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Mais uma morte por suspeita de
H1N1 é registrada no Sul de Minas
Homem de 60 anos foi internado para exames na Santa Casa de Itajubá.
Ele havia acabado de voltar de uma viagem e não resistiu. (pág 03)

H1N1

Secretaria de Educação
entrega novos veículos (pág 04)

Palestra na Faculdade Victor
Militares palestram sobre
Hugo “Currículo e Entrevista” (pág 04) segurança rural (pág 06)
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Impeachment não é golpismo

Dilma erra ao classiﬁcar como “golpistas” aqueles que pedem sua saída,
desde que ela ocorra dentro dos legítimos marcos institucionais
A queda de Fernando Collor
de Mello, sacramentada pelo
Congresso Nacional e sob a
mais estrita legalidade constitucional em 1992, é até hoje
lembrada como uma referência da pujança que a nossa democracia alcançou após duas
sofridas décadas de domínio
ditatorial. Naquela época, o
Partido dos Trabalhadores esteve na linha de frente dos protestos pelo impeachment, ao
lado de outras legendas políticas e entidades como a União
Nacional dos Estudantes, a Ordem dos Advogados do Brasil
e a Associação Brasileira de
Imprensa. Mereceram aplausos e passaram à história os
que viram em Collor de Mello
ações ou omissões caracterizadas como crime de responsabilidade.
Nos anos seguintes, durante
os dois mandatos de Fernando
Henrique Cardoso, o PT igualmente liderou manifestações
cujo mote era “Fora FHC e o
FMI”, em referência ao Fundo
Monetário Internacional. Um
direito legítimo, desde que exercido pelas vias institucionais,
daqueles que viam também na

gestão tucana indícios que poderiam levar à saída de FHC do
Planalto, embora a mobilização
não criado ambiente político
propício a que se chegasse ao
impeachment, como aconteceu
com Collor.
história se repete agora; à
medida que o escândalo das
propinas da Petrobras vai ﬁcando mais e mais cabeludo, vários grupos, não necessariamente vinculados a partidos
políticos, têm percorrido ruas
de várias capitais brasileiras
com o refrão “Fora Dilma” –
um novo protesto está marcado para este sábado. A reação
do PT e da própria presidente
a essas manifestações, no entanto, deixa evidente uma incoerência em relação à visão
que o partido tinha das mobilizações que protagonizou no
passado.
“Golpista” é o adjetivo mais
usado nesses casos – e o PT
não está falando apenas dos
verdadeiros golpistas, aqueles
(felizmente, uma minoria) que
pedem um golpe militar que
deponha Dilma: o termo, na
boca da presidente e de outros
membros do PT, engloba qual-

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

Que angústia você
traz no coração?
Toda e qualquer situação
impossível de se resolver,
humanamente falando, tem
solução quando acreditamos
que Jesus é o nosso único
Senhor e tomamos posse
dessa verdade.
Que angústia você traz no
coração? Que peso carrega
na alma? Que preocupação
ou fardo o acompanha? É
algo pessoal? É seu casamento ou namoro? O trabalho?
É uma pessoa querida? Seu
ﬁlho, sua ﬁlha? Seu marido,
sua esposa? Seus pais? Qual
é o seu problema? É um vício? Você está em uma situação de conﬂito? Lembre-se: tudo isso tem solução
em Jesus!
Assim como ao soprar sobre o braseiro as brasas se
reavivam, o Senhor, com o
vento do Seu Santo Espírito,
reaviva a nossa fé. Acredite
nisso.
Talvez, seu problema demore para ser solucionado,
de modo que acabou se desanimando. Talvez você pense: “Isso não tem solução.
Eu já pedi, roguei ao Senhor;

já rezaram por mim, mas a
solução não veio”. Talvez,
você cruze os braços com
desesperança. Mas veja:
Quando você se aproxima
do Senhor, quando vai àquele de quem você precisa, o
poder curador de Jesus, o
poder do perdão e de reconciliação de Jesus, atinge e tira essa sensação de indignidade. Quando lançamos o
nosso olhar para o Senhor,
Ele nos traz a paz.
Deixe que a vida do Senhor
invada você!

quer um que vá às ruas pelo
impeachment. Na opinião da
presidente, seriam golpistas os
que, seja nas tribunas do Congresso Nacional ou nas passeatas, acreditam que a corrupção instalada nos estamentos
governamentais seria motivo
suficiente para desalojá-la do
Palácio do Planalto. Ainda na
semana passada, reunida em
Fortaleza com o diretório nacional do PT, Dilma discursou:
“Esses golpistas que hoje têm
essa característica, eles não
nos perdoam por estar tanto
tempo fora do poder”. Em seguida, tentou relativizar a visão autoritária presente na raiz
da classificação que dá aos
oposicionistas: “Temos de tratar isso com tranquilidade e
serenidade, não podemos cair
em nenhuma provocação e não
faremos radicalismo gratuito,
pois temos a responsabilidade
de governar”.
O impeachment é um instrumento legal e legítimo nas melhores democracias e se aplica
aos governantes que cometam
crimes de responsabilidade –
isto é, que, no exercício do poder, adotem condutas que aten-

tem contra a Constituição e,
entre outros motivos, atentem
também contra a probidade
administrativa. Assim, não poderá ser visto como golpe se
for proposto o impeachment
da presidente se ﬁcar provado
que ela sabia, se beneﬁciou ou
nada fez para conter a corrupção no seio do governo.
Se em 1992 e nos anos FHC
as manifestações populares
eram legítimas, por que não
considerar igualmente legítimos os movimentos que pedem
o “Fora Dilma”? Sem entrar no
mérito da luta, que já comentamos em ocasiões anteriores,
não há razão para condenar sua
manifestação, feita até agora
de forma pacíﬁca e conduzida
sob a proteção de cláusulas pétreas da Constituição que garantem a livre expressão do
pensamento, o que desautoriza a presidente a considerar
como golpistas os que pedem
“Fora Dilma” diante do escândalo da Petrobras. Ao demonizar a oposição, institucional ou
popular, como golpista, a presidente usa palavras e atitudes
que a Constituição confere a
seus adversários.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

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

Um dia que ﬁcou na história
No dia 21 de abril em nossa casa, sempre celebremos
um acontecimento muito
importante, desde de que
me entendo por gente: o
dia do meu batismo. Neste
dia, todos os anos, rezamos
e agradecemos pela graça
de ter recebido o Espirito
Santo e ter me tornado ﬁlha de Deus, membro da
Sua Igreja.
Meu pai conta que quando ele foi batizado, houve
uma grande festa na família e quis repetir isso
com os ﬁlhos (depois com
os netos), para deixar registrada a importância deste Sacramento, através do
qual passamos a fazer parte da família de Deus. E
assim fez comigo e com
meu irmão. Ele fez questão que eu fosse batizada
na Ermida Bom Jesus do
Monte, na mesma pia ba-

tismal que ele, pelo primo
tão saudoso Monsenhor
Fuhad Lage. E houve depois uma festa que dizem
ter sido muito bonita. A
partir de então, a medida
em que fui crescendo, iam
falando sobre aquela data
de um modo tão especial
que não havia como eu
não compreender, apesar
de criança, a profundidade de ser batizada e a necessidade de ser sinal de
luz para o próximo.
Aprendi no seio de uma
família cristã que o dia do
batismo é tão relevante
quanto o dia do nosso nascimento e procuro transmitir isso a meus ﬁlhos, assim como me foi ensinado.
Para mim este dia sempre será especial, e literalmente ﬁcará marcado
como um dia que ﬁcou na
história!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Maria e a Eucaristia

A cor do ano 2016

Em Medjugórie, todas as
mensagens concorrem para
nos centrar na Eucaristia, em
Jesus Vivo. Nossa Senhora
pede que façamos da Missa
nossa vida (de abril de 1998),
que vivamos a missa todos
os dias se as circunstâncias
o permitirem.
“A missa não pode ser substituída por nada”, diz Ela. Mas
também: “São muitos a vir
regularmente (à missa), mesmo se está fazendo mal tempo, porque me querem bem
e desejam manifestar seu
amor. Peço-lhes para demonstrarem seu amor com a vinda
à Missa; o Senhor os recompensará largamente”.
“Convido-os a uma oração
mais ativa e a frequência à
Missa. Desejo que cada uma
de sua missa seja uma experiência de Deus”. (Mensagens
frequentemente citadas pelos videntes).
Em todos os dias do ano,
a Igreja celebra a Eucaristia
que é oferecida a Deus em
sacrifício de louvor, a nós é
distribuída em alimento, e
nos tabernáculos é conservada a ﬁm de que Cristo, presente no Sacramento, seja o

Os consumidores buscam o
bem-estar e a consciência como
antídotos para as tensões modernas, aceitando cores que transmitem psicologicamente a tranquilidade e segurança que são
cada vez mais necessárias. Juntas, Rose Quartz e Serenity evocam o equilíbrio que existe entre
um rosa acolhedor como um
abraço e um tom azul claro mais
frio e tranquilo, reﬂetindo a conexão entre o bem-estar e uma
calma sensação de ordem e paz.
A cor resultante entre Rose
Quartz e Serenity também desaﬁa as percepções tradicionais
de associações de cores.
Em muitas partes do mundo
presenciamos uma indeﬁnição
entre os generos masculino e
feminino, especialmente na moda, que por sua vez impacta as
tendências de cores em todas
as outras áreas do design. Esta
abordagem unilateral da cor
coincide com movimentos sociais em relação à igualdade de

centro e o sustentáculo de
nossa vida.
Maria é a Mãe da Eucaristia e como Mãe, Ela está
sempre junto de seu Filho
Amado: “Onde Jesus está
presente, Eu também lá estou. Junto de cada Sacrário
está também a presença extasiada e jubilosa de nossa
Mãe do Céu”.
Maria nos leva Jesus Eucarístico: “Sobre tudo atraio-vos suavemente para junto
da divina pessoa de meu Filho Jesus presente, como no
Céu, no Sacramento da Eucaristia. Aprendereis cada vez
mais de Mim o gosto da oração de adoração, de ação de
graças, de reparação.
“Adorai-o comigo, comigo
enchei-o de amor, comigo
consolai-o, comigo agradecei-lhe, comigo reparai as ofensas, o gelo e a grande indiferença de que é vítima”.
Agradeçamos ao Senhor
pelo dom da Eucaristia. Agradeçamos por Ele se fazer
nosso alimento, nos fortalecendo na caminhada da
vida e nos preparando para
vivermos eternamente com
Ele, no céu.

gêneros e ﬂuidez, com uma
maior liberdade do consumidor
no uso da cor como uma forma
de expressão, com uma geração que tem menos preocupação em ser estereotipada ou
julgada e uma troca aberta de
informações digitais que abre
nossos olhos para diferentes
abordagens no uso da cor.
Uma escolha de cores simbólicas; um ‘snapshot’ colorido
que representa o que vemos
em nossa cultura, servindo como a expressão de um estado
de espírito e de uma atitude.
Pela primeira vez Pantone introduz dois tons, Quartz Rose
e Serenity como a Cor do Ano
Pantone 2016. Quartz Rose é
um tom persuasivo mas também suave que transmite compaixão e uma certa compostura. Serenity é leve e arejado,
como o ﬁrmamento do céu azul
acima de nós, trazendo alívio
e relaxamento, mesmo em tempos turbulentos.
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Mais uma morte por suspeita de
H1N1 é registrada no Sul de Minas

Homem de 60 anos foi internado para exames na Santa Casa de Itajubá.
Ele havia acabado de voltar de uma viagem e não resistiu.
Um homem de 60 anos morreu nesta quinta-feira (14) sob
suspeita de ter contraído a gripe H1N1 em Itajubá (MG). Luiz
Carlos Valadão teria sido internado para exames na Santa Casa da cidade. O resultado dos
exames sai em 15 dias.
Segundo a Prefeitura de Itajubá, o morador trabalhava em
uma fábrica da cidade, mas havia acabado de retornar de uma
viagem ao Triângulo Mineiro.
Há suspeito é de que a doença
foi contraída nessa viagem.
Com esse caso, o Sul de Minas chega a 11 suspeitas de
mortes por H1N1. Outras duas mortes já foram confirmadas- em Lavras (MG) e Andradas (MG).
Cidades antecipam vacinação
Devido ao avanço de casos
conﬁrmados e suspeitos de H1N1
na região, várias cidades da região decidiram antecipar a vacinação contra a doença. Apenas em Lavras, 9 mil doses do
medicamento foram distribuídos nos postos de saúde.
As cidades de Andradas, Al-

fenas (MG) e Três Pontas (MG)
também anunciaram a antecipação no calendário.
Em Três Pontas, as doses serão aplicadas a partir de segunda-feira (18) e os primeiros a
receberem a vacina serão os
integrantes dos grupos de risco. O número de doses não foi
informado. A cidade tem dois
casos suspeitos de H1N1.

DOM ZECA

Em Andradas, a imunização
começa neste sábado (16). Segundo a Secretaria de Saúde,
nove casos suspeitos da doença estão sob investigação. Em
Varginha (MG), o anúncio da
antecipação foi feito na quarta-feira (13). A expectativa é de
que cerca de 30 mil pessoas sejam imunizadas até o dia 20 de
maio na cidade.

Outra cidade que também
anunciou a vacinação pública
contra o vírus é Pouso Alegre
(MG). A campanha iria ocorrer
apenas no dia 30 de abril, mas
a vacinação já foi antecipada
para esta terça-feira (13) para
os agentes de saúde. As vacinas estarão disponíveis para
pessoas nos grupos de risco a
partir do dia 25.

Casamento

A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Falando Sério

colunafalandoserio@yahoo.com.br

Foi um sucesso!

A Dra Juliana de Godoy realizou uma palestra sobre autismo,
na Câmara Municipal, que foi um grande sucesso na quarta-feira. O público superou todas as expectativas e a palestra do
dia seguinte teve que ser transmitida para um local maior, que
também lotou. Com um profundo conhecimento sobre o tema
aliado a uma fala clara e simples a Dra Juliana de Godoy encantou o público e todos saíram muito satisfeitos. O evento foi realizado com sucesso pela Associação da Pessoa com Deﬁciência,
que tem à frente o vereador Willian, Juliana Lobo e Simone Delﬁn. A associação promete novos eventos deste porte. Vamos
aguardar! (Foto: Nei (Presidente da Câmara), Dra Luciana de
Godoy, Luiz Cláudio (prefeitura).

Vamos combater, porque
esse mosquito mata

Ressocialização

O Presidio de Pouso Alegre, recebeu no dia 06 de abril a visita do Coordenador de Atividades Socioculturais nas Prisões,
José Henrique Martins, que doou um teclado à unidade. O instrumento será utilizado em um projeto musical: a formação da
Banda Fênix. Para o Diretor Geral da unidade, Sérgio Morais,
“este projeto é muito importante na ressocialização dos sentenciados, uma vez que a música é uma das melhores formas
de aproximar o recluso com a sociedade”.

CARLOS LOURENÇO

Lívia Guimarães e Carlos Eduardo (Kadu Eventos), casaram no
último dia 06, em uma linda cerimônia na Igreja Matriz de São
Lourenço. São pais dos noivos: Antônio Carlos de Carvalho Guimarães e Tereza Cristina Pinto Guimarães, e Antônio Carlos da
Silva (In memorian) e Glória Maria. Desejamos aos noivos felicidades. Que Deus os abençoe!!!

São Pedro

Aedes aegypti é o
nome do mosquito que
é popularmente conhecido como mosquito-da-dengue ou pernilongo-rajado, uma espécie de mosquito da
família da África, atualmente distribuído por
quase todo o mundo.
Atualmente, foi descoberto que a fêmea não
se reproduz somente
em água limpa e parada, pelo contrário. O mosquito pode se
reproduzir em águas com altos níveis de poluição, como esgoto. As fêmeas, para picar e sugar o sangue pode percorrer até
2 500 m. Este pernilongo também é responsável por doenças
graves, como dengue, febre amarela, febre zica e chikungunya.
Por se alastrar de maneira rápida esse inseto é considerado assunto da saúde pública. Se este pernilongo não for combatido
poderemos ter os leitos do hospital lotados de pacientes. Vai
começar uma campanha municipal e você tem que ajudar a
combater essa praga, para nossa família e vizinhos não sejam
vítimas deste terrível Aedes aegypti. A cidade precisa de você!

OAB
Esta imagem de Cristo Ressuscitado, grande obra de arte, publicada nesta edição,
é da Igreja de São Pedro, inaugurada recentemente, no Bairro Porta do Céu.

HOTEL GUANABARA (SÃO LOURENÇO) SA
AVENIDA: GETÚLIO VARGAS N.º 423 – CENTRO
SÃO LOURENÇO – MINAS GERAIS
ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
AVISO DE CONVOCAÇÃO
1- Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social à
Avenida Getúlio Vargas n.º 423 em São Lourenço – MG, os documentos a
que refere o Artigo 133 da Lei n.º 6404/76.
2- Ficam os senhores acionistas convocados para as Assembléias Gerais
Ordinária e Extraordinária que serão realizadas no dia 05 de Maio de 2016
às 09:00 h. (nove horas), na sede social a ﬁm deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia:
a) Discussão e votação do relatório da administração, Demonstrações
Financeiras e Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2015.
b) Eleição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal para o exercício de 2016 bem como ﬁxação dos respectivos honorários.
c) Conseqüente reforma dos Estatutos Sociais.
d) Assuntos de interesse geral da Sociedade.
São Lourenço(MG), 22 de Março de 2016.

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

EXPEDIENTE

Cumprimento meu sobrinho Felipe Martins, pela conquista
na OAB/RJ. Que Deus o abençoe. Sucessos!!!
Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra. Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo. Jornalista Responsável: Luciana Dutra
Henriques. Diagramação: Marcio Vinícius Gouveia. 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.

Carmen Sabra Barcia
Diretora Presidenta

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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Polícia Civil reforça valor jurídico do atestado Secretaria de Educação entrega veículos
de antecedentes emitido pela internet
novos às superintendências de ensino

Divulgação/Polícia Civil de Minas GeraisDocumento retirado via web ou nos
terminais de autoatendimento das UAIs tem fé pública e deve ser aceito
O atestado de antecedentes
emitido tanto via internet quanto pelos terminais de autoatendimento das Unidades de
Atendimento Integradas (UAIs)
tem o mesmo valor jurídico daquele retirado, presencialmente, nos postos de identiﬁcação.
A aﬁrmação é do assessor técnico do Instituto de Identiﬁcação da Polícia Civil de Minas
Gerais (PCMG), Evando Assis,
ressaltando que o cidadão não
deve ter dúvida quanto à forma de emissão do documento.
Segundo a PC, os postos de
identiﬁcação têm atendido muitos trabalhadores que alegam
que empregadores têm rejeitado o atestado retirado na web,
especialmente o emitido pelos
terminais de autoatendimento
em formato parecido com um
comprovante bancário. Mas o
assessor técnico do Instituto de
Identiﬁcação enfatiza que, independentemente do modelo
de emissão, o atestado de antecedentes é um documento
que tem “fé pública”.
Autenticidade
Assis esclarece que quando
fornece o documento ao cidadão, o Estado obedece aos princípios da legitimidade e da veracidade da Administração Pública e, por isso, o atestado não
pode ter o reconhecimento e
a validade negados. Ele lembra
que a ferramenta virtual foi
criada justamente para facilitar a vida das pessoas, evitando custo com o tempo e deslocamento.

Também vale reforçar que o
atestado retirado na web possui um “Número de Controle”
logo abaixo da assinatura digital. Esse número possibilita a
veriﬁcação da autenticidade do
documento, a qualquer tempo,
no site da Polícia Civil.
Em Minas Gerais, foram emitidos, em 2015, quase dois milhões de atestados de antecedentes. Já nos meses de janeiro e fevereiro deste ano foram
fornecidos, presencialmente,
46,5 mil atestados. Mas a retirada do documento pelo site
da Polícia Civil tem sido maior:
278,2 mil atestados foram retirados, via internet, nos dois
primeiros meses de 2016.
Processo de emissão
O atestado de antecedentes é
exigido, geralmente, para posse
em cargos públicos, por empregadores e para retirada de passaportes. O documento é emitido pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) de forma gratuita.

O serviço online está disponível no site da PCMG, exclusivamente, para portadores de
Carteira de Identidade do Estado de Minas Gerais. O atestado de antecedentes para portadores de CI de outros estados
deverá ser requerido pessoalmente em um posto de identiﬁcação ou nas Unidades Integradas de Atendimento (UAIs).
No interior, onde não houver
atendimento nos postos, o interessado pode procurar uma delegacia de polícia (link abaixo).
A Polícia Civil observa que as
pessoas menores de 18 anos
não têm obrigação legal de apresentar atestado de antecedentes. Por isso o serviço não está
disponível para esse público.
Um dos documentos exigidos
para a retirada do atestado de
antecedentes é a Carteira de
Identidade. Quem não é do estado de Minas Gerais e não possui o RG emitido pela PCMG deverá apresentar obrigatoriamente a CI do seu estado de origem.

Ao todo, são 65 caminhonetes para as regionais, um investimento de mais de R$ 7,5 milhões
O Governo de Minas Gerais
e a Secretaria de Estado de Educação (SEE) promoveram, nesta quinta-feira (14/4), a entrega de veículos para as 47 Superintendências Regionais de
Ensino (SREs) da SEE. Ao todo,
foram destinadas 65 novas caminhonetes, sendo que cada
superintendência recebeu ao
menos um veículo. Na cerimônia de entrega estiveram presentes a secretária de Educação, Macaé Evaristo, além de
diretores das SREs e gestores
da Educação.
Das 47 superintendências,
18 receberam dois veículos e
29 uma unidade. Para a aquisição dos veículos - caminhonetes Amarok com tração nas
quatro rodas - foram investidos R$ 7.572.500,00. O valor
unitário foi de R$ 116.500,00.
As SREs que receberão dois
veículos são Almenara, Araçuaí, Curvelo, Diamantina,
Governador Valadares, Guanhães, Janaúba, Januária, Montes Claros, Paracatu, Pirapora,
Teófilo Otoni, Uberaba, Uberlândia, Unaí e as Metropolitanas A, B e C.
Segundo a secretária de Estado de Educação, Macaé Evaristo, as superintendências onde o acesso às escolas é mais
complexo receberam dois veículos. “Em algumas comunidades, as estradas sequer são
pavimentadas e em alguns casos as distâncias também são
longas”, disse.
Os novos veículos serão utilizados pelas regionais no trabalho que realizam de acom-

panhamento e atendimento
junto às escolas estaduais. Para a diretora da Superintendência Regional de Ensino de Januária, Stela Aparecida de Abreu
Santos, as caminhonetes vão
contribuir para a otimização do
trabalho.
“Nossas escolas estão distribuídas em 19 municípios. As
estradas na nossa região estão
em péssimas condições. Apenas 6 municípios têm acesso
com estrada asfaltada, e os carros que utilizamos são bem precários. Com os novos veículos,
poderemos oferecer mais conforto e segurança no deslocamentos do servidores, como
inspetores e analistas educacionais, para o atendimento das
escolas”, observou Stela.
“Especialmente para a nossa SRE, que é uma região de
grandes dificuldades geográficas e econômicas e com uma
área de abrangência muito
grande, será um grande diferencial para o nosso trabalho.
Lá nós não fazemos visitas, mas
um verdadeiro rally educacio-

nal no sertão. Essa demanda
foi apresentada no ano passado à Secretaria de Estado de
Educação e hoje estamos muito satisfeitos com a entrega
desses carros, solicitação que
não somente foi atendida, mas
estendida para todas as regionais de ensino”, comemora a
superintendente.
Para Ermelindo Martins Caetano, da SRE Metropolitana C,
a cerimônia de entrega das chaves é um momento de celebração das realizações do governo
mineiro. “Demonstra a aproximação do governo com as Regionais, com as escolas, com
os alunos e a população atendida pela Educação”.
Já o diretor da SRE Montes
Claros, José Gomes Filho, pontuou que a aquisição irá melhor
o atendimento às escolas. “A
Superintendência de Montes
Claros atende 30 municípios e
169 escolas. É uma SRE muito
extensa e esses dois veículos
vão contribuir muito para o
atendimento às unidades de
ensino”, reconheceu.
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Acesse o nosso Portal: almg.gov.br

SEJA VOCÊ
QUEM FOR, NÓS
TRABALHAMOS
MUITO
POR VOCÊ.

A Assembleia Legislativa se empenhou muito para superar os desafios de 2015.
No palco da democracia, o bom embate de ideias foi fundamental para enfrentar a crise econômica,
aprimorar o gerenciamento dos gastos no Parlamento e melhorar a vida dos mineiros.

MEIO AMBIENTE
- Instalação da Comissão Extraordinária das Águas
- Realização do seminário legislativo Águas de Minas III:
Os Desafios da Crise Hídrica e a Construção da Sustentabilidade
- Instalação da Comissão Extraordinária das Barragens
- Instalação da Cipe Rio Doce na 18ª Legislatura
- Realização da campanha Assembleia Solidária, destinada
à coleta de doações para as vítimas da tragédia de Mariana
- Aprovação do projeto de lei que reestrutura o Sistema
Estadual do Meio Ambiente – Sisema
- Aprovação da lei que fomenta o desenvolvimento da
produção e da comercialização de energia solar

SAÚDE E EDUCAÇÃO
- Aprovação da lei que garante o pagamento do piso salarial
nacional aos professores e aos demais profissionais da educação
- Criação do Programa Estadual de Transporte Escolar para
os alunos da rede estadual de ensino residentes na zona rural
- Aprovação do projeto de lei que permite a cirurgia de reconstrução
de mama pelo SUS
- Realização de ciclo de debates sobre a prevenção
ao uso de drogas
- Criação de comitês para orientar os magistrados na análise
de ações que buscam garantir medicamentos ou tratamentos
médicos negados pelo poder público ou por planos de saúde

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
- Aprovação da revisão do indexador que corrige a
dívida do Estado com a União
- Realização de ciclo de debates sobre a retomada do
desenvolvimento econômico de Minas Gerais

CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
- Instalação da Comissão Extraordinária das Mulheres
- Realização do ciclo de debates Perspectivas e Desafios
das Políticas de Direitos Humanos
- Realização da campanha Mais Mulheres na Política
- Oferta de cursos de formação política para mulheres
na Escola do Legislativo
- Instalação da Comissão Extraordinária do Idoso
- Realização da 12ª edição do Parlamento Jovem de Minas
- Realização de debate público sobre a redução
da maioridade penal
- Realização de debate público sobre genocídio
da juventude negra no Brasil
- Reforma da Praça da Assembleia
- Comemoração dos 20 anos da TV Assembleia,
a primeira TV legislativa do País
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Palestra na Faculdade Victor Hugo
“Currículo e Entrevista: Abrindo as
portas para o Mercado de Trabalho”

Na última semana, a Faculdade Victor Hugo proporcionou
para alguns alunos ingressantes de seus Cursos uma palestra com o tema: “Currículo e
Entrevista: Abrindo as portas
para o Mercado de Trabalho”.
Na oportunidade, foi abordada a importância da elaboração
de um bom currículo como for-

ma de seleção das empresas,
bem como a apresentação e
postura do candidato em uma
entrevista de emprego.
A palestra foi proferida pelo
professor da Faculdade Victor
Hugo, Odilon Antônio Cardoso,
Economista, pós graduado em
Administração Pública, que discorreu com maestria sobre o

tema, encantando a todos os
presentes. A interatividade entre palestrante e alunos foi o
“ponto alto” da palestra.
Mais uma vez a Faculdade
Victor Hugo mostra sua excelência na constante busca pelo
incentivo e auxílio aos seus alunos na entrada do seletivo Mercado de Trabalho.

IMPOSTO DE RENDA SOLIDÁRIO
Se você ainda não declarou e necessita declarar o Imposto
de Renda Pessoa Física (IRPF), tem até 30 de abril para fazer.
O curso de Ciências Contábeis da Faculdade de São Lourenço em continuidade à sua missão promoverá o “Imposto
de Renda Solidário” que neste ano visará a ajudar o Asilo
São Vicente de Paulo.
É obrigado a declarar, entre outros critérios, aqueles que
receberam rendimentos tributáveis em 2015 acima de R$
28.123,91.
Para participar do Imposto de Renda Solidário 2016 o contribuinte deverá comparecer na Faculdade no dia 16 de abril
entre 9:00 e 16:00 horas
Os interessados deverão trazer:
• Declaração do ano anterior e número do recibo, Informe
de Rendimentos 2015;
• Recibos de pagamentos efetuados (médico, dentista, escola);
• Relação de dependentes com número do CPF;
• Extratos de Conta Corrente ou Poupança;
• CD ou Pen Drive para gravar os dados do novo imposto;
• Documentos pessoais (RG, CPF, Título de Eleitor);
• Comprovante de residência e
• Dois quilos de alimentos não perecíveis.
Participem...
Professor Nei Domiciano da Silva
Coordenador do Curso de Ciências Contábeis

Militares palestram sobre
segurança à comunidade rural
A patrulha rural realizada em
Baependi nessa quarta-feira (13)
foi a oportunidade perfeita para militares conversarem de
perto com a comunidade e passarem noções de segurança.
O militares foram aos bairros
Gambarra e Rêgo d’água. A equipe composta pelo Sgt Rocha e
Cb Maurício deram palestras
nas escolas e ﬁzeram reunião
com professores e moradores.
O que mais foi enfatizado foram as orientações sobre violência, voltada principalmente
para os alunos, e dicas de segurança à comunidade rural.
Além disso foi falado também
sobre um assunto importante:
a resistência às drogas. Não à
toa a presença do Cb Maurício,
do Programa Educacional de
Resistência às Drogas (Proerd),
foi essencial para tratar do assunto e tirar dúvidas da comunidade.
O Proerd consiste num esforço cooperativo estabelecido entre a Polícia Militar, a Escola e
a Família, tendo como visão
construir um mundo no qual os
jovens de todos os lugares estejam capacitados para respeitar os outros e para escolherem
conduzir suas vidas livre do abuso de drogas, da violência e de
outros comportamentos perigosos.
Dentre os objetivos do Proerd estão: estabelecer relações
positivas entre alunos e policiais militares, professores, pais,
responsáveis legais e outros líderes da comunidade escolar;
e permitir aos estudantes exer-

garem os policiais militares como servidores, transcendendo
a atividade de policiamento tra-

dicional e estabelecendo um
relacionamento fundamentado
na conﬁança e humanização.
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Governador se reúne com
superintendentes regionais de ensino
Lideranças da área da educação destacam ações da gestão de
Fernando Pimentel que impactam positivamente o segmento
O governador Fernando Pimentel se reuniu nesta quinta-feira (14/4) com os 47 titulares das Superintendências Regionais de Ensino (SREs), no
Palácio Tiradentes, em Belo
Horizonte, para fazer um balanço das atividades que vêm
sendo realizadas na área da
educação no Estado. Os superintendentes destacaram ações
implementadas pelo Governo
de Minas Gerais desde o ano
passado e que têm dado resultados positivos.
Pimentel destacou que, apesar das dificuldades financeiras pelas quais o Estado atravessa, o Governo está trabalhando e conseguindo produzir bons resultados para Minas
Gerais. “No caso da educação,
eu fico muito feliz porque sempre foi uma grande preocupação nossa. Essa equipe que
trabalha junta há bastante tempo veio aprimorando uma concepção de trabalho e agora
conseguimos ampliar para o
Estado inteiro”, afirmou.
O governador também destacou o papel do educador e
dos superintendentes diante
dos desafios que são apresentados à educação no século
XXI. “Há abundância de fontes
de informação para o jovem
hoje, e a escola não pode ser
só uma a mais, senão ela perde o protagonismo. Então, a
escola está desafiada a se reinventar e não há como fazer isso sem os professores que,
mais do que nunca, têm que
ser líderes dentro de sala de
aula. E os superintendentes
também têm que ser uma liderança, uma referência na
comunidade, fazer a tarefa de
motivar as pessoas nesse pro-

cesso de reinventar a escola e
a educação”, disse.
A superintendente Regional
de Ensino de Uberaba, Marilda Ribeiro, destacou a importância da participação popular,
por meio da implantação dos
Fóruns Regionais de Governo.
“Esses encontros que temos
tido em cada um dos territórios têm sido de uma aproximação imensa com as comunidades e os alunos. Mais do
que isso, é uma oportunidade
de sabermos realmente as suas demandas”, avaliou.
Stela Santos, superintendente Regional de Ensino de Januária, destacou os projetos voltados para as minorias. “As ações
e os projetos feitos nas 47 SREs
têm contribuído para a transformação da vida das pessoas,
com a redução das desigualdades educacionais e sociais. Eu
destaco a campanha Afroconsciência que, após seu lançamento, já resultou em projetos
nas comunidades, que têm participado, inclusive, de prêmios
nacionais relevantes e colocan-

Espólio Pedro Pinto Scarpa – Granja Santa Marta, torna público que
obteve do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, através
do Processo n° 06042/2004/005/2012,
Licença de Operação, para avicultura de postura, no município de Passa Quatro-MG, válida por 4 anos,
condicionada ao cumprimento do
Plano de Controle Ambiental.

do as escolas quilombolas de
Minas Gerais no cenário nacional como exemplo de experiências exitosas”, disse.
Já o superintendente Regional de Ensino de Uberlândia,
Jakes Paulo, chamou a atenção
para os aportes ﬁnanceiros feitos pelo Estado para a garantia
de alimentação e transporte
escolar. “A partir do momento
em que a gente aumenta o recurso da alimentação escolar,
esse dinheiro também está sendo investido na agricultura familiar. Essas ações combinadas
são de grande importância social, asseguram a qualidade de
vida para os alunos”, ressaltou.
Os educadores deram destaque ainda para a valorização
da carreira do magistério, os
investimentos em obras nas
escolas estaduais e o incremento das vagas na escola integral.
O encontro contou com a presença dos secretários de Estado de Educação, Macaé Evaristo, de Governo, Odair Cunha,
e de Planejamento e Gestão,
Helvécio Magalhães.
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EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO CONTINUADO 2016 / 2º SEMESTRE
O Diretor da Faculdade Victor Hugo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com
o § 3º do art. 32 da PN nº 40/2007, torna público que se acha instituído o Processo Seletivo com
a ﬁnalidade de ocupação das vagas para o 2º Semestre letivo de 2016 que será realizado em
uma única etapa, sendo ao mesmo tempo qualiﬁcatório e classiﬁcatório, dando acesso ao curso
de Pedagogia com 90 vagas, com duração de 7 semestres, ao curso de Administração com 50
vagas, com duração de 8 semestres, ao curso de Gestão Comercial com 50 vagas, com duração
de 4 semestres, Curso de Recursos Humanos com 50 vagas, Curso de Negócios Imobiliários com
50 vagas e Curso de Gestão Pública com 50 vagas ou ainda algum novo curso que possa ser autorizado neste período, todos no período noturno, cuja primeira avaliação acontecerá no dia 25
de Abril de 2016 às 19h. Caso as vagas não sejam preenchidas será aberto o Processo Seletivo
Continuado, cujas inscrições podem ser feitas a partir de 27 de Abril, através do site www.victorhugo.edu.br ou na secretaria da Faculdade, cujas avaliações poderão ser agendadas, a
partir desta mesma data, com exames de segunda a sexta feira nos horários de 9 horas, 14
horas e 20 horas, ou ainda nos sábados e domingos, sempre às 9 horas, em datas previamente
divulgadas em nosso site, na Faculdade Victor Hugo, à Avenida D.Pedro II, 135 – São Lourenço.
Para inscrever-se o candidato deverá preencher formulário disponível no site, pagar a importância de R$ 30,00 e apresentar um documento original (Cédula de Identidade, Carteira de Trabalho ou Carteira Nacional de Habilitação). Não haverá devolução da taxa de inscrição exceto
quando não formar turma. Não haverá revisão de provas. O candidato deverá apresentar o comprovante de inscrição e o documento de identidade utilizado no ato da inscrição. As matrículas
dos candidatos classiﬁcados serão sempre imediatamente após o resultado, tendo até 24 horas
após o mesmo para efetuá-la, sendo que esgotado este prazo, a Faculdade poderá convocar novo
candidato. As matrículas não efetuadas dentro do prazo previsto não garantem a vaga do candidato em data posterior, estando este sujeito a novo processo seletivo. A secretaria da Faculdade
efetuará matrículas das 8h e 30 min. às 21h., onde o aluno apresentará obrigatoriamente os documentos constantes no Edital de Processo Seletivo 2016/2º Semestre disponibilizado na íntegra
no site www.victorhugo.edu.br . A utilização de documentos falsos como meio comprobatório de
Conclusão do Ensino Médio anulará, a qualquer tempo, todos os atos escolares publicados no nome do interessado. As matrículas que se façam por determinações judiciais, ﬁcarão na dependência do que venha a decisão ﬁnal pelo Poder Judiciário. A inscrição ao Processo Seletivo implicará
na aceitação plena das normas estabelecidas no presente Edital, na legislação especíﬁca e do Regimento da Faculdade Victor Hugo. O cancelamento da matrícula pela não apresentação dos documentos exigidos para a mesma no período ﬁxado para a entrega destes não dará direito a reembolso dos valores pagos e abrirá vaga para o candidato classiﬁcado seguinte, conforme o resultado do Processo Seletivo. A Faculdade Victor Hugo reserva 40% (quarenta por cento) de suas
vagas, respeitadas as vagas de cada curso, para os inscritos pelo ENEM. A Mantenedora reserva-se
o direito de não iniciar turmas com menos de 25 alunos matriculados pagantes, sendo que nesta
hipótese, serão reembolsados pelo valor pago na inscrição. São Lourenço, MG, 20 de Abril de 2016.
Adolfo Cherman Direzenchi - Diretor da Faculdade Victor Hugo.

Claudio Penedo Scarpa e outros,
por determinação do Conselho
Estadual de Política Ambiental –
COPAM, torna público que solicitou, através do Processo nº
06042/2004, renovação da Licença de Operação, para Avicultura
de postura, localizado no município de Passa Quatro – MG.

Espólio Pedro Pinto Scarpa –
Granja Santa Marta, torna público que obteve do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, através do Processo nº
06042/2004/003/2011, Revalidação da Licença de Operação, para avicultura de postura, em Passa Quatro - MG, válida por 6 anos.
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