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Os azeites de oliva extra-
virgens produzidos no Sul de 
Minas vem se destacando 
cada vez mais no Brasil e no 
mundo devido às recentes 
premiações internacionais 
conquistadas.

O Azeite Vertentes é pro-
duzido no município de Andre-
lândia, na Fazenda Recreio, e 
é envazado e distribuído pela 
Agrotora Reflorestamento e 
Pecuária, do empresário dr. 
Rubens Ermirio de Moraes. 
Conquistou recentemente 
Medalha de Ouro no “Brazil 
International Olive Oil Com-
petition 2021”, concurso que 
reuniu produtores de países 
da América Sul, da América 
do Norte e da Europa. 

Andrelândia, um paraíso a 
céu aberto nas Montanhas 

Mágicas da Mantiqueira
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Azeite de Andrelândia conquista medalha 
de ouro em concurso internacional

O concurso reuniu produtos de países da América do Sul, 
América do Norte e da Europa

Andrelândia é uma 
cidade com um grande 
potencial turístico a ser 
explorado, tanto pela 
sua natureza privile-
giada quanto pela sua 
riqueza cultural. O cen-
tro histórico é decorado 
pelos antigos casarões 
do século XVIII. O clima 
das montanhas torna 
os passeios turísticos 
agradáveis tanto na ci-
dade como na zona 
rural, estando a uma 
altitude média de 1200 
metros e com uma tem-
peratura média anual 
inferior a 23ºC. 
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Você pergunta: Estou mui-
to desanimada. Eu fiz um 
propósito na virada do ano de 
ter uma vida mais profunda 
com Deus, servi-Lo com mais 
fervor, mas confesso que não 
tenho conseguido colocar em 
prática nada disso. A vida 
parece que passa tão rápido, 
são tantos problemas no dia 
a dia que não consigo colocar 
isso em prática. Isso tem me 
trazido muita tristeza! Como 
consigo mudar isso e voltar a 
ter ânimo espiritual?

Cara leitora, sabemos que 
muitas pessoas passam pelo 
mesmo que você: têm uma 
intenção positiva de buscar 
a Deus, têm vontade de se 
aprofundar, têm aquele desejo 
genuíno de viver uma vida 
fervorosa diante do Senhor, 
porém, diante das pressões 
do dia a dia, não conseguem 
que isso seja uma realidade.

Quero trazer, então, algu-
mas dicas para você começar 
agora mesmo a recuperar 
esse ânimo espiritual na prá-
tica, no chão da vida, nas 
ações do dia a dia.

Como recuperar seu ânimo 
espiritual com 5 atitudes

(1) Seja realista

Sonhar é algo positivo. 
É bom ter grandes metas. 
Porém, muitos estão com o 
ânimo espiritual destruído 
porque lhes falta o famoso “pé 
no chão”.

Sonham alto, querem mui-
to, porém, esquecem que é no 
dia a dia, na vida cotidiana, 
passo por passo que as coi-
sas são construídas, que são 
moldadas.

Então, logo desistem, pois 
não veem seus grandiosos so-
nhos acontecerem rapidamen-
te. Por isso, a primeira coisa a 
ser feita é uma reflexão da sua 
realidade de vida atual.

Algumas perguntas pre-
cisam ser respondidas: Seu 
tempo está organizado? 
Quanto tempo diário possui 
hoje para disponibilizar para 
seu propósito com Deus? 
Quais são os pecados que 
você precisa deixar?

Em que área da sua vida vai 
precisar se dedicar mais? Quais 
suas maiores dificuldades? Está 
indo à igreja? Tem orado? Tem 
pensado no reino de Deus ou 
só nas coisas do mundo? Como 
está seu envolvimento com a 
obra do Senhor?

Essas questões vão te 
ajudar a entender onde você 
está, como está sua vida, 
como tem enxergado as coi-
sas de Deus. Não adianta ter 
grandes sonhos para com 
Deus se sua vida anda uma 
bagunça.

Precisa ser realista para 
começar! Uma grande limpeza 
começa quando identificamos o 
que é a sujeira, o que tem que 
ficar, o que tem que jogar fora e 
o que precisa ser limpo.

(2) Defina o primeiro passo

É bom olhar no futuro e 
desejar ser um homem ou mu-
lher de Deus cheios do Espírito 
Santo! É uma motivação posi-
tiva, porém, não é o suficiente. 
É preciso definir o primeiro 
passo a ser dado hoje.

Qual é esse passo? Você 
precisa definir isso com clare-
za. Precisa saber o tamanho do 
passo. Precisa saber se você 
consegue dar esse passo.

Precisa saber quando dará 
esse passo (organizar seu 
tempo). Por exemplo: Meu 
primeiro passo será ter uma 
vida de oração hoje. Como e 
quando?

Reservarei 5 minutos após 
acordar, 5 minutos na hora do 
almoço e 5 minutos antes de 
dormir para dedicar a oração. 
Farei um caderno de oração 
onde anotarei os pedidos 
sobre os quais irei orar!

Percebe como fica mais 
palpável agora? Como agora 
parece algo que consegue re-
alizar de fato? Aquilo que não 
organizamos não conseguire-
mos fazer com constância no 

longo prazo!

(3) Comece com passos 
pequenos

O que acontece com al-
guém que nunca fez corrida 
e começa a correr repenti-
namente, velozmente, sem 
qualquer preparo ou adapta-
ção? Lesões, dores, batimento 
cardíaco tão alto que a pessoa 
perde até o ar!

Ninguém consegue correr 
sem antes andar, depois tro-
tar, depois ir aumentando a 
velocidade aos poucos. O que 
quero mostrar é que as pes-
soas desanimam das metas 
espirituais porque já querem 
sair correndo.

Já querem orar 2 horas no 
dia, por exemplo! Não dará 
certo! Dê passos do tamanho 
de suas pernas! Se seu tempo 
ainda está em organização, 
como fizemos no exemplo 
acima, coloque pequenos 
momentos de oração para 
começar.

Se ainda não está acostu-
mada a ler a Bíblia diariamen-
te, não vai adiantar querer ler 
10 capítulos por dia. Coloque 
1, 2 ou 3. Comece pequeno, 
mas comece.

Ande com passos peque-
nos que consegue dar com 
100% de certeza. Isso te dará 
mais disposição para cumprir 
seus propósitos, pois sabe 
que conseguirá!

(4) Cuide da constância dos 
pequenos passos

Pequenos passos dados 
de maneira constante te le-
varão mais longe do que se 
você saísse correndo e logo 
parasse, pois não aguenta 
mais. Vejamos na prática.

Seus três momentos de 
oração diária, de 5 minutos 
cada, trazem 15 minutos diá-
rios de oração. Em 30 dias são 
450 minutos de oração. Em 
um ano são 5475 minutos de 
oração (91,25h de oração).

Percebe como seus pe-
quenos passos estão te dando 
um grande resultado? Mas 
isso só ocorrerá se você cui-
dar da constância. Se o passo 
é pequeno, se está dentro 
da sua capacidade de dá-lo, 
então, não pode aceitar não 
dar o passo. Precisa andar 
para frente.

Precisa andar! Precisa se 
esforçar para que este peque-
no passo seja dado TODOS 
OS DIAS. Isso irá garantir seu 
resultado positivo no dia, no 
mês, no ano, no longo prazo! 

Além, é claro, de trazer 
ânimo em ver que está con-
seguindo algum resultado. 
Faça isso com todas as suas 
principais metas espirituais!

(5) Organize passos maiores

Depois que seus pequenos 
passos estão sendo dados com 
constância é hora de pensar 
que não pode se acomodar! 
Agora que um bom tempo já 
se passou você já está mais 
preparada para uma corrida!

Precisa evoluir e acres-
centar outras coisas que julga 
importantes para seu ânimo 
espiritual. Um pouco mais de 
oração? Um pouco mais de 
leitura da Bíblia? Ler livros que 
te ajudem a crescer?

Servir mais na igreja e ao 
próximo? Se você está orando 
com constância irá perceber 
que Deus irá falar com você! 
Ele vai te ajudar a enxergar 
os passos maiores que pre-
cisa dar!

Sabendo disso, organize 
seus passos maiores! Comece 
a dá-los, cuide da constância 
deles! É assim que seu ânimo 
espiritual será retomado e en-
trará em uma crescente gran-
diosa na presença de Deus!

Não sei se você é uma 
dessas pessoas que tem difi-
culdades de entender a Bíblia. 
Eu já fui e sofri muito!

Mas não me dei por ven-
cido, não me deixei ser derro-
tado pelos inimigos. E você, 
como anda sua leitura da 
Bíblia? Seu entendimento? 

Gerais

Como recuperar seu ânimo 
espiritual com 5 atitudes que 
você pode começar agora!

Postado por Presbítero André Sanchez
Se você é daqueles que ao 

comprar um azeite pensa: mas 
é caro, não consigo incluir no 
meu dia a dia o consumo do 
azeite te deixo já uma questão 
para refletir na próxima compra 
do seu azeite. Não tenha receio 
de incluir o azeite de oliva nas 
suas receitas do dia a dia. Ao 
escolher e comprar um azeite é 
bom lembrar que ele pode vir a 
durar meses, então não leve em 
consideração somente o valor 
imediato da compra. O custo 
do azeite será dividido ao longo 
de várias semanas e em várias 
refeições, por isso invista em 
um azeite de qualidade.

Muitos fatores influenciam 
na qualidade, sabor e aroma 
do azeite de oliva. A época da 
colheita das azeitonas, que 
em Portugal e Espanha, por 
exemplo, se dá entre os meses 
de outubro e dezembro, e deter-
mina o índice de maturação dos 
frutos. A variedade da azeitona 
que foi feito o azeite, podendo 
ser mais suave ou mais intenso, 
com pouco ou muito aroma. 

A região, o clima e o solo 
local, a umidade, o calor, a 
chuva, geadas e nevascas bem 
como se o olival é de planície 
ou montanha também influen-
ciam no produto. Os tipos de 

cultivo, se recebem menos ou 
mais água, se são ecológicos 
e o processo de produção do 
azeite que devemos observar a 
temperatura em que foi feito, a 
decantação do azeite, a sua fil-
tragem e modo de conservação, 
envase e embalagem. 

Ufa! São muitas as varian-
tes que devemos ficar atentos 
para a escolha de um azeite de 
verdade. Mas tenho uma boa 
notícia: Quando for escolher e 
comprar um azeite, atente-se a 
algumas dicas:

Para que o produto seja con-
siderado “azeite extra virgem” ou 
“azeite de oliva virgem”, não é 
permitida a presença de misturas 
com óleos vegetais refinados, 
como de soja, de outros ingre-
dientes, aromas ou sabores. A luz 
e o calor são grandes inimigos do 
azeite, seguido do oxigênio. Por 
isso, ao comprar o seu azeite 
escolha embalagens escuras 
que ajudam a isolar o produto da 
luz. Verifique o local de origem e 
procedência de onde foi produzi-
do isso garante a qualidade dos 
seus produtos por ter controle 
sobre toda a produção.

O azeite é feito por um 
processo  natural, 100% suco 
de azeitona, por essa razão 
busque pelo azeite envasado 

mais recente. Ao contrário do 
vinho, quanto mais novo o 
azeite, melhor. 

A acidez indicará a clas-
sificação do azeite. O tipo 
extravirgem não tem defeitos 
sensoriais e que possui uma 
acidez máxima de 0,8%. Já o 
azeite tipo virgem tem limite de 
acidez maior que 0,8% e menor 
que 2% e o Azeite de Oliva, um 
azeite refinado de oliva mistura-
do com Azeite Virgem podendo 
chegar a uma acidez ≤ 1,0% 

 Lembrando que a acidez 
do azeite não está relacionada 
com a percepção do sabor 
ácido presente em muitos ali-
mentos, como o limão. Está 
relacionada ao teor de ácidos 
graxos livres de gordura e só 
pode ser detectada por meio de 
análises laboratoriais.

Anote aí: a qualidade do 
azeite vai depender não apenas 
na sua acidez, mas de muitos 
outros fatores: os atributos da 
fruta, o cuidado durante a co-
lheita, a origem e procedência, 
o tempo de armazenamento da 
fruta até a extração e o envase 
do azeite. Cada região, cada 
ponto de maturação, cada 
variedade faz que cada azeite 
tenha características próprias, 
com sabores e aromas únicos. 

É o trabalho de um ano de oli-
vicultores por traz de um azeite 
de verdade. E por ser um suco 
de fruta, ao provar um azeite, se 
ele tiver o frescor da azeitona 
bem como o amargor e picância 
já é um bom indício de ser um 
azeite de qualidade.

Fique atento ao prazo de 
validade, que está informado na 
embalagem. Mantenha o azeite 
sempre longe de fontes de ca-
lor, como fogão, churrasqueira, 
ao abrigo da luz e em local 
seco para manter os aromas 
e sabores preservados. Após 
aberto, deixe sempre a tampa 
bem vedada, em recipientes 
escuros e longe do calor. Evite, 
por exemplo deixar o seu azeite 
em azeiteiras transparentes 
com bico dosadores que dei-
xam entrar o ar! 

Por último, uma dica que eu 
te dou: tenha sempre dois azeites 
de oliva extravirgem um clássico 
para cozinhar, refogar e finalizar 
as comidas do dia a dia e um 
azeite de sabor mais intenso, 
como muito dos azeites brasi-
leiros, para finalizar pratos mais 
condimentados e um azeite de 
oliva para fritar, cozinhar e refogar. 
Assim você terá sempre sabores 
e novas experiencias a serem 
exploradas na sua cozinha.

Azeite de Oliva: O que devo me 
atentar na hora de comprar um

São muitos os mitos e curio-
sidades sobre o azeite de oliva. 
Por exemplo: podemos fritar 
com azeite de oliva? O azeite 
pode ser aquecido à altas tem-
peraturas?

A fritura é umas das técni-
cas culinárias mais difundidas 
no mundo e muitos estudos e 
pesquisas discutem o efeito 
na saúde de se fritar o alimen-
to. Afinal, qual o papel dos 
óleos e azeites no processo 
da fritura? O principal é atuar 
como meio de transmissor de 
calor, permitindo o cozimento 
do alimento e também formar 
uma película que envolve o 
alimento e o enriquece de 
compostos antioxidantes.

Então é um mito que não se 
pode fritar com azeite de oliva? 
Sim, é um mito! Podemos fritar 
com azeite de oliva! Várias in-
vestigações científicas a nível 
mundial demonstraram que o 
consumo de alimentos fritos em 
azeite de oliva é melhor para a 
saúde do que alimentos fritos 
com óleos vegetais. 

Para entender esta questão, 
devemos saber que existem dois 
tipos de gordura: a saturada e a 
insaturada. A primeira, encon-
trada em grandes quantidades 
nas carnes, leite integral, ovos 
e produtos industrializados pode 
ser prejudicial à saúde e por 
isso o seu consumo deve ser 
moderado. Já a segunda tem 

propriedades benéficas para a 
saúde e pode ser encontrada no 
azeite de oliva - em especial as 
gorduras monoinsaturadas, que 
são ricas em antioxidantes.

Vários estudos espanhóis e 
ingleses comprovam a afirmação 
de que no preparo de frituras, as 
gorduras monoinsaturadas – as 
que estão presentes no azeite 
de oliva - são bem mais estáveis 
a altas temperaturas, mantendo 
as suas propriedades benéficas 
e contribuindo para redução do 
colesterol ruim, o LDL.

Além de ser saudável, por 
ser rico em vitaminas e gorduras 
boas, o azeite é muito saboroso 
e dá um toque especial nos seus 
pratos, sendo usado no prepa-
ro ou na finalização. Quando 
fritamos com azeite damos ao 
alimento mais sabor e ele fica 
impermeabilizado para absorção 
dos excessos de gorduras. Ex-
perimente fazer as batatas fritas 
com o azeite de oliva. Além de 
mais sequinhas ficarão com um 
sabor delicioso.

E agora que já desmistifi-
camos o nosso primeiro mito, 
sobre a fritura com azeite, que tal 
falarmos mais sobre outros mitos 
e curiosidades sobre o azeite? 

Por exemplo, você sabia 
que a oliveira é uma arvore 
de crescimento lento e pode 
viver por centenas de anos? 
Os seus frutos, as azeitonas, 
são verdes no início da safra e 

conforme vão amadurecendo fi-
cam arroxeadas, amarronzadas 
até ficarem negras - o estágio 
máximo de maturação. E sabia 
que a maturação influencia no 
sabor do azeite? Quanto mais 
verde estiver a azeitona, mais 
amargo e picante será o azeite 
produzido. Por outro lado, quan-
to mais madura, mas suave e 
frutado será o seu sabor.

E já que estamos falando 
de sabor, outra curiosidade que 
muita gente não sabe é que, 
assim como as uvas, as azeito-
nas têm variedades diferentes. 
Assim como o vinho é influen-
ciado no sabor e aroma da uva 
de que ele foi feito, também o 
azeite tem diferentes sabores 
e aromas de acordo com as 
variedades de azeitonas com 
que foi produzido. 

Porém, ao contrário do vi-
nho, o azeite se deteriora com o 
passar do tempo e não deve ser 
guardado para ser consumido, 
como acontece com alguns 
vinhos. O azeite é um produto sa-
zonal, feito nos meses do outono. 
Como um suco de fruta, o azeite 
terá mais frescor, aroma e sabor 
próximo de sua data de envase, 
lembre-se sempre: Quanto mais 
novo o azeite, melhor! 

E você já ouviu falar do 
azeite extraído a frio? Um azeite 
extraído abaixo da temperatu-
ra de 28C é considerado um 
azeite prensado a frio. Essa 

temperatura controlada faz com 
que o azeite mantenha suas 
propriedades preservando os 
componentes que dão aroma 
e sabor ao azeite. O azeite é 
o mais puro suco de azeito-
na, produzido através de um 
processo 100% natural, sem 
quaisquer químicos! 

E azeite em sobremesas? 
Pois é! Por ser um alimento 
versátil e cheio de sabores, o 
azeite combina muito bem não 
só para finalizar pratos sal-
gados, mas também para ser 
usado em sobremesas, sorve-
tes, saladas de frutas e doces 
em calda. Tome nota: Em uma 
receita que leve manteiga, por 
exemplo, experimente substituir 
essa gordura por azeite de oli-
va: uma colher de sopa de azei-
te equivale a duas colheres de 
sopa de manteiga. Experimente 
fazer e me conte! 

Mitos e Curiosidades sobre
o azeite de oliva

O Presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação 
de São Lourenço e Região do Estado de Minas Gerais, convoca 
todos os seus representados na categoria econômica constante 
de sua base territorial, para se fazerem presentes à Assembléia 
Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 11 de Outubro de 
2021, às 15h00min horas em primeira convocação, com a 
maioria legal de representantes, no Salão de Eventos do Hotel 
Central Parque, situado à Rua Dr. Melo Viana, 28 – Centro, São 
Lourenço/MG, para tratar dos seguintes assuntos: 1º Eleição da 
Diretoria para o exercício de 2022 e 2023; 2º- Apreciação das  
Contas da entidade. 3º- Alteração de Cláusulas do Estatuto; 
4- Apreciação e propostas dos benefícios para a negociação 
da CCT 2022/2023 com o SINETH ; 5- Definição dos valores 
das Contribuições Sindicais, 6 - Outros Assuntos de interesse 
da classe e da entidade. O presente Edital de Convocação 
estará afixado no Escritório de Contabilidade Fenix, na Rua Dr. 
Ribeiro da Luz  620, São Lourenço - MG. Futura Sede deste 
Sindicato.

São Lourenço 30 de Setembro de 2021. 

Danio Benciveni de Souza
Presidente

Sindicato de Hospedagem 
e Alimentação de São 

Lourenço e Região
CNPJ 24.826.950/0001-38

Edital de Convocação
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Caminhada celebra
Setembro Verde

Caminhada percorreu as áre-
as do centro e da Baixada de 
Manhuaçu em celebração ao 
Setembro Verde, mês dedicado à 
inclusão social da pessoa com de-
ficiência. A iniciativa reuniu grande 
público e chamou a atenção de 
moradores e de quem transitava 
pelas ruas e avenidas. Além da 
inclusão social, esta caminhada 
organizada pela Associação de 
Mães e Amigos dos Autistas de 
Manhuaçu (Amaam), Organiza-
ção Neurodiversa pelos Direitos 
dos Autistas (Onda) e ‘Corrida 
só Dellas’, teve o propósito de 
arrecadar recurso para a compra 
de armário e material pedagó-
gico para a instalação de uma 
sala personalizada. (Diário de 
Manhuaçu)

Grão Mogol firma parceria 
com Sebrae 

O Sebrae Minas e a Prefeitura 
de Grão Mogol assinam nesta 
sexta-feira, 01, às 13h, um termo 
de cooperação técnica em prol 
do desenvolvimento do turismo 
no município. Estarão presentes 
na cerimônia o prefeito Diego 
Antônio Braga e sua equipe, o 
gerente da Regional Norte do 
Sebrae Minas, Claúdio Luiz Oli-
veira, a subsecretária de Turismo 
de Minas Gerais, Milena Pedrosa, 
entre outras autoridades políticas 
e empresariais. A parceria objetiva 
criar ações para impulsionar e 
divulgar as potencialidades turís-
ticas do município. As principais 
atividades serão a elaboração de 
roteiros turísticos para divulgação 
em agências, a capacitação das 
empresas e a criação de um grupo 
de trabalho para coordenar o de-
senvolvimento do setor. (Gazeta 
Norte Mineira – Montes Claros) 

Pagamento de multas
Proprietários de veículos au-

tuados em Sabará já podem ser 
comunicados eletronicamente 
sobre as notificações de infrações 
de trânsito e ter acesso ao acom-
panhamento e ao pagamento 
de multas, geradas a partir de 
14/04/2021, com descontos de 
até 40%. Isso porquê a Prefeitura 
Municipal aderiu ao Sistema de 
Notificação Eletrônica (SNE), dis-
ponibilizado pelo Departamento 
Nacional de Trânsito (Denatran) e 
desenvolvido pelo Serviço Fede-
ral de Processamento de Dados 
(Serpro). (Sabará Notícias) 

Vereadores se reúnem
no Mucuri

O Encontro Mineiro de  Ve-
readores, UVB edição vales 
do Mucuri  e  Jequitinhonha foi 
sediado em  Teófilo  Otoni,  nos  
dias 22 a 24 de setembro, no 
auditório da CDL-TO. O evento, 
que teve como tema “Invista  no  
Desenvolvimento  da  sua  Cida-
de”,  reuniu diversas lideranças 
políticas regionais e nacionais, 
todos com o objetivo de atender 
melhor à sua comunidade.  Foram  
três  dias de workshops, palestras 
e compartilhamento de ideias. (Di-
ário Tribuna – Teófilo Otoni)

Postos vão pagar multa
de R$ 18 mil

Dezoito postos de combus-
tíveis de Uberlândia autuados 
durante a Operação Petróleo 
Real, realizada em julho deste 
ano pelo Ministério da Justiça e 
Segurança Pública em todo país, 
e que teve apoio da Superinten-
dência de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procon) de Uber-
lândia, assinaram um termo de 
ajustamento de conduta (TAC) 
com o órgão municipal e deverão 
pagar cerca de R$ 18,3 mil em 
ressarcimentos. Segundo o su-
perintendente do Procon, Egmar 
Ferraz, a maioria das autuações 
foi pela ausência do Código de 
Defesa do Consumidor nos locais 
e a falta da divulgação devida dos 
preços dos combustíveis. (Diário 
de Uberlândia)

Paralisação dos
tanqueiros articulada 

Com os preços do petróleo 
atingindo os patamares mais altos 
dos últimos três anos, a Petrobras 
anunciou no início da semana 
que estudava novos reajustes 
nos combustíveis. Menos de 24 
horas depois confirmou mais um 
aumento, desta vez, de 8,89% 
no preço do diesel. A reação foi 
imediata e transportadores de 
cargas e tanqueiros voltaram a 
falar em paralisação, alegando 
que o combustível corresponde 
a cerca de 60% dos custos do 
frete. O Sindicato das Empresas 
Transportadoras de Combustível 
e Derivados do Petróleo de Minas 
Gerais (Sinditanque-MG) avisa 
que se nenhuma medida for to-
mada nos próximos dias, haverá 
paralisação por tempo indetermi-
nado. (Diário do Comércio – Belo 
Horizonte) 

Usiminas abre vagas
A Usiminas Mecânica anun-

ciou que está contratando mon-
tador e montadora de andaimes, 
que tenham no mínimo seis me-
ses de experiência comprovada 
no cargo. Os interessados devem 
encaminhar o currículo até o dia 
18 de outubro para recrutamento.
umsa@usiminasmecanica.com.
br, incluindo no título do e-mail o 
nome do cargo que irá se candi-
datar. As vagas são extensivas a 
pessoas com deficiência, detalha 
a empresa. (Diário do Aço – Ipa-
tinga) 

Ouro Preto tem turismo
com segurança

Em comemoração ao Dia 
Mundial do Turismo foi apre-
sentado na Casa de Gonzaga 
o Programa “Rede Integrada de 
Proteção ao Turismo”, uma par-
ceria entre a Prefeitura de Ouro 
Preto, Secretaria de Cultura e 
Turismo de Minas Gerais e Polícia 
Militar de Minas Gerais. O Pro-
grama busca contribuir para que 
os turistas e visitantes tenham as 
melhores experiências na cidade, 
além de proteção ao patrimônio, 
ao comércio, aos equipamentos 
culturais, aos empreendimentos 
turísticos e à população local. (O 
Liberal – Itabirito)

A pacata Soledade de Minas 
localizada no centro do Circuito 
das Águas vem evoluindo para se 
tornar num promissor centro turís-
tico.  Uma das maiores atrações 
do município, o Trem das Águas, 
sai de São Lourenço num percur-
so de 10 km ao longo das mar-
gens do Rio Verde, contribuindo 
grandemente para a restauração 
do seu valor histórico.

Paulo Santos publicou seu 
primeiro livro intitulado “O Ca-
minho de um Só”, um eBook 
Kindle - livro digital na plataforma 
da Amazon no final de abril. O 
marinheiro aposentado visitou 
Soledade de Minas em meados 
de setembro último ao lado da 
esposa e amigos.

Ao retornar a São Lourenço, 
cidade onde reside desde 2018, 
no aconchego de sua residência, 
não se conteve do que havia ob-
servado naquela manhã ensola-
rada de sábado e, logo começou 
a escrever um conto poético. 
Registrou o passeio de forma di-
ferenciada descrevendo impres-
sões, ideias, comportamentos, 
ou visões que talvez não sejam 
percebidas por turistas ou sole-
dadenses. Brotaram sentimentos, 
emoções e reminiscências...

Sandálias da humildade
As tais circunstâncias da vida 

o tinham trazido até ali. Deixara 
o carro numa rua sombreada e 
enquanto caminhava pelas mo-
dorrentas ruas, o nome da cidade 
lhe veio à mente. Soledade de 
Minas. Sorriu ironicamente e um 
ligeiro esgar de cinismo floreou 
sua face. Caminhou em direção 
ao que parecia uma estação de 
trens e sentiu fome. Na platafor-
ma, surpreendentemente bonita 
e limpa, havia uma fileira de 

Soledade de Minas inspira 
um conto poético

quiosques apregoando quitutes, 
tais como torresmos, pães de 
queijo, bolinhos de aipim, cerveja, 
pastéis, cachaça e toda sorte de 
artesanato. Tudo fechado. Era 
um Sábado de sol e perguntou-se 
qual o motivo das portas cerra-
das. A fome aumentava. 

Perguntou a um velho, acoco-
rado num canto e este respondeu 
que aguardasse um pouco e a 

Em 2021 somam-se 4 anos que Andrelândia sente a 
falta de uma pessoa ilustre de nossa cidade, o Sr. Luiz 
Manoel Bártalo, conhecido como Luiz português. Era uma 
pessoa solidária, um ser humano digno de ser chamado 
filho de Deus, acolhedor, gentil e generoso: quem não se 
lembra do dia de Cosme e Damião na porta do Luiz portu-
guês?! Um dia de festa para toda a criançada da cidade, 
um banho de balas jogados do alto. Em nome dos amigos, 
colegas de trabalho e pessoas queridas, eu, Cleusa Odete, 
gostaria de agradecer publicamente por tudo o que fez por 
mim, me dando esperança de vida e muitas oportunidades. 
Sem a sensibilidade de uma pessoa tão digna, jamais eu 
teria conquistado tantas coisas na vida. Só temos a agra-
decer pela existência de anjos como este.

“Vida e morte em diálogo - Ciência e Fé 
conversam sobre as dimensões da existência” é 

tema de debate em Fórum mundial 
Nos próximos dias 19 e 20 de 

outubro de 2021, o Fórum Mundial 
Espírito e Ciência, promovido pela 
Legião da Boa Vontade (LBV), 
reunirá, às 19h30, em formato on-
line, representantes da Religião e 
da Ciência para debater o tema 
“Vida e morte em diálogo — Ci-
ência e Fé conversam sobre as 
dimensões da existência”. 

Com tradução simultânea 
para o inglês, o espanhol e a 
Libras, este importante espaço 
tem como um de seus objetivos 
“promover o intercâmbio entre 
o conhecimento científico e as 
várias tradições religiosas sobre o 
Espírito do ser humano” e, nesta 
edição, contará com a participa-
ção dos seguintes palestrantes:

Dia 19 de outubro
 (terça-feira)

Dr. Raymond Moody — Médico 
psiquiatra norte-americano e Ph.D. 
em Filosofia. Pioneiro na pesquisa 
de experiências de quase-morte 
(EQMs); Dra. Helané Wahbeh — 
Diretora de pesquisa do Instituto 
de Ciências Noéticas e professora 
assistente adjunta do Departamen-
to de Neurologia da Universidade 
de Saúde e Ciência de Oregon, nos 
Estados Unidos. Atual presidente 
da Parapsychological Association; 
Andréa de Jesus — Pregadora 
Ecumênica da Religião de Deus, 
do Cristo e do Espírito Santo e 
Missionária de Desenvolvimento 
Apostolar; Prof. Dr. Ramon Moraes 
Penha — Professor adjunto da Uni-
versidade Federal de Mato Grosso 
do Sul, mestre em Enfermagem e 

doutor em Ciências pelo Programa 
de Pós Graduação em Enferma-
gem na Saúde do Adulto da Escola 
de Enfermagem da Universidade 
de São Paulo (USP); e Rodrigo 
Alvarez — Jornalista e escritor.

Dia 20 de outubro
 (quarta-feira)

Dr. Jim Tucker — Professor de 
Psiquiatria e Ciências Neurocom-
portamentais na Universidade da 

Virgínia (EUA), onde deu conti-
nuidade ao trabalho de investi-
gação do Dr. Ian Stevenson com 
crianças que relatam memórias 
de vidas anteriores e as lembran-
ças pré-natais e do nascimento; 
Sandra Maciel — Psicóloga e 
doutoranda pela Faculdade de 
Medicina da Universidade Fe-
deral de Juiz de Fora (UFJF). É 
integrante do Núcleo de Pesquisa 
em Espiritualidade e Saúde (Nu-

pes), na UFJF; Maria das Graças 
Nascimento — Coordenadora do 
Movimento Inter-religioso do Rio 
de Janeiro/RJ e integrante da 
Sociedade Teosófica; e Renato 
Prieto — Ator e diretor teatral. Um 
dos expoentes na dramaturgia 
brasileira, atuou em Nosso Lar, 
onde interpretou o protagonista 
da história, André Luiz. O filme é 
uma adaptação cinematográfica 
do livro homônimo psicografado 
pelo médium brasileiro Chico 
Xavier (1910-2002).

As inscrições são gratuitas 
e podem ser feitas acessando 
o link: https://www.forumespiri-
toeciencia.org/inscricao/. Há a 
opção de certificado por um valor 
acessível, com o total de horas 
para contabilizar em atividades 
curriculares e universitárias.

O Fórum
Criado por Paiva Netto, diretor-

presidente da Legião da Boa Von-
tade, o Fórum Mundial Espírito e 
Ciência teve sua primeira edição 
realizada entre os dias 18 e 21 de 
outubro de 2000, no Parlamento 
Mundial da Fraternidade Ecumêni-
ca, o ParlaMundi da LBV, em Bra-
sília/DF, debatendo o tema “Ciência 
e Fé na trilha do equilíbrio”. Reuniu 
inúmeros cientistas, religiosos, pes-
quisadores e estudiosos, do Brasil e 
do exterior, para apresentarem suas 
visões acerca do possível e neces-
sário intercâmbio entre os campos 
do saber. Diante do sucesso e da 
grande repercussão alcançada por 
essa iniciativa, o Fórum tornou-se 
uma atividade permanente.

retumbando nos seus ouvidos, 
também, o som da sanfona, das 
violas e o canto sertanejo. Os 
passageiros saltaram, acotove-
laram-se em torno das lojinhas 
e ele se afastou, sentindo-se 
estranho espectador ali. Depois, 
resolveu entrar no clima e pediu 
um bolinho com cerveja, Jesus, 
tava bom! Continuou a trotar e 
notou imensa cachoeira fluindo 
e rebrilhando ao sol. Não a havia 
visto antes. Lá estava o velho 
que pacientemente explicou, a 
cascata era acionada na chega-
da do trem e desligada após a 
partida dele, por economia, pela 
ausência de plateia e de prová-
veis consumidores no comércio 
local. Indagou acerca de algum 
restaurante, rumou na direção 
recebida e entrou. O velho fogão 
de lenha estalava e sobre ele 
reparou na comida que extraía 
da sua mente velhas lembranças 
há muito soterradas pelos duros 
anos em terra estranha. Do que 
era feita a vida? 

Já caminhara pela Quinta 
Avenida, por Picadilly Circus, 
L’avenue des Champs Élysées, 
por Las Ramblas e Via Condotti. 
Sentira sempre, onde estivera, a 
falta de algo que nunca soubera 
explicar e a estranha sensação 
de desconforto. 

Agora estava diante de um 
prato enorme com farofa, arroz, 
feijão costelinhas, frango assado, 
couve e torresmos, um trago de 
pinga, quente como as chamas 
do inferno, foi oferecido, grátis. 
Não costumava beber, mas o fez, 
e comeu. Cambaleando pagou, 
retornou ao carro, deitou-se para 
esperar a sobriedade e pensou 
antes de cair num sono pleno de 
satisfação: Aqui não falta nada. Eu 
sou daqui. Esta é a minha gente! 

vida voltaria a viver ali. Um reli-
gioso motivo talvez? 

Ouviu ao longe o apito de 
um trem, caminhou à beira da 
plataforma e avistou a fumaça ao 
longe. Súbito encheu-se de gente 
a plataforma, abriram-se as ten-
das e o cheiro de frituras adejou 
o ar. Vendedores apregoavam em 
alta voz, seus produtos. O trem 
resfolegando, entrou na estação, 
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Andrelândia, um paraíso a 
céu aberto nas Montanhas 

Mágicas da Mantiqueira

Pelas Trilhas do Turismo

Andrelândia é uma cidade 
com um grande potencial tu-
rístico a ser explorado, tanto 
pela sua natureza privilegiada 
quanto pela sua riqueza cultu-
ral. O centro histórico é deco-
rado pelos antigos casarões 
do século XVIII. O clima das 
montanhas torna os passeios 
turísticos agradáveis tanto na 
cidade como na zona rural, 
estando a uma altitude média 
de 1200 metros e com uma 
temperatura média anual 
inferior a 23ºC. 

Existem várias cachoeiras 
e quedas de águas cristalinas 
e a vegetação é uma mistura 
de mata atlântica e cerrado. 
Ainda existem fazendas pre-
servadas do período colonial 
na região, mas de proprieda-
de particular. O artesanato, 
feito com matérias-primas 
regionais e elaborado de 
acordo com a cultura e o 
modo de vida local, é um 
modo de expressão cultural 
andrelandense.

Cultivando o Passado

Um triângulo imaginário 
ligando Rio de Janeiro, São 
Paulo e Belo Horizonte teria 
Andrelândia quase no seu 
centro. Sua história, como 
a da maioria das cidades 
mineiras, está ligada a explo-
ração do ouro. Em meados 
do século XVIII a região onde 
hoje se localiza Andrelândia 
já se encontrava totalmente 
povoada por aventureiros 
que para cá se dirigiram a 
procura de riquezas. No lon-
gínquo ano de 1749, sentindo 
necessidade de assistência 
religiosa, o fazendeiro André 
da Silveira - um dos primeiros 
povoadores - dirigiu ao Bispo 
de Mariana um pedido de 
autorização para se construir 
no local denominado Turvo 
Pequeno uma capela dedi-
cada à Nossa Senhora do 
Porto. Atendido pela autori-
dade eclesiástica, a capela foi 
erguida, recebendo a bênção 
católica no ano de 1755. Ao 
redor do pequeno templo 
muitas casas foram sendo 
construídas, e logo se formou 
o Arraial do Turvo, primitiva 
denominação da localidade. 
Em 1864, com território des-
membrado de Aiuruoca, foi 
criada a Vila Bela do Turvo, 
elevada quatro anos mais 
tarde à categoria de cidade. A 
comarca foi criada por lei im-
perial do ano de 1878. No ano 
de 1930, o município recebeu 
a denominação de Andre-
lândia, uma homenagem ao 
seu fundador. Os séculos de 
história deixaram um legado 
de belas casas e igrejas co-
loniais, mas, diferentemente 
de outras cidades antigas, 
Andrelândia tem ruas largas 
praças arborizadas, num raro 
exemplo de planejamento 
urbano no período colonial. 

O resultado foi uma cidade 
bonita, com ampla visibilidade 
e muita limpeza.

Tesouro Arqueológico

O Parque Arqueológico 
da Serra de Santo Antonio, 
situado a 5 km do centro de 
Andrelândia, guarda um dos 
maiores tesouros arqueoló-
gicos de Minas Gerais: um 
gigantesco painel rochoso, 
abrigado da chuva e do vento, 
onde estão representadas 
mais de seiscentas e cin-
quenta figuras pintadas nas 
cores vermelha, amarela e 
branca, que datam de cerca 
de 3.500 anos.

As pinturas foram clas-
sificadas pelos arqueólogos 
como pertencentes à chama-
da Tradição São Francisco, 
um estilo caracterizado pelo 
grande número de represen-
tações geométricas que, até 
então, só havia sido encontra-
do no Norte de Minas Gerais, 
por isso tomou o nome do 
Rio São Francisco, fato que 
torna o sitio arqueológico 
merecedor de todo o cuida-
do, pois pode ser mais uma 
prova de rotas migratórias 
pré-históricas ocorridas no 
interior do Brasil. 

Pinturas rupestres
e grutas

Essa história começa nos 
primeiros anos da década 
de 80, quando alguns jovens 
com idades em torno dos 
20 anos resolveram se unir 
para evitar que as pinturas 
rupestres da Serra de Santo 
Antonio fossem destruídas 
sem sequer serem pesquisa-
das. Gradualmente o grupo 
foi adquirindo mais conheci-
mentos técnicos e passou a 
atuar de forma organizada. 
Em 1986, decidiu formalizar 
sua atuação por meio da cria-
ção do Núcleo de Pesquisas 
Arqueológicas do Alto Rio 
Grande-NPA.

O grupo adquiriu, com 
recursos arrecadados junto 
à população da cidade, as 

terras onde se encontra o te-
souro arqueológico de Andre-
lândia e ali instalou as bases 
do Parque Arqueológico da 
Serra do Santo Antonio. Com 
a ajuda de inúmeros colabo-
radores, o NPA já identificou 
dezenas de sítios arqueológi-
cos na região.

O parque, que é também 
uma RPPN Área de Preser-
vação Ambiental, protegida 
por lei, dispõe de uma uni-
dade para recepção de turis-
tas e conta com trilhas bem 
sinalizadas, as quais levam 
o visitante até as pinturas e 
também a mirantes e grutas 
de rara beleza. As visitas são 
agendadas com antecedência 
e acompanhadas por guias 
credenciados pelo NPA.

Monumentos históricos e 
religiosos

*Casario colonial dos sé-
culos XVIII e XIX.

*Fazendas Bahia e das 
Laranjeiras, onde se conser-
vam costumes antigos.

*Igreja Matriz de Nossa 
Senhora do Porto da Eterna 
Salvação, construída em 
1752, com altares no estilo 
Rococó e belas imagens 
sacras.

*Igreja de Nossa Senhora 
do Rosário, com construção 
iniciada em 1816 pelos escra-
vos da Irmandade do Rosário 
e com belíssima pintura no 
forro da nave-mor.

*Monumento a Cristo Re-
dentor, situado a 1.100m de 
altitude, de onde se descor-
tina uma bela paisagem da 
cidade e arredores.

A padroeira da cidade é a 
Nossa Senhora do Porto

Potencial turístico

Com uma população total 
de aproximadamente 12.500 
habitantes, Andrelândia si-
tua-se no chamado circuito 
das Montanhas Mágicas da 
Mantiqueira. Considerada 
município prioritário para o 
desenvolvimento do turismo, 
tem clima agradável o ano 

todo, tendendo a frio, acom-
panhando uma paisagem 
muito bonita, enriquecida por 
cavernas e cachoeiras.

Principais Pontos
turísticos:

Pedra do Serrote – loca-
lizada a 1km da cidade (no 
sentido para Arantina), com 
acesso feito por meio de 
trilha: propicia ao turista uma 
visão panorâmica da cidade 
e seus arredores, além de 
poder apreciar as formações 
rochosas.

Cristo Redentor – monu-
mento construído em um dos 
pontos mais altos da cidade 
para celebrar o seu centená-
rio (em 1966), que pode ser 
visualizado em qualquer lugar 
do município.

Seminário São Francisco 
de Assis – construído em 
1950, hoje em dia é moradia 
dos freis e casa de eventos

Igreja N. Sra. do Porto 
da Eterna Salvação (Igre-
ja Matriz) – construída no 
século XVIII por André da 
Silveira (um dos fundadores 
da cidade); sofreu muitas 
reformas ao longo dos anos, 
mas mantém o estilo barroco; 
dispõe de uma aparelhagem 
de som bem moderna, usada 
geralmente nas celebrações 
e festas tradicionais

Igreja do Rosário - cons-
truída no século XIX pelos es-
cravos devotos de N. Sra. Do 
Rosário com a irmandade do 
Rosário dos Homens Pretos: 
estilo barroco e rococó.

Igreja de São Benedito 
– construída em 1989 sob 
orientação do Padre José Ti-
búrcio, no bairro do Areão. Foi 
construída com uma arquite-
tura moderna, representando 
o gesto acolhedor de Jesus 
Cristo

Parque Arqueológico do 
Alto Rio Grande - localizado 
na Serra do Santo Antonio, 
a 5km do centro da cidade, 
oferece ao turista as maravi-
lhas das grutas e as belezas 
de pinturas rupestres de 3 
mil anos.
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para conhecer de perto a 
produção do Azeite Verten-
tes. Quem nos recebeu foi o 
engenheiro florestal André e o 
engenheiro agrônomo Nardot-
to, ambos responsáveis pela 
produção do azeite, que se 
iniciou em dezembro de 2014 
com o plantio experimental de 
mil plantas em uma área de 
cinco hectares. Eles contaram 

Os azeites de oliva extra-
virgens produzidos no Sul de 
Minas vem se destacando cada 
vez mais no Brasil e no mundo 
devido às recentes premiações 
internacionais conquistadas.

O Azeite Vertentes é produzi-
do no município de Andrelândia, 
na Fazenda Recreio, e é enva-
zado e distribuído pela Agrotora 
Reflorestamento e Pecuária, do 
empresário dr. Rubens Ermirio 
de Moraes. Conquistou recen-
temente Medalha de Ouro no 
“Brazil International Olive Oil 
Competition 2021”, concurso 
que reuniu produtores de países 
da América Sul, da América do 
Norte e da Europa. 

Os produtos da Serra da 
Mantiqueira, já há alguns anos, 
têm conquistado paladares 
e despertado o interesse de 
consumidores pelo frescor e 
sabor apresentados. O cultivo 
de oliveiras na região vem 
sendo estudado pela Empresa 
de Pesquisa Agropecuária de 
Minas Gerais, desde a década 
de 1970. Em 2008, ela foi res-
ponsável pela extração pioneira 
do azeite extravirgem no Brasil. 
As pesquisas abrangem todo 
o processo produtivo, desde a 
escolha das mudas até a obten-
ção do azeite e a avaliação dos 
padrões sensoriais.

Segunda a ol ivicultora 
Vanessa Bianco, a produção 
de azeites extravirgens exige 
que todo o processo seja feito 
de maneira a garantir a má-
xima qualidade. Começando 
pelos frutos, que precisam es-
tar saudáveis, passando pela 
colheita sem danificar esses 
frutos e o processamento o 
mais rápido possível

A equipe do jornal Correio 
do Papagaio visitou a Fazen-
da Recreio, em Andrelândia, 

REGIONAL

Azeite de Andrelândia conquista medalha 
de ouro em concurso internacional

O concurso reuniu produtos de países da América do Sul, América do Norte e da Europa

Equipe do jornal visitando o olival

Lagar para o beneficiamento do azeite

Sala de beneficiamento e armazenamentoAgrosilvicultura com eucalipto e milho

Sala de moagem e filtragemAgrosilvicultura eucalpto com arroz

Dr. Rubens Ermírio de Moraes Azeite Vertentes entre os 

Equipamento para o engarrafamento do azeiteAgrosilvucultura eucalipto com pastagem gado e equinos

Portal de entrada da unidade de processamento

1) CORREIO DO PAPAGAIO: 
Como começou seu processo 
de investimento no município de 
Andrelândia?

Dr. Rubens Moraes: Tudo 
teve inicio no ano 2000, com 
uma mudança rigorosa no sis-
tema de gestão da Votorantim, 
profissionalizando as atividades 
e buscando no mercado profis-
sionais com perfis adequados 
para assumirem a direção das 
empresas do Grupo em todas 
as suas diversidades e ramos 
de negócios. Daí, nós acionistas, 
saímos da diretoria do Grupo e 
aderimos ao Conselho de Famí-
lia e criamos nossas próprias ati-
vidades com total independência 
financeira.

Nessa época o foco do negó-
cio era exclusivo para produção 
de carvão de vegetal e abaste-
cimento de siderurgia própria 
que produziam aço para a cons-
trução civil. Com foco diferente, 
iniciamos um projeto de produ-
ção consorciada envolvendo o 
plantio de diversos grãos para 
comercialização, madeira para 
produção de toras e pecuária de 
corte, dando inicio aos projetos 
de Agrosilvicultura que permane-
cem ate os dias de hoje.

Em paralelo, iniciamos a 
cafeicultura, onde produzimos 
café arábica por um período de 
15 anos com foco na exportação 
de grãos verdes, prontos para o 
beneficiamento e consumo. O 
clima e a altitude proporcionava 
produção de cafés de excelente 
qualidade, obtendo pontuação 
de cafés especiais, bastante co-
biçado para o mercado externo.

Mais recentemente, de 2015 
para cá, implantamos os primei-
ros projetos de oliveiras, com 
foco na produção de azeites de 
olivas extra virgem, vislumbran-
do ocupar justamente uma gran-
de parcela do mercado brasileiro, 
que atualmente importa 99% de 
todo azeite que consumimos. 
Aliado a isso, temos a nosso 
favor a topografia plana da nossa 
região que favorece o plantio e 
a colheita, além das questões de 
clima, que até o momento tem 
favorecido para nossa tomada 
de decisão e continuidade na 
expansão do projeto.

2) CORREIO DO PAPAGAIO: 
O que motivou o senhor no inves-
timento na produção de Azeite 
Extra virgem?

Dr. Rubens Moraes: Estamos 
sempre ligados na implantação 
de novos negócios. Com isso, 
aproveitamos alguns estudos 
experimentais implantados na 
região pela EPAMIG e aprofun-
damos nosso conhecimento, 
implantando gradativamente em 
nossas áreas, alguns projetos 
experimentais, somando hoje 

aproximadamente 80 hecta-
res. Nossa motivação veio pela 
oportunidade que temos em ab-
sorver parte de um mercado que 
atualmente encontra-se no con-
trole de grandes importadoras e 
também pelo fato de podermos 
potencializar nosso terroir, ofer-
tando um produto de excelente 
qualidade, competindo com os 
melhores azeites importados de 
todo o mundo.

3) CORREIO DO PAPAGAIO: 
Além do Azeite, quais foram os 
outros investimentos realizados 
pela Agrotora? 

Dr. Rubens Moraes: Temos 
investido muito na região. Além 
das oliveiras, projeto mais re-
cente, da qual criamos a marca 
AZEITE VERTENTES, temos um 
grande projeto florestal que se 
encontra hoje em franca produ-
ção, gerando empregos e renda, 
e cumprindo um importante pa-
pel social perante o município de 
Andrelândia. Além disso, temos 
uma grande parceria local, com 
produtores de tomate, milho, 
soja, trigo e aveia, que certa-
mente geram oportunidades de 
emprego e renda locais.

4) CORREIO DO PAPAGAIO: 
Como o senhor avalia a impor-
tância desse premio internacio-
nal para a produção de Azeite?

Dr Rubens Moraes: É muito 
gratificante você realizar uma 
tarefa ou uma atividade e obter o 
reconhecimento de quem avalia. 
O Brasil produz azeite, somente 
há 12 anos e o nosso primeiro 
plantio iniciou há aproximada-
mente 06 seis anos. Estamos 
apenas aprendendo a produzir 
um produto que é pouco conhe-
cido por todos nós, mas bastante 
procurado e consumido pela alta 
gastronomia do mundo inteiro.  
Evidentemente as medalhas 
e os prêmios obtidos com o 
AZEITE VERTENTES, chance-
lam o resultado de um trabalho 
serio, que temos realizado nesse 
período e nos dão forças para 
prosseguirmos com a atividade 
e até mesmo expandir os nossos 
plantios. A cada ano aprendemos 
mais um pouco e a troca de infor-
mações com outros produtores, 
às vezes, agrega conhecimentos 
e consolida as informações.

Conquistamos vários premio 
desde o ano passado como:

- 10º Concurso Internacional 
de Ovibeja – Hemisfério Sul – 
Portugal: Medalha de Bronze

- Best Olive Oils – Nova York 
– Variedades Arbequina e Triva-
rietal : 02 Medalhas de Prata.

- Brazil IOOC 2021– Inter-
national Olive Oil Competicion: 
TOP 10

- Olio Nuovo Days – Paris 
(Principal Concuro Internacio-
nal): Medalha de Ouro – Azeites 
provados por chefs de cozinha as 

Escola de Gastronomia France-
sa Le Cordon Bleu.

Isso nos enche de orgulho e 
nos encoraja a dizer que esta-
mos no caminho certo. O terroir 
de Andrelândia tem potencial e 
precisamos aprender a tirar o 
máximo de proveito dele.

5) CORREIO DO PAPAGAIO: 
Existem outros projetos futuros 
para investimento no município 
de Andrelândia?

Dr Rubens Moraes: Nossa 
produção de Azeite nesses últi-
mos dois anos foi realizada aqui 
nas dependências da Fazenda 
Recreio onde construímos e 
montamos um pequeno LA-
GAR, que é o local onde está 
instalado o moinho, o batedor e 
a centrífuga, além dos tanques 
de armazenamento, filtragem, 
engarrafamento, rotulagem e 
armazém. Porém, nossa in-
tenção é expandir os plantios 
de oliveiras e evidentemente 
projetarmos um novo LAGAR 
com capacidade de beneficiar 
toda produção de azeitonas e 
continuar produzindo azeites 
com o compromisso de ob-
termos o melhor azeite extra 
virgem do Brasil.

6) CORREIO DO PAPAGAIO: 
Quais os principais requisitos 
devemos nos atentar para se 
produzir um bom azeite?

Dr Rubens Moraes: O Azei-
te pra ser classificado como 
bom, tipo Azeite Extra Virgem 
precisa de alguns cuidados 
para não colocarmos tudo a 
perder no final do processo. 
Primeiramente, a colheita deve 
ser realizada no período cer-
to de maturação dos frutos, 
evitando frutos muito verdes 
ou com excesso de matura-
ção. Além disso, o cuidado 
com as frutas (azeitonas) no 
armazenamento e transporte 
devem ser seguidos, ao ponto 
de evitarmos o esmagamento 
das mesmas, o que favorece a 
fermentação e perda da quali-
dade do produto. Outro ponto 
importante é no LAGAR, as 
frutas devem ser trituradas até 
no máximo duas horas depois 
de colhidas e a temperatura do 
processo não pode exceder 28 
ºC. Após triturado, o azeite é 
acondicionado em tanques de 
inox por 24 horas e em seguida 
é totalmente filtrado. Após isso, 
o azeite retorna aos tanques de 
inox em ausência total de luz 
e sem contato com o oxigênio 
do ar evitando oxidação. Nesse 
momento, injetamos nitrogênio 
nos tanques de inox para subs-
tituir o oxigênio, ali existente.  
O azeite permanece ali por um 
período de aproximadamente 06 
meses, podendo ser engarrafa-
do a qualquer momento para a 
comercialização e o consumo.

Entrevista com Dr Rubens Moraes

que o objetivo inicial era ver 
a adaptação das oliveiras em 
Andrelândia e que pegaram 
uma pequena produção de um 
vizinho e levaram até a sede 
Epamig, em Maria da Fé, para 
extração. O resultado foi um 
blend de azeite com frescor, 
sabor e padrões sensoriais 
de altíssima qualidade, o que 
os deixaram muito animados 

a ponto de contratar um con-
sultou com larga experiência 
na área, inclusive como fun-
cionário da Epamig durante 
vinte anos.

Atualmente a área plantada é 
de 85 hectares e conta com mais 
de vinte espécies de oliveiras, 
que possuem um modo de plan-
tio intercalado, o que beneficia a 
polinização das plantas.
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BOM JARDIM DE MINAS  -  BOM JARDIM DE MINAS  -  BOM JARDIM DE MINAS

SÃO VICENTE DE MINAS  -  SÃO VICENTE DE MINAS  -  SÃO VICENTE DE MINAS

AIURUOCA  -  AIURUOCA  -  AIURUOCA  -  AIURUOCA  - AIURUOCA
GUIA COMERCIAL

LIBERDADE  -  LIBERDADE  -  LIBERDADE  -  LIBERDADE  -  LIBERDADE

- Terreo: restaurante com cozinha, dois 
banheiros e depósito;

- 1º Pavimento: 6 salas comerciais com 
banheiro, um banheiro social, área de cir-
culação e varanda;

- 2º Pavimento: Apartamento com copa, 
cozinha, suite, dois quartos, sala, banheiro, 
área de serviço e varanda;

- 3º Pavimento: Terraço com banheiro.

Vende-se Prédio em construção no 
Centro de Aiuruoca com 4 andares

Contato: 35 98411-9975
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ANDRELÂNDIA

Fundação Guairá – mais de 30 anos 
presente em Andrelândia e região

A Fundação Guairá vem 
há mais de três décadas 
atuando em projetos sócio 
ambientais em Andrelândia 
e região, buscando a pre-
servação da vida em todos 
os sentidos. A começar pelo  
nome “Guairá” que vem 
do tupi-guarani e significa 
“terra sem males”, a Fun-
dação se esforça pelo seu 
propósito e se multiplica em 
diversos projetos.  

Diante deste árduo desafio 
de preservar em todos os sen-
tidos a vida no planeta, hoje 
tão mal tratado, as atuações 
da Fundação na defesa do 
meio ambiente têm chamado 
atenção dos ambientalistas. 
O Projeto Ave Guairá, que 
encabeça esta lista de atua-
ções,   busca  sensibilizar as 
pessoas para a importância de 
reconectar suas relações com 
o meio ambiente. Para atingir 
esse objetivo, encontramos 
nas aves que habitam a região 
de Andrelândia o principal 
instrumento para despertar 
o encantamento, o interesse 
e o cuidado com a natureza.  
Desde 2017, a Fundação 
apoia o levantamento faunís-
tico da região que contorna a 
Fazenda Vista Alegre, de sua 
propriedade, e da Pousada 
dos Querubins que vincula o 
Ave-Guairá à promoção de 
ações de turismo responsável, 
como o turismo de observação 
de aves. “Acreditamos que as 
aves sejam ótimas bandei-
ras para sensibilizarmos as 
pessoas de que somos todos 
natureza.” Destaca Ana Lucia 
Machado Sabino, atual Presi-
dente da Fundação.

E na Pousada, cada de-
talhe é especial, desde o 
conforto dos quartos à beleza 
do extenso jardim, passando 
por cachoeiras, trilhas, e 
uma gastronomia elaborada 
dentro dos padrões de exce-
lência e valorizando a riqueza 
da culinária mineira. Com 
ênfase na proposta de valo-
rizar o turismo regenerativo 
a experiência do turista que 
vem conhecer Andrelândia se 
torna inesquecível.. 

Certa de que a educação 

Sede da Fundação Guairá em fase final de restauração

Portal de entrada da Pousada dos Querubins

Chalés amplos e equipados 

Área esterna da pousada com diversas opções de lazer

Refeitorio e salão de festas da pousada

a

A Fundação é mantenedora do Centro Educacional Fundação Guairá

Sede da Fundação Guairá em fase final de restauração

Cozinha Industrial adaptada para aplicação de cursos de gastronomia

Apartamentos amplos equipados com banheira, lareira e varandas

é  um dos mais importantes 
pilares para um mundo me-
lhor, a Fundação também  é 
mantenedora do Centro Edu-
cacional Fundação Guairá, 
uma escola sem fins lucrati-
vos que tem por princípios o 
desenvolvimento educacional 
de alta qualidade e uma 
educação transformadora, 
comprometida com os direitos 
de cidadania. “Democratizar o 
ensino de qualidade e apro-
ximar realidades distintas 
é o maior desafio de uma 
educação transformadora. 
Somos comprometidos com 
os direitos de cidadania”, 
acrescenta Ana.

E não para por ai, a sede 
da Fundação Guairá está 
localizada no sobrado Barão 
do Cabo Verde, uma cons-
trução localizada no centro 
da cidade, que data de 1835, 
tombada pelo Patrimônio 
Histórico. Recém restaurado, 
o Casarão, como todos cha-
mam o sobrado, é também 
sede de diversas atividades 
culturais e educativas.

Ainda em destaque, em 
2021 o projeto de construção 
de um polo auto sustentável 
fundamentado em valores 
como a justiça, a verdade 
e a fraternidade começa a 
se tornar realidade  com a 
contratação de um grupo de 
pessoas imbuídas do propó-
sito de tornar real o sonho 
que norteia todas a ações da 
Fundação Guairá, o caminho 
para a ‘Terra sem Males”. 
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Toque você tambémPalavras Cruzadas

Cruzadinha
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São Lourenço Meio Ambiente

Durante reunião ordinária 
da Câmara Municipal de São 
Lourenço, realizada no mês de 
setembro, o Eng.º Agrônomo e 
perito ambiental Carlos Henrique 
Pedroso Bícego, representante 
de diversos moradores da comu-
nidade fez uso da palavra na tri-
buna livre sobre o Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável. 
Abordou a questão dos grandes 
empreendimentos aprovados 
pela Municipalidade, como a 
construção de diversos prédios 
de grande porte no centro e nos 
bairros, bem como os diversos 
loteamentos em construção nos 
municípios de São Lourenço e 
Carmo de Minas.

Carlos Henrique iniciou sua 
explanação lendo um manifesto 
em prol do Meio Ambiente funda-
mentado na Constituição Federal e 
no Estatuto da Cidade, no qual foi 
requerido o embargo imediato das 
referidas obras e demais empreen-
dimentos em andamento na cidade, 
para averiguações quanto  aos pro-
jetos aprovados, uso e ocupação 
do solo, fração ideal permitida, taxa 
de ocupação, modelo de assenta-
mento e limitação de pavimentos; 
elaboração de Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA), conforme Lei 
6.938/81 e  elaboração de Estudo 
de Impacto de Vizinhança (EIV), 
conforme Lei 10.257/2001.

 Logo após, em nome de cita-
dinos preocupados com empreen-
dimentos de grande porte, que vão 
afetar direta ou indiretamente a vida 
de todos, expôs que as construções 
daqueles empreendimentos po-
dem causar no município diversos 
impactos. Em alguns momentos, 
enumerou exemplos seguidos de 
questionamentos:  a recarga das 
nossas águas minerais, o que vai 
ser de São Lourenço, se não tiver 
água mineral? - O aumento da 
temperatura: a formação de bolsões 
de calor proporcionando a geração 
de correntes ascendentes, fazendo 
com que as nuvens dissipem as 
chuvas para outros lugares mais 
afastados do centro - A proble-
mática das construções e aterros 
em APP (Área de Preservação 
Permanente), isto é, nas áreas de 
nascentes e beira dos rios, impac-
tando diretamente nas enchentes 
dos Bairros e no Centro - A dificul-
dade de se estacionar um carro 
atualmente no centro, sendo que 
até motocicleta já está difícil, entre 
outros itens igualmente relevantes. 
“O que será de São Lourenço daqui 
pra frente?”.

Ressaltou ainda, que o ob-
jetivo do movimento é levar a 
repensar o desenvolvimento da 
cidade. Um Desenvolvimento 
Sustentável e não a qualquer cus-
to. Evitar e corrigir as distorções 
do crescimento urbano e seus 
efeitos negativos sobre o Meio 
Ambiente e a Qualidade de Vida 
da comunidade como um todo, 
observando o que acontece nos 
grandes centros como São Paulo, 
Rio e Belo Horizonte.

De acordo com o presidente 
da Câmara Ricardo Luiz Noguei-
ra, seu posicionamento será  em 
cima de dados e relatórios com-
probatórios partindo de decisões 
apolíticas e impessoais pensando 
em toda cidade de São Lourenço 

e não apenas em grupo específi-
co, seja grupo A ou grupo B. “Nós 
temos que ouvir especialistas de 
áreas ambientais, econômicas e 
de infraestrutura para, assim, de 
maneira técnica, possamos votar 
as melhores opções referentes 
às novas mudanças que virão na 
reformulação do Plano Diretor”, 
disse o Presidente.

Um grupo de moradores do 
bairro Solar dos Lagos, como 
pioneiros na questão, compare-
ceu à reunião. Desde 2020, pre-
ocupados tanto com os diversos 
impactos ambientais quanto com 
a preservação das características 
iniciais do bairro, vem organizan-
do ações proativas para impedir 
a construção de prédios.

Recomendação do Ministério 
Público

O Ministério Público de Mi-
nas Gerais, através do promotor 
de Justiça em exercício, Lean-
dro Pannain Rezende, na 4ª 
Promotoria de Justiça de São 
Lourenço, no dia 15 de setem-
bro, dentre as diversas conside-
rações feitas no documento, re-
solveu expedir Recomendação 
para o Município nos termos:

“Que o município de São 
Lourenço se abstenha de aprovar 
projetos de edificações e emitir 
alvarás para construções acima 
de 3 (três) andares até que se 
apresente Estudo de Impacto de 
Vizinhança do empreendimento 
contemplando os efeitos positivos 
e negativos da obra em relação a 
qualidade de vida da população 
do bairro (...); passe a exigir do 
empreendedor que pretenda 
edificar com mais de 3 andares, 
a caracterização geotécnica do 
solo (...); exija do empreende-
dor de edificações com mais 3 
andares para emissão de alvará 
de construção a realização de 
estudo hidrogeológico conceitual 
da área de influência do empre-
endimento bem como a análise 
geoquímica da água subterrânea 
eventualmente encontrada nos 
furos de sondagens para aferir 
se a fundação e a própria edi-
ficação vão interferir qualitativa 
e quantitativamente no lençol 
freático ou nas águas minerais 

Construção de prédios em São Lourenço 
gera preocupações na sociedade

Moradores querem discutir a verticalização da cidade pois acreditam que
empreendimentos desse porte podem causar diversos impactos negativos

que abastecem os fontanários do 
Parque das Águas da cidade de 
modo a impedir a interferência da 
construção no recurso hídrico”; e 
concluiu as recomendações, “A 
fim de atender a todos reclames 
expendidos promova urgente-
mente a atualização do Plano Di-
retor e da Lei de Uso e Ocupação 
do Solo Urbano, estabelecendo 
requisito de tipo de empreendi-
mento e edificação, altura e ga-
baritos diversos para cada bairro 
da cidade considerando-se as 
características da  localidade e a 
melhor  opção para o bem estar 
da população local”.

Fixou o prazo de trinta dias para 
que o Município se manifeste sobre 
a adoção ou não das providências 
acima recomendadas, bem como 
se posicione quanto a possibilidade 
de celebração de Compromisso de 
Ajustamento de Conduta.

A importância do Plano
Diretor Municipal

O Plano Diretor orienta a po-
lítica de desenvolvimento e or-
denamento da expansão urbana 
do município. Cabe a ele criar as 
bases para uma cidade inclusiva, 
equilibrada, sustentável, que pro-
mova qualidade de vida a todos os 
seus cidadãos, reduzindo os riscos 
do crescimento desenfreado e dis-
tribuindo de forma justa os custos e 
benefícios da urbanização.

É um instrumento estabele-
cido na Constituição Federal de 
1988, regulamentado pelo Esta-
tuto da Cidade. Obrigatório para 
municípios que tenham acima de 
20 mil habitantes. A lei do plano 
diretor deve ser revista, pelo 
menos, a cada dez anos. Suas 
diretrizes e prioridades devem ser 
incorporadas pelas leis orçamen-
tárias (PPA, LDO e LOA).

No município de São Lou-
renço o Plano Diretor após 
estudos com profissionais da 
área, sociedade civil e Fun-
dação João Pinheiro de Belo 
Horizonte foi instituído pela Lei 
1.812/1993. Urge uma revisão 
que permitirá fazer uma leitura 
real da cidade e repensar pro-
blemas atualmente presentes 
no centro e nos bairros. Mora-
dores aspiram por um trabalho 

conjunto entre governo e a 
população. Demonstram que 
se torna imprescindível a par-
ticipação efetiva da sociedade 
civil mobilizada, informada e 
capacitada para atuar no plane-
jamento traduzindo os anseios 
de todos os cidadãos sobre o 
desenvolvimento municipal.

Necessidade do Plano Munici-
pal de Saneamento Básico

Segundo a sãolourenciana 
Janimayri Forastieri de Almeida, 
a Lei n.º 11.445/2007, Lei de 
Saneamento Básico, exige que 
todas as prefeituras elaborem seu 
Plano Municipal de Saneamento 
Básico (PMSB). Considerado um 
dos principais instrumentos da 
política municipal, sendo condi-
ção básica para validar contratos 
de prestação dos serviços, bem 
como requisito para o acesso a 
recursos federais a partir de 31 
de dezembro de 2022, conforme 
decreto federal Nº 10.203/2020.

O saneamento básico definido 
pela Lei consta de um conjunto de 
serviços, infraestruturas e insta-
lações operacionais relativo aos 
processos de: abastecimento de 
água potável; esgotamento sani-
tário; manejo de resíduos sólidos 
e drenagem e manejo das águas 
pluviais urbanas. Os produtos 
gerados para esse plano têm 
como premissa a participação da 
sociedade em todas suas etapas. 
Não basta que se contrate uma 
empresa para relatar o diagnóstico 
de um bairro. É fundamental que a 
comunidade apresente sua visão 
e, provavelmente, altere diagnós-
ticos e propostas futuras. 

Ninguém melhor para diag-
nosticar e propor obras para 
o bairro que a população ali 
residente. Caberá aos morado-
res dos bairros apresentarem 
as fragilidades locais e, a cada 
fragilidade, apresentar possíveis 
soluções. Essas serão analisadas 
por uma equipe técnica, justifica-
das suas implementações ou não 
e, após aprovação de todos, via 
audiências públicas, farão parte 
de uma lei, que, independente-
mente do gestor municipal, a lei 
deverá ser cumprida. 

Janimayri é Bacharel em 

Moradores acompanham atentamente a explanação do perito ambiental e as considerações dos vereadores

O perito ambiental Carlos Henrique  Bícego na Tribuna Livre

Prédio localizado na Rua Batista Luzardo

Prédio situado na Rua XV de Novembro

Prédio posicionado na Alameda Manuel Bandeira
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Administração (Faculdade Santa 
Marta), Mestra em Engenharia 
da Energia (UNIFEI), Docente da 

UFRJ e FEMASS (Faculdade Mu-
nicipal de Macaé), Pesquisadora/ 
Doutoranda do NUPEM/UFRJ.

Moradores do Lagoa Seca inauguram o  ECOPONTO da Coleta Seletiva em 
parceria com a AMA, única Associação de Catadores de São Lourenço-MG

A manhã do dia 11 de setem-
bro amanheceu em comemora-
ção no bairro Lagoa Seca em 
São Lourenço/MG. Moradores 
inauguraram o Ecoponto do 
bairro, para que conseguissem 
realizar a Coleta Seletiva.

O evento foi marcado pela 
presença de alguns moradores, 
pessoas da cidade que defendem 
o Meio Ambiente e vereadores 
que apoiam este trabalho. Houve 
o sorteio de um café da manhã no 
Sítio Lagoa Seca, distribuição de 
brinde e ímã com instruções sobre 
o que separar para a reciclagem. 
Toda terça feira os catadores da 
AMA esvaziarão o Ecoponto. 

Uma parceria entre moradores 
e catadores, que se estabeleceu 
pela consciência dos moradores 
sobre a importância de separar 
os recicláveis e assim preservar o 
meio ambiente. Há anos a Coleta 
Seletiva em São Lourenço é reali-
zada gratuitamente por um grupo 
de Catadores que antes atuavam 
como Coopreci, mas que desde 
fevereiro de 2021 conseguiram, 
através de doações, registrar a 
própria associação, chamada 
AMA SÃO LOURENÇO/MG – 
Associação de Catadores de 
Materiais Recicláveis Amigos do 
Meio Ambiente de São Louren-
ço/MG. Hoje são 10 Catadores 
associados e o objetivo é fazer a 
associação crescer. Eles já per-
corriam 8 bairros, incluindo todo 
o Centro da cidade e agora mais 
um bairro, o Lagoa Seca.

 Infelizmente a Coleta Seletiva 
acontece sem o apoio do poder 

público. Os Catadores depen-
dem da população, não apenas 
separando os recicláveis, mas 
também através de doações para 
custear o aluguel do caminhão e 
o diesel usado. Todo mês alguns 
moradores e empresários fazem 
doações e é através desta ajuda 
que a Coleta Seletiva está sendo 
mantida na cidade São Louren-
ço. Caso você morador de São 
Lourenço, que estiver lendo esta 
matéria, queira um Ecoponto em 
seu bairro, para receber o servi-
ço da Coleta Seletiva da AMA, 
entrem em contato com o gestor 
dos Catadores Alberto pela Rede 
Social @AMASaoLourençoMG.

Quem não mora em São 
Lourenço e gostaria de separar 
e destinar seu reciclável corre-
tamente de modo a não poluir o 
meio ambiente, existem algumas 
soluções. Contate a associação 
ou cooperativa de catadores 
da sua cidade e combine com 
eles. Caso não existam ou eles 
não possam passar em seu 
bairro, mesmo que tivesse um 
Ecoponto instalado, tente então 
contatar um catador que passe 
próximo da sua casa ou trabalho 
e entregue seus recicláveis para 
eles. Você estará fazendo um 
excelente trabalho social, pois o 
catador depende deste material 
para sobreviver, além de estar 
contribuindo para a melhoria da 
qualidade do meio ambiente e da 
saúde de todos.

A Coleta Seletiva é um serviço 
fundamental para a saúde pública 
e toda cidade tem direito a este 

serviço, conforme estabelece a 
Lei Federal Nº 12.305 de 2010 
denominada Política Nacional de 
Resíduos Sólidos. Os benefícios 
gerados para a cidade são de 
grande impacto, pois impede 
que os recicláveis contaminem a 
natureza, o solo, as águas e os 
alimentos, visto que hoje estudos 
mostram que muitos alimentos 
possuem microplásticos, preju-
diciais à saúde. Além disso, evita 
o entupimento de vias públicas 
e assim previne alagamentos e 

enchentes; aumenta a vida útil 
dos aterros sanitários que deixam 
de receber estes materiais; e ao 
enviar corretamente para a reci-
clagem, permite que a indústria, 
ao invés de retirar mais matéria 
prima da natureza, use os reciclá-
veis em sua linha de produção.

Valorize este trabalho realiza-
do pelos Catadores, separe seus 
recicláveis e não jogue no lixo. 
Reciclável é resíduo sólido, não 
é lixo. Este é o resultado gerado 
pela consciência ambiental.


