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Bike Fest São Lourenço vai acontecer
entre os dias 18 e 20 de maio

A equipe da Secretaria de Turismo e Cultura junto com a ‘Productions Eventos’ realizou uma reunião técnica, na tarde desta quinta-feira (03), para tratar sobre o Bike Fest São Lourenço, que irá acontecer
entre os dias 18 e 20 de maio.
O Bike Fest é um evento aberto, voltado para os amantes do motociclismo, que reúne representantes de várias partes do Brasil, assim como acontece tradicionalmente na cidade de Tiradentes.
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Chegou a espantosos R$
4,98 trilhões, em março, a
dívida bruta do governo geral. Isso equivale a pouco
mais de três quartos (75,3%)
do Produto Interno Bruto
(PIB), isto é, do valor agregado dos bens e serviços gerados em um ano pelo trabalho dos brasileiros. Os dados podem ser piores, se for
usado o critério do Fundo
Monetário Internacional (FMI).
Pelo critério oficial seguido
no Brasil, são excluídos da
soma os papéis do Tesouro
em poder do Banco Central
(BC). O FMI inclui esse valor
em seus cálculos e o resultado é naturalmente mais
feio. De acordo com o Fundo, a dívida do setor público
brasileiro já alcançou 84% do
PIB no ano passado e deve
atingir 87,3% neste ano. A
proporção média encontrada nos países emergentes e
de renda média no ano passado, por esse padrão, foi
49%. Por qualquer contagem,
um ponto é indiscutível: a
dívida do governo geral brasileiro é muito maior que a
observada em economias com
grau comparável de desenvolvimento. O governo geral
é formado pelos governos
federal, estaduais e munici-

pais.
Há algo muito errado, obviamente, com as contas públicas nacionais, e o peso
enorme e crescente dos papagaios emitidos pelo poder
público é um dos efeitos mais
assustadores desse desarranjo. Pouco observado e comentado no Brasil, o endividamento é, no entanto, acompanhado com atenção nos
mercados financeiros. Dívida
volumosa e em expansão é
sinal de insolvência, quando
faltam medidas convincentes
de correção.
Analistas nacionais e internacionais expressaram confiança, até agora, nos propósitos e ações do governo, traduzidos na criação do teto de
gastos e em medidas para garantir o respeito às metas fiscais. Mas o esforço de reformas e ajustes é com frequência prejudicado pela resistência de congressistas e, além
disso, a mais urgente reforma, a da Previdência, está
empacada.
O déficit acumulado em 12
meses por todos os níveis da
administração, de R$ 487,93
bilhões, equivalente a 7,37%
do PIB, também está fora dos
padrões internacionais (na

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Sem reforma, rumo ao choque

Essa fantasia, mais custosa a cada mês, acabará em desastre, se nada for feito com urgência para corrigir o sistema previdenciário
União Europeia, o déficit de 191,48 bilhões em 12 meses,
28 países ficou em 1% do PIB anula os ganhos do Tesouro
em 2017). No Brasil, a pro- e deixa no vermelho as conporção tem melhorado. Em tas primárias do governo cendezembro de 2017 era de tral e de todo o setor públi9,23% do PIB. Isso se explica, co.
O padrão se manteve no
em parte, pela queda dos juros. Mas tem faltado dinhei- primeiro trimestre. Segundo
ro até para cobrir os compro- o relatório do BC, o governo
missos vencidos e a dívida central fechou o período jacresce com a rolagem e os neiro-março com déficit primário de R$ 8 bilhões. Esse
novos financiamentos.
Sem os juros, sobram as número resume um superávit
contas primárias, com déficit de R$ 41,18 bilhões do Tede R$ 108,39 bilhões em 12 souro e um déficit previdenmeses (1,64% do PIB). O dé- ciário de R$ 49,05 bilhões. As
ficit seria maior, sem o mo- oscilações mensais ou trimesdesto resultado positivo dos trais podem refletir em pargovernos subnacionais e das te as mudanças de ritmo da
estatais. Mas esse resultado economia, mas a tendência
apenas alivia o efeito do dé- geral é determinada pelo exficit de R$ 112,28 bilhões do pansivo déficit do INSS.
Mesmo com grande esforgoverno central.
Esse buraco pode parecer ço de ajuste e com a retomaestranho, quando se nota o da do crescimento, pensar
superávit nas contas do Te- em arrumação das contas púsouro, de R$ 80,07 bilhões. blicas sem reforma da PreviEsse resultado reflete a con- dência é fantasia. Essa fantenção de gastos e a melho- tasia, mais custosa a cada
ra da receita, proporcionada mês, acabará em desastre, se
em boa parte pela reativação nada for feito com urgência
do consumo, da produção e para corrigir o sistema preaté do investimento em má- videnciário. Virão anos muiquinas e equipamentos. Mas to ruins, se o novo governo
esse resultado positivo de- e os novos congressistas fosaparece no buraco das con- rem incapazes de entender
tas do INSS. O sumidouro pre- o alerta dos números fiscais.
videnciário, um déficit de R$ (Estadão)

VERA GANNAM

Maria Nossa Mãe

A simplicidade da Mãe de Deus
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Falando ao Coração
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ARMADO PARA VENCER:
Imagine que a vida é uma
batalha.
Nesta batalha você é um
soldado.
O soldado precisa de armas para lutar.
Suas armas são os múltiplos dons e talentos recebidos de Deus.
Suas armas são, principalmente, suas escolhas, suas
opções, seu modo de agir.
Sua mente, seu corpo e
seu coração, se bem direcionados, com sabedoria, planejamento e equilíbrio, conduzirão à vitória.
Se nem tudo depende de
você, quase tudo depende e
isso já é uma grande coisa.
Imagine que uma faca pode ser usada para dividir uma
maçã ou para tomar a maçã
de outrem.
Você pode usar sua inteligência, sua força e seu sentimento para unir ou para
dissipar.
Em suas mãos está a maior
de todas as chances: a liberdade de agir.
Seu sucesso e seu fracasso lhe pertencem.
Olhe a sua volta...
Um guerreiro de verdade

não pode ser autosuficiente.
Ele sabe que precisa de outros para alcançar seu objetivo.
Ele sabe que, paralelamente ao seu interesse, existe um
interesse do grupo, um interesse comum que precisa ser
preservado.
Então, o soldado inteligente reconhece sua necessidade de trabalhar em conjunto.
Então, o time se completa
e as diferenças se tornam riquezas, não barreiras.
E juntos caminham rumo
ao seu ideal. E, fatalmente,
apesar das incertezas e dificuldades do caminho, podem
colher os frutos de suas escolhas.
Em sua luta diária, peça a
Deus que ilumine seus passos na melhor das direções.
Use seus dons para semear o bem, o amor e a paz.
Aproveite a oportunidade
de conviver com seu próximo
e de aprender com ele enquanto ele aprende com você.
E não se esqueça: você está armado para vencer !
Simone Gannam Lage Ribeiro

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

VOCÊ JÁ CONHECE OS
BENEFICIOS DO KEFIR?

Você é um vencedor

É Deus quem o atrai para
vencer seus problemas
Você é um vencedor! Já é
campeão desde o ponto de
partida e tem tudo para continuar vitorioso até o final, mas
tudo é uma questão de lutar.
Quem te atrai é Deus; é Ele
que faz de você: vitorioso.
O segredo é a abertura. A
amizade é uma doação de igual
para igual. Tudo entregar. Não
posso pensar que não tenho
nada para dar a Deus. Dou a
mim mesmo e recebo-O.
Ele é o amigo que eu amo,
o qual sou chamado a acolher.
É Deus quem o atrai para vencer seus problemas, para que

você seja feliz e realizado mesmo perante as dificuldades.
Se você não se deixa atrair
por Deus, acaba se tornando
um derrotado, infeliz. Deus não
o criou para isso. A tentação
faz de tudo para você se afastar de Deus e seguir a sua cabeça e a sua indisposição.
Por causa das suas emoções
confusas e dos problemas, você acaba ficando indisposto e
despreparado para a adoração.
Mas saiba que Deus o está atraindo.
Seu irmão,
Monsenhor Jonas Abib
Fundador da Comunidade
Canção Nova

SÃO LOURENÇO JORNAL
Entre em contato com a nossa redação
(35) 3332-8484
jornalismo@saolourencojornal.com.br
Imprensa séria a favor de São Lourenço

Dar-seaDeus,fazerasuavontadee
abandonar-se à sua Providência, tal foi
eéosegredodasantidadedetodosos
justos. Uma alma, que procure outro
caminho, engana-se e perde-se. Entre
as criaturas mais puras, nenhuma se
igualará à Divina Mãe em santidade e,
noentanto,asuavidafoimuitosimples.
Ela passou por todos os trabalhos das
mulheres da sua condição.
Viveu, cresceu, instruiu-se como as
crianças da sua idade. Como esposa e
Mãe, cumpriu suas obrigações. Foi ao
temploparapurificar-secomoqualquer
outramulher.Todososanos,faziauma
viagem a Jerusalém, conforme estava
prescrito.
Quanto ao resto, ocupava-se com
os afazeres no interior do seu modesto
lar. José, em breve, ajudado por Jesus
adolescente, provê às necessidades da
família.DepoisdamortedeJosé,coube

aJesussustentarasuaMãeviúvae,em
tudo,nãohavianadadeextraordinário,
nada que chamasse a atenção... São
Lucas,porexemplo,nadaregistrou,num
espaço de 20 anos: nenhum milagre,
nenhum fato extraordinário, nenhum
acontecimentoderealce.OqueoEvangelista diz e consta no Evangelho é que
“Jesuscresciaemidade,sabedoriaegraçaeerasubmissoaosseuspais”(Lc2,5152). Entre os parentes mais próximos,
ninguém, a não ser sua prima Isabel,
tinha conhecimento de sua divina maternidade.Nadanoseucomportamentodemonstravasuaaltadignidade.Mais
tarde,osjudeusparaconfundiremJesus,
que se dizia filho de Deus, argumentavam: “Não é este o filho de Maria?”
JesusquisqueavidadaVirgemdas
virgens fosse simples e escondida, porque devia ser modelo à nossa.
Joseph Schrijvers
Fonte: Informativo Rainha da Paz

Os grãos de Kefir de leite são brancos e constituem uma cadeia de bactérias e leveduras que tem a aparência
muito semelhante a uma couve flor.
Quando bem cultivados produzem uma
rica bebida probiótica e continuam crescendo indefinidamente.
Preparar o Kefir de Leite é muito fácil. Os grãos são cultivados leite, seja de
vaca, cabra ou ovelha. As bactérias e
leveduras presentes nos grãos metabolizam o açúcar do leite, ou seja, a lactose, reduzindo a caseína, albumina, além
de sintetizar o ácido lático, a lactose e
outras enzimas. Também modificam os
sais de cálcio, que se tornam mais fáceis
de serem absorvidos pelo organismo
humano. O leite de Kefir é composto
por um conjunto de microorganismos
benéficos, repleto em vitamina, aminoácidos e enzimas.
Quando fermentado pelo Kefir o leite se assemelha muito ao iogurte que
conhecemos, no entanto é nutricionalmente mais rico, com menos lactose e
repleto de probióticos. São mais de 30
tipos diferentes de lactobacilos, incluindo Lactobacillus bulgaricus, Streptococcu
thermophilus, Lactobacillus acidophilus
e Lactobacillus casei.
Para produzir você precisa dos grãos,
e os conseguirá através de doação (existem muitos grupos na internet onde você pode procurar). Conforme você cultiva, os grãos irão crescer e se reproduzir, e você poderá também doá-los. O
Kefir de Leite se reproduz sintetizando
o açúcar presente no leite, ou seja, a
lactose. O ideal é usar leite integral de
boa qualidade.
Benefícios do kefir para o organismo
A ingestão regular diária de kefir poderá trazer vários benefícios à saúde,
ajudando nos processos metabólicos,
combatendo problemas, entre outros.
Veja, a seguir, suas principais propriedades:
1- Problemas estomacais
O kefir ajuda a reduzir a acidez estomacal em excesso, sendo portanto,
um ótimo alimento para pessoas com
problemas de gastrite, úlcera e refluxo,
entre outros.

2- Problemas hepáticos
Tem uma importante função referente ao controle de produção da bílis pelo
fígado, como também, é indicado como
coadjuvante nos casos de hepatite.
3- Problemas intestinais
Suas leveduras, bactérias amigas e
lactobacilos ajudam a enfrentar e suavizar as crises de colite em suas diversas
formas, como também outras patologias
relacionadas ao cólon, e ao ataque às
bactérias nocivas presentes no intestino.
Sendo também um aliado no combate
à diarreia, constipação intestinal, e inflamações.
4- Problemas articulares
A presença do cálcio na composição
do kefir ajuda no combate a osteopenia,
osteoporose e reumatismo.
5- Problemas respiratórios
Mais uma propriedade importante
do kefir está ligada à melhora nas crises
de asma, bronquite e tuberculose.
6- Fortalecimento do sistema imunológico
As alergias, candidíase e outras doenças oportunistas relacionadas ao sistema imunológico em desequilíbrio serão beneficiadas pelo uso do kefir.
7- Problemas emocionais
A presença do triptofano estimula o
cérebro na produção de endorfinas e serotonina, ajudando nos casos de depressão e ansiedade.
8- Problemas dermatológicos
O kefir ajuda a manter a pele, cabelo e unhas saudáveis.
9- Problemas circulatórios
Estimula a circulação, favorecendo
o bom funcionamento do coração, regulando a pressão arterial e ajudando
no combate ao colesterol ruim.
10- Benefícios musculares
Rico em proteínas, que são os agentes fundamentais na construção muscular, também ajuda a potencializar a absorção de glicose pelas células musculares, o que promove grande ajuda no
rendimento físico
11- Ajuda a emagrecer
É um aliado importante no combate
aos quilos adicionais. O desejo pelo açúcar diminui quando se consome o kefir.
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Câmara promove palestra aberta
em homenagem ao Dia das Mães

A Câmara Municipal de São
Lourenço tem uma programação especial em homenagem
ao Dia das Mães. Na próxima
quinta-feira (10.05), às 18H, haverá uma Mesa Redonda, com
o tema “A Mulher no Mercado
de Trabalho”. O evento, aberto
a toda a população, será na sede da Casa Legislativa (Al. Dr.
Gabril Avair, 58 – em frente à
Prefeitura). A entrada é de graça.
Na Mesa Redonda, três especialistas da área irão conversar sobre o assunto, apresentando dados sobre o cenário
atual da mulher no mercado de
trabalho e dando dicas para a
recolocação profissional. O público também poderá dar opiniões e fazer perguntas. O even-

to é uma realização da Escola
do Legislativo da Câmara de São
Lourenço.
As convidadas e palestrantes da Mesa Redonda são Débora Furlani, apresentadora do
programa de rádio “#Partiu
Mundo do Trabalho”, Anete Negreiros, Bacharel em Ciências
Sociais e Mestre em Serviço Social pela Universidade Federal
de Juiz de Fora (atualmente é
a Secretária de Assistência Social de Passa Quatro), e Leiliane Loureiro, defensora dos Direitos da Mulher.
O presidente da Escola do Legislativo, Agilsander Rodrigues da Silva, reitera o convite para a Mesa Redonda: “Em
pleno século XXI, ainda há uma
diferença salarial entre homens
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e mulheres que ocupam as mesmas vagas de emprego. Em 1º
de maio foi comemorado o Dia
Internacional do Trabalhador
e até em países marcados por
lutas históricas pela melhoria
das condições de trabalho, como a França, existe essa desigualdade na renda. Diante disso, a discussão do tema é extremamente importante”.
Sugestão de pauta
Evento: Mesa Redonda sobre “A Mulher no Mercado de
Trabalho”
Data e horário: 10 de maio
(a quinta-feira anterior ao Dia
das Mães), às 18H
Local: Sede da Câmara Municipal de São Lourenço (Alameda Dr. Gabriel Avair, 58, centro – em frente à Prefeitura)

Casa de homem é queimada após suspeita
de tentativa de estupro em Itajubá

Além do imóvel, três carros foram incendiados. Suspeito de tentativa de
estupro é procurado pela polícia.

A casa de um homem
suspeito de uma tentativa de
estupro foi incendiada na
noite de sábado (5), no bairro
Jardim das Colinas, em Itajubá
(MG). Segundo a Polícia Militar,
quem ateou fogo no imóvel
foram o marido e um amigo
da mulher que seria a vítima
do suspeito.
Conforme a polícia, a mulher
de 24 anos estava em um bar
com o marido, de 23, e um
amigo do casal. Ela decidiu
ir embora mais cedo e seguiu
sozinha para casa, que ficava
próxima ao bar.
Ao chegar na residência,
ela viu um homem de 25 anos
que, segundo a versão contada
por ela à polícia, tentou atacála. A mulher conseguiu fugir
e pedir socorro. O suspeito

da tentativa de estupro fugiu.
O marido e o amigo da
mulher teriam ido até a casa
do suspeito e ateado fogo
em um cômodo e em três
veículos que estavam na
garagem. O imóvel ficou
destruído e o Corpo de

Bombeiros trabalhou no
combate às chamas. Não
houve feridos.
Os responsáveis pelo incêndio
foram presos. Até esta publicação,
a polícia continuava as buscas
pelo suspeito da tentativa
de estupro. (G1 Sul de Minas)
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Ronaldo Guida e Lúcia Brandão Guida, comemoraram no último dia 27, 50 anos de feliz união.
Desejamos ao casal, milhões de felicidades. Que Deus continue derramando ricas bençãos em suas vidas e de seus filhos
e netos.
Parabéns!!!

Recebemos com pesar, a noticia do falecimento de nossa
querida amiga e irmã em Cristo, Edith Borges Serafim, ocorrido
dia 23 último.
Quem a conheceu e com ela conviveu, sabe muito bem quem
foi D. Edith. Uma alma religiosa e tomada pelo Espírito Santo,
onde por muitas vezes, suas orações foram capazes de aliviar
muitas dores em vários corações que a procuravam. Eu mesmo,
foi um deles, que muitas vezes a agradeci pelas orações elevadas a Deus a meu favor.
D. Edith vai fazer falta, mais Deus já reservou um lugar santo
ao Seu lado, para que ela possa descansar nos festins da eternidade. Tenho certeza, que D. Edith, está dizendo como Santo
Agostinho:" Obrigado Senhor, por essas flores que enfeitaram
meu caminho, e que hoje colhidas em pleno vigor, adornam Seu
Tabernáculo Santo e eterno!"
Nossas condolências a todos os familiares, em especial a seus
filhos Maria Aparecida de Souza Oliveira e José Roberto Simões
(Beto do Táxi).
Paz a sua alma!!!

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra. Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo.
Jornalista Responsável: João Vicente Nogueira (MTB 18.220/MG). Diagramação: João Vicente Nogueira. 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.

Nossa amiga Isaura Junqueira Fagundes, comemorou no último dia 28, 101 anos de vida.
Desejamos a aniversariante, felicidades, saúde e paz, rogando a Deus, muitas bençãos para sua vida.

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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Bike Fest São Lourenço
vai acontecer entre os
dias 18 e 20 de maio

A equipe da Secretaria de Turismo e Cultura junto com a ‘Productions Eventos’ realizou uma
reunião técnica, na tarde desta
quinta-feira (03), para tratar sobre
o Bike Fest São Lourenço, que irá
acontecer entre os dias 18 e 20
de maio.
O Bike Fest é um evento aberto, voltado para os amantes do
motociclismo, que reúne representantes de várias partes do Brasil, assim como acontece tradicionalmente na cidade de Tiradentes.
Toda estrutura será montada na
Praça Brasil com stands de marcas
renomadas, praça de alimentação,
shows e comércio local. De acordo com o responsável pelo even-

to, Milton Flores Furtado, em 2017,
durante os 3 dias de evento, o Bike Fest reuniu cerca de 12 mil pessoas. Esta é a segunda edição do
Bike Fest, e São Lourenço agrega
todos os requisitos de uma cidade
cultural e turística, além de estar
muito bem localizada entre Rio de
Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte.
O evento terá início na sexta-feira (18) a partir das 12h e se
estenderá até às 24h com o show
da banda U2 Cover. No sábado
(19), os stands estarão abertos a
partir das 10h e os shows terão
início a partir das 14h. No domingo (20), o evento se iniciará ás 10h
e encerrará às 14h.

Compareceram no encontro os
representantes da Polícia Militar
e Rodoviária, Corpo de Bombeiros, SLTrans e Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Saúde,
que proporcionarão todo apoio
para a realização do evento.
Maio Amarelo
Aproveitando a oportunidade
da campanha nacional “Maio Amarelo” de prevenção de acidente
de trânsito, a Production Eventos,
vai realizar em São Lourenço, durante a semana do Bike Fest, várias paradas educativas com os
motociclistas da cidade. Serão dadas instruções, distribuição de cartilhas e orientações sobre segurança no trânsito.

ESPORTE CLUBE SÃO LOURENÇO
Edital de Convocação: Assembléia Geral

O Diretor Presidente do E.C.S.L., no exercício de suas atribuições, capitulo X dos Artigos
38ºe 39º do Estatuto do Clube, convoca os associados para a eleição do Conselho Deliberativo do biênio - maio de 2018 a maio de 2019, a realizar-se no dia vinte e cinco de maio de
2018, de 09:00hs às 18:00hs, em sua sede social na Rua Coronel José Justino, 70, centro.
Poderão votar e serem votados: Todos os Sócios Proprietários em dia com suas obrigações
Estatutárias e que tenha no mínimo 1 (um) ano de Titularidade.

Luiz Carlos da Cunha
Diretor Presidente

HOTEL GUANABARA (SÃO LOURENÇO) SA
AVENIDA: GETÚLIO VARGAS N.º 423 – CENTRO
SÃO LOURENÇO – MINAS GERAIS
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
AVISO DE CONVOCAÇÃO
1Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social à Avenida Getúlio
Vargas n.º 423 em São Lourenço – MG, os documentos a que refere o Artigo 133 da Lei n.º
6404/76.
2Ficam os senhores acionistas convocados para as Assembléia Geral Ordinária que será realizada no dia 24 de abril de 2018 às 09:00 h. (nove horas), na sede social a fim deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a)
Discussão e votação do relatório da administração, Demonstrações Financeiras e Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2017.
b)
Eleição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal para o exercício de 2018 bem
como fixação dos respectivos honorários.
c)
Consequente reforma dos Estatutos Sociais.
d)
Assuntos de interesse geral da Sociedade.
São Lourenço(MG),14 de Março de 2018.
Carmen Sabra Barcia
Diretora Presidenta

Colheita de café começa com expectativa
de aumento de safra no Sul de Minas

Região deve produzir 16,4 milhões de sacas em 2018; em Carmo de Minas,
fazenda faz festa para comemorar início da colheita.

Começou a colheita do café no Sul de Minas. Com expectativa de crescimento,
cafeicultores e safristas já
trabalham nas lavouras de
olho na produtividade e também na qualidades dos grãos
colhidos.
Em 2017, as lavouras da
região produziram 13,68 milhões de sacas. Mas neste
ano, segundo a Companhia
Nacional de Abastecimento
(Conab), o Sul de Minas, conhecido por ter a maior produção cafeeira do país, deve
chegar a 16,4 milhões de sacas.
Só na Cooxupé, em Guaxupé (MG), os armazéns estão prontos pra receber cerca de 5,2 milhões de sacas
- 13% a mais que no ano passado.
Segundo o presidente da
cooperativa, Carlos Alberto
Paulino da Costa, um crescimento que se deve à bienalidade e também a um
maior investimento na produtividade.
“Nós estamos vendendo
mais fertilizantes, mais defensivos, e o produtor está
mais consciente da utilização da tecnologia. Por isso
que o aumento da produção
foi até maior do que o aumento de área”, afirma o Carlos Alberto Paulino da Costa,
presidente da Cooxupé.
Na propriedade do cafeicultor Renato Faria, em Varginha (MG), os primeiros
grãos de café colhidos já estão secando no terreiro. Ele
conta que, no ano passado,
a lavoura rendeu cerca de
800 sacas. Este ano, a expectativa é conseguir o dobro.

É produção com maior volume e também de qualidade. Segundo o engenheiro
agrônomo José Marcos Angélico de Mendonça, que é
também professor do Instituto Federal do Sul de Minas
em Muzambinho (MG), o clima ajudou na formação dos
grãos.
“O café está com bom vigor, bem folhado, está bem
granado, frutos bem desenvolvidos, uma maturação uniforme para essa planta. E isso vai refletir em qualidade”,
diz.
Para o produtor, fica a expectativa de que o preço pago pela saca compense o trabalho.
“Que seja justo para os
dois lados, senão o produtor
só trabalha. Se não sobrar
nada, ele não consegue investir na lavoura, ele não
consegue comprar um equipamento bom. Então, assim,
ele tem que ter retorno, senão ele não consegue tocar
o negócio”, afirma João Marciano de Assis Silva, que é
administrador de uma fazenda.
O aumento na produtividade também deve ser visto
em outras regiões. Segundo
a projeção da Conab, em
2018, a safra nacional deve
ficar entre 54,44 e 58,21 milhões de sacas - quase 30%
a mais que em 2017, quando
foram produzidas 44,97 milhões de sacas).
Festa para a colheita
E em uma propriedade de
café de Carmo de Minas (MG),
município que produz um dos
melhores cafés do Brasil, o
início da colheita é motivo

de comemoração. Tem até
festa para celebrar a apanha.
"Que a gente possa colher
bons frutos no decorrer da
safra. Vão com Deus", diz o
produtor Luís Paulo Dias Pereira Filho, em uma oração
antes do início do trabalho.
As palavras são usadas para motivar quem vai ser responsável pela colheita em
160 hectares. O trabalho deve seguir até setembro.
"Nós vamos ter que catar
grão a grão porque essa área
aqui, o intuito dela é não ter
grão verde, nem varrição",
explica o produtor aos funcionários.
A colheita selecionada tem
motivo. O café da área já está vendido para o Japão e a
expectativa é que os frutos
tenham uma pontuação altíssima.
"Precisa de muita atenção,
não pode ter contaminação
nenhuma. Ele tem que ser
colhido grão a grão, não pode ter nenhum grão imaturo,
porque quando se fala em
café de 90 pontos, às vezes
as pessoas pensam: ‘Café de
90 pontos é difícil?’. Não é
difícil, mas necessita de cuidado e é esse cuidado que
estamos tendo aqui hoje”,
diz Pereira Filho.
Para quem tem a função
diária de cuidar dos pés de
café, vê-los carregados e com
produtividade alta é um alívio.
“Sensação de dever cumprido, de todo o período que
a gente fez durante o ano. É
uma satisfação muito grande”, afirma o gerente Evanildon Alessandro Cipriano.
(Texto: G1 Sul de Minas)

www.sljornal.com.br

Mais uma escola roubada: "Eurípedes
Prazeres" é alvo de bandidos

Em menos de uma semana mais uma escola foi alvo de criminosos em São Lourenço. Desta
vez a escola-vítima foi a "Escola Estadual Eurípedes Prazeres", no bairro Vila Carneiro. Foram
roubados quatro notebooks, duas máquinas fotográficas, uma TV de 49 polegadas, um aparelho
de DVD, capa de retroprojetor e cabos do equipamento. Dois cadeados foram quebrados.
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Inscrições para o Prêmio Boas Práticas
Ambientais terminam em 13 de maio

O concurso tem o objetivo de reconhecer, incentivar e divulgar as boas práticas que prezem
pela água, recurso natural indispensável para o equilíbrio ambiental do estado e do Brasil
Os interessados em inscrever senvolvimento Sustentável (Semad). tado de Minas Gerais, e que possuam
ações e projetos de conservação,
Vão compor a comissão, ainda, regularizaçãoambiental,noscasosaplipreservação e recuperação do meio membros convidados, como pro- cáveis. As propostas devem também
ambiente e dos recursos hídricos fissionais e representantes de enti- atenderaosdemaiscritériosdoregulano Estado de Minas Gerais, têm até dades que atuam na área da temá- mento.Nãohálimitedequantidadede
o dia 13 de maio para fazer o cadas- tica do Prêmio. “O principal mérito práticas ou projetos a serem inscritos
tro no 2º Prêmio Boas Práticas Am- do prêmio é valorizar as pessoas que porummesmoparticipante,desdeque
bientais Águas Gerais.
trabalham em prol do meio ambien- estes sejam diferentes.
Quatrocategoriasserãopremiadas:
As inscrições são gratuitas e de- te, além de divulgar boas ideias, pavem ser realizadas por meio de for- ra que outras pessoas possam ado- Melhor prática ou projeto de cidadão
mulário e encaminhadas para este tá-las como exemplo”, afirma o as- ou grupo de cidadãos – pessoa física;
e-mail. A premiação do Sistema Es- sessor de Educação Ambiental e Melhorpráticaouprojetodasociedade
tadual de Meio Ambiente e Recur- Relações Institucionais da Semad, civilorganizada-pessoajurídica;Melhor
práticaouprojetodeórgãopúblicomusos Hídricos (Sisema) foi lançada em André Ruas.
13 de março e será entregue no iníO assessor explica que a ideia da nicipal, estadual ou federal – pessoa jucio de junho.
premiação surgiu em 2017 e, devi- rídica;MelhorpráticaouprojetodeinsO concurso tem o objetivo de do ao sucesso da primeira edição, tituições privadas – pessoa jurídica.
Serãopremiados,porordemdeclasreconhecer, incentivar e divulgar as a condecoração foi instituída oficialboas práticas que prezem pela água, mente neste ano pelo Sisema, por sificação, as três melhores práticas ou
recurso natural indispensável para meiodaResoluçãoConjuntaSemad/ projetos de cada categoria. Os venceo equilíbrio ambiental do estado e Feam/IEF/Igam nº 2.608, de 7 de doresdecadacategoriaserãocontemdo país. Na seleção, os inscritos se- março de 2018. “O Prêmio Boas Prá- pladoscomumcertificadoouumaplarão avaliados por uma comissão jul- ticas Ambientais agora é um pro- cadereconhecimento.Acerimôniade
gadora composta por servidores dos grama de governo, que fará parte premiação será realizada em Belo Hoquatro órgãos ambientais que inte- do calendário anual do Governo de rizonte, em junho deste ano.
Inscrições
gram o Sisema - Instituto Mineiro Minas Gerais e a cada edição terá
Para se inscrever no 2º Prêmio de
de Gestão das Águas (Igam), Fun- um tema diferente”, afirma.
dação Estadual do Meio Ambiente
Podem se inscrever pessoas fí- BoasPráticasAmbientais“ÁguasGerais”,
(Feam), Instituto Estadual de Flo- sicas ou jurídicas que possuam prá- o participante deverá preencher e enrestas (Feam), além da Secretaria ticas ou projetos de autoria própria, caminhar o formulário de inscrição pade Estado de Meio Ambiente e De- em execução ou executados no Es- raoe-mail:premio.boaspraticas@meioambiente.mg.gov.br.

Governador Fernando Pimentel assina contrato
para construção de laboratório de pesquisa e
desenvolvimento em Itajubá

Investimento de até R$ 32 milhões será aplicado na construção de laboratório de alta tensão desenvolvimento e projeção do Estado no cenário internacional

O governador Fernando Pimentel participou na manhã
desta segunda-feira (7/5), na
sede da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), em Belo Horizonte, da assinatura de contrato
para construção do primeiro
módulo do Instituto Senai de
Inovação – Centro Empresarial
de Desenvolvimento de Inovação da Indústria Elétrica e
Eletrônica (ISI-CEDIIEE), na cidade de Itajubá, no Território
Sul. Serão investidos cerca de
R$ 32 milhões pela Companhia
de Desenvolvimento de Minas
Gerais (Codemge) em parceria
com o Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai-MG).
A iniciativa pretende melhorar a infraestrutura no setor de equipamento elétrico
da região, potencializando as
ações em pesquisa e desenvolvimento, e aumentando a
produtividade e competitivi-

dade do Estado no mercado
internacional. Durante o evento, o governador Fernando Pimentel reforçou a importância
da parceria com a Fiemg e Confederação Nacional da Indústria (CNI) para fortalecimento
da indústria e melhoria da economia mineira.
“Eu acho que nós todos aqui
temos a mesma intenção, nós
queremos melhorar nosso estado, melhorar a qualidade de
vida das pessoas, queremos
um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, e um Brasil melhor evidentemente. E aí se a gente
tem essa boa vontade, se a
gente tem capacidade de trabalho que Minas tem de sobra,
e se a gente não permitir que
a burocracia do Estado e essa
tempestade judicial nos atrapalhe, nós damos conta do recado. Não tem crise que bote
medo na gente”, disse o governador.

O presidente da Fiemg, Olavo Machado Junior, reforçou
a importância de o Estado ser
parceiro em investimentos como o anunciado hoje. “É gratificante celebrar este momento de apoio do Governo de Minas Gerais, parceiro estratégico da Fiemg e da Confederação Nacional das Indústrias,
para a construção no nosso
estado do mais moderno laboratório do setor eletroeletrônico da América Latina e de
toda a indústria nacional. Neste ano em que iniciamos a retomada do crescimento econômico, nada melhor do que
celebrar ações planejadas para transformar em realidade
negócios e oportunidades para todos os mineiros”, comemorou.
O presidente da Confederação Nacional das Indústria,
Robson Braga de Andrade, também destacou que inciativas
como esta ajudam no proces-

so de recuperação e fomento
à economia em Minas Gerais.
“Esse ato que nós assinamos
aqui é certamente um projeto
de desenvolvimento de Minas
Gerais. Nós estamos trabalhando para a construção de uma
nova indústria, que a gente
ainda não sabe ao certo como
será no futuro. E só tem uma
maneira que nós temos para
ajudarmos a construção dessa
nova indústria, que é o investimento em tecnologia, em
inovação e em pesquisa, movimento que acontece no mundo inteiro, com destaque para
as principais economias”, destacou.
Investimento
O laboratório terá capacidade para atender à demanda
da indústria elétrica e eletrônica para testes de alta tensão
e alta potência. No espaço, serão ofertados diversos ensaios,
como tensão aplicada sob fre-

quência industrial a seco e sob
chuva, impulso atmosférico e
de manobra a seco e sob chuva, tensões combinadas e medições de descargas parciais,
por exemplo.
A ideia é que o ISI-CEDIIEE
seja referência institucional
para soluções inovadoras, pesquisa e desenvolvimento de
atividades relacionadas aos
setores de energia elétrica, petróleo e gás e de indústrias de
máquinas e equipamentos. A
iniciativa do Governo do Estado tem como objetivo fomentar o desenvolvimento econômico e a geração de negócios,
emprego e renda. Também
permitirá a disponibilização de
infraestrutura de pesquisa e
desenvolvimento e a consequente promoção de inovação
e geração de novas soluções
a serem ofertadas no mercado, contribuindo, inclusive, para a redução de importações.
O deputado estadual Ulisses Gomes destacou a importância do empreendimento
para melhoria e desenvolvimento da região. “É uma satisfação vermos esse investimento tão esperado, e que já
está em andamento, e a im-

portância que ele é para a região, sobretudo em uma região
preparada não só geograficamente, mas também pela capacidade que tem, pela sua
mão de obra e pela sua formação. Tenho certeza que essa iniciativa facilitará a atração
de grandes investimentos”, reforçou.
O presidente da Companhia
de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemge), Marco Antônio Castello
Branco, valorizou o investimento no setor para desenvolvimento em uma das áreas mais
estratégicas para o Estado. “Assumimos um compromisso com
a indústria elétrica porque ela
foi identificada como uma das
sete indústrias com produtividade superior do que as de
São Paulo. E quando veio essa
iniciativa de criar um centro
estruturado em Minas Gerais
de grande capacidade de desenvolvimento e de teste do
produto, ela se enquadra dentro do escopo estratégico de
fortalecer a indústria onde ela
já possui uma produtividade
maior do que a média nacional”, explicou. (Texto: Agência
Minas Gerais)
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Governador Fernando Pimentel entrega 72 novas
viaturas para a Polícia Militar de Minas Gerais

Veículos serão utilizados para reforçar o trabalho de segurança pública em 68 municípios de diversas regiões do Estado

O governador Fernando
Pimentel entregou nesta
sexta-feira (4/5) no Palácio
da Liberdade, em Belo Horizonte,
72 novas viaturas para a Polícia
Militar de Minas Gerais (PMMG).
Ao todo, foram investidos R$
5,2 milhões para a aquisição
dos veículos que vão reforçar
o trabalho da segurança pública
em 68 municípios de diversas
regiões do Estado. Os recursos
para a compra dos veículos
são provenientes de emendas
parlamentares.
As novas viaturas serão
utilizadas no patrulhamento
preventivo e ostensivo,
oferecendo mais condições
de trabalho aos policiais e,
consequentemente, melhorando
o atendimento das demandas
da população mineira. Fernando
Pimentel reforçou, em seu
discurso, a escolha de sua
gestão em manter os serviços
públicos funcionando, apesar
de todas as dificuldades
financeiras. Segundo o
governador, Minas Gerais
evitou, assim, o colapso em
áreas com segurança, educação
e saúde, tal como ocorre em
outros estados.
“Nós tivemos redução dos
crimes violentos em Minas
Gerais de quase 30%, comparando
2017 com 2016. Tivemos
queda também de 30% no
primeiro trimestre deste ano.
É uma tendência. Então, nós
temos que registrar isso,
porque se tem uma coisa que
Minas Gerais hoje tem orgulho
é da situação da segurança
pública do Estado. Está muito
melhor do que antes e muito
melhor do que a média
brasileira. Isso se deve ao
trabalho da nossa Polícia
Militar, da nossa Polícia Civil,
das forças prisionais, enfim,
do nosso aparato de segurança
pública. Então, nós temos
orgulho da nossa polícia e
vamos continuar apoiando
o trabalho dela”, afirmou.
O governador ainda pontuou
a opção da atual gestão por
desenvolver ações que
demandam menor investimentos,
mas que trazem resultados
significativos na vida dos
cidadãos, ao invés de “fazer
obras suntuosas, palácios
modernos ou gastar dinheiro
fazendo coisas de luxo”.
“Os prefeitos sabem a
importância de ter uma viatura
nova para a Polícia Militar,
de uma ambulância nova para
a sua cidade, de um trecho
de asfalto pequeno. Hoje
recebi empresários da cidade
de Carlos Chagas. Nós fizemos
um trecho pequeno de asfalto
na cidade, ligando um distrito
à estrada principal. Pouca

coisa, mas com esse pequeno
trecho de asfalto, como havia
um frigorífico nesse distrito,
viabilizou as exportações de
carne daquele frigorífico para
o mundo inteiro, porque a
vigilância sanitária impedia
que se passasse num trecho
de terra a carne não poderia
ser exportada. São obras
aparentemente pequenas,
mas que fazem a diferença.
Essa é a escolha que Minas
Gerais fez e vai continuar
nesse caminho”, finalizou.
Em entrevista à imprensa,
o comandante-geral da PMMG,
coronel Helbert Figueiró de
Lourdes, destacou que a
entrega se soma aos esforços
do Governo do Estado dentro
do Programa +Segurança, que
realiza uma série de investimentos
na segurança pública e que
permitiram uma redução
contínua do número de crimes
violentos no Estado.
“Essas viaturas se somam
a vários esforços que a gente
tem feito, especialmente com
as cidades do interior, numa
intenção incessante de retomar
a tranquilidade desses
municípios. E um recurso
logístico novo como esse traz
motivação para a tropa trabalhar
e, obviamente, uma presença
mais ostensiva da Polícia
Militar nessas cidades”, afirmou.
Além de entregas de carros
já realizadas, destacam-se
como ações importantes do
programa a ampliação do
número de policiais militares
atuando em todos os Territórios
mineiros e a digitalização da
rede de rádio da PMMG,
garantindo maior segurança,
qualidade e cobertura para
o Estado.
Diálogo e trabalho
Representando os demais
prefeitos na cerimônia, o
chefe do Executivo de Aimorés,
Marcelo Marques, destacou
o comprometimento dessa
gestão estadual com a segurança
pública. “Gostaríamos de
agradecer ao governo. Com
a implantação dos Fóruns
Regionais nesta gestão,
conseguimos avanços para
o Vale do Jequitinhonha.
Conquistamos a nossa Companhia
de Polícia Militar em Aimorés
e, recentemente, o Corpo de
Bombeiros na cidade de
Resplendor”, disse.
Já o deputado federal Fabio
Ramalho, vice-presidente da
Câmara Federal, avaliou que
as forças de segurança de
Minas Gerais têm feito um
trabalho que poderia ser
exemplo para outros Estados.
“Minas tem demonstrado que
é a terra do diálogo, da conversa
e, sobretudo, das montanhas,

que nos inspiram a paciência.
E essa paciência demonstra,
em momentos difíceis, que
temos de avançar. As polícias
em Minas têm feito um trabalho
invejável para todo o país.
As dificuldades que Minas
têm hoje não são do governador,
são dos tempos. As coisas
em Minas Gerais poderiam
ter sido construídas há mais
tempo, não vou culpar ninguém,
cada governador fez a sua
parte. Temos que procurar
um caminho. Temos uma
bancada unida, independentemente
da cor partidária”, destacou.
A cerimônia também contou
com a presença dos secretários
de Governo em exercício,
Francisco Moreira, de Cidades
e de Integração Regional,
Carlos Murta, o secretário
adjunto de Segurança Pública,
Aílton Aparecido de Lacerda;
o chefe da Polícia Civil, João
Octacílio Silva Neto; o presidente
do Tribunal de Justiça Militar
de Minas Gerais, coronel
James Ferreira Santos; o chefe
do Gabinete Militar e coordenador
estadual da Defesa Civil,
coronel Fernando Arantes;
o chefe do Estado Maior do
Corpo de Bombeiros Militar
de Minas Gerais, coronel
Edgar Estevo; o secretário
executivo do Fórum Regional
Território Metropolitano,
Ronaldo Manassés; os deputados
federais Edson Moreira, Mauro
Lopes, Jô Moraes, Lincoln
Portela, Marcelo Aro, Saraiva
Felipe, Weliton Prado; os
deputados estaduais Durval
Ângelo, João Magalhães, Celise
Laviola, Ulisses Gomes, Paulo
Guedes e Leo Portela; além
de prefeitos, vereadores e
demais autoridades.
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