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São Lourenço realiza o 1º
Concurso de Presépios
As inscrições são gratuitas e vão até
o dia 17 de dezembro

A Prefeitura Municipal de
São Lourenço, através da
Diretoria de Cultura e do Conselho Municipal do Patrimônio
Cultural, realizará o Primeiro
Concurso de Presépios de
São Lourenço.
Serão premiadas até oito
produções em duas categorias: presépios tradicionais e
não tradicionais.
A Prefeitura informou que
o concurso tem como um dos
objetivos “promover, dinamizar e preservar a cultura
popular da criação de presépios natalinos, valorizando
as técnicas artesanais e artísticas locais, incentivando
a utilização de materiais e
matérias-primas recicláveis”,

além de fomentar e preservar
a cultura e a memória das
tradições religiosas populares
do Natal.
O valor total das premiações é de R$ 5.200,00, sendo
que será utilizado como fonte
a verba proveniente do Fundo
do Patrimônio Cultural, que
é recebida através do ICMS
Cultural para investimento
e difusão da cultura na cidade.
O concurso é aberto para
toda a comunidade, portanto
qualquer pessoa pode participar. As inscrições são gratuitas
e vão até dia 17 de dezembro.
A divulgação do resultado será
dia 27 de dezembro.
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Trânsito de São Lourenço
sofrerá modificações
A partir do dia 25 de novembro horário de carga e descarga e sentido de duas ruas do centro serão modificados

A Prefeitura de São Lourenço, através do Conselho
Municipal de Trânsito (COMUTRAN), informou que, a partir
do dia 25 de novembro, haverá a implantação da primeira
fase das mudanças do trânsito
na parte central da cidade.
O anúncio foi feito em reunião pública, que aconteceu
na Câmara Municipal, no dia
06 de outubro, terça-feira,
ministrada pelo Gerente de
Trânsito e Transporte de São
Lourenço, Carlos Otávio de
Castro Brito e pelo Presidente
do Comutran, José Carlos
Ribeiro Marques.
Um estudo feito na cidade
pela empresa Locale Trânsito e Transporte apontou
diversas melhorias que serão
implantadas a partir deste
mês, e terão continuidade
em 2019.
Nesta primeira etapa será

feita a reestruturação da sinalização vertical de todo o Centro da cidade. Haverá novo
horário de carga e descarga,
que passará a ser das 19h às
9h. Neste caso, o período de
adequação é de 30 dias após
o início da reestruturação, ou
seja, até 25 de dezembro.
Mudanças também acontecerão nos sentidos de duas
ruas importantes do centro.
A Rua Coronel Ferraz agora
vai descer e Rua Wenceslau
agora vai subir, somente no
trecho compreendido entre a
Avenida D. Pedro II e a Rua
Coronel José Justino.
Outra importante modificação é na Rua Coronel Ferraz,
no trecho compreendido na
Av. Antônio Junqueira de
Souza e Coronel José Justino,
onde terá estacionamento em
45º, aumentando o número de
vagas no local.

Chamadas
Brasil bate recorde mensal
e exporta 3,74 milhões de
sacas de café em outubro
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Desmatamento na Amazônia
explode durante período
eleitoral
Página 02

Defesa Civil promove
encontro para tratar
o período chuvoso na
microrregião
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FAÇA JÁ SUA ASSINATURA

Receba semanalmente, em sua
casa, nossas quatro edições de
terça a sexta-feira

35-3332-1008
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Atos e Gerais

Prefeitura Municipal Brasil bate recorde mensal
e exporta 3,74 milhões de
de Andrelândia
PROCESSO 147/2018 – PREGÃO
PRESENCIAL 080/2018
Aviso de Licitação: Registro de Preço
para futuras e eventuais contratações de
microempresas, empresas de pequeno
porte e equiparadas especializadas na
prestação de serviços de estruturas,
visando atender a realização de even-

tos no Município de Andrelândia – MG,
conforme condições e especificações
contidas no TERMO DE REFERÊNCIA.
Entrega de Envelopes e Sessão Pública
dia 30/11/2018, com início às 09:00
horas. Informações Tel.: (035) 33251432 ou e-mail licitacao@andrelandia.
mg.gov.br. Pregoeira: Aline de Almeida
Rizzi - MG, 12/11/2018.

sacas de café em outubro
Embarques no mês foram 29,1%
superiores na comparação com
outubro de 2017

Foto: Reprodução Esbrasil

Prefeitura Municipal de
Bom Jardim de Minas
EXTRATO DE CONTRATO

Processo administrativo n°
054/2018, Convite nº 003/2018,
CONTRATO 059/2018. Contratada:
R.S. CONTABILIDADE. Objeto do
contrato: Prestação de serviços de

assessoria contábil a serem prestadas na sede da Prefeitura Municipal
de Bom Jardim de Minas. Prazo de
12 meses. Valor total: R$ 51.600,00.
Bom Jardim de Minas, 01 de novembro de 2018. Sérgio Martins. Prefeito
Municipal.

Para onde caminham os
empregos e as profissões
O profissional do futuro deve
desenvolver diversos aspectos
Por Elton Ivan Schneider
É difícil aceitar que nossos
empregos e profissões, da forma com que conhecemos hoje,
estão com os dias contados. O
assunto envolve sentimentos e
emoções profundas, pois ocupações com as quais convivemos
diariamente serão impactadas
de forma direta e transformadas
pelo uso intensivo de tecnologias. Isso independe do nível
educacional exigido, pois desde
frentistas, caixas de supermercado e cobradores de ônibus até
pilotos de avião, anestesistas,
engenheiros e advogados sentirão na pele as transformações.
Muitas profissões serão extintas e outras serão reinventadas
com novos nomes, formatos, recursos e funcionalidades. Sendo
assim, um conselho: acalme-se!
Não rasgue seu diploma nem
sua carteira de trabalho, pois
suas experiências ainda serão
proveitosas. O fato é que você
precisará de uma reengenharia
profissional.
O profissional do futuro deve
desenvolver diversos aspectos.
Precisa dominar as tecnologias,
cada vez mais necessárias para
automação de processos, mas
também deve ter desenvoltura
para lidar com pessoas e trabalhar em equipe. A integração de
pessoas, processos, sistemas
e negócios compõem o que
chamamos de integração estratégica. Além disso, é importante
ter liderança, visão de futuro e
pensamento criativo.
Em 2019, já será possível
seguir carreiras diferenciadas,
desenvolvendo as características supracitadas. Algumas
vocações que se tornarão comuns:
a - Se você procura por
profissões mais técnicas: bioinformacionista, engenheiro-hospitalar, arquiteto e engenheiro
3D, gestor de resíduos, analista
de reciclagem, especialista em
energias renováveis ou energias alternativas, fazendeiro
vertical, Bring Your Own IT Facilitator, gestor de ecorrelações

e advogado tributário.
b - Se você gosta de lidar
com pessoas: coach pessoal,
coach físico ou coach financeiro, especialista em simplicidade,
gestor de qualidade de vida, especialista em geração de novas
experiências de vida, especialista em home office, profissionais
de saúde mental, conselheiro
de aposentadoria, gerente de
relações éticas, consultor de
imagem, cuidador de pessoas,
gerente de herança.
c - Se você gosta de profissões voltadas às redes sociais:
profissional de marketing digital,
especulador de moedas alternativas (bitcoin), alfaiate digital,
corretor de dados pessoais,
influenciador digital, assessor de criadores de conteúdo,
analista de Big Data, gestor de
comunidades.
d - Se você deseja trabalhar
com tecnologia da informação:
hacker genético, técnico em
telemedicina, detetive de dados,
perito forense digital, condutor
de drones, gerente de desenvolvimento de inteligências
artificiais, técnico de cuidados
assistidos por inteligências
artificiais, analista de cidades
cibernéticas, diretor de portfólio
genômico, inspetor de rodovias,
oficial de diversidade genética,
desenvolvedor de dispositivos vestíveis e instaladores
domésticos especialistas em
tecnologia.
Todas essas profissões ainda não são consagradas ou
profissionais, mas estão se consolidando como áreas promissoras para o desenvolvimento
de novas competências. Os cursos de graduação específicos
para quem quer atuar nessas
áreas já estão se adaptando
para as novas demandas, por
exemplo os cursos de Marketing
Digital e Gestão da Tecnologia
da Informação, ofertados pelo
Centro Universitário Internacional Uninter.
* Elton Ivan Schneider é
diretor da Escola Superior
de Gestão, Comunicação e
Negócios da Uninter.

Sete dos dez principais destinos de café brasileiro tiveram
aumento na importação do produto no ano civil
Considerando a soma de
café verde, solúvel e torrado &
moído, o Brasil exportou 3,74
milhões de sacas de café em
outubro, estabelecendo um novo
recorde mensal. O volume foi
29,1% superior ao total de sacas
exportado no mesmo mês de
2017, quando o país exportou 2,9
milhões de sacas. Já em relação
a setembro deste ano, quando o
Brasil exportou 3,12 milhões de
sacas de café, o aumento foi de
20,1%.
A receita cambial em outubro chegou a US$ 490 milhões,
variação positiva de 0,7% em
relação ao mês de outubro do
ano passado e de 15,3% na
comparação com setembro
deste ano.
Com relação às variedades
embarcadas, o café arábica
representou 82,5% do volume
total de café exportado no mês,
com mais de 3 milhões de sacas,
crescimento de 20,2% na comparação com outubro de 2017.
O café robusta representou
9,7% das exportações de café
em outubro, com 364,7 mil sacas
exportadas, aumento de 1.797%
em relação com ano passado.
Já o café solúvel, por sua vez,
representou 7,7% do volume
total exportado em outubro, com
288,9 mil sacas. Em relação a
outubro de 2017, houve queda
de 6,8% na exportação dessa
variedade.
Ano Civil (janeiro a outubro
de 2018)
No acumulado do ano civil,
o Brasil já registrou um total de
27,5 milhões de sacas exportadas, crescimento de 10,3% na
comparação com igual período
do ano passado. A receita cambial nessa comparação apresentou queda de 4,9%, alcançando
US$ 4 bilhões.
No período, o café robusta
segue chamando a atenção pelo
crescimento nas exportações.
Até o momento, foram embarcadas 2 milhões de sacas de
robusta, crescimento de 874,5%
em comparação com os dez primeiros meses do ano passado,
quando a estiagem ocorrida no
Espírito Santo em 2015/16 havia prejudicado a produção da
variedade.
“Os volumes de exportação
de café foram muito positivos o
mês de outubro, registrando um
novo recorde de volume mensal
atingido. Continuamos com os
problemas de rolagem dos embarques nos navios, caso contrário, poderíamos ter atingido o patamar de 4 milhões de sacas. Os
dados indicam uma performance
positiva para os próximos meses,
encerrando o ano civil com bons
resultados e consolidando cada
vez mais a liderança do Brasil

em volumes exportados e o
compromisso com a qualidade
e a sustentabilidade”, declara
Nelson Carvalhaes, presidente
do Cecafé.
Principais destinos
EUA, Alemanha e Itália seguem sendo os três principais
destinos do café brasileiro no
ano civil de 2018. Os EUA importaram 4,8 milhões de sacas de
café de janeiro a outubro (17,5%
do volume total exportado no
período); a Alemanha importou
4,27 milhões (15,5%); e a Itália,
2,6 milhões (9,4%).
Na sequência estão: Bélgica,
com 6,9% (1,9 milhão de sacas);
Japão, com 6,6% (1,8 milhão de
sacas); Reino Unido, com 4%
(1,1 milhão de sacas); Turquia,
com 2,9% (805 mil sacas); Federação Russa, com 2,7% (746 mil
sacas); Canadá, com 2,4% (662
mil sacas) e França, com 2,3%
(635 mil sacas).
Entre os principais destinos,
quase todos – exceto EUA,
Alemanha e Federação Russa,
- compraram mais café brasileiro
no ano civil de 2018, comparando com o ano passado. O Reino
Unido se destaca com aumento
de importação em 124,57%
em relação a 2017, seguida
da Bélgica, com 34,03%; Itália,
com 11,71%; Japão, 5,17%;
França, 5,74%; Canadá, 4,57%;
e Turquia, 3,23% a mais de
importação de café do Brasil,
respectivamente.
Diferenciados
Em relação aos cafés diferenciados, no ano civil, o Brasil
exportou 4,9 milhões sacas,
uma participação de 18,1% no
volume total do café exportado,
e 22,1% da receita cambial. Em
relação ao mesmo período de
2017, o volume representou um
crescimento de 27,3%.
Os principais destinos no
período foram: Estados Unidos,
responsável por 20% (1,01 milhões de sacas); seguido pela
Alemanha, com 13,4% (668 mil
sacas); Bélgica, com 12,2% (604
mil sacas); Itália, com 8,9% (441
mil sacas); Japão, com 8,7%
(431 mil sacas); Reino Unido,
com 5,6% (278 mil sacas) e
Holanda, com 3,1% (151 mil
sacas).
Preços
Em outubro, o preço médio
da saca de café foi de US$
130,86/saca, queda de 22% na
comparação com outubro de
2017, quando a média era de
US$ 167,75/saca.
Portos
O Porto de Santos segue
na liderança da maior parte das
exportações no ano civil, com
81,2% (22,3 milhões de sacas),
enquanto que o Porto do Rio de
Janeiro aparece na sequência,
com 12,1% dos embarques (3,3
milhões de sacas).
Fonte: Revista Cafeicultura
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Desmatamento na
Amazônia explode
durante período eleitoral

Principal aumento do desmatamento ilegal ocorreu na divisa entre o
Acre e o Amazonas

O desmatamento na região
amazônica cresceu 48,8% de
agosto a outubro, os meses da
campanha eleitoral, em comparação com o mesmo período do
ano passado. A floresta perdeu
1.674 km2 nesses três meses,
área um pouco maior do que a
do município de São Paulo.
Os números são do Deter B,
projeto do Inpe (Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais) que
monitora o desmatamento em
tempo quase real para subsidiar
a fiscalização ambiental. A taxa
oficial é calculada pelo sistema
Prodes, de maior resolução,
mas os dois métodos têm alta
convergência.
O principal aumento no desmatamento ilegal ocorreu na
divisa entre o Acre e o Amazonas, em região de influência da
BR-364. Nesses estados, os
saltos foram de 273% e 114%,
respectivamente. A pecuária é o
principal culpado.
O coordenador do programa
de monitoramento da Amazônia,
Cláudio Almeida, diz que esses números têm de ser vistos
com cautela, pois fatores como
ocorrência de nuvens e outras
variáveis diminuem a precisão
do Deter. Feita a ressalva, ele
afirma que o salto de quase 50%
preocupa.
“A literatura mostra que diversos fatores levam a um aumento
no desmatamento: especulação
imobiliária, expansão da fronteira
agropecuária, consolidação de
infraestruturas regionais, como
estradas e portos, e expectativas
de desenvolvimento regional”,
diz.
Esse aumento, porém, não
será detectado pela taxa de
desmatamento anual deste ano.
A tendência é de uma área desmatada ligeiramente maior do
que a de 2017.
Isso ocorre porque o “ano
Prodes”, usado para cálculo
oficial, é medido de agosto a
julho do ano seguinte. Ou seja,
o desmatamento dos últimos
três meses só será contabilizado
oficialmente em 2019.
O monitoramento da ONG
Imazon, do Pará, também indica
um recente aumento no desmate. Em setembro, o SAD (Sistema de Alerta de Desmatamento)

registrou um crescimento de 84%
em relação ao mesmo período
de 2017.
“São valores bastante altos
comparados com o mesmo período do ano anterior, mas é cedo
pra fazer qualquer tipo de inferência sobre os dados”, ressalva
Antônio Fonseca, pesquisador
do Imazon.
As áreas mais desmatadas,
segundo o SAD, são propriedades privadas ou áreas em diversos estágios de posse (58%).
Em seguida, aparecem assentamentos de reforma agrária (24%)
e unidades de conservação
(14%).
O desmatamento em terras
indígenas (TI) representa apenas
4% do total. Praticamente metade
foi detectada na TI Apyterewa, no
Pará, onde o governo federal não
cumpriu uma decisão de 2015 do
STF determinando a retirada de
invasores não indígenas.
O ritmo de desmate dos últimos meses só não foi pior por
causa das chuvas acima da
média do período. Com isso, a
ocorrência de focos de incêndio,
prática associada ao desmatamento, esteve abaixo da média
histórica.
Procurado, o Ibama afirmou
que apenas comenta os dados
oficiais de desmatamento calculados pelo Prodes.
O desmatamento na Amazônia costuma aumentar nos anos
eleitorais, em meio a promessas
de políticos de que legalizarão
terras griladas ou flexibilizarão a
legislação ambiental caso sejam
eleitos.
Neste ano, a promessa veio
também da campanha do presidente eleito, Jair Bolsonaro
(PSL). Em acenos ao agronegócio e apoiado pela bancada
ruralista, ele criticou várias vezes
a fiscalização do Ibama e disse
que o país tem um excesso de
unidades de conservação e de
terras indígenas.
Eleitoralmente, a estratégia
deu certo. Levantamento mostrou
que o desmate nos municípios da
Amazônia pró-Bolsonaro foi duas
vezes e meia maior que o número
equivalente nos municípios que
votaram mais em Fernando Haddad (PT) no segundo turno.
Fonte: Folhapress
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São Lourenço realiza o 1º
Concurso de Presépios
As inscrições são gratuitas e vão até
o dia 17 de dezembro

A Prefeitura Municipal de São
Lourenço, através da Diretoria de
Cultura e do Conselho Municipal
do Patrimônio Cultural, realizará o
Primeiro Concurso de Presépios
de São Lourenço.
Serão premiadas até oito
produções em duas categorias:
presépios tradicionais e não
tradicionais.
A Prefeitura informou que
o concurso tem como um dos
objetivos “promover, dinamizar
e preservar a cultura popular da
criação de presépios natalinos,
valorizando as técnicas artesanais e artísticas locais, incentivando a utilização de materiais
e matérias-primas recicláveis”,
além de fomentar e preservar a
cultura e a memória das tradições
religiosas populares do Natal.
O valor total das premiações
é de R$ 5.200,00, sendo que
será utilizado como fonte a verba
proveniente do Fundo do Patrimônio Cultural, que é recebida
através do ICMS Cultural para
investimento e difusão da cultura
na cidade.
O concurso é aberto para
toda a comunidade, portanto
qualquer pessoa pode participar.
As inscrições são gratuitas e vão
até dia 17 de dezembro. A divulgação do resultado será dia 27
de dezembro.
Como valorização da arte, as
imagens deverão ser esculpidas
ou modeladas pelo autor, não
sendo aceitas imagens comerciais. As imagens poderão ser

Defesa Civil promove
encontro para tratar
o período chuvoso na
microrregião
Região do Sul de Minas tem o segundo
maior número de amostras selecionadas
Foto: Assessoria Prefeitura de S.L

Coordenadores da Defesa Civil de várias cidades estiveram presentes

executados em quaisquer técnicas e materiais, exceto obras realizadas com materiais perecíveis
ou adulteráveis.
Entre os dias 18 de dezembro a 26 de Dezembro, todas as
obras ficaram expostas para o
público, onde cada visitante terá
direito a um voto para eleger o
melhor Presépio Tradicional e um
voto para eleger o melhor presé-

pio Não Tradicional. Para dar seu
voto, o visitante deverá levar um
documento com foto, podendo
ser RG, Carteira de Habilitação
ou Carteira de trabalho.
O lugar da exposição ainda
está sendo definido pela Secretaria.
A escolha dos ganhadores
será feita através do voto popular
e por uma comissão julgadora,

composta por cinco membros
escolhidos entre os profissionais
do setor de Cultura, Educação
e Comunicação pela Prefeitura
Municipal de São Lourenço.
De 03 de Janeiro 2019 ao dia
06 de Janeiro de 2019, haverá
exposição com as obras selecionadas e premiadas e as demais
obras que participaram que desejarem continuar exposta.

Secretaria de Saúde realiza
Seminário da Atenção Básica
Evento reuniu servidores que trabalham diretamente na
Atenção Básica de São Lourenço

A Secretaria de Saúde realizou na última sexta-feira, dia 09,
o Seminário de Atenção Básica,
na Faculdade São Lourenço.
O evento foi destinado
aos servidores que trabalham
diretamente na Atenção Básica e contou com a presença
dos médicos(a), enfermeiros
(a), profissionais do NASF
(nutricionista, psicólogos, fi-
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São Lourenço

sioterapeuta, entre outros),
odontólogos e representantes
da comunidade (Conselho
Municipal de Saúde).
O Seminário foi realizado
no período das 9h às 17h30
e foram realizadas palestras
e oficinas de trabalho com a
supervisão dos coordenadores
da Estratégia de Saúde da Família do município de Carmo

de Minas.
Para o Secretário de Saúde
de São Lourenço, Dr. Wilton
José Negreiros Junqueira, este
evento é um marco na história
da Atenção Básica de Saúde no
município, por tratar da valorização dos profissionais bem como
a integração com a população
atendida. “Agradeço a todos
pela organização e participação

no evento”, finalizou.
A Prefeita Célia Cavalcanti
realizou a abertura do evento,
que também contou com a participação do Secretário de Saúde
Carmo de Minas e presidente
do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde,
Mauro Guimarães Junqueira.
Com informações da
Secretaria de Saúde

Aconteceu na tarde do dia
09 de novembro, no auditório
da Secretaria de Educação, a
reunião anual do “Período Chuvoso” da nossa microrregião.
O encontro é organizado
pelo Corpo de Bombeiros de
Minas Gerais, através do 3º Pelotão de Bombeiros e Coordenadoria de Proteção de Defesa
Civil de São Lourenço.
Foi apresentado pelo Corpo
de Bombeiros todas informações sobre a área de atuação
do pelotão, bem como a necessidade das Coordenadorias
de Proteção e Defesa Civil dos
municípios estarem regularizadas. O Coordenador Municipal
de Proteção e Defesa Civil
(COMPDEC) de Soledade de
Minas, representado por Ronaldo, fez um relato sobre o
evento climático que ocasionou
alagamento e enxurradas na

área urbana e rural daquele
município recentemente.
Encerrando a reunião o
COMPDEC de São Lourenço, Eduardo de Souza, realizou uma apresentação sobre
captação de recursos para
obras de prevenção e sobre
a importância da integração
da comunicação para evitar
as famosas “Fake News” que
trazem prejuízos aos trabalhos
no período chuvoso.
Estiveram presentes representantes das Coordenadorias
de Defesa Civil das cidades
de: São Lourenço, Carmo de
Minas, Soledade, Caxambu,
Baependi, Itamonte, Cristina
e Três Corações bem como
representantes do SAAE São
Lourenço e 57º Batalhão de
Policia Militar.
Com informações da Prefeitura de São Lourenço
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Entretenimento

Queijo de Cruzília leva medalha de prata no
maior concurso de queijos do mundo
Azul de Minas é um Gorgonzola cremoso produzido pela
Laticínios Cruzília

O Azul de Minas levou
medalha de prata no 31º
Mundial de Queijos, realizado neste ano em Bergen, na Noruega. O queijo
mineiro é um gorgonzola,
produzido pela Laticínios
Cruzília, da cidade de
Cruzília, no Sul do estado.
O grande campeão do
concurso foi o Fanaost,
um gouda envelhecido e
produzido pelo norueguês
Jørn Hafslund a partir do
leite de um rebanho de
apenas 12 vacas em Ostegården.
A premiação aconteceu no último dia 2 e avaliou 3.472 queijos.
O gorgonzola mineiro
dos irmãos Luiz e Carlos
Medeiros Almeida é um
queijo de leite pasteurizado, curado por cerca
de 45 dias em uma sala
exclusiva da produção
no Sul de Minas. Além do
Azul de Minas, a fábrica
comercializa as marcas ‘A
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Lenda’, ‘Santo Casamenteiro’, ‘Cruzília Reserva’
e a linha ‘Todos os Dias’,
com os mais conhecidos e
consumidos pelo público.
Ao todo, foram premiados 599 queijos com
medalha de bronze, 486

de prata, 339 de ouro
e 78 chamados ‘super
ouro’, que disputaram o
título mundial. Em 2016,
o Tulha, da Fazenda Atalaia, em São Paulo, levou
medalha de ouro.
Tradicionalmente, o

Cruzadinha

concurso é realizado em
Nantwich, na Inglaterra. No entanto, nos últimos anos, a premiação
tem percorrido cidades já
premiadas com queijos
vencedores. A próxima
edição, em 2019, será

realizada em Bergamo,
na Itália.
Mineiros premiados
No ano passado, outros 11 queijos produzidos
em Minas Gerais foram
premiados no Salão Mundial do Queijo, realizado em Tours, na França.
Concorreram mais de 700
competidores de 20 países.
Um queijo da Fazenda
Caxambu, de Sacramento, no Alto Paranaíba,
foi premiado com o selo
‘Super Ouro’. Outro queijo da Cruzília, o Santo
Casamenteiro, também
foi agraciado no concurso
francês.
O queijo minas artesanal é reconhecido como
Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro pelo Instituto
de Patrimônio Histórico
Nacional (Iphan).
Com informações
do Jornal Estado de
Minas
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Alberto, um legado à
História

Alberto, um cidadão
lusitano, que por prescrição médica, ao final da
década de 40, foi buscar
tratamento de saúde na
região serrana fluminense, Paty do Alferes, e que
dada a sua total recuperação veio radicar-se à
localidade, tornando-se
um quiosqueiro ao arrendar da rede ferroviária o
quiosque da estação, e
passou a ser como outros
tantos, um contador de
histórias sobre os trens,
cujos episódios narrados
entre humor e tristeza,
sempre traziam curiosidade e interesse àqueles
que a ele se chegavam a
ouvir suas interessantes
narrativas.
Recordando suas infindáveis histórias, lembro-me de um episódio
que o marcou sobremaneira, pois se tratava de
uma personagem patrícia, cujas consequências,
além de bastante humorosas, causou enorme
transtorna não só a ele,
como em todo o ramal
férreo, tal a excentricidade do fato em si.
Logo após deixarem o
expresso procedente do
Rio de Janeiro, por sinal
a última composição de
passageiros do dia com
destino a Paraíba do
Sul, um casal acompanhado de uma senhora
se dirigiu ao quiosque
onde solicitaram água
e informações de como
chegar ao Hotel Fazenda Quindins, já que era
a primeira vez que para
ali se dirigiam. Alberto,
como sempre solicito,
deu todos os detalhes
aos ilustres visitantes,
encaminhando-os às
charretes de aluguel,
objetivando o transporte
onde, em dois veículos,
embarcaram. Não tardou, quando ainda arrumava o quiosque preparando-o para a jornada
do dia seguinte, pelo
balcão de acesso externo, pois a estação havia
fechado as operações do
dia, eis que tocando à
janela de aço já cerrada,
alguém chegou batendo.
Elevando-a parcialmente, deparou com aquele
cidadão de Quindins,
que espavorido pedia
ajuda, vez que sua sogra,
Da. Albertina, havia dado
por falta de sua “dentição
inferior” e acreditava ter
deixado no trem, talvez
no toalete do segundo
vagão da primeira classe. Segundo revelou, a
sogra possessa colocou
como condição em permanecer no hotel só se a
dentadura fosse recuperada. Criado o impasse,
Alberto dirigiu-se à sala
do chefe da estação, seu
Pereira, no intuito de resolver o problema. Afinal
o trem havia partido há
pouco e um telegrama
passado a Paraíba do
Sul avisando do ocorrido poderia auxiliar a
encontrar a peça bucal

desaparecida. Com a
mensagem enviada, ficaram os três aguardando
comunicação.
O tempo corria, com
a ingestão de cafezinhos
servidos por Alberto,
quando o silêncio é quebrado após as 22:00 horas pelo som do aparelho
telegráfico, dando conta
pela mensagem que a
dentadura não foi encontrada. Lamentando,
Pereira desolado com a
negativa, tenta consolar
o entristecido cidadão
que, acompanhado por
Alberto, deixa a estação
sob palavras de conforto, tentando incentivá-lo
a convencer Da. Albertina a permanecer no
Hotel.
Já na rua, Alberto ao
montar à bicicleta, alerta
o cidadão para ter cuidado na longa caminhada
até o hotel, pois grande
parte do percurso seria
efetuada na escuridão e
todo cuidado seria pouco
com o piso acidentado
do caminho.
Pela manhã, Alberto
se surpreende ao ver o
cidadão junto ao quiosque, com cara de poucos
amigos, tendo no rosto
na altura do queixo, um
curativo, olho esquerdo
arroxeado, sem contar
com o cotovelo esfolado.
Após solicitar um café,
furioso, desanda a falar,
desabafando suas agruras da noite passada.
A dentadura de Da.
Albertina, simplesmente durante os cochilos
no trem caiu da boca,
introduzindo-se no decote do vestido, entre
os volumosos seios,
acomodando-se. A cada
despertar ou mesmo levantar para ir ao toalete
e ao saltarmos do trem,
a dentadura deslocou-se
às costas, ficando presa
pelo cinto enleado à cintura. Com a rabugice em
não querer permanecer
no hotel sem a dita cuja
“mobília”, empacada no
jardim ficou aguardando
o genro. Cansada de
esperar, convencida pela
filha, acabou cedendo
em pernoitar. Mesmo
sem se trocar para deitar,
recostou-se na cama e,
obviamente, adormeceu.
Durante a madrugada,
despertou lamuriando-se
pelas dores no corpo a
queixar-se de ardência
nas costas. Erguendo-se
com dificuldade, trôpega,
seguia ao toalete, quando
ao passar a mão às costas, sentiu algo estranho
que se moveu. Preocupada, mesmo sonolenta,
desatou o cinto e ouviu o
som de queda de alguma
coisa. Acionando o interruptor de luz, junto à cômoda no chão, “a sorrir”, lá
estava a dentadura de Da.
Albertina, possivelmente a
sorrir ainda mais ao saber
do tombo ocorrido com
o pobre genro, quando
retornava aborrecido, da
estação!!

