www.sljornal.com.br

1

84 ANOS

CORREIOS

Impresso
Especial

CONTRATO
N. 9912166940/2008

DOMINGO, 10 DE SETEMBRO DE 2017

Domingo, 10 de setembro de 2017
Edição nº 4306 - R$ 1,00

Desfile de 7 de setembro movimenta
turismo de São Lourenço
Confira fotos do tradicional desfile e discurso de autoridades cívis e militares
Independência

PROERD forma mais de 600 alunos
(pág 03)

Atleta de São Lourenço é convocada
Casa
Meninos:
para ados
seleção
brasileirasde Rugby

(pág 05)

(pág 05)

PRF realiza Operação "Independência"
(pág 03)

www.sljornal.com.br

2

DOMINGO, 10 DE SETEMBRO DE 2017

EDITORIAL
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É o caso de perguntar: se não
tivesse se sentido obrigado a
levar a público a espantosa gravação, descoberta pela Polícia
Federal, que expõe a conspirata de Joesley Batista para demolir os alicerces da República,
livrando-se ao mesmo tempo
dos muitos crimes que cometeu, teria Rodrigo Janot se decidido a apresentar ao Supremo Tribunal Federal (STF), no
mesmíssimo dia, denúncia contra os dois ex-presidentes da
República petistas? Com essa
denúncia tão flagrantemente
atrasada - pois se refere aos
principais responsáveis pelos
atos ilícitos que originaram as
investigações da Operação Lava Jato - Rodrigo Janot provavelmente almeja deixar a cena
pública sob a aura da coragem
e da imparcialidade no desempenho de suas responsabilidades institucionais. Haverá quem
compre essa versão. Mas nada
evitará que essa triste figura
venha a ser lembrada na história da República como a de
um oportunista desastrado que
não ficou conhecido pelo cuidado no manejo dos instrumentos legais a serviço de sua função de procurador-geral da República.
De qualquer modo, seja porque a falta de rigor jurídico na
montagem de peças acusatórias é uma característica resultante das limitações profissionais de Janot, seja porque às
vezes ele julgue ser capaz de

calibrar os fatos para provocar
sentenças de seu agrado, será
necessário esperar a manifestação do STF sobre a denúncia
contra a quadrilha de que Lula
é o “grande idealizador”. Mas
mesmo então não ficarão claras as razões, do ponto de vista exclusivamente jurídico, que
levaram o procurador-geral da
República a apresentar a peça
acusatória contra Lula et caterva no exato momento em que
a grande expectativa nos círculos políticos e na opinião pública girava em torno da desesperada defesa que fazia de si
mesmo e de seus atos, depois
de conhecida a última inconfidência do açougueiro de Anápolis.
A denúncia contra Lula e seus
correligionários é a quarta a ser
apresentada pela PGR ao STF
tratando de “quadrilhas” montadas por políticos para assaltar os cofres públicos. As outras
três investigam os políticos do
PP, do PMDB do Senado e do
PMDB da Câmara. A demora
na apresentação da denúncia
contra a “quadrilha” petista é
estranha porque, como o próprio Rodrigo Janot reconhece,
esse grupo criminoso atua desde que o PT chegou ao poder:
“Lula foi o grande idealizador
da constituição da presente organização criminosa”, diz a denúncia, “na medida em que negociou diretamente com empresas privadas o recebimento
de valores para viabilizar sua

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

De pedra a vidraça

Nada evitará que a figura de Janot venha a ser lembrada como a de um oportunista desastrado que não ficou conhecido
pelo cuidado no manejo dos instrumentos legais a serviço de
sua função

campanha eleitoral à Presidência da República em 2002 mediante o compromisso de usar
a máquina pública, caso eleito
(como o foi), em favor dos interesses privados deste grupo
de empresários. Durante sua
gestão, não apenas cumpriu
com os compromissos assumidos junto a estes, como atuou,
diretamente e por intermédio
de Palocci, para que novas negociações ilícitas fossem entabuladas como forma de gerar
mais arrecadação de propina”.
A gravidade dos fatos denunciados pela PGR a respeito de
Lula e seus comparsas só pode
surpreender a quem não conhece ou prefere esquecer o
julgamento do mensalão, que
culminou em dezembro 2012,
quando a presidente já era Dilma Rousseff, com a condenação dos “guerreiros do povo
brasileiro”, a então cúpula petista, por crimes como lavagem
de dinheiro, corrupção ativa e

passiva, peculato e gestão fraudulenta. Esse escândalo foi então considerado “o maior da história” no gênero. Tratava-se apenas do início do assalto aos cofres públicos sob o comando do
PT no governo, que se ampliou
com o chamado petrolão e resultou na Operação Lava Jato.
Essa é a primeira denúncia de
Janot atingindo Lula, numa ação
penal que tramita no STF porque
um dos réus, a senadora Gleisi
Hoffmann (PT-PR), tem direito a
foro privilegiado. Na primeira
instância, no caso do triplex no
Guarujá, Lula foi julgado e condenado 20 meses após a apresentação da denúncia. Mas só
agora chega ao STF a acusação
de que Lula chefia uma quadrilha. Até a terça-feira passada,
Rodrigo Janot não teve pressa.
A sangria desatada ocorreu quando o procurador-geral, objeto da
incontinência verbal de Joesley
Batista, de pedra virou vidraça.
(O Estado de S. Paulo)

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

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

A DECISÃO
DE AMAR
Cada uma de nossas
ações pressupõe uma decisão. Agimos conforme
as escolhas que fazemos.
Como seres racionais, é
fundamental exercermos
nossa capacidade reflexiva e analisarmos as situações de maneira ampla,
conscientes de que nossa
vida sempre será consequência de nossas opções.
E, dentre todas as decisões
que temos de tomar existe uma que é a mais importante de todas: a decisão de amar...dela depende toda a nossa trajetória...
Amar é decisão, decisão
livre e espontânea. Ninguém pode obrigar uma
pessoa a amar ou não amar
a outra. Amor não é imposição, amar é um ato
de extrema liberdade. O
amor foi feito para libertar e não para escravizar.
Quanto mais se oferece
amor, mais se recebe. Quanto mais se espera amor,
menos o encontramos. O

amor requer atitude, não
passividade.
Decida-se pelo amor.
Escolha amar as pessoas,
ainda que elas não sejam
perfeitas. Ame as qualidades e os defeitos daqueles que escolheu para amar. Quem ama, ama
por inteiro. Não existe
amor fracionado, não se
pode amar alguém em
partes. O amor é todo ou
não é nada. Não existe
dose de amor. O amor é,
ou não é. O amor não é
morno, é intenso, é completo.
Ame por amar, sem razões, sem pretensões, sem
cobranças. Ame e seja feliz...
Decida-se agora. Não
blasfeme por ter que amar.
Você não tem que amar
ninguém e ninguém tem
que te amar também...
Amar é vocação, amar não
é para quem pode (todos
podem). Amar é decisão.
Amar é simplesmente, para quem quer!!!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

O Senhor virá para Maria, mulher de fé 5 alimentos que deixam
os cabelos bonitos!
julgar a terra

O Senhor está chegando para julgar a terra
Duas sementes foram plantadas: a semente do Reino, plantada pelo Pai, e a semente do
joio, plantada pelo demônio.
Quando os operários perceberam que o joio estava crescendo com o trigo, ficaram espantados, pois não conseguiam explicar de onde teria vindo o joio.
O pai de família deu-lhes a
orientação: “Vocês não devem
tentar arrancar o joio antes da
colheita, senão, fatalmente, vão
arrancar junto o trigo. Deixem
que joio e trigo cresçam juntos”.
O joio cresce mais rápido e, como uma erva daninha, sufoca

o trigo. Julgar é sinônimo de separar.
O Senhor está chegando para julgar a terra. Aquele que parecia ser dos nossos, mas não
era, será colocado de lado. Não
seremos nós que julgaremos, e
sim o Senhor, que fará a separação! Então, o Pai mandará os
anjos do céu para arrancar o
joio. Isso acontecerá no tempo
de Deus.
Por enquanto, precisamos
viver misturados e suportar todas as críticas e humilhações
provenientes dos “espertos”
deste mundo, daqueles que “estão por cima”.
Deus o abençoe!

“Bem-aventurada és tu
que creste, pois se hão de
cumpri as coisas que da
parte do Senhor te foram
ditas!” Desta forma falou
Isabel, respondendo à saudação de Maria. E são palavras pelo Espírito Santo
(cf. Lc 1,14), que focalizam
a virtude principal de Maria: a fé. A fé permitiu a
Maria enfrentar, sem medo, o abismo insondável e
desconhecido do plano salvífico de Deus. Não era fácil acreditar que Deus pudesse “assumir a forma
humana” e morar entre
nós, isto é, que Deus se escondesse na insignificância
do nosso dia-a-dia, assumindo a nossa fragilidade,
sujeita a tantas humilhações.
Maria acreditou neste
projeto impossível de Deus,
confiou em Deus todo-poderoso e se tornou a principal colaboradora da admirável iniciativa de Deus,
que devolveu ao mundo a
esperança.
Maria, em momento algum esmoreceu, nem mesmo aos pés da cruz de seu
Filho. Que sofrimento e

que dor vendo seu Filho
Jesus, crucificado! Com certeza o coração de Maria
também sangrava. Mas,
ela acreditava em Deus,
acreditava nas palavras de
Jesus, acreditava na ressurreição... Maria tinha fé.
Nós somos chamados
para a mesma atitude de
fé, que leve a olhar, corajosamente, além das possibilidades e limites humanos.
Que a exemplo de Maria, tenhamos sempre uma
fé forte e solidificada.
Fonte: Revista “O Milite”

Não adianta apenas investir em bons produtos como
xampus, condicionador, máscaras de hidratação e até em
tratamentos caros feitos no
salão de beleza se você não
tiver uma boa alimentação.
Separei 5 alimentos que incluídos em uma dieta alimentar saudável e equilibrada
fazem total diferença nos fios,
aumentando a força dos cabelos, ativando o brilho do
fio e o fortalecimento do
mesmo .
1. Ovo
Além do alto valor proteico, que ajuda a manter os
fios (que são basicamente
formados de proteína) mais
saudáveis, o ovo também
tem boa concentração de
biotina, substância que faz
parte do grupo de vitaminas
do complexo B e está associada ao crescimento do cabelo.
2. Aveia
O grão contém silício, mineral capaz de estruturar a
queratina, proteína que forma o cabelo. A aveia traz,

ainda, vitaminas do complexo B e zinco, que ajudam
no controle sobre as mudanças hormonais, que podem levar à queda dos fios.
3. Shiitake
O alimento possui grande quantidade de cobre,
mineral que atua na formação do colágeno e da elastina. Age, assim, fortalecendo e dando mais elasticidade aos fios.
4. Cenoura
A cenoura possui betacaroteno, pigmento antioxidante responsável por
controlar a produção sebácea e a oleosidade excessiva do couro cabeludo.
5. Espinafre
As vitaminas do complexo B presentes no espinafre
são fundamentais para quem
deseja que os fios cresçam
rápido, pois esse nutriente
atua na multiplicação celular. Além disso, por conter ferro, mineral que participa na formação dos glóbulos vermelhos, o alimento ajuda a nutrir os folículos
capilares.
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PROERD forma
mais de 600 alunos
Na noite da última terça-feira (5), o Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD) formou 683 alunos em São Lourenço, no Ginásio Pedro Melo. A solenidade foi apresentada pelo Tenente Coronel Paulo Alex Moreira Silva, comandante do 57º
Batalhão da Polícia Militar. O
evento contou com a presença da prefeita Célia Cavalcanti, secretária de Educação, Leila Palma Policarpo Ferreira;
2º Sargento BM Francisco Fernandes Monteiro, da Sra. Cecília Rahme Lage (presidente
da CDL), além de oficiais do

57º BPM, professores e diretores das escolas participantes.
A intenção do PROERD é
transmitir noções de cidadania, prevenir o consumo de
drogas entre alunos nas escolas e auxiliá-los a desenvolveram técnicas de resistência
à violência.
Os alunos participaram de
um concurso de redação que
tinha como tema “O que eu
aprendi no Proerd”, onde foram premiadas 16 redações.
Os alunos que participaram
foram chamados e receberam
presentes doados por patro-

cinadores.
Quem também compareceu foi a banda Fênix, liderada pelo 3º Sgt PM Wendell
Rezende de Oliveira, que animou os participantes. “A segurança pública não se faz
apenas com repressão, sendo
a prevenção a sua essência,
enfatizando o excelente trabalho desenvolvido pelo PROERD nas escolas, disse o Tenente Coronel Paulo Alex. Os
formandos prestaram o compromisso de dizer não às drogas, participaram de um sorteio de brindes e ao final cantaram a canção do PROERD.

Casal é alvo de tiros de arma de
fogo no bairro Jardim Serrano
Na noite da última quarta-feira (6), a Polícia Militar foi acionada por moradores do Jardim
Serrano para atendimento de
uma ocorrência de uma tentativa de homicídio. Ao chegar no
local, os militares se depararam
com um casal ferido. O homem
estava com ferimento profundo
na mão e outro na boca provocado por um disparo de arma
de fogo. Mesmo com dificulda-

des na fala por causa do ferimento, o homem conversou com os
policiais e enfermeiros que atenderam as ocorrências.
Durante a conversa, os militares foram informados que que
o casal caminhava pelas ruas
quando ouviram alguns disparos
e ao tentar proteger a mulher
que estava em sua companhia,
o homem foi alvejado por um
tiro na boca. Os autores do cri-

me fugiram e o casal não soube
identificar quem eram eles.
Foi acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para atendimento às vítimas
que foram conduzidas ao Pronto Socorro do Hospital São Lourenço. No local do crime foi encontrado um aparelho celular
manchado de sangue. A PM iniciou rastreamento e a ação foi
qualificada como lesão corporal.
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Polícia Rodoviária Federal realiza
operação “Independência”

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou na noite da
última quarta-feira (6) a operação “Independência” nas
estradas que cortam o Sul e
o estado de Minas durante o
feriado prolongado.
A operação acontece até
à meia-noite deste domingo
(10) que contará com um número maior de viaturas, utilização de etilômetros e ra-

dares móveis nos pontos de
maior decorrência e registro
de acidentes, fiscalização e
ações de prevenção como “Cinema Rodoviário”. Trata-se
de um projeto que busca conscientizar motoristas com a
apresentação de campanhas,
palestras e distribuição de
panfletos explicativos com
orientações aos motoristas
como por exemplo a impor-

tância do cinto de segurança.
As concessionárias de rodovias também aumentarão
o número de atendentes reforçando o atendimento ao
usuário. “É importante realizar uma revisão preventiva
do seu veículo para uma viagem segura e tranquila, mas
principalmente respeitar os
limites de velocidade”, afirma a PRF.

Criminosos roubam sítio
em Carmo de Minas

Homem se recusa a receber atendimento e
quebra janela do Pronto Socorro

No início da noite da última
quarta-feira (06), a Polícia Militar compareceu ao Hospital
São Lourenço onde registrou
uma ocorrência. Uma enfermeira relatou que um cidadão de

45 anos deu entrada no Pronto Atendimento com sinais de
tuberculose, mas não aceitava
ser atendido e medicado. Ela
também informou que ele apresentava sinais de embriaguez,

DOM ZECA
A notícia é...
maestromartins@yahoo.com.br

Aniversário

estava agressivo e veio a quebrar a janela de uma sala de
suturação. Diante do fato, o autor foi conduzido à Delegacia
de Polícia Civil para demais providências.

Natardedaúltimaquarta-feira(06),
a Polícia Militar compareceu em um
sítioonderegistrouumaocorrênciade
furto.
Um produtor rural de 48 anos relatouquesaiuparatrabalharporvolta

Campeonato

das 7h e ao retornar para o almoço às
13h20 encontrou seu quarto todo revirado,comotambémoquartodoseu
filho.Avítimadofurtodissequeaosair
deixou a residência toda trancada e
constatou que a janela do seu quarto

estava arrombada. Ao procurar seus
pertences, ele notou que foi furtada a
quantia de R$ 970 que estava em seu
guarda-roupa.Diantedofato,avítima
foiorientadaaprocuraraDelegaciade
Polícia para demais providências.

Falecimento

Parabéns para Gabriel Henrique, 1°Lugar Campeonato Latino Americano de Jiu Jtsu. Resultado de muita determinação,
e muito treino.

Falecimento

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

EXPEDIENTE

Minha mãe, Irene de Almeida Martins, Doca, comemorando
no último dia 6, 96 anos de vida e saúde.
Que Deus a abençoe sempre mais!!!

Noticiamos com pesar, o falecimento de Maria Célia Mathias, ocorrido no último dia
05.Nossos sentimentos a todos
os familiares, em especial a seu
esposo Walter, e seus filhos
Waltinho, Wanderley e Jocelia.
Que a misericórdia de Deus,
seja o bálsamo necessário para aliviar a dor da separação!!!

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.

Enviamos nossos cumprimentos de pesar aos familiares de
Paulo Sérgio de Oliveira, falecido prematuramente no último
dia 1º de setembro.
Paulo Sérgio foi funcionário do Hotel Brasil, e ultimamente
estava empregado no Hotel Negreiros.
Sempre alegre com todos. Deixa saudades no coração de todos os familiares e amigos.
Paz a sua alma!!!

Circulação: São Lourenço e Região Sul de Minas: Lambari, Jesuânia, Olimpio Noronha, Carmo de Minas, Dom Viçoso,
Cristina, Soledade de Minas, Conceição do Rio Verde, Caxambu, Cambuquira, Baependi, Pouso Alto, Itamonte,
Itanhandu, Passa Quatro.
Redação e Administração: Rua Alzira Candal, 100 - São Lourenço/MG - CEP 37470-000
Telefax: (35) 3332-8484 - E-mail: escritorio@portalalternativa.com.br / jornalismo@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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Queijos da Serra da Mantiqueira e da França são
destaques em festival gastronômico no Sul de MG
Inscrições estão abertas para evento que acontece em setembro em São Lourenço. Workshops trazem degustação e dicas aos participantes.
Estão abertas as inscrições para os workshops
da sexta edição do Degusta, o Festival Gastronômico de São Lourenço. O tema escolhido para 2017 são os
queijos produzidos na
Serra da Mantiqueira
e os famosos produtos
da França.
Os queijos terão espaço especial na primeira atividade do evento, com a doutora em
tecnologia pela AgroParisTech, Patrícia Vilhena. Ela vai oferecer
uma degustação comentada sobre os queijos, detalhes sobre a
fabricação e curiosidades sobre os queijos
franceses e os produzidos no Sul de Minas.
A degustação será acompanhada de vinhos harmonizados com cada
tipo.
O Parque das Águas

de São Lourenço vai
receber parte dos
workshops, que também trazem temas como literatura gastronômica, consumo de
azeites, marketing gastronômico e criatividade na cozinha.
A programação completa do festival inclui
roteiros gastronômicos, com visitas guiadas, exibição de filmes,
seminários, encontros,
apresentações musicais , além da Vila Gastronômica, com pratos
especiais de restaurantes da região.
As atividades são
abertas ao público e
os participantes dos
workshops podem se
inscrever no site oficial do evento. Os valores dos cursos e a
programação completa também está disponível no site. (G1 Sul
de Minas)

Ao menos 15 pessoas morrem em acidentes
no feriado de 7 de setembro em Minas
As mortes foram registradas em sete acidentes. Somente no sábado, foram
sete óbitos. O balanço oficial da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) será divulgado nesta segunda-feira
As estradas mineiras foram
palcos de tragédia neste feriado
de 7 de setembro. Levantamento feito pelo Jornal Estado de Minas mostra que de quinta-feira
até este domingo, ao menos 15
pessoas perderam a vida nas estradas que cortam o Estado. As
mortes foram registradas em sete acidentes. Somente no sábado, foram sete óbitos. O balanço
oficial da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar
Rodoviária (PMRv) será divulgado nesta segunda-feira.
Um dos acidentes mais graves aconteceu no primeiro dia
de operação nas estradas, e ceifou a vida de uma família inteira
no Anel Rodoviário. Após percorrer o trecho da descida do
Bairro Betânia, na Região Oeste
de BH, o caminhão dirigido pelo
jovem Luiz Fhillippe da Cunha
Gonçalves Pereira, de 24 anos,
encontrou o trânsito retido logo
após o fim da descida e não parou, destruindo o carro onde estavam o policial civil Dogmar Alves Monteiro, 52 anos, a mulher
dele, Kelly Cristina da Silva Monteiro, 46, e o filho de casal, o estudante de medicina Victor Silva
Monteiro, de 21. Com o impacto da batida, os dois veículos se
incendiaram e foram completamente consumidos pelas chamas.
A carreta ainda arrastou outros seis carros e mais um caminhão antes de parar. Outras 11
pessoas tiveram ferimentos leves. Luiz Fhillippe foi preso em
flagrante pela Polícia Civil pelo
crime de homicídio com dolo
eventual, quando não há a intenção de matar, mas se assume
o risco do resultado. A Justiça

decretou a prisão preventiva de
Luiz Fhillippe, que vai aguardar
as investigações preso.
o sábado, a imprudência pode ter sido um dos motivos de
seis mortes. Em um dos acidentes, na BR-116, em Inhapim, na
Região do Rio Doce, um veículo
com sete ocupantes bateu em
uma árvore às margens da pista.
Três morreram na hora, outras
quatro ficaram feridas e foram
levadas para hospitais próximos.
As causas ainda estão sendo apuradas.
No mesmo dia, um outro acidente com carro superlotado.
Desta vez, a ocorrência aconeceu na MG-211, entre Catuji e
Novo Cruzeiro, no Vale do Mucuri. De acordo com o Corpo de
Bombeiros de Teófilo Otoni, seis
pessoas estavam em um carro
de passeio que se chocou com
um caminhão, excedendo o máximo permitido de cinco ocupantes.
Inicialmente, duas pessoas
morreram no local e os quatro
feridos foram encaminhados ao
Hospital Santa Rosália, em Teófilo Otoni. Porém, os bombeiros
informaram que uma das vítimas
que recebeu atendimento morreu na unidade de saúde. Os mortos são Carlos Daniel Pereira da
Silva, de 18 anos, que dirigia o
carro de passeio, Kettlen Andressa da Silva Carvalho, também de
18 anos, e Idalina Cardoso da Silva, de 28.
Álcool e direção
A batida entre uma caminhonete e um carro matou dois jovens neste domingo na AMG-0360
entre Sete Lagoas e Inhaúma, na

Região Central de Minas Gerais.
Os veículos colidiram de frente
na madrugada. O motorista do
automóvel maior foi preso por
porte ilegal de arma de fogo e
também por suspeita de embriaguez. Outras quatro pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para um hospital.
O acidente aconteceu por volta das 4h. De acordo com a Polícia Militar (PM), a batida foi
próximo ao Bairro Riacho dos
Campos, em Sete Lagoas. Testemunhas informaram que o Fiat
Uno seguia pela faixa em direção
a Sete Lagoas e que a Ford Ranger estava no sentido contrário.
Em determinado ponto da rodovia, a caminhonete invadiu a
contramão de direção e atingiu
de frente o outro carro.
De acordo com a PM, os militares constataram que o motorista da caminhonete, identificado apenas como José, exalava
forte odor de hálito etílico. Ao
ser questionado, admitiu que ingeriu bebidas alcoólicas antes de
dirigir e que cochilou ao volante.
O condutor também apresentava olhos avermelhados, dispersão, e dificuldade no equilíbrio,
segundo relatos dos militares
que constam no boletim de ocorrência.
Também foram registradas duas mortes na BR-040, em Nova
Lima, na Grande BH. Na AMG-0345,
na Região Centro-Oeste de Minas
Gerais, um motociclista morreu
na batida com um ônibus. Na BR116, em Governador Valadares,
na Região do Rio Doce, um jovem
perdeu a vida depois de ser atropelado por um caminhão. (Estado de Minas)
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Campanha “Setembro Verde” incentiva
doação de órgão em Minas Gerais
Com o slogan “Doar órgão é doar vida”, a campanha iniciada na última sexta-feira (1/9) nas redes sociais destaca a importância da doação de órgãos
O Governo de Minas Gerais,
por meio da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
(SES-MG), acaba de lançar a
campanha “Setembro Verde”
para incentivar a doação de órgão. Com o slogan “Doe órgão,
doe vida”, a ação quer conscientizar as pessoas sobre a importância da doação de órgãos
e, ao mesmo tempo, incentivar
as pessoas a conversarem com
seus familiares e amigos sobre
o assunto.
A iniciativa é promovida em
alusão ao Dia Nacional de Doação de Órgãos (27/9). A campanha, no entanto, já começou
a ser veiculada a partir desta
sexta-feira, 1º de setembro, e
segue por todo o mês, com posts
no Blog da Saúde MG e nas redes sociais da SES-MG, além de
um hotsite, o “Doe órgãos”.
Também como parte da campanha, prédios serão iluminados em Belo Horizonte e cartazes serão fixados nas estações
de metrô da RMBH. No dia 27
de setembro (quarta-feira), uma
ação especial está programada
para envolver os servidores da
Cidade Administrativa, com distribuição de folders e adesivos.
“Atualmente, cerca de 40%
das famílias recusam a retirada
de órgãos para a doação. Para
que esse percentual possa ser
ainda maior, permitindo a realização de mais transplantes,
é importante orientar as pessoas a falarem com sua família
sobre o seu desejo de ser um
doador e salvar vidas”, disse a

médica consultora da SES-MG,
Galzuinda Figueiredo Reis.
Dados de março de 2017 indicam que 3.392 pessoas aguardam por um transplante no estado. Deste total, 2.352 esperam por um rim, 41 por um fígado, 34 por coração, 1 espera
por pâncreas, 52 por pâncreas/
rim e 912 esperam por córnea.
Segundo o coordenador do
complexo MG Transplantes,
Omar Cançado Junior, responsável pela gestão de doação de
órgãos e a sua destinação para
transplantes, “as principais dificuldades enfrentadas pela
captação dos órgãos são a baixa notificação pelos hospitais
do estado de potenciais doadores, e o aumento na taxa de
recusa familiar no momento da
solicitação de doação”.
Ser um doador
Para ser um doador, o passo
principal é informar o desejo
à família. Isto porque, após o
diagnóstico de morte encefálica, a família é consultada e
orientada sobre o processo de
doação de órgãos. Esta conversa, geralmente, é realizada pelo próprio médico do paciente,
pelo médico da UTI (Unidade
de Terapia Intensiva) ou pelos
membros da equipe de captação, que prestam todas as informações que a família necessitar.
Considera-se como potencial doador todo paciente em
morte encefálica. A morte encefálica, mais conhecida como

morte cerebral, representa a
perda irreversível das funções
vitais que mantêm a vida, como a perda da consciência e
da capacidade de respirar; o
que significa que o indivíduo
está morto. O coração permanece batendo por pouco tempo e é neste período que os
órgãos podem ser utilizados
para transplante.
Silvia Marquez Henriques,
referência técnica da SES-MG
em transplante e doença renal
crônica, explica que após o diagnóstico de morte encefálica, as
Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos
(CNCDO) devem ser acionadas.
“Essa notificação é compulsória, independente do desejo
familiar de doação ou da condição clínica do potencial doador de converter-se em doador efetivo”, revela.
Quando o doador é uma pessoa falecida, podem ser retirados para transplante duas córneas, dois rins, dois pulmões,
fígado, coração, pâncreas, intestino, pele, ossos e tendões.
Ou seja, um único doador pode
salvar muitas vidas.
Mas a retirada dos órgãos
não pode esperar muito. Por
isso a decisão deve ser tomada
o quanto antes. Confira, a seguir, a relação entre os órgãos,
o tempo de retirada e de preservação extracorpórea dos órgãos.
Diferentemente do que as
pessoas acreditam, também é

possível ser doador em vida,
sem comprometer a saúde. Nesses casos, é possível doar tecidos, rim e medula óssea. Ocasionalmente, também é possível doar parte do fígado ou do
pulmão.
Algumas exigências, no entanto, são feitas aos doadores.
Pela lei, parentes até quarto
grau e cônjuges podem ser doadores; não parentes, somente com autorização judicial.
Também é preciso ser um cidadão juridicamente capaz, nos
termos da lei, o que significa
que a pessoa deve poder realizar por si mesmo os atos da
vida civil. É necessário, ainda,
ter condições adequadas de
saúde - verificadas por uma avaliação médica - que afastem a

presença de qualquer doenças
que possam comprometer a
saúde durante ou após a doação.
Transplante no Brasil
O Brasil possui o maior sistema público de transplantes
no mundo. Em 2016, mais de
90% dos transplantes realizados no Brasil foram financiados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). No SUS, os pacientes
possuem assistência integral,
incluindo exames preparatórios, cirurgia, acompanhamento e medicamentos pós-transplante.
O Complexo de MG Transplantes é responsável por coordenar no estado a política
de transplantes de órgãos e

tecidos, regulando o processo
de notificação, doação, distribuição e logística, avaliando
resultados e capacitando hospitais e profissionais afins nas
atividades relacionadas à doação de órgãos e tecidos. É
composto por centros de notificação, captação e distribuição de órgãos na Região Metropolitana de Belo Horizonte
(RMBH), Zona da Mata, Sul,
Oeste, Norte/Nordeste e Leste do estado,
O Governo do Estado oferta transplante dos seguintes
órgãos: coração, córnea, fígado, medula, pâncreas, pele,
rim, rim conjugado com pâncreas e tecido ósteo. (Agência
Minas Gerais)

Atleta de São Lourenço é convocada
para a Seleção Brasileira de Rugby
Kathelen Ferreira da Silva representará o município
A Confederação Brasileira de
Rugby (CBRu) convocou atletas
para Seleção Feminina Juvenil
pela primeira vez na história. 24
meninas nascidas entre os anos
2000 e 2001 foram chamadas
para participar de um camp de
treinamentos, que será realizado no CT da CBRu, em São José
dos Campos, entre os dias 23 e
24 de setembro. O objetivo é
começar a moldar a equipe que
irá disputar o qualificatório sul-americano para os Jogos Olímpicos da Juventude, no primei-

ro semestre de 2018, em local
ainda indefinido.
“O trabalho visa o qualificatório para os Jogos da Juventude. Estamos começando o processo de preparação agora para identificar realmente as atletas que possam fazer parte desse grupo, para ano que vem podermos nos preparar melhor
com uma equipe praticamente
formada”, afirma Gabriel Cenamo, o Gabó, auxiliar técnico da
Seleção Brasileira Feminina de
Rugby. “Outra vantagem de mon-

tarmos uma Seleção Juvenil agora é auxiliar no processo de renovação que a Seleção principal
vem passando desde o termino
das Olimpíadas no Rio”, complementa.
As atletas escolhidas para o
camp foram identificadas ao longo dos últimos meses, nas Academias de Alto Rendimento da
CBRu, na Copa Cultura Inglesa
e no Super Sevens. Além disso,
os clubes de todo o país puderam indicar atletas que se en-

caixam no perfil necessário para a convocação. Após este primeiro momento, um segundo
camp deverá ser feito no fim de
novembro, para novas atletas
serem observadas pela comissão técnica.
Confira as atletas convocadas: Ana Laura Viviam da Conceição (Atletismo – NH), Anair
Fernanda Peres Lajarin (Curitiba), Andressa do Nascimento
Alves (Guanabara), Anne Crystyan Oliveira dos Santos (Gua-

Empresas do 'Vale da Eletrônica' temem perder
incentivos fiscais em Santa Rita do Sapucaí
A condenação do Brasil na
Organização Mundial do Comércio (OMC) pela concessão
de subsídios às empresas de
tecnologia e da indústria automobilística poderá ter reflexos
para as empresas que fazem
parte do "Vale da Eletrônica",
em Santa Rita do Sapucaí. Hoje, 153 empresas atuam no desenvolvimento e produção de
produtos eletrônicos, que ge-

ram 14,7 mil empregos. Caso
a decisão não seja revertida,
essas empresas podem perder
os atuais incentivos em 90 dias.
"Isso está acontecendo, é
verdade e é muito sério. Primeiro nós temos que respeitar
a decisão da organização mundial. Agora, cabe ao nosso país, ao nosso governo, trabalhar
sobre esse gargalo e encontrar
uma forma, porque é impossí-

vel produzir placas eletrônicas
no Brasil sem incentivo fiscal.
Com todas as taxas de impostos que o Brasil atribui, é impossível a competitividade",
disse o presidente do Sindicato das Indústrias de Aparelhos
Elétricos, Eletrônicos e Similares do Vale da Eletrônica (Sindvel), Roberto de Souza Pinto.
Com os atuais incentivos, as
empresas têm descontos de até

15% no IPI, o imposto sobre
produtos industrializados e conseguem mais fôlego para a pesquisa e produção.
Ainda segundo o presidente
do Sindicato, se uma alternativa não for encontrada, há o
risco de demissões no setor, já
que o processo de produção,
a manufatura, ficaria inviável
no país, e provavelmente migraria para a China.

nabara), Arielly Medeiros (Jacareí), Beatriz Liviniec Fortunato Pereira (Curitiba), Carolina
Silva Belasco (SPAC), Elen Cristina Furtuoso Rosa (Curitiba),
Emanuelly Costa (Niterói), Eshyllen Coimbra Cardoso (Guanabara), Fernanda Pasternack Lobato (ABC Rugby), Giovanna
Nayla Olio (SPAC), Giulia Mota
(Jacareí), Grasiele de Macedo
Andrade (New Christians RC),
Kathelen Ferreira da Silva (São

Lourenço), Laís de Andrade Bartonelli (Taurus Uberaba), Larissa Thauane Lopes (Jacareí), Milena Batista Mariano Silva (São
José), Roberta Zanatta Marques
(Centauros), Ryanne Vanessa
Siqueira de Sousa (Armada), Silmara Oliveira Alves dos Santos
(RPT), Silvana Oliveira Alves dos
Santos (RPT), Vanessa dos Santos Oliveira (ONG Integração),
Vitória Estivalet Machado (Charrua).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Diretoria Executiva do São Lourenço Country Clube, por esta via própria, conforme disposições estatutárias convoca o sócio proprietário do título a seguir numerado (não tendo sido encontrado pelo correio) para que compareçam à sede social do clube – em sua secretaria, à rua J.C.
Soares, 400, de terça a sábado, das 08:40 às 17:00, até o dia
10 de SETEMBRO de 2017, com a finalidade de sanar pendências de mensalidades, sob pena de, não o fazendo, ficarem
constituídos em mora retomando os títulos a integrar o patrimônio social do clube.
NÚMEROS DOS TÍTULOS: 106 – 181 – 410.
São Lourenço, 24 de AGOSTO de 2017.
______________________________________
Everson Carlos da Silva
Pres.da Diretoria Executiva.
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Desfile de 7 de setembro em São Lourenço reúne
autoridades cívis e militares do município
Na manhã da última quinta-feira (07) mais um desfile da Independência do Brasil foi realizado em São Lourenço. Alunos de escolas, autoridades civis e
militares se apresentaram. Confira alguns momentos em fotos:

Fernando Pimentel anuncia criação de força-tarefa
para combater roubo de caixas eletrônicos em Minas
Objetivo do grupo é reduzir ainda mais o número de ocorrências desse crime, que teve redução de 34% no primeiro semestre deste ano em relação a igual período de 2016

O governador Fernando Pimentel anunciou, nesta sexta-feira (08/09), no Palácio
da Liberdade, em Belo Horizonte, a criação de uma força-tarefa para combater o
roubo a caixas eletrônicos em
Minas Gerais. A formação do
grupo foi definida após reunião do governador com os
representantes das forças de
segurança do Estado, e tem
como objetivo reduzir ainda
mais o número de casos desse tipo de crime que, no primeiro semestre de 2017, caiu
34% em relação ao mesmo
período do ano passado.
Em entrevista à imprensa
após a reunião, Fernando Pimentel destacou que, além
de aumentar a sensação de
segurança no Estado, há uma
preocupação em relação à
questão socioeconômica dos
pequenos municípios mineiros. Segundo o governador,
após a explosão ou assalto
ao caixa eletrônico, os cidadãos mineiros acabam ficando descobertos dos serviços
bancários que, em muitas cidades, não possuem agências
de banco.
“Nós vamos constituir uma
força-tarefa dedicada exclusivamente à prevenção, investigação e combate deste
tipo de crime. É uma notícia
importante para a gente dar
para a população do Estado.
O governo está preocupado
com isso e nós vamos agir
agora de forma mais integrada, organizada, efetiva e focada. O número de casos diminuiu, mas o impacto socioeconômico é muito grande”,
afirmou Fernando Pimentel.

De acordo com o governador, serão convidados para
integrar o grupo o Ministério
Público Estadual, a Polícia Federal e demais órgãos vinculados ao tema. Fernando Pimentel destacou que, reforçando a segurança nos municípios e prevenindo os crimes, consequentemente a
economia nesses municípios
não será afetada.
“Dos 853 municípios de
Minas, mais ou menos 400
tem menos de 10 mil habitantes. Cidades com esse perfil normalmente não tem uma
agência bancária, quando
muito um caixa eletrônico. E
com a explosão do caixa, a
cidade fica descoberta, desabrigada do ponto de vista
de acesso ao sistema financeiro. Eu converso com os
prefeitos e vejo a enorme preocupação deles, que é justa,
e nós vamos ajudar a reduzir
esse impacto”, finalizou Pimentel.
Ação
Segundo o secretário de
Segurança Pública, Sérgio Barboza Menezes, o decreto com
a criação da força-tarefa irá
criar um “condão” para enfrentar o problema. “O decreto vai facilitar a integração
de todas as forças de segurança, como a Polícia Civil,
Polícia Militar, Sistema Prisional e Bombeiros, para coibir essas práticas em nosso
Estado. O decreto vai dar esse condão de criar uma força
dedicada para combater essa
modalidade de crime em Minas Gerais”, afirmou.
O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Helbert

Figueiró de Lourdes, destacou que o número de casos
reduziu 34,6% de janeiro a
junho de 2017, em relação
ao mesmo período de 2016.
De acordo com o coronel, a
ação da Polícia Militar e dos
demais órgãos de segurança
será mais efetiva para reduzir ainda mais a incidência
dos casos.
“Esse decreto dá às polícias e aos órgãos uma capacidade de atuação mais prática, para trabalharem efeti-

vamente com a inteligência,
que é a expertise da Polícia
Civil e com a ação da Polícia
Militar. Esse grupo vai se dedicar exclusivamente ao mapeamento desses crimes, ao
estudo investigativo dos autores, do modus operandi para que a gente consiga dar
uma resposta em termo de
reação quando o fato acontecer e também uma resposta na prevenção desses delitos”, disse o coronel Helbert.
Apesar da redução nos nú-

meros dos crimes, o comandante da PMMG se mostrou
preocupado em relação à gravidade das ações dos criminosos. “Vamos atuar de uma
forma bastante forte, eficiente. A força tem um cunho operacional. Vamos agir para reprimir esses delitos em nosso Estado. A finalidade é colocar esses bandidos ou na
cadeia ou fora do nosso Estado”, enfatizou.
De acordo com o chefe-adjunto da Polícia Civil, Rai-

mundo Nonato, a instituição
já atua no monitoramento,
mapeamento e investigação
das quadrilhas. “Detemos
muitos dados. O setor de inteligência está muito avançado nas informações para o
combate a este tipo de crime.
Também trocamos informações com os setores de inteligência de outros Estados e
com elas vamos fazer a força-tarefa tornar mais ágil o combate a este de crime”. (Agência Minas Gerais)
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Minas tem pelo menos 1.125 vagas abertas
Reportagem pesquisou cargos como vendedor, gerente, técnico e mecânico e encontrou salários de até R$ 4.273,83

Crise econômica, contas
mais caras, indústria produzindo menos, comércio vendendo pouco e muita, mas
muita gente mesmo, procurando emprego. O noticiário
não é animador para quem
busca um lugar no mercado
de trabalho, mas as vagas
existem. O TEMPO encontrou
1.125 oportunidades abertas em Minas Gerais nos Portal do Emprego, do Ministério do Trabalho e Emprego,
e nos sites dos shoppings de
Belo Horizonte e Contagem.
A pesquisa foi feita para cargos como vendedor, mecânico, pedreiro, técnicos em
diversas modalidades, auxiliares e encarregados em vários setores, operador de
máquinas e de telemarketing
e gerente.
A maioria oferece salários
de até R$ 1.500, pede experiência mínima de seis meses e exige escolaridade. “Para auxiliar administrativo,
que normalmente é contratado por um salário mínimo,
estão exigindo ensino médio

completo”, diz o superintendente de gestão e fomento
ao emprego da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento
Social (Sedese), pasta responsável pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine),
Márcio Luiz Guglielmoni.
Para cargos de vendedor,
há empresas que só contratam quem tem curso superior completo. “No cenário
de redução de emprego, as
exigências aumentam”, diz
o coordenador de gestão de
processos do Ibmec-RJ, Luiz
Fernando Barbieri. Em um
shopping de Belo Horizonte,
por exemplo, uma das lojas
pede experiência de um ano,
curso superior completo ou
em andamento e busca um
candidato com “vivência cultural, que seja dinâmico, comunicativo e proativo e tenha conhecimento de moda”.
Tudo isso, sem salário fixo,
apenas para receber comissões sobre as vendas.
Já em Barbacena, no Campo das Vertentes, quem tem
curso superior em adminis-

tração, gestão comercial ou
áreas afins, pode se candidatar a uma vaga para gerente de farmácia que oferece salário de R$ 4.273,83,
o maior encontrado na pesquisa da reportagem. É preciso ainda ter seis meses de
experiência no ramo.
Na região metropolitana
de Belo Horizonte, o Sine registrou 4.091 ofertas de vagas nos oito primeiros meses
do ano, média de 500 por
mês – em 2013, época de
crescimento econômico, a
média mensal era de quase
1.800.
Salário menor. Enquanto
as exigências aumentam, o
salário diminui. Para cargos
de liderança, a redução no
último ano foi de cerca de
5%, segundo profissionais de
recrutamento e seleção. Já
para vagas operacionais, como linha de produção de fábrica, a queda chega a 8%.
“Os salários oferecidos têm
sido o piso de cada categoria”, diz Márcio Luiz Guglielmoni, do Sine. (O Tempo)

VOLTA ÀS AULAS
Pensando sobre isto, me vem à memória, tempos de criança, quando ao retornar
das férias nos aguardava uma redação com o título de “Minhas Férias”, invariavelmente.
Todavia, é importante repensar as férias sob o ângulo da instituição de ensino, onde apenas
as aulas ficam em stand by. Quando falamos em férias escolares, automaticamente pensamos em escolas fechadas, quase abandonadas. Nada mais distante da realidade, principalmente se falarmos da Faculdade de São Lourenço, onde os discentes e os docentes estão
sim, afastados por alguns dias, gozando de uma justa e merecida pausa. Os demais segmentos funcionam a todo vapor, preparando o ambiente para o novo semestre.
São muitas tarefas e inúmeras atividades acontecendo diariamente para que a instituição funcione dentro do padrão de excelência a que se propõe. Trabalho silencioso, aparentemente imperceptível e feito por uma equipe altamente preparada, a quem devemos
honrar e, sobretudo agradecer.
Sem os anjos da guarda da área administrativa, não nos seria possível realizar as
atividades acadêmicas. E a Faculdade de São Lourenço tem a melhor equipe que uma coordenação de curso poderia desejar. Por isto hoje, especialmente, minhas palavras são pra
eles. Gratidão e Reconhecimento além de profundo respeito e carinho são os sentimentos
que lhes dedico. Obrigada pelo apoio e carinho de sempre. Obrigada pelo maravilhoso trabalho que realizam nos bastidores, de forma quase anônima.
Aos alunos e professores que estão retornando, sejam bem vindos a mais um semestre letivo. Que Deus nos abençoe a todos e nos permita mais um período produtivo e,
sobretudo feliz.
Silvana S. Gaspar
Coordenadora do Curso de Direito
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