãos estão mais pesados. “Nós vamos gastar em
torno de 450 a 480 [litros] para encher uma saca de 60 quilos de café. [O que signiﬁca]
lucro para o produtor”.

Manifestantes reivindicavam tratamento de água no bairro Santo Antônio
Grupo colocou pneus incendiados na MG-347, segundo a Polícia Militar

Cerca de 250 pessoas ﬁzeram um protesto na noite da
última sexta-feira (18) no bairro Santo Antônio, em Carmo
de Minas (MG). Segundo a Polícia Militar, os manifestantes
reivindicavam o tratamento de
água e melhorias no bairro. O

grupo chegou a colocar fogo em
pneus na MG-347 e ﬁcaram na
pista até às 22h. O gerente do
SAAE de Carmo de Minas, Sebastião Oliveira Junqueira Neto,
disse por telefone que na semana passada não foi registrada
nenhuma reclamação de falta

Biomedicina

EDITAL DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA
AGRICULTURA FAMILAR DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA
O 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 17/03/2016- 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 30/03/2016 - 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

d´água no bairro onde aconteceu a manifestação e tem sido
abastecido normalmente. Ele
acrescentou também que manobras de abastecimento que
acontecem esporadicamente
são normais, até mesmo para
melhorar o serviço e fazer obras.

O Curso de Biomedicina da Faculdade de São Lourenço, foi criado em 2012, e já teve sua primeira turma
formada! O curso é reconhecido pelo MEC, tem
grande acervo bibliográﬁco e uma infraestrutura
sólida com amplos laboratórios. Temos atualmente 04 períodos com aproximadamente 200
alunos.
A Biomedicina é a ciência e que conduz
estudos e pesquisas no campo de interface
entre biologia e medicina, voltada para a
pesquisa das doenças humanas, seus fatores ambientais e ecoepidemiológicos, com
intuito de encontrar sua causa, prevenção,
diagnóstico e tratamento.
No Brasil, o curso superior de Biomedicina
foi criado (Lei nº 6.684, de 03 de setembro de
1979 e Decreto Nº 88.439, de 28 de junho de 1983)
com o objetivo de formar profissionais para atuar no
desenvolvimento da saúde humana, saneamento do meio
ambiente e no ensino das ciências básicas da saúde. O profissional formado em Biomedicina está apto a realizar estudos e pesquisas clínicas, envolvendo as análises clínicas,
genética e biologia molecular de fluidos, células e tecidos humanos. No Brasil, os biomédicos dedicam-se principalmente às análises clínicas (exames laboratoriais), no entanto,
muitos desses profissionais atuam como cientistas em centros de pesquisas (Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz), Instituto Nacional de Câncer (INCA), Instituto Butantan, Instituto
Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) etc.) e universidades, analisando e pesquisando moléculas, células e organismos na busca da cura, do diagnóstico, do
tratamento e da prevenção de doenças (desenvolvendo vacinas), reagentes laboratoriais
e novos medicamentos, bem como atuando na pesquisa de DNA. São mais de 30 áreas
nas quais este profissional pode atuar, a mais recente a Biomedicina Estética, na qual o
profissional habilitado pode atuar com procedimentos como botox, cremes e loções dermatológicas.
Venham nos fazer uma visita e conhecer esta ampla área que cada dia atrai mais estudantes!
Lilian de Oliveira Nunes
Coordenadora de Biomedicina
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Polícia Militar Rodoviária dá
orientações para quem vai pegar
estrada na Semana Santa
Atitudes simples e preventivas garantem a segurança
das famílias nas rodovias durante o feriado religioso
A Polícia Militar Rodoviária
Estadual (PMRv) reforça o alerta para os motoristas que vão
trafegar pelas estradas durante o feriado da Semana Santa.
Por conta do grande ﬂuxo de
veículos com destino às cidades históricas e de tradição religiosa, os condutores devem
ter atenção redobrada às condições do veículo e das principais vias de acesso e saída de
Minas Gerais.
De acordo com a PMRv, mesmo com a queda de 21,8% no
índice de mortes nas estradas
federais e estaduais que cortam o estado, em 2015 (25 mortes) em comparação com 2014
(32 mortes), cuidados simples
e preventivos podem garantir
a segurança das famílias nas
rodovias.
“É sempre bom estar com a
revisão do veículo em dia”, aconselha a chefe da Assessoria de
Comunicação Organizacional
do Batalhão da PMRv, tenente
Grazielly Oliveira. Além do grande ﬂuxo de veículos, a possibilidade de chuvas pode surpreender os motoristas. Desse
modo, é importante também
“consultar a previsão do tempo e ainda checar a situação
atual do trajeto escolhido”, completa a tenente.
A pressa também é responsável por boa parte das infrações e acidentes e do comportamento imprudente dos motoristas. Por isso, uma das recomendações é a de que se faça um planejamento de horário.
“A maior parte dos acidentes é
provocada nas ultrapassagens”,
conta Grazielly. “As colisões traseiras também engrossam a lista de acidentes”, acrescenta.
Para reforçar ainda mais a
segurança, a Polícia Militar Rodoviária Estadual vai fazer parte da operação especial de Semana Santa. A fiscalização tem
início a partir da meia-noite

de quinta-feira (24/3) e se estende até às 23h59 de domingo (27/3).
Pontos críticos
De acordo com a tenente Grazielly Oliveira, alguns dos trechos com maior movimento de
veículos são conhecidos pelos
altos índices de acidentes. O
Anel Rodoviário, em Belo Horizonte, com 27 km de extensão, é um deles, tendo em vista que engloba a união das rodovias BR-262 e BR-381, e segue até a conﬂuência com a
BR-040.
A atenção também precisa
ser reforçada especialmente
nas saídas da capital, onde o
ﬂuxo de veículos aumenta de
forma considerável. São exemplos as estradas MG-010, MG424, LMG-808, MG-040, MG030 e MGC-262, que ligam às
cidades históricas, sítios e condomínios fechados.
Rodovias federais
Em relação às rodovias federais, recomenda-se precaução
nas rodovias BR-040 e BR-381,
que mantêm um calendário de
obras e intervenções. Conforme já antecipado pela concessionária que administra a BR040, a Via-040, no sábado (26/3),
das 7h às 18h, estão programados serviços de manutenção
e recuperação do pavimento
entre Curvelo (Km 400) e Belo
Horizonte (Km 543). Haverá,
também, estreitamento das pistas (sem interdições) nos sentidos Brasília e Rio de Janeiro.
Ainda no sábado (26/3) das
9h às 16h, a empresa vai realizar pequenos reparos no pavimento da BR-040, entre Belo
Horizonte (Km 543) e Nova Lima (Km 550). Na ocasião, haverá estreitamento das pistas
(sem interdições) no sentido
Brasília. Das 7h às 17h e das
21h às 5h, também entre os

Luís Cláudio de Carvalho
recebe título de Cidadão
Honorário de São Lourenço

dois municípios, estão previstas intervenções entre o Km
570 (Nova Lima) e Km 543 (BH),
com estreitamento de pistas,
mas sem interdições nos sentidos Brasília e Rio de Janeiro.
Por sua vez, a concessionária Autopista Fernão Dias, que
administra a BR-381, alerta aos
motoristas quanto à sinalização das obras no Km 588, pista ao norte do município de
Carmópolis de Minas, na Região Oeste do estado. As intervenções estarão interrompidas
durante o feriado, mas os condutores devem ﬁcar de olho
nos desvios e alterações na via.
Cuidados com as crianças
Os motoristas não podem
abrir mão dos equipamentos
que contribuem para a segurança das crianças. São eles:
bebê conforto, para crianças
de 0 a 1 ano de idade; cadeirinha, para crianças de 1 a 4
anos de idade; e assento de
elevação, para crianças de 4 a
7 anos.
Se o veículo for ﬂagrado sem
a cadeirinha, por exemplo, o
motorista está sujeito a multa
de R$ 191,54, além da perda
de 7 pontos na carteira nacional habilitação e retenção do
veículo, até que a irregularidade seja resolvida.
Atendimento
Em caso de acidentes em rodovias estaduais, o recomendado é acionar a Polícia Militar
Rodoviária pelo telefone 190.
Nas rodovias federais, o telefone de emergência da Polícia
Rodoviária Federal é o 191.
Além disso, as concessionárias disponibilizam serviços de
atendimento médico, socorro
mecânico e combate a incêndios. Via 040 – 0800 040 0040
/ Autopista Fernão Dias – 0800
2830 381.

EDITAL – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – EXERCÍCIO DE 2016
O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO LOURENÇO– MG, neste ato representado por seu atual presidente: LUIZ CARLOS BATISTA, sediado na RUA XV DE NOVEMBRO, nº 199, Bairro
CENTRO, Cidade SÃO LOURENÇO-MG, CEP 37478-000, CNPJ 00.188.622/0001-95, Entidade representativa de primeiro grau dos servidores municipais do município de SÃO LOURENÇO, AIURUOCA, ALAGOA,
ARANTINA, BOCAINA DE MINAS, CAMBUQUIRA, CARMO DE MINAS, CARVALHOS, CAXAMBU, CRISTINA,
DOM VIÇOSO, ITAMONTE, ITANHANDU, JESUÂNIA, LIBERDADE, MINDURI, OLÍMPIO NORONHA, PASSA
QUATRO, PASSA VINTE, SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE, SÃO TOMÉ DAS LETRAS, SERITINGA, SERRANOS,
SOLEDADE DE MINAS E VIRGÍNIA –– estado de Minas Gerais, regidos pela CLT (Consolidação das Leis do
Trabalho) e dos servidores públicos estatutários da administração direta e indireta e também dos contratados temporariamente pelo regime especial de todas as secretarias independente de categoria. Na
forma da lei, em especial no que dispõe o art. 605 da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT COMUNICA à Prefeitura Municipal de SÃO LOURENÇO, AIURUOCA, ALAGOA, ARANTINA, BOCAINA DE MINAS,
CAMBUQUIRA, CARMO DE MINAS, CARVALHOS, CAXAMBU, CRISTINA, DOM VIÇOSO, ITAMONTE, ITANHANDU, JESUÂNIA, LIBERDADE, MINDURI, OLÍMPIO NORONHA, PASSA QUATRO, PASSA VINTE, SÃO
SEBASTIÃO DO RIO VERDE, SÃO TOMÉ DAS LETRAS, SERITINGA, SERRANOS, SOLEDADE DE MINAS E VIRGÍNIA – e as Câmaras Municipais citadas acima, nas pessoas a quem compete que deverá descontar, na
folha de pagamento do mês de março de 2016, ou na inviabilidade técnica por decorrência de prazo,
em folha suplementar ou subseqüente, de todos os servidores, ativos ocupantes de cargos estatuários
e empregos celetistas, dos contratados temporariamente e também dos contratados em cargos de comissão a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA prevista no artigo 582 da CLT, com observância, ainda, dos
demais artigos do capitulo III do titulo V do mesmo diploma legal, bem como da Instrução Normativa
01/2008 do Ministério do Trabalho e Emprego, que dispõe sobre a cobrança da contribuição sindical aos
servidores públicos, pela Portaria 488 do MTE de 21 de novembro de 2005, publicada no D.O.U. de 24 de
novembro de 2005 a qual aprova o novo modelo e instruções de preenchimento da Guia de Recolhimento
de Contribuição Sindical Urbana – GRCSU, e da Nota Técnica/SRT/M.T.E nº 36 de 12 de março de 2009, publicada no D.O.U de 16 de março de 2009 A importância a ser descontada deverá corresponder a 1/30 (um
trinta avos) da remuneração de cada um dos aludidos servidores, sindicalizados ou não, mas de qualquer
forma representados pela entidade signatária, percebidos no mês de março do corrente ano conforme
dispõe o inciso I do artigo 580 da CLT, sendo que o seu recolhimento deverá ocorrer no mês de ABRIL de
2016, através da guia em nome do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO LOURENÇO-MG, com posterior remessa dos seguintes documentos: 1) relação nominal dos servidores contribuintes, indicado o cargo e remuneração percebida no mês de desconto, com o respectivo valor recolhido; 2)
GRCSU – Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana, devidamente quitada.
São Lourenço, 29 de fevereiro de 2016.
__________________________
Luiz Carlos Batista

No dia 11 de março, Luís Cláudio de Carvalho recebeu o título de Cidadão Honorário, em solenidade na Câmara Municipal.
Luís Cláudio nasceu em Pouso Alto no dia 15 de junho de
1967. Filho de Joaquim Alfredo
de Carvalho e Maria José de
Carvalho, casou-se com Rosangela Aparecida Roberto e dessa
união nasceu Rafaela Christine.
Reside em São Lourenço desde 1989, onde trabalha ativamente na política, na comuni-

dade católica e no comércio,
sendo proprietário da Padaria
da Eskinna.
Luís Cláudio Apresentou durante vários anos Programa na
Rádio Alternativa, sempre com
foco nas questões sociais e políticas do município.
“Fiquei muito feliz e honrado por oﬁcializar publicamente o que já era um sentimento
meu”, declarou Luís Cláudio.
“Agradeço a presença dos inúmeros amigos e as manifesta-

ções de tantos outros. Me sinto orgulhoso com a belíssima
homenagem e a oportunidade
de agradecer todos aqueles que
a possibilitaram, em especial
meus familiares”, conclui.
Após discursos das autoridades e amigos que usaram a tribuna para enaltecer o merecimento de Luís Cláudio pelo título, o homenageado fez um
discurso, agradeceu sua família
e disse que ganhar o título era
um desejo antigo.
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Secretaria de Fazenda realiza operação
de combate à sonegação ﬁscal

Empresas investigadas há pelo menos um ano podem ter omitido cerca de R$ 22 milhões em faturamento
Com o objetivo de combater a sonegação ﬁscal praticada por empresas do setor
automotivo, equipes da Secretaria de Estado de Fazenda
(SEF/MG) cumpriram, nesta
segunda-feira (21/3), quatro
mandados de busca e apreensão. O alvo da Operação
Carretel, feita em parceria com
a Advocacia Geral do Estado
(AGE), foram as empresas Distribuidora de Acessórios de
Autos Linha Verde Ltda e Silveira & Crispim Distribuidoras
de Autopeças Ltda.
Com depósitos nos bairros
Vila Suzana, Ouro Minas e Santa Cruz, em Belo Horizonte,

as duas empresas são suspeitas de participar de um esquema de compra e venda de
mercadorias sem nota ﬁscal.
Uma fraude que, segundo levantamentos preliminares,
pode ter resultado na omissão de cerca de R$ 22 milhões
em faturamento em apenas
um ano. Um prejuízo aos cofres públicos de, aproximadamente, R$ 6 milhões em ICMS
não recolhidos.
As investigações do esquema, descoberto por meio de
uma denúncia, duraram 12
meses. Além da sonegação,
as empresas são suspeitas de
uso de documentação falsa e

abertura de novos estabelecimentos por meio de sócios-laranjas.
Durante a operação, auditores ﬁscais da Receita Estadual encontraram mais de 120
mil itens automotivos avaliados em R$ 12 milhões. Os produtos estavam estocados em
um galpão sem inscrição estadual, localizado no bairro
Vila Suzana, pertencente à
empresa Linha Verde, e, segundo denúncia, eram comercializados por telefone e até
pela internet. Nenhuma nota
ﬁscal foi apresentada pelos
representantes da empresa.
De acordo com Marcial Go-

mes de Melo, titular da Delegacia Fiscal de Trânsito de
Belo Horizonte (DFT-BH), há
indícios de que a maioria dos
produtos comercializados pelas duas empresas tenha vindo dos estados de São Paulo,
Rio de Janeiro e Espírito Santo e entrado em Minas Gerais
de forma irregular. Tanto os
fornecedores quanto os clientes serão investigados.
“Nós acreditamos que esse
esquema de fraude tenha sido adotado há, pelo menos,
um ano. Um passo importante agora é descobrir quais são
as outras empresas envolvidas. Com certeza, elas tam-

bém serão alvo de investigação da Receita Estadual”, aﬁrmou Marcial.
As empresas praticavam ainda concorrência desleal. Com
o esquema de evasão, conseguiam revender as mercadorias com preços até 20%
abaixo do valor de mercado.
“Isso tem um impacto direto na economia do Estado pois
diminui o faturamento das empresas regulares e cumpridoras dos seus deveres, diminui
a arrecadação de impostos e
contribui para o aumento do
desemprego, uma vez que muitas empresas prejudicadas acabam demitindo funcionários

para se manterem no mercado”, avaliou Marcial.
Vários documentos relativos
aos negócios das empresas foram apreendidos. Também foram copiados todos os conteúdos de computadores, notebooks, pendrives e outros dispositivos eletrônicos. O material será analisado no Laboratório de Auditoria Digital da SEF.
Sob a coordenação geral do
Núcleo de Atividade Fiscais Estratégicas (NAFE), a Operação
Carretel contou com a participação de doze auditores ﬁcais
e três gestores fazendários. Teve ainda o apoio de oﬁciais da
Justiça e da Polícia Militar.

Governo de Minas Gerais
Prefeituras têm até o dia 31
nomeia mais 2.500 professores para aderirem ao Programa
para a rede estadual de ensino Estadual de Transporte Escolar
A nomeação de professores e demais servidores da Educação é um dos
itens do acordo ﬁrmado entre o governo e os representantes da Educação
O Diário Oﬁcial Minas Gerais
traz na edição desta terça-feira
(15/3) a nomeação de mais 2.500
professores para atuar nas escolas estaduais do Estado. As
nomeações se referem ao concurso de Edital Seplag/SEE nº
01/2011. Trata-se da primeira
lista de nomeados de 2016, montante que se soma aos 15.053
nomeados para a área de Educação no ano passado, chegando a 17.553 novos servidores
efetivos no total.
A nomeação de professores
e demais servidores da Educação é um dos itens do acordo
ﬁrmado entre o governo e os
representantes dos trabalhadores da Educação, em maio do
ano passado, que permitiu, entre outros ganhos, o reajuste de
31,78% dos salários de todas as
carreiras da área até 2017.
Transformado na lei nº 21.710/2015,
o acordo prevê a nomeação de
15 mil novos proﬁssionais por
ano até 2018. No entanto, em
dezembro do ano passado, o Governo anunciou que dobraria a
meta anual de nomeações, de

15 mil para 30 mil, garantindo,
desta forma, uma quadro de pessoal mais estável para a Educação. A lista de hoje vai ao encontro deste anúncio.
Para o subsecretário de Gestão de Recursos Humanos, Antonio David de Sousa Junior, as
nomeações evidenciam o tratamento prioritário dado à Educação, mesmo num cenário
complexo de contenção de gastos. “Estamos nos empenhando em cumprir o compromisso
do Governo de fortalecer a área
da Educação, mediante a ampliação do número de servidores efetivos. Nesse ano, ampliaremos o ritmo das nomeações,
para além do acordado, com
publicações sucessivas de 2.500
novos servidores classiﬁcados
nos concursos vigentes. A entrada de novos proﬁssionais no
Estado, via aprovação em concursos públicos, é condição estratégica para o aprimoramento da política educacional, visando a melhoria contínua das
nossas práticas de ensino e
aprendizagem e a redução das

desigualdades educacionais”,
aponta o subsecretário.
Os candidatos nomeados devem se submeter a exame médico pré-admissional , a ser realizado pela Superintendência
Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional/Seplag nas datas e horários informados neste endereço eletrônico: http://
www.planejamento.mg.gov.br/
concursos-e-estagios/concursos-publicos/concurso-da-secretaria-de-estado-de-educacao-edital-seplag-see-n-01-2011.
Professor
Com a lista desta terça-feira,
o número de professores nomeados salta de 11.698 para
14.198, o que representa 80,88%
de nomeados desde abril de
2015, quando foi divulgada a
primeira lista. Os demais 3.355
são analistas educacionais, assistentes técnicos e especialistas em Educação Básica, com
atuação nas escolas e nos setores administrativos da Secretaria de Educação e Superintendências Regionais de Ensino.

Valor total repassado pelo Estado às prefeituras em 2016 está estimado em R$ 313 milhões
A partir deste ano, o Estado
repassará recursos ﬁnanceiros
de forma direta para as prefeituras mineiras que realizam o
transporte escolar de estudantes da rede estadual de ensino
que residem em áreas rurais,
ou seja, não haverá a necessidade de celebração de convênios.
Para receber o recurso referente ao transporte escolar, as
prefeituras devem se inscrever
até o dia 31 de março no Programa Estadual de Transporte
Escolar (PTE). Em Minas Gerais,
do total de 853 municípios, 848
têm direito ao transporte escolar, onde são atendidos 240.936
estudantes residentes na zona
rural. O valor total repassado
pelo Estado às prefeituras em
2016 é de aproximadamente
R$ 313 milhões.
O termo de adesão ao PTE
terá vigência de um ano, renovando-se automaticamente por
iguais períodos. O valor do repasse será transferido em dez
parcelas iguais e sucessivas,
entre março e novembro de cada ano, em conta corrente es-

pecíﬁca aberta em instituição
ﬁnanceira oﬁcial, a ser indicada pelo município.
Até o momento, 406 prefeituras já assinaram o termo de
adesão. Àquelas que não aderirem ao Programa até o dia 31
de março não terão o direito
às parcelas retroativas. “O Programa de Transporte Escolar
tem o mérito de desburocratizar e agilizar o repasse dos recursos, implantando a transferência direta entre o Estado e
municípios. Neste momento,
queremos chamar a atenção
dos prefeitos sobre a importância de aderir ao Programa até
o dia 31 de maço, para que as
Prefeituras possam receber os
recursos pelo serviço que já foi
prestado em fevereiro e março”, destaca o secretário-adjunto de Educação, Carlão Pereira.
Os critérios de cálculo para
deﬁnição do valor dos recursos
do PTE a serem repassados a
cada município e a forma de
execução do programa serão
estabelecidos em cada exercício. Para o cálculo será considerado como principal fator, o

número de alunos de educação
básica da rede estadual residentes em área rural que usam
o transporte escolar.
Inscrição de municípios
O município interessado em
participar deverá inscrever-se
mediante o preenchimento e
assinatura do termo de adesão.
O modelo está disponível para
download neste link e, após o
preenchimento, deverá ser enviado para o e-mail sin.dise@
educacao.mg.gov.br e a via original para a Diretoria de Suprimento Escolar da Secretaria de
Estado de Educação.
Endereço:
Cidade Administrativa: Rod.
Pref. Américo Gianetti, s/n Bairro Serra Verde
Belo Horizonte/MG - Prédio
Minas / 10º Andar - CEP 31630900
Para viabilizar o recebimento das parcelas, os municípios
deverão apresentar à Secretaria de Educação o termo de adesão ao PTE com a maior brevidade possível.
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OFERTAS VÁLIDAS DE 18 A 28 DE MARÇO, OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

6,

39

1,

89

Farinha de Trigo
Rosa Branca sem
UN Fermento - 1kg

3,

UN

Maionese
Hellmann’s
Tradicional
Pet 500g

UN

UN Lata 395g

2,

11,

Super Ecco
98 Arroz
Tipo 1 - 5kg

Condensado
49 Leite
Mococa

79
UN

Cerveja Skol
Lata 473 ml

7,99
KG

24,

Filé Friboi
98 Contra
Reserva peça kg

Asa de Frango
Congelada Quality

KG

11,

Toscana
90 Lingüiça
Premium Congelada
KG

Sadia

20,

98
UN

Azeite Espanhol
Carbonell
Extra Virgem
Vidro 500ml

34,

Zarbo
99 Bacalhau
kg - (16/20)
KG

7,

89
UN

Bombom
Garoto 300g

10,

de Pangasius
98 Filé
Congelado Meggs
UN 800g

21,

98
UN

35,

Filé de Salmão
SEM PELE
KG Congelado
Meggs

90

2,

Gomes
89 Sardinha
da Costa 125g
UN Sabores

Vinho Lambrusco
Costazzurra 750ml
Branco/Tinto

13,

98

Vinho Salton
Classic 750ml
UN Tipos

