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Peregrinos da região manifestam
sua fé à Beata Nhá Chica

Nesta manhã de 1º de maio, Dia do Trabalhador, mais uma vez a Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Nhá Chica foi “tomada”
por manifestações de fé e amor à Beata, através de gestos de devoção e sacrifício dedicados à intercessão de Nhá Chica. (pág 03)

Peregrinação

Dr. Benedito: agora, um
ilustre são-lourenciano (pág 04)

Cadeirante faz primeiro voo
em balão adaptado (pág 06)

Expedição de Turismo de
Minas percorreu 40 cidades (pág 06)
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EDITORIAL
jornalismo@portalalternativa.com.br

O governo Dilma Rousseff
bateu mais um recorde. Em
2015, o peso das despesas
com o pagamento dos servidores públicos federais foi o
maior em 17 anos. Segundo
dados do Ministério do Planejamento, o governo gastou
39,2% de suas receitas com
a folha de pagamento do funcionalismo federal. Ainda que
o porcentual não ultrapasse
os limites legais – desde o
ano 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal determina
que o governo só possa gastar até 50% de suas receitas
correntes líquidas com a folha de pagamento –, tratase
de mais um dado a confirmar
a triste situação das finanças
públicas do governo federal.
Na série histórica sobre a
relação entre despesas com
pessoal e receitas, o maior
porcentual foi verificado em
1995, quando 54,5% das receitas eram usadas com gastos de pessoal. Depois, o menor nível ocorreu em 2005,
quando 27,3% das receitas
foram usadas para pagar funcionários públicos.
De acordo com o Ministério do Planejamento, até novembro de 2015 o governo

federal tinha nos Três Poderes 2,19 milhões de pessoas
em sua folha. Desse total,
55,3% estão na ativa, 26% são
aposentados e 18,7%, pensionistas. O total da folha de
pagamento em 2015 foi de
R$ 255,3 bilhões, dos quais
R$ 151,7 bilhões foram destinados ao pagamento de salários, R$ 66,2 bilhões a aposentadorias e R$ 37,3 bilhões
a pensões.
O aumento do peso econômico do funcionalismo para o País pode também ser
observado na proporção entre despesas com a folha e o
Produto Interno Bruto (PIB).
Em 2015, o gasto com o funcionalismo representou 5,3%
do PIB. Tratase do pior resultado desde 1995.
Em 2002, último ano do governo Fernando Henrique
Cardoso, as despesas com o
funcionalismo representaram
5% do PIB. Em 2010, último
ano do governo Luiz Inácio
Lula da Silva, o porcentual ficou em 4,7%. No primeiro
ano de governo Dilma Rousseff, o porcentual caiu para
4,5%. Depois, durante os três
anos seguintes, ficou em 4,3%.
A curto e médio prazos o

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

Eu quero ter uma fé
carismática, Senhor!
Mais do que nunca, nesses tempos,
precisamos de uma fé carismática

Eu peço o carisma da fé, Senhor! Uma fé carismática, uma
fé de expectativa, que espera
a realização dos Teus prodígios.
Que pela fé venham todos os
dons do Espírito Santo.
Essa terra precisa ver a Tua
força, Senhor, precisa experimentar Tuas maravilhas. Por
isso, peço: redesperta em nós
os carismas, o gosto pela Tua
Palavra, Senhor!
Muitas vezes, até que o Senhor nos atenda, é preciso “bater na mesma tecla”, insistir
nessa oração. Tanto o que que-

remos como o que não queremos, tudo é a Divina Providência regendo nossa vida.
Deus não lhe oferece mudanças simplistas, Ele quer mudar
você, fazer de você uma pessoa
cheia do Espírito Santo.
Sua reação diante das situações da vida farão de você uma
pessoa nova ou não. Na hora
em que você se decide, o Senhor lhe dá a graça e a possibilidade. O Espírito Santo está
aí para isso!
Dai-nos essa graça de termos
uma fé carismática, Senhor!

Funcionalismo inchado e caro
problema tende a agravarse,
seja pela recessão econômica – que diminui a arrecadação do governo –, seja pelos
acordos firmados em 2015.
No ano passado, cerca de 90%
dos servidores do Executivo
chegaram a um acordo com
o governo de reajuste salarial. A maioria assinou acordos com vigência de dois anos
e reajuste de 10,8% em duas
parcelas. Já as carreiras de
Estado optaram por acordos
de quatro anos, com reajuste de 27,9%. Segundo o Ministério do Planejamento, os
acordos firmados em 2015
terão um impacto de R$ 4,23
bilhões neste ano, R$ 19,23
bilhões em 2017, R$ 17,91
bilhões em 2018 e R$ 23,48
bilhões em 2019.
Ao invés de aproveitar a
crise para diminuir os gastos
com o funcionalismo, o setor
público continua contratando. Segundo o Ministério do
Trabalho, em março, por exemplo, foram abertas 4.335 vagas formais na administração
pública. O total de contratações no setor público no primeiro trimestre é de 13.489.
Se o arrocho do setor privado é forte – nos primeiros

três meses de 2016 foram
319 mil vagas a menos –, a
área pública parece esquecer a forte crise fiscal pela
qual atravessa o País.
Essa atitude é bem diferente da que se observou na Europa após a crise econômica
de 2008. Segundo a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), todos os países da
União Europeia reduziram o
tamanho do funcionalismo
público entre 2008 e 2013,
exceto a Suécia. Outro estudo, da entidade Initiative for
Policy Dialogue, com sede na
Universidade de Columbia
(EUA), revelou que, desde
2010, quase cem governos
reduziram o valor gasto com
o funcionalismo.
Diante da gravidade da atual crise econômica – segundo
o IBGE, o Brasil tem hoje 11
milhões de desempregados
– o setor público não pode
fechar os olhos à realidade.
Além das nefastas consequências para o equilíbrio fiscal, novas contratações no
setor público representam
uma situação de privilégio,
como se o Estado fosse um
mundo à parte.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Rogai por nós, Mãe!
Todos nós católicos, aprendemos, desde a mais tenra
idade, a oração da Ave-Maria. Esta pequena e singular
oração tem a primeira parte
tirada da Bíblia. São palavras
do próprio Deus, saídas dos
lábios do Anjo Gabriel, por
Ele enviado à Maria: “Ave
cheia de graça, o Senhor é
contigo” (Lc 1,28).
E a oração da Ave-Maria,
tem continuidade: “Bendita
és tu entre as mulheres e
bendito é o fruto de teu ventre” (Lc 1,42), exclamação
feita em alta voz por Isabel,
que ﬁcou cheia do Espírito
Santo ao receber a visita de
Maria, que em seu ventre
trazia Jesus, o Filho de Deus!
Quantas e quantas vezes
repetimos a oração da Ave-Maria, sem nos lembrarmos
de que são palavras Bíblicas
que compõe a primeira parte dessa bela oração dirigida
à Mãe de Deus e nossa!
E a segunda parte? Qual
o nosso pedido, qual o nosso desejo, qual a nossa súplica? Rogai por nós agora,
nesse momento, nesse ins-

tante, nesse problema, nessa dor, nesse sofrimento...
Por que? Porque somos pecadores, fracos e impotentes diante da situação e, se
ela não roga por nós, não
intercede por nós seus ﬁlhos,
o que será de nós? Temos
uma Mãe no Céu que pede
por nós, que suplica por nós
junto ao seu Filho, por isso,
inúmeros problemas são solucionados, diﬁculdades vencidas, sofrimentos evitados!
Muitas vezes em meio às
tempestades da vida, diante dos perigos, tropeços e
quedas do caminho recorremos à Maria gritando: “Nossa Senhora!” Ela vem com
seu carinho e amor maternal, nos estende as mãos,
nos anima e consola, protege e defende, nos tornando
fortalecidos para prosseguir
na caminhada! Rogai, por
nós agora, e, sobretudo na
hora de nossa morte e que
teus rogos alcancem para
nós as graças de que necessitamos para sermos ﬁéis e
obedientes ao Teu Filho, até
o ﬁm de nossas vidas. Amém.

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

Cadê eu?
Em meio a tantas influências externas advindas de todos os setores da sociedade,
o que se pode notar é que o
Eu de cada um de nós vem
sendo cada vez mais substituído pelo Eles.
A individualidade de cada
um- riqueza maior que nos
torna diferentes e especiais,
justamente pela possibilidade que temos de escolher
nossos caminhos- está desaparecendo em meio a multidão que grita sem ao menos ter consciência daquilo
que está reivindicando...
As posições se inverteram
e a idéia passou a ser a seguinte: Se eles fazem, eu também vou fazer, se eles têm,
eu também vou ter, se eles
querem, eu também vou querer, se eles podem, eu também posso!
Triste realidade: não refletimos mais, não analisamos
as consequências de nossos
atos como deveríamos, pois
o que se percebe é uma cópia dos pensamentos, comportamentos e decisões da
maioria que, obviamente,

também não pensa, apenas
se deixa influenciar, sobretudo pela mídia.
Dançamos conforme a musica sem nos preocuparmos
com o que há por trás da mesma...as opiniões tornam-se
cada vez menos identificáveis
neste contexto. Poucos sabem onde estão e, principalmente, onde querem chegar...
Somos como robôs programados que não querem assumir o papel de seres reflexivos e deixam-se conduzir
por forças e determinações
alheias. Somos iludidos, como se na verdade estivéssemos ganhando espaço, conquistando cada vez mais direitos, quando “eles” estão
ditando os rumos de nossa
história.
Não existe Eu no Eles nem
jamais existirá. É imprescindivel que cada um pense na
vida que está levando e pare
de agir como fantoche, que
pense e decida segundo suas
próprias convicções, a fim de
que a situação se modifique
e a pergunta seja: Cadê eles?
Pois EU ESTOU AQUI!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Etiqueta do Cigarro,
por Glória Khalil
Cada vez mais os fumantes são vistos como inconvenientes
com seu hábito considerado feio e antigo. Com as leis anti-fumo, cada vez mais restritivas, a galera do cigarro está cada vez
mais sem opções de lugares para se entregar ao seu prazer sem
incomodar os demais.
“Tenho observado que o maior problema dessa turma em extinção (além de como parar de fumar) é: onde e quando fumar
sem enfurecer os saudavelmente corretos – que não só não fumam como fazem marcação cerrada aos que não dispensam a
companhia de um cigarrinho. De fato, o cheiro do cigarro e a
fumaça incomodam muito quem quer manter os pulmões limpos”, analisa Gloria Kalil.
Aqui vão 7 situações para evitar o cigarro:
1. Fumar na casa dos amigos “Fumar na casa dos outros, só
depois de pedir licença e, mesmo assim, o melhor é ir perto de
uma janela aberta ou terraço. Só fumem dentro da casa se a
dona insistir ou também for fumante”.
2. Na casa de estranhos”Quando estiver na casa de alguém
não muito íntimo, deem uma olhada para ver se há cinzeiros à
vista. Se não houver, não fume - o recado foi dado”.
3. À mesa”Nunca fume à mesa. Por incrível que pareça, até
os anos 1980, toda mesa de jantar tinha cinzerinhos e as pessoas fumavam entre os pratos, ou entre a refeição e a sobremesa. Ainda bem que esse hábito se acabou e hoje não é nada
educado acender um cigarro durante as refeições”.
4. Em lugares fechados “Não fume em locais onde o ar-condicionado esteja funcionando”.
5. 5. No carro (que não seja seu) “Em nenhuma hipótese acendam um cigarro no carro de um não-fumante”.
6. Na direção das pessoas “Preste atenção na direção da fumaça do cigarro para ver se não está invadindo as narinas alheias”.
7. Em sua casa “Mesmo sozinho em casa, não deixem de abrir
as janelas depois de fumar para que o ar se renove e a sala ou
o quarto não ﬁquem com cheiro de cinzeiro velho”.
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“Peregrinos da região manifestam
sua fé à Beata Nhá Chica”

Nesta manhã de 1º de maio,
Dia do Trabalhador, mais uma
vez a Igreja de Nossa Senhora
da Conceição de Nhá Chica foi
“tomada” por manifestações
de fé e amor à Beata, através
de gestos de devoção e sacrifício dedicados à intercessão
de Nhá Chica.
Desde bem cedo o movimento já foi bastante intenso e em

cada fiel era possível notar a
expressão de superação, devido ao longo e cansativo trajeto percorrido, dentre as diversas formas que vinham até
a igreja, seja caminhando, pedalando ou em romarias.
Este ano, em sua 18ª edição,
mais uma vez os devotos de
São Lourenço e região vieram
caminhando pela Estrada Re-

al em um percurso de aproximadamente 33km, onde a principal força e companhia em
seu trajeto era a fé dedicada
à “Mãe dos Pobres”.
“Estamos com uma sensação de cansaço, mas também
estamos felizes, porque conseguimos chegar”, “muitos vieram para agradecer as inúmeras graças alcançadas pela in-

DOM ZECA

tercessão da querida Beata
Nhá Chica, mas também muitos vieram para pedir por fé,
emprego, bênçãos para ter
mais coragem, animo... Mas
o mais importante é que trouxeram a fé, se temos a fé, temos o combustível necessário
para seguir”, disse o Pe. Roberto Nogueira, da equipe organizadora.
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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?

Balão

A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Canta Brasil
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.

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

EXPEDIENTE

O Festival Nacional de Corais “Canta Brasil”, que acontecerá
em agosto próximo na cidade de Caxambu, vai prestar homenagem ao músico e compositor, falecido no ano passado, Fernando Brant. Fernando Rocha Brant, conhecido como Fernando
Brant , foi um compositor brasileiro. Na década de 1960, na cidade de Belo Horizonte participou do movimento musical Clube da Esquina e durante a sua carreira foi parceiro de Milton
Nascimento, Lô Borges, Wagner Tiso, Márcio Borges, Nivaldo
Ornelas, Toninho Horta e Paulo Braga. Fernando Brant nasceu
em Caldas, no sul de Minas Gerais. Aos 5 anos se mudou para
Diamantina, e aos 10 para a capital mineira Belo Horizonte. Estudou no Grupo Barão do Rio Branco, no Colégio Arnaldo e no
Colégio Estadual Central, antes de completar o ensino médio
no recém-criado Colégio Técnico da UFMG. Brant tornou-se ávido leitor e cinéﬁlo, enquanto conhecia seus futuros parceiros
musicais Milton Nascimento e Márcio Borges. Estudou Direito
como seu pai,[1] e trabalhou como jornalista, escrevendo para
O Cruzeiro, A Cigarra e outras publicações dos Diários Associados. Sua entrada no ramo musical foi em 1966, quando Nascimento o convidou para colocar, pela primeira vez, letra em uma
melodia. O resultado foi “Travessia”, inspirada na obra Grande
Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa. Em 1967, “Travessia” foi
gravada no álbum de mesmo nome de Nascimento, e ganhou
o segundo lugar no II Festival Internacional da Canção do Rio
de Janeiro. De lá para cá Brant compôs canções com vários parceiros. O principal foi Milton Nascimento, com quem compôs
mais de 200 canções, entre elas “Maria, Maria’, “Canção da
América”, “Ponta de Areia”, “Planeta blue”, “Promessas do sol”,
“O vendedor de sonhos”, “Saudade dos aviões da Panair (Conversando no Bar)”, “Encontros e despedidas”, “Nos bailes da
vida” e “San Vicente”.

O maior balão do Estado de Minas Gerais, com capacidade para dezesseis pessoas, foi inaugurado no último dia 21 de abril. O
balão também está preparado e adaptado para cadeirantes. Parabéns e sucessos a todos os envolvidos. (Foto: Celso Silvério)

Gincanas

Aniversário

Gostaria de parabenizar meu
irmão, Luiz Antonio Martins, que
neste dia 30 de abril último, comemorou mais um aniversário.
Desejo saúde, paz e felicidades.
Que Deus o abençoe!!!

Sucesso
Saimon Rodrigues, são lourenciano, modelo em Milão, na
Itália, fazendo o maior sucesso.
Ano passado, Saimon trabalhou
para uma Agência de Modelos
na cidade de Udaipu, India. É
São Lourenço mostrando seus
talentos para o mundo. Parabéns Saimon!!!

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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Frio no Sul de Minas

Maio chegou com
temperaturas mais baixas

Maria da Fé (MG) registrou a menor temperatura do país na madrugada
desta segunda-feira (2), com 0,4°C
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Dr. Benedito: agora, um
ilustre são-lourenciano

Um cidadão admirável. Assim
podemos deﬁnir, resumidamente, o bioquímico Benedito Pereira de Faria - ou, simplesmente, DR. BENEDITO (conselheiro
do Hospital São Lourenço), ao
qual foi concedido o TÍTULO DE
CIDADÃO HONORÁRIO DE SÃO
LOURENÇO. Graças a uma proposição do vereador Antônio
Carlos (Carlinhos) Canaverde
Sanches, o homenageado (natural de Borda da Mata/MG e,
há anos, radicado em São Lourenço) recebeu a honraria em
uma concorrida sessão especial
- realizada, no dia 15 deste mês,
na Câmara Municipal.
Estiveram presentes à cerimônia a vice-prefeita Patrícia
Lessa (representando o prefeito Zé Neto, impossibilitado de
comparecer devido a compromisso assumido com grande

antecedência); o secretário de
Governo, Luís Cláudio de Carvalho; o presidente da Câmara,
Waldinei Alves Ferreira (Nei da
Saúde) e demais vereadores do
Município; a juíza de direito da
1ª Vara Cível, dra. Cecília Natsuko Miahira Goya; o presidente do Conselho Curador do Hospital, Gilson Ferrer Belém (além
de conselheiros, médicos e funcionários da instituição); o presidente da Unimed Circuito das
Águas, dr. Gabriel Dias Pereira
Filho; familiares do homenageado (esposa, ﬁlhas, genros, netas, irmão e cunhada), amigos
e funcionários do laboratório.
Graduado em Farmácia e Bioquímica, dr. Benedito tornou-se responsável pelo Laboratório de Análises Clínicas do Hospital São Lourenço em 1972,
prestando serviços de forma

ética e abnegada. Depois, fundou a Clínica São Lourenço (a
mais tradicional da cidade) e
iniciou a própria empresa (Laboratório Dr. Benedito), que há
anos possui destacada atuação
e renome na cidade e região.
Dr. Benedito atuou, também,
como presidente do Lions Club
de São Lourenço e do PSDB local, além de diversas iniciativas
de cunho social.
DR. BENEDITO: nós, do Hospital São Lourenço, te parabenizamos e externamos nossas
felicitações por tão merecido
Título. Ao mesmo tempo, agradecemos por sua grande dedicação ao Hospital, sendo um
de nossos valorosos conselheiros (vale lembrar, todos de forma inteiramente voluntária).
MUITAS FELICIDADES E REALIZAÇÕES, SEMPRE!
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Cadeirante faz primeiro voo em balão Palestra na Faculdade Victor
adaptado em São Lourenço, MG
Hugo - “Unique Cafés Especiais:
Projeto da Federação Mineira de Balonismo criou plataforma especial.
Para vendedor, sensação liberdade: ‘Todo mundo é igual aqui em cima’.

Um case de sucesso”

No dia 14 de abril (5ª f), a Faculdade Victor Hugo promoveu
para alunos de seus diversos
cursos a palestra “Unique Cafés
Especiais: Um case de sucesso”,
proferida pelo Empresário e Psicólogo Hélcio Junior .
Com extrema competência,
proﬁssionalismo e simplicidade
Hélcio encantou a plateia ao discorrer sobre sua trajetória de
vida e de sua empresa familiar.
Os presentes participaram com
intensas perguntas e ﬁcaram
deslumbrados com a complexidade e grandiosidade de suas
empresas.
A UNIQUE CAFÉS ESPECIAIS
oferece, aos apreciadores de café, um tesouro em produção há
mais de um século cultivado nas
montanhas da pequena cidade
de Carmo de Minas, na Serra da
Mantiqueira.
A ligação com a produção de
café nas montanhas de Carmo
O vendedor Rafael Augusto
de Mattos Ferreira perdeu o
movimento das pernas há oito
anos, quando fraturou o fêmur.
A deﬁciência na locomoção não
tirou o gosto pela aventura e
agora ele se tornou o pioneiro
de um projeto de voo de balão
para cadeirantes desenvolvido
em São Lourenço (MG). A cidade é sede da Federação Mineira de Balonismo.
A ideia de adaptar balões para pessoas com cadeira de rodas surgiu em 2009 com o início da prática de balonismo em
São Lourenço, explica o presi-

dente da federação, Flamarion
Barreto. Segundo ele, ampliar
o público da atividade é um sonho realizado. “É um projeto
que já vem de um longo tempo
e fazer isso na cidade onde escolhi para viver é muito bom.
Me sinto literalmente nos ares”,
comemora.
O balão é um pouco maior
que os tradicionais e possui um
cesto com plataforma para manter a cadeira ﬁxa durante toda
a viagem. Com todos os ajustes
feitos, Rafael conseguiu testar
a adaptação na quinta-feira (21)
e ver toda a cidade a 400 me-

tros de altitude.
“Sempre foi um sonho grande andar de balão, ainda mais
que é a primeira vez que esse
balão faz um voo”, diz o vendedor. “É uma sensação de liberdade. Todo mundo é igual
aqui em cima.”
A noiva Francismara Ferreira Sales acompanhou tudo de
perto e se emocionou com a
alegria de Rafael. Projeto aprovado. “Uma emoção muito
grande. Um dia muito legal
com a oportunidade de ele estar no balão com todo o conforto”, garante.

Nutrição?
A mudança dos hábitos alimentares registrada nas últimas décadas introduziu algumas
práticas menos saudáveis na alimentação da população.
A vida agitada, a redução da atividade física e uma alimentação incorreta são fatores que
têm contribuído para o aumento do risco de desenvolver algumas doenças, consideradas
por muitos, da sociedade moderna e, consequentemente redução da qualidade de vida.
O nutricionista é o proﬁssional que estuda todos os tipos de alimentos e sua interação
com os processos metabólicos e ﬁsiológicos, levando em conta a doença e a saúde, em nível
comunitário ou individual. Este proﬁssional investiga as atitudes alimentares das populações,
seus impactos psicológicos, sociais, econômicas e culturais. Depois de realizar este trabalho,
o nutricionista propõe a aplicação de uma política alimentar para fazer com que a alimentação promova um aumento na qualidade de vida das pessoas (educação alimentar).
Os requisitos exigidos para este proﬁssional são: boa capacidade de comunicação para
que, utilizando-a, possa analisar a necessidades nutricionais das pessoas sob sua responsabilidade e identiﬁcar, assim, as melhores formas de corrigir velhos e nocivos hábitos de alimentação.
As atividades de um nutricionista são exercidas na atenção básica (unidades de saúde),
atenção secundária (unidades de especialidades, clínicas especializadas) e terciária (hospitais). Dentre as áreas de atuação deste proﬁssional, podemos citar a indústria (onde supervisiona a produção e a transformação dos gêneros alimentícios); nutrição e esporte (elaboração especíﬁca de dietas para proﬁssionais do esporte ou de qualquer pessoa praticante
de esportes interessada nestas dietas); ensino (ministração de cursos de educação alimentar
para grupos comunitários, docência); investigação (pesquisa alimentar em laboratórios de
análise de alimentos, bem como em institutos e universidades); restauração coletiva (setor
ligado à saúde pública, onde o tem a função de planejar e coordenar os serviços de nutrição
em órgãos públicos). Tem ainda sob sua tutela a elaboração de merenda escolar, as inspeções sanitárias e análise do processamento dos alimentos, da qualidade dos produtos e dos
equipamentos utilizados.
É cada vez maior o número de pessoas que tomam consciência da importância que uma
boa alimentação traz para a saúde, desta forma, cresce a quantidade de gente interessada
em uma alimentação saudável e equilibrada, pois isto garante uma vida mais longa, com
mais saúde e sem distúrbios ou problemas de saúde já que uma alimentação correta e balanceada é fator preponderante para a promoção e/ou recuperação da saúde, além de qualidade de vida.
Quando você decide ser um bom profissional, você demonstra seu desejo em pertencer a um determinado grupo e assumir as rotinas e desafios desse grupo. Quando você
decide ser reconhecido, você sabe que o caminho não será fácil, mas que, com muito
esforço e dedicação, é possível alcançar todos os seus objetivos. Venha para Faculdade
de São Lourenço!!!
Cristiany Reis Costa Ferreira Pinto
Coordenadora do curso de Nutrição

de Minas é muito intensa e profunda, desde 1912, quando a
Fazenda do Sertão plantava as
suas primeiras lavouras de café.
Características únicas e raras são
encontradas e reconhecidas nos
cafés produzidos pela UNIQUE
CAFÉS ESPECIAIS, que conquista, de maneira consistente, a posição deﬁnitiva de produtora de
um dos mais complexos e melhores cafés do mundo.
A Faculdade Victor Hugo agradece a Prof. Ticiana Tranqueira
M. Lopes, que ministra a disciplina de Empreendedorismo pela indicação do Conferencista.
Conforme Hélcio Junior, “proporcionar estes momentos de
integração entre alunos e empresários é essencial para a compreensão dos conteúdos. O alunos se aproximam da realidade,
compreendem as reﬂexões do
mercado e entendem que ter
uma visão sistêmica é fundamen-

tal para o desenvolvimento proﬁssional. Além disso, o café, é
um produto típico da região e
muitos desconhecem. Ter a oportunidade de conhecer esta cultura estimula a criatividade do
aluno, melhora seu desempenho
nas negociações e atendimento
a seus clientes.
Agradeço a Faculdade Victor
Hugo pela oportunidade. ”
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Campanha de vacinação contra a febre Expedição de Turismo de Minas
aftosa começa no domingo (1/5)
percorreu 40 cidades em 40 dias
Minas Gerais, que tem o segundo maior rebanho do país,
atinge a marca de 20 anos sem registro da doença
Começa no próximo domingo (1/5) a primeira etapa de
vacinação contra a febre aftosa, que será realizada em Minas Gerais. Produtores rurais
terão até 31 de maio para vacinar bovinos e bubalinos, independentemente da idade.
Deverão ser imunizados cerca
de 23,9 milhões de animais no
estado. A vacinação do rebanho permanece obrigatória e
como principal forma de se prevenir contra a doença. O produtor que não vacinar os animais estará sujeito a multa de
25 Unidades Fiscais do Estado
de Minas Gerais (Ufemgs) por
animal, o equivalente a R$ 75,27
por cabeça.
Minas Gerais completa em
maio 20 anos sem registro de
focos de febre aftosa no seu
rebanho. “Estas duas décadas
sem a doença no plantel mineiro são um marco importante para todos os elos da cadeia
produtiva da bovinocultura mineira”, argumenta Márcio Botelho, diretor-geral do Instituto Mineiro de Agropecuária
(IMA), órgão responsável pela
gestão da campanha de vacinação em Minas. “Ganham os
produtores, que têm o seu gado protegido contra a doença,
permitindo a continuidade do
seu negócio, e ganham também
os consumidores, com a garantia do abastecimento dos produtos da bovinocultura (carne,
leite e derivados) com qualidade e segurança alimentar”,
ressalta Botelho.
Exportações
Minas Gerais possui o segundo maior rebanho bovino do
Brasil, com 23,9 milhões de cabeças e lidera o ranking nacional da produção de leite, com
9,3 bilhões de litros/ano.
Amparado nesses indicadores, Márcio Botelho lembra que
os 20 anos sem registro de aftosa são importantes também
para as exportações mineiras,
pois têm garantido a Minas o
status de área livre de febre aftosa com vacinação junto à Organização Internacional de Saúde Animal (OIE), o que permite ao estado o acesso aos mer-

cados internacionais.
Em 2015 as exportações mineiras de carne bovina somaram 99 mil toneladas, com faturamento de US$ 399,6 milhões e, no primeiro trimestre
deste ano, já contabilizaram
US$ 98,3 milhões.
Os principais países compradores do produto mineiro, em
2015, foram Hong Kong em primeiro lugar, com 24,1% das
vendas externas de Minas, seguido pela China (14,4 %), Israel (9,5%), Rússia (8,8%) e Chile (7,4%). Os dados são Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC),
analisados pela Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Seapa).
Vacinação
O gerente de Defesa Sanitária
Animal do IMA, Guilherme Costa Negro Dias explica que o produtor rural deve adquirir a vacina em estabelecimentos registrados para o comércio de produtos de uso veterinário, apresentando no ato da compra o nº
do CPF do produtor rural.
Após a compra é fundamental a correta conservação da
vacina, que deverá sempre estar numa temperatura entre
dois e oito graus centígrados,
de forma a garantir sua eﬁcácia na imunização do rebanho.
Durante a execução da vacinação a vacina deve ser mantida em caixa de isopor com
gelo, da mesma forma que a
seringa, quando não estiver
sendo utilizada. “É importante
também programar a aplicação
para os horários mais frescos
do dia”, diz o gerente.
Os produtores deverão adquirir a vacina dentro do mês
de maio e terão até 10 de junho para comprovar a vacinação dos animais perante o IMA.
Esta comprovação pode ser
feita de duas formas após aquisição da vacina em quantidade
compatível com a exploração
pecuária e a vacinação do rebanho, explica Natanael Lamas
Dias, ﬁscal agropecuário do IMA
e coordenador, em Minas, do
Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Af-

De 7 de março a 17 de abril, os jornalistas especializados em turismo percorreram
mais de 4 mil km por Minas Gerais para colher informações, fotos e vídeos

tosa (PNEFA).
Na primeira, o produtor realiza a declaração por meio do
site do IMA (www.ima.mg.gov.
br) . Outra opção é levar a declaração de vacinação já preenchida juntamente com a nota ﬁscal de compra das vacinas
a um dos escritórios do IMA.
Sintomas
Natanael Lamas Dias alerta
que na ocorrência de um foco
da doença o prejuízo para os
pecuaristas não se restringe
apenas ao bloqueio das exportações e queda imediata de seu
faturamento. “Procedimentos
como o sacrifício de animais
susceptíveis à doença que entraram em contato com o gado
infectado deverão ser adotados” explica.
Dias relata que a febre aftosa é uma doença viral altamente transmissível e que pode se
espalhar rapidamente se medidas de controle e erradicação
não forem implementadas desde a sua detecção. Entre os sintomas estão febre, aftas na boca, lesões nas tetas e entre as
unhas. Os animais infectados
babam, mancam, arrepiam o
pelo e param de comer e beber, com queda na produção
de carne e leite.
Vigilância
O diretor-geral do IMA, Márcio Botelho, pondera que para
a conquista e manutenção do
status de área livre com vacinação tem sido fundamental o
compromisso dos produtores
rurais mineiros com a imunização dos animais, vacinando o
plantel anualmente em duas
etapas, maio e novembro.
Botelho ressalta também o
trabalho de orientação, ﬁscalização e vigilância realizado
pelo IMA junto aos produtores
rurais, às propriedades e ao rebanho. “O IMA integra o sistema da Seapa e o conjunto de
seus servidores tem realizado
um trabalho que é essencial
para a defesa agropecuária de
Minas. Importante também o
trabalho e a parceria das entidades representativas dos produtores rurais”, diz.

A dupla de jornalistas Luana
Bastos e Marden Couto, especializados em turismo, trilhou
mais de 4 mil km a bordo de
um Jeep 4x4. O objetivo foi conhecer e divulgar Minas Gerais,
propondo roteiros e dicas e
descobrindo novas experiências, recolher todas as informações, fotos e vídeos para soltar
na segunda edição do Guia Turismo Minas Gerais, que deverá ser lançado no mês de maio.
”A Expedição Turismo de Minas tem sido uma experiência
incrível para nós, pois além de
percorrermos o estado de norte a sul e de leste a oeste, conhecemos muitas pessoas pelo caminho. Os leitores também
têm interagido pelas redes sociais, dando dicas das cidades
e oferecendo apoio por onde
passamos”, conta Luana.
Marden Couto destaca as características únicas da região
e a necessidade de maior integração e divulgação do turismo. “Percebemos que a região
do Circuito das Águas é um roteiro que tem grande potencial,
mas que precisa de maior integração entre as cidades e de
divulgação dos atrativos. Como
exemplo, Caxambu possui um

gêiser, e acredito que poucos
visitantes sabem e/ou conhecem o fenômeno. Descobrimos
por acaso durante a Expedição
Turismo de Minas, e quando
postamos nas redes sociais fez
o maior sucesso”, sublinha.
A expedição começou no dia
7 de março e seguiu por 40 dias,
passando por 40 cidades: Belo
Horizonte, Sabará, Caeté, Barão de Cocais, Santa Bárbara,
Catas Altas, Mariana, Ouro Preto, Itabirito, Congonhas, Lagoa
Dourada, Tiradentes, São João
del-Rei, Lima Duarte / Parque
Estadual do Ibitipoca, Carrancas, São Thomé das Letras, Aiuruoca, São Lourenço, Passa Quatro, Maria da Fé, Piranguinho,
Gonçalves, Monte Verde, Extrema, Monte Sião, Andradas,
Poços de Caldas, Juruaia, Capitólio, São Roque de Minas /
Serra da Canastra, Araxá, Augusto de Lima, Diamantina, Serro, Santana do Riacho / Serra
do Cipó, Cordisburgo, Sete Lagoas, Lagoa Santa, Brumadinho
e Nova Lima.
Para realizar a expedição os
jornalistas lançaram uma campanha de ﬁnanciamento coletivo (crowdfunding), na qual
pretendem arrecadar fundos

para custear a viagem. Em contrapartida as cotas, que são a
partir de R$ 10, oferecem recompensas como as versões
digital e impressa do Guia 2015
e do Guia 2016. Conheça mais
do projeto no endereço: http://
www.kickante.com.br/campanhas/expedicao-turismo-de-minas.
Guia Turismo de Minas 2016
O Guia Turismo de Minas,
único guia turístico do estado,
terá sua segunda edição lançada em maio. Entre as novidades deste ano estão a versão
bilíngue: português/inglês e o
passaporte com cupons de descontos em hotéis e pousadas,
restaurantes e atrativos. O guia
contará com 10 destinos: Belo
Horizonte, Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, São João del-Rei, Diamantina, Capitólio, Poços de Caldas, São Lourenço e
Monte Verde. Além de 23 roteiros temáticos: artesanato,
aventura, café, Estrada Real, gastronomia, negócios, patrimônios
da humanidade, calendário de
eventos, dicionário de ‘mineirês’, entre outras dicas e curiosidades sobre Minas Gerais.
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Imagens meramente ilustrativas
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OFERTAS VÁLIDAS DE 29 DE ABRIL A 09 DE MAIO, OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

3,

29
UN

Óleo de soja
Veleiro
900ml

13,

Classe A
47 Arroz
Tipo 1 - 5kg
UN

9,

Cristal
79 Açúcar
5kg Monte Alegre
UN

1,

2,

09
UN

Farinha de Trigo
Classe A 1kg

99

22,

Filé Friboi
99 Contra
Reserva
KG

6,

UN

Cerveja Skol
Lata 350 ml
Leve 18 e
pague 15

48

Café Padre Victor
500g
UN Tradicional/Extra Forte

9,

em
98 Achocolatado
Pó Nescau 2.0
UN Sache 800g

19,

98
UN

Azeite Andorinha
Extra Virgem
Vidro 500ml

4,

99

Coxa/Sobrecoxa
Congelada Avivar
KG pct kg

7,

99

34,

UN

99

Bombom
Garoto 300g

Filé de Salmão
Premium do Chile
KG Congelado Pif Paf

4,

com Ovos
99 Lasanha
Santa Amália 500g
UN

7,

99

Detergente em Pó
Omo Multiação
UN Tradicional - 1kg

3,

Condensado
49 Leite
Moça Lata 395g

1,

UN

Líquido
49 Detergente
Limpol 500ml
UN Fragrâncias

