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  Faltando menos de um 
mês para o fim das Cam-
panhas de Vacinação 
contra a gripe e contra o 
sarampo, em 3 de junho 
os governos dos estados 
alegam baixa procura pe-
los imunizantes.
  As Campanhas de Va-
cinação contra a gripe e 
contra o sarampo come-
çaram no dia 4 de abril. No 
caso da gripe, podem ser 
vacinados os seguintes 
grupos prioritários: idosos 
com 60 anos ou mais; 
trabalhadores da saúde, 
do transporte coletivo e 
portuários, das forças de 
segurança e salvamento, 
das forças armadas e do 
sistema prisional; crian-
ças de 6 meses a meno-
res de 5 anos; gestantes 
e mães até 45 dias após 
o parto; indígenas; profes-
sores; pessoas com co-
morbidades, pessoas com 
deficiência permanente; 
caminhoneiros; popula-
ção privada de liberdade e 
adolescentes e jovens de 
12 a 21 anos sob medidas 
socioeducativas.
  Na imunização está 
sendo utilizada a vacina 
contra influenza trivalente, 
que protege contra três 
subtipos do vírus.
  Contra o sarampo po-
dem ser vacinados os 

Campanha de vacinação 
contra o Sarampo e a Gripe

trabalhadores da saúde 
e as crianças de 6 meses 
a menores de 5 anos. A 
vacinação, nesses casos, 

pode ser feita mesmo 
que o esquema vacinal já 
esteja completo. A pes-
soa deve receber uma 

dose da vacina tríplice 
viral, que protege contra 
o sarampo, a caxumba e 
a rubéola.
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Você pergunta: Comecei a 
estudar a bíblia há alguns anos 
e tenho uma dúvida que ainda 
não consegui entender: muitas 
pessoas dizem que o Antigo 
Testamento foi abolido após 
Cristo. Isso é uma verdade? 
Nesse caso, eu não preciso 
mais me dedicar ao estudo 
dele? Como devemos enten-
der essa questão das leis que 
foram abolidas?

Caro leitor, muita gente 
realmente se confunde nesse 
assunto e quase que rejeita o 
Antigo Testamento, achando 
que ele não é mais importante, 
que foi abolido e, por isso, não 
precisam mais conhecê-lo. Mas 
será isso uma verdade?

(1) A primeira coisa que 
temos de ter em mente é que 
a Bíblia Sagrada é uma coisa 
só. Essa divisão de Antigo Tes-
tamento e Novo Testamento é 
algo apenas para facilitar nos-
sa compreensão daquilo que 
Deus fez nessas duas fases da 
história do mundo.

Sem o Antigo Testamento 
nunca compreenderíamos o 
Novo. Além disso, ele foi usado 
amplamente pelos apóstolos 
para explicar questões impor-
tantes à igreja de Cristo que 
se iniciava.

Por exemplo, Pedro usa o 
Antigo Testamento para expli-
car o derramamento do Espírito 
Santo: “Mas o que ocorre é o 
que foi dito por intermédio do 
profeta Joel…” (Atos 2:16).

Isso já nos leva a verificar 
que o conhecimento sobre o 
Antigo Testamento é algo im-
portantíssimo para a compre-
ensão dos planos de Deus na 
história e também sobre o Mes-
sias, Jesus Cristo, que tem um 
papel central nas escrituras, e 
ele foi muito valorizado pelos 
discípulos de Jesus.

(2) Mas, evidentemente, 
que o Antigo Testamento con-
tém uma série de citações que 
precisam ser analisadas à luz 
de todo o contexto bíblico. Es-
tou falando das leis. Aqui sim 
temos uma importante análise 
a ser feita.

É um conteúdo complexo, 
mas em termos gerais, para 
que você compreenda, pode-
mos separar as leis em dois 
grandes grupos: leis cerimo-
niais e leis morais.

a) As leis cerimoniais são 
aquelas leis que continham 
ordens específicas ao povo de 
Israel ou determinadas coisas 
a serem feitas que, após Cris-
to, já não fazem mais sentido 
porque elas se cumprem eter-
namente Nele.

Um exemplo: os sacrifícios 
de animais pelo pecado. Isso 
se cumpre em Cristo, que foi 
nosso substituto perfeito e 
pleno, oferecendo um único e 
suficiente sacrifício por todos 
nós (Hebreus 10:12).

Mais um exemplo: Temos 
também as leis criminais. Se 
alguém do povo de Israel fos-
se feiticeiro deveria ser morto 
por apedrejamento (Levítico 
20:27).

Isso era uma lei criminal que 
vigorou para Israel enquanto 
país e não mais para nós (hoje 
não saímos por ai apedrejando 
pessoas que praticam a feitiça-

ria, certo?).
Ser feiticeiro continua sendo 

pecado (lei moral), mas aquelas 
punições criminais específicas 
do código criminal para Israel 
não são mais usadas, serviram 
apenas para eles.

b) As leis morais são aque-
las que determinam o compor-
tamento do servo de Deus. Es-
sas ainda vigoram plenamente 
após Cristo.

Por exemplo, o mandamen-
to “não matarás” é repetido no 
Novo Testamento, ele continua. 
Dessa forma, todas as ordens 
sobre nosso comportamento 
diante de Deus contido no 
Antigo Testamento continuam 
e ainda foram bastante apro-
fundadas por Cristo e pelos 
apóstolos.

Um exemplo: o adultério 
é um pecado moral (Êxodo 
20:14). Mas muitos entendiam 
que só o ato carnal era peca-
do. Jesus chega, aprofunda 
a compreensão e diz que as 
pessoas podem adulterar na 
mente também (Mateus 5:28). 
Todas as leis desse tipo ainda 
são válidas após Cristo.

(3) Os estudos sobre as leis, 
evidentemente, não são tão 
simples como descrevi acima, 
mas usei essa forma simplifi-
cada para que pudesse haver 
uma compreensão melhor do 
tema.

Isso nos mostra que o An-
tigo Testamento é sim muito 
importante “tecnicamente” para 
entendermos melhor toda a 
história do plano e vontade de 
Deus através dos tempos.

Mas ainda existem algumas 
outras coisas muitos importan-
tes no Antigo Testamento: As 
suas histórias que mostram 
como personagens viveram 
suas vidas com Deus, seus 
erros, seus acertos.

Isso nos traz inspiração 
vinda de Deus. Além disso, 
temos nos livros de sabedoria 
(Salmos, provérbios, Eclesias-
tes) uma fonte inesgotável de 
lições sobre as mais diversas 
faces da vida, que nos trazem 
uma direção de Deus em mui-
tas coisas do dia a dia.

Exemplo: “Não sejas fre-
quente na casa do teu próximo, 
para que não se enfade de 
ti e te aborreça” (Provérbios 
25:17). Poderia citar mais coi-
sas importantes, mas creio que 
ficou compreendido a grandeza 
e importância dos ensinos do 
Antigo Testamento.

(4) Tudo que foi dito até 
aqui mostra de forma clara que 
o Antigo Testamento é muito 
valioso, que devemos sim 
estudá-lo, entendê-lo, aprovei-
tar todas as bênçãos que Deus 
nos traz através da sua leitura 
e estudo.

Quem pensa que todo o 
Antigo Testamento foi abolido 
após Cristo e que  pode, assim, 
desprezar esse importante 
escrito e ficar somente com o 
Novo Testamento está come-
tendo um grave erro contra 
as Escrituras Sagradas e, 
certamente, nunca conseguirá 
compreender plenamente, por 
exemplo, o livro de Hebreus, 
que usa dezenas de figuras 
do Antigo Testamento para 
explicar a importância de Jesus 
Cristo!

É verdade que todo o Antigo 
Testamento foi abolido após Cristo?

Postado por Presbítero André Sanchez

Dia dos Queijos Artesanais de Minas Gerais

  No dia 16 de maio, será come-
morado o Dia dos Queijos Arte-
sanais de Minas Gerais. A data, 
instituída há quase cinco anos, 
é fruto da Lei Estadual 22.506, 
sancionada e publicada no 
Diário Oficial Minas Gerais, em 
22 de junho de 2017. 
  A legislação foi um ato de re-
conhecimento da importância 
desses tipos de queijos feitos 
de leite cru, sem processo de 
pasteurização. A homenagem 
faz jus a um dos produtos 
agropecuários mais aprecia-
dos e respeitados em Minas e 
outros estados do país. A valo-
rização dos queijos artesanais 
tem relação com os aspectos 
gastronômico, econômico, 
social e cultural. As variadas 
receitas de queijos artesanais 
costumam seguir tradições 
históricas passadas de gera-
ção a geração por famílias de 
produtores rurais.
 O dia e o mês escolhidos para 
os queijos artesanais mineiros 
remetem ao registro, em 2008, 
do Modo Artesanal de Fazer 
Queijo de Minas nas regiões 
do Serro, da Serra da Canastra 
e do Salitre. Naquele ano, o 
jeito de produzir a iguaria foi 
lançado na categoria Saberes, 
pelo Conselho Consultivo do 
Instituto de Patrimônio Históri-
co e Artístico Nacional (Iphan), 
tendo sido o quarto bem re-
gistrado no Livro de Registro 
dos Saberes. Um dos queijos 
artesanais feitos no estado, o 
Queijo Minas Artesanal (QMA), 
é reconhecido também como 
Patrimônio Cultural Imaterial 
Brasileiro pelo Iphan.
  Estimativas da empresa 
pública de assistência técni-
ca e extensão rural mineira 
apontam que a produção de 
queijos artesanais gera renda 
e ocupação para cerca de 30 
mil famílias de todas as regi-
ões do estado. Juntas essas 
famílias produzem cerca de 
85 mil toneladas do produto 
ao ano. Também mostram 
que, somente o QMA, primeiro 
queijo artesanal mineiro a ser 
regulamentado pela Lei Esta-
dual 14.185/2002, é a fonte de 
renda de aproximadamente 9 
mil famílias.
Que i jo  M inas  Ar tesana l 
(QMA)
  O Queijo Minas Artesanal 
(QMA) é um das muitas va-
riedades de queijo artesanal 
produzidas em Minas Gerais. 
Como outros tipos artesanais, 
ele é feito de leite de vaca cru, 
sem pasteurização e costuma 
seguir processos tradicionais 
de confecção, em pequenas 
propriedades.   “Foi o primeiro 
queijo a ser caracterizado no 
estado. O leite cru tem de ser 
produzido, exclusivamente, na 
propriedade de origem do quei-
jo. Utiliza pingo, coalho, salga 

a seco e passa por processo 
de maturação, adquirindo uma 
casca lisa e amarelada”, explica 
a coordenadora técnica estadu-
al da Emater-MG Maria Edinice 
Soares.
  Nos dois últimos meses, 
Minas Gerais ganhou oficial-
mente mais duas novas regiões 
produtoras de Queijo Minas 
Artesanal. Em 29 de março, 
o governador Romeu Zema 
anunciou o reconhecimento 
da região de Diamantina que, 
além do município de mesmo 
nome, incluiu outros oito da 
redondeza. Já em 19 de abril, 
o governador noticiou mais 
uma região produtora do QMA. 
Nomeada de Entre Serras da 
Piedade ao Caraça, ela con-
templa os municípios de Catas 
Altas, Barão de Cocais, Santa 
Bárbara, Rio Piracicaba, Bom 
Jesus do Amparo e Caeté.
Com a oficialização dessas no-
vas áreas produtoras de QMA, 
Minas Gerais totaliza agora 10 
microrregiões caracterizadas. 
São elas: Araxá, Campo das 
Vertentes, Canastra, Cerrado, 
Diamantina, Entre Serras da 
Piedade ao Caraça, Serras da 
Ibitipoca, Serra do Salitre, Serro 
e Triângulo Mineiro. Segundo 
informações do Instituto Mineiro 
de Agropecuária (IMA), somente 
produtores dessas regiões são 
autorizados a usarem o nome 
da região na embalagem.
Produtores
  O presidente da Associação 
de Produtores de Queijo da Re-
gião de Diamantina (Aprodia), 
Leandro Pereira de Assis, está 
apostando no crescimento do 
mercado para os queijeiros da 
nova região e também no incre-
mento das atividades turísticas 
locais. “Vai agregar mais valor 
ainda ao produto, porque será 
mais procurado no mercado. 
Também vai ser mais um atrati-
vo para o turismo, pois estamos 
montando rotas de vivência nas 
propriedades rurais produtoras, 
aqui da região de Diamantina”, 
afirma.
  Segundo o presidente da 
Aprodia, as chamadas rotas 
de vivências são passeios 
para turistas nas propriedades 
produtoras de queijo. Nesses 
locais eles podem acompanhar 
todo o processo de produção 
do queijo: do manejo do gado à 
ordenha e até a fabricação do 
laticínio. “Alguns até ajudam a 
fazer o queijo. E no final da pro-
dução, todos podem degustar 
o queijo fresco que ajudaram a 
fazer e também um queijo ma-
turado de 40 dias, que partimos 
para todos comerem”, explica 
Leandro.
  O produtor Richard Andrich 
Santos está aplaudindo a ofi-
cialização da região Diamantina 
como produtora do Queijo Minas 
Artesanal. Proprietário do Sitio 

das Lajes, em Datas, ele produz 
entre seis e oito queijos por 
dia. Ele conta que aprendeu o 
ofício com os vizinhos e produz 
há 15 anos, embora conheça a 
região há 30 anos. O produto é 
comercializado principalmente 
para Belo Horizonte.
  “Aprendi a fazer o queijo com 
meus vizinhos da forma como 
se faz tradicionalmente: leite 
cru, coalho, pingo e sal. Sei 
que estão homologando uma 
coisa que existe aqui há sécu-
los. É o reconhecimento, com 
a própria palavra diz, de um 
produto que faz parte da cultura 
e tradição do povo da região”, 
argumenta.
Como o presidente da Aprodia, 
Richard já vislumbra o potencial 
turístico surgido com a criação 
da nova região produtora de 
Queijo Minas Artesanal de Di-
mantina e faz planos para atrair 
esse público. “As pousadas 
sempre mandam turistas. Por 
isso, pretendo melhorar a nossa 
estrutura, construindo sanitários 
masculino e feminino, fora da 
casa”, revela.
  Ele considera sua produção 
de queijo pequena, mas sele-
ta, pois o leite vem do guzerá, 
considerado um gado puro, mas 
que não produz muito leite. “O 
gado é criado a pasto e não 
produz muito leite, mas é um 
leite de altíssima qualidade. 
Tanto que ganhamos o primeiro 
lugar, na categoria super Ouro, 
do Mundial de Queijos do Brasil, 
em 2019, na cidade de Araxá”, 
informa, acrescentando que 
também trabalha para aumentar 
mais a produção do queijo.
  No município de Rio Piraci-
caba, na recém-criada região 
de Entre Serras da Piedade 
ao Caraça, o produtor Pedro 
Henrique e sua família tam-
bém têm uma história secular 
com a produção de queijo. Há 
pouco mais de cinco anos, ele 
resgatou a tradição de fazer 
queijo maturado na tábua e, 
a partir daí, surgiu o interesse 
de legalizar a produção, o que 
foi concluído no final do ano 
passado, com a obtenção do 
Selo Arte. Agora o seu queijo 
pode ser comercializado em 
todo o país.
  Para o produtor piracicaben-
se, o reconhecimento da nova 
região vai trazer mais opor-
tunidades aos produtores. “A 
partir de hoje, nosso produto 
passa a ter mais valorização 
no mercado. As cidades que 
estão situadas em uma região 
reconhecida como produtora de 
Queijo Minas Artesanal ganham 
visibilidade”, afirmou.
Tipos artesanais
   Além das dez microrregiões 
produtoras do Queijo Minas 
Artesanal, o estado mineiro 
tem mais outras cinco regiões 
caracterizadas. Isso significa 

Queijo artesanal está entre os principais produtos agropecuários do estado

que passaram por estudo que 
identificou e definiu o tipo de 
queijo. Essas regiões pro-
duzem os seguintes queijos 
artesanais: Cabacinha, Serra 
Geral, Vale do Suaçuí, Alagoa, 
Mantiqueira de Minas.   Hoje 
já se sabe que cada um deles 
tem características peculiares, 
como o sabor, por exemplo, 
que sofre a influência do clima 
e da pastagem predominante. A 
origem e manejo do rebanho e 
até o perfil do produtor também 
são determinantes no tipo de 
queijo de cada lugar.
  O queijo artesanal Cabacinha 
é produzido na região do Vale 
do Jequitinhonha. É feito de 
leite cru de vaca, mas a massa 
é aquecida, sem chegar a pas-
teurizar. Recebe soro fermento, 
retirado no final da mexedura 
da massa e reservado em 
temperatura ambiente para 
ser usado no dia seguinte, na 
fabricação do queijo. É molda-
do manualmente em forma de 
cabacinha.
  Já o queijo artesanal da Serra 
Geral, produzido em 17 municí-
pios da região Norte de Minas 
Gerais, não tem um processo 
definido quanto a forma de 
fazer. ”Ainda está em fase de 
estudo. Mas é feito de leite cru 
e coalho, sendo comercializado 
fresco”, esclarece a coordena-
dora Maria Edinice.
  Por outro lado, os artesanais: 
queijo do Vale do Suaçuí, queijo 
de Alagoa e queijo da Manti-
queira de Minas têm pratica-
mente o mesmo modo de fazer 
com pequenas diferenças: leite 
cru de vaca, soro fermento e 
coalho. A massa passa por um 
processo de cozimento, enfor-
magem e salga salmoura.
Emater-MG
A Emater-MG trabalha em par-
ceria com o órgão estadual de 
inspeção sanitária, o Instituto 
Mineiro de Agropecuária (IMA), 
que registra as queijarias do 
estado. O registro legaliza a 
situação dos estabelecimentos 
para que possam comercializar 
seus produtos, com segurança 
para o consumidor, em Minas 
Gerais e outros estados do 
país. Sendo que, para vender 
fora das divisas mineiras, além 
do registro, o produtor precisa 
solicitar também o Selo Arte.
“O primeiro passo pra quem 
deseja legalizar o queijo que 
produz é procurar o escritório 
da Emater-MG, que o extensio-
nista vai orientar no processo. 
O nosso papel é apoiar o pro-
dutor na organização dos docu-
mentos exigidos pelos órgãos 
de habilitação sanitária. explica 
Maria Edinice. Hoje o IMA não 
trabalha mais com a figura do 
cadastro. Agora é registro. Você 
registrando sua queijaria no 
IMA, você pode pedir o Selo 
Arte”, instrui.
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Campanha do agasalho 2022

Semana do Mei 2022

 Teve início na terça-feira 
(10/05), em São Louren-
ço, a arrecadação de aga-
salhos da Campanha do 
Agasalho 2022 da EPTV 
Sul de Minas em parceria 
com Governo Municipal. 
Ao todo serão 15 pontos 
de arrecadação que rece-
berão os agasalhos até a 
sexta-feira (29/07).
  Estão sendo recebidos 
casacos, blusas de lã, ja-
quetas, moletons, cache-
col, gorro, meias, luvas, 
calças, entre outros. Os 
agasalhos poderão ser 
entregues no Centro de 
Referência em Assistên-
cia Social (CRAS) do Cen-
tro e Estação, Centro de 
Referência Especializado 
em Assistência Social 
(CREAS), Secretaria de 
Desenvolvimento Social, 
Câmara Municipal e nas 
Unidades Básicas de Saú-
de (UBS) do município.
  Ao final da campanha, 
os agasalhos serão dis-
tribuídos criteriosamente 
para as pessoas mais ne-
cessitadas. Todo processo 
de entrega do agasalho 
para os beneficiados será 
realizado por técnicos da 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento.
  “Pelo segundo ano con-

 São Lourenço

secutivo aderimos a cam-
panha da EPTV para aten-
der as pessoas que mais 
precisam de agasalhos 
no inverno. Ao final da 
campanha os agasalhos 
serão entregues para as 

pessoas que vivem na 
nossa cidade. Serão prio-
rizadas as instituições de 
acolhimento de pessoas 
em situação de rua e fa-
mílias em situação de 
vulnerabilidade social”, 

informou Marcel Carvalho, 
secretário Municipal de 
Desenvolvimento Social.

  Em alusão a Semana do 
Microempreendedor Indi-
vidual (MEI), O Governo 
Municipal, por meio da 
Secretaria de Indústria e 
Comércio, promove du-
rante a próxima semana,        
   A partir da segunda-feira 
(16/05), atendimento es-
pecializado e gratuito para 
as pessoas que desejam 
formalizar a atividade eco-
nômica que execrem.
  Os objetivos da Semana 
do MEI, é o de ofertar con-
teúdos e soluções inova-
doras, para quem já é MEI 
e para quem pretende se 
formalizar, os conhecidos 
potenciais empreendedo-
res. Nela, serão mostradas 
as principais tendências 
do momento no mercado 
empreendedor.
  Não perca a oportunidade 
de tirar suas dúvidas para 
formalizar seu negócio  
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R$ 1,2 bi para a planta de 
lítio em Minas

Além da expansão da pro-
dução na mina de Volta 
Grande, entre os municí-
pios de Nazareno e São 
Tiago, na região Central 
de Minas Gerais, mediante 
investimentos de cerca de 
R$ 200 milhões, que já está 
em curso, a AMG Minera-
ção também já trabalha nos 
projetos de engenharia da 
nova planta química de lí-
tio, que será implantada na 
região. Sob aportes de R$ 
1,2 bilhão, a unidade de be-
neficiamento transformará o 
concentrado em carbonato 
de lítio, conferindo maior 
valor agregado ao mineral 
extraído em terras mineiras. 
As operações estão previs-
tas para 2026. (Diário do 
Comércio – Belo Horizonte)

 Câmara proíbe barra-
gens

A base governista do prefei-
to Odelmo Leão na Câmara 
de Uberlândia manteve os 
vetos do Executivo a três 
projetos que foram aprecia-
dos pelo plenário. Entre as 
proposições de lei estava 
uma proposta que previa 
proteção das margens do 
Rio Uberabinha, uma se-
gunda que propunha maior 
transparência para acompa-
nhamento de obras públicas 
e uma terceira, que garantia 
inclusão de crianças com 
deficiência. Todas foram 
engavetadas. A justificativa 
dada pelo prefeito baseia-se 
no argumento de que as três 
propostas são inconstitucio-
nais. (Diário de Uberlândia)

Marinha faz treinamento 
em Furnas

A Marinha do Brasil promove 
até o dia 18 de maio, na re-
gião de Furnas, um grande 
treinamento de Operações 
Ribeirinhas. O treinamen-
to, que conta com a par-
ticipação de mais de 700 
fuzileiros e equipamentos, 
é o maior já realizado pela 
Marinha em Minas Gerais, 
tem o propósito principal de 
manter a condição de pronto 
emprego e a capacidade 
expedicionária dos Fuzilei-
ros Navais, para operar em 
todas as regiões do País, 
ao mesmo tempo em que 
permite reforçar a presen-
ça da Marinha no estado.  
(Folha da Manhã – Passos)

Prefeito e vice cassados 
em Sabará

            A Justiça Eleitoral Anna 
Carolina Goulart Martins e 
Silva cassou o mandato do 
prefeito de Sabará, Wander 
Borges (PSB), do vereador 
William Borges (PV) e do 
vice-prefeito, Lucas Silva 
(PSD). A decisão ainda cabe 
recurso. A decisão foi pro-
ferida pela juíza da 241ª 
Zona Eleitoral de Sabará,, 
com base na acusação de 
uso de uma associação co-
munitária, de funcionários e 
veículos da prefeitura para 
realizar propaganda eleitoral 
indevida e compra de votos. 
(Folha de Sabará – Sabará)

ANAC fecha aeroporto de 
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Poços

A Secretaria Municipal de 
Defesa Social de Poços 

de Caldas foi surpreendida 
por uma nota técnica emi-
tida pela ANAC – Agência 
Nacional de Aviação Civil, 
que determina o fechado 
do aeroporto municipal 

Embaixador Walther Mo-
reira Salles pelo período 

de um ano. O motivo seria 
por falta de comunicação 
entre a administração do 

aeroporto com a agência. A 
nota técnica determina que 
o fechamento da pista seja 
a partir do dia 17 de julho 
até o dia 17 de julho de 

2023. (Poços Com – Poços 
De Caldas)

Cachoeira será despolu-
ída

A Prefeitura de Mariana 
anunciou que despoluirá 
a água de Cachoeira do 
Brumado. Com um investi-
mento de R$2.417.500,00, 
o projeto consiste na com-
pra de 500 fossas sépticas 
-BIOTE- para todas as famí-
lias residentes ao longo do 
leito do rio que deságua na 
cachoeira do distrito. A ação 
resultará na despoluição da 
queda d’água, proporcio-
nando saúde, segurança e 
saúde aos moradores da 
localidade e aos turistas. 
(O Liberal – Ouro Preto)

Espaço para idosas é 
inaugurado

Será inaugurado o Espaço 
de Cuidados para Pessoas 
Idosas da PJF, que funciona-
rá na sede da Associação de 
Apoio a Crianças e Idosos 
(AACI) no Bairro Nova Era. 
O espaço vai atender 20 
idosos semidependentes, 
de 8h às 17h, oferecendo 
alimentação, serviços de 
assistência social e fisiote-
rapia, entre outros. O projeto 
vai atender pessoas com 60 
anos ou mais, com indica-
tivo de violação de direitos 
e cuja condição demande 
auxílio para atividades coti-
dianas. Os atendidos serão 
selecionados por comissão 
composta por represen-
tantes da Secretaria Espe-
cial de Direitos Humanos 
(SEDH) e da AACI. (Tribuna 
de Minas – Juiz de Fora)

111 crianças sem o
 nome paterno

Dados inéditos levantados 
pelo Portal dos Cartórios de 
Registro Civil apontam que, 
nos quase dois anos comple-
tos de pandemia, mais de 100 
crianças em Ituiutaba foram 
registradas somente com o 
nome da mãe na certidão de 
nascimento. O número, que 
representa 4% dos recém-
nascidos ituiutabanos, ganha 
ainda mais relevância quan-
do os últimos dois anos apon-
taram a menor quantidade de 
nascimentos no município. 
Os dados são verificados 
justamente nos anos em que 
aconteceram os menores 
números de nascimentos 
desde o início da série his-
tórica do Cartório, em 2003, 
totalizando 1.059 registros 
em 2020 e 1.041 em 2021. 
(Gazeta do Pontal – Ituiutaba)

Inmet prevê temperaturas negativas e geada na 
próxima semana em grande parte do Brasil

Marketplaces aceleram inovação na indústria

Uma forte e extensa massa 
de ar frio chega ao Brasil a 
partir de domingo (15)
Uma forte e extensa massa 
de ar frio atingirá o Brasil a 
partir de domingo (15) pro-
vocando acentuada queda 
de temperatura em diversas 
regiões. A partir do dia (16), 
a massa de ar frio se desloca 
rapidamente pelo Sul avan-
çando para áreas das regiões 
Centro-Oeste e Sudeste e, 
durante à noite, chega aos 
estados de Rondônia e Acre, 
causando o segundo episódio 
de friagem.

Geada

87% das indústrias conside-
ram o marketplace relevante 
para a estratégia de vendas, 
aponta levantamento 
  As inovações tecnológicas 
se tornaram uma grande 
fonte de crescimento e de 
lucro para as organizações e 
na indústria não é diferente. 
Uma das novidades adota-
das nesse segmento são os 
marketplaces da indústria 
- uma tendência que não 
dá sinais de desacelerar. 
Segundo uma pesquisa da 
Bringg, 87% das indústrias 
consideram o modelo rele-
vante.
  Conhecido por ser um 
grande shopping center vir-
tual, o marketplace conecta 
diversos fornecedores em 
um único ambiente, onde 
comercializam produtos e 
serviços com segurança 
e facilidade. Na indústria, 
essa nova forma de vender 
vem ganhando adesão e 

  A tendência é de condições 
favoráveis à formação de ge-
ada na Região Sul no período 
de 17/05 a 22/05. No sul do 
Mato Grosso do Sul, de 17/05 
a 21/05 e, em áreas isoladas 
de São Paulo e sul de Minas 
Gerais, entre os dias 18/05 
e 22/05. As geadas poderão 
ser fortes em alguns pontos 
da Região Sul e, atualizações 
nos próximos dias serão 
essenciais para definição de 
local e intensidade.
  Do ponto de vista agro-
meteorológico, a geada é 
um fenômeno causado pela 
ocorrência de baixas tem-

ampliando as frentes de 
negócio. 
 Para Franklin Bravos CEO 
da Signa, empresa de so-
luções digitais, que já pro-
fissionalizou mais de 500 
e-commerces, existe uma 
série de possibilidades para 
a indústria explorar com um 
marketplace. Como, por 
exemplo, firmar parcerias 
com fornecedores locais 
para que eles revendam os 
produtos para o consumidor 
final, sem quebrar a rede 
de distribuição - o que não 
seria possível em um outro 
formato de vendas. Além 
disso, a logística fracionada 
- transporte de pequenas 
remessas com frete - fica a 
cargo do revendedor, que 
pode oferecer melhores 
condições de entrega, já que 
se encontra mais próximo do 
destino.
  Nesse sentido, o formato 
de “uberização” ganha força, 

peraturas que promovem o 
congelamento dos tecidos 
vegetais, havendo ou não a 
formação de gelo, e provoca 
a morte das plantas ou de 
suas partes (folhas, ramos, 
A geada pode ser ocasio-
nada tanto por entradas de 
massas de ar frio, quanto 
por um intenso resfriamento 
da superfície, durante noites 
de céu limpo e sem vento. 
Além disso, seu efeito nas 
plantas varia de acordo com 
a espécie, a sua tolerância 
ao frio e a fase fenológica 
que ela se encontra e sua 
ocorrência resulta, em muitas 

uma vez que o marketplace 
utiliza geolocalização para 
realizar uma varredura e 
identificar o vendedor mais 
próximo do cliente. Assim, 
a indústria tem mais oportu-
nidades de venda, diminui 
as fronteiras de distribuição, 
reduz o tempo de entrega, 
para maior satisfação do 
cliente, além de fortalecer o 
comércio local.
  Outro ponto importante é 
que, nesse novo conceito de 
negócio, o fornecedor tem 
acesso a métricas relevan-
tes para conhecer os hábitos 
e desejos dos consumidores 
e, assim, definir estratégias 
comerciais mais assertivas. 
Tudo isso com a vantagem 
de ser um canal de vendas 
que fortalece os meios tradi-
cionais de distribuição, não 
interferindo em outros siste-
mas de venda e distribuição 
já usados pela indústria.
  Os marketplaces represen-

vezes, em severos prejuízos 
econômicos principalmente 
se ocorrem precoce ou tar-
diamente.
  Além dos alertas emitidos 
pelo Inmet, o Sistema de 
Suporte à Decisão na Agro-
pecuária (Sisdagro) tem uma 
ferramenta de previsão de 
condições favoráveis à for-
mação de geada com ante-
cedência de cinco dias.

Neve
  Há a possibilidade de ocor-
rência de neve nas serras 
Gaúcha e Catarinense entre 
a noite do dia 16 e a madru-
gada do dia 18/05.

tam, portanto, uma grande 
oportunidade de escalada, 
tanto para a indústria quanto 
para comerciantes locais 
que estabelecerem parceria 
com o setor industrial. “É 
um modelo de negócio que 
amplia o alcance das ven-
das, atinge outros públicos 
e ainda fortalece a presença 
digital. Estar atento a essa 
tendência pode ser decisivo 
para o futuro da indústria e 
para se manter competitivo 
em um mercado cada vez 
mais digital e colaborativo”, 
finaliza o executivo.
Sobre Franklin Bravos
 Franklin Bravos é CEO da 
Signa, empresa de negócios 
digitais e primeira platafor-
ma Magento Saas do Brasil, 
e Head de Novos Negócios 
e M&A da Nexaas, Retail 
Tech especialista em inova-
ção para o varejo. É também 
Diretor Regional Interior de 
São Paulo na ABComm.

Mais duas distribuidoras de cachaça 
clandestina são fechadas em Minas Gerais

Ao todo, foram apreendi-
dos 90 mil litros do produto 
em Contagem e Belo Hori-
zonte 

Em desdobramento da 
operação que fechou uma 
fábrica clandestina produtora 
e envasilhadora de cachaça 
e demais bebidas alcoólicas 
em Sabará, no começo do 
mês de maio, a Polícia Civil 
de Minas Gerais (PCMG), 
em conjunto com Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (Mapa) e o 
Instituto Mineiro de Agrope-
cuária (IMA), realizou novas 
ações que resultaram no 
fechamento de mais duas 
distribuidoras de cachaça 
clandestina, uma em Con-
tagem e outra em Belo Ho-
rizonte.

As empresas, sem registro 
junto ao Mapa, compravam, 
manipulavam e vendiam 
bebidas alcoólicas, sendo 
a cachaça e aguardente de 

cana os produtos predomi-
nantemente manipulados no 
local. Ao todo, foram apreen-
didos 90 mil litros de cachaça 
nos dois estabelecimentos 
clandestinos.

As amostras coletadas de 
todos os produtos apreendi-
dos passarão por análises no 
Laboratório Federal de Defe-
sa Agropecuária (LFDA) para 
verificação da conformidade 
com o padrão de identidade e 
qualidade dos produtos, além 

de buscar identificar possí-
veis substâncias nocivas à 
saúde dos consumidores.

O Mapa alerta aos con-
sumidores que todas as 
bebidas devem ter registro 
do Ministério, indicando que 
é um produto fiscalizado e 
com garantias pelos órgãos 
de controle.

As investigações sobre o 
caso continuam e novos des-
dobramentos poderão ocor-
rer em uma terceira fase.


