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PROERD em São Lourenço
forma mais 772 alunos

772, este é o número de alunos que a Polícia Militar conseguiu conscientizar sobre os malefícios das drogas no ano de 2016, no município de São Lourenço. (pág 04)
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atinge nível mais alto (pág 04)
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EDITORIAL O papel do congresso
jornalismo@portalalternativa.com.br

A situação do país é crítica, crises na política e na economia
com fortes reﬂexos negativos na
sociedade. Não é apenas uma
crise, são varias ao mesmo tempo, inclusive moral e ética, tornando preocupante o cenário.
Arrecadação ﬁscal estagnada,
produção em queda, atividades
comerciais e de serviços em declínio, desequilíbrio cambial, balança comercial com números
desanimadores, desemprego com
altos porcentuais, inﬂação crescente, recessão geral.
Porém, há esperança de recuperação, o Brasil enfrentou outros
períodos difíceis e sobreviveu. Novamente é o momento de repetir
a conclamação de união nacional,
pacto pelo país, todos lutando juntos, setores produtivos e a população, que não geraram a crise,
mas com ela não podem conviver.
Cabe a cada um fazer sua parte,
principalmente o governo e os políticos, diretamente responsáveis
pela situação.
Ao governo compete adotar
medidas necessárias à recuperação. É preciso reorganizar as
contas públicas, enxugar a máquina administrativa, reduzir gastos e, sobretudo, implantar as
reformas prioritárias, entre elas
a da Previdência Social, sendo
urgente a revisão geral do sistema, incluindo ampliação da idade para aposentadoria e desvinculação do salário mínimo como

parâmetro de cálculo de benefícios. Trata-se de medida severa, mas não justiﬁca a oposição
das centrais sindicais que não
estão vendo, ou não querem ver,
a realidade do problema. Se a
Previdência Social não for recuperada chegará o dia em que nem
Previdência haverá, o sistema
está em vias de falência e se não
houver profunda e séria reforma, inexoravelmente quebrará...
Além das reformas previdenciária e trabalhista, já em discussão, há outras medidas tomadas,como
a questão da dívida dos estados.
Foi adotada uma saída emergencial, temporária, de certa forma
apenas adiando o problema que,
todavia, tem de ser solucionado.
É evidente que o endividamento
dos governos estaduais decorre
de falhas de gestão, porém a situação não pode continuar com
alguns entes federativos sem condições de pagar seus funcionários. O governo federal ao dar
essa trégua determinou, com
muito acerto, que estados e municípios adotem diretrizes para
limitar os gastos, como a própria
união está se impondo. Épreciso
fortalecer o cumprimento da Lei
de Responsabilidade Fiscal (LRF),que
contém determinações claras que
não vêm sendo cumpridas, como o gasto com funcionalismo
ultrapassando o teto estabelecido. Despesas acima da arrecadação causam desajuste das con-

MONS. JONAS ABIB

Reﬂexão
De Deus não vem nenhum mal, não
é Ele quem nos envia angústias

Não é o Senhor quem nos
dá o pão da angústia, isso vem
dos próprios acontecimentos
e da nossa fragilidade.
Quando a angústia vem, o
Senhor não se aparta de nós;
ao contrário, Ele está ao nosso lado, como Mestre, para
nos conduzir na tribulação. A

palavra-mestra é “confiar”.
Diga com fé: “Senhor, eu confio em Vós, por isso eu vou
em frente, porque acredito”.
O Senhor quer transformar
os corações mais endurecidos,
as pessoas mais estragadas
em pessoas cheias do Espírito Santo.

diante da crise
tas públicas.
O governo encaminhou ao Congresso proposta de emenda constitucional limitando os gastos da
União, estados e municípios aos
índices inﬂacionários; é ótima
iniciativa que, também, depende de passar no parlamento.
Outra acertada decisão do governo federal determina que a
nomeação de diretores de estatais obedeça critério de competência técnica e não mais de
indicação política que limita e
restringe a autonomia dos gestores que acabam manietados,
tendo que primeiro atender aos
interesses de seus indicadores,
ou “padrinhos”. Essa submissão
política é a causa não só de má
administração como de corrupção nas estatais, como estamos
assistindo.
Todas essas propostas e projetos de reorganização do Estado
brasileiro dependem de discussão e algumas até de aprovação
do legislativo, daí a importância
dos membros do Congresso terem uma visão altruística de sua
atuação. O foco do Congresso
Nacional deve ser a responsabilidade para atuar em favor do
país. Não é por ser um ano de
eleições que se deixe de discutir
a aprovar as propostas que podem não agradar ao eleitorado
e, por causa, disso congressistas
eximirem-se dessa responsabilidade temendo desagradar a

grupos políticos aliados nos estados e municípios. Acima de tudo está a obrigação de reequilibrar o país. Se houver omissão,
a população vai cobrar da classe
política, que já está com a credibilidade afetada e acabará mais
desprestigiada.
Entendo que nesse contexto
todo é que sobressai o papel do
Congresso Nacional, especialmente da Câmara Federal, porque reformas e medidas duras
enfrentam natural resistência
popular, cabendo aos deputados,
representantes do povo, atuar
no esclarecimento da população,
no convencimento geral para que
o próprio Congresso tenha apoio
da sociedade para aprovar as mudanças exigidas a ﬁm de que o
país se recupere e retome o rumo do crescimento, estabilidade
e governabilidade. Deve o Congresso estar ciente da gravidade
do momento e entender que defender interesses pessoais e eleitorais é ir totalmente contra interesses maiores do Brasil e dos
brasileiros que protestam exigindo coerência e espírito público.
Oposição ao governo é normal
na democracia, oposição ao país é falta de patriotismo, de visão
política e de cidadania.
Luiz Carlos Borges da Silveira
é empresário, médico e
professor. Foi Ministro da
Saúde e Deputado Federal.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Maria, Mãe da Eucaristia
Eu sou a Mãe da Eucaristia! Na Eucaristi a, Jesus está realmente presente com
seu corpo, sangue, alma e
divindade.
Na Eucaristi a está realmente presente, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele
Deus que, nele, Eu vi em todos os momentos de sua vida terrena, ainda que escondido sob o véu da natureza
frágil e fraca, que se desenvolvia através do ritmo do
tempo e do seu crescimento humano.
Filhos prediletos, por um
milagre de amor, que só no
céu podereis compreender,
Jesus vos concedeu o dom
de permanecer sempre convosco na Eucaristia.
Peço que se volte a fazer,
em toda a parte, as horas
de adoração na presença de
Jesus exposto no Santí ssimo Sacramento. Se soubésseis quanto Jesus Eucarísti
co vos ama, como um pequeno gesto do vosso amor
O enche de alegria e consolação!
Visitai com frequência o

Tabernáculo; vivei perante
o Tabernáculo; rezai diante
do Tabernáculo.
Quando ides à sua presença, Ele vos vê; quando lhe
falais. Ele vos escuta; quando lhe conﬁ ais alguma coisa, Ele acolhe em seu Coração toda vossa palavra; quando pedis, Ele sempre vos
atende.
Fazei de Jesus o Amigo mais
querido, a Pessoa da vossa
maior conﬁ ança, mais desejada e mais amada. Dizei
a Jesus que O amais; repeti
-o frequentemente, porque
é somente isto que O faz
imensamente feliz, que O
consola de todas as ingrati
dões, recompensa-O de todas as traições...
Eu sou a Mãe da Eucaristia! Quero conduzir a Jesus,
presente na Eucaristia, um
número sempre maior de
meus ﬁ lhos, para que Ele seja adorado, amado, agradecido e gloriﬁcado por todos.
Fonte: Aos Sacerdotes,
ﬁ lhos prediletos de
Nossa Senhora.

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

Coisas da vida...
Dia desses li uma frase
que me chamou bastante
atenção: Não deixe sua felicidade depender daquilo que não depende de
você. O autor estava realmente inspirado e também
me inspirou...
Grande parte das coisas
da vida está em minhas
mãos. De mim depende
a minha alegria ou tristeza,
a minha satisfação e a minha frustração, conforme
as pegadas em que piso,
conforme as escolhas que
faço diariamente de como
viver, como encarar os fatos, como me portar diante das situações, o que pensar, falar, sentir, como agir...
Mas, infelizmente, nem
todas as coisas podem ser
determinadas pelos meus
sonhos, meus projetos e
meus ideais. É preciso entender que o outro não é
obrigado a viver como eu
vivo, a querer o que eu

quero para ele, a fazer como eu o orientaria que ﬁzesse.
O que cabe a nós, façamos da melhor maneira.
A gente deve “dar a vida”
e lutar com todas as forças para mudar o que pode ser mudado. Entretanto, há fatores que independem de nossa vontade,
de nosso desejo e de nossas intenções. É urgente
compreendermos que há
coisas que fogem ao nosso controle. Nestes casos,
restam apenas as mais eﬁcazes de todas as armas:
oração e aceitação.
Enﬁm, que nossa felicidade jamais se abale, já
que felicidade, mesmo não
sendo sempre completa,
não deixa de ser felicidade por isso. Sejamos felizes, apesar dos contratempos, construindo a nossa
história com determinação e amor...

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Dicas para não daniﬁcar o
cabelo durante o treino!

Se você é uma “ratinha” de academia sabe que treinar necessita de
muito esforço e suor não é mesmo? Para manter o corpo em dia e a
silhueta enxuta é preciso muita força de vontade , sabemos também
que é muito difícil deixar os cabelos bonitos principalmente quando
se treina todos os dias , devido o suor excessivo. Preste bastante atenção nas dicas que separei abaixo e coloque-as em prática!
1 – PRENDA O CABELO COM CUIDADO!
Se você vai malhar, praticar aquela corrida ou seja qualquer outra
atividade física então prenda os cabelos da maneira certa. Prender os
ﬁos durante a atividade física é fundamental. Isto não só facilita a execução dos exercícios, como protege-os do contato com o suor – ele
contém sal, que pode daniﬁcar o cabelo. Além disso, prender os cabelos evita que os ﬁos enganchem em alguma divisão ou dobra dos aparelhos de musculação. Quando for prender o cabelo escolhe por um
modelo de elástico forrado com tecido, que evita que os ﬁos se quebrem. Outra dica importante, é mudar o penteado com frequência
para não quebrar os ﬁos. Aposte no bom e velho rabo de cavalo ou em
clássico coque frouxo. Agora se você tem franja, use uma faixa de cabelo para que o cabelo não entre em contato com o suor.
2 – INVISTA NOS PRODUTOS COM PROTEÇÃO SOLAR
Se você é daquelas que adora uma caminhada ou uma boa corridinha, isto é ;pratica esportes ao ar livre então deve investir em produtos com protetor solar na pele. e também nas madeixas, atualmente
existem linhas ótimas com protetor solar destinados a proteger os ﬁos
dos danos dos raios solares. Escolha um bom leave-in que contenha
protetor e faça a sua atividade física sem daniﬁcar os cabelos.
3- SUOU? ENTÃO LAVE OS CABELOS
Se você é daquelas que transpira e muito e ﬁca com os cabelos ensopados de suor logo após o treino seja ele qual for então não tenha
medo de lavar os ﬁos assim que chegar em casa. Escolha produtos mais
suaves porém é essencial remover o suor do cabelo pois ele acaba ressecando as madeixas devido o suor seco deixar uma camada de sal nos
ﬁos e no couro cabeludo, fazendo com que o cabelo ﬁque extremamente ressecado e frisado.
4 – NUTRIÇÃO E HIDRATAÇÃO COM FREQUÊNCIA!
Para ter cabelos bonitos e saudáveis é preciso nutrir e hidratar os
ﬁos com frequência.
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Cultura empreendedora e economia criativa são
caminhos para diversiﬁcação da economia no estado

Tecnologia e inovação são segmentos da vez para investimentos,
geração de empregos e renda. Em
Minas Gerais, o apoio e incentivo
à indústria criativa tem espaço nas
linhas de ação do Governo do Estado, sobretudo com foco na diversiﬁcação da economia e o fomento aos novos negócios.
Os produtos tecnológicos, inclusive, também já marcam presença
na balança comercial, avaliados
em estudo da Fundação João Pinheiro (FJP) como estratégicos para a ampliação das inovações tecnológicas e da competitividade
mineira no mercado internacional.
As empresas embrionárias (startups), por exemplo, contam com
o apoio do maior programa de aceleração de startups de Minas Gerais, o Seed. Com nova sede inaugurada recentemente na capital,
no tradicional Espaço CentoeQuatro, o programa leva às startups
selecionadas formação empreendedora, mentoria, capital semente (de até R$ 80 mil) e o contato
entre equipes numa verdadeira
conexão com o ecossistema local.
Tudo isto dentro de uma ação macro – o programa Minas Digital –
que engloba o Seed e outras iniciativas com o propósito de gerar
o desenvolvimento econômico e
social a partir da inovação, economia digital e economia criativa.
“O Governo de Minas Gerais tem
sua aposta central em inovação e
empreendedorismo para o desenvolvimento do estado, transformando economia criativa e cultura empreendedora em política pública”, destaca o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Miguel Corrêa. “Acreditamos que uma das formas de
crescer é continuar investindo em
tecnologia e nos proﬁssionais que
querem empreender no estado e,
assim, desenvolvemos programas
que visam articular o ecossistema

mineiro”, complementa.
Hoje, conforme dados da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Sectes),
Minas Gerais conta com mais de
400 startups, sendo o segundo estado brasileiro em número de empresas. O estado também abriga
o San Pedro Valley, primeira comunidade de startups do Brasil e
polo de empreendedorismo, que
é referência para negócios de base tecnológica no país. Além disso,
mais de 20 incubadoras estão distribuídas em 16 cidades mineiras.
“Investir em economia criativa
é acreditar no papel das startups
e do ambiente empreendedor do
estado para impulsionar o desenvolvimento de tecnologias, novas
soluções e oportunidades, gerando crescimento e aquecendo o
mercado mineiro. Assim, Minas
Gerais vem despontando como polo de inovação e tecnologia no Brasil e nosso objetivo é crescer ainda mais para ser referência na América Latina”, conclui Miguel Corrêa.

Desenvolvimento Econômico
Os produtos de alta tecnologia
estão reﬂetidos na pauta de exportações mineiras e a diversiﬁcação da matriz econômica nas estratégias para o desenvolvimento
econômico no estado. Entre outras ações, a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) tem trabalhado para fomentar o desenvolvimento de novos negócios.
Com o ‘Programa Codemig de
Incentivo à indústria Criativa’, por
exemplo, a proposta é, até o ﬁm
de 2018, investir mais de R$ 20
milhões em iniciativas que valorizem segmentos, entre elas Novas
Mídias e Design.
Por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), o Governo do Estado
também tem deﬁnido novas polí-
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ticas de desenvolvimento. Entre
diversas atividades realizadas pela pasta, justamente para a diversiﬁcação e retomada do crescimento, estão, por exemplo, projetos
de infraestrutura tecnológica, com
potencialidades que podem atrair
investimentos e permitir avanços.
“A balança comercial de Minas
Gerais mostra que o estado tem
avançado no comércio de produtos de alta tecnologia e com maior
valor agregado, com destaque para os setores biotecnológico, aeroespacial e químico. O avanço
nessas áreas é um diferencial para a economia mineira, pois revela o crescimento da indústria que
utiliza cada vez mais pesquisa e
desenvolvimento”, aponta o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fábio Cherem.
De acordo com o secretário, a
biotecnologia de Minas Gerais é
referência na produção de insulina
e de serviços clínicos e laboratoriais
que são comercializados no mercado doméstico e internacional.
Destaque, ainda, para o agronegócio, que tem utilizado a tecnologia
e a inovação para tornar referência
mundial o café mineiro e outros
produtos agrícolas amplamente exportados para os quatro cantos do
planeta. “No setor aeroespacial,
Minas Gerais também tem se sobressaído com o projeto de construção do Polo Mineiro de Inovação
e Tecnologia, no qual haverá, inclusive, instalação de uma escola
técnica estadual focada na capacitação de mão de obra especializada. Esses e outros pontos mostram
o esforço de Minas Gerais no processo de diversiﬁcação da economia em segmentos de ponta como
a chamada economia criativa e o
crescente uso da tecnologia e da
inovação”, aﬁrma Cherem.
Empreendedorismo
no ensino médio
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CARLOS LOURENÇO

Uma nova oportunidade, desta
vez por meio da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas
Gerais (Utramig), propõe orientação proﬁssional para o empreendedorismo. Por meio do Pixel - Programa de Qualiﬁcação par ao Mercado de Tecnologia, o objetivo é
que jovens do ensino médio de escolas públicas de Belo Horizonte
possam experimentar cursos gratuitos de curta duração com foco
nesse segmento na mesma toada
dos bons resultados em tecnologia
e inovação. As oportunidades são
nas áreas de Design, Marketing Digital e Programação, com direito a
acompanhamento por proﬁssionais
de empresas de tecnologia. Além
de orientação proﬁssional, os estudantes terão contato com o universo empreendedor, inclusive com
conhecimentos e atitudes presentes no universo das startups e os
novos mercados em tecnologia.
No momento, é possível realizar a pré-inscrição, por meio do
site www.utramig.mg.gov.br/pixel.
Embora o cadastro prévio não garanta vagas, já que as oportunidades serão anunciadas em breve,
o procedimento permite aos interessados receber em primeira
mão a informação sobre a abertura de inscrições. Outro ponto é
a possibilidade de o interessado
já opinar sobre os cursos que considera mais interessantes. São eles:
Programador de Dispositivos Móveis; Programador de Sistemas;
Programador Web; Design Gráﬁco; Web Design; e Marketing Digital. O sistema abre espaço, ainda, para sugestões, que podem vir
a ser oferecidas na próxima abertura de inscrições.
Os cursos, por enquanto, são
apenas para Belo Horizonte, ainda sem previsão para o interior
do estado. Outras informações podem ser obtidas na página e também pelo telefone (31) 3263-7500.

Falando Sério

colunafalandoserio@yahoo.com.br

AEROPORTO MUNICIPAL

Muito se falou nos últimos dias, sobre um possível fechamento do nosso aeroporto municipal. Um aeroporto que foi doado
pelos pioneiros da Fazenda Ramon vislumbrando colaborar com
o desenvolvimento da jovem estância turística, que começava
nascer. Quantos voos, passeios e eventos, o nosso aeroporto
foi palco. Nos últimos tempos com uma notícia sobre o seu possível fechamento fez muitas pessoas da cidade a se mobilizar
cobrando soluções do poder público municipal. Para alegria de
todos a prefeitura conseguiu evitar o fechamento do aeroporto
e o NOTAM para o seu funcionamento foi liberado. Parabéns
ao prefeito por sua ação a favor do município.

Festival de Inverno?!?!

Formatura

A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Homenagem

Sociedade Musical Antônio de Lorenzo, faz uma justa e brilhante homenagem a seu Maestro, criando a Escola Musical
Maestro Joaquim Ferreira. Parabéns ao Presidente da Banda,
Samuel, e aos demais membros da corporação, pela brilhante
ideia. Maestro Joaquim Ferreira, é a memória viva da história
de nossas bandas.

José Henrique Martins, Colando grau em Serviço Social, neste dia 23 de julho, pela Universidade Bráz Cubas. Bençãos de
Deus na nova jornada!!!!

Ermida

São Lourenço Convention Visitors Bureau

Falecimento

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

EXPEDIENTE

Faleceu no último dia 07,
Cybélia de Carvalho. Filha de
Othon Eufrásio da Cruz de Carvalho e Mariinha Nogueira de
Carvalho. Ela foi professora em
nossa cidade, depois se tornou sócia de sua cunhada Lúcia, e proprietária em uma loja no Parque das Águas.Seus
irmãos : Cybélio, Lubélia, Rubélio, Rúbia, ( In memoriam):
Creuza, Creso, Othon Rúbio,
Rubélia, Lubélio. Nossos sentimentos a todos os familiares.
Paz a sua alma!!!

Enquanto a jovem cidade turística de Monte Verde, no sul
de minas, se desenvolve a passos largos explorando todas as
suas potencialidades turísticas, ecológicas, esportivas e culturais, tornando-se uma bela cidade turística, e com isso recebendo milhares de visitantes por ano. A nossa cidade não
anda fazendo um bom serviço. Infelizmente não temos uma
programação de qualidade para encantar moradores e visitantes. Já estou cansado de pedir melhorias, mas não adianta.
A atual administração só tem olhos para Carnaval e Festa de
Agosto, o resto é resto e fim de papo! Se você quiser desfrutar de atrativos turísticos e culturais em São Lourenço, você
terá que se hospedar dentro de algum grande hotel da cidade. A SECTUR tem que lembrar que junto ao pagamento de
impostos existe uma parte, que é para ser investida em turismo, cultura e lazer, para a população.

A dias atrás, a centenária Ermida do Senhor Bom Jesus do
Monte, o primeiro templo católico da cidade, teve toda sua parte externa pichada por vândalos. É uma dó muito grande olhar
este triste acontecimento.

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.

Enﬁm um atrativo para salvar a triste temporada de férias, se
é que a gente vai ter uma! O São Lourenço Convention Visitors
Bureau vai realizar um festival de Jazz e Blues, no calçadão II,
nos dias 21, 22 e 23 de julho. Parabéns por essa iniciativa, que
vai salvar parte da temporada de férias. A SECTUR não faz sua
função, por isso devemos enaltecer a iniciativa da iniciativa privada. Vamos prestigiar, porque um Festival de Jazz e Blues é
tudo de bom!

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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Uso do farol baixo durante o dia
Reservatório de Furnas atinge nível
mais alto de junho em 5 anos, diz ONS começa a ser ﬁscalizado no Sul de MG
Lago atingiu 764,10 metros acima do nível do mar, 4 abaixo do máximo
Em 2015, armazenamento de água era de 29,16%; nível atual é de 77,61%

Quem descumprir regra paga multa de R$ 85,13 e perde 4 pontos na CNH
Objetivo é aumentar a segurança e reduzir o índice de colisões frontais

O Reservatório de Furnas registrou o melhor nível do mês
de junho em cinco anos, segundo balanço divulgado pelo Operador Nacional do Sistema (ONS)
nesta segunda-feira (11). O lago
atingiu 764,10 metros acima do
nível do mar, apenas quatro metros abaixo de sua capacidade
total, somando 78,36% de armazenamento de água. Esse

A Polícia Militar Rodoviária
(PMR) deu início nesta sexta-feira (8) no Sul de Minas às ﬁscalizações da nova regra de trânsito que exige o uso do farol
baixo nos automóveis que circulam em rodovias no país. O
descumprimento resultará em
infração média e os condutores
serão penalizados com multa
de R$ 85,13 e a inclusão de quatro pontos na Carteira Nacional
de Habilitação (CNH). Objetivo
é aumentar a segurança e reduzir o índice de colisões frontais, consideradas fatais.
De acordo com a PMR, neste
primeiro dia da nova regra, em
trechos das rodovias estaduais
que cortam o Sul de Minas, co-

também foi o melhor nível que
o reservatório atingiu este ano.
Em junho de 2015, a superfície do lago marcava 755,2 metros acima do nível do mar, com
apenas 29,16% de armazenamento de água. Em locais como
o Condomínio Lagamar, emVarginha (MG), não era possível
ver as margens do lago, só sobrando o leito do rio na região.

A última vez em que o lago
chegou perto de sua capacidade máxima foi em junho de
2011, quando o nível de armazenamento estava em 94,02%.
De acordo com a última medição do Lago de Furnas pelo ONS,
nesta segunda-feira (11), a superfície do lago está a 763,96 metros
acima do nível do mar, com 77,61%
de armazenamento.

mo na MG-167 em Três Pontas
(MG), serão realizadas operações educativas. “Hoje, como as
pessoas estão como muitas dúvidas, a polícia está realizando
uma blitz educativa com orientações para os usuários que ainda não se adequaram a essa nova realidade. O curioso é que
muitas pessoas não sabem sequer qual é a posição do sistema de acionar o farol baixo do
veículo. As pessoas têm dúvidas
de onde ﬁca o farol baixo do carro. Essa é uma das dúvidas mais
frequentes”, explicou o sargento da Polícia Militar Rodoviária
Odilson Celso Cerqueira.
A medida, sancionada no dia
24 de maio de 2016, vale tanto

para as rodovias federais quanto para as estaduais, incluindo
as que passam por trechos urbanos e também em túneis com
iluminação pública.
Além do uso do farol, a polícia aqui no Sul de Minas também está de olho em outras
questões. “Além do farol estamos ﬁscalizando outras coisas.
O farol entra como a parte educativa, mas, por exemplo, para
o licenciamento que já está vencido estamos tomando as providências previstas em lei”, disse o sargento da PMR.
Em novembro deste ano, o
valor da multa passará a ser R$
130,16, conforme a nova tabela que entrará em vigor .
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Estado registra índice de 97% de
comprovação da vacinação do
rebanho contra febre aftosa em maio

PROERD em São Lourenço
forma mais 772 alunos

Minas Gerais registrou em
maio deste ano, durante a primeira etapa anual de vacinação de bovinos e bubalinos
contra a febre aftosa, a imunização de 22.740.991 animais,
o equivalente a 97,49% do seu
plantel. Este percentual é ligeiramente superior ao registrado na etapa de maio do ano
passado, quando o estado contabilizou a vacinação de 96,8%
do rebanho.
Os resultados da etapa de
maio foram considerados satisfatórios pelo diretor-geral do
Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), Marcílio de Sousa
Magalhães, com o argumento
de que eles reﬂetem o grau de
conscientização e o compromisso dos produtores rurais de
Minas com a vacinação de seus
rebanhos.
Marcílio Magalhães lembra
que Minas está há 20 anos sem
registro de focos de febre aftosa e ressalta que uma das
condições para o estado garantir o status de área livre com
vacinação é o cumprimento do
calendário oficial de vacinação
contra a doença. Essas condições estão contempladas no
Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre
Aftosa (PNEFA), que emprega
as definições técnicas e científicas estabelecidas por órgãos
e instituições internacionais
dos quais o Brasil é membro
signatário, em especial a Organização Mundial de Saúde

772, este é o número de alunos que a Polícia Militar conseguiu conscientizar sobre os
malefícios das drogas no ano
de 2016, no município de São
Lourenço. A Solenidade de Formatura aconteceu na Quadra
Poliesportiva Pedro de Melo,
na Ilha Antônio Dutra, e foi prestigiado por um grande público
que lotou o ginásio.

Animal (OIE).
“Essa é uma condição importante para o abastecimento dos
mercados mineiro e brasileiro
com os produtos da bovinocultura. Além disso, contribui para o desenvolvimento econômico e social do estado” ponderou Magalhães, lembrando
que o status de área livre de
aftosa com vacinação é importante também para as vendas
internacionais.
Em 2015 o estado exportou
cerca de 100 mil toneladas de
carne bovina, com receita equivalente a quase US$ 400 milhões, de acordo com dados do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e da Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Seapa).
Indicadores importantes
O diretor-geral do IMA argumenta que além de viabilizar
as exportações de carne bovina, manter o rebanho mineiro
livre de febre aftosa é importante também para a produção
de leite. Minas possui o segundo maior rebanho de bovinos
do Brasil, com cerca de 23,7
milhões de animais, e ocupa a
liderança nacional na produção
de leite, com aproximadamente 9,3 bilhões de litros/ano. “A
imunização dos rebanhos contra a febre aftosa é fundamental para mantermos esses indicadores”, diz.
A vacinação de bovinos e bu-

balinos contra a febre aftosa é
obrigatória e deve ser realizada duas vezes por ano nas etapas de vacinação . Além da etapa de maio, quando devem ser
vacinados todos os bovinos e
bubalinos, independente da
idade, em novembro devem ser
imunizados aqueles com até
dois anos de idade.
Minas Pecuária
O secretário de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, João Cruz Reis Filho,
também considerou positivos
os resultados da vacinação em
maio, desempenho que, argumenta, contribui para a competitividade dos produtos da
bovinocultura mineira tanto no
mercado interno como externo. O dirigente lembra que, nesse sentido, está em andamento o Programa Minas Pecuária,
iniciativa da Seapa, com ações
voltadas justamente para a valorização da cadeia produtiva
da bovinocultura de Minas.

Durante as aulas, os alunos
participaram de um concurso
de redação com o tema: “O que
eu aprendi no Proerd” e os vencedores foram premiados com
bicicletas e brindes, oferecidos
pelos empresas colaboradoras
do programa.
O Cap PM Andreilson Josué
dos Santos, representando o
Comando do 57º BPM, fez uso

da palavra e agradeceu o apoio
de todos os envolvidos, enfatizando a importância da parceiraentre Polícia Militar e os
demais órgãos de defesa social
para a prevenção contra as drogas. Também pediu aos pais que
cuidem dos ﬁlhos para que não
os percam para as drogas
Assessoria de Comunicação
Organizacional do 57º BPM
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Detentos de Itajubá implantam hortas
Minas Gerais faz campanha para
promover o respeito à diversidade sexual orgânicas em terrenos baldios da cidade
O Governo de Minas Gerais, por
meio da Secretaria de Estado de
Direitos Humanos, Participação
Social e Cidadania (Sedpac), lança o primeiro vídeo do estado
protagonizado por uma mulher
transexual, intitulado “O amor
transforma preconceitos”. O objetivo com a produção é promover o respeito à diversidade sexual e o diálogo com a sociedade
sobre o tema.
Dirigido por Eduardo Zunza, o
vídeo conta em 1 minuto a história de uma tradicional família mineira que vive na zona rural, constituída por pai, mãe e três filhos.
Após ser rejeitada, uma das crianças, que é transexual, sai de casa
e só retorna na celebração dos
50 anos de casamento dos pais,
acompanhada pelo companheiro
e pela filha.
A protagonista do vídeo, Laura
Zanotti, mulher transexual, é maquiadora, ativista LGBT e foi selecionada no teste de elenco para
viver a personagem transexual.
Para ela ter participado da produção representa uma conquista de
espaço para as travestis, mulheres
transexuais, homens trans.
“Foi uma honra ter representado as pessoas LGBTs, principalmente por ser uma mulher transexual,
mostrando que nós existimos e que
aos poucos ganharemos nossos
direitos e estaremos em todos os
espaços”.
A trilha sonora da produção é
de Lô Borges e Márcio Borges com
a música “Quem sabe isso quer
dizer amor”. O vídeo faz parte da
“Livres & Iguais”, campanha da Organização das Nações Unidas (ONU)
pela igualdade LGBTI, e tem a parceria da embaixada do Reino dos
Países Baixos no Brasil.
Visibilidade trans
O coordenador Especial de Políticas de Diversidade Sexual da

Parceria entre o presídio e a comunidade é um fator
de aproximação entre os detentos e a sociedade local

Sedpac, Douglas Estevão de Miranda, explica que a ambientação
do vídeo na zona rural tem o objetivo de levar o debate sobre a
diversidade para locais onde a pauta ainda tem pouca visibilidade,
chegando a todos os públicos, inclusive o heteronormativo.
“Minas Gerais é diversa. Por isso a utilização de um cenário que
dialoga com a cultura mineira e
trabalha com o olhar do campo
e da agricultura familiar, pois a
população LGBT não está presente somente em grandes centros
urbanos como Belo Horizonte. Está também em espaços rurais e
pequenas cidades. Locais onde o
preconceito, a discriminação e o
fundamentalismo religioso também está muito presente, provocando, com frequência, a expulsão ou a fuga das pessoas LGBTs
de seus lares de origem”, afirma
o coordenador.
Promoção do respeito
O secretário de Estado de Direitos Humanos, Participação Social
e Cidadania, Nilmário Miranda,
ressalta a importância da promoção de campanhas como esta, que
trabalham pela promoção do res-

peito e pelo ﬁm da violência contra travestis, mulheres transexuais
e homens trans.
“Há ainda uma grande discriminação e preconceito contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis, mulheres transexuais e homens trans
e nós não podemos permitir que
isso aconteça. Não podemos admitir violência física, violência psicológica, assassinatos, discriminação nem preconceito no mercado
de trabalho, nas escolas, nas unidades de saúde, nas ruas ou em
qualquer outro lugar contra essas
pessoas. Estamos propondo um
pacto pelo respeito”.
Não à transfobia.
Não à LGBTfobia
O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Entre janeiro de 2008 e março de 2014, 604 mortes foram registradas no país segundo pesquisa da organização não governamental Transgender Europe (TGEU),
uma rede europeia de organizações que apoiam os direitos da
população transgênero. O cenário é ainda mais preocupante se
levarmos em conta a subnotificação desse tipo de crime.

Transformar terrenos ociosos de
escolas públicas e dos bairros em
áreas verdes e produtivas. Esse é
o objetivo do projeto Fazenda Esperança, idealizado pelos diretores
do Presídio de Itajubá, no Território Sul do Estado. E quem está mudando esses espaços são os próprios presos, que fazem a limpeza
dos terrenos, preparam a terra e
vão, pouco a pouco, convertendo
em hortas orgânicas áreas antes
tomadas por mato, entulho e animais peçonhentos.
A segunda horta cultivada por
presos dentro de uma escola pública com de 267 alunos foi entregue na quarta-feira (13/7). A Escola Municipal Santo Agostinho,
agora, conta com 18 canteiros distribuídos por 175 metros quadrados, com direito à plantação de
alfaces, chicória, cebolinha, couve,
rúcula, salsinha, repolho e couve.
A curiosidade e a expectativa
das 18 crianças que participaram
da entrega eram visíveis. Entusiasmadas em fazer o plantio, elas receberam de dois detentos as mudas de alface e chicória e se apressaram para pôr a mão na terra.
Maria Eduarda, de nove anos de
idade, era uma das mais animadas
da turma. Contou que já havia plantado pés de acerola e laranja na
casa dos avós. No entanto, ela não
achou palavra melhor do que ‘incrível’ para deﬁnir a implantação
de uma horta tão bonita na própria escola.
Sorridente, Kauanne Vitória, também de nove anos, prometeu que
iria comer a alface que estava plantando. “Eu não como verdura. Só
gosto de arroz. Mas prometo que
essa eu vou experimentar”. E é
dessa forma, incentivando e fomentando a curiosidade dos alu-

nos que a coordenadora pedagógica da escola, Valdete Ferreira dos
Santos, espera melhorar os hábitos
alimentares da criançada.
“Com a horta e todo trabalho
que realizamos em torno dela acreditamos que as crianças possam
se interessar mais pelos alimentos
verdes, principalmente quando
descobrem que as verduras e hortaliças vêm da plantação que é cuidada por elas próprias”, diz a coordenadora.
Aproximação
A parceria entre o presídio e a
comunidade é um fator de aproximação entre os detentos e a sociedade local, servindo como uma
espécie de estágio para um retorno positivo à vida em liberdade,
especialmente na relação com a
família. Durante a inauguração da
horta da Escola Municipal Santo
Agostinho, por exemplo, havia ﬁlhos e ﬁlhas de presos. Uma dessas alunas, vencendo a timidez,
dirigiu-se ao diretor-geral do Presídio de Itajubá, Rodney Dantas:

“Tio, você conhece o meu pai? Fala pra ele comer direitinho, pois a
mamãe disse que ele não está comendo direito”.
Primeira horta escolar
A primeira horta do projeto
Fazenda Esperança foi implantada na Escola Estadual Novo
Tempo, que tem 181 alunos com
deficiência intelectual, auditiva
ou com transtorno global de desenvolvimento. Seis detentos
participaram, enfrentando muito mato para capinar e até três
cobras que habitam o terreno
abandonado.
As hortaliças estão quase no
ponto de serem colhidas e vão fazer parte das refeições dos estudantes. A horta está sendo usada
também para as aulas interdisciplinares que juntam biologia e ecologia. Nesse caso, o Instituto Estadual de Florestal (IEF) e a Prefeitura Municipal de Itajubá são
parceiros importantes, ofertando
material e a orientação técnica de
um engenheiro agrônomo.
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Produtores do Sul de Minas
investem no plantio de
maracujá para produção de suco
Com apoio da Emter-MG, produtores de seis municípios já
acertaram contrato de venda com a fabricante do suco Maguary

Produtores rurais do Sul de
Minas estão investindo no plantio de maracujá como opção
para diversiﬁcar a produção e
garantir mais renda. Com apoio
da Emater-MG, aproximadamente 30 produtores dos municípios de Alpinópolis, Cássia,
Fortaleza de Minas, Guapé, Ilicínea e Passos assinaram contrato de venda com a Empresa
Brasileira de Bebidas e Alimentos (Ebba), fabricante do suco
Maguary, e têm comercialização garantida.
O gerente da Unidade Regional da Emater-MG de Passos,
Frederico Ozanam de Souza,
explica que o objetivo é buscar
uma alternativa às práticas das
culturas dominantes, centradas
na cafeicultura e bovinocultura de leite e corte.
“Faz parte da atividade da
Emater-MG buscar alternativas
para fortalecer a atividade rural, com geração de renda e
qualidade de vida. Em uma região em que predominam certas atividades, a parceria com
a Maguary foi uma alternativa
de intensiﬁcar a fruticultura na
região e criar alternativas de
renda”, destaca.
Os produtores plantaram neste ano, em média, 35 hectares
de maracujá azedo com previsão de colheita para dezembro.
O contrato acertado prevê o
preço mínimo de compra da
produção por R$ 1,30 o quilo
de maracujá. O transporte até
a fábrica localizada em Araguari, no Triângulo Mineiro, e a
embalagem são de responsabilidade da fabricante de sucos.

“No começo o combinado é
que o fabricante irá buscar a produção de 15 em 15 dias. E, de
acordo com o crescimento da
produção os intervalos vão diminuindo. É uma renda garantida para os produtores, com certeza de comercialização, e uma
grande chance de crescimento”,
ressalta o gerente da Emater-MG.
Capacitação para produzir
O produtor rural Francisco
Gonçalves de Paula, do município de Alpinópolis, produz café em parceria com os irmãos
e nunca havia trabalhado com
fruticultura. Um dos responsáveis pela parceria, o produtor
estava atrás de novas opções
de renda e ﬁcou sabendo de
uma oportunidade de comercialização para Maguary. “Procuramos a Emater-MG e fomos
juntos até a fábrica com o objetivo de criar alternativas de
produção e tentar agregar valor
aos nossos produtos”, conta.
Os agricultores que participam do projeto além da garantia de venda da safra, possuem
assistência técnica e capacitação fornecida pela fabricante.
Segundo o supervisor de compras da Ebba, Hércules José Oliveira, os produtores também
recebem um pacote tecnológico desenvolvido para atender
as exigências de mercado.
“Os produtores trabalham
com mudas desenvolvidas para a indústria, com características rústicas e alta capacidade produtiva e com resistências a pragas. As mudas são
fornecidas por parceiros com

preços acessíveis aos produtores”, destaca.
Como a produção de maracujá é uma atividade nova na
região, os técnicos da Emater-MG também acompanham as
capacitações para atuar junto
aos produtores. “Realizamos
reuniões e dias de campo com
a presença da Emater-MG, que
acompanha o dia-a-dia dos
produtores. Nos colocamos à
disposição para estar presente e orientar no processo de
plantio e sanar as dúvidas. A
Emater-MG já uma parceira
antiga e muito importante”,
ressalta Hércules.
Se para os produtores rurais
a parceria é boa porque garante a comercialização da produção e o aumento da renda, para a Ebba a parceria garante
uma fruta de qualidade. A tecnologia utilizada pelos produtores do Sul de Minas é desenvolvida para fornecer um fruto
voltado para a indústria.
“Compramos produção de
diversos estados, como por
exemplo Santa Catarina. Mas
a produção desenvolvida com
nosso pacote tecnológico possui mais qualidade”, garante o
gerente de compras da Ebba.
Outra vantagem para os produtores que ingressam na parceria é que o acordo garante
um valor futuro de produção.
A produção que será colhida a
partir de dezembro já tem o valor mínimo acertado desde o
plantio, feito em março. Em
2017, no novo processo de plantio, o valor será ajustado e garantido para a nova safra.
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A Assembleia de Minas
ouve cada um para fazer
leis com a cara de todos.

A Assembleia Legislativa quer incentivar os mineiros a
participar da elaboração das leis e das políticas públicas do
nosso estado. Os fóruns técnicos de educação e de cultura,
que vão subsidiar os planos estaduais desses setores,
foram bons exemplos de iniciativa parlamentar com ampla
participação. Por meio de debates e propostas, os mineiros
de todas as regiões deram sua contribuição. É dessa forma
que a sociedade interfere nos projetos de lei que passam pelo
Legislativo. Assembleia de Minas, cada vez mais o poder e a
voz do cidadão.
Saiba mais em: www.almg.gov.br
/assembleiademinas
assembleiamg
ALMG

Nota sobre o Dia
de Minas Gerais

Em respeito às vítimas da tragédia que se abateu sobre a região de Mariana, há oito meses, o Governo de Minas Gerais e a Prefeitura de Mariana optaram por não realizar, em 2016, a cerimônia de entrega de medalhas e homenagens pelo Dia de Minas Gerais, comemorado em 16 de julho, data que
também marca o aniversário da cidade. O Governo de Minas Gerais e a Prefeitura entendem que todos os esforços públicos devem continuar a ser direcionados para a recuperação dos danos socioambientais causados na região, como foi feito até agora, e conta com a compreensão de todos pela não
comemoração da data.
Governo do Estado de Minas Gerais
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OFERTAS VÁLIDAS DO DIA 15 A 25 DE JULHO DE 2016, OU ATÉ DURAR O ESTOQUE.

15,

78

Arroz Classe A
Tipo 1 - 5 kg
UN

Cobertor de
microﬁbra Dyuri
UN estampado
solteiro / casal

29,

90

1,

10,

2,

1,

98

Farinha de Trigo
sem fermento
UN Rosa Branca 1 kg

09

Macarrão Com Ovos
Ninfa 500g
UN Cortados / Espaguete

39

Açúcar cristal
Delta 5kg
UN

19

Maionese Quero
UN Sachê 200g

8,

99

Bombom
UN Lacta 332g

6,

para
98 Massa
Tapioca Amaﬁl
UN 1 KG

13,

99
UN

Suco de Uva
Integral Aurora
1,5 Litros
Branco / Tinto

20,

98 Miolo da Alcatra
KG Reserva Friboi

8,

49

Sucrilhos Kellogg's
Original 300g
UN Chocolate 320g

15,

99 Paleta Bovina

KG Reserva Friboi

Achocolatado em
Pó Nescau 2.0
UN Sache Leve 800g
Pague 700g

8,

99

3,

99

Detergente em
UN pó Advance 1 kg

5,

29 Coxa/sobrecoxa
Congelada Avivar
KG envelopada

Papel Higiênico
Bob Neutro Leve
12 Pague 11
UN
60 metros

10,

49

