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SAAE explica sobre as condições do manancial e da
estação de tratamento de água de São Lourenço
Embora estejamos no auge da estação de estiagem, e diversos municípios do estado estejam enfrentado risco de desabastecimento, a cidade de São Lourenço tem a vazão de seu manancial garantida, com funcionamento pleno de sua captação e da estação de tratamento de água. Localizada no alto Rio Verde, a cidade de São Lourenço é privilegiada pelo caudal generoso e
ausência de poluição no ponto de captação.Com a estação de tratamento de água em plena capacidade de funcionamento e excelentes condições de operação, o SAAE produz cerca de 200
litros por segundo de água tratada e distribuiu para a população através de cinco principais reservatórios: Vila Nova, Carioca, São Francisco, Solar dos Lagos e Jardim das Acácias, somando
um volume de 4 milhões e 800 mil litros de água potável.Outro fator importante destacado pela autarquia é o fato de que desde julho deste ano, o SAAE vem desenvolvendo ações para limpeza do Ribeirão São Lourenço, interceptando os esgotos “in natura” que vinham sendo despejados diretamente no Ribeirão e no Córrego da Miguela. Pode-se estimar com segurança que
mais da metade dos esgotos que estavam sendo despejados nesses corpos d’água foram interceptados nos últimos três meses, já causando impacto positivo no centro da cidade.
Adicionalmente, em parceria com a OSCIP Terra das Águas, o SAAE inicia neste último trimestre de 2017 um programa para cadastramento e qualificação das nascentes do município, com
vistas a identificá-las e protegê-las. Os objetivos do SAAE com este programa são: preservar as nascentes, garantir a recarga dos recursos hídricos nos aquíferos locais e assegurar a perenidade dos corpos d’água do município para as futuras gerações.
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jornalismo@portalalternativa.com.br

A decisão da Primeira Turma
do Supremo Tribunal Federal
(STF), por 3 votos a 2, de afastar Aécio Neves (PSDB-MG) do
Senado e de mandar que ele
cumpra recolhimento domiciliar noturno é tão absurda, em
tantos sentidos, que não resta
alternativa ao plenário do Senado senão desconsiderá-la,
pelo bem do equilíbrio entre
os Poderes, pelo respeito à Constituição e para salvar o Supremo desse vexame. Esse tribunal, cuja atribuição primária é
zelar pelo cumprimento das diretrizes constitucionais, afrontou a Carta Magna como poucas vezes se viu nesses tempos
já bastante esquisitos, em que
o “direito achado na rua” se sobrepõe ao que está na lei.
A Procuradoria-Geral da República (PGR) havia pedido em
julho, pela segunda vez, a prisão de Aécio e a suspensão de
suas funções parlamentares,
sob a acusação de corrupção
e obstrução de Justiça, com base na delação do empresário
Joesley Batista. Na primeira vez,
o pedido foi parcialmente aceito pelo ministro Edson Fachin,
relator do caso no Supremo,
que afastou o senador de seu
mandato, algo que somente o
Senado poderia fazer, e ordenou que ele deixasse de ter contatos políticos, mas evitou mandar prendê-lo por considerar
que não havia flagrante de crime inafiançável, único caso em
que um parlamentar no exercício do mandato pode ser preso. A esdrúxula decisão do ministro Fachin foi revista pelo
colega Marco Aurélio Mello,
que na ocasião lembrou o óbvio: “Cumpre ser fiel aos dita-

mes constitucionais e legais,
sob pena de imperar o descontrole institucional, com risco
para a própria democracia”.
Agora, ao avaliar o segundo
pedido de prisão feito pela PGR,
a Primeira Turma do Supremo
não apenas reafirmou a punição a Aécio, atropelando a Constituição, como alguns de seus
integrantes resolveram dar lições de moral ao senador.
O mais eloquente foi o ministro Luiz Fux. Ao dar um dos
três votos contrários a Aécio,
Fux disse que o senador deveria ter “se despedido” do mandato quando foi acusado, mas,
como “ele não teve esse gesto
de grandeza, nós vamos auxiliá-lo a pedir uma licença para
sair do Senado Federal”. Se tudo o mais já não fosse grave o
bastante, o ministro resolveu
fazer blague com coisa séria.
Já o ministro Luís Roberto
Barroso votou de acordo, segundo ele, com a coerência.
Barroso argumentou que “seria
uma incongruência” manter em
prisão domiciliar os supostos
cúmplices de Aécio – entre os
quais sua irmã, Andrea Neves
– e não punir o próprio senador de forma semelhante, pois
“há indícios, bastante suficientes a meu ver, de autoria e materialidade”. Ou seja, o ministro
do Supremo parece ignorar que
um senador da República, conforme está explícito no artigo
53 da Constituição, só pode ser
preso com a autorização de seus
pares, razão pela qual sua situação é muito diferente da de
seus supostos cúmplices.
Além disso, está clara, tanto
no voto de Barroso como no

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

A lei não é o limite

Na decisão de afastar o senador Aécio Neves, o voluntarismo
e o ativismo que há tempos acometeram uma parte do Supremo parecem ter atingido o estado da arte. Cabe ao Senado desfazer a lambança

de Fux, a antecipação de juízo condenatório, embora Aécio Neves nem réu seja. O
terceiro voto, da ministra Rosa Weber, também foi nessa
linha e acrescentou absurdos,
ao dizer que Aécio deveria
sofrer restrições de movimentos porque descumpriu as determinações do ministro Edson Fachin de não ter contatos com políticos, o que equivaleria, sob qualquer aspecto, à cassação de direitos políticos do senador. A arbitrariedade desse voto é evidente: basta lembrar que há um
deputado, Celso Jacob, que
está preso em regime semiaberto e continua a exercer o
mandato na Câmara, com autorização da Justiça. Ou seja,
enquanto um condenado pode continuar a fazer política,
um senador que nem réu ainda é não pode.

Há ainda outros problemas
práticos gerados pela decisão
do STF. O Senado terá um voto a menos, já que inexiste
regra para a substituição nesse caso. Além disso, enquanto não for julgado, Aécio pode se candidatar a deputado
e, se vencer, não poderá entrar no Congresso, porque o
Supremo o proibiu. E, caso
Aécio resolva ignorar as determinações do Supremo, não
há como sancioná-lo, pois não
há previsão legal sobre o que
fazer nesse caso, já que a decisão dos ministros foi uma
invencionice jurídica.
Em resumo, o voluntarismo e o ativismo que há tempos acometeram uma parte
do Supremo parecem ter atingido o estado da arte. Cabe
ao Senado desfazer a lambança. (O Estado de S. Paulo)

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

SIMONE GANNAM
Falando sigannam@yahoo.com.br
ao Coração

É PARA VOCÊ!

“Um velho carpinteiro estava para se aposentar. Ele contou a seu chefe os seus planos
de largar o serviço de carpinteiro e de construção de casas,
e a vontade de viver uma vida
mais calma com sua família,
pois estava cansado do ofício.
Claro que ele sentiria falta do
pagamento mensal, mas ele
necessitava da aposentadoria.
O dono da empresa sentiu
em saber que perderia um de
seus melhores empregados e
pediu a ele que construísse uma
única casa como um favor especial. O carpinteiro consentiu,
mas com o passar do tempo
era fácil ver que seus pensamentos e seu coração não estavam no trabalho.
Ele não se empenhou no serviço, deixou boa parte da obra
para outro fazer, utilizou matérias-primas de qualidade inferior, enfim, a má vontade em
construir era evidente em todos os aspectos. Foi uma maneira lamentável de encerrar
sua carreira.
Quando ele terminou o trabalho, o construtor veio inspecionar a casa e entregou a chave da porta ao carpinteiro."Esta
é a sua casa" - ele disse.Meu
presente para você! Que choque! Que vergonha!
Se ele soubesse que estava
construindo a própria casa, teria feito completamente diferente.
Não teria sido tão relaxado...
Agora ele teria que morar
numa casa feita de qualquer

maneira.
Assim acontece com muitos.
Constroem suas vidas de maneira desleixada, fazendo sempre o mínimo.
Então, um dia, em choque,
olham para a situação que criaram e vêm que estão morando
na casa que construíram.
Se soubessem disso, teriam
feito diferente.
Pense em você como um carpinteiro.
Pense sobre sua casa.
Cada dia você martela um
prego novo, coloca uma armação ou levanta uma parede.
Construa sabiamente.
A sua vida é a única que você construirá.
Mesmo que você tenha somente mais um dia de vida, este dia merece ser vivido graciosamente e com dignidade.
Sua vida de hoje é o resultado de suas atitudes e escolhas feitas no passado.
Sua vida de amanhã será o
resultado de suas atitudes e escolhas que fizer hoje!”
Que Deus nos ajude a fazermos todas as nossas tarefas do
dia a dia_ desde as pequenas
até as grandes obras_ com zêlo, amor, dedicação...pois tudo
o que realizamos de bom ou
de ruim, nós mesmos é que colhemos!
O dia de hoje e tudo o que
você vai realizar neste dia é,
antes de ser para o outro, pra
você!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Como vencer Rezem o terço Visagismo: Qual é
o seu tipo de pele?
o desânimo?
Deus nos dá a coragem para
enfrentarmos o desânimo
Para vencer o desânimo, é
preciso passar pelo poder de
uma decisão pessoal: desânimo nunca mais, por maiores
que sejam os problemas!
Não estou minimizando seu
problema. Talvez, você saiba
que seu problema seja humanamente impossível de ser resolvido, mas aí está o mais importante: para que Deus possa
agir em sua vida, é preciso que
você ACREDITE, ACOLHA e DECIDA.
É isso que Deus tem para vo-

cê. Ele quer dar um rumo na
sua vida, Ele quer que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. E isso faz uma grande
diferença, isso muda sua mentalidade, sua visão dos problemas.
Pensar que os problemas tiram a alegria e a coragem é uma
visão errada. A receita certa
para os problemas é enfrentá-lo. Isso gera coragem! A forma
de enfrentar a tristeza é ter um
coração alegre, pois a alegria
do homem torna mais longa
sua vida.
Deus o abençoe!

Nossa Senhora é nossa Mãe,
terna e carinhosa, que os foi dada por Jesus, momentos antes de
sua morte, ao dizer: “Eis aí tua
Mãe!” (Jo 19,27). Muito mais que
rainha, que senhora, Ela é a nossa Mãe e, nós a acolhemos em
nosso coração como filhos, desejando fazer tudo aquilo que Ela
nos ensina.
A Mãe amorosa deixa o céu
e, de várias maneiras e, em muitas partes do mundo, tem se manifestado aos filhos, através de
suas aparições...
No mês de outubro, nós católicos, a invocamos sob três títulos: Senhora do Rosário, Senhora
Aparecida e Senhora de Fátima.
Três títulos diferentes para uma
só Mãe, mãe de milhares de filhos, mas, cada qual amado por
ela como se fosse o filho único!
Para os que a amam, não é impossível perceber sua presença
constante a cada passo do caminho. Não é difícil sentir seu amor,
seu carinho, sua ternura e seus
cuidados maternais. Se fosse possível visualizá-la, nós a veríamos
com as mãos em nossas mãos a

conduzir-nos pelas estradas da
vida, removendo de nosso caminho todos os obstáculos e nos
levando a cada dia mais, cada vez
mais para os braços de seu Filho!
O que deseja a Mãe com suas
aparições? Ser ela glorificada? Em
hipótese alguma? O que Ela quer?
Levar-nos a Jesus O que Ela nos
pede? Conversão, oração, jejum
e penitência! O que nos pediu
em Fátima, no ano de 1917, nas
aparições aos três pastores, Lúcia, Francisco e Jacinto? “Quero
que rezeis o terço todos os dias!
A oração predileta de Nossa Senhora é o Terço. Por isso, em suas numerosas aparições sempre
nos convida a recitá-lo, une-se
aos que o rezam e pede a todos
com ânsia e preocupação materna: “Rezem o terço!”.
A Mãe quer o melhor para seus
filhos. Ela quer que todos se salvem, por isso nos fala, nos ensina, nos exorta.
E o bom filho, o que faz? Está
sempre atento à voz da Mãe, ouve o que Ela diz e procura fazer
o que pede com tanta insistência:
“Rezem o terço todos os dias!”

Pele Branca Inverno: Fria Pele: As pessoas de inverno possuem um tom de pele levemente azulado, do tipo bege acinzentado ou cinza amarelado,
bastante sutil, que pode passar
despercebido à primeira vista.
Em tons claros ou escuros não
possuem, geralmente, cor alguma nas maçãs do rosto (não
são rosadas). A maioria das pessoas de descendência africana
é tipo de inverno, embora algumas possam ser classificadas
como tipo outono. Cabelos: Os
tipos de inverno possuem, de
modo geral, cabelos que vão
do castanho médio ao preto.
Olhos: Os olhos de inverno, em
geral, apresentam um contraste entre a íris e a conjuntiva
branca, uma espécie de aro
acinzentado cercando a íris. São
geralmente pessoas de olhos
profundos e claros, negros com
luzes castanhas, castanho avermelhados, castanhos acinzentados, cor de avelã, azuis ou
verdes.
Cores Favoráveis:
• os vermelhos frios-carmim,vinho,magenta,pink
intenso
• todos os tons escuros de
azul
• todos os tons intensos de
roxo
• cinzas frios azulados, esverdeados e arroxeados
• marrom-escuro e Frios (
café,chocolate ou jacarandá)

Pele Branca Verão: Fria
Pele: As pessoas do tipo verão têm a pele acetinada, cor
de rosa, com aparência brilhante e translúcida. Geralmente
possui uma pele de porcelana,
bege clara ou bege rosada com
tonalidades que variam de média a escura. Muitos norte europeus, como os escandinavos
e britânicos são do tipo verão.
Cabelos: Geralmente variam do
branco aloirado ao dourado ou
acinzentado. Os que possuem
cabelos escuros variam entre
os tons marrom claro ao escuro, também com tons acinzentados. Olhos: Os olhos de verão
não são tão demarcados quanto os de inverno e são suaves
e cremosos. Geralmente azuis
nebulosos, cinza azulados, ou
cor de avelã com tonalidades
verde azuladas. Embora não
seja tão comum, podem ter
olhos castanho claros ou castanho acinzentados.
Cores Favoráveis:
• todos os tons de rosa
• todos os tons de azul-claro
• todos os tons de
verde-claro
• cinza-pérola
• magenta
• framboesa
• cereja
• azul-cinzento
• marrom-rosado
• amarelo-claro
• ameixa
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PIS/Pasep: saque antecipado para
idosos começa em 19 de outubro
Serão beneficiados homens com 65 anos ou mais e mulheres com 62 anos ou mais. Herdeiros terão direito aos recursos de cotistas falecidos e não haverá data limite para saque.

O governo federal informou
nesta quinta-feira (28) que começa em 19 de outubro o calendário de saque do PIS/Pasep
que vai ser antecipado para beneficiar idosos. Anunciada em
agosto, a medida vai liberar R$
15,9 bilhões a cerca de 7,8 milhões de pessoas.
Serão beneficiados homens
com 65 anos ou mais e mulheres com 62 anos ou mais. No
caso de cotistas falecidos, os
herdeiros terão direito aos recursos. Em junho de 2016, o
saldo médio por cotista do PIS/
Pasep era de R$ 1.187. A maioria dos cotistas possuía ao menos R$ 750 a ser resgatado.
Não há data limite para que
os recursos sejam sacados. Ou
seja, a partir das datas informadas acima, o dinheiro vai estar disponível para o cotista e
poderá ser retirado no momento em que ele achar mais conveniente.
Além disso, daqui para a frente os recursos estarão disponíveis para saque para mulheres
que completarem 62 anos e
homens a partir dos 65 anos.
Portanto, uma mulher que
só faça 62 anos (ou homem 65
anos) no final de 2018, poderá
fazer o saque, desde que tenha
recursos no PIS ou no Pasep.
O calendário foi divulgado
após reunião no Palácio do Planalto entre o presidente Michel
Temer, ministros e os presidentes da Caixa e Banco do Brasil.
Fundo PIS/Pasep é fruto da
unificação dos fundos constituídos com recursos do Programa de Integração Social (PIS),
destinado a trabalhadores do
setor privado, e do Programa
de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (Pasep), voltado a servidores públicos.
Segundo o governo, participam do fundo trabalhadores
de organizações públicas e privadas que contribuíram para o

Pasep ou para o PIS até 04 de
outubro de 1988, e que não tenham resgatado todo o saldo.
Quem passou a contribuir após
essa data não possui saldos para resgate.
Como fazer consultas e saques?
As contas do PIS, vinculadas
aos trabalhadores do setor privado, são administradas pela
Caixa Econômica Federal. Portanto, os cotistas devem procurar esse banco para informações e para saques.
O trabalhador poderá verificar se tem saldo a receber
através do site do banco, no
endereço www.caixa.gov.br/
cotaspis
Já as contas do Pasep, vinculadas aos servidores públicos, são administradas pelo
Banco do Brasil e é esse banco
que esses cotistas devem procurar para informações e para
os saques.
As consultas de saldo do Pasep podem ser acessadas no
site do Banco do Brasil, no endereço www.bb.com.br/pasep
•
Correntistas da Caixa
(PIS) e do Banco do Brasil (Pasep) que possuírem valores a
receber terão os depósitos feitos automaticamente em suas
contas dois dias antes do início
do calendário oficial.
•
Os dois bancos também informaram que vão fazer
transferência sem custo para
correntistas de outros bancos.
Para os não-correntista da
Caixa que tenham recursos do
PIS a receber, será necessário
pedir a transferência.
Para quem não é correntista do BB e tem recursos do Pasep a receber, a transferência
poderá ser feita pela internet
e pelo caixa eletrônico, desde
que a conta de depósito esteja
do mesmo CPF, ou então nas
próprias agências.
Agenda positiva
O calendário de saques foi

DOM ZECA
A notícia é...

informado no mesmo dia da
divulgação de pesquisa Ibope
sobre a avaliação do governo
de Michel Temer. Conforme o
levantamento, a gestão do peemedebista é aprovada por 3%
(ótimo/bom) e reprovada por
77% (ruim/péssimo) dos entrevistados. Na pesquisa anterior, de julho, Temer teve
aprovação de 5% e reprovação
de 70%.
O anúncio desta quarta é
mais um item da agenda positiva que o Palácio do Planal-

to tenta imprimir ao longo da
discussão na Câmara dos Deputados da segunda denúncia
apresentada pela Procuradoria
Geral da República contra Temer.
Na terça, por exemplo, o
presidente lançou um novo
programa voltado a beneficiários do Bolsa Família e a inscritos no Cadastro Único do
governo federal com R$ 3 bilhões em microcrédito e oferta de 1 milhão de vagas no Pro-

natec.
Na denúncia da PGR, Temer
foi acusado, junto com os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, pelos crimes de obstrução de Justiça e organização
criminosa. Para que o Supremo
Tribunal Federal (STF) defina
se abre ou não a ação penal é
preciso a autorização da Câmara.
A Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ) da Casa vai discutir um parecer sobre a de-

núncia, porém, a palavra final
será dada pelo plenário.
Na primeira denúncia contra Temer, a maioria dos deputados decidiu barrar o prosseguimento da acusação por
corrupção passiva. O governo
confia em nova vitória e articula a busca por votos na CCJ
e no plenário. Desde terça, o
presidente intensificou as reuniões com deputados, parte
deles integrantes da CCJ. (Fonte: G1)

maestromartins@yahoo.com.br

Homenagem

Para anunciar:
Telefax: (35) 3332-8484
Tiragem Semanal:
8000 exemplares

EXPEDIENTE

Aconteceu no último dia 22 de setembro, no Auditório JK,
Cidade Administrativa, Belo Horizonte, a realização do Festival
da Canção Prisional - FESTIPRI, regiões Metropolitana e Centro
Oeste do Estado.
Os vencedores receberam o troféu que nesta edição recebeu
o nome do servidor homenageado, José Henrique Martins, responsável pelo primeiro coral de presos do Sistema Prisional.

Falecimento

Falecimento

Enviamos nossos sentimentos aos familiares e amigos de
Clayton Vinicius Scaglioni, ocorrido no último dia 24 de setembro.
Paz a sua alma!!!

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra. Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo.
Jornalista Responsável: João Vicente Nogueira (MTB 18.220/MG). Diagramação: João Vicente Nogueira. Departamento Administrativo: Isabel Cristina de Paula
Dutra. Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra e Luciana Dutra. Assessor Jurídico: José Manoel Pereira. Distribuição: Júlio César de Paula Dutra.
Colaboradores: Anderson Joinha, Vera M. Gannam de Castro, Simone Gannam L. Ribeiro, Frei Felipe Gabriel Alves, Heloísa M. D. de Almeida, Filipe
Nacle Gannam, Pedro Jorge de Oliveira Netto, Mariana Dutra, José Celso Garcia, Prof. André, Beto Bacha, Dom Zeca, Mario Henrique Poli de Oliveira,
Monsenhor Jonas Abib, José Luiz Mendes, Padre Bruno César, Dr. Rodrigo C. Santos, Cecília Britto, Débora Centi, Rita Abbud.

Nossos sentimentos à família Rosaline e Castro, pelo falecimento de Eliane Rosaline, ocorrido no dia 27 de setembro.
Que a misericórdia de Deus, seja o bálsamo necessário, para
aliviar a dor da separação.
Paz a sua alma!!!

Circulação: São Lourenço e Região Sul de Minas: Lambari, Jesuânia, Olimpio Noronha, Carmo de Minas, Dom Viçoso,
Cristina, Soledade de Minas, Conceição do Rio Verde, Caxambu, Cambuquira, Baependi, Pouso Alto, Itamonte,
Itanhandu, Passa Quatro.
Redação e Administração: Rua Alzira Candal, 100 - São Lourenço/MG - CEP 37470-000
Telefax: (35) 3332-8484 - E-mail: escritorio@portalalternativa.com.br / jornalismo@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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57º BPM promove ações em comemoração Câmara Municipal aprova financiamento do
a Semana Nacional do Trânsito
BDMG para obras em São Lourenço

No período de 18 a 25 de
setembro, comemora-se a Semana Nacional do Trânsito, semana dedicada à reflexão e
ações de conscientização e
educação dos usuários das diversas vias de trânsito no país.
Com o enfoque no tema:
“Minha escolha faz a diferença no trânsito”, na área do 57º

BPM, “Batalhão Prevenção”,
foram realizadas diversas ações
e operações como: abordagens
a pessoas e veículos suspeitos
e blitzen de trânsito nas vias
de acesso, como intuito de inibir a vontade de delinquir, bem
como diminuir o número de
acidentes envolvendo condutores embriagados.
Nos 22 municípios sob res-

ponsabilidade territorial do
57º BPM também foram desenvolvidas atividades com o
objetivo de orientar e conscientizar as pessoas quanto a
importância de se ter responsabilidade e prudência no trânsito. Nesse sentido, policiais
militares realizaram palestras
em escolas e também blitzen
educativas com a distribuição
de dicas PM.

Foi mais de uma hora e meia
de debate. Os vereadores de
São Lourenço discutiram até
meia-noite os projetos 2864
e 2865, de autoria da prefeita
Célia Cavalcanti. As matérias
foram aprovadas e autorizam
o município a celebrar operações de crédito com o Banco
de Desenvolvimento de Minas
Gerais, nos valores de R$ 600
mil e R$ 1,4 milhão.
De acordo com os projetos,
o montante proveniente do
BDMG, que soma cerca de R$
2 milhões, será utilizado para
financiar obras de infraestrutura urbana e construir, reformar ou ampliar prédios públicos.
Já o projeto 2859/17, que
prevê a construção de uma
praça de alimentação no Calçadão II (Alameda Silvério Sanches Neto), nas proximidades
do Parque das Águas, também
entrou na Ordem do Dia, mas
deve ser votado apenas na próxima segunda-feira, já que, pela segunda vez no ano, a sessão atingiu o tempo regimental (meia-noite). O documento, de autoria da prefeita Célia

Cavalcanti, permite a concessão do local a empresas interessadas em instalar restaurantes, cafés ou lanchonetes.
O objetivo é revitalizar a área
para aquecer o turismo na cidade.
De acordo com o texto, a
praça de alimentação terá dois
estabelecimentos. Uma licitação deverá acontecer para definir o vencedor da concessão,
com o prazo máximo de vinte
anos. A previsão é que a empresa ganhadora do primeiro
lote tenha que adequar o prédio existente no local, de 146,70
m², ao projeto previamente
aprovado pelo município. A
concessionária do segundo lote seria responsável por realizar uma obra com até dois
andares.
No Expediente, o requerimentos 125/2017 foi um dos
aprovados. O texto é de autoria do vereador Abel Goulart
Ferreira (PR). Ele solicitou à
Prefeitura que ruas Presidente Antônio Carlos e Comendador Costa, no bairro São Lourenço Velho, sejam ligadas.
“Isso iria desafogar o trânsito

ou mesmo permitir um acesso
mais rápido dos moradores daquela área”, justificou.
Os vereadores ainda fizeram
uma moção de parabéns aos
estudantes Matheus Kelvyn de
Lima Neri e Anna Luísa Gomes
Toscano Tomazine, da Escola
Estadual Professor Antônio Magalhães Alves. Cumprindo com
o papel de cidadãos e mostrando participação ativa na sociedade, eles representaram a cidade de São Lourenço e a Câmara Municipal na Assembleia
Legislativa de Minas Gerais,
durante a Plenária Estadual do
Projeto Parlamento Jovem de
Minas 2017.
As atividades foram realizadas em Belo Horizonte, entre os dias 20 e 22 de setembro. Eles propuseram, votaram
e discutiram propostas de mudança para o Estado sobre o
tema: "Educação Política nas
Escolas". Os itens aprovados
serão entregues aos deputados estaduais, que poderão
transformá-los em projetos de
lei, como já foi feito em edições anteriores do projeto.

Hospital Bom Pastor deve voltar a atender pacientes
com câncer de municípios da região, em Varginha
Anúncio foi feito em reunião com representantes de 50 cidades após Estado informar que vai fazer repasses nesta quarta-feira (27).
O Governo de Minas Gerais
deve começar a repassar nesta
quarta-feira (27) parte do valor
devido ao Hospital Bom Pastor,
em Varginha (MG). Com isso,
o atendimento a pacientes com
câncer da região deve ser retomado na instituição já na
quinta-feira (28).
O Centro de Oncologia havia
cancelado o atendimento de
novos casos de tratamento para pacientes de outros municípios devido a divida. Agora, segundo anunciou o hospital em
reunião com representantes de
50 cidades da região nesta ma-

nhã, o Estado vai repassar R$
570 mil nesta quarta e mais R$
570 mil na próxima semana.
Ainda conforme o Hospital
Bom Pastor, o valor restante,
de R$ 210 mil, ainda não tem
prazo para ser quitado, mas
com os repasses já é possível
pagar fornecedores e fazer novas compras de materiais e medicamentos.
Crise na Saúde
Em Poços de Caldas, a dívida do estado com a Santa Casa
passa de R$ 1 milhão. Os atendimentos foram suspensos no

começo de setembro. Hoje, o
hospital trata 9 mil pacientes
com câncer. Um levantamento
feito mostrou que 88 pessoas
tiveram o atendimento negado. Na região, já são mais de
100 casos recusados.
Em Passos, onde o Hospital
Regional do Câncer atende 60
cidades da região, os atendimentos estão mantidos, mas a
dívida do estado já ultrapassa
os R$ 4 milhões. A Santa Casa
de Alfenas também informou
que o atendimento na cidade
segue normal. (Fonte: G1 Sul
de Minas)

SLTrans inicia fase conclusiva
sobre os veículos abandonados Polícia Civil cumpre mandados
Seguindo as determinações
da Lei Municipal de Núm.3284,
a Gerência de Trânsito e Transporte de São Lourenço (SLTrans)
está realizando a segunda e terceira fase do processo de retirada de automóveis e carcaças
abandonadas pelas ruas da cidade.
No dia 21 de agosto de 2017,
a SLTrans fez o primeiro levan-

tamento de todos os veículos
abandonados, que foram devidamente cadastrados no Setor. Após 30 dias do cadastro
realizado, os veículos já podem
ser considerados abandonados,
e por isso, a SLTrans concluiu
a segunda fase deste processo,
recadastrando aqueles que permaneceram nas vias após o prazo.

No dia 02 de outubro, como
fase final e previsto na Lei, a
SLTrans fará a marcação destes
veículos com um adesivo informativo, deixando-o sujeito à
guincho.
Para mais informações, a população pode entrar em contato com a SlTrans através do
telefone 3332-4152 de segunda à sexta-feira, das 12h às 18h.

Perseguição policial resulta em acidente
próximo ao Mercado Municipal

Na tarde desta sexta-feira (29)
uma perseguição policial resultou em um acidente na esquina
da Rua Dr. Ribeiro da Luz com
a Coronel José Justino, próximo
ao Mercado Municipal. A Polícia Militar estava perseguindo
alguns usuários de drogas nas
proximidades e aconteceu uma
batida entre os veículos. Com
o acidente, o trânsito que liga
o cruzamento ficou conturbado. Na tentativa de fuga, os traficantes que conduziam uma
moto bateram em um Fiat Uno.

contra suspeitos de matar taxista

Operação busca suspeitos de envolvimento na morte de Leandro Hélio Lino, de 59 anos, em
Conceição do Rio Verde.
A Polícia Civil de Três Corações está realizando uma operação em busca dos envolvidos
no assassinato de um taxista
em Conceição do Rio Verde em
agosto deste ano. De acordo
com os policiais, oito mandados de busca e apreensão e de
internação estão sendo cumpridos.
Leandro Hélio Lino, de 59
anos, desapareceu no dia 17
de agosto. O corpo foi encontrado no dia seguinte em
um barranco próximo ao Rio
Verde em um local de difícil
acesso. Ele foi retirado do
local com a ajuda do Corpo
de Bombeiros e tinha a marca de um tiro nas costas.
A polícia só localizou o
corpo depois que um grupo
de lavradores viu o carro de
Leandro carbonizado às margens da rodovia BR-267. O

veículo foi identificado como o do vítima por conta
da placa na parte traseira.
Na ocasião, a polícia suspeitava de um dos clientes,
que teria solicitado a corrida. A suspeita surgiu após

a namorada do taxista contar à polícia que ele ligou
para ela antes de ser morto,
contou sobre a viagem e falou o nome de um dos passageiros. (Fonte: G1 Sul de
Minas)
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SAAE explica sobre as condições do manancial e da
estação de tratamento de água de São Lourenço
Embora estejamos no auge
da estação de estiagem, e diversos municípios do estado
estejam enfrentado risco de
desabastecimento, a cidade de
São Lourenço tem a vazão de
seu manancial garantida, com
funcionamento pleno de sua
captação e da estação de tratamento de água. Localizada
no alto Rio Verde, a cidade de
São Lourenço é privilegiada pelo caudal generoso e ausência
de poluição no ponto de captação.
Com a estação de tratamento de água em plena capacidade de funcionamento e excelentes condições de operação,
o SAAE produz cerca de 200 litros por segundo de água tratada e distribuiu para a população através de cinco principais reservatórios: Vila Nova,
Carioca, São Francisco, Solar
dos Lagos e Jardim das Acácias,
somando um volume de 4 milhões e 800 mil litros de água
potável.
Outro fator importante destacado pela autarquia é o fato

de que desde julho deste ano,
o SAAE vem desenvolvendo
ações para limpeza do Ribeirão
São Lourenço, interceptando
os esgotos “in natura” que vinham sendo despejados diretamente no Ribeirão e no Córrego da Miguela. Pode-se estimar com segurança que mais
da metade dos esgotos que estavam sendo despejados nesses corpos d’água foram interceptados nos últimos três meses, já causando impacto positivo no centro da cidade.
Adicionalmente, em parceria com a OSCIP Terra das Águas,
o SAAE inicia neste último trimestre de 2017 um programa
para cadastramento e qualificação das nascentes do município, com vistas a identificá-las
e protegê-las. Os objetivos do
SAAE com este programa são:
preservar as nascentes, garantir a recarga dos recursos hídricos nos aquíferos locais e assegurar a perenidade dos corpos d’água do município para
as futuras gerações.

57º BPM realiza evento em comemoração ao
aniversário da inclusão da mulher na PMMG

Nesta quarta-feira, 27, o
57º BPM – Batalhão Prevenção, celebrou os 36 anos de
inclusão da mulher na Polícia
Militar de Minas Gerais com
uma palestra às policiais militares e funcionárias civis da
Unidade, ministrada pela Jornalista Mônica Fernandes, Assessora de Comunicação, Marketing e Sustentabilidade da
Unimed Circuito das Águas,
que tratou sobre o empoderamento feminino na atuali-

dade. Em seguida foi servido
um café da manhã onde todas receberam das mãos do
Ten Cel Paulo Alex, Comandante do 57º BPM um cartão
de felicitações pela importante data.
Ao longo dos anos, as mulheres vem dando prova de
seu valor como profissionais
atuantes no sistema de defesa social no Estado. Elas passaram a integrar os quadros
da Polícia Militar de Minas

Gerais em 1981, sendo um
marco para a Instituição, que
até então era somente ocupada por homens.
O Comandante do Batalhão
Prevenção, parabenizou as policiais militares e funcionárias
civis da Unidade pelos relevantes serviços prestados, ressaltando a importância do trabalho da mulher na prestação
de serviços de qualidade à
população de forma diferenciada e especial.

Saúde recebe mais um carro zero
km do Governo do Estado

A Secretária de Saúde do
município de São Lourenço
recebeu na última quinta-feira (28/09) mais uma veículo
0Km, (Fiat) que foi entregue
em cerimônia na cidade de
Varginha-MG, com a presença de diversas autoridades es-

taduais, dentre elas a Prefeita Célia Cavalcanti e o Governador do Estado Fernando Pimentel.
O veículo é procedente das
solicitações dos vereadores
Natan de Oliveira e Helson
Salgado que foi feito em Mar-

ço deste ano, mas também do
empenho do Dep. Estadual
Antônio Jorge (PPS) em interceder pelas solicitações do
vereadores e pelos moradores de São Lourenço na conquista de mais um importante veículo para a saúde.

SLTrans entrega a Carteira Municipal
de Habilitação para os Charreteiros

Os charreteiros de São Lourenço
receberamaprimeiraremessadasCarteirasMunicipaisdeHabilitação(CMH)
paraconduziremsuascharretesdeforma regular. A entrega aconteceu no
último sábado (30), e o prazo final para aqueles que ainda estão pendente
deregularizaçãoéatéodia04/10.Após
estadata,aSLTransestaráfiscalizando,
ecasooproprietáriooucondutornão
estejamunidododocumento,terásua
charrete apreendida.
Desdemarçodesteano,aSecretaria de Governo junto com a SlTrans
(com apoio da Delegacia de São Lourenço) e o Setor de Zoonose estão realizandotodooprocessocomodeterminaaLeiMunicipal3.155,queprevê
a regularização das charretes.
Os cavalos já passaram por teste
veterinário, já receberam um chip de
identificação e os charreteiros já passaramporumcursodecapacitaçãode
trânsitoelevaramtodaadocumentaçãonecessáriaparaaformulaçãocontrato com a Prefeitura. Agora, a terceiraeúltimaetapafoiaentregadasCMH.
O Agente de Trânsito irá verificar
tambémduranteafiscalização,através
dochipdocavalo,oseuestadodesaúde e se o condutor está realizando revezamento dos animais durante a semana.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Oficial Interino do Serviço Registral de Imóveis da Comarca de São Lourenço/MG, com
endereço na Rua Dr. Melo Viana, n° 307, Centro, inscrito no CNPJ n° 21.409.354/0001-34, com
base no parágrafo 4°, do Art. 26 da Lei n°. 9.514/97, vem INTIMAR VANESSA CONSTANTINO
DE ALMEIDA, brasileira, solteira, inscrita na identidade n° 111648192-SSP-RJ, inscrita no CPF
n° 096.430.617-44, não encontrado no endereço indicado: Alameda Homero Candido da Silva, n° 135, Residencial Carioca, São Lourenço/MG), para, no PRAZO DE 15 DIAS, comparecer
nesta Serventia e efetuar o pagamento das prestações com vencimentos em 06.05.2017 a
06.07.2017 referente as parcelas de nº 025/026/027, perfazendo até a data de 25.07.2016 o
montante de R$ 8.409,63 (Valor fornecido pelo credor), bem como as vincendas, acrescidas
de juros, correção, encargos contratuais e despesas cartorárias, cujo valor total será apurado
na data do efetivo pagamento. A presente dívida é oriunda do Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel
e Outras Avenças datado de 06 de abril de 2015, contrato n° 144440850996-4, Alienação Fiduciária em Garantia( Cédula de Crédito Imobiliário) celebrado entre VANESSA CONSTANTINO
DE ALMEIDA,acima qualificado e, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com sede no setor bancário
sul, quadra 04 lotes ¾, em Brasília/DF, inscrita no CNPJ:003.60.305.0001-04 , para compra do
imóvel de n°135 com a área construída de 196,09m², situado na Alameda Homero Candido
da Silva, nesta cidade, e seu respectivo terreno, devidamente matriculado nesta Serventia, no
Livro 02, sob o n° 15.347. O não comparecimento no prazo estipulado, observadas as exigências legais, acarretará a CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE em nome do credor fiduciário, ou
seja, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Caso já tenha efetuado o pagamento ou celebrado algum
acordo junto ao credor fiduciário, favor comparecer nesta Serventia, no mesmo prazo, e apresentar os comprovantes de pagamento e/ou acordo para que possamos tomar as devidas providencias. São Lourenço / MG, 14 de setembro de 2017.
JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA
OFICIAL INTERINO
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Fernando Pimentel entrega 131 veículos para a saúde e anuncia obras na
BR-491 durante o Fórum Regional de Governo no Território Sul
Em Varginha, governador também anunciou a implantação de Posto Avançado de Corpo de Bombeiros e a implantação de aquecedores solares e a iluminação de campos de futebol na região

OgovernadorFernandoPimentel
participou nesta quinta-feira (28/9)
emVarginha,noTerritórioSul,dereunião da nova fase do Fórum Regional
deGoverno–PortodooEstado,com
todos os mineiros. Durante o evento,
o governador anunciou investimentos para a região, assinando despachosgovernamentaisparaviabilização
de obras de melhoria na BR-491, entre o Varginha e o entroncamento da
BR-381, a instalação de iluminação
em campos de futebol e quadras poliesportivas, a implantação de Posto
AvançadodoCorpodeBombeirosem
Andradaseacolocaçãode672aquecedoressolaresem15municípios.Na
ocasião, também foram entregues
131 veículos para o sistema de saúde
de 99 cidades da região. Cerca de 3
mil pessoas participaram do encontro.
FernandoPimentelressaltouaparceria do governo com a Assembleia
Legislativa de Minas Gerais para contemplar os municípios com os veículos, que serão usados no transporte
deservidoresedemateriaisenotransporte eletivo (quando não há urgência). Foram investidos R$ 5,8 milhões
comrecursosdeemendasparlamentares.
“De maneira muito parceira, os
deputados cederam as emendas para que o Estado adquirisse esses veículos de forma conjunta. Sai mais barato porque, se você compra um lote
maior,osveículossaemmaisbaratos”,
disse o governador. “Contamos com
a parceria e a colaboração da Assembleia, que tem sido fundamental. Em
Minas Gerais, os parlamentares têm
tidoumdesempenholouvávelnaparceriacomoPoderExecutivo”,afirmou,
lembrando que, “às vezes, quem está longe não percebe a importância
do que a gente faz. Esse ato aqui hoje tem uma importância enorme para cidades de 4 mil, 5 mil, 6 mil habitantes, que não conseguem abrigar
umequipamentodesaúdemaiscomplexo”.
Investimentos
Segundoogovernador,suagestão
sepreocupaemvalorizarosprefeitos,

pois são eles que enfrentam no dia a
dia, mais de perto, os problemas. Os
FórunsRegionaisdeGoverno,deacordo com Fernando Pimentel, permitemlevantardemandaseatendê-las.
“Aqui, nós nos encontramos e dividimososnossosproblemas,buscando
as soluções. Não tem dinheiro para
fazertudo,entãovamosescolheraquilo que é mais importante. Aqui em
Varginha, vamos fazer a obra na rodovia, que vai ajudar muito a região
inteira”, acrescentou. O despacho assinado pelo governador define intervençõesem18,1kmdaBR-491,entre
VarginhaeaBR-381–umdostrechos
mais movimentados da região.
O governador determinou tambémàSecretariadeEstadodeGoverno a adoção de providências necessárias à instalação de iluminação em
campos de futebol e quadras poliesportivas, em parceria com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), no âmbito do Programa “CamposdeLuzII”,nosmunicípiosdeCabo
Verde, Conceição das Pedras, Ijaci, Piranguçu,SãoBentoAbadeeVarginha.
O objetivo é incentivar a prática de
atividades esportivas, de lazer e de
cultura.
Em relação à instalação de 672
aquecedores solares em 15 municípios do Território Sul, 102 deles serão
destinadosafamíliasdoconjuntohabitacional Jardim Sion II, construído
pela Cohab Minas, em Varginha. Os
outros 570 serão instalados em Baependi,ConceiçãodasPedras,Cristina,
Cruzília,ElóiMendes,Itumirim,Jesuânia,Lambari,Luminárias,Minduri,Nepomuceno, Olímpio Noronha, Passa
Quatro e São Gonçalo do Sapucaí. A
implantação faz parte de uma parceria entre Cohab Minas e Cemig e fará
com que as famílias reduzam em até
40% o consumo total de energia elétrica.
Já o novo Posto Avançado do Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais, que será implantado em Andradas, prestará serviços de defesa
civil, socorro, prevenção e combate a
incêndio,períciasdeincêndioeexplosão, em locais de sinistro, busca e sal-

vamento.
Durante o Fórum, o governador
entregou certificado simbolizando a
distribuiçãogratuitadeequipamentos
e utensílios que serão utilizados nas
Salas de Prova de Café para a Prefeitura de Poço Fundo e a Associação
dos Assentados da Fazenda 1 do Sul,
no município do Campo do Meio. A
iniciativaédaSecretariadeEstado de
DesenvolvimentoAgrário(Seda).Cada sala de prova de café conterá balança eletrônica, bandeja para classificação e amostra de grãos, computador,conjuntodepeneirasparagrãos
de café e descascador de café, entre
outros itens. O objetivo é ampliar a
comercialização do café, agregando
valor à produção. Eles serão usados
parafazeranálisesfísica(determinao
tipo) e sensorial (determina a qualidade de bebida do café).
Após as entregas e assinaturas de
despachos, Fernando Pimentel ressaltou que Minas Gerais vem superando as dificuldades, apesar da crise
financeira.“Onossobarquinho,obarquinho de Minas Gerais, está navegando,nãoafundounemvaiafundar,
porque os mineiros não vão permitir.
É com muita alegria que eu venho
aqui ao Sul de Minas dizer para vocês
queMinasGeraisvaicontinuarnesse
caminho: trabalho e serenidade. Vamos enfrentar a crise de cabeça erguida e olhando para o futuro, e que
a região Sul seja um exemplo para
toda Minas Gerais e todo o Brasil”,
concluiu.
Apoio
Autoridades, representantes políticos e lideranças da região destacaram a importância de o governo criar
um mecanismo de diálogo entre as
estruturas do Estado e a população
decadaTerritóriodeDesenvolvimento. É o caso do cacique Thyery Jal, da
triboXucuru-Kariri.“Essaéumaoportunidadequemederamparalevantar
a nossa voz, mostrando ao povo que
nóssomossereshumanoseexistimos
também”, afirmou.
O secretário de Estado de Governo, Odair Cunha, explicou que a iniciativa serve para mostrar que o Es-

tado deve ser colocado à disposição
da população. “O que nós queremos
comosFórunsRegionaiséadotarum
método de governo. Não é só o governador que deve ouvir a comunidade,sãoosatorespolíticos,osagentes públicos. O aparelho de Estado
precisa estar à altura de quem nós
representamos. É uma atitude não
do governador, mas do governo”, esclareceu.
A deputada estadual Geisa Teixeira também destacou a importância
doevento.“Éummomentohistórico
quandoogovernadortransfereoseu
gabinete para a cidade e faz despachos que são muito importantes para toda a região. O governador quer
estar com as pessoas, e isso é muito
importante”, disse.
OprefeitodePoçoFundo,Renato
Ferreira de Oliveira, destacou o papel
doExecutivoedoLegislativo,dosprefeitos e dos cidadãos na construção
de um Estado mais democrático, por
meiodaparticipaçãopopular.“Osmineirosemineirasqueestão aqui hoje
estãoembuscadeumespaçodemocrático. Estão participando, lutando
para que Minas Gerais seja exemplo
paraoBrasil,deumgovernoquedeu
certo, que trabalha ouvindo a sociedade civil, com muita garra e dedicação, para que nós possamos ter uma
perspectiva de dias melhores”, disse.
OdeputadoestadualRogérioCorreia falou sobre a mobilização da sociedademineiraemtornodaquestão
darenovaçãodasconcessõesdequatro usinas hidrelétricas pertencentes
à Cemig. “Eu queria aproveitar para
lamentar o que foi feito ontem no leilão das usinas da Cemig. Havia um
pré-acordo para que Minas Gerais ficasse com, pelo menos, duas usinas
e, na hora H, o governo federal mandou colocar tudo em leilão, e perdemostodasasquatrousinasqueficam
no Triângulo Mineiro”, disse
Entregas
Entre outras ações no Território
Sul, foram reformadas ou ampliadas
60 escolas da região e entregues 139
ônibusparatransporteescolar.Naassistência à saúde, foi implantado, em

janeiro de 2015, o Samu na Região
Ampliada de Saúde Sul, com 36 ambulâncias básicas e dez UTIs móveis,
para atendimento a 117 municípios
doterritório,alémdecofinanciamento para o SAMU de Poços de Caldas.
Além disso, foram seis UTIs móveis e
23 ambulâncias básicas e R$ 68,14
milhões para atendimento ao setor.
Outras50ambulânciase129veículos
para uso geral também foram entregues à população do Território Sul.
Para a melhoria dos serviços de
segurançapública,foram138viaturas
para a Polícia Militar, 23 para o Corpo
de Bombeiros Militar e 37 para a Polícia Civil. Em fevereiro de 2016, foi
inauguradoo3ºPelotãodoCBMMG,
em Extrema, e, em abril do ano passado, a 2ª Companhia de Operações
Aéreas,comsedeemVarginhaeatendimento em toda a região, contando
comumaaeronaveeequipesdemédicos e enfermeiros.
Naáreadeinfraestrutura,asobras
deampliaçãoemelhoriadoaeroportodeTrêsCoraçõesforamconcluídas
eoprocessodehomologaçãodoterminal está em andamento junto à
AgênciaNacionaldeAviaçãoCivil(Anac).
Também foram concluídas as obras
de reforma do Parque Marimbeiro,
emCambuquira,ederevitalizaçãodo
Theatro Palace Casino, de Poços de
Caldas. Entre outras, está em andamento a construção de ponte sobre
o rio do Peixe, na LMG-862, trecho
entreTrêsCoraçõeseoentroncamento para São Tomé das Letras. Estão
sendoelaboradosprojetosparaasrodovias MG-167, entre Três Corações
e Varginha, e MG-290, trecho Pouso
Alegre/Ouro Fino.
Os Fóruns
Os Fóruns Regionais de Governo
foramcriadosháquasedoisanospor
meio de decreto do governador Fernando Pimentel. A iniciativa, inédita
em Minas Gerais, é um dos pilares da
administração estadual e tem o objetivo de incluir a população no processodeplanejamentodasaçõesgovernamentais,monitoramentoeavaliação de políticas públicas de forma
regionalizada.

AdivisãoterritorialdoEstadoproporcionou,nesseperíodo,arealização
de mais de 1.400 reuniões em mais
de 600 municípios, com a participação de milhares de pessoas. Os primeirosencontrosserviramparafazer
umdiagnósticodosterritóriosapartir
de levantamento feitos pela sociedadecivil,prefeitos,vereadoreserepresentantes de órgãos da União com
atuação regional.
OeventodeVarginhafoio13ºdos
17 encontros que estão sendo realizadosemtodosTerritóriosdeDesenvolvimento.Nestanovarodada,jáforam realizados encontros em Ituiutaba (Triângulo Norte), Montes Claros
(Norte),JuizdeFora(Mata),Manhuaçu (Caparaó), João Pinheiro (Noroeste),Abaeté(Central),Almenara(Baixo
e Médio Jequitinhonha), Nanuque
(Mucuri), Passos (Sudoeste), Betim
(Metropolitano), Itamarandiba (Alto
Jequitinhonha)eFrutal(TriânguloSul).
Presenças
TambémcompareceramossecretáriosdeEstadodeTransporteseObras
Públicas,MuriloValadares;Educação,
MacaéEvaristo;CidadeseIntegração
Regional, Carlos Murta; Planejamento e Gestão, Helvécio Magalhães; Extraordinário de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais, Wadson
Ribeiro,edeSegurançaPública,Sérgio
Menezes,alémdocomandante-geral
doCorpodeBombeirosMilitardeMinas Gerais, coronel Cláudio Roberto
de Souza, e os chefes da Polícia Civil
de Minas Gerais, delegado João Octacílio Silva Neto, e do Gabinete MilitardoGovernador,coronelFernando
Antônio Arantes, e os presidentes do
BDMG, Marco Aurélio Crocco, e da
Cohab, Alessandro Marques.
Asolenidadetambémcontoucom
a presença do deputado federal Reginaldo Lopes e dos deputados estaduaisCássioSoares,CristianoSilveira,
DilzonMelo,DuarteBechir,Emidinho
Madeira, Fábio Cherem, Geraldo Pimenta, Leonídio Bouças, Noraldino
Júnior,UlissesGomeseVanderleiMiranda,alémdecentenasdeprefeitos,
vereadores e lideranças da região.
(Agência Minas Gerais)
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Numa época em que a
humanidade consome muita tecnologia e esta por sua
vez consome ferozmente
a humanidade de muitos.
Há quem diga que a tecnologia é uma benção e
uma maldição, dois lados
de uma mesma moeda,
depende de nossa sorte e
principalmente de nossas
escolhas. Neste mundo
abarrotado de informações
e mesmo assim muitos, literalmente se perdem. Hoje em dia, onde o TER é
muito mais valorizado que
o SER, onde aparelhos que
cabem na palma da mão
armazenam coisas que, na
minha época de criança,
não cabiam num campo de
futebol. Fotos, vídeos, documentos, músicas e muito mais... Tudo na palma
da mão, num clique do indicador. Crianças, jovens,
adultos e idosos; cada um
com o seu dispositivo tecnológico, uns com 2, 3 ou
mais...! Uma tecnologia
que nos deixa em tempo
real por dentro de acontecimentos do outro lado
do planeta e nos aliena sobre o que se passa dentro
de nossas próprias casas.
Mas eu não estou aqui neste dia pra criticar ou julgar
a tecnologia, não tenho
esse direito e nem a intenção; longe disso. Estou aqui
pra tecer elogios a profissionais, que sem dar muitos passos percorrem grandes distâncias e chegam
aos mais longínquos rincões deste Brasil e agora
com a evolução tecnológica chegam até o outro
lado do planeta em segundos. Profissional este, que
firma parceria com a tecnologia e a usa em seu favor, com as melhores intenções e atitudes em prol
do entretenimento e informações. Um profissional
que já está no ar há muito
tempo e espero que essa
sua saga continue por muitos e muitos séculos. Muito antes de vê-los numa
tela toda ornamentada, já
ouvíamos sua voz saindo
de uma caixinha bem rústica. Faziam-nos companhia
e aguçavam nossa curiosidade, imaginação e sentimentos. Lembro-me de
quando criança e ouvia o
Zé Béttio gritando: "Vamo
acordar!" "Joga água nele!”. Eli Correia, "o homem
sorriso do rádio" com seu
bordão: "Oiiii gente!" E
também as narrações de
Gil Gomes. É, acertou quem
disse: É do radialista que
ele está falando! Isso mes-

mo! Hoje é dia do radialista e se eu não me engano
essa data é comemorada
hoje e em novembro também. Vou dizer aqui porque ouço essa rádio: Nem
tanto pelas músicas, pois
tenho uma geringonça tecnológica que comporta mais
de duas mil canções e outra que me dá acesso aos
vídeos das mesmas. Ouço
por causa dos radialistas
e locutores, que como guerreiros, aí estão todos os
dias, faça chuva ou sol, frio
ou calor e até mesmo quando certo personagem de
desenho animado (um tal
de Mutley) resolve acampar no aparelho respiratório do profissional e mesmo assim ele estava aí pra
entreter seus ouvintes, com
ótimo humor, boa seleção
de músicas e programação.
Premiações, sorteios e brindes; são bons também, mas
eu deixo para os que gostam. Fico feliz e me contento em saber que mesmo com tantas tecnologias,
por trás do microfone tem
um SER HUMANO com sentimentos, que ri das situações engraçadas e nos diverte fazendo piadas até
mesmo com um problema
de saúde passageiro, se
emociona e chora ao render homenagens a um amigo ou parente muito querido e que fica bravo, reclama quando noticia uma
injustiça ou coisa errada.
Acho muito bom essa interatividade entre os locutores, um "invadindo" a
programação do outro em
prol das notícias, das novidades, do bom humor,
da amizade e dos ouvintes.
Acho interessante quando
um amigo ou parente querido vai aos bastidores, provido de guloseimas para
visitar o apresentador e
acaba por participar da programação. Tem um que
termina o programa com
uma história com fundo
moral e arrecada muitas
alegrias para o natal dos
mais carentes! Outro que
começa narrando uma lição de vida e traz uma caixa cheia de brindes pra sortear entre os ouvintes, "tudo junto e misturado"! O
comentarista esportivo e
seus pupilos trazendo notícias do esporte local e
nacional. Aquele que compra briga em defesa dos
animais que me surpreendeu quando leu, na íntegra, um fato verídico que
mandei por SMS sobre animais e que aos domingos
é "maquinista" do expres-

so saudade. Tem um que
aparenta ser o patrão e que
de vez em quando aparece pra deixar sua opinião
ou sugestão. A dupla, ora
trio, às vezes quarteto do
plantão que traz informações, entrevistas e liberam
o microfone para os ouvintes colocarem a "boca no
trombone" com reclamações, sugestões ou elogios.
Tem um, que por um pouco de timidez faz o papel
de eco, repetindo a última
palavra do outro ou terminando a frase do mesmo,
mas sempre com ótimas
entrevistas e excelentes
reportagens. O de BH, com
a função de ligar para as
rádios passando as últimas
notícias da capital mineira.
O meu favorito ("aquele
que fala bunito") que chega com animação nível máximo, fazendo graça (chegou a dizer que era o locutor sorriso do rádio ou
algo assim) e anima nossas
tardes, deixando-as uma
"super tarde". O conectado, que só aparece aos sábados com "a voz amiga
do rádio" e famoso pela
"live streaming". Aquele
que, no domingo mergulha no fundo do baú pra
resgatar ótimas músicas
do passado e "o sorriso no
rádio", (tem até vassoura
aprendendo a dançar durante o programa dele).
Tem o sumido, que foi abençoado com a paternidade
recentemente, proprietário de um vozeirão, que
meu rádio fica tremendo
quando ele fala ao vivo! E
claro que tem outros profissionais aí, mas não tive
a oportunidade de conhecer o trabalho deles por
causa do horário. Acho que
estão faltando vozes femininas para acariciar nossos
ouvidos, seria muito bom!
Sei que o que lhes envio é
tão somente um texto enorme, mas lhes envio com
palavras sinceras, de coração! Quisera eu poder confeccionar um troféu e oferecer-lhes uma festa, com
banquete digno de Vossas
Excelências! Parabéns pelo vosso dia, Nobre Amigo,
Excelentíssimo Senhor Radialista! Que Deus abençoe cada vez mais os seus
dons e talentos e que nunca lhes falte a sua principal
ferramenta de trabalho que
é a voz. Que as parafernálias tecnológicas nunca roubem seu sustento, seus sonhos e nem seu merecido
sucesso! Que surjam mais
"loucos" como eu, fãs do
bom trabalho e que valo-

rizam mais o SER por trás
da tecnologia! Grande
abraço aos que eu tive a
honra de acompanhar ao
longo desse tempo: Nathan de Oliveira, DJ Werneck, Beto Bacha, Pablo
Dias, José Luís, Adalberto
Silva, Anderson Joinha,
João Vicente, Reginaldo
Ramos, Benê de Oliveira,
Júlio César. Estendo também os meus cumprimentos aos Zé Cestinhas, Zé
Balaios e os demais radialistas e locutores que eu
não conheço! Muito obrigado pela companhia no
dia a dia; pelas alegrias,
emoções, informações e
diversão ao longo desse
tempo! O texto acima foi

graças ao trabalho conjunto dos meus dois neurônios, o Tico e o Téco; já
esse abaixo eu usei a tecnologia copiar e colar, mas
reflete um pouco do sentimento: Uma voz que informa; um som que alegra e alenta; a interpretação que nos faz pensar,
sonhar, sorrir e até chorar. Falar em um microfone, muitas vezes, olhando para o nada e ao mesmo tempo imagina-se falando à uma multidão invisível. E é assim mesmo!
Mistério no AR… Como
será o rosto da voz que
se ouve? Quem é o dono
dessa voz que comunica?
Que tem o dom de entre-
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ter, de fazer você esquecer-se das lutas diárias ou
de lembrar compromissos
e horas? Quem está falando ai dentro desta caixinha mágica que ganhou
tantas formas e poder ao
longo das décadas? Que
roupa estará usando? Mistérios… mistérios. Notícias, cultura, humor, dramas, fé, história. Já se ouviu de tudo através do rádio. E o melhor dessa profissão e dessa história de
sons e palavras é justamente a possibilidade de
se imaginar e sonhar. Parabéns, meus nobres amigos operários do microfone! (Américo Martins
Ferreira)
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