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Primeiro azeite extravirgem da
Chapada Diamantina é produzido
com tecnologia EPAMIG

Azeitonas da variedade Arbequina foram colhidas em Rio de Contas (BA) e
levadas para extração em Maria da Fé (MG) em caminhão refrigerado
Um caminhão refrigerado carregado com
mais de 1,6 tonelada
de azeitonas partiu do
município baiano de Rio
de Contas, na Chapada
Diamantina, com destino
ao Sul de Minas Gerais.
O objetivo da viagem,
d e m a i s d e 2 0 horas
de duração, foi levar os
frutos para a extração
do primeiro azeite extravirgem de azeitonas
plantadas no Nordeste
do Brasil.

A extração do azeite
ocorreu em Maria da Fé,
no Campo Experimental
da Empresa de Pesquisa
Agropecuária de Minas
Gerais (EPAMIG). No total, foram produzidos 280
litros de azeite que serão
analisados por especialistas da área. Atestar a
qualidade final do produto
será mais um passo para
consolidar de vez a entrada de municípios baianos
no mercado de azeites
extravirgem brasileiros.

Essa foi a primeira
vez que uma região da
Bahia produziu azeitonas em quantidade e
qualidade suficientes
para produção de azeite.
Segundo o empresário
Christophe Chinchilla,
o plantio das mudas foi
realizado em uma fazenda experimental de Rio
de Contas há cerca de
quinze anos. A primeira
colheita, ainda modesta,
ocorreu em 2018.
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Jovens mineiros são mais
alheios às recomendações
de isolamento na pandemia
Levantamento do Espro também constatou que eles são os que mais continuam indo ao local de trabalho em comparação à outros Estados

Comparados aos jovens de São Paulo, Rio
de Janeiro e Paraná, os
de Minas Gerais são os
que mais continuam trabalhando normalmente
em meio à pandemia,
comparecendo fisicamente aos locais de ofício
(62,9%, contra a média de
47,4%). Também são os
que menos vêm seguindo
as recomendações de
quarentena/isolamento
social dos órgãos governamentais (10,8% de
descumprimento, ante
média de 7,2%).
É o que revela pesquisa nacional realizada

pelo Espro (Ensino Social Profissionalizante),
instituição filantrópica
sem fins lucrativos, feita
com 13.619 entrevistados
de 18 Estados do país,
mais o Distrito Federal.
O levantamento mediu
diferentes aspectos da
vida dos entrevistados
em cinco momentos do
ano passado, do início da
pandemia (abril) até os
primeiros anúncios concretos de vacinas contra
a doença (novembro).
Entre os temas abordados estão informações
e preocupações com a
Covid-19, medidas de

Chamadas
Vacinação e enfrentamento à pandemia
são tema de debate na Câmara
Página 02

Minas Gerais pode ter Semana Estadual
de Combate à Pirataria, Biopirataria e ao
Contrabando
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Pets são para a vida e não só durante
a quarentena
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proteção utilizadas, bemestar, emprego e estudos. Em Minas Gerais,
foram recebidas mais de
1.680 respostas nas cinco ondas de pesquisa. O

recorte comparativo entre
MG, SP, RJ e PR é o da
última onda da pesquisa,
em novembro, com 240
respostas.
Página 03
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Atos e Gerais

Vacinação e
enfrentamento à
pandemia são tema
de debate na Câmara
O combate à COVID-19, por
meio da imunização da população, foi o principal assunto
discutido na sessão ordinária
desta segunda-feira (01/03),
quando a secretária de Saúde
de São Lourenço, Gislene Figueiredo, respondeu aos questionamentos dos vereadores. A
participação dela na reunião foi
motivada pela aprovação do requerimento 21/2021, de autoria
da Mesa Diretora da Câmara,
composta por Ricardo Luiz
Nogueira (presidente - PSD),
João Bosco de Carvalho (vice
– CIDADANIA), Daniela Bacha
(primeira secretária – AVANTE)
e Cristiano Valério (segundo
secretário - PTB).
A secretária de saúde fez
uma apresentação prévia e
afirmou que não é possível
elaborar um cronograma detalhado de vacinação porque a
quantidade de doses recebidas
pelo município é divulgada horas antes de chegarem. Gislene
também disse que a Prefeitura
estima imunizar 15 mil pessoas,
todas acima de 18 anos.
Logo depois, cada vereador
pôde fazer até três perguntas.
Ao ser questionada sobre o tratamento precoce para pessoas
infectadas com o novo coronavírus, ela falou que o município
está seguindo as recomendações anunciadas pelo Ministério
da Saúde e que a azitromicina e
a hidroxicloroquina são alguns
dos medicamentos que podem
ser utilizados.
Dados em São Lourenço
Até o momento, segundo a
secretária de saúde, cerca de 3
mil pessoas foram imunizadas
contra a COVID-19. O último
boletim oficial da Prefeitura,
divulgado no dia 01º de março,
apontou que, 47 pessoas estavam em isolamento domiciliar.
Houve 2370 casos confirmados
na cidade, com 48 óbitos.

Ordem do Dia
Após o pedido de vistas
do vereador Rodrigo Martins
de Carvalho (PSDB), o projeto 3035/2021, que institui
um limite de 80 decibéis para
ruídos emitidos por veículos
automotores, será votado na
próxima sessão ordinária. O
texto recebeu parecer contrário
tanto da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final
quanto da Secretaria Jurídica
da Câmara de São Lourenço, com a justificativa de que
matéria não é de competência
municipal e que as proibições
previstas no projeto de lei já
estão inseridas no Código de
Trânsito Brasileiro.
“Quero analisar melhor a
proposição, diante de alguns
documentos que o autor apresentou nesta tarde, alegando
que, pela sua pesquisa, entende-se pela legalidade do
texto. Essas considerações
serão apresentadas à todos os vereadores”, afirmou
Rodrigo. O Projeto Silêncio
Urbano para veículos (PSIU),
foi proposto por William Rogério de Souza (SOLIDARIEDADE) com o “intuito de
preservar o sossego público,
combatendo a poluição sonora proveniente de quaisquer
fontes e atividades”.
Ainda na Ordem do Dia, foi
aprovado o texto que nomeia
de “Adilson Custódio” o lago
do bairro Solar dos Lagos.
De acordo com a justificativa
do autor do projeto de lei
3037/21, vereador William
Rogério de Souza (SOLIDARIEDADE). O homenageado
se comprometeu com a preservação e a manutenção do
local: “adquiriu toldos para
a praça, pintou os bancos e
ajudou na compra de madeiras para os quiosques”. Ele
nasceu em 1942 e faleceu em
outubro do ano passado.

Minas Gerais pode ter Semana
Estadual de Combate à
Pirataria, Biopirataria e ao
Contrabando
Proposta foi apresentada na
Assembleia Legislativa para ser fixada no calendário do Estado de MG na
primeira semana de agosto

Está em avaliação na
Assembleia Legislativa de
Minas Gerais o Projeto de
Lei (PL 25/03/2021), que
prevê a criação da Semana
de Combate à Pirataria, à
Biopirataria e ao Contrabando e de Valorização
da Legalidade. Segundo
o texto da proposta, a semana tem como objetivo a
“conscientização da população acerca dos efeitos
nocivos dessas práticas
criminosas”. Se aprovada,
a semana entra no calendário oficial do estado para
ser realizada anualmente,
na primeira semana de
agosto. Propostas semelhantes já foram aprovadas
nos Estados do Paraná e
Santa Catarina.
“O contrabando é um
grave problema social para
a sociedade e economia
mineiras. Tratam-se de bilhões de reais perdidos pela
indústria mineira, milhares
de empregos que deixam
de ser gerados, além dos
prejuízos substanciais para
os cofres públicos”, alerta
o deputado Antônio Carlos
Arantes (PSDB), autor da
proposta. Arantes pontuou
que grande parte do problema em Minas Gerais
vem do contrabando de
produtos como vestuário,
calçados, eletrônicos e principalmente cigarros.
Segundo dados do Ibope,
o cigarro ilegal responde por
63% de todos os cigarros em
circulação no Estado, sendo
a vasta maioria contraban-

deada do Paraguai. Apenas
em 2019, o crime organizado
movimentou cerca de R$ 1,2
bilhões com o comércio do cigarro ilícito. Para se ter uma
ideia, se todos os pontos
de participação do mercado
ilegal de cigarros fossem
convertidos em produto legal seriam gerados apenas
em ICMS a arrecadação
total de R$ 414 milhões para
os cofres estaduais, que
poderiam ser revertidos por
exemplo, em saúde, segurança e educação.
Edson Vismona, presidente do Fórum Nacional
Contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP), apoia a
aprovação do projeto de
lei. Segundo ele, a iniciativa
representa um importante
alerta para a população
mineira sobre os malefícios
que a ilegalidade causa à
população e à indústrinacional. “Com o contrabando
e a ilegalidade, perde o
erário com a sonegação, o
consumidor com produtos
que afetam a sua saúde
e as empresas legais que
geram empregos e investimentos para o país. E quem
ganha é somente o crime
organizado, abastecido
com o lucro do contrabando
para financiar a violência
contra a população”.
O Brasil perdeu R$ 291,4
bilhões para o mercado
ilegal em 2019, segundo
levantamento do FNCP o
valor é a soma das perdas
registradas por 15 setores
industriais.

Sexta - Feira, 05 de Março de 2021

EDITAL DE LOTEAMENTO
(Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979)
“LOTEAMENTO JARDINS DA MANTIQUEIRA”
DIVA COLI RIBEIRO, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca
de Carmo de Minas, Estado de Minas Gerais, etc.

FAZ SABER a todos os interessados que IJP PARTICIPAÇÕES LIMITADA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 27.178.214/0001-09, com NIRE-JUCEMG
sob o nº 31211289936, com sede na Rua Padre Cardoso, nº 156, Bairro Centro, CEP
37.472-000, na cidade de Carmo de Minas, Estado de Minas Gerais; representada por
seu sócio administrador José Isidro Pereira Neto, brasileiro, Administrador de Empresas,
casado, portador do documento de identidade de registro geral nº MG-10.708.125, expedido
pela SSP/MG, inscrito no CPF sob nº 062.408.766-23, residente e domiciliado na Alameda
Mário Palmério, nº 135, apartamento nº 301, Bairro Solar dos Lagos, CEP 37.470-000, na
cidade de São Lourenço, Estado de Minas Gerais, depositou neste Cartório os documentos
necessários exigidos pelo artigo 18 da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979,
para registro de um loteamento urbano denominado “JARDINS DA MANTIQUEIRA”, com
acesso pela Rua José Augusto do Nascimento, pela Rua Doutora Maria Aparecida Chaib,
pela Rua Isaac Quirino de Souza e pela Rua do Paiol, no Bairro Nossa Senhora do Carmo,
perímetro urbano desta cidade de Carmo de Minas, Estado de Minas Gerais; com uma
área total de 121.596,00m² (cento e vinte e um mil, quinhentos e noventa e seis metros
quadrados), divididos em um total de 239 (duzentos e trinta e nove) lotes dispostos em
12 (doze) quadras designadas por quadras “A”; “B”; “C”; “D”; “F”, “G”; “H”; “I”; “J”, “K” e
“L”, perfazendo uma área total de 74.683,90m² (setenta e quatro mil, seiscentos e oitenta
e três metros quadrados e noventa centímetros quadrados); com a abertura de 11 (onze)
vias de circulação, designadas por Alamedas “A”; “B”; “C”; “D”; “E”; ”F”; “G”; “H”; “I”; “J” e
“K” perfazendo uma área de 19.073,35m² (dezenove mil, setenta e três metros quadrados
e trinta e cinco centímetros quadrados); com 2 (duas) áreas destinadas a Equipamentos
Comunitários perfazendo uma área total de 6.249,51m² (seis mil, duzentos e quarenta e
nove metros quadrados e cinquenta e um centímetros quadrados); com 2 (duas) áreas
“Verdes” perfazendo uma área total de 20.151,51m² (vinte mil, centos e cinquenta e um
metros quadrados e cinquenta e um centímetros quadrados); e uma área de “servidão”
total de 1.437,73m² (um mil, quatrocentos e trinta e sete metros quadrados e setenta e
três centímetros quadrados). O loteamento tem origem em uma gleba com área total
de 12.30.10ha (doze hectares, trinta ares e dez centiares) sob a Matrícula nº 8.048, às
folhas 113 do Livro 2-V, deste Ofício de Registro de Imóveis, e se destina a uma zona
residencial e comercial, conforme aprovação disposta no Decreto nº 031, de 12 (doze) de
agosto de 2020 (dois mil e vinte) da Prefeitura Municipal de Carmo de Minas, Estado de
Minas Gerais. Nos termos do referido Decreto nº 031 do Poder Público Municipal, para a
garantia da execução das obras a empresa proprietária caucionou os Lotes nº 6; nº 7 e
nº 8, da Quadra “C”; os Lotes nº 3; nº 4; nº 5; nº 6; nº 7; nº 18; nº 19; nº 20; nº 21 e nº 22
da Quadra “F”; os Lotes nº 11; nº 12; nº 13; nº 14; nº 15; nº 16; nº 17; nº 18; nº 19; nº 20;
nº 21; nº 22; nº 23; nº 24; nº 25; nº 26; nº 27; nº 28; nº 29; nº 30; nº 31; nº 32; nº 33; nº 34;
nº 35; nº 36; nº 37 e nº 38 da Quadra “G”; os lotes nº 14; nº 15; nº 16; nº 17; nº 18; nº 19;
nº 20; nº 21; nº 22; nº 23; nº 24; nº 25; nº 26; nº 27 e nº 28 da Quadra “H”; os lotes nº 1; nº
2; nº 3; nº 4; nº 5; nº 6; nº 7; nº 8; nº 9; nº 10; nº 11; nº 12; nº 13; nº 14; nº 15; nº 16; nº 17;
nº 18; nº 19; nº 20; nº 21; nº 22; nº 23; nº 24; nº 25; nº 26; nº 27; nº 28; nº 29; nº 30; nº 35;
nº 36; nº 37; nº 38; nº 39; nº 40; nº 41; nº 42; nº 43 e nº 44 da Quadra “I”; os lotes nº 1; nº
2; nº 3; nº 4; nº 5; nº 6; nº 7; nº 8; nº 9; nº 10; nº 11; nº 12; nº 13; nº 14; nº 15; nº 16; nº 17
e nº 18 da Quadra “J”; os lotes nº 1; nº 2; nº 3; nº 4; nº 5; nº 6; nº 7 e nº 8 da Quadra “K”;
e, os lotes nº 1 e nº 2 da Quadra “L”; lotes estes que serão oportunamente liberados. As
medidas e confrontações de cada um da totalidade de lotes são as constantes da planta e
do memorial descritivo arquivados neste Ofício de Registro de Imóveis. E, para que chegue
ao conhecimento de todos, expediu-se este edital que será publicado no jornal local, por
3 (três) dias consecutivos, podendo o registro ser impugnado no prazo de quinze (15)
dias, contados da data da última publicação, tudo nos termos do artigo 19 da citada Lei
Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Eu, Diva Coli Ribeiro, Oficial do Registro
de Imóveis, digitei e subscrevi. Carmo de Minas, Estado de Minas Gerais, aos 22 (vinte
e dois) de fevereiro de 2021 (dois mil e vinte e um).
DIVA COLI RIBEIRO - Oficiala Titular
LARISSA COLI RIBEIRO DE CASTRO PEREIRA FERRER - Oficiala Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA-MG
EXTRATO DE AVISO
PROCESSO n° 038/2021 - Pregão Presencial
n° 017/2021
Objeto: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de lanches para compor a merenda
escolar. Entrega de Envelopes e Sessão Pública dia
18/03/2021, Horário: 09:00 h para credenciamento
e abertura dos envelopes. Informações: licitacao2@
andrelandia.mg.gov.br - (35)3325-1432. Pregoeira:
Aline Rizzi. Andrelândia-MG, 04/03/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA-MG
EXTRATO DE AVISO
PROCESSO 039/2021 – PREGÃO PRESENCIAL 018/2024
Objeto: Registro de preço para futuras aquisições
de lubrificantes e afins para todos os veículos e máquinas da frota Municipal. Entrega de Envelopes e
Sessão Pública dia 18/03/2021, com início às 13:00
horas. Informações licitacao2@andrelandia.mg.gov.
br ou Tel.: (035) 3325-1432. Pregoeira: Aline Rizzi.
Andrelândia - MG, 04/03/2021.
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Gerais

Jovens Mineiros são mais PETS SÃO PARA
alheios às recomendações A VIDA E NÃO
de isolamento na pandemia SÓ DURANTE A
Levantamento do Espro também constatou que eles são os que
mais continuam indo ao local de trabalho em comparação
à outros Estados

Comparados aos jovens de São Paulo, Rio
de Janeiro e Paraná, os
de Minas Gerais são os
que mais continuam trabalhando normalmente
em meio à pandemia,
comparecendo fisicamente aos locais de
ofício (62,9%, contra
a média de 47,4%).
Também são os que
menos vêm seguindo
as recomendações de
quarentena/isolamento
social dos órgãos governamentais (10,8%
de descumprimento,
ante média de 7,2%).
É o que revela pesquisa nacional realizada pelo Espro (Ensino Social Profissionalizante), instituição
filantrópica sem fins
lucrativos, feita com
13.619 entrevistados
de 18 Estados do país,
mais o Distrito Federal.
O levantamento mediu
diferentes aspectos da
vida dos entrevistados
em cinco momentos do

ano passado, do início
da pandemia (abril) até
os primeiros anúncios
concretos de vacinas
contra a doença (novembro).
Entre os temas abordados estão informações e preocupações
com a Covid-19, medidas de proteção util i z a d a s , b e m - e s t a r,
emprego e estudos.
Em Minas Gerais, foram recebidas mais de
1.680 respostas nas
cinco ondas de pesquisa. O recorte comparativo entre MG, SP,
RJ e PR é o da última
onda da pesquisa, em
novembro, com 240
respostas.
Na comparação entre os Estados que
tiveram maior número
de res ponde n t e s , a
geração Z mineira é
também a que mais
relata estar sem estudar. Quase metade
dos jovens mineiros
está nessa situação

(45,8%). Para efeitos de comparação,
entre os jovens paranaenses, esse índice
não chega a um terço
(29,5%).
“A pesquisa mostra
que o jovem mineiro
está mais suscetível à
doença que colegas de
outros Estados devido
à necessidade de estar
fisicamente no estágio
ou trabalho para ajudar
na renda familiar. Isso
também influi em seu
tempo de estudo”, afirma Alessandro Saade,
superintendente executivo do Espro, que em
41 anos de existência

já encaminhou mais de
315 mil jovens aprendizes para o primeiro
emprego.
Os jovens de Minas
Gerais também são os
que mais manifestam
nível de preocupação
muito alto com impactos
da Covid-19 na economia (39,2%, contra a
média de 34,7% dos
outros Estados), além
de relatarem, seguindo
o que se verificou em
âmbito nacional, níveis
elevados de ansiedade (84,7%), cansaço
(74,5%) e desânimo
(80%) em virtude da
pandemia.

QUARENTENA

Não é novidade para os tutores
de pets o quanto eles impactam
positivamente a vida como um
todo, da rotina até a saúde. Durante os meses de confinamento,
que se tornaram parte do dia a dia
desde março de 2020, pudemos
experimentar uma convivência
diária mais intensa com eles e
compreender os reais benefícios
que ela traz. Foi durante este período, também, que a quantidade
de tutores de gatos e cães cresceu
no Brasil. Porém, existe um lado
preocupante neste cenário, já que
o número de abandonos de pets
também aumentou recentemente,
no momento em que estamos
completando quase 1 ano de isolamento social. Ou seja, está claro
que muitos tutores tomaram a decisão de ter um animal de estimação
de forma precipitada, sem buscar
informações essenciais sobre a
guarda responsável do animal.
Mais que uma boa companhia,
assim como nós, os animais de
estimação possuem necessidades fisiológicas, emocionais,
exigem cuidados com sua saúde, idas regulares ao MédicoVeterinário, carinho e atenção.
Assim, é imprescindível que o
tutor tenha ciência da importância da guarda responsável antes
de tomar a decisão de levar um
pet para casa.
A Mars Petcare, líder global em
nutrição animal e detentora de
marcas como ROYAL CANIN®,
PEDIGREE®, WHISKAS® e
OPTIMUM™, acredita que uma
das melhores maneiras de ajudar os pets a terem uma vida
melhor é educando os tutores e
futuros tutores sobre suas responsabilidades. A Dra. Natália
Lopes, Médica-Veterinária e
Gerente de Comunicação Científica da ROYAL CANIN® Brasil,
explica alguns pontos que o

tutor deve se atentar para ter a
melhor experiência na jornada
de cuidados com o seu pet:
O primeiro passo é questionar
se você realmente está preparado
para assumir esse compromisso
que pode durar muitos anos e
exigirá de você, inclusive, investimento financeiro e de tempo, com
cuidados, vacinações, idas ao
Médico-Veterinário, ou seja, com a
saúde e bem-estar geral do pet.
Entenda, de maneira mais detalhada, sobre as necessidades do
pet, assim como a forma que ela
impactará a sua rotina. Pesquise
todas as informações possíveis
- como, por exemplo, alimentação, necessidades de passeios,
cuidados com pelagem, apoio
profissional em casos de viagens,
etc - para ser bem sucedido nesta
nova jornada que, certamente,
exigirá tempo e dedicação.
Existem profissionais prontos
para te ajudar com informações
de qualidade. Porém, o ideal é
que você construa um relacionamento sólido e próximo com o
Médico-Veterinário do pet. Assim,
todos os cuidados, tanto de rotina
quanto os emergenciais, poderão
ser avaliados pelo profissional. Ele
também será fundamental para
orientá-lo sobre o relacionamento
estabelecido entre vocês para que
seja o mais positivo possível.
A escolha do pet que mais se
adequa ao estilo de vida do tutor é
tão fundamental quanto os outros
passos, pois é a partir daí que
o tutor deverá se empenhar em
compreender melhor o animal,
suas necessidades específicas e
características comportamentais.
Também é importante trabalhar na
adaptação do lar para que o pet
tenha um ambiente confortável e
que atenda suas necessidades,
tornando a relação harmoniosa
e segura.

Primeiro azeite extravirgem da
Chapada Diamantina é produzido
com tecnologia EPAMIG

Azeitonas da variedade Arbequina foram colhidas em Rio de Contas (BA) e levadas para extração em
Maria da Fé (MG) em caminhão refrigerado

Um caminhão refrigerado carregado com mais de
1,6 tonelada de azeitonas
partiu do município baiano de Rio de Contas, na
Chapada Diamantina, com
destino ao Sul de Minas
Gerais. O objetivo da viagem, de mais de 20 horas
de duração, foi levar os
frutos para a extração do
primeiro azeite extravirgem
de azeitonas plantadas no
Nordeste do Brasil.
A extração do azeite
ocorreu em Maria da Fé,
no Campo Experimental
da Empresa de Pesquisa
Agropecuária de Minas
Gerais (EPAMIG). No total, foram produzidos 280

litros de azeite que serão
analisados por especialistas da área. Atestar a
qualidade final do produto
será mais um passo para
consolidar de vez a entrada de municípios baianos
no mercado de azeites
extravirgem brasileiros.
Essa foi a primeira vez
que uma região da Bahia
produziu azeitonas em
quantidade e qualidade
suficientes para produção de azeite. Segundo
o empresário Christophe
Chinchilla, o plantio das
mudas foi realizado em
uma fazenda experimental
de Rio de Contas há cerca
de quinze anos. A primeira

colheita, ainda modesta,
ocorreu em 2018. Três
anos depois, e após algumas correções agronômicas, a nova colheita animou o empresário e outros
produtores da região.
O primeiro azeite baia-

no foi extraído de azeitonas da variedade Arbequina, cultivar trazida para o
Brasil por pesquisadores
da EPAMIG na década de
1990. Na Chapada Diamantina, também estão
plantadas outras cultivares

adaptadas ou desenvolvidas pela EPAMIG, como a
Grappolo 541 (MGS GRAP
541), Ascolano 315 (MGS
ASC 315) e a brasileira
Maria da Fé (MGS Mariense).
Christophe diz acreditar
no potencial produtivo e no
terroir das oliveiras de Rio
de Contas. “Aqui na região
já temos produtores em
outros municípios com pequenas floradas. Tudo isso
sugere que o potencial
da Chapada Diamantina
é grande. Sem contar no
‘terroir’ de Rio de Contas,
que é muito especial. Temos um microclima muito
diferenciado e tudo que sai

daqui possui uma qualidade incrível”, destaca.
Ainda de acordo com
Christophe, a história de
plantio de azeitonas na
Chapada Diamantina começou com o seu pai,
Didier Chinchilla. Natural
do sul da França, região
de Provence, Didier queria
encontrar no Brasil condição edafoclimática que
lembrasse de alguma forma sua terra natal, famosa
pelo plantio de oliveiras e
produção de azeite. Em
Rio de Contas, o francês
se sentiu “em casa” ao
constatar dias com tempo
seco, noites frias e ventos
constantes.

Pág 4: Correio do Papagaio

Passatempo

Sexta - Feira, 05 de Março de 2021

Alceu Valença

