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Tradição e cultura: Águas São Lourenço celebra 
130 anos com novidades e experiências

FIEMG e ITA lançam o primeiro mestrado 
em computação Aeronáutica do país

A FIEMG, por meio do 
Instituto Euvaldo Lodi (IEL), 
em parceria com o tradicio-
nal Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica (ITA), lança o 
primeiro Mestrado Profis-
sional em Computação Ae-
ronáutica do país. Voltado 
à profissionais que atuam 
no setor industrial e que 
tenham formação completa 
mas áreas de engenharia, 
exatas ou ciências econô-
micas, o curso será ofertado 
na modalidade telepresen-
cial e as inscrições estão 
abertas até dia 27/04. 

“O curso vem a encon-
tro de uma das maiores 
demandas existentes no 
mercado: a qualificação 
de profissionais na área de 
computação. Percebendo 
os valores que a FIEMG 
tem na promoção e no 
desenvolvimento do setor 
industrial do estado, o ITA 
avaliou que Minas Gerais 

seria o cenário perfeito 
para a realização do pri-
meiro mestrado em compu-
tação aeronáutica do país”, 
afirma Gustavo Macena, 
superintendente do IEL, 
pontuando que é a primeira 
vez que o ITA promove um 
curso stricto sensu fora de 
sua sede, em São José dos 
Campos, São Paulo. “Acre-
ditamos que o mestrado 
será um diferencial para os 
profissionais mineiros e de 
todo o país, pois estamos 
oferecendo o que existe 
de melhor sobre o tema”, 
ressalta o gestor. 

Estruturado nos pilares 
da inovação, como ciên-
cias de dados, segurança 
cibernética, sistemas em-
barcados, autônomos e de 
informação, o Mestrado 
Profissional em Computa-
ção Aeronáutica pode ser 
aplicado nas áreas indus-
triais de base tecnológica 

A lendár ia  Água São 
Lourenço comemora 130 
anos de tradição. Exclusi-
va, a água mineral aposta 
em uma celebração voltada 
para ações 360º com foco 
na jornada do consumidor 
em todos os  momentos 
de contato com a marca, 
seja apreciando o produto 
ou visitando o Parque das 
Águas, santuário de na-
tureza preservada, onde 
brota a água São Lourenço. 
Fundada em 1890, a lendá-
ria marca surgiu quando a 
Companhia das Águas de 
São Lourenço, em Minas 
Gerais, começou a captar 
as minas de água do Parque 
das Águas, adormecidas 
por quase 27 anos. 

Os amantes da água da 
boa mesa poderão conferir 
nos melhores restaurantes 
uma edição limitada com 
quatro garrafas colecio-
náveis,  que resgatam a 
embalagem em vidro alia-
da a um design criativo, 
unindo a rica história da já 
consolidada São Lourenço 
aos toques inovadores. Os 
rótulos proporcionam uma 
verdadeira viagem no tem-
po, resgatando elementos 
das décadas de 1910, 1940, 
1970 e o celebrativo, alusivo 
aos 130 anos. Naturalmente 
gaseificada, pura, leve e 
cristalina, com bolhas finas 
e delicadas que prolongam 
a sensação gustat iva, a 
marca agrada paladares ao 

harmonizar perfeitamente 
com vinhos e com a boa 
gastronomia. 

Visando tornar a expe-
riência da celebração de 
mais de um século ainda 
mais completa e imersiva, 
o Parque das Águas São 
Lourenço recebe visitantes 
do Brasil inteiro para conhe-
cer, pessoalmente, toda sua 
extensão e importância. É 
lá, numa área com 430 mil 
m² de Mata Atlântica preser-
vada, espécies ameaçadas 
de extinção protegidas e 
edificações tombadas, que 
estão nove fontes de águas 
minerais naturais, cada uma 
com suas particularidades, 
entre elas a Fonte Oriente.

Durante a visita, é possível 

e no setor aeronáutico. 
Jesuíno Takachi Tomita, 
vice-reitor do ITA, afirma 
acreditar que “os futuros 
líderes empresariais serão 
aqueles que vão se quali-
ficar por meio do mestrado 
profissional”. 

Dentro dessa ótica, o 
curso em Computação Ae-
ronáutica tem por objetivo 
transferir o conhecimento 
técnico-científico para os 
profissionais que atuam 
neste nicho de mercado de 
trabalho.

Com inscrições abertas até dia 27/04, curso é voltado`a profissionais das 
áreas da engenharia, exatas ou ciências econômicas 
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É no Parque das Águas, coração da cidade mineira São Lourenço, que brota a água centenária 
da boa mesa, naturalmente gaseificada. Para comemorar, a marca apresenta ações 360º com vi-

sitas imersivas e rótulos exclusivos em edições limitadas
desfrutar de momentos únicos, 
como o revoar das garças ao 
entardecer ou mesmo cuidar do 
corpo e da mente, relaxando no 
Balneário Spa, com banhos e 
terapias medicinais. 

Com uma comunicação 
imersiva, as iniciativas fazem 
parte da campanha “De onde 
surge uma lenda?”, que revi-
ve a magia e história de São 
Lourenço. “Celebrar esse 
marco traz um momento muito 
especial para nós e temos que 
compartilhar esse sentimento 
com os nossos consumido-
res”, afirma Camila Coutinho, 
diretora de marketing da Mi-
nalba Brasil. “Completar 130 
anos é mais do que atingir um 
número. 
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Nesta segunda-feira (12), en-
tra em vigor o novo Código de 
Trânsito Brasileiro. Motoristas e 
instrutores devem estar atentos 
às mudanças que vão desde à 
não obrigatoriedade de aulas 
noturnas para a primeira habili-
tação aos novos limites de pon-
tuação na CNH. Junto com as 
novas regras, a Editora Edipro 
também lançou a edição atuali-
zada do CTB, com as alterações 
vigentes de 2021. A editora tam-
bém preparou uma lista com os 
nove itens mais importantes que 
devem ser observados:

•Maior prazo de validade da 
CNH: motoristas de até 50 anos 
terão o prazo de validade da CNH 
ampliado de 5 para 10 anos. O 
prazo diminui para 5 anos após 
os 50 anos de idade, e para três 
anos após os 70 anos de idade.

•Maior limite de pontos na 
CNH: o limite de pontos para 
suspensão da CNH passa para 
40 pontos para os condutores 
que não cometerem nenhuma 
infração gravíssima ao volante.

•Maior prazo para identifica-
ção do infrator: ao receber a 
notificação de multa, o principal 
condutor do veículo terá 30 dias, 
e não mais 15 dias, para identifi-
car o autor da infração, caso não 

a tenha cometido. 
•Desconto de 40% no valor das 

multas: motoristas que instalarem 
o aplicativo CarteiraDigital de 
Trânsito, habilitarem a notificação 
automática de multas e reconhe-
cerem terem cometido a infração, 
não ingressando com recurso, 
terão direito ao desconto no paga-

Conheça as nove principais mudanças 
no Código de Trânsito Brasileiro

mento até a data do vencimento. 
•Advertência para infrações 

leves ou médias: motoristas que 
cometerem infrações leves ou 
médias, desde que não sejam 
reincidentes no erro, poderão 
receber apenas uma advertên-
cia em vez de multa.

•Becall de veículos – obriga-

toriedade para licenciamento: 
motoristas que não atenderem 
a recalls das montadoras não 
poderão renovar o licenciamen-
to do veículo. 

•Transporte de crianças me-
nores de 10 anos: em carros, a 
cadeirinha será obrigatória para 
crianças de até 10 anos com 
menos de 1,45 metro de altura. 

•Uso de luz baixa em rodovias: 
os carros que não dispuserem 
de luzes de rodagem diurna 
terão de manter os faróis ace-
sos mesmo durante o dia em 
estradas. A regra vale para ro-
dovias de pista simples fora do 
perímetro urbano.

•Normas de proteção a ciclis-
tas: deixar de reduzir a veloci-
dade ao ultrapassar um ciclista 
deixa de ser uma infração grave 
e passa a ser gravíssima.

Todas as alterações promo-
vidas pela Lei nº 14.071, de 
13.10.2020, estão nesta nova 
edição do Código de Trânsito 
da Edipro, que inclui Legislação 
Complementar atualizada até o 
DOU de 31.3.2021. 

Título: Código de Trânsito 
Brasileiro: Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997.

Supervisão editorial: Jair Lot 
Vieira.

Programa de 
Estágio BP Bunge 
Bioenergia 2021 

oferece 124 vagas 
para universitários

Estão abertas as inscrições para 
o Programa de Estágio BP Bunge 
Bioenergia 2021. A iniciativa, volta-
da à formação de profissionais que 
poderão iniciar atuação futura nos 
quadros de colaboradores como 
assistentes ou analistas da com-
panhia, é destinada a graduandos 
de diversas áreas de formação, 
que tenham previsão de concluírem 
seus cursos entre julho de 2022 e 
julho de 2023. 

Como pré-requisitos para par-
ticiparem do processo seletivo 
do Programa de Estágio 2021, 
os candidatos deverão: 

• Possuir bons conhecimentos do 
Pacote Office; 

• Cursar a graduação no perío-
do noturno para cumprir a carga 
horária do estágio (6h ao dia, 30h 
semanais, com tempo hábil para 
deslocamento entre a residência, 
a localidade onde atuará como es-
tagiário e a universidade) ao longo 
dos períodos da manhã e tarde; e 

• Ter disponibilidade de residir na 
cidade ou próximo às localidades 
onde atuarão. 

“O objetivo principal é oferecer um 
programa de desenvolvimento de 
estudantes do ensino superior que 
tenham interesse em conhecer e 
atuar no setor sucroenergético para 
ocupar inicialmente posições como 
assistentes ou analistas nas nossas 
operações das áreas da indústria, 
agrícola, administrativas e corpora-
tivas”, explica Cesar Augusto Bres-
ciani, diretor de Recursos Humanos 
da BP Bunge Bioenergia. 

Os candidatos às 124 vagas 
para as 11 unidades agroindustriais 
presentes em 5 Estados (Goiás, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 
São Paulo e Tocantins) e o centro 
administrativo da companhia na 
cidade de São Paulo devem estar 
cursando graduação em um dos 
seguintes cursos: Bacharelado em 
Química, Administração de Em-
presas, Ciências Contábeis, Eco-
nomia, Psicologia e Engenharias 
Agronômica, Agrícola, Mecânica, 
Elétrica, Química, de Energia, de 
Produção, de Alimentos, entre ou-
tras formações superiores afins. 

“Oferecemos a todos os partici-
pantes do programa uma trilha de 
aprendizagem bastante robusta 
para que os estagiários possam 
se desenvolver nos aspectos téc-
nicos e comportamentais, além de 
garantir uma imersão profunda no 
negócio da BP Bunge Bioenergia”, 
afirma Cesar Augusto Bresciani. 

“A empresa se compromete tam-
bém a oferecer igualdade de opor-

tunidades e diversidade na seleção, 
buscando pessoas que se identi-
fiquem com o trabalho ligado ao 
campo, com as operações do setor 
de açúcar, etanol e bioenergia, com 
nossos valores, com nossa cultura 
e que também estejam dispostas 
a atuar longe dos grandes centros, 
já que é onde estão as nossas 
unidades agroindustriais”, conclui 
o diretor de RH. 

As inscrições vão até 16 de abril 
de 2021 e os estagiários aprovados 
no processo seletivo iniciarão sua 
atuação no mês de maio deste ano. 
O Programa de Desenvolvimento 
de Estagiários tem duração de um 
ano, podendo ser estendido por 
mais um ano. 

Para se inscrever, os interes-
sados devem visitar o seguinte 
endereço eletrônico: https://linktr.
ee/estagiobpbunge . 

A BP Bunge Bioenergia possui 
um centro corporativo na cidade 
de São Paulo e suas 11 unidades 
agroindustriais estão localizadas 
nos municípios de Edéia e Itum-
biara, em Goiás; Frutal, Itapagipe, 
Ituiutaba e Santa Juliana, em Minas 
Gerais; Orindiúva, Ouroeste e Pon-
tes Gestal, em São Paulo; Pedro 
Afonso, no Tocantins; e Ponta Porã, 
no Mato Grosso do Sul. 

Serviço 
Programa de Estágio BP Bun-

ge Bioenergia 2021 
O que é: 124 vagas para gradu-

andos (com perspectiva de conclu-
são de curso entre julho de 2022 e 
julho de 2023). 

Formação: nos cursos de Ba-
charelado em Química, Adminis-
tração de Empresas, Ciências 
Contábeis, Economia, Psicologia 
e Engenharias Agronômica, Agrí-
cola, Mecânica, Elétrica, Química, 
de Energia, de Produção, de Ali-
mentos, entre outras formações 
superiores afins. 

Pré-requisitos: possuir bons 
conhecimentos do Pacote Office; 
cursar a graduação no período 
noturno para cumprir a carga ho-
rária do estágio (6h ao dia, 30h 
semanais, com tempo hábil para 
deslocamento entre a residência, 
a localidade onde atuará como es-
tagiário e a universidade) ao longo 
dos períodos da manhã e tarde; 
e ter disponibilidade de residir na 
cidade ou próximo às localidades 
onde atuarão.

Prazo para inscrições: até 16 
de abril de 2021. 

Informações e inscrições: ht-
tps://linktr.ee/estagiobpbunge . 

Editora Edipro lança edição atualizada do documento que entrará 
em vigor na próxima segunda-feira (12)

Nova deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19 retira 
limitação de horários de funcionamento do setor

A partir desta quinta-feira, 
8 de abril, os supermercados 
mineiros situados na Capital 
e no interior não estão mais 
limitados a funcionar até as 
20 horas, como determina-
va a “onda roxa”, do Minas 
Consciente.

É o que prevê a delibera-
ção número 145, do Comitê 
Extraordinário Covid 19, de 7 
de abril de 2021, que exclui 
os supermercados dessa 
restrição de horário (20h).

A medida tem como obje-
tivo reduzir a circulação de 
pessoas nos horários de pico 

e evitar aglomerações.
Portanto, o setor pode 

voltar ao seu horário normal 
de funcionamento com as 
empresas obedecendo a 
legislação do município em 
que atua.

A Associação Mineira de 
Supermercados (AMIS) re-
comenda que, nas cidades 
onde as normas municipais 
sejam mais restritivas do que 
determina a onda roxa, que 
os associados observem as 
determinações locais.  

 Associação Mineira de 
Supermercados - AMIS 

Supermercados estão autorizados a 
funcionar até às 22 horas em Minas a 

partir de quinta-feira (8/4)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 059/2021, 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
015/2021

A Prefeitura de Andrelândia, 
por intermédio de sua Pregoeira 
e Equipe de Apoio, torna público, 
para conhecimento dos interes-
sados, que realizará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, 
tipo Menor Preço por Item, em 
sessão pública eletrônica a partir 
das 09:00 horas (horário de Bra-
sília- DF) do dia  22/04/2021, atra-
vés do site https://www.bll.org.br/, 
destinado  a Registro de Preços 
para eventuais e futuras aquisi-
ções de materiais diversos para a 
atender secretaria de educação. 
O Edital e seus anexos encon-

tram-se disponíveis no endereço 
citado abaixo ou nos sites https://
www.bll.org.br/ e também pelo 
site www.andrelandia.mg.gov.br. 
Andrelândia, 07/04/2021. Aline 
Rizzi – Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 060/2021, 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
016/2021

A Prefeitura de Andrelândia, 
por intermédio de sua Pregoeira 
e Equipe de Apoio, torna público, 
para conhecimento dos interes-
sados, que realizará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, 
tipo Menor Preço por Item, em 
sessão pública eletrônica a partir 
das 09:00 horas (horário de Bra-

sília- DF) do dia  23/04/2021, atra-
vés do site https://www.bll.org.br/, 
destinado  a Registro de Preços 
para eventuais e futuras aquisi-
ções de materiais diversos para a 
atender secretarias do município. 
O Edital e seus anexos encon-
tram-se disponíveis no endereço 
citado abaixo ou nos sites https://
www.bll.org.br/ e também pelo 
site www.andrelandia.mg.gov.br. 
Andrelândia, 07/04/2021. Aline 
Rizzi – Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 061/2021, 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
017/2021

 A Prefeitura de Andrelândia, 
por intermédio de sua Pregoeira 

e Equipe de Apoio, torna público, 
para conhecimento dos interes-
sados, que realizará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, 
tipo Menor Preço por Item, em 
sessão pública eletrônica a partir 
das 13:00 horas (horário de Bra-
sília- DF) do dia  09/03/2021, atra-
vés do site https://www.bll.org.br/, 
destinado  a Registro de Preços 
para eventuais e futuras aquisi-
ções de materiais diversos para a 
atender secretarias do município. 
O Edital e seus anexos encon-
tram-se disponíveis no endereço 
citado abaixo ou nos sites https://
www.bll.org.br/ e também pelo 
site www.andrelandia.mg.gov.br. 
Andrelândia, 07/04/2021. Aline 
Rizzi – Pregoeira.
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Regional  Tradição e cultura:
Águas São Lourenço celebra 130 

anos com novidades e experiências 

Gerais

     A lendária Água São Lou-
renço comemora 130 anos de tra-
dição. Exclusiva, a água mineral 
aposta em uma celebração volta-
da para ações 360º com foco na 
jornada do consumidor em todos 
os momentos de contato com a 
marca, seja apreciando o produto 
ou visitando o Parque das Águas, 
santuário de natureza preservada, 
onde brota a água São Lourenço. 
Fundada em 1890, a lendária mar-
ca surgiu quando a Companhia 
das Águas de São Lourenço, em 
Minas Gerais, começou a captar 
as minas de água do Parque das 
Águas, adormecidas por quase 
27 anos. 

Os amantes da água da boa 
mesa poderão conferir nos me-
lhores restaurantes uma edição 
limitada com quatro garrafas 
colecionáveis, que resgatam a 
embalagem em vidro aliada a 
um design criativo, unindo a rica 
história da já consolidada São 
Lourenço aos toques inovadores. 
Os rótulos proporcionam uma 
verdadeira viagem no tempo, 
resgatando elementos das dé-
cadas de 1910, 1940, 1970 e 
o celebrativo, alusivo aos 130 
anos. Naturalmente gaseificada, 
pura, leve e cristalina, com bolhas 
finas e delicadas que prolongam 
a sensação gustativa, a marca 
agrada paladares ao harmonizar 
perfeitamente com vinhos e com 
a boa gastronomia. 

Visando tornar a experiência 
da celebração de mais de um 
século ainda mais completa e 
imersiva, o Parque das Águas 
São Lourenço recebe visitantes 
do Brasil inteiro para conhecer, 
pessoalmente, toda sua exten-
são e importância. É lá, numa 
área com 430 mil m² de Mata 
Atlântica preservada, espécies 
ameaçadas de extinção prote-
gidas e edificações tombadas, 
que estão nove fontes de águas 
minerais naturais, cada uma com 
suas particularidades, entre elas 
a Fonte Oriente. Durante a visita, 

é possível desfrutar de momentos 
únicos, como o revoar das garças 
ao entardecer ou mesmo cuidar 
do corpo e da mente, relaxando 
no Balneário Spa, com banhos e 
terapias medicinais. 

Com uma comunicação imer-
siva, as iniciativas fazem parte da 
campanha “De onde surge uma 
lenda?”, que revive a magia e his-
tória de São Lourenço. “Celebrar 
esse marco traz um momento 
muito especial para nós e temos 
que compartilhar esse sentimento 
com os nossos consumidores”, 
afirma Camila Coutinho, diretora 
de marketing da Minalba Brasil. 
“Completar 130 anos é mais do 
que atingir um número. É fazer 
e contar história por meio de 
uma água mineral preciosa e 
rara no mundo. O conceito da 
campanha explora a magia do 
lugar onde ela brota, ao redor de 
um Parque único, em que temos 
natureza, costume e cultura 
preservados”,conclui. 

    A celebração também reúne 
ações em restaurantes e pontos 
de vendas parceiros, mídia no di-
gital, redes sociais e out of home, 
conteúdo de lifestyle com influen-
ciadores e o trade gastronômico, 
além da publicação de uma edição 
especial, um livro que cataloga 
toda a fauna e flora do Parque das 
Águas, histórias e personagens 
que se misturam com o Parque 
ao longo da trajetória. 

   Sobre a São Lourenço: 
   A água mineral São Louren-

ço tem uma história que se conec-
ta à da própria cidade. As minas 
de água foram descobertas em 
1863, mas só depois de 27 anos, 
com a fundação da Companhia 
das Águas, em 04 de Julho de 
1890 começaram a ser capta-
das. Em torno da empresa e da 
região, o Parque das Águas ficou 
conhecido e o povoado passou 
a se desenvolver, tornando-se 
o município de São Lourenço. A 
Águas São Lourenço, que brota 

Gerais

O outono chegou! 
Fique atento, 

doenças respiratórias 
e alergias se agravam 

neste período

No último dia 20 de 
março, demos as boas-
vindas ao outono. Com 
temperaturas amenas e 
chuvas mais escassas, 
a baixa umidade favo-
rece o aparecimento de 
doenças que acometem 
as vias aéreas superio-
res, ocasionando um 
aumento na frequência 
das crises de rinite, si-
nusite e asma, além de 
gripes comuns. No en-
tanto, é possível preve-
ni-las com os cuidados 
certos. 

Pelos próximos me-
ses, os cuidados com 
a saúde do nariz de-
vem ser redobrados, 
de acordo com a Dra. 
Maura Neves, otorrino-
laringologista e doutora 
em Ciências da Saúde 
pelo Departamento de 
Otorrinolaringologia do 
Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Me-
dicina da Universidade 
de São Paulo e médica 
consultora da Libbs. 
“Durante o outono, há 
maior c irculação de 
vírus no ambiente. Isso 
decorre da queda de 
temperatura e redu-
ção das chuvas (clima 
mais seco). Além disso, 
essas condições climá-
ticas favorecem o res-
secamento nasal o que 
dificulta o batimento 
ciliar da mucosa nasal, 
nosso mecanismo de 
defesa natural. “ 

A especialista ainda 
alerta que a profilaxia 
de doenças respira-
tórias durante o outo-
no continua a mesma 

nesta fase mais crítica 
da pandemia, “Os cui-
dados não mudam e 
se aplicam para todos 
os vírus respiratórios. 
Nessa época, é impor-
tante intensificar a lim-
peza nasal com solu-
ção salina e hidratação 
com gel nasal, além de 
manter o uso de más-
cara, álcool em gel, 
evitar aglomerações e 
lugares fechados, sem 
circulação de ar.” 

Em relação aos sinto-
mas similares da gripe 
comum e do coronaví-
rus, a doutora Maura 
alerta, “não há como 
diferenciar as duas in-
fecções por meio de 
sintomas clínicos ini-
ciais. O coronavírus 
é um dos vírus que 
normalmente causam 
resfriados e gripes. A 
mutação deste coro-
navírus SARS-coV-2, 
especificamente, possi-
bilitou o aparecimento 
de sintomas inflama-
tórios mais intensos. 
A presença de tosse, 
febre e falta de ar são 
os sintomas que devem 
sem avaliados pelo mé-
dico tanto no covid-19, 
quanto em outras doen-
ças respiratórias”. 

Diante desse cená-
rio, é importante se 
cuidar: além da lava-
gem e hidratação nasal 
diária, consuma dois 
litros de água por dia, 
lave frequentemente 
as mãos e não as leve 
aos olhos, boca e na-
riz, e se possível, evite 
aglomerações.

Clima seco e chuvas escassas 
favorecem o aparecimento de 

crises e gripes

É no Parque das Águas, coração da cidade mineira São Lourenço, 
que brota a água centenária da boa mesa, naturalmente gaseifi-

cada. Para comemorar, a marca apresenta ações 360º com visitas 
imersivas e rótulos exclusivos em edições limitadas

da fonte Oriente, é a água da boa 
mesa. Naturalmente gaseificada 
possui características únicas, 
com componentes e borbulhas 
finas que aguçam o paladar e 
possibilitam uma experiência 
gastronômica exclusiva, trazendo 
pureza e leveza. 

Sobre o Parque das Águas 
São Lourenço:    

O Parque das Águas São 
Lourenço faz parte do coração da 
cidade e contempla uma reserva 
ecológica com 430 mil m² de Mata 
Atlântica preservada, espécies 
ameaçadas de extinção protegi-
das e edificações tombadas. Lá 
estão 9 fontes de águas minerais 
naturais, cada uma com suas pro-
priedades e particularidades. 

Sobre a Minalba Brasil:
O grupo Minalba Brasil, em-

presa do Grupo Edson Queiroz, 

está presente em 22 estados bra-
sileiros e em seu portfólio conta 
com 11 marcas, sendo: Minalba, 
Indaiá, São Lourenço, Petrópolis, 
Refri Indaiá, Citrus Indaiá, Night 
Power, Acqua Panna, S. Pellegri-
no, Perrier e Nestlé Pureza Vital. 
A corporação tem sete grandes 
fábricas no país - Horizonte (CE), 
Santa Rita (PB), Dias d’Ávila 
(BA), São Lourenço (MG), Pe-
trópolis (RJ), Campos do Jordão 
(SP) e Perus (SP) -, gerando mais 
de 3 mil empregos e garantindo 
padrões de excelência na quali-
dade do produto que chega ao 
consumidor. Além disso, o grupo 
desenvolve um trabalho para a 
preservação das fontes naturais 
e mantém reservas ambientais no 
entorno das suas fontes. 

Serviço: Águas São Louren-
ço http://minalbabrasil.com.br/
marca/sao-lourenco/ @saolou-
renco.oficial .

Águas São Lourenço comemora 130 anos, com rótulos exclusivos 
em edições limitadas.

FIEMG e ITA lançam o primeiro mestrado 
em computação Aeronáutica do país

Com inscrições abertas até dia 27/04, curso é voltado`a profissio-
nais das áreas da engenharia, exatas ou ciências econômicas

A FIEMG, por meio do Instituto 
Euvaldo Lodi (IEL), em parceria 
com o tradicional Instituto Tecno-
lógico de Aeronáutica (ITA), lança 
o primeiro Mestrado Profissional 
em Computação Aeronáutica do 
país. Voltado à profissionais que 
atuam no setor industrial e que 
tenham formação completa mas 
áreas de engenharia, exatas ou 
ciências econômicas, o curso 
será ofertado na modalidade te-
lepresencial e as inscrições estão 
abertas até dia 27/04. 

“O curso vem a encontro de 
uma das maiores demandas 
existentes no mercado: a quali-
ficação de profissionais na área 
de computação. Percebendo os 
valores que a FIEMG tem na 
promoção e no desenvolvimen-
to do setor industrial do estado, 
o ITA avaliou que Minas Gerais 
seria o cenário perfeito para a 
realização do primeiro mestrado 

em computação aeronáutica do 
país”, afirma Gustavo Macena, 
superintendente do IEL, pontu-
ando que é a primeira vez que 
o ITA promove um curso stricto 
sensu fora de sua sede, em São 
José dos Campos, São Paulo. 
“Acreditamos que o mestrado 
será um diferencial para os pro-
fissionais mineiros e de todo o 
país, pois estamos oferecendo 
o que existe de melhor sobre o 
tema”, ressalta o gestor. 

Estruturado nos pilares da 
inovação, como ciências de 
dados, segurança cibernética, 
sistemas embarcados, autôno-
mos e de informação, o Mestra-
do Profissional em Computação 
Aeronáutica pode ser aplicado 
nas áreas industriais de base 
tecnológica e no setor aero-
náutico. Jesuíno Takachi To-
mita, vice-reitor do ITA, afirma 
acreditar que “os futuros líderes 

empresariais serão aqueles 
que vão se qualificar por meio 
do mestrado profissional”. 

Dentro dessa ótica, o curso 
em Computação Aeronáutica 

tem por objetivo transferir o 
conhecimento técnico-cientí-
fico para os profissionais que 
atuam neste nicho de mercado 
de trabalho. 
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Produtor familiar utiliza luz do sol para 
produzir energia e economizar na propriedade

Animado com os resulta-
dos da implantação de um 
biodigestor na propriedade 
de 18 hectares, em Gua-
nhães, Vale do Rio Doce, o 
produtor Aílton Moreira Dias 
decidiu partir para o desafio 
de conquistar a autossufi-
ciência energética. Como? 
Aproveitando-se da luz so-
lar, um recurso natural abun-
dante em todo o Brasil.

A análise técnica e de 
viabilidade econômica da 
ideia ficou por conta dos 
coordenadores regionais 
Júlio César Merlim Gomes 
e José da Paz Andrade 
Câmara. Os dois técnicos 
da Emater–MG, vinculada 
à Secretaria de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Seapa), indicaram que a 
instalação de uma microu-
sina para a geração de 
energia fotovoltaica seria o 

Uso de microusina teve orientação técnica da Emater-MG, que sugeriu outras 
melhorias na propriedade 

modelo mais adequado.
“A microusina fotovoltai-

ca permite a utilização da 
fonte de energia renovável 
mais abundante, que é 
o sol, e está disponível e 
acessível a todos. A utiliza-
ção dessa fonte renovável 
garante distribuição de 
riqueza e qualidade de vida 
tanto na zona rural quanto 
urbana”, explica Merlim.

A conta de energia elé-
trica usada na operação 
do tanque resfriador, da 
ordenhadeira e de outros 
equipamentos instalados 
na propriedade chegava a 
R$ 400 mensais. O investi-
mento na microusina, com 
16 painéis fotovoltaicos, 
foi de cerca de R$ 20 mil. 
Com capacidade para ge-
rar mais de 6 mil quilowatts/
hora por ano, quantidade 
superior ao consumo atual 

da propriedade, a estima-
tiva é de que o sistema se 
pagará em cinco anos.

A sustentabilidade é a 
marca da propriedade, de-
dicada à criação de gado 
de leite. O biodigestor, de 
modelo indiano, garante a 
produção de biogás, a par-
tir do processamento dos 
dejetos sólidos do rebanho. 
O combustível é suficiente 
para as atividades domésti-
cas da família de cinco pes-
soas, como o aquecimento 
da água do chuveiro e do 
fogão da cozinha.

O produtor Aílton Morei-
ra Dias ficou animado tam-
bém com os resultados do 
aproveitamento dos resídu-
os da pecuária leiteira para 
a fertilização do canavial, 
pelo método da fertirriga-
ção. “O líquido que saía da 
limpeza da sala de ordenha 

antes eram jogados em um 
córrego aqui perto. Com a 
ajuda da Emater, construí-
mos a esterqueira”, afirma 
Dias. Assim, os dejetos da 
sala de ordenha, depois 
de estabilizados na ester-
queira, transformam-se em 
fertilizante para a produção 
de cana-de-açúcar, que é 
utilizada na alimentação do 
gado, no período da seca.

O biodigestor e a mi-
crousina de energia solar 
proporcionam uma eco-
nomia anual de quase R$ 
6 mil, além de reduzir o 
impacto ambiental da pe-
cuária. A sustentabilidade 
energética da propriedade 
tem atraído o interesse de 
outros produtores de Gua-
nhães, que participam de 
demonstrações e visitas 
técnicas promovidas pela 
equipe da Emater–MG. 

SUSTENTABILIDADE: Corredor Ecológico de Mata 
Atlântica na região do Pontal do Paranapanema 

ganhará mais 118 mil mudas até 2022
Investimento de R﹩ 2 milhões realizado pela Atvos em 181 hectares beneficiará população de micos-

leões pretos. Mais de 184 mil mudas foram plantadas
Comprometida em via-

bilizar o maior corredor 
ecológico já implantado na 
Mata Atlântica no interior 
do estado de São Paulo, 
a Atvos, empresa de bioe-
nergia, deverá concluir, em 
parceria com o IPÊ - Instituto 
de Pesquisas Ecológicas, o 
plantio de mais de um 300 
mil de mudas até 2022. Mais 
de 184 mil árvores nativas 
foram plantadas em 110 
hectares, o que representa 
seis quilômetros adicionais 
aos 12 quilômetros do maior 
corredor já reflorestado no 
bioma, no Brasil. A empresa 
também está disponibilizan-

do uma área de 619 hecta-
res para reflorestamento. 

Com a conclusão da res-
tauração florestal, o trecho 
será transformado em área 
de conservação para que in-
tegre oficialmente a Estação 
Ecológica Mico-Leão Preto. 
“O plantio das árvores nati-
vas estimula a regeneração 
natural da região e torna re-
alidade o Mapa dos Sonhos. 
Esta é uma prova de que o 
agronegócio pode coexistir 
com as questões ambientais 
e contribuir para a fauna e 
flora”, reforça Marcelo Annes, 
superintendente da Atvos. 

O Mapa dos Sonhos, 

criado pelo IPÊ, correspon-
de a um mapa com as áreas 
estratégicas a serem planta-
das na Mata Atlântica local, 
promovendo a reconexão 
da floresta e conservando 
animais ameaçados como 
o mico-leão-preto e a anta 
brasileira. Muitas das áreas 
identificadas como importan-
tes estão localizadas dentro 
de propriedades privadas, 
por isso, a importância de 
realizar parcerias para os 
plantios florestais. O mapa 
orienta o plantio dos chama-
dos Corredores para a Vida. 
Um dos corredores, com 2,4 
milhões de árvores, interliga 

as duas maiores unidades 
de conservação da Mata 
Atlântica do interior paulista, 
o Parque Estadual do Morro 
do Diabo e a Estação Ecoló-
gica do Mico-Leão Preto. 

“O projeto Corredores 
para a Vida, que foi integra-
do ao Programa Nascentes 
do Governo do Estado de 
São Paulo, melhora o trân-
sito dos animais, amplia a 
área disponível para que a 
população de micos-leões 
pretos possa crescer. Tam-
bém contribui para o clima, 
para a conservação da biodi-
versidade e para geração de 
renda de comunidades que 

prestam serviços florestais 
e de comercialização de 
mudas de viveiros comuni-
tários para a realização da 
ação”, detalha Laury Cullen 
Jr., coordenador de projetos 
e pesquisa do IPÊ. 

A Atvos otimizou parte do 
cultivo de cana-de-açúcar 
de forma a disponibilizar um 
trecho fundamental para a 
conexão entre as áreas ver-
des. Além da restauração 
florestal com 81 espécies 
diferentes de flora nativa, a 
empresa está realizando a 
conservação do solo, tota-
lizando um investimento de 
R$ 2 milhões. 

O processo de recupera-
ção se inicia com a locali-
zação e o mapeamento da 
área e, após o diagnóstico 
ambiental, o solo começa a 
ser preparado juntamente 
com a infraestrutura logís-
tica e acondicionamento 
de mudas. Somente então 
é feito o plantio e irrigação 
das mudas, seguida de 
uma manutenção que inclui 
controle de plantas compe-
tidoras e de insetos, como 
formigas. Quando necessá-
rio, é feito o replantio e, na 
fase final, a equipe monito-
ra a regeneração durante 
pelo menos três anos. 


