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Uma parceria entre a 
Prefeitura de São Lourenço, 
através da Secretaria de 
Indústria, Comércio, Agri-
cultura e Desenvolvimento 
Econômico e Sistema FAE-
MG/SENAR com o apoio do 
Sindicato Rural de Carmo 
de Minas, finalizou, no dia 
13 de fevereiro, a primeira 
turma de Agentes de Turis-
mo Rural.

O objetivo do curso foi 
capacitação na área de 
turismo, cuja proposta é 
qualificar profissionais para 
ações integradas na área, 
com uma abordagem que 
visa valorizar as caracterís-
ticas próprias da região
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 finaliza o curso e recebe certificado
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Rachaduras em imóveis faz 
ponto de ônibus ser retirado 

da Rua XV de novembro

Primeira turma de Agente de 
Turismo Rural finaliza o curso 

e recebe certificado
Balanço parcial da Secretaria de Estado de Fazenda aponta arrecadação de R$ 2,8 bilhões,

 até 31 de janeiro

As rachaduras em imóveis do local aumentaram após a 
conclusão dos estudos

A partir desta quarta-
feira, 19, o ponto de ônibus 
instalado na Rua XV de 
Novembro, no trecho que 
corresponde entre a Avenida 
Getúlio Vargas e Rua Batista 
Luzardo, será removido e 
substituído por mais dois 
na mesma rua. O motivo é 
o aumento da rachadura nos 
imóveis.

Um ponto será colocado 
no quarteirão anterior, pró-
ximo ao Hotel Granada, e o 
segundo será colocado em 
frente ao prédio onde funcio-
nava o antigo Hotel Primus. 
O objetivo é amenizar o im-
pacto no solo causado pelo 
fluxo dos ônibus 
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de promover o desenvolvimento eco-
nômico e industrial dos dois estados. 
É uma iniciativa ousada, que nasce 
vocacionada para o êxito em razão 
direta da solidária parceria que a 
sustenta: Federação das Indústrias 
do Espírito Santo (Findes), Federação 
das Indústrias de Minas Gerais (Fie-
mg), governos de ambos os estados, 
as suas bancadas parlamentares no 
Congresso Nacional - 63 deputados 
federais e seis senadores - e a socie-
dade mineira e capixaba.

Durante o evento, realizado na 
Fiemg, os governadores Renato 
Casagrande e Romeu Zema e o 
presidente da nossa coirmã Findes, 
Leonardo de Castro, reafirmaram 
irrestrito apoio à iniciativa que prevê 
movimentar investimentos da ordem 
de R$ 56,5 bilhões, com potencial de 
aumentar o faturamento de diversos 
setores econômicos nacionais em R$ 
170 bilhões, gerar mais de 100 mil no-
vos empregos, mais R$ 33 bilhões de 
renda e R$ 8 bilhões em impostos nos 
dois estados e no restante do país.

Trata-se, em essência, de um ver-
dadeiro pacto que, temos certeza, já 
está mobilizando as forças políticas 
e econômicas dos dois estados na 
medida em que visa transformar 
em efetiva realidade antigas, justas 
e legítimas aspirações de mineiros 
e capixabas. O importante é que 
se trata principalmente de recursos 
privados a serem viabilizados por 
meio de concessões e de parcerias 
público-privadas - o que significa que 
não haverá pressões sobre os orça-
mentos públicos do governo federal, 
de Minas e do Espírito Santo. O papel 
do poder público, fundamental, será o 
de normatizar e regulamentar.

Entre os projetos incluídos no Plano 
Estratégico Minas Gerais e Espírito 
Santo, no campo da infraestrutura e 
logística, o principal é o da concessão 
ao setor privado das obras de duplica-
ção da BR-381 Norte, que liga BH a 
Governador Valadares, e da BR-262 
Leste, entre João Monlevade (MG) e 
Viana (ES). São obras fundamentais 
para os dois estados tanto do ponto de 
vista econômico quanto social. No caso 
de Minas, no aspecto da economia e 
da indústria, a BR-381 é vital para o 
Vale do Aço e todo o leste do estado. 
Do ponto de vista social, ainda é uma 
estrada extremamente perigosa e 
responsável por elevado número de 
acidentes com elevada taxa de leta-
lidade. A duplicação resolve os dois 
problemas - o econômico e o social.

Também da maior relevância são 
as obras de construção do contorno 
ferroviário da Serra do Tigre, um 
gargalo que compromete a capa-
cidade de transporte da Ferrovia 
Centro-Atlântica e da Estrada de 
Ferro Vitória a Minas, e implanta-
ção das estradas de ferro 118 e 
354. Ambos os projetos podem ser 
viabilizados com os recursos que a 
Vale aportará como contrapartida à 
renovação antecipada da conces-
são da própria Vitória a Minas.

Outro projeto de alta relevância 
para a economia e a indústria de 
Minas Gerais é a recuperação do 
Rio Doce, afetado nos últimos anos 
pelo rompimento das barragens de 
Mariana e Brumadinho e, ao longo 
de décadas, pelas descargas dos 
esgotos que recebe ao longo de todo 
o seu percurso. O que pretende o 
Plano Estratégico é a aprovação, no 
Congresso Nacional, da regulamen-
tação para parcerias público-privadas 
em saneamento básico para atender 
a bacia hidrográfica do Doce.

O plano também contempla 
ações estratégicas no setor de óleo 
e gás, que, hoje, carece de diretri-
zes para o Mercado Livre de Gás, 
incluindo a aprovação do Projeto de 
Lei 6407/13, que dispõe exatamen-
te sobre medidas necessárias para 
incentivar a indústria nacional des-
se setor. Para garantir segurança 
jurídica e isonomia nas transações 
entre os dois estados, também 
serão estudadas e implementadas 
medidas de simplificação tributária 
e de convalidação de incentivos. 
Da mesma forma, serão estabe-
lecidas entre os órgãos fiscais de 
Minas Gerais e Espírito Santo a 
redução de obrigações tributárias 
que só dificultam a fiscalização e 
oneram o contribuinte.

O Plano Estratégico Minas e Espírito 
Santo está na mesa e as expectativas 
são as mais otimistas. O governador 
Romeu Zema, cujo apoio é fundamen-
tal para assegurar o êxito da iniciativa, 
destaca a importância das obras nas 
BRs 381 e 261. Renato Casagrande, 
governador capixaba, chama a atenção 
para a sinergia entre as economias dos 
dois estados. Léo de Castro, presidente 
da Findes, cuja atuação e entusiasmo 
foram fundamentais na elaboração do 
Plano, lembra a complementariedade 
entre as economias e a indústria de 
Minas Gerais e do Espírito Santo.

É hora, finalmente, de transformar 
em realidade sonhos e justas aspi-
rações. Para isso, além da solidária 
união entre a Fiemg e a Findes, entre 
os governos de Minas e do Espírito 
Santo, também contamos, certa-
mente, com a força e o compromisso 
das nossas bancadas no Congresso 
Nacional. Com o apoio de todos, e de 
cada um, vamos realmente contribuir 
para acelerar o crescimento econô-
mico dos nossos estados e fazer dele 
efetivo instrumento de transformação 
e inclusão social.

Gerais

Casos de dengue aumentam 
O número de casos prováveis de 

dengue em Juiz de Fora e na região 
tem aumentado. Conforme nova atu-
alização do boletim epidemiológico da 
Secretaria de Estado de Saúde (SES-
MG), publicado nesta segunda-feira, 
17, a cidade tem 28 casos prováveis 
da doença, sendo que três foram 
notificados como casos de dengue 
com sinais de alarme - dor abdominal 
intensa e aguda; vômitos; hemorragia; 
dentre outros. Em outras localidades 
da região a situação é de alerta. Os 
municípios de Tocantins, Rodeiro 
e Astolfo Dutra, na Zona da Mata, 
apresentam incidência muito alta para 
dengue com 867, 224 e 73 casos 
prováveis, respectivamente. (Tribuna 
de Minas- Juiz de Fora)

 
Arquidiocese contra área de 

proteção
Arquidiocese Metropolitana de Belo 

Horizonte e a Congregação das Irmãs 
Auxiliares de Nossa Senhora da Pieda-
de tentam, via Ministério Público (MP), 
suspender os procedimentos de revisão 
do Plano Diretor (PD) de Caeté. As enti-
dades também querem barrar a criação 
de uma unidade de conservação am-
biental onde estão mananciais de água 
que abastecem 80% da população de 
Caeté. O documento foi protocolado na 
Promotoria de Habitação e Urbanismo 
no mês de dezembro. A Mitra alega que 
a criação do parque é desnecessária e 
não possui estudo de viabilidade técni-
ca. (Jornal Opinião - Caeté)

 
Nova unidade 

de conservação
O Instituto Grande Sertão (IGS) está 

em fase final de elaboração do Plano de 
Manejo que vai tornar possível a criação 
do Monumento Natural do Curral de 
Pedras, em Jequitaí. O passo adiante foi 
possível graças ao cumprimento de um 
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). 
A iniciativa tem o suporte do Instituto 
Estadual de Florestas (IEF). O Ministério 
Público, por meio das promotoria de De-
fesa do Patrimônio Cultural e Turístico e 
Justiça de Defesa do Rio São Francisco, 
realizou, no fim do ano passado, Audiên-
cia Pública necessária para a elaboração 
do documento e estudo para tornar rea-
lidade a unidade de conservação de 695 
hectares localizada no Norte de Minas. 
(Jornal O Norte- Montes Claros) 

 
Projeto de cinema na região

Uma sala de cinema itinerante, climati-
zada, com telão de 120 polegadas e car-
regada com a magia do cinema chegou 
à Minas Gerais nas segunda-feira, 17. 
Com programação totalmente gratuita, 
o Cinemóvel Carrefour vai promover 
sessões com episódios das séries ‘Pei-
xonauta’ e ‘O Show da Luna!’, além de 
exibir a animação ‘O Mundo Animal de 
Bibi’ e o documentário ‘Fonte da Juventu-
de’ nas cidades de Extrema e Cambuí. O 
projeto já passou por cidades paulistas, 
e até abril vai visitar outras dos estados 
de São Paulo, Minas Gerais e Rio de 
Janeiro. (Correio do Sul- Varginha) 

 
Santuário recebe o título 

O Papa Francisco, juntamente 
com a Congregação para o Culto 
Divino e Disciplina dos Sacramentos, 
concedeu o título de Basílica ao San-
tuário de Nossa Senhora D’Abadia 
de Uberaba.  O reconhecimento 
confere à Igreja um status interna-
cional e ligação direta ao Papa. Com 
a conquista, o Brasil passa a ter 46 
Basílicas, sendo 17 em Minas Gerais. 
O título honorífico de Basílica é con-
cedido a igrejas, em diversos países 
do mundo, pelos seguintes motivos: 
veneração dos cristãos; importância 
histórica, artística e cultural para 
cidade ou região; beleza artística na 
arquitetura e decoração; centro de 
ação litúrgica e formação para os 
fiéis; lugar de peregrinação e indul-
gência. (Jornal de Uberaba) 

 Programa Direito na Escola
A 45ª Subseção da Ordem dos 

Advogados do Brasil - Minas Gerais 
submeteu à apreciação do prefeito 
municipal de Patos de Minas e da 
Câmara Municipal de Patos de Minas 
o projeto de lei para implantação do  
oab45patos@uai.com.br,  uma  parceria 
entre a entidade e o Município, por meio 
da qual os advogados vão ministrar, de 
forma esporádica e gratuita, palestras 
sobre noções básicas de Direito e temas 
afetos aos alunos da rede municipal de 
ensino. A Lei que institui o programa foi 
sancionada no dia 9 de junho de 2019. 
O programa vai ser iniciado neste ano a 
partir de março nas escolas municipais. 
(Folha Patense- Patos de Minas) 

 
Viveiro disponibiliza mudas

O Viveiro Municipal de Mudas de Hortali-
ças da Secretaria de Agropecuária foi reati-
vado no mês de dezembro e já disponibiliza 
mudas gratuitas para os ouro-pretanos. As 
hortaliças disponíveis são tanto folhosas 
quanto tubérculos, sendo que a cada 
quinzena há tipos diferentes de legumes, 
verduras e temperos. Entregas beneficen-
tes vão ser feitas para escolas, creches e 
entidades interessadas. O Viveiro agora fica 
no Jardim Botânico, Passa Dez, ao lado da 
Estação de Tratamento de Água, e funciona 
de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. 
(Jornal O Liberal- Ouro Preto)  

 
União MG e ES 
Flávio Roscoe  

Lançamos nesta semana, em Belo 
Horizonte, o Plano Estratégico Minas 
Gerais e Espírito Santo com o objetivo 
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Brasil Mais aumentará a 
eficiência das empresas.

Programa é uma parceria entre governo, ABDI, Sebrae e Senai. Missão da ABDI é 
administrar a plataforma e realizar a gestão das informações.

O presidente da República, 
Jair Bolsonaro, assinou, nesta 
terça-feira (dia 18), decreto de 
criação do programa Brasil 
Mais. Coordenado pelo Mi-
nistério da Economia, o Brasil 
Mais será gerido pela Agência 
Brasileira de Desenvolvimento 
Industrial (ABDI) e executado 
pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SE-
NAI) e pelo Serviço Brasileiro 
de Micro e Pequenas Empre-
sas (Sebrae).

O Brasil Mais tem o obje-
tivo de aumentar a eficiência 
das empresas e ampliar a pro-
dutividade do setor produtivo 
e a competitividade do país, 
em uma jornada de transfor-
mação digital. A meta é aten-
der 200 mil micro, pequenos e 
médios empreendimentos da 
indústria, comércio e serviços 
de todo o território nacional, 
até 2022. O programa reúne 
metodologias e ferramentas 
de baixo custo voltadas para 
melhorar a capacidade de 
gestão e de produção, para 
reduzir desperdício e aprimo-
rar processos, em um cenário 
de transformação digital.

“Ao promover a melhoria 
de processos produtivos e de 
gestão, o Brasil Mais vai con-
tribuir para iniciar a jornada de 
transformação digital do setor 
produtivo, favorecendo o au-
mento de produtividade das 
empresas e a competitividade 
do país”, disse o presidente 
da ABDI, Igor Calvet. A ABDI 
terá a missão de administrar 
a plataforma do programa e 
realizar a gestão de dados, “o 
que contribuirá para o moni-
toramento dos resultados do 
programa e a formulação de 
ações futuras voltadas para 
micro, pequenas e médias 
empresas”, segundo Calvet.

“É um programa de imple-
mentação rápida e de baixo 
custo que oferece aos micro, 
pequenas e médios empre-

sários soluções para melhorar 
a gestão, inovar processos e 
reduzir desperdícios”, analisa o 
secretário Especial de Produti-
vidade, Emprego e Competiti-
vidade do Ministério da Econo-
mia, Carlos Da Costa. “Diante 
da evidência de estagnação 
da produtividade brasileira nos 
últimos 30 anos, o governo 
federal buscou experiências 
internacionais e iniciativas 
de impacto para enfrentar o 
problema de maneira rápida e 
eficaz”, completa.

Para participar do programa, 
as empresas devem se ca-
dastrar por meio do portal gov.
br/brasilmais, responder a um 
questionário para avaliar o grau 
de maturidade, de produtivida-
de e de gestão. Depois dessa 
etapa, a companhia será en-
caminhada para o atendimento 
assistido de um dos parceiros do 
Brasil Mais: Sebrae ou Senai.

Segundo o presidente do 
SEBRAE, Carlos Melles, “o 
aumento da produtividade 
brasileira passa necessaria-
mente pela micro e pequena 
empresa, que representa 
99% dos negócios do país. 
Acreditamos que o Brasil 
Mais será a porta de entrada 
para disseminar melhorias 
gerenciais e inovações tecno-
lógicas de modo a aumentar 
a participação dos pequenos 
negócios no PIB, de 27% para 
40% na próxima década”.

“O Brasil Mais tem como 
principal objetivo apoiar em-
presas da indústria, comércio e 
serviços, de todo o território na-
cional, para que elas consigam 
obter ganhos na produtividade 
e se tornem mais competiti-
vas”, afirmou o presidente da 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), Robson Braga 
de Andrade. “Acreditamos que o 
programa estimulará o aumento 
dos investimentos necessários 
à tão desejada retomada do 
desenvolvimento econômico 

e social do país, viabilizando a 
geração de mais e melhores 
empregos para os brasileiros.”

Hub
Parceiros estratégicos da ini-

ciativa, SEBRAE e SENAI serão 
responsáveis pelos atendimen-
tos às empresas e pela aplicação 
das metodologias, divididas em 
dois eixos: Melhores Práticas 
Produtivas (Senai) e Melhores 
Práticas Gerenciais (Sebrae).

O SENAI contr ibuirá 
para a melhoria de proces-
sos produtivos dos clientes 
de indústrias. A instituição 
atenderá estabelecimen-
tos que variam de 11 a 
499 funcionários. Fará a 
capacitação profissional, 
promovendo o aprendizado 
coletivo em grupos de seis a 
oito empresas, e conduzirá 
consultorias especializadas 
em práticas e tecnologias 
que potencializem os re-
sultados da produção, com 
base nas metodologias de 
manufatura enxuta. Serão 
1,3 mil consultores atuando 
em todo território nacional, 
além de professores e tuto-
res dos cursos de capacita-
ção, online e presenciais, e 
equipes de suporte.

O SEBRAE atenderá 
micro e pequenas empre-
sas, prioritariamente, de 
comércio e serviços. O 
órgão vai oferecer orienta-
ção técnica e consultorias 
individuais, para que os 
clientes aperfeiçoem ha-
bilidades e práticas geren-
ciais. Após um diagnóstico 
aprofundado da gestão da 
firma, será desenhado um 
plano de ação customizado 
contemplando um pacote 
de consultorias especia-
lizadas em gestão e ino-
vação para cada empresa 
assistida pelo Brasil Mais. 
O parceiro disponibilizará 
1,1 mil Agentes Locais de 
Inovação (ALI) em parceria 
com o CNPq, que terão a 
função de acompanhar as 
empresas de forma indi-
vidualizada, além de cen-
tenas de consultores que 
realizarão atendimentos 
especializados. As micro 
e pequenas empresas que 
optarem por esse eixo de-
verão possuir receita bruta 
de até R$ 4,8 milhões.

Etapas
A primeira etapa dessa 

jornada do programa Bra-
sil Mais é a otimização. O 
objetivo é que as empresas 
atendidas consigam reduzir 
desperdícios, aumentar a 
produtividade e melhorar pro-
cessos e custos. A partir da 
intervenção, espera-se que 
as empresas adotem uma 
gestão baseada em indicado-
res e, assim, melhorem seu 
posicionamento no mercado e 
aumentem suas vendas. Para 
isso, a iniciativa capacitará os 
clientes e fornecerá agentes 
locais de inovação que farão 
acompanhamento técnico e 
ajudarão os empreendedores 
na escolha de melhores práti-
cas produtivas e gerenciais.

Batizada de transforma-
ção digital, a segunda etapa 

tem como objetivo o suporte 
às empresas, para aperfei-
çoar processos produtivos 
e gerenciais a partir da ado-
ção de tecnologias digitais 
adequadas à realidade dos 
empreendimentos. Por fim, 
para as empresas que tive-
rem maturidade avançada, o 
programa prevê uma terceira 
fase dedicada a acelerar a 
adoção de tecnologias de 
Indústria 4.0. Para essa úl-
tima fase, em 2020, serão 
realizados projetos pilotos 
com o objetivo de testar a 
metodologia proposta. Após a 
validação desse processo, o 
método será aplicado em um 
número maior de empresas.

A iniciativa vai oferecer, 
além dos atendimentos e 
orientações, conteúdo digital 
composto por Manuais de 
Melhores Práticas Produtivas e 
Gerenciais, podcasts, e-books, 
acesso a links de cursos de ca-
pacitação e até ferramentas de 
autodiagnostico, que auxiliam 
gestores a compreenderem 
a maturidade das empresas 
segundo um modo de pro-
dução, gerência e adoção de 
ferramentas digitais.

Atendimentos
O Brasil Mais vai atender 

indústria, comércio e serviços. 
A parte dos atendimentos as-
sistidos das empresas deve 
durar de três a seis meses. Os 
parceiros estratégicos custea-
rão o programa junto com as 
empresas. Na fase 1 do eixo 
de Melhores Práticas Produ-
tivas, as empresas pagarão 
uma taxa de R$ 2,4 mil, que 
é o custo de 16 horas de con-
sultoria individual. Na fase da 
digitalização, a contrapartida 
das empresas será de R$ 6 mil, 
correspondentes a 40 horas de 
consultorias oferecidas pelo 
SENAI, acrescidos dos custos 
dos sensores e do sistema de 
monitoramento on-line, a ser 
definido. No eixo de Melhores 
Práticas Gerenciais, o atendi-
mento, prestado pelo SEBRAE, 
terá como contrapartida das 
empresas cerca de R$ 1.200, 
podendo variar de acordo com 
o tipo de consultoria necessário 
para cada empresa. O objetivo 
é que, com a melhoria dos 
processos de gerenciamento e 
produção, as empresas atendi-
das recuperem o valor investido 
em poucos meses.

Resultados

O programa Brasil Mais 
será executado até dezem-
bro de 2022. Os resultados 
do projeto e suas vanta-
gens continuarão a produ-
zir benefícios às empresas 
atendidas. Como legado 
do programa, espera-se 
que os empresários apri-
morem sua visão sobre 
a l iderança, a gestão e 
os processos produtivos 
de sua empresa, além de 
melhorar a capacidade de 
planejar nos curto e longo 
prazos, identificar oportu-
nidades de investimentos 
e adotar uma cultura de 
melhoria contínua.

Fonte: SEBRAE MG
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São Lourenço

Rachaduras em imóveis faz 
ponto de ônibus ser retirado 

da Rua XV de novembro
As rachaduras em imóveis do local aumentaram após a conclusão dos estudos

A partir desta quarta-feira, 19, o 
ponto de ônibus instalado na Rua 
XV de Novembro, no trecho que 
corresponde entre a Avenida Getúlio 
Vargas e Rua Batista Luzardo, será 
removido e substituído por mais dois 
na mesma rua. O motivo é o aumen-
to da rachadura nos imóveis.

Um ponto será colocado no 
quarteirão anterior, próximo ao 
Hotel Granada, e o segundo será 
colocado em frente ao prédio onde 
funcionava o antigo Hotel Primus. 
O objetivo é amenizar o impacto no 
solo causado pelo fluxo dos ônibus 
neste trecho, que está afetando o 
solo e contribuindo para as rachadu-
ras e afundamento dos imóveis.

O trecho já foi motivo de estudo 
contratado pela prefeitura de São 
Lourenço, uma vez que os imóveis 
construídos no quarteirão apresen-
tam rachaduras e o solo afundamento 
em direção ao centro do quarteirão. 
Entre causas apontadas pelo estudo 
é a retirada de água do solo, porém 
outros fatores contribuem.

De acordo com o coordenador 
da Defesa Civil Municipal, Eduar-
do de Souza, todas as causas do 
afundamento do solo e aumento 
das rachaduras nos imóveis serão 

combatidas pela prefeitura. “Des-
de que o estudo foi realizado na 
área para conhecer as causas do 
afundamento, as rachaduras evo-
luíram significativamente e o trân-
sito pesado é uma das causas”, 
explicou Eduardo de Souza

“Quando o ônibus freia para pegar 
o passageiro no ponto, a vibração e o 
impacto contribuem para o dano na 
área. A faixa elevada da esquina será 

colocada no mesmo plano da rua, 
pois a frenagem dos demais veículos 
também contribuem para que haja o 
dano”, explicou Eduardo de Souza, co-
ordenador da Defesa Civil municipal.

Segundo apurado pelo São Louren-
ço Atual, outras medidas para  reduçâo 
das causas serão tomadas, porém 
ainda foram anunciadas oficialmente 
pela prefeitura de São Lourenço.

Fonte: SLAtual

Queijos de 9 municípios passam a ter identidade única
 devido as características em comum no modo de produzir

Uma parceria entre a Prefei-
tura de São Lourenço, através 
da Secretaria de Indústria, Co-
mércio, Agricultura e Desenvol-
vimento Econômico e Sistema 
FAEMG/SENAR com o apoio 
do Sindicato Rural de Carmo de 
Minas, finalizou, no dia 13 de 
fevereiro, a primeira turma de 
Agentes de Turismo Rural.

O objetivo do curso foi capa-
citação na área de turismo, cuja 
proposta é qualificar profissio-
nais para ações integradas na 
área, com uma abordagem que 
visa valorizar as características 
próprias da região onde é desen-
volvido, despertando no aluno a 
valorização de seu meio e visão 

empreendedora no Turismo.
O programa foi desenvolvido 

em seis módulos, com início no 
dia 14/08/19, sendo totalmente 
gratuito aos alunos.

Como resultado dessa qualifi-
cação, foram desenvolvidos pelos 
alunos, três roteiros turísticos na 
região: Reserva Toca do Lobo, 
Roteiro das Águas e Caminhos 
da Roça. Esses roteiros foram 
testados e aprovados, e durante a 
formatura foram apresentados.

“O grande lance dessa formação 
de Agentes de Turismo Rural, onde 
a Prefeitura de São Lourenço e de-
mais parceiros e cidades vizinhas 
participaram, é a integração, para 
que possamos reter o turista mais 

tempo em nossa região e em visita-
ção em todas as cidades. Com isso 
conseguimos gerar mais riquezas, 
mais emprego, mais renda em 
toda a cadeia. Nenhum município 
se faz sozinho, dependemos uns 
dos outros, temos que trabalhar 
consorciados, em rede, para que 
nos tornemos cada vez mais for-
tes; e esse é nosso pensamento, 
unir forças de São Lourenço e de 
nossas queridas cidades irmãs vi-
zinhas, para que juntos possamos 
movimentar, crescer e fortalecer, 
cada vez mais, nossas economias”, 
informou Marcelo Mendes, Secre-
tário da SICADE.

Fonte:  SLAtual
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Produtores da Mantiqueira 
tem queijo reconhecido e 

caracterizado como 
artesanal

Produtores de queijo de nove 
municípios do Sul de Minas se 
reuniram na quarta-feira, 19, em 
Itamonte, para receber o documen-
to de caracterização integrada de 
municípios na região da Mantiqueira 
como produtores artesanais. O do-
cumento foi entregue pela Empresa 
de Assistência Técnica e Extensão 
Rural (Emater) de Minas Gerais.

Os produtores de Aiuruoca, Baepen-
di, Boicana de Minas, Carvalhos, Itamon-
te, Itanhandu, Liberdade, Passa Quatro 
e Pouso Alto tiveram seus queijos, 
muitos já premiados internacionalmente, 
reconhecidos como artesanal. Eles são 
identificados a partir dos aspectos histó-
ricos e culturais da produção. Ainda são 
levados em conta o processo produtivo 
do leite e a fabricação do queijo.

Por trás de um queijo artesanal, 
existem muitas coisas além da produção 
do leite e a fabricação do produto. Existe 
uma engrenagem econômica que gira a 
economia dos municípios proporcionan-
do possibilidades, além do sustento de 
milhares de famílias, o desenvolvimento 
do turismo regional com a geração de 
emprego e renda para as localidades.

De acordo com o técnico da Emater-
MG, Feliciano Nogueira de Oliveira, Minas 
Gerais é o maior produtor de leite e produtos 
lácteos do Brasil e os queijos artesanais são 
responsáveis por uma fonte expressiva de 
valor cultural, social e econômica.

“Há uma estatística que aponta a utiliza-
ção de um terço do leite produzido no estado 
na gastronomia, seja ela artesanal, em cozi-
nhas, produção de quitandas, entre outras. 
A maioria dos produtores são agricultores 
familiares que vão conquistando mercado 
e condições legais para ser comercializar os 
queijos. Torna-se um atrativo cultural e turís-
tico para que as pessoas venham usufruir 
das belezas da região, como é o caso da 
Mantiqueira, e apreciar uma gastronomia 
rica e diferenciada com esses queijos”, disse 
Feliciano Nogueira de Oliveira.

Os queijos artesanais da Mantiquei-
ra buscam o reconhecimento. Primeiro 
eles precisam da certificação sanitária 
para que possam comercializar e pos-
teriormente a Identificação Geográfica 
a exemplo de Serro, Canastra, Salitre, 
Campos das Vertentes, entre outros.

“Estamos falando em milhares 
de queijeiros artesanais e entre eles 
centenas já foram premiados até fora 
do Brasil e não temos esse reconhe-
cimento dentro do país. No V Prêmio 
Queijo Brasil, entre os 340 queijos pre-
miados, mais de 150 foram da nossa 
região. Isso mostra o quanto e quão 
os queijos da nossa região são bons 
e mostra a importância dele não só 
para o produtor, mas para economia 
local”, disse Luís Antônio Guimarães, 
o Tuca, presidente da Associação dos 
Produtores de Queijo Artesanal Manti-

queira de Minas (Apromam).
O diferencial dos queijos está na 

forma artesanal de produção e na 
receita. “O diferencial é ser artesanal 
e todos os produtores seguirem a 
mesma receita, que é o pingo ou a 
isca, que é o soro do dia anterior, e 
dois por cento disso você adiciona 
no leite. Essa é uma receita básica 
onde cada queijeiro e mestre tem sua 
peculiaridade com seu toquezinho 
final para caracterizar o queijo dele”, 
explicou o presidente da Apromam.

O município de Pouso Alto é sede da 
Apromam. Lá, a tradição de produção de 
queijo foi iniciada no século XIX. O secre-
tário de Turismo e Cultura, Luís Cláudio 
de Carvalho, concorda que a iniciativa vai 
ajudar no desenvolvimento do município.

“Além de união dos produtos locais, 
essa integração com os produtores dos 
municípios vizinhos é muito importante 
para a divulgação de Pouso Alto e das 
Terras Altas da Mantiqueira, na mídia e 
em outras regiões. O artesanato e os 
produtos locais são o carro chefe do 
Turismo na região, além das nossas be-
lezas naturais”, afirmou o secretário.

O documento de caracterização 
integrada de municípios na região 
da Mantiqueira foi entregue em uma 
reunião promovida pela Apromam e 
Emater, Secretaria de Estado de Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento de 
Minas Gerais (SEAPA), Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA), Empresa Brasileira de Pesqui-
sa Agropecuária (Embrapa) e Instituto 
Mineiro de Agropecuária (IMA).

Turismo na Mantiqueira
Em 2019, o Ministério do Turismo 

(MTur) voltou os olhos para a região 
da Mantiqueira e seus quatro circuito 
turísticos, lançando o projeto #Visite-
Mantiqueira. O objetivo é fortalecer 
a rota da Mantiqueira para concorrer 
com as principais rotas já estruturadas 
no país divulgando o destino, através 
do Ministério, em parceria com gran-
des empresas estatais e privadas, 
para o Brasil e para o Mundo.

Os Circuitos Turísticos envolvidos são: 
Circuito das Águas, Circuito Caminhos 
da Mantiqueira, Circuito Serras Verdes e 
Circuito Terras Altas da Mantiqueira e vai 
envolver cerca de 90 municípios nos três 
Estados que possuem parte da Serra da 
Mantiqueira em seus territórios: Minas 
Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.

A pedra fundamental do #Visite-
Mantiqueira foi lançado em agosto 
de 2019 no 2º Encontro Regional de 
Turismo, realizado na Catedral de 
Bambu, em São Lourenço, um dia 
após o lançamento  da “A Rota Nhá 
Chica - Caminho das Virtudes” pelo 
Sebrae, em Baependi.

Fonte: SLAtual

Primeira turma de Agente de 
Turismo Rural finaliza o curso e 

recebe certificado
A capacitação vai fazer com que os turistas permaneçam por

 mais tempo na cidade
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CCR NovaDutra realiza operação especial 
de atendimento aos usuários durante o 

feriado Prolongado de Carnaval
Tráfego na via Dutra deve aumentar a partir da tarde de sexta-feira (21/02)

A CCR NovaDutra realiza, 
a partir de sexta-feira (21/02), 
operação especial de orienta-
ção e atendimento aos motoris-
tas e passageiros que utilizarão 
a via Dutra durante o feriado de 
Carnaval. A operação contará 
com papa-filas nos pedágios; 
equipes extras do SOS Usuário 
em pontos estratégicos da ro-
dovia; distribuição de folhetos 
e instalação de faixas sobre a 
campanha de segurança orien-
tando sobre bebida e direção, 
além de veiculação de dicas de 
segurança e entrevistas ao vivo 
sobre as condições de tráfego 
na saída e no retorno do feriado 
na CCRFM 107,5. 

No trecho paulista da rodovia, o 
tráfego deverá ficar intenso entre 
19h e 21h de sexta-feira (21/02) e 
entre 7h e 12h de sábado (22/02). 
No retorno, o tráfego deve ser 
maior na quarta-feira (26/02), das 
09h às 13h. No trecho fluminense, 
a previsão é de tráfego intenso 
entre 9h e 22h de sexta-feira 
(21/02) e entre 7h e 19h de sába-
do (22/02). No retorno, o tráfego 
deve ser maior na quarta-feira 
(26/02), das 10h às 22h.

 
Trecho paulista

Devem deixar São Paulo pela 
via Dutra mais de 285 mil veículos, 
entre a zero hora de sexta-feira 
(21/02) e a meia-noite de sábado 
(22/02).

 Saída de São Paulo (horários 
de pico):

Sexta-feira (21/02) - das 19h às 
21h – previsão de 8.863 veículos 
por hora.

Sábado (22/02) - das 7h às 
12h - previsão de 7.491 veículos 
por hora.

 Volta para São Paulo (horá-
rios de pico):

Terça-feira (25/02) – das 12h às 
19h – previsão de 5.800 veículos 
por hora.

Quarta-feira (26/02) - das 09h 
às 13h - previsão de 7.900 veículos 
por hora.

 
Trecho fluminense

Devem deixar o Rio de Janeiro 
pela via Dutra em torno de 178 
mil veículos, entre a zero hora de 
sexta-feira (21/02) e a meia-noite 
de sábado (22/02).

 Saída do Rio de Janeiro (ho-
rários de pico):

Sexta-feira (21/02) – das 9h às 
22h – previsão de 5.700 mil veícu-
los por hora.

Sábado (22/02) - das 7h às 
19h - previsão de 4.700 veículos 
por hora. 

Volta para o Rio de Janeiro 
(horários de pico):

Terça-feira (25/02) – das 6h às 
19h – previsão de 3.000 veículos 
por hora.

Quarta-feira (26/02) – das 10h 
às 22h – previsão de 4.200 veícu-
los por hora.

 
Programe 

seu retorno 
A CCR NovaDutra alerta os 

motoristas que, para maior con-
forto, evitem trafegar na terça-

feira (25/02), das 16h às 20h, e 
quarta-feira (26/02), das 7h às 13h, 
horário de aumento do volume de 
veículos na rodovia.

 
Operação Especial
 do SOS Usuário 

Para auxiliar os usuários du-
rante a viagem, a via Dutra será 
inspecionada por mais de cem 
viaturas e 500 profissionais. Entre 
eles, médicos, agentes de aten-
dimento pré-hospitalar e equipes 
de emergência, que estarão 24 
horas à disposição dos usuários, 
em regime de revezamento, distri-
buídos em 11 bases operacionais 
ao longo da via Dutra. 

Durante o feriado de Carnaval, a 
CCR NovaDutra colocará equipes 
extras do SOS Usuário em pontos 
estratégicos da rodovia, a fim de 
agilizar o atendimento nos dias com 
previsão de maior volume de tráfe-
go, ou seja, na saída e no retorno 
do feriado. Haverá, ainda, reforço 
operacional nas praças de pedágio 
e realização de operação papa-filas, 
quando necessário, que consiste 
na venda de cupons nas filas das 
cabines. A CCR NovaDutra solicita 
aos motoristas que utilizem suas 
moedas no pagamento das tarifas 
de pedágio, a fim de facilitar o troco e 
colaborar com a fluidez do tráfego.

 
Campanha 

de segurança
Durante o feriado de Carnaval, 

a CCR NovaDutra realiza campa-
nha a campanha de segurança e 
conscientização sobre os riscos de 
dirigir após o consumo de bebida 
alcóolica. A ação educativa terá a 
distribuição de folhetos da cam-
panha “Dirija com Responsa. Se 
beber, não dirija”, veiculação de di-
cas de segurança na programação 
da CCRFM 107,5, mensagens nos 
Painéis de Mensagens Variáveis 
(PMVs) e a instalação de faixas 
educativas ao longo da rodovia.

 De forma lúdica, a campanha 
utiliza duas ideias ruins na época 
de Carnaval: o “Beberrones”, 
que junta bebida e direção, e o 
“Pé-de-Chumbo”, que gosta de 

acelerar demais nas rodovias. 
Para combatê-las existe o perso-
nagem Responsa, arqui-inimigo 
das más ideias de trânsito.

 
Trechos

 em obras
A Concessionária informa os 

trechos com obras 24 horas e res-
trição de tráfego. Nestes locais, o 
motorista deve reduzir a velocida-
de e respeitar a sinalização.

 
Trecho 

fluminense
Km 169,7 – São João do Meriti 

– realização de obras de reconstru-
ção do túnel liner e do pavimento 
da pista marginal no km 169,7. No 
local, o tráfego está sendo realiza-
do somente pelo acostamento. Por 
conta das obras, foi implantado um 
novo acesso provisório da pista 
marginal para a pista expressa no 
km 170,3, sentido SP-RJ. A implan-
tação da agulha serve para melho-
rar o fluxo de tráfego no local. 

 
PRINCIPAIS ACESSOS DA 

RODOVIA
 

Acessos ao Litoral
Norte Paulista

1. Via Tamoios – O acesso 
à Rodovia dos Tamoios é re-
alizado pelo km 152 da pista 
sentido Rio de Janeiro, em São 
José dos Campos. 

1. Via Oswaldo Cruz - Com 
o objetivo de orientar os motoris-
tas sobre um acesso alternativo 
à Rodovia Oswaldo Cruz, que 
liga a Dutra a Ubatuba (SP), a 
CCR NovaDutra informará os 
motoristas sobre a possibilidade 
de utilizar a saída do km 112,5 
da via Dutra. O acesso, na pista 
sentido Rio de Janeiro, também 
faz ligação à Rodovia Oswaldo 
Cruz, além da saída do km 111. 

 
Acesso a Campos 

do Jordão (SP)
1. No trecho paulista da ro-

dovia, a Concessionária instalou 
faixas alertando os motoristas 
sobre a saída do km 117 da 

pista sentido São Paulo, acesso 
à Rodovia Floriano Rodrigues 
Pinheiro, que leva à cidade de 
Campos do Jordão (SP).

 
Acesso ao Distrito de 

Penedo e Visconde de Mauá 
(RJ)

1. Via RJ-163 – O acesso 
à Rodovia Doutor Rubens Tra-
mujas Mader é realizado pela 
saída 311, em Itatiaia.

 
Serviço de atendimento
 e informação ao usuário
Os usuários da via Dutra 

contam com o Disque CCR 
NovaDutra 0800-0173536, te-
lefone que oferece gratuita-
mente informações sobre as 
condições da estrada 24 horas 
por dia, e que também pode 
ser utilizado para solicitação de 
socorro médico ou mecânico. 
Há, ainda, 804 telefones de 
emergência ao longo de toda 
a rodovia a cada quilômetro, 
nos dois sentidos. Informações 
sobre condições da estrada 
podem também ser obtidas por 
meio da CCRFM 107,5, a cada 
três minutos, e do site da Con-
cessionária na internet, www.
grupoccr.com.br/novadutra.

 
Controle 

de velocidade 
Com o objetivo de comple-

mentar a fiscalização de velo-
cidade realizada pela Polícia 
Rodoviária Federal com rada-
res móveis, estão implantados 
58 pontos de contro le com 
radares fixos na rodovia, que 
apoiam a ação policial (veja 
relação dos locais no site www.
grupoccr.com.br/novadutra.

 
Localização das praças de 
pedágio e preços de tarifa

A CCR NovaDutra solicita 
aos motoristas que ut i l izem 
suas moedas no pagamento 
das tarifas de pedágio, a fim de 
facilitar o troco e colaborar com 
a fluidez do tráfego.

Trecho
 paulista

Km 204 – Arujá - bidirecional 
– R$ 3,70

Km 182 – Guararema Norte - 
unidirecional SP/RJ – R$ 3,70

Km 180 – Guararema Sul - uni-
direcional RJ/SP – R$ 3,70

Km 165 – Jacareí - bidirecional 
– R$ 6,70

Km 87 – Moreira César (Pinda-
monhangaba) – bidirecional – R$ 
15,20 

Trecho
 fluminense

Km 318 – Itatiaia – bidirecional 
– R$ 15,20

Km 207 – Viúva Graça (Seropé-
dica) – bidirecional – R$ 15,20

 
Sobre a CCR NovaDutra: A 

CCR NovaDutra é responsável 
pela administração da Rodovia 
Presidente Dutra, via com 402 
qu i lômet ros  de ex tensão e 
que liga as duas regiões me-
tropolitanas mais importantes 
do País: Rio de Janeiro e São 
Paulo. A rodovia abrange uma 
região altamente desenvolvi-
da, que responde por cerca 
de 50% do PIB brasileiro. A 
Concessionária tem 23 anos 
de existência e foi a segunda 
a integrar o Grupo CCR. 

 Sobre o Grupo CCR: Fun-
dado em 1999, o Grupo CCR é 
atualmente uma das cinco maio-
res companhias de concessão 
de infraestrutura da América 
Latina e considerada a líder 
do segmento no Brasil, com a 
gestão de 18,4% do total de ro-
dovias sob controle da iniciativa 
privada. Tendo o pioneirismo e a 
inovação como marcas, a CCR 
criou em 2018 quatro empresas 
independentes, que agrupam as 
unidades de negócios por temas 
afins, e são as responsáveis 
pela gestão da companhia e por 
desenvolver e pesquisar novas 
oportunidades no mercado pri-
mário e secundário, dentro e 
fora do Brasil. São elas: CCR 
Lam Vias, CCR Infra SP, CCR 
Aeroportos e CCR Mobilidade. 
Nessa reestruturação, como 
forma de atualizar e melhorar a 
estrutura de Governança, pro-
cessos decisórios e os mecanis-
mos de controle, foram criadas 
as vice-presidências de Gestão 
Corporativa e de Governança, 
Compliance e Auditoria Interna, 
em linha direta de reporte ao 
Conselho de Administração. O 
Grupo conta com as práticas de 
Governança Corporativa reco-
nhecidas no mercado, atendendo 
regras do Novo Mercado da B3 
(a CCR foi a primeira empresa 
ingressar nesta categoria). Além 
do Brasil, a CCR está presente, 
por meio de suas unidades, nos 
EUA, Curaçao, Equador e Costa 
Rica. Com mais de 15 mil cola-
boradores, a CCR se orgulha 
em contribuir, diariamente, para 
uma sociedade com mais infra-
estrutura, segurança, conforto e 
qualidade de vida para milhões 
de cidadãos mundo afora.

 Fonte:AsCom CCR NovaDutra
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