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Calendário de Vacinação é ampliado para
uma parcela maior da população para 2017

O ano começa com importantes alterações no Calendário Nacional de Vacinação, que têm como objetivo otimizar a cobertura vacinal no país. A ampliação de grupos e faixas etárias
fazem parte do Programa Nacional de Imunizações (PNI), conduzido pelo Ministério da Saúde, para 2017.A partir de agora, uma maior parcela da população ficará mais protegida uma
vez que irão receber vacinas como a HPV, meningocócica C, tríplice viral e varicela, além da hepatite A.
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EDITORIAL
jornalismo@portalalternativa.com.br

O problema da superlotação
em presídios brasileiros voltou à
tona após duas facções realizarem um massacre no Complexo
Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus, onde 56 pessoas foram executadas, decapitadas e queimadas no início desta semana. O local tem capacidade para 450 detentos, mas
abriga, atualmente, 1.147 internos. E, na opinião de especialistas, a tendência para os próximos
anos é piorar. Isso porque, segundo eles, na medida provisória nº
55, de dezembro do ano passado,
que retira recursos do sistema
carcerário. Ao alterar a Lei Complementar nº 79, o governo federal modificou as formas como
os recursos do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) devem ser
utilizados. A crise em Manaus fez
com que a Organização das Nações Unidas (ONU) cobrasse uma
investigação “imediata” sobre o
caso.
Em uma tentativa de ajudar o
Amazonas neste momento de crise, o governo federal anunciou
que o estado receberá R$ 44,7
milhões do Funpen para melhorar a infraestrutura prisional. O
fundo, que é utilizado por estados para construir presídios, reformá-los, comprar equipamentos permanentes e educar os presos, passará a ser aplicado também para financiar e apoiar “políticas e atividades preventivas,
inclusive de inteligência policial”.
“A MP vai na contramão do que
precisamos no sistema penitenciário e o afeta diretamente, que
já começa 2017 com menos recursos”, criticou o professor de
sociologia da Universidade de
Brasília (UnB), Arthur Trindade.
O diretor-presidente do Fórum

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

Buscai ao Senhor enquanto
se pode achar

“Vamos imaginar o que aconteceria se tratássemos a nossa
Bíblia como tratamos o nosso
celular?
...se a carregássemos na bolsa ou no bolso e olhássemos
várias vezes ao dia para ela?
...se voltássemos para apanhá-la quando a esquecêssemos em casa ou no trabalho,
se a déssemos de presente às
pessoas, se a usássemos para
enviar mensagens aos outros?
Vamos pensar no que aconteceria se valorizássemos a Bíblia como valorizamos o celular , como se não pudéssemos
viver sem ela?
...se ela nos acompanhasse
nas viagens, em todos os lugares e nas situações de emerBrasileiro de Segurança Pública,
Renato Sérgio de Lima, ressalta
que a tentativa de inovar o sistema não é ruim, mas a forma como foi feita, por meio de uma
MP, merece cautela. “O dinheiro
do fundo, mesmo que somado,
é insuficiente para enfrentar a
crise”, disse. No fim do mês passado, o presidente Michel Temer
autorizou o repasse de R$ 1,2 bilhão do fundo aos estados. O professor lembra que o dinheiro estava contingenciado e agora só
existe por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). “Caso não liberasse o dinheiro, o ministro da Justiça cometeriam crime de responsabilidade”, ressaltou.
Na opinião do professor Ar-

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

As maravilhas do Senhor
estão no nosso dia a dia
Muitos pensam que Jesus,
antes de Sua vida pública, realizava milagres e prodígios,
coisas sobrenaturais. Não!
Ele era totalmente normal.
Cresceu como qualquer criança, foi adolescente e jovem
como todos os demais.
A própria Palavra de Deus
diz que Maria, porém, “guardava todas estas coisas, meditando-as no coração ” (Lc
2.17-19). Isso lhe dava forças
para acreditar nos planos de
Deus. Apenas 30 anos mais
tarde é que teve início a vida
pública de Jesus.
Maria acompanhou tudo,
presenciando até a crucificação do Senhor, quando, por
fim, colocam-No em seu colo, morto. Humanamente, alguém poderia dizer: “Desanime, Maria, pois tudo aquilo que você ouviu do anjo foi
ilusão! ”. Humanamente, não

Massacre em presídio em Manaus gera
críticas ao sistema penitenciário

havia nenhuma esperança,
tudo estava perdido.
Você, que já está desanimado com o cônjuge, com os
filhos, patrão, pai, vizinho,
empregado, sócio, paciente…
Seja com quem for, acredite,
pois, a ressurreição está próxima! Não acredite apenas
na mudança dessas pessoas.
Vá além. Acredite em Deus,
que é o próprio Amor. É Ele
quem tudo pode mudar. Para o Senhor tudo é possível.
Não se deixe afetar nem
conduzir pelo que sente e vê,
mas pelo que você crê. Creia
no sobrenatural!
Deus, em Sua misericórdia
infinita, tem a capacidade de
transformar todas as situações em um bem maior. Peça-Lhe o dom da fé e do discernimento, para que possa
crer, aceitar e realizar a vontade divina.

thur Trindade, a superlotação
piora exponencialmente com o
combate ao tráfico de drogas e
a prisão de pequenos traficantes. “Com o aumento da população carcerária, é óbvio que se
precisa de mais investimentos,
e a MP vai afetar isso.” A assessoria do Ministério da Justiça garante que o dinheiro do sistema
prisional não está sendo transferido para outras áreas. Segundo o Ministério, o fato de a MP
“autorizar a União a repassar
percentuais da dotação orçamentária do Funpen, a título de transferência obrigatória, aos fundos
dos Estados, do Distrito Federal
e dos municípios, independentemente de convênio ou instrumento congênere” desburocra-

tiza e melhora as ações no sistema penitenciário.
A superlotação das cadeias é
observada em todas as unidades
da Federação, dando ao Brasil a
quarta colocação no ranking de
países com a maior população
carcerária do mundo. E a falta
de recursos tende a favorecer
ainda mais o crescimento de facções criminosas, como a Família
do Norte (FDN) e o Primeiro Comando da Capital(PCC), responsáveis pelo massacre em Manaus.
“Esse sistema prisional caótico
tornou-se o ambiente perfeito
para determinadas facções criminosas. Grupos pequenos surgem a partir do convívio dentro dos
próprios presídios”, explicou Trindade. (Fonte: Correio Braziliense)

VERA GANNAM

Maria Nossa Mãe

Epifania do Senhor
A Igreja comemora a Festa
da Epifania do Senhor, isto é,
aparição ou manifestação do
Senhor ao mundo. Neste dia,
celebra-se a adoração que os
três Magos prestaram ao Menino Jesus em Belém.
Logo após seu nascimento
Jesus Cristo quis manifestar-se
aos judeus e aos pagãos. Aos
pastores que estavam nos campos vigiando os seus rebanhos,
mandou mensagem celeste
através dos anjos, que lhes
anunciaram o grande acontecimento.
Aos pagãos do Oriente, mandou a estrela maravilhosa que,
sobressaindo entre as outras,
pelo brilho e posição extraordinários, chamou a atenção de
três homens conhecidos por
Gaspar, Melchior e Baltazar ou,
como a Bíblia os intitula, os
três Magos do Oriente.
Iluminados por luz divina
conheceram no aparecimento
da profecia de Balaão e com
ela o nascimento daquele que
a Escritura denomina o Desejado das Nações e o Libertador
de Israel.

Os três Magos partiram à
procura do Rei dos Judeus recém-nascido.
“E eis que a estrela, que tinham visto no oriente os foi
precedendo até chegar sobre
o lugar onde estava o menino
e ali parou” (Mt 2,11).
Melchior, venerável por sua
velhice, ofereceu o ouro, reconhecendo Jesus como seu único e soberano Senhor.
Gaspar, que, segunda a tradição, era jovem, apresentou
ao Menino Deus incenso, porque viu na criança o Verbo Eterno que se fez homem e habitou
entre nós.
Baltazar ofertou mirra, porque, reconhecendo no divino
Infante o Eterno, sabia igualmente que Jesus viera ao mundo se fizera homem, nosso irmão pela carne, menos no pecado, para por nós morrer...
Depois de cumprida sua missão, os Magos voltaram às suas terras por outro caminho,
de acordo com o aviso celeste
que receberam.
Fonte: Na Luz Perpétua

gência?
Ao contrário do celular, a Bíblia nunca fica sem sinal, ela
pega em todos os lugares e nunca fica sem crédito, pois Jesus
já pagou a conta de toda a humanidade, com Sua morte e
Ressurreição. Com a Bíblia, a
ligação nunca cai, a sua bateria
dura eternamente”.
Neste início de ano, deixemos que estas palavras inspiradas nos sirvam de reflexão e
nos auxiliem em nosso processo de conversão diária.
Que aproveitemos este novo tempo, para colocarmos a
Palavra Viva num lugar de destaque em nossa existência, pois
seremos os mais beneficiados
com esta atitude.

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza
Chega ao Brasil UV Patch, adesivo que
avisa ao usuário sobre a exposição solar
Segundo estudo realizado
pela marca francesa La Roche-Posay, cerca de 98% dos consumidores brasileiros sabem
que a falta de proteção na hora da exposição solar pode causar problemas de saúde. Contudo, apenas 32% afirmam se
proteger durante todo o ano.
Pensando em aumentar a conscientização de homens e mulheres, chega ao Brasil o UV
Patch, um dispositivo que mede a quantidade de radiação
que atinge o corpo. O DermaClub explica o que é, qual a
sua função e como pode ser
usado.
A exposição solar é a principal causa do câncer de pele,
por isso, após perceber a necessidade de conscientizar a
população sobre os danos causados pelo sol, a La Roche-Posay desenvolveu um adesivo
transparente e maleável que
adere em qualquer área do
corpo. Lançado na Consumer

Eletronics Show, em Las Vegas
(EUA), o adesivo tem como
função monitorar a exposição
aos raios ultravioleta.
O produto possui corantes
fotoativos, que mudam de cor
indicando diferentes níveis de
exposição aos raios UV. O usuário poderá ter acesso à essas
informações através de um
aplicativo, o My UV Patch - disponível para iOS e Android. O
processo é muito simples: é
só fotografar o patch e o app
irá analisar as nuances do corante. “As tecnologias anteriores só informavam a quantidade de exposição do período
de uma hora através de um
dispositivo rígido. A solução
foi projetar um sensor fino,
confortável e praticamente sem
peso para que as pessoas realmente tenham vontade de
usá-lo”, explicou o vice-presidente global da Incubadora
Tecnológica do Grupo L’Oréal,
Guive Balooch.
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Calendário de Vacinação é ampliado para
uma parcela maior da população para 2017

O ano começa com importantes alterações no Calendário Nacional de Vacinação, que
têm como objetivo otimizar a
cobertura vacinal no país. A
ampliação de grupos e faixas
etárias fazem parte do Programa Nacional de Imunizações
(PNI), conduzido pelo Ministério da Saúde, para 2017.
A partir de agora, uma maior
parcela da população ficará
mais protegida uma vez que
irão receber vacinas como a
HPV, meningocócica C, tríplice
viral e varicela, além da hepatite A. Nos municípios de Minas Gerais, os postos de saúde
já se encontram abastecidos
com as doses necessárias para imunizar os grupos prioritários.
A diretora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de
Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), Janaína Fonseca Almeida, faz um alerta às
mães, pais e responsáveis pelos adolescentes para que eles
levem suas filhas e, agora também, os filhos aos postos de
saúde para receber a vacina
contra o HPV.
“Cada vez que uma nova vacina é introduzida no Calendário Nacional, é um avanço
para a saúde pública. A vacina

HPV para meninos será inserida neste ano juntamente com
a meningo C para adolescentes de 12 e 13 anos. Essas vacinas protegem contra doenças graves, como os cânceres
causados pelos vírus HPV e a
meningite por Neisseria. Por
isso, é preciso ficar atento às
faixas etárias abrangidas pelas
mudanças e ter o cartão de vacinação atualizado”, afirma Janaína.
Vacina HPV
Uma das principais mudanças do Calendário de Vacinação é a que diz respeito à vacina HPV quadrivalente que,
a partir deste ano, passa a ser
disponibilizada, em duas doses, para meninos entre 12 e
13 anos de idade.
Segundo o Ministério da
Saúde, a faixa etária do grupo
de abrangência será ampliada
gradativamente e, até 2020,
irá abranger meninos de 9 até
13 anos de idade. As meninas
de 9 a 14 anos de idade que
ainda não tiveram a oportunidade de serem vacinadas, também podem receber as duas
doses.
Há também novidades para
a população que vive com HIV/
Aids. A vacina passa a abranger homens de 14 a 26 anos

DOM ZECA
A notícia é...

de idade vivendo com o vírus,
que receberão três doses da
vacina. Com as mudanças, a
população alvo passa a ser de
mulheres e homens vivendo
com HIV/Aids, de 9 a 26 anos
de idade.
A diretora de Vigilância Epidemiológica da SES-MG reforça, ainda, que os homens, quando imunizados contra a doença, além de deixar de transmitir o vírus HPV durante a relação sexual, estão protegidos
contra o câncer de pênis, ânus,
verrugas genitais, câncer bucal e de faringe.
“A inclusão de meninos no
calendário permanente da vacina HPV é extremamente relevante. Tanto eles ficam protegidos, quanto as mulheres,
porque o vírus é transmitido
pela via sexual, podendo causar nas mulheres diversos cânceres, entre eles o mais recorrente que é o de colo de útero. Vale então destacar a importância dos pais em levar os
filhos às unidades de saúde e
ainda conversar sobre o uso
do preservativo, mesmo antes
dos jovens iniciarem a vida sexual, para evitar outras doenças”, orienta Janaína.
As vacinas contra o HPV já
estão disponíveis nos postos

de saúde e devem ser administradas em duas doses, com
intervalo de 6 meses, tanto
para meninos, como para as
meninas. Há vacinas remanescentes de 2016, com prazo de
validade em dia, que podem
ser administradas em ambos
os sexos, não há diferenciação.
Para o início deste ano, o
Ministério da Saúde enviou
para o estado de Minas Gerais
cerca de 310 mil novas doses,
que começam a ser encaminhadas aos municípios a partir da próxima semana. Ao longo do ano, novas doses serão
encaminhadas de acordo com
a demanda dos municípios.
Dados do IBGE mostram que
no estado são 343.129 meninas e 354.932 meninos na faixa de vacinação. A expectativa
é imunizar toda essa população.
Vacina meningocócica C
O Ministério da Saúde passou também a disponibilizar
a vacina meningocócica C conjugada para adolescentes de
12 e 13 anos. A faixa-etária
também será ampliada, gradativamente, até 2020, quando serão incluídas crianças e
adolescentes com 9 até 13 anos.
Essa medida foi adotada para
proteger os adolescentes que

ainda não tinham imunidade
e estavam mais suscetíveis a
adquirir a doença. A vacina
protege contra a meningite por
Neisseria, bactéria que mais
causa óbitos.Minas Gerais também já está abastecida com a
vacina, que pode ser encontrada nos postos de saúde municipais. A vacina é a mesma
utilizada anteriormente na rotina para crianças e não houve
mudanças em sua composição.
Para o início deste ano, o Ministério da Saúde enviou para
o estado cerca de 245 mil novas doses, que começam a ser
encaminhadas aos municípios
a partir da próxima semana.
Vacinas tríplice viral e varicela
A partir de agora, a vacina
tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) passa a ser disponibilizada em duas doses
para pessoas de 12 meses até
29 anos de idade. Já as crianças até 4 anos passarão a receber uma dose da vacina varicela (atenuada). A introdução
da segunda dose da tríplice
viral para a população de 20
a 29 anos de idade se dá devido à situação epidemiológica da caxumba nos últimos
anos, que vem apresentando
surtos, principalmente em ado-

lescentes e jovens dessa faixa etária.
Vacina dTpa
A vacina adsorvida difteria, tétano e coqueluche (pertussis acelular) tipo adulto – dTpa passa a
ser disponibilizada para as gestantes a partir da 20ª semana de
gestação. As mulheres que porventura perderam a oportunidade de serem vacinadas durante
a gestação devem receber uma
dose de dTpa no puerpério, período que vai até 6 a 8 semanas
após o parto.Essa medida visa
garantir que os bebês já nasçam
com proteção contra a coqueluche, uma vez que os anticorpos
são transferidos da mãe para o
feto. A transmissão de anticorpos
evita que os bebês contraiam a
doença até que completem o esquema de vacinação com a vacina pentavalente, o que só ocorre
aos seis meses de idade.
Vacina Hepatite A
A última mudança no calendário diz respeito à vacina hepatite A, que passa a ser disponibilizada para crianças até 4 anos de
idade. O ideal é que a criança tome a dose da vacina entre 15 e
23 meses. Se a criança perdeu a
oportunidade de ser vacinada anteriormente, até os 4 anos ela
pode ter o cartão de vacinação
atualizado.

Basílica

Música

maestromartins@yahoo.com.br

Falecimento
O cão da foto, foi atropelado, teve que amputar
a perna. Mais é ótimo vigia. Dócil com humanos.
Não gosta de outros cães
e gatos.
Está no Canil Municipal
para adoção responsável.
Visite nosso canil, e colabore para sua manutenção. Procure por Alcione,
O Coral "Vozes da Cela", composto por reeducandos do Preresponsável do mesmo, e sídio
de São Lourenço, também foi responsável por emocionar
obtenha as informações os presentes
na cerimônia de posse da Prefeita eleita Célia Shinecessárias.
guematsu Cavalcanti Freitas Lima, seu Vice Leonardo Barros

Turismo

Sanches e Vereadores, dia primeiro último, na Câmara Municipal de São Lourenço.
Após uma apresentação afinada, regida pelo Maestro José
Henrique Martins, recebeu os aplausos de todos os presentes.
O Maestro ainda aproveitou a ocasião para parabenizar Célia
e esboçar a satisfação com a posse da nova prefeita.
(Foto - Crédito: Rogério Brasil)

Aniversário

Já se encontram abertas, a seleção para novos cantores do
Coral Domus Eclesiae da Basílica de São Lourenço Mártir.
Os interessados deverão se dirigir diretamente ao local dos
ensaios do coral, Cripta da Basílica (em frente a Casa Paroquial),
todas as terças-feiras, 19:00 horas.

Bebê da Semana
Samuel Bueno Guedes, este robusto garoto, é nosso Bebê da Semana.Samuel, nasceu no último
dia 31 de dezembro, e é filho de
Douglas Thadeu Guedes e Samile
Gomes Bueno. São seus avós: Marlene dos Santos Guedes e Sérgio
Thadeu Guedes, Sueli Gomes dos
Santos Bueno e Eraldo de Souza
Bueno.Desejamos saúde e muitas
bençãos de Deus para Samuel, e
felicidades aos papais e avós.

Falecimento

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

EXPEDIENTE

A cidade de São Lourenço, volta a ser reconhecida como cidade turística pela Secretaria de Turismo do Estado de Minas
Gerais.
Uma merecida conquista!!!

O ex-prefeito Tenório Cavalcanti, comemorando no último
dia 05 de janeiro, mas uma aniversário.
Desejamos milhões de felicidades, e rogamos a Deus muitas
bençãos para sua vida.
Felicidades sempre!!!

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 sinceros sentimentos, aos familiares da
Protética Silmara Marques
de Almeida, falecida dia
31 de dezembro último.
Seu corpo, foi transladado para a cidade de Lambari, onde se deu as exéquias.
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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Início da administração Célia começa
com reforma e conserto de ruas
O mandato da prefeita Célia
Cavalcanti iniciou movimentado. Desde o dia 2 de janeiro,
simples manutenções foram
retomadas. Mas, algumas delas na opinião de alguns moradores não precisava acontecer como o caso de “túmulos”
construídos no Calçadão Central na administração do ex-prefeito Zé Neto que foram
retirados na última segunda-feira (02). Comerciantes, turistas e moradores não entendiam o significado daquele “túmulo” em pleno Calçadão. “Minha filha vem brincar aqui, anda de bicicleta, corre. Chego
com ela e vejo esse ‘trem esquisito’ bem no meio do Calçadão”, disse um morador acompanhado de sua filha e esposa
no último, dia 1º de janeiro.
No bairro Federal, buracos foram tapados e os desníveis estão sendo concertados por uma
equipe de obras, tudo auxiliado por equipes da Gerência de
Trânsito e Transportes Públicos
(SL Trans). Quem saiu pela manhã do dia 2 e percebeu a cidade sendo “passada a limpo”
atribuiu toda movimentação à
prefeita Célia. “Isso mesmo. Ela
(a prefeita) começou cedo hoje. Chega de tanto buraco, né?
O bairro Federal estava ridículo. Tomara que arrume até o
fim da avenida. Está precisando e muito”, diz um comerciante do bairro. 		

Administração Célia começou movimentada
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Alistamento Militar pode Geladeira vira biblioteca
ser feito pela internet
pública em Pouso Alto

Desde o dia 1º de janeiro deste
ano,oalistamentomilitardosjovens
que completarão 18 anos até junho,
poderá ser realizado pela internet,
no site www.alistamento.eb.mil.br,
em diversos estados do País, incluindo Minas Gerais. No processo, o jovem lançará seus dados individuais
no Sistema do Serviço Militar e Mobilização, sendo necessária a utilizaçãodoCPF(obrigatório)edosdados
de um de Certidão de Nascimento,
Certidão de Casamento, NacionalizaçãoouRegistroGeral(Identidade).
Caso o candidato não possua CPF, o
alistando deverá fazer a inscrição no
cadastro de contribuintes, junto à
Receita Federal, ou fazer seu alistamento presencial na Junta de Serviço Militar mais próxima.
O jovem deverá possuir um número de telefone celular válido no
Brasil e uma conta de e-mail particular para o envio de mensagens,

como, por exemplo, local e data do
exame de seleção, entrega de documentos, aviso de agendamento de
datas e outras informações de interesse.
Ao realizar o alistamento online,
o jovem ainda deve declarar o município de residência e indicar a Junta de Serviço Militar mais próxima,
onde se compromete a apresentar
os documentos comprobatórios do
alistamento (em especial compro-

vante de residência), quando for solicitado. O Certificado de Alistamento Militar (CAM) somente será emitido na Junta de Serviço Militar se
solicitado pelo interessado, no caso
denecessidadedecomprovaroalistamento junto a algum órgão públicoouempresaprivada.Oalistamento online não estará disponível para
os estados do Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rondônia,
RoraimaeparaointeriordeSãoPaulo.

Os jovens Marlon Nunes,
Henrique Martins Vilela, Pedro
Ivo e o comerciante José Antônio Silva “Patolino” tiveram
uma ideia genial em prol da
cultura do povo pouso-altense.
Pegaram uma geladeira em desuso para fazer dela uma biblioteca e estar à disposição
da população na Praça Dr. Ribeiro da Luz. Livros dos mais
diversos assuntos e direcionados para todas as idades foram
doados e os leitores começaram a ter acesso a partir desta
quinta-feira (05). A geladeira
foi pintada por Pedro Ivo. “A
ideia do projeto é que seja uma
biblioteca pública, gratuita, colaborativa e de fácil acesso para termos uma forma de lazer/
distração em nossa praça. Assim estamos arrecadando livros
e revistas (adulto e infantil) pa-

ra serem utilizados na primeira
geladeira/ biblioteca de Pouso
Alto”, afirma Marlon Nunes, explicando o projeto na rede social Facebook. “Mais do que garantir um outro canal de acesso
à cultura e educação em nosso
município, expressamos a vontade de melhorar cada vez mais
nossa comunidade e nossos ambientes de convivência, desenvolvendo também conceitos de
cidadania, proteção e uso do
patrimônio público”, afirma Henrique Martins Vilela, também
um dos idealizadores do projeto. As doações em livros ou revistas podem ser entregues aos
idealizadores ou no Hot Dog EukiFiz em frente à praça. O munícipes pouso-altenses estão de
parabéns, pois o número de livros doados tem superado as
expectativas.

Carteira Nacional de Habilitação
com novo visual entra em vigor
Número do Espelho da CNH –
e um número de identificação
estadual, que é o número do
formulário Renach (Registro
Nacional de Condutores Habilitados).

QR-Code
Já a partir de maio, o documento também passa a ter um
QR-Code. O código bidimensional vai conectar diretamente a
CNH ao Registro Nacional de
Condutores Habilitados (Renach), sem a necessidade de digitar informações.
O Denatran disponibilizará
o sistema eletrônico para leitura do QR-Code, que fornecerá os dados do motorista, incluindo a fotografia. O código
será um quadrado de 5 centímetros impresso no verso inferior da CNH.
Tinta especial
No alto do lado esquerdo,
sob o brasão da República, a
imagem do mapa do Brasil passa a ser impressa com tinta especial de segurança, que tam-

Carteira Nacional de Habilitação terá mudanças

As CNHs (Carteira Nacional
de Habilitação) emitidas a partir desta segunda-feira (2) terão
novas cores e dispositivos de
segurança. As mudanças são
válidas para todo o país e foram determinadas em uma resolução divulgada pelo Conse-

lho Nacional de Trânsito (Contran) em maio de 2016.
Quem tem carteira dentro
da validade não precisará trocá-la pela nova antecipadamente. O valor e os procedimentos
para obter ou renovar a habilitação permanecem os mes-

mos.
Uma das principais alterações para as novas CNHs é a
troca da tinta azul esverdeada
da tarja que fica no topo do
documento atual, acima da foto de identificação do cidadão,
para a cor preta.

A impressão continua em alto relevo e a tarja passa a ter
o mapa do estado responsável
pela emissão da habilitação, do
lado direito.
A nova CNH também tem
dois números de identificação
nacional – Registro Nacional e

Pagamento do IPTU poderá ser
parcelado em até 11 vezes

O pagamento do IPTU 2017 (Imposto Predial Territorial Urbano) poderá ser parcelado em até 11 vezes. Os pagamentos realizados à vista terão um desconto de 5%. Os vencimentos acontecerão a partir do dia 31 de março.

bém dificulta a falsificação.
Todo o fundo do documento ficou mais amarelado e alguns elementos gráficos, como
números, poderão ser conferidos com o uso de luz ultravioleta.
O documento ganhará brasões da República impressos
que só serão vistos com o uso
de luz negra.
Na parte de baixo, haverá
uma holografia com a sigla CNH
impressa repetidas vezes. Além
disso, aparecem novos fios de
microletras que também servem para dificultar falsificações.
Os itens de controle de segurança incluem mais elementos em relevo e em microimpressão.
O documento ganhará um
código numérico de validação
composto pelos dados individuais de cada CNH. Esse código vai permitir aos agentes de
trânsito validar a habilitação
por meio de um aplicativo que
deve ser disponibilizado pelo
Denatran. (Fonte: G1)

EDITAL DE LOTEAMENTO – Pelo presente Edital, torno público em cumprimento ao Artigo 19 da Lei 6.766/79, que F.
PAIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS – EIRELI – EPP,
inscrita no CNPJ nº. 18.976.301/0001-10, com sede nesta cidade, na Rua Wenceslau Braz, nº. 385, sala 101, Centro, representada por Fabiano Pereira de Paiva, brasileiro, comerciante, casado, inscrito no CPF nº. 154.345.406-20, depositou
nesta Serventia em 20.12.2016, protocolos nº. 82.216 e 82.217,
toda documentação para registro do LOTEAMENTO “SÃO FRANCISCO”, situado nesta cidade, designado pela inscrição cadastral nº. 07.28.200.001, sendo que o mesmo foi aprovado pelo Município de São Lourenço - MG em 10 de março de 2014.
O imóvel objeto do mesmo encontra-se devidamente registrado na matrícula 25.789 do Livro 02, de Registro Geral. O
loteamento será composto de 209 unidades, divido em 06
quadras a seguir discriminadas: Quadra A: 61 lotes; Quadra
B: 32 lotes; Quadra C: 35 lotes; Quadra D: 15 lotes; Quadra E:
25 lotes; Quadra F: 41 lotes; Área de lotes: 45.111,28m² - Área
institucional: 1.895,02m² - Área de equipamentos urbanos:
70,05m² - Sistema viário: 22.664,20m² - Área Verde: 2.488,71m²
- Área Loteada – 72.229,26m². Em 26 de outubro de 2016, foi
firmado entre a Prefeitura Municipal de São Lourenço e o loteador Termo de Compromisso e Caução, sendo caucionados
40 lotes (quadra A 01 ao 20 e quadra F do 01 ao 20). Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias a contar da terceira e última
publicação do presente, em Órgão da Imprensa local, de acordo com o art. 19 da Lei acima mencionada, sem que haja impugnação será procedido o registro. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de São Lourenço/MG, aos 22 de dezembro
de 2016. O Oficial Interino – Júlio César Círio Nogueira.
JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA
OFICIAL INTERINO
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Lei que exige curso superior para
secretários é adiada em TP
A lei que obrigava os secretários municipais de Três
Pontas a terem curso superior
foi adiada nesta quinta-feira
(5) pela Câmara dos Vereadores. Sancionada em outubro
do ano passado, a lei impedia
que os prefeitos eleitos a partir de 2017 nomeassem para
cargos de secretários municipais quem não tivesse formação superior. Na votação, por
seis votos a cinco, ficou definido que essa exigência passará a valer somente a partir
de 2021.
A proposta partiu dos vereadores José Henrique Portugal e Joy Alberto de Souza

Botrel, os dois do PMDB, e foi
sancionada pelo prefeito Paulo Luís Rabello (PPS), da gestão anterior.
"Qualquer cargo hoje exige
um nível de qualificação superior. Até concurso público
para a polícia, hoje, tem que
ter curso superior. E o secretário do município, um cargo
tão de relevância, [não deve]
não exigir curso superior", explicou o vereador José Henrique Portugal à época da aprovação da lei.
O prefeito eleito, que assumiu o Executivo este ano,
o médico Luiz Roberto Laurindo Dias (PSD), já tinha de-

Em Itamonte, PM prende quatro
pessoas após furto

clarado que não considerava
o diploma algo fundamental
para a boa execução do cargo
de secretário. "Qualquer um
poderia ser secretário, então
o curso superior é algo a mais
no currículo”, disse à época.
O vereador Paulo Vitor da
Silva (PSL), que votou contra
a lei na época, disse em outubro que exigir o diploma seria uma medida de exclusão.
"Seria quase uma retaliação
a pessoas. E nós temos pessoas muito capacitadas que
ainda não tiveram a oportunidade de estar cursando a
nível superior". (Fonte: G1 Sul
de Minas)

Moradores de Carmo de Minas
sofrem com falta d’água

Moradores do bairro Campos, de Carmo de Minas, estão sofrendo com a falta
d’água e eles também afirmam que o problema atinge
postos de saúde. O diretor
do SAAE disse que nessa época do no ano há uma demanda maior do consumo de água
e que, para amenizar os problemas, tem fornecido um
caminhão-pipa para repor a
água.
Na última semana, além
da falta d’água, os moradores também tiveram problemas com o pouco de água
que tinham: o estado dela,
estava muito suja. Os moradores do bairro não tinham

até então água limpa e pagam mais de R$ 70,00 mensais, somados entre serviços
de instalação e tarifas de
esgoto e ligação, que vem
com valor diferente a cada
mês
"Minha mãe é cega, tem
73 anos e depende de mim
pra tudo. Eu trabalho com
roupa branca, minha esposa trabalha. E aí, como a gente fica? Pagamos por isso!
Tem crianças, idosos, gente
de toda idade aqui recebendo essa água. Dá pra beber
isso? Estou indignado!", disse Alexandre Lincon Capdevilla Silva.
Sobre a manutenção da

caixa d'água que fornece
água para o bairro, os moradores dizem que não há
qualquer tipo de limpeza.
No local, próximo a Igreja
do bairro existe uma torneira que fornece água limpa.
"A água é limpa, mas não
sei se dá pra beber, eu uso
pra lavar roupa. Meu filho
é enfermeiro e não pode trabalhar sujo. Tem que lavar
a roupa dele, mas onde? Aí
eu venho pra cá e lavo ali,
o pessoal não gosta não, mas
não tem o que fazer!", disse
outra moradora. Dias depois,
o SAAE de Carmo de Minas
esteve na estação de tratamento e fez a limpeza da água.

Alunos do curso de Ciências Contábeis
apresentam resultados dos projetos de
pesquisas na área contábil
No decorrer desta semana alunos do 8º período de Ciências Contábeis da Faculdade de
São Lourenço, apresentaram os Projetos de Iniciação Científica em sua área de formação.
Os constantes avanços ocorridos na sociedade têm provocado alterações substanciais no
ensino da contabilidade, desta forma, torna-se necessário o estímulo à pesquisa científica
para o progresso da Contabilidade e para as mudanças que deverão ocorrer no processo de
ensino-aprendizagem para que os alunos possam exercer a autonomia do ato de aprender.
Abordando variados temas como: Previdência Social: sua relevância como fator socioeconômico e a real interação com a contabilidade, Influência dos Tributos sobre a renda dos
brasileiros, A importância da Contabilidade de Custos para as empresas e MEI: Micro Empreendedor Individual os alunos apresentaram os resultados de suas pesquisas à uma banca de Professores
O interesse pela pesquisa científica em Contabilidade está ocorrendo numa velocidade
crescente e com isso proporcionando uma necessidade de mudança no Ensino da Contabilidade. Há por parte dos alunos o entendimento sobre a necessidade de atualização, o que
levou uma equipe a pesquisar “O Ensino da Contabilidade na Perspectiva do Mercado Contábil”, trazendo à tona a reflexão sobre as metodologias adotadas pelos professores de contabilidade apontando algumas modificações essenciais para que o espírito científico possa
fazer parte inseparável das Instituições de Ensino Superior.
Para o aluno Thales Pacheco “participar no desenvolvimento da pesquisa gerou, não somente o senso crítico, mas também a possibilidade do crescimento pessoal e profissional.”
Professor Nei Domiciano da Silva – Coordenador do Curso de Ciências Contábeis

Operação de destaque em Itamonte
Em Itamonte, nessa quinta-feira (05), a Polícia Militar prendeu quatro pessoas após o cometimento de um furto em uma residência.
O fato aconteceu por volta das
08h30min, quando uma senhora
de 74 anos, do lar, foi abordada
no portão de sua residência por
três mulheres, as quais pediram

para ver o jardim da casa.
Segundo a vítima, uma ficou
do lado de fora e duas entraram,
as quais passaram a conversar
com ele no intuito de distraí-la.
A vítima disse que foi pegar água
para uma das autoras, momento
em que uma delas foi ao seu quarto e pegou a quantia de R$ 4.000,00,
que estavam em uma bolsa, e

mais R$ 3.000,00 que estavam
em um guarda-roupas.
A idosa disse que ao retornar,
as autores já haviam saído e embarcado em um veículo Hyundai/
HB20, cor branca, do município
de Belford Roxo/RJ, o qual era
conduzido por um cidadão negro.
Durante rastreamento, já no
período da tarde, os policiais visualizaram o referido veículo transitando pela cidade e ao perceber
a presença policial, o condutor
empreendeu fuga, sendo o carro
encontrado abandonado na Rua
Prefeito José Ribeiro Pereira Filho. O motorista, um cidadão de
50 anos foi encontrado escondido no hospital municipal. Duas
das autoras foram localizadas na
Rodovia BR 354, tentando pegar
um taxi para fugirem. Elas foram
identificadas, se tratando de uma
jovem de 23 anos, e uma mulher
de 54 anos.
A terceira autora, uma vendedora de 53 anos, conseguiu fugir
em um taxi de Itamonte/MG rumo a cidade de Itatiaia/RJ, sendo
detida por policiais do Estado do
Rio de Janeiro, após serem informados do ocorrido.A autora foi
entregue a PM de Itamonte/MG
e todos os envolvidos foram presos em flagrante.Foram apreendidos com os autores: vários cartões bancários, em nomes diversos, aparelhos celulares, roupas,
relógios, um chinelo e uma cafeteira, além de R$ 3.065,70 em
dinheiro.A vítima reconheceu as
autoras, sendo todos os envolvidos conduzidos à Delegacia de
Polícia de São Lourenço/MG, juntamente com o material apreendido, onde a autoridade policial
ratificou o flagrante.
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Comandante do 57º BPM visita Presidente da
Câmara Agilsander e Prefeita Célia Cavacanti

Tenório, Célia e Ten Paulo Alex
O Comandante do 57º BPM
– “Batalhão Prevenção”, Ten Cel
PM Paulo Alex Moreira Silveira,
visitou nessa terça-feira (03), o
Sr. Agilsander Rodrigues da Sil-

va, novo Presidente da Câmara
Municipal de São Lourenço.
Já no dia 04, quarta-feira, foi
a vez da Prefeita , Sra. Célia Shiguematsu Cavalcanti Freitas Li-

Agilsander e Ten P.Alex

ma, receber as congratulações
do Ten Cel Paulo Alex.
O objetivo das visitas foi estreitar os laços entre a Polícia
Militar e os novos representan-

tes dos poderes Legislativo e
Executivo, na cidade sede do
57º BPM, em prol da segurança
pública e de toda população
sãolourenciana.

Chuva forte destelha casas e causa alagamentos
Choveu forte na tarde desta
terça-feira (03) em São Lourenço. O temporal acompanhado de
vento durou cerca de meia hora.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a chuva alagou várias ruas no centro da cidade. Ainda se-

gundo os militares, algumas casas
foram destelhadas com o vento
forte, mas não houve registros
mais fortes. Carros também foram danificados e árvores foram
quebradas. A Avenida Damião
Junqueira de Souza e vias trans-

versais ficaram alagadas no centro da cidade. Na Avenida Dom
Pedro II também foram registrados alagamentos em pontos específicos como o trecho do Mercado Municipal. Na Rua Sete de
Setembro, ao lado do Teleférico,

pelo menos três carros foram atingidos por galhos de árvores. No
trecho do Anel Rodoviário, que
liga o bairro Federal ao bairro Nossa Senhora de Lourdes, uma placa de sinalização quebrou devido
à intensidade do vento.

17ª CIA PM inicia operação
Férias Seguras - Verão 2017

No período de 02 de janeiro
a 05 de fevereiro de 2017, a 17ª
Companhia Independente de
Meio Ambiente e Trânsito da
Polícia Militar – 17ª Cia PM Ind
MAT, realizará a Operação “Férias Seguras – Verão 2017”. A
Operação visa a garantir aos ci-

dadãos usuários da malha viária, durante o período de férias
escolares, segurança e o cumprimento às normas previstas
no Código de Trânsito Brasileiro,
bem como intensificar as fiscalizações ambientais na região.
No período considerado, a

17ª Cia PM Ind MAT, intensificará as atividades do Policiamento de Trânsito Rodoviário
e de Meio Ambiente, com foco
na prevenção de acidentes e crimes nas rodovias estaduais e
federais delegadas, bem como
a prevenção de crimes contra

o meio ambiente em toda a área
de competência.
O Policiamento de Trânsito
Rodoviário executará atividades
destinadas a prevenir acidentes
e assegurar a livre circulação de
veículos, promovendo a segurança pública e a paz social para as comunidades às margens
das rodovias, prevenindo crimes
de trânsito e crimes comuns,
em toda circunscrição da 17ª
Cia PM Ind MAT.
Já o Policiamento Ambiental
realizará atividades voltadas para preservação e defesa do meio
ambiente, executando atribuições de Polícia Ostensiva de prevenção criminal da flora, fauna
e dos mananciais d’ água que
constituem Patrimônio Ambiental do Sul de Minas.
Tais ações constituem a prioridade da 17ª Cia PM Ind MAT
em corroborar para que os usuários/cidadãos possam usufruir,
com segurança e qualidade de
vida, do período de férias escolares de Verão 2017.
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Mulher é presa por tráfico
de drogas em São Lourenço

Imagem meramente ilustrativa
Em São Lourenço, na tarde do acesso ao centro da cidade, senúltimo sábado (07), a Polícia Mi- do acionado apoio das equipes
litar realizou a prisão de uma mu- de serviço, logrando êxito em lolher por tráfico de drogas.
calizar a autora, sendo presa.
Durante patrulhamento pela
No terreno foi encontrada a
Alameda José Roberto Ribeiro, sacola arremessada pelo autor,
Bairro Solar dos Lagos, os milita- a qual continha certa quantidade
res depararam com o autor de de cocaína.
38 anos saindo de uma residênA motocicleta foi removida pecia em construção e do lado de lo guincho ao pátio credenciado.
fora estava a autora de 26 anos,
A autora foi encaminhada ao
o aguardando em uma motoci- hospital e posteriormente concleta Honda XRE 300, cor preta. duzida à Delegacia de Polícia, junAo perceberem a presença tamente com o material apreenpolicial eles saíram correndo, mo- dido, para demais providências.
mento em que o autor arremesO autor, que é conhecido no
sou uma sacola em terreno per- meio policial devido passagens
tencente a um condomínio.
por homicídio e tráfico de drogas,
Os autores continuaram cor- conseguiu fugir.
rendo sentido a rodovia que dá

PM descobre vasta plantação de maconha,
apreende armas, munições e droga

Em Bocaina de Minas, na última quinta-feira (05), a Polícia
Militar desencadeou uma operação após diversas denúncias,
em princípio, referentes ao desmanche de veículos na cidade.
Durante as ações ostensivas,
chegou ao conhecimento da PM
que em um local conhecido como “Guinilha” havia uma vasta
plantação de maconha. Diante
das informações, uma equipe da
PM deslocou ao local, onde realizou a abordagem de um cidadão, que ainda tentou fugir, mas
foi contido.
O abordado confessou possuir
duas armas de fogo em sua residência e levou os policiais até lá,
onde foi apreendida uma espingarda e um revólver calibre .32.
Ainda durante conversa com
o proprietário da residência, ele

informou que há cerca de 02
anos arrendou uma parte de suas terras para duas pessoas, as
quais estariam cultivando uma
plantação de maconha.
Os militares foram até o local, acompanhados do proprietário da residência, onde foi localizada uma plantação com
cerca de 2.000 pés de maconha.
Também havia uma casa de pau
a pique, onde foi realizada uma
varredura, sendo encontrados
03 rádios amadores, 65 munições calibre .32, 01 balança de
precisão, 01 luneta, 01 par de
algemas e uma sacola contendo
maconha.
O cidadão abordado foi preso em flagrante, sendo conduzido à Delegacia de Polícia de
Aiuruoca/MG, para demais providências.
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