www.sljornal.com.br

1

85 ANOS

CORREIOS

Impresso
Especial

CONTRATO
N. 9912166940/2008

DOMINGO, 08 DE ABRIL DE 2018

Domingo, 08 de abril de 2018
Edição nº 4334 - R$ 1,00

Câmara Municipal de São Lourenço
suspende CPIs após perder o prazo

Durante a sessão desta segunda-feira, o presidente da Câmara Municipal, Ricardo de Mattos, declarou que as duas CPIs aprovadas pela Casa Legislativa em novembro do ano passado foram encerradas. Uma das Comissões Parlamentares de Inquérito investigava o suposto cometimento de irregularidades na contratação emergencial das empresas de limpeza urbana Carri Carvalho e Ribeiro
Transporte Ltda e Plural Serviços Técnicos Ltda pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), autarquia municipal. A outra averiguava a contratação do Escritório Ribeiro e Silva Advogados pela
Prefeitura de São Lourenço.

Contas do SAAE poderão ser pagas
nas Loterias Caixa a partir do dia 25
(pág 05)

Passagem de comando do 57º BPM

Casa dos Meninos: s
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Não se completou uma semana do término do julgamento do
habeas corpus do sr. Lula da Silva e já surgem vozes aventando
a possibilidade de o Supremo
Tribunal Federal (STF) reverter
a orientação sobre a prisão após
condenação em segunda instância. Certamente o boato atende
aos interesses de alguns poderosos, que anseiam a todo custo
por uma brecha jurídica que lhes
assegure distância da cadeia. A
ideia, no entanto, não passa de
disparate, que achincalha o órgão máximo do Poder Judiciário,
ao tratá-lo como a mais volúvel
das cortes. O STF não é, não poder ser, uma biruta jurídica, sem
rumo certo, refém dos gritos de
cada momento.
A decisão do STF de quarta-feira passada foi muito clara.
Depois de um longo julgamento,
no qual foram amplamente debatidos variados pontos de vista,
o plenário da Corte denegou o
habeas corpus ao líder petista
por entender que não havia nenhum tipo de ilegalidade ou abuso na possibilidade de prisão do
sr. Lula da Silva em razão de condenação, em segunda instância,
dos crimes de corrupção passiva
e lavagem de dinheiro. Após a
decisão do STF, o Tribunal Regional Federal (TRF) da 4.ª Região
autorizou o juiz Sérgio Moro a

determinar a prisão do ex-presidente.
Confirmou-se, assim, a plena
vigência do princípio da igualdade de todos perante a lei. Se outros réus podem ser presos após
a condenação em segunda instância, não cabe dar um tratamento diferente ao ex-presidente petista. Seria, portanto, uma
tremenda desmoralização se o
STF, depois de tantas horas de
sessão para dizer que a lei também vale para o sr. Lula da Silva,
dissesse agora ao País que o plenário do Supremo se equivocou
na semana passada e que a lei
que deve valer é outra.
Não se vislumbra nenhuma
circunstância que justifique uma
mudança de jurisprudência pelo Supremo. A única novidade é
que, agora, o sr. Lula da Silva está preso. Ou seja, se o Supremo
se dispusesse a alterar sua jurisprudência sobre a prisão em segunda instância, o motivo seria
evidente: livrar o líder petista.
Seria um casuísmo a apequenar
o STF. Uma vez que o plenário
confirmou que a lei também se
aplica ao sr. Lula da Silva, tenta-se, então, mudar a lei. Ora, tais
táticas não condizem com o Estado Democrático de Direito.
Não obstante a completa ausência de razões objetivas para
uma mudança jurisprudencial,

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Somos servos
do Senhor

A maneira de servir ao
Senhor é ser do Senhor
Às vezes, pensamos que
servir a Deus é apenas trabalhar para Ele, mas a essência do servo é pertencer
ao Senhor e a Ele servir.
Vamos supor que, você
tenha um motorista para
servi-lo; você gostaria que
ele usasse o carro o tempo
todo? Não. A função dele
é a de esperar por você. Se
você está em casa, ele deve esperá-lo lá; se você sai,
ele sai com você; se você
entra numa loja, ele espera por você; porque é essa
a obrigação de um servo.
Em certas ocasiões, pensamos que servir ao Senhor

é fazer mil coisas ao mesmo tempo e, quando chega
o fim do dia, estamos exaustos. No dia seguinte, fazemos tudo igual. Queremos
servir ao Senhor com alegria e nos enganamos, porque a maneira de servir ao
Senhor é ser do Senhor, assim como Maria ao pé dele.
Certamente, haverá momentos em que deveremos
ser ativos, no entanto, a essência do servo não é fazer
coisas, e sim ser.
Deus o abençoe!
Seu irmão,
Monsenhor Jonas Abib
Fundador da Comunidade Canção Nova

Mais uma tentativa
de manobra

Vozes aventam a possibilidade de o STF reverter a orientação
sobre a prisão após condenação em 2.ª instância. A ideia achincalha o órgão máximo do Judiciário
há ainda quem tente buscar a
brecha que tanto anima os criminosos no voto da ministra Rosa Weber, durante o julgamento
do habeas corpus do sr. Lula da
Silva. Eis o sinuoso raciocínio:
como a ministra ressalvou que
sua posição pessoal não condiz
com a orientação da Suprema
Corte a respeito da possibilidade do início do cumprimento da
pena após a condenação em segunda instância, basta que tal
orientação seja levada à pauta
do plenário para que, na atual
composição do STF, outra maioria se forme, possibilitando uma
mudança de jurisprudência. Por
consequência, o ex-presidente
petista e tantos outros condenados em segunda instância poderiam se livrar da cadeia, ao
menos por um tempo.
Desvencilhar-se de mais essa
perniciosa manobra – que expõe
o STF ao ridículo, como se a jurisprudência da Corte tivesse a
perenidade de uma jogada de
dados – não exige fazer futurologia, tentando descobrir como
cada ministro votaria em eventual julgamento sobre a matéria.
A ministra Rosa Weber foi enfática na defesa da atual orienta-

ção do Supremo sobre a prisão
em segunda instância. “A simples
mudança de composição não
constitui fator suficiente para
mudar jurisprudência”, disse a
ministra. E, frente às provocações do ministro Marco Aurélio
de que, fosse outro o tema em
pauta, ela votaria de forma diferente, Rosa Weber foi firme.
“Eu estabeleci as premissas teóricas. (...) Quem me acompanha nesses 42 anos de magistratura não poderia ter a menor
dúvida com relação ao meu voto, porque eu tenho critérios e
procuro manter a coerência das
minhas decisões”, afirmou a ministra.
Não há dúvida de que a coerência do Supremo impõe a
necessidade de respeito à sua
jurisprudência. Almejar que,
a cada semana, a cada mês
ou a cada semestre, o plenário volte a debater o mesmo
assunto, numa tentativa desesperada de atender ao interesse de pessoas bem determinadas, é uma afronta
ao STF e ao País, que precisa
de sua corte constitucional
voltada para as reais prioridades nacionais. (Estadão)

VERA GANNAM

Maria Nossa Mãe

Rezar, rezar, rezar

Em Medjugórie, Nossa
Senhora tem se manifestado há mais de 36 anos,
a cada mês, no dia 25,
trazendo mensagens que
nos apontam rumos e direções que devemos seguir para sermos felizes.
Sabemos que, desde o
início de suas aparições,
seus insistentes pedidos
giram em torno de uma
palavra: oração!
Se houvesse algo melhor ou mais produtivo
e essencial para crescermos na fé, na esperança
e no amor certamente
Ela nos pediria. Se existisse alguma coisa mais
eficiente para dar-nos
paz e alegria, Ela, com
certeza haveria de nos
dizer... Mas, o que temos
observado ao longo desses 36 anos é que Nossa
Senhora continua nos
pedindo: rezem, rezem,
rezem! A chave, o segredo das mensagens de
nossa Mãe, está exatamente, nessa palavra:
Rezem!
Com a oração estamos
em permanente contato
com o Céu. Estar ligado
ao Céu é como uma necessidade premente, a
que devem aspirar todos

aqueles que desejam ter
paz e ser felizes, já neste mundo.
Por que rezar?
- Os que rezam fazem
mais pelo mundo do que
os que combatem, e, se
o mundo vai mal é porque há mais batalhas do
que orações. (Cortez).
- Senão rezamos bastante, somos responsáveis por todo o bem que
poderíamos ter feito pela oração e não fizemos!
Tremenda responsabilidade (Charles de Foucauld).
- A oração é uma arma invencível. A oração
é como uma Rainha, que
pode comparecer a qualquer momento diante do
Rei, e obter tudo quanto pede. (Santa Terezinha).
- Se não perdi a paz
do coração, apesar de
todas as provações é que
esta paz vem da oração.
Pode-se viver alguns dias
sem comida, mas não
sem rezar (Mahatma Gandhi).
Rezar, rezar, rezar, como nos pede Nossa Senhora e muitas mudanças ocorrerão em nossa
vida!
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SIMONE GANNAM
Falando ao Coração

sigannam@yahoo.com.br

ONDE ESTÁ O
SEU TALENTO?

Um dia, ganhamos de presente a vida, dom de Deus. Ele nos
entregou este presente e com a
vida recebemos também alguns
talentos, tesouros, qualidades,
dons e aptidões para serem usados na nossa convivência com os
outros. E como todo senhor, Deus
nos deu vida e voltará num dado
momento para que então prestemos contas a Ele sobre nossas andanças por este mundo. Como Ele
nos encontrará no dia deste acerto? Será que o Senhor nos encontrará dormindo tranquilamente,
ou seja, acomodados com a condição atual, na certeza de já termos feito tudo o que podíamos
fazer, seguros de que preservamos
os talentos recebidos, pois não arriscamos nada nunca, fizemos tudo sempre igual e arrumando desculpas para não apresentar frutos?
Ou será que estaremos bem acordados nesta hora, participando,
envolvendo-nos com a nossa comunidade, colaborando, reinventando maneiras de viver melhor
e de ajudar o mundo a ser melhor?
Infeliz de quem guarda seu talento ou deixa sua vida passar sem
se dar conta de viver, multiplicar
sorrisos, vitórias, sonhos, superando problemas e se fortalecendo
nas lutas do dia a dia, nos encontros que geram confrontos, que
instigam a nossa capacidade de
crescimento e que nos levam longe...Infeliz do servo que enterrou
seu talento com a melhor das intenções pois assim garantiria a de-

volução do mesmo ao seu senhor,
porque a vida não é feita de garantias e de certezas, mas sim de
mudanças e projeções...Pobre daquele servo que não entendeu que
o senhor não estava preocupado
em receber o talento de volta, intacto, mas que almejava que o
mesmo fosse utilizado, mesmo
que se perdesse...Infelizes das pessoas que andam a pé e deixam o
carro na garagem pra não desgastar, de quem guarda as suas melhores palavras, gestos e sentimentos para uma ocasião especial e
deixa de degustar a vida, de oferecer seus talentos ao próximo,
deixa de ser feliz e de fazer o outro
feliz...
Felizes os que não tem medo
de errar, de arriscar e de se colocar a disposição do outro. Felizes
os que entenderam que tudo o
que recebo gratuitamente de bom
tenho obrigação de desenvolver como sinal de reconhecimento e gratidão a Deus...Felizes os que não cavam sua própria cova, os que não fazem
buracos para se enfiarem nele,
os que constroem pontes e não
se fecham num casulo. Felizes
os que se arriscam sobriamente, sabendo que se pode ganhar ou perder, mas o valor da
tentativa e do empenho são
devidamente valorizados pelo
senhor, muito mais que o talento em si.
Onde está o seu talento? Aí
estará também o seu coração!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

SÓ QUEM TEM CABELO
OLEOSO SABE...
Ter cabelo oleoso não
é a coisa mais fácil do
mundo e devemos confessar que sentimos
uma leve inveja de quem
lava o cabelo no máximo 3 vezes na semana. Quem tem cabelo
oleoso sabe bem o drama de sentir a necessidade de lavá-lo todos os dias e, às vezes,
até duas vezes por dia.
Coisas que só quem
sofre desse drama sente diariamente:
1. Dormir de cabelo
molhado é normal para você.
2. Ter que se controlar para não passar a
mão no cabelo toda
hora.
3. O cabelo até que
está ok, mas a franja…
4. Volume? Não sei
o que é isso!
Você pode até saber
o que é um cabelo volumoso, mas essa não
é a sua realidade. Os
cabelos oleosos são
sempre murchinhos e
parecem que estão grudados na cabeça com
a cola mais potente do
mundo. Sorte que, com
toda a tecnologia dos
produtos para cabelos,
temos algumas opções
que dão certo volume
aos nossos fios.

5 . L ava r d i a s i m , d i a
sim.
Q u a nta s veze s vo c ê
j á o u v i u d i ze r q u e o
i d e a l é l ava r o s c a b e los dia sim, dia não?
M a s vo c ê i g n o ra co m p l e ta m e n te i s s o p o rque, simplesmente,
não tem como ficar
u m d i a s e m l ava r o
ca b e l o . C o m o a l g u é m
o u s a d i ze r q u e te m o s
que ficar um dia sem
l ava r o s ca b e l o s , s e n d o q u e a l g u m a s veze s
p re c i s a m o s l avá - l o s
a t é d u a s v e ze s p o r
dia?
6 . N ã o b a sta o c a b e l o s e r o l e o s o, a te s ta ta m b é m é .
7. Banho quente é
sinônimo de cabelo
(ainda mais) oleoso.
8 . O ta l c o n ã o é d e
u s o exc l u s i vo d o s b e bês.
O s h a m p o o a s e c o,
s e m d ú v i d a s , fo i u m a
ó t i m a i nv e n ç ã o p a ra
to d a s n ó s . M a s o b o m
e v e l h o ta l c o a i n d a é
o queridinho naqueles dias que não dá
t e m p o d e l ava r o c a b e l o, n é ? S e o s e u ca b e l o n ã o é o l e o s o, i s s o p o d e n ã o fa ze r o
m e n o r s e n t i d o, m a s
c o n f i e e m m i m : o ta l c o é m i l a g ro s o !
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Câmara Municipal de São Lourenço
suspende CPIs após perder o prazo
Durante a sessão desta segunda-feira, o presidente da Câmara Municipal, Ricardo de Mattos,
declarou que as duas CPIs aprovadas pela Casa Legislativa em
novembro do ano passado foram
encerradas. Uma das Comissões
Parlamentares de Inquérito investigava o suposto cometimento de irregularidades na contratação emergencial das empresas
de limpeza urbana Carri Carvalho
e Ribeiro Transporte Ltda e Plural Serviços Técnicos Ltda pelo
Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), autarquia municipal. A outra averiguava a contratação do Escritório Ribeiro e Silva Advogados pela Prefeitura de
São Lourenço.
A Assessoria Jurídica da
Câmara Municipal informa que
as duas Comissões Parlamentares de Inquérito tinham 120 dias
para a conclusão de suas atividades, mas o prazo, que terminava em 13 de março, não foi
cumprido. De acordo com o Regimento Interno da Casa Legislativa, a CPI deve ser extinta nes-

se caso.
Outros assuntos
A Câmara de São Lourenço
aprovou, na reunião ordinária
desta segunda-feira (10.04), o
projeto de lei 2880/2018, que
regulamenta a concessão de benefícios no âmbito da política
assistencial do município, como
cesta básica e auxílios transporte e moradia. O documento prevê que para recebê-los é necessário comprovar renda familiar
mensal por pessoa igual ou inferior a ¼ do salário mínimo e
estar no Cadastro Único dos programas do Governo Federal. Ainda haverá um estudo socioeconômico.
De acordo com o texto,
enviado pela Prefeitura, o objetivo é “melhor atender a população em situação de vulnerabilidade e risco social”, minimizando os problemas existentes. Um
trecho do documento ainda ressalta: “Saliento que cabe ao município destinar recursos financeiros para executar os projetos
de enfrentamento da pobreza,

atendendo às ações assistenciais
emergenciais e os serviços previstos na LOAS, Lei Federal nº
8.472/1993”.
No Expediente, dois requerimentos foram aprovados,
ambos de Natanael Paulino de
Oliveira. O primeiro deles questiona o Poder Executivo sobre a
possibilidade de se realizar uma
reforma nas estruturas da Ilha
Antônio Dutra, principal ponto
de promoção de eventos na cidade. O mesmo documento também pede informações sobre
melhorias na feira de domingo.
O adendo do vereador Evaldo
Ambrósio ainda solicita os dados
de valores arrecadados com a
cobrança de taxas aos comerciantes.
Já o requerimento 34/2018
questiona se o Poder Executivo,
por meio do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), irá
cessar a cobrança da tarifa mínima nas contas de água dos consuEm uma de suas falas, o
midores residenciais, comerciais e vereador Abel Goulart Ferreira lemindustriais de São Lourenço.
brou que Alcides Mascarenhas LaVereador centenário
ge, se estivesse vivo, teria comple-

tado cem anos de vida no domingo,
08 de abril. Ele foi vereador entre
1959 e 1960, na quarta legislatura.
Antes já havia ocupado a cadeira de

deputado federal por Minas Gerais.
Exerceu o cargo, como primeiro
suplente, de agosto de 1951 a março de 1952, de junho a outubro de
1952 e de julho a agosto de 1953.

Comissão de Assistência Social, Direitos
Humanos e Saúde da Câmara se reúne
com autoridades locais
A tarde desta segunda-feira (09.04) foi de trabalho para a Comissão de
Assistência Social, Direitos
Humanos e Saúde da Câmara Municipal de São
Lourenço. Foram realizados dois encontros entre
autoridades locais e os
membros da pasta, Waldinei Alves Ferreira, Helson de Jesus Salgado e Ro-
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ameaçada”, afirmou o tenente Marcelo Rosa.
Os pedidos de esmolas em semáforos foram outro ponto discutido. A secretária Heny Alfradique ressaltou que já
existe uma rede de amparo em funcionamento
no município, com atendimento social e psicológico e um albergue onde
é possível dormir. Segundo ela, uma campanha será feita em breve junto à
população de São LourenA
notícia
é...
maestromartins@yahoo.com.br
ço com o objetivo de intensificar esse tipo de trabalho assistencial com os
Inauguração
moradores de rua. O comércio ambulante no centro da cidade também foi
assunto na reunião.
Diante dos assuntos em pauta, a Comissão
de Assistência Social, Direitos Humanos e Saúde
da Câmara irá estudar a
possiblidade de criar e
aprovar leis que ajudem
a solucionar as questões
levantadas. Dentro de um
mês e meio outro encontro será promovido para
discutir a redação do texto.
Dengue
Outra reunião, realizada no final da tarde,
Está marcado para o dia 19 de maio próximo, o FESTIPRI - teve como assunto prinFestival da Canção Prisional, contando com a participação de cipal o combate à dengue.
Bar do Ponto inaugurando, e voltando a fazer parte da es- dez unidades prisionais do Sul de Minas.
Segundo as autoridades
quina mais famosa de São Lourenço.
O evento acontecerá no Auditório da Faculdade São Louren- municipais, muitas resiSucesso a Família Chaveiro do Ponto!!!
ço.
dências são de veraneio
drigo Martins de Carvalho.
Na primeira reunião, discutiu-se a presença de flanelinhas e vendedores ambulantes na cidade. Logo
depois, o debate foi sobre
a dengue.
Assistência social
e segurança
Além dos integrantes da Comissão, partici-

DOM ZECA

param da primeira reunião debatidos foi o grande núo vereador Orlando Go- mero de flanelinhas que
mes, o comandante do 1º se concentram nas proxiPelotão da Polícia Militar, midades da Ilha Antônio
tenente Marcelo Rosa de Dutra, principalmente aos
Souza, funcionários da Ca- finais de semana. “Nós resa Legislativa e os secre- alizamos abordagens pretários municipais de Go- ventivas no local frequenverno, Desenvolvimento temente, mas só podemos
Social e Saúde, respecti- agir de forma coercitiva
vamente, Daniel Donato, diante de uma infração ou
Heny Alfradique e Allan crime. Então a população
Fabrício.
precisa acionar a Polícia
Um dos pontos mais Militar quando se sentir
Música

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.

ou temporada e ficam trancadas, o que impossibilita
a entrada dos fiscais. De
acordo com a Prefeitura,
o ideal é que todas as casas do município sejam
vistoriadas para se ter um
controle eficaz da proliferação do agente transmissor da doença, o Aedes
Aegypt. O abandono de
pneus velhos pela cidade,
o que pode acumular água
e servir de foco do mosquito, também foi um problema discutido.
Participaram do
encontro Marcos Venício
Silva Fonseca, Naira Graziele Souza dos Santos e
Andreia Mendes Flori, da
Vigilância Epidemiológica;
Maria Julieta Salgado, da
Vigilânica em Saúde, Daniel Donato, secretário de
Governo, e os vereadores
Waldinei Alves Ferreira,
Helson de Jesus Salgado
e Rodrigo Martins de Carvalho.
Um projeto também será elaborado pela
Prefeitura Municipal e deverá ser discutido com a
Comissão de Assistência
Social, Direitos Humanos
e Saúde. O objetivo é que
o texto regulamente a fiscalização de combate à
dengue na cidade, de acordo com a lei federal vigente, e torne o trabalho realizado em São Lourenço
mais eficaz.

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.

4

www.sljornal.com.br

DOMINGO, 08 DE ABRIL DE 2018

Passagem de Comando do 57º BPM

No fim da tarde da última
sexta-feira, dia 06 de abril de
2018, na Praça João Lage, no
Centro de São Lourenço, ocorreu a solenidade de Passagem
de Comando do 57º Batalhão
de Polícia Militar, onde o Ten

Cel Juliano Santana Silva recebeu o Comando da Unidade do
Ten Cel Paulo Alex Moreira Silveira recém transferido para a
Reserva Altiva da PMMG.
O evento que foi presidido pelo Comandante da 17ª

RPM, contou com participação
de diversas autoridades militares e civis e da comunidade
sãolourenciana.
O momento mais significativo da solenidade foi o ato solene de transmissão e assunção

do comando do 57º BPM. Logo
em seguida os comandantes,
substituído e substituto, passaram em revista à tropa.
Como reconhecimento pelo
de trabalho desenvolvido no
comando do 57º BPM, o Ten
Cel Paulo Alex Moreira Silveira
recebeu a bandeira- insígnia da
Unidade

INSS convoca para perícia 152 mil
beneficiários de auxílio-doença
ou aposentadoria por invalidez
Edital que notifica a perícia foi publicado nesta quinta no 'Diário Oficial da União'. Segundo MDS, pasta a qual o INSS é vinculado, convocados tem até 4 de maio para procurar o instituto.

O governo federal publicou edital nesta quinta-feira (12) no "Diário Oficial da
União" que convoca para
perícia médica pessoas que
recebem auxílio-doença ou
aposentadoria por invalidez
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS),
são 152,2 mil convocados,
que devem procurar o INSS
até 4 de maio.
O edital de notificação
faz parte do pente-fino que
o governo federal realiza,
desde agosto de 2016, nos
benefícios por incapacidade pagos pelo O programa
de revisão está em sua segunda etapa. O MDS, pasta a qual o INSS é vinculado, planeja realizar 1,2 milhão de avaliações médicas
até o fim deste ano.
Nesta quinta, segundo o
ministro Alberto Beltrame
(MDS), o governo convocou
para perícia beneficiários
que precisam passar pelo
exame obrigatório e não
foram localizados em razão
de endereço desatualizado
ou com informações incorretas.
Também foram convocados via edital beneficiários
que receberam a carta do

INSS, que comunica a necessidade da revisão médica, mas não agendaram
a perícia no prazo determinado.
Quem teve o nome publicado no edital deve agendar a perícia pela Central
de Atendimento da Previdência Social, no telefone
135.
Segundo edital
Em março, foi publicado
edital similar, que convocou para perícia 94 mil pessoas que recebem auxílio-doença ou aposentadoria
por invalidez. O prazo para
o agendamento da avaliação deste edital termina
nesta sexta (13). Segundo
Alberto Beltrame, somente 10,1 mil dos 94 mil convocados marcaram a consulta até o momento. Quem
não agendar a perícia até
o final do prazo terá o benefício bloqueado já no próximo pagamento, precisando regularizar a situação.
Em 2018, na soma dos
dois editais, o INSS convocou 246,2 mil mil pessoas.
Além dos editais, o governo também convocou beneficiários de auxílio-doença ou aposentadoria por
invalidez por meio de cartas. Foram enviadas 522,6

mil em fevereiro.
“Em 40 dias de trabalho
já realizamos 191 mil perícias, 10 vezes mais do que
as feitas no mesmo período em 2017. O percentual
de cancelamentos tem sido
bastante alto, mas o MDS
assegura que nenhuma injustiça será cometida e nenhum direito será violado
neste processo”, afirmou
Alberto Beltrame ao G1.
Convocados por edital
em 2018
•
85.437 mil auxílios-doença
•
160.851 aposentadorias por invalidez
Convocados por carta em
2018
•
114.980 auxílios-doença
•
407.654 aposentadorias por invalidez
De acordo com as regras
do pente-fino, o INSS envia
carta para cada beneficiário que precisa passar pela
perícia obrigatória. A avaliação confirma se o impedimento ao trabalho permanece ou não.
Depois de receber a carta, o beneficiário tem até
cinco dias úteis para agendar a perícia pelo 135. Caso a perícia não seja agen-

dada, o pagamento fica suspenso até o convocado regularizar sua situação. A
partir da suspensão, o beneficiário tem até 60 dias
para marcar o exame. Se
não procurar o INSS neste
prazo, o benefício será cancelado.
Balanço
Iniciada em março deste
ano, a segunda etapa do
pente-fino teve até a última terça-feira (10) 191,4

mil perícias realizadas, conforme o MDS.
No caso do auxílio-doença, foram 49,5 mil avaliações médicas, com 36,9 mil
benefícios cancelados (75%).
É convocado para o exame quem recebe o benefício e há mais de dois anos
não passa pela revisão médica obrigatório do INSS.
Já na aposentadoria por
invalidez, o INSS realizou
141,8 mil perícias, com 43

mil benefícios cancelados
(30%).
Devem passar pela perícia da aposentadoria por
invalidez beneficiários com
menos de 60 anos de idade que estão há dois anos
ou mais sem realizar perícia. Ficam de fora as pessoas com mais de 60 anos
e quem tiver 55 anos com
benefício há pelo menos 15
anos. (Texto: G1)
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Departamento de Cultura promove II
Semana Mineira em São Lourenço
O Departamento de Cultura
de São Lourenço está promovendo a II Semana Mineira - o
Festival Sô Minas, que irá acontecer nos dias 20 e 21 de abril
no Calçadão II. Em sua segunda edição, este ano, o Sô Minas
traz duas grandes atrações, a
cantora Tulipa Ruiz e Beto Guedes.
Tulipa Ruiz é natural de Santos (SP), mas morou em São
Lourenço antes de brilhar no
mundo da música. Atualmen-

te, lançou o novo álbum, “TU”,
após os trabalhos de sucesso
“Efêmera”, “Tudo Tando” e
“Dancê”. Este último considerado pela Rolling Stone (EUA)
o 4o melhor álbum latino e ganhou o Latin Grammy (2015)
como "melhor disco pop contemporâneo". Na atual turnê,
Tulipa canta sucessos de toda
sua carreira, incorporando em
sua atmosfera a existência e
experiência dos discos anteriores.

Beto Guedes, nascido em
Montes Claros, tem a música
mineira como uma de suas principais influências, participou
ativamente do Clube da Esquina, que projetou nacionalmente os compositores mineiros
contemporâneos, como: Milton
Nascimento, Lô Borges e Fernando Brant.
Os show são gratuitos e fazem parte da busca pelo resgate e cultura local de São Lourenço, trazendo a música e a
arte como principais atrações.
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COMUNICADO DA DIREÇÃO DO SAAE/SÃO LOURENÇO - MG
A atual direção do SAAE/São Lourenço, MG, que assumiu a autarquia no final do mês de
março, após entendimentos com o prefeito municipal e com a convicção de sua correta administração que então começara, e que iniciou seus trabalhos com o seu aval no sentido da
ampla liberdade nas intervenções julgadas cabíveis para execução de um trabalho ético e absolutamente isento de interferências externas, vem avaliando diversos procedimentos que,
em breve, serão solucionados, equacionados ou modificados em razão, primeiramente, do
interesse público e, sobretudo, no atendimento eficaz aos anseios da sociedade.
Dentre eles, referimo-nos, no presente comunicado, ao pagamento de contas em agentes
arrecadadores, objeto de nota emitida na semana passada na ausência do diretor-presidente
do SAAE que se encontrava em missão oficial na capital, acompanhando o prefeito municipal
na busca de recursos para a cidade e também, a seguir, em contato junto à direção estadual
da Caixa Econômica Federal visando seu retorno (e de sua rede de Casas Lotéricas) para o recebimento de contas da autarquia, cujos primeiros entendimentos foram feitos imediatamente no inicio desta gestão, na busca de solução adequada para melhor atendimento à população, sobretudo aos cidadãos com dificuldades para procederem a seus pagamentos com maior
conforto e facilidade.
Quanto à emissão de avisos de cortes, já havíamos decidido que não haverá mais a necessidade obrigatória do cidadão se dirigir ao SAAE para comprovação do pagamento. Querendo, basta ligar para o número 115 ou 3332-3600 – opcao 1, indicando o equivoco e encaminhando, por e-mail atendimento@saaesaolourenco.mg.gov.br, ou qualquer outra maneira
que melhor lhe convier, a comprovação do pagamento já efetuado. Nestes casos, haverá dilatação/cancelamento do aviso e/ou dos prazos indicados. Já determinamos reforço e agilidade no atendimento aos cidadãos!
Também já estão em estudo a introdução, nos credenciamentos, de medidas legais punitivas a estabelecimentos/instituições que, por qualquer motivo, não repassem, nos prazos
estabelecidos, as comprovações de pagamentos recebidos de cidadãos que, acima de tudo,
merecem e devem receber de todos nós, servidores DO público, o máximo respeito e atenção às suas justas demandas.
Preocupa, e muito, a esta nova administração – e em absoluta sintonia com os chefes do
executivo e do legislativo e vereadores – a plena satisfação dos cidadãos saolourencianos e
dos demais residentes e visitantes, na certeza de que, se não fizermos o melhor esperado por
todos, será feito o máximo possível dentro da mais absoluta legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e probidade, com total transparência, eficácia e agilidade a
que nos impomos, bem como o nosso irrestrito respeito aos órgãos/entidades de acompanhamento, fiscalização, controle e julgamento, além da imprensa, contando para tal com a
adesão e colaboração do excelente, valoroso e comprometido quadro de servidores efetivos
da instituição, neste especial momento de crescimento e reconhecimento das históricas qualidades e dignidade da autarquia e de seus servidores.
Inspiramo-nos, desde o nosso ingresso, há mais de 40 anos, no serviço público, na frase
de Nicolau Maquiavel, que diz:
"NÃO EXISTE NADA MAIS DIFÍCIL DE REALIZAR, MAIS PERIGOSO DE CONDUZIR OU MAIS
INCERTO EM SEU SUCESSO DO QUE ASSUMIR A LIDERANÇA DE UMA NOVA ORDEM DAS COISAS".
A ela, associamos outra, do britânico Winston Churchill:
"Todas as grandes coisas são simples. E muitas podem ser expressas numa só palavra: liberdade; honra; justiça; dever; piedade; esperança."
E acrescentamos: MUITO, MUITO TRABALHO!
Temos, pelo desafio, e contando com a compreensão de todos, a convicção de que poderemos superar as enormes dificuldades atuais em favor de nossa sociedade, merecedora de
elevado respeito, consideração e agilidade em suas demandas.
Em breve, novas notas de esclarecimento poderão ser emitidas, após avaliadas pela presidência - informando definitiva e objetivamente ações e seus respectivos resultados - esclarecendo este e outros assuntos ainda em análise e avaliação.
São Lourenço, 10 de abril de 2018
Presidência do SAAE

XXXVIII Campeonato Sul
Mineiro de Motocross
Contas do SAAE poderão ser pagas
nas Loterias Caixa a partir do dia 25
O Saae de São Lourenço e a Caixa Econômica realizaram, na
tarde desta quarta-feira (11) a formalização do credenciamento para o recebimento de contas pelas Casas Lotéricas.
A data prevista para o início do recebimento das contas pela Caixa é dia 25 de abril.
Participaram da reunião o Prefeito Leonardo de Barros Sanches, o Diretor Presidente do Saae, Eugênio Ferraz, o Superintendente Regional do Sul de Minas da Caixa Econômica, José
Antônio da Silva, o Gerente Regional da Caixa em São Lourenço, Aurelino de A. de Bastos Neto e o Presidente da Câmara
Ricardo de Mattos.

VA I ACO NTEC E R E M SÃO LO U R E NÇO, NO S
DIAS 14 E 15 DE ABRIL , A ABERTURA DO XXVII
CAMPEONATO SUL MINEIRO DE MOTOCROSS.
UMA ÓTIMA OPÇÃO DE LAZER . SÃO LOURENÇO O FE R EC E ÓTI M A I NFR A ESTR U TU R A H O TELEIRA E TURISTICA PARA AQUELES QUE FOREM PRESTIGIAR ESTE EMOCIONANTE ESPORTE, UMA PROVA DE MOTOCROSS, VÁLIDA PELO CAMPEONATO REGIONAL MAIS TRADICIONA L D O PA I S.
Local: Ilha Antônio Dutra (ao) lado do Parq u e d a A gu as )
Completa infraestrutura, praça de alimen tação e s an itár io s .
Sábado. Dia 14: Treinos das 14:30 às 17:00
Domingo. Dia 15: Treinos das 9:00 às 10:30
Provas o f i ci ai s às 11:30
P rem iação 1 7 : 3 0
C ate go r ias p o r o rd em d e largad a:
M X 4 – NAC I O NA L ESTR EA NTES - M X 3 - FEM I NI NA - NAC I O NA L P RÓ M X 2 - I NTE R M E D I Á R I A - M X 5 0 / 6 5 / 8 5 – C ATEG O R I A 2 3 0 C C
M X 5 / 2 T – M X 1 - TAÇ A C I DA D E – FO RÇ A L I VRE
PREMIAÇÃO EM DINHEIRO NAS PRINCIPAIS
C ATEG O R I A S.
L o cu ção : C H R I STI A N M A SC A RY. ( L o cu to r
o f icial d o Bras ile iro )
I n s cr içõ es : R $ 6 0 ,0 0 n a p r im e ira e d es co nto n as d e m ais .
Promoção: Prefeitura do Município de São
L o u ren ço
Secretar ia d e e s p o r te .
Secretár ia d e Tu r is m o
Su p e r v is ão e realização : M o to r
C lu b e Su l M in e iro
C o ntato : ( 35) 9. 9956. 8994 –
W h at s A p p – M au r ício .
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Orquestra de Violeiros realiza show em
São Lourenço para gravação de DVD
No dia 07 de abril, sábado, a Orquestra de Violeiros de São Lourenço realizou um show na cidade para a gravação de um DVD.

Depois de 10 apresentações
pela região durante o ano de
2017 e uma grande campanha
de financiamento coletivo, o show
celebrou a música e a cultura de
raiz, oferecendo ao publico um
repertório com interpretações
dos ritmos tradicionais caipiras.
Com entrada franca, o show
aconteceu na Estação de Trem
de São Lourenço, um lugar que
por si só já resgata a tradição e
a cultura mineira, sendo palco
perfeito para essa gravação.
O evento é uma realização do
São Lourenço Convention & Vi-

sitors Bureau, com patrocínio do
Fundo Estadual de Cultura, Governo de Minas Gerais e apoio
da Prefeitura Municipal de São
Lourenço e da Secretaria de Turismo e Cultura.
A Orquestra de Violeiros de
São Lourenço foi idealizada pelo
professor Gustavo Costa há pouco mais de dois anos com objetivo de resgatar e fortalecer a
cultura caipira mineira, através
da viola, importante manifestação cultural e tradicional da região. Hoje a orquestra é formada por 15 violeiros de diferentes
faixas etárias e sociais.

Fernando Pimentel anuncia criação e ampliação
de bases aéreas para atendimento à população
no interior de Minas Gerais

Helicópteros modelo Esquilo vão agilizar intervenções nas áreas de segurança pública e de saúde em Governador Valadares e Uberaba. Serviço será ampliado em Montes Claros
O governador Fernando Pi- com serviços nas áreas de se- Doce, Jequitinhonha e Mucuri.
mentel anunciou nesta quarta- gurança pública, atendimento
Também em maio será cria-feira (11/4) a criação de bases de emergências de saúde, trans- da a base aérea situada no muaéreas nos municípios de Go- porte de órgãos, resgastes, pre- nicípio de Uberaba, com um
vernador Valadares (Território venção e combate a incêndios, helicóptero, visando cobrir, prioVale do Rio Doce), e Uberaba dentre outros serviços.
ritariamente, as regiões do Tri(Território Triângulo Sul), além
Com a medida os municípios ângulo Mineiro e Noroeste do
da ampliação da base aérea de situados nas regiões de Mon- estado, além da disponibilizaMontes Claros (Território Nor- tes Claros, Uberaba e Gover- ção de mais um helicóptero pate). O anúncio foi feito por meio nador Valadares serão melhor ra reforçar o atendimento na
de sua conta na rede social Ins- atendidos pelos serviços aére- região de Montes Claros, no
tagram.
os do Governo Estadual, uma Norte de Minas.
“Vamos continuar investin- vez que a capacidade de atenAs aeronaves das bases de
do na Polícia Militar, nos Bom- dimento será ampliada, possi- Uberaba e Montes Claros perbeiros, na segurança, na saúde, bilitando a assistência rápida tencem ao Corpo de Bombeimelhorando cada vez mais a e de qualidade a toda popula- ros Militar de Minas Gerais
cobertura aérea para o aten- ção.
(CBMMG).
dimento às mineiras e aos miPara a criação das bases, seA gestão do emprego das
e Desenvolvimento dem a utilização de aerona- monstração do esforço conneiros”, disse o governador. Com rão distribuídos três helicóp- aeronaves caberá ao Comando biente
Sustentável
e da Se- ves, reduzindo-se o tempo de tínuo do Governo do Estado
esta expansão, serão oito as teros, modelo Esquilo, sendo de Aviação do Estado (Coma- cretaria de (Semad)
Estado
de
Agri- atendimento em situações de Minas Gerais em melhorar
bases aéreas, cobrindo todas que já a partir de maio próximo ve), órgão criado para centra- cultura, Pecuária e Abasteciemergenciais.
a qualidade dos serviços presas regiões do estado.
será instalada a base aérea mul- lizar e otimizar o gerenciamen- mento (Seapa).
Entre
estas
ações
estão
a
tados à população em todas
A instalação das bases com- timissão no município de Go- to da frota aérea do Estado,
As
oito
bases
aéreas,
code
resgate,
transporte
de
órregiões do estado, mesmo
põe a estratégia de ampliação vernador Valadares, com um composta por aeronaves do brindo todas as regiões de gãos para transplantes e su- as
diante
das dificuldades deda cobertura da malha aérea helicóptero da Secretaria de Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, representam porte à vida, em que a res- correntes
do quadro de resdo estado de Minas Gerais, se- Estado de Meio Ambiente e De- Minas Gerais, do Gabinete Mi- maior capacidade de respos- posta rápida propiciada pelo trição fiscal
e financeira enguindo o conceito multimissão, senvolvimento Sustentável (Se- litar do Governador, da Polícia ta às demandas de seguran- transporte aéreo é fundamen- frentada, sempre
com muito
em que as aeronaves cobrem mad), para atendimento prio- Civil, da Polícia Militar, da Se- ça pública, saúde, meio-am- tal.
diálogo,
equilíbrio
e trabalho.
determinada região do estado ritário às regiões do Vale do Rio cretaria de Estado de Meio Am- biente e outras que demanA medida é mais uma de- (Texto: Agência Minas Gerais)
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