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EDITORIAL Janela de oportunidade
jornalismo@portalalternativa.com.br

A reforma da Previdência
é um tema de difícil tramitação por mexer com privilégios
que uma minoria capaz de
mobilização e influência deseja manter intocados. Não
foi por outra razão que governos anteriores, de diferentes matizes ideológicos, encontraram grandes barreiras
em suas tentativas de resolver
um problema há muito conhecido.
Torna-se ainda mais difícil
debater com a sociedade a
necessidade de sua aprovação quando está em andamento uma ruidosa campanha de
falsidades responsável por
disseminar a ideia de que o
sistema previdenciário é superavitário e que, uma vez
aprovada a reforma, os brasileiros “irão morrer de tanto
trabalhar antes de se aposentarem”, entre outros disparates.
Amparando-se na apreensão da sociedade, atordoada
por um bombardeio de mentiras, muitos congressistas escondem a sua própria tibieza
no tratamento de tão grave
questão por receio de uma
suposta repercussão eleitoral
negativa que poderiam ter caso decidam apoiar a aprova-

ção da PEC 287/2016.
Tal tese foi desmontada por
Pedro Fernando Nery, consultor legislativo do Senado. Em
recente estudo, ele analisou
o comportamento dos eleitores na eleição de 1998, ano
em que a Câmara dos Deputados votou mudanças nas regras do INSS propostas pelo
governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Conforme informou a Coluna do
Estadão, entre os que votaram
a favor da idade mínima, 72%
se elegeram. Já entre os que
foram contrários a ela, apenas a metade conseguiu um
novo mandato.
Os pontos de inflexão que
no curso de nossa história resultaram em grandes avanços
políticos, econômicos e institucionais derivaram da leitura arguta que homens e mulheres fizeram das circunstâncias e da coragem que tiveram
para tomar as decisões exigidas por aqueles momentos
cruciais, inspirados pelo interesse público, e não pela vaidade à espera de aplausos fugidios. Encontramo-nos hoje
diante de mais uma dessas
encruzilhadas que, a depender do caminho que escolhamos como Nação, poderá ser

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Não cultive
a tristeza

Deus nos deu a capacidade
de aguentarmos a carga de cada
dia.
Nós brasileiros somos muito
afetivos, muito sentimentais e
gostamos de “curtir” uma tristeza. Observe nossas músicas de
raiz, elas cultivam a saudade e
até mesmo a traição. Isso é o
oposto do que o Evangelho nos
ensina.
Quantas vezes ficamos recordando aquilo que alguém nos
fez!? A nossa fantasia e os nossos sentimentos aumentam as
situações vividas. Como claras
em neve, que, quanto mais nós
as batemos, tanto mais elas crescem. Assim são os sentimentos,
quanto mais nós os martelamos,
tanto mais eles aumentam dentro de nós.
Uma das coisas que mais nos
atormentam é ficarmos cultivando temores: medo do dia de amanhã, medo do futuro, de perder
o emprego. Ficamos viciados em
curtir medos e temores. Jesus
nos diz: ”Não vos preocupeis,
pois, com o dia de amanhã: o dia

de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado” (Mateus 6, 34).
Quantas pessoas, na flor da
idade, já se preocupam com a
velhice! Viva a vida, meu filho!
Deus nos deu a capacidade de
aguentarmos a carga de cada dia.
Por isso, se você ficar preso ao
seu passado ou preocupado com
o que virá no futuro, já não aguentará mais nada quando chegar
à velhice.
Hoje, o Senhor, tira esse peso
do nosso coração e dos nossos
pensamentos. Jesus está fazendo uma cirurgia no seu coração
e mudando até mesmo os seus
pensamentos. O Senhor lhe diz:
”A alegria do homem torna mais
longa a sua vida”. Quando nos
deixamos levar pela tristeza ficamos ”atolados” nela.
Cultive a alegria, viva mais! O
Senhor quer que você seja feliz!
Deus o abençoe!
Seu irmão,
Monsenhor Jonas Abib
Fundador da Comunidade
Canção Nova

Da aprovação da reforma da Previdência depende a saúde
fiscal do País. Que tomemos Grécia e Portugal como exemplos
a não serem seguidos
vista num futuro muito pró- fizemos as reformas quando elas
ximo como um decisivo passo eram necessárias. O resultado
dado na direção do desenvol- da irresponsabilidade com oporvimento econômico e social tunismo foi o agravamento da
do Brasil.
crise”, disse.
Quando escolheu a reforJosé Márcio Camargo, da PUCma da Previdência como uma -RJ, ressaltou que essa negligêndas prioridades de seu man- cia no trato da questão previdato, o presidente Michel Te- denciária fará com que novas
mer lançou mais do que um medidas tenham de ser discutidebate acerca de uma medi- das futuramente, apesar de resda de governo. Propôs, na ver- saltar a necessidade de aprovadade, um conjunto de medi- ção imediata da atual proposta,
das necessárias para salvar mais enxuta.
um sistema previdenciário à
Moreira Franco, ministro-chebeira do colapso e, assim, per- fe da Secretaria-Geral de Govermitir a construção de um fu- no, disse esperar que os partidos
turo mais próspero. Tais me- tenham “nitidez programática”
didas, é importante lembrar, para apoiar a aprovação da refazem parte de um programa forma, num claro recado ao PSmais amplo de modernização DB.
institucional do País. BuscaA janela de oportunidade não
-se, com isso, a reconstrução pode ser desperdiçada. Da aprodo Brasil depois do desastre vação da reforma depende a saúlulopetista.
de fiscal do País, fundamental
Ontem, o Estado promoveu para garantir direitos. “Ainda é
o Fórum Reforma da Previdên- possível fazer uma reforma da
cia, que discutiu os pontos Previdência com respeito a dicentrais do projeto em deba- reitos adquiridos, mas temos de
te no Congresso Nacional. fazê-la agora”, advertiu Marcelo
Marcos Lisboa, do Insper, por Caetano, secretário de Previdênexemplo, avaliou que o Brasil cia do Ministério da Fazenda, duestá duas décadas atrasado rante outro evento que tratou
na adoção de medidas que do tema. Que tomemos a Grécia
resgatem o INSS do abismo e Portugal como exemplos a não
em que se encontra hoje. “Não serem seguidos. (Estadão)

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

SIMONE GANNAM
Falando ao Coração

sigannam@yahoo.com.br

A FORÇA QUE
NOS MOVE...

Vivemos num mundo onde, a
todo momento, somos levados
a desanimar. Notícias ruins nos
desestimulam a crer em um mundo melhor. Pessoas discutindo e
brigando por questões banais geram um descrédito na justiça. Todos querendo levar vantagem é
algo tão corriqueiro que a noção
de coletividade, solidariedade e
bem comum ficam para segundo
plano.
Assim, a gente já acorda cansado, parece que tudo já está
pronto e dado como definitivo.
Temos a sensação de que nada
pode ser feito para mudar o contexto atual da nossa história e da
nossa sociedade e, por conta disso, entregamos os pontos, deixamos estar pra ver como fica, empurramos tudo com a barriga e
nos acomodamos completamente, cada dia mais, ainda que sem
perceber.
No entanto, apesar desta forte tendência, é preciso combater,
lutar contra a maré, remar contra
a correnteza. É preciso estarmos
vivos ao invés de vegetarmos. É
preciso pensarmos ao invés de

aceitarmos. É necessário criar ao
invés de copiar. Urge reagir ao
invés de engolir. O hoje nos pertence e dele depende o amanhã.
Vamos nos mover, provar que
é possível viver, amar, ser feliz e
principalmente, fazer o outro feliz...
Vamos inovar, revitalizar, renovar esperanças, sonhos, planos
e batalhar para concretizá-los.
Não desistamos de sermos boas
pessoas, com boas intenções e
bom coração. Peçamos ao Espírito Santo que venha a ser a nossa força, o nosso impulso, o vento impetuoso que nos inquieta e
não nos permite corromper ou
acovardar. O mesmo Espírito que
Cristo soprou sobre seus amigos
e que brotou em seu íntimo o
desejo ardente de avançar para
águas mais profundas e fazer a
diferença no mundo, nos impulsione a seguirmos em frente, vencendo nossas batalhas diárias e
colaborando para a implantação
do Reino que não passa, aqui,
neste Reino passageiro!
Simone Gannam Lage Ribeiro

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

A devoção dos cinco DICAS DE MAQUIAGEM
primeiros sábados PARA INICIANTES

Desde os tempos mais
antigos, difundiu-se na
Igreja, a tradição de consagrar o sábado em honra a Nossa Senhora. Uma
devoção pouco conhecida nos dias de hoje é
a dos cinco primeiros
sábados para reparar as
ofensas ao Coração Imaculado de Maria.
A Virgem Santíssima,
aparecendo à Lúcia, em
Fátima, disse-lhe: “Olha,
minha filha, para o meu
Coração transpassado
de espinhos, que os homens com suas blasfêmias e ingratidões, lhe
cravam a cada momento. Ao menos tu consolas-me e faz saber a todos que eu prometo assistir na hora da morte,
com as graças necessárias à salvação, a todo
aquele que, no primeiro sábado de cinco meses seguidos, confessando-se, recite o terço do
rosário e me faça companhia durante um quarto de hora meditando
nos mistérios do rosário, com a intenção de
me fazer a reparação”.
Nossa Senhora pede

a devoção dos cinco primeiros sábados através
de uma mensagem aos
sacerdotes, seus filhos
prediletos, em 04 de
agosto de 1979:
“Está na hora da batalha, e por isso devem
ser empregadas aquelas
armas que Eu vos preparei: a consagração ao
meu Coração Imaculado; a recitação frequente do santo Rosário; a
celebração dos cinco primeiros sábados do mês,
para reparar as ofensas
ao meu Coração Materno. Durante estes sábados Eu vos convido a vos
unirdes a Mim na recitação do rosário, na meditação de seus mistérios, na Confissão, na
participação na Santa
Missa e na Comunhão
reparadora”.
Façamos atos de reparação por meio de preces, penitência, confiança e filial abandono. Assim, estaremos derramando bálsamo amoroso nas chagas do Imaculado e Doloroso Coração de Maria, nossa
Mãe do Céu!

Uma maquiagem bem feita é
chave para incrementar a autoestima de qualquer mulher! Se você
está começando a aprender a se
maquiar e ainda tem medo de ousar com um delineado gatinho superafiado, lábios matte perfeitos
ou não sabe como fazer um contorno impecável e invisível, saiba
que existem alguns truques que
podem deixar a hora da make bem
mais simples.
Invista em um kit básico de pincéis de qualidade
Pode parecer bobeira, mas é
essencial ter pelo menos alguns
bons pincéis para conseguir uma
make de qualidade. A pele é o mais
vai fazer diferença no resultado final, por isso invista em um pincel
de base, um de blush e outro de
pó antes de tudo. À medida que
for complementando o seu kit, invista primeiro em um pincel para
esfumar sombras e outro achatadinho para o corretivo.
Use um cotonete embebido em
demaquilante para remediar borrões no batom matte
Se acha que o efeito matte fica
lindo nos lábios, mas toda vez que
tenta usar um batom com esse
acabamento fica cheia de borrões,
o ideal é manter em mãos um pouco de demaquilante e alguns cotonetes. Depois de aplicar a cor
em toda a boca, embeba um co-

tonete na solução e vá contornando os lábios para apagar todos os borradinhos. Em seguida,
passe um pincel fino com um pouco de sua base ou corretivo ao
redor da boca.
Aposte no lápis labial para uma
boca mais definida
Outro truque para deixar a boca bem poderosa e à prova de
borrões é usar um lápis labial antes do batom. Com cuidado, contorne os lábios com um tom semelhante ao de sua boca ou ao
do batom escolhido, e em seguida pinte toda a superfície com
ele. Depois, é só aplicar o batom
por cima e, se preferir um efeito
mais natural, use um pouco de
hidratante labial, deixando aparecer a cor do lápis.
Aplique o corretivo em formato de triângulo invertido
Sempre que for corrigir as suas olheiras, não aplique o corretivo apenas na zona mais escura,
já que isso pode fazer com que a
maquiagem fique evidente e pouco natural. Estenda sempre o produto para baixo, formando um
shape de triângulo invertido, assim pode corrigir também as laterais do nariz, que tendem a ficar avermelhadas. O truque, no
entanto, é sempre esbater tudo
muito bem com o calor dos dedos, para evitar o efeito craquelado.
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Defesa Civil apresenta Sistema Municipal
de Proteção para o período de chuva
A Coordenadoria Municipal
de Proteção e Defesa Civil COMPDEC em conjunto com o
3º Pelotão de Bombeiros Militares realizou nesta terça-feira
(12) uma reunião para apresentação do Sistema Municipal de
Proteção e Defesa Civil, bem
como as ações a serem tomadas em caso de urgência e emergência no período chuvoso.
Participaram da reunião os
representantes da Policia Militar de Minas Gerais, Tiro de
Guerra e também voluntários
de São Lourenço e Soledade de
Minas. Na oportunidade, o Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil, Eduardo
Rodrigues de Souza fez um breve relato sobre o Plano de Con-

tingência do Município de São
Lourenço e sua aplicação em
caso de sinistros.
Também foi realizado pelos
militares do Corpo de Bombeiros uma apresentação sobre
Defesa Civil e sua importância
para a sociedade como um todo, enfatizando a participação
efetiva da comunidade e voluntários de Defesa Civil.
Nos próximos meses, ocorrerão outras reuniões com participação dos demais COMPDECs da Região para avaliação,
acompanhamento e resposta
de empenho da Defesa Civil
quanto ao período chuvoso que
compreende os meses de dezembro a março.

Pedágio da Rodovia Fernão
Dias fica mais caro a partir
do dia 19 no Sul de Minas
Tarifa básica para veículos de passeio passa a ser de R$ 2,30
para carros e R$ 1,15 para motocicletas.
O pedágio da Rodovia Fernão Dias ficará mais caro a partir
da próxima terça-feira (19). A tarifa básica para veículos de passeio passa a ser de R$ 2,30. Para motociclistas, o valor será de
R$ 1,15.
Segundo a Autopista Fernão Dias, concessionária do Grupo
Arteris, o reajuste acontece sempre na data de aniversário do
início da cobrança de pedágio na rodovia, 19 de dezembro, conforme o contrato de concessão assinado entre a concessionária
e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em 2008.
Ainda conforme a concessionária, o reajuste leva em consideração a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato de concessão.
Das seis praças de pedágios da Rodovia Fernão Dias em Minas Gerais, quatro ficam no Sul de Minas, no Km 658,3 - em
Santo Antônio do Amparo; no Km 735,5 - em Carmo da Cachoeira; no Km 805,2 - em São Gonçalo do Sapucaí e no Km 900,9
- em Cambuí.

DOM ZECA
A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Falecimento

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Centro Espírita Auxiliadores Espirituais convoca todos os membros da diretoria para a reunião de posse do biênio 2018/2019
a ser realizado no dia 2 de janeiro de 2018 às 19h30 no Centro Espírita Auxiliadores Espirituais.
São Lourenço, 10 de dezembro de 2017
Maria de Fátima Souza de Almeida
Presidente

Central de Agendamentos da Saúde agora
funciona ao lado do Centro Viva Vida
A Central de Agendamentos
da Secretaria de Saúde, mais
conhecido como “Casa Amarela” agora está funcionado no
prédio anexo ao Centro Viva
Vida. Este setor é o responsável pelas autorizações da Secretaria para exames complexos, consultas, cirurgias, etc. O
espaço foi todo reformulado
para proporcionar maior conforto e agilidade no atendimento aos usuários.

Vale ressaltar ainda, que o
prédio anexo ao Centro Viva
Vida, assim como a antiga casa
amarela, também pertence à
Prefeitura, o que não gerou nenhum custo extra para a Secretaria. Agora, os pacientes podem aguardar dentro do prédio, com maior segurança e
conforto, inclusive com acentos
preferenciais.
Novo endereço: Rua Mme.
Schmidt, 46, Federal – prédio
anexo ao Centro Viva Vida

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

EXPEDIENTE

Nossos sentidos pesâmes aos familiares de Fani Lopes, falecida no último dia 04.
Que Deus console cada coração desta família.
Paz a sua alma!!!
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.

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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Estado apresenta segunda melhor resposta
nacional para o tratamento de HIV

No monitoramento clínico feito pelo Ministério da Saúde, Minas Gerais já atingiu a meta de 90% de pessoas diagnosticadas com o vírus. Dessas, 81% estão
em tratamento com medicação antirretroviral e 76% estão com carga viral indetectável

O Ministério da Saúde divulgou o Relatório de Monitoramento Clínico do HIV. Nele, são
apresentados os indicadores sobre o diagnóstico, o tratamento
e a profilaxia pós-exposição (PEP)
do HIV em todo o país, com o
objetivo de determinar a qualidade assistencial do diagnóstico e tratamento da doença.
“A meta nacional é atingir até
2030, 90% das pessoas diagnosticadas, dessas, 90% das pessoas em tratamento e, dessas, 90%
das pessoas com carga viral indetectável”, explica a coordenadora de (IST/AIDS) e Hepatites
Virais da Secretaria de Estado
de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), Jordana Lima.
No relatório, que traz os resultados do monitoramento clínico em 2016 e primeiro semestre de 2017, Minas Gerais aparece como a segunda melhor
resposta nacional. “Nós já atingimos a primeira meta de 90%
das pessoas diagnosticadas. Atualmente, temos cerca de 80%
dessas pessoas em tratamento
com medicação antirretroviral
e 76% estão com carga viral indetectável”, afirmou a coordenadora.
Tais resultados são reflexo do
trabalho da Coordenação Estadual de IST/AIDS de monitorar
os serviços de diagnóstico e de
tratamento presentes no esta-

do, além de garantir à vinculação dos usuários a equipe multiprofissional.
“Temos técnicos acompanhando diariamente o sistema
de informação para diminuir cada vez mais as taxas de abandono ao tratamento. O objetivo
é realizar a busca ativa das pessoas em abandono, entender a
individualidade e trabalhar a
adesão de forma humanizada
e com equidade”, diz.
Além do monitoramento clínico da doença, há também a
aquisição de materiais que atuam na prevenção, como o preservativo feminino e masculino,
gel lubrificante e ações de profilaxia pós-exposição (PEP).
“A estratégia estadual para
o próximo ano é ampliar as formas de diagnóstico em vários
níveis de atenção, mas com enfoque maior na atenção primária à saúde. Buscamos inserir
dentro da rotina de saúde a testagem das pessoas que têm vida sexualmente ativa é um desafio cotidiano da coordenação”,
avalia Jordana.
A doença no estado
Em Minas Gerais, entre 2010
a 2016 foram notificados 25.512
casos de HIV/Aids. No ano de
2016 foram notificados 4.588
casos da doença. A maior concentração de casos de HIV/AIDS

no estado está na faixa etária
de 20 a 34 anos. Essa predominância na faixa etária mais jovem está ligada a diversos fatores, entre eles: a baixa idade das
primeiras relações sexuais, a
variabilidade de parceiros, a falta de prevenção e o uso de drogas ilícitas. Confira no boletim
epidemiológico os detalhes sobre a doença no estado.
Medicamentos
O Brasil é referência internacional no tratamento de HIV/
AIDS. Por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) é disponibilizado mensalmente às pessoas
que vivem com AIDS os antirretrovirais por meio das Unidades
Dispensadoras de Medicamentos (UDMs). Atualmente, o estado fornece medicamentos para aproximadamente 43 mil pessoas com HIV positivas. Ao todo,
Minas Gerais possui cerca de 48
mil pessoas que vivem com HIV.
Os antirretrovirais são medicamentos que combatem a multiplicação do vírus HIV e fortalecem o sistema imunológico.
O tratamento contínuo com os
remédios reduz a mortalidade
e o número de internações e
infecções por doenças oportunistas. Seu uso é fundamental
para aumentar o tempo e a qualidade de vida de quem tem HIV/
AIDS.

Polícia Militar apreende 397 pedras
de crack em São Lourenço
Em São Lourenço, na
manhã desse sábado
(16), a Polícia Militar
apreendeu 397 pedras
de crack, 08 tabletes
de maconha e 01 balança de precisão, na
Travessa Anacleto Inácio de Carvalho, bairro
João de Deus. Um homem, de 38 anos, sus-

peito de ser o proprietário das drogas conseguiu fugir.
A PM realizava operação antidrogas quando um homem de 38
anos ao avistar a viatura policial saiu correndo por uma trilha
sentido a uma mata
existente no local e du-

“O tratamento é 100% SUS
e é essencial tomar os medicamentos indicados e seguir corretamente as recomendações
médicas. Saber precocemente
da doença é fundamental para
aumentar ainda mais a sobrevida da pessoa”, avalia Jordana
Costa Lima.
PrEP
A Profilaxia Pré-Exposição
(PrEP) de risco à infecção pelo
vírus é uma terapia de uso preventivo de medicamentos antirretrovirais antes da exposição
ao HIV. Tem como objetivo prevenir a infecção pelo vírus e promover uma vida sexual mais
saudável.
A Profilaxia é indicada para
populações em situação de maior
vulnerabilidade e com risco acrescido de infecção pelo HIV, ou
seja, gays, travestis, transexuais,
profissionais do sexo e casais
sorodiferentes (casais em que
um dos parceiros vive com HIV
e o outro não e que mantêm
relações sexuais, repetidas vezes, sem o uso de camisinha ou
que têm usado a Profilaxia Pós-Exposição repetidamente ou
que apresentem infecções sexualmente transmissíveis).
A PrEP estará disponível em
180 dias após a publicação do
Protocolo Clínico para uso da
PrEP no Diário Oficial. A sua im-

plantação se dará de forma gradual, com monitoramento anual. Segundo o Ministério da Saúde, a estimativa é que cerca de
7 mil pessoas farão o uso da
profilaxia do país, no primeiro
ano de implantação. Em Minas,
está prevista a chegada dos primeiros tratamentos no início de
2018.
Prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)
Além da distribuição gratuita de preservativos e testes rápidos pelas Unidades Básicas de
Saúde, Serviços de Atenção Especializada (SAE) e Centros de
Testagem e Aconselhamento
(CTA) e outros serviços credenciados, outras recomendações
também são importantes para

PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA NO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE
SÃO LOURENÇO/MG
IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 3.519 DO LIVRO 2
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE

JULIO CESAR CIRIO NOGUEIRA
OFICIAL INTERINO

- Fazer uso do preservativo
(feminino ou masculino) em todas as relações sexuais;
- Não compartilhar agulhas
ou seringas;
- Usar material esterilizado
na aplicação de tatuagens e piercings;
- Realizar os exames de pré-natal durante a gestação;
- Evitar materiais não esterilizados em clínicas odontológicas, nas manicures, barbearias,
etc;
- Evitar o uso abusivo de álcool e outras drogas ilícitas. Elas
podem alterar o nível de consciência do indivíduo e a capacidade de tomar decisões sobre
a forma de se proteger.

Alunos da Escola Dom Bosco colaboram com
projeto “Lacre Solidário” em São Lourenço

rante perseguição ao
suspeito os militares
encontraram as drogas
e a balança que foram
apreendidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia.
O rastreamento ao
autor continuou mas
ele não foi localizado.

O Sr. Júlio César Círio Nogueira, Oficial Interino do Serviço Registral de Imóveis da Comarca
de São Lourenço-MG, Serventia situada na Rua Dr. Melo Viana nº 307, Centro, São Lourenço-MG, FAZ SABER que MARCILIO NOGUEIRA DO PATROCINIO, residente e domiciliado nesta cidade, requereu a retificação da área do imóvel de matrícula de nº 3.519 do Livro 2 situado a
Rua Donário Alves de Faria nº145, Bairro Porta do Céu, nesta cidade, de sua propriedade, processado nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei dos Registros Públicos (Lei nº 6.015/73). Devido à falta de anuência expressa na planta e no memorial descritivo do titular do imóvel confrontante, este, sito um imóvel situado na rua Cassimiro de Abreu de inscrição cadastral de nº
09.13.328-001 de propriedade do notificado: VALENTIN DOS SANTOS FRAGUAS, não localizado no endereço: Rua Ana Justino de Souza, nº 175, Bairro São Lourenço Velho, nesta cidade,
CEP: 37470-000, fica seu titular, devidamente NOTIFICADO do inteiro teor dos trabalhos técnicos que se encontram arquivados neste serviço registral, podendo, impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O pedido de retificação foi instruído com os documentos enumerados no artigo 213 da Lei dos Registros Públicos, os quais se
encontram disponíveis neste serviço registral imobiliário para exame e conhecimento do interessado. Nos termos do §4° do artigo 213 da LRP, Provimento nº 260/CGJ/2013- Art. 796 a 822,
a falta de impugnação no prazo da notificação resulta na presunção legal de anuência do confrontante ao pedido de retificação de registro. Portanto, as opções que a lei confere ao NOTIFICADO são: 1) impugnar fundamentadamente; 2) anuir expressamente; e 3) deixar transcorrer
o prazo, aceitando os trabalhos tacitamente. Esclarece-se, finalmente, que eventuais falhas
que venham a ser provadas no futuro não impedem novo procedimento retificatório nem vinculam a pessoa que anuiu nos presentes trabalhos, estando resguardados seus direitos reais
nos termos da legislação civil, exceto nos casos de usucapião. Decorrido o prazo legal sem impugnações, contado da primeira publicação deste edital que será publicado duas vezes, poderá ser deferida a retificação pretendida. São Lourenço- MG, 27 de novembro de 2017.

a prevenção da infecção:

Alunos da Escola Dom Bosco de São
Lourençonumagincanarealizadanaprópriaescolateveemumadasprovasarre-

cadarlacres.
Numexercíciodegenerosidadeevoluntariado destes alunos Ulisses; Rafael;
Guilherme; Helena e Giovanna, nós da

AssociaçãodaPessoacomDeficiênciade
SãoLourençoeRegião-OngSemLimites
fomosreceberoslacresparaoProjetoLacreSolidário.
Esteprojetotem3eixos:
1-funçãosocialatendendoaspessoascomdeficiênciaoumobilidadereduzida
quenecessitamdeumacadeiraderodas,
cadeira de banho ou mesmo muleta e
andador,daítrocamososlacresparafazer
asdoações.
2-Ambiental,umaparceriacomaOng
Araradamosfinalidadecorretaaoslacres
recolhidos.
3-desenvolverovoluntariadonascrianças
queamanhãsendocrescidaspoderãofazer
maisemproldaspessoasqueprecisarem.Jaqueline(diretora)eaprofessoraTatirepresentandotodosdaescola,recebamagratidãode
todaequipeeacertezaqueainiciativadevocês
reafirmaocompromissodatuaescola(empresa)naresponsabilidadesocialsustentável
efazendopormerecernossaopçãodeconsumodaspessoascomousemdeficiência.

EDITAL DE LOTEAMENTO – Pelo presente Edital, torno público em cumprimento ao Artigo 19 da Lei. 6.766/79, que “CONSTRUTORA E INCORPORADA
RIBEIRO LTDA ME”, inscrita no CNPJ nº 03.686.965/0001-78, sediada nesta cidade, na Rua Cel. José Justino, nº 688, sala 03, Centro – MG, depositou nesta
Serventia em 07.11.2017, protocolo nº 84.483, toda documentação para registro do LOTEAMENTO “SANTA MÔNICA 3” situado nesta cidade, designado
pela inscrição cadastral nº 16.66.010.001, sendo que o mesmo foi aprovado
pelo Município de São Lourenço – MG em 26 de dezembro de 2016. O imóvel
objeto do mesmo encontra-se devidamente registrado na matrícula 26.385
do Livro 02, de Registro Geral. O loteamento será composto de 105 unidades,
dividido em 08 quadras a seguir discriminadas: Quadra A: 02 lotes; Quadra B:
11 lotes; Quadra C: 18 lotes; Quadra D: 14 lotes; Quadra E: 13 lotes; Quadra
F: 27 lotes; Quadra G: 19 lotes; Quadra H: 01 lote. Áreas de lotes: 27781,42m².
Áreas para uso comum: 3417,85m². Áreas verde e de proteção: 24972,97m².
Faixa de Servidão: 904,95m². Alamedas: 10.862,81m². Áreas em lotes: 27781,42m².
Área Total: 67.940,00m². Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias a contar da
terceira e última publicação do presente, em Órgão da Imprensa local, de acordo com o art. 19 da Lei acima mencionada, sem que haja impugnação será
procedido o registro. Dado e passado nesta cidade e Comarca de São Lourenço/MG, aos 23 de novembro de 2017. O Oficial Interino – Júlio César Círio Nogueira
JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA
OFICIAL INTERINO
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Polícia Militar reforça policiamento
para festas de final de ano
O 57º Batalhão de Polícia
Militar, “ Batalhão Prevenção”,
se prepara para as festas de
fim de ano com reforço no policiamento e diversas operações
policiais de modo a proporcionar à comunidade sãolourenciana e aos turistas que vem
nos visitar mais tranqüilidade
para as festividades.
As pessoas que circularam
pelo centro da cidade de São
Lourenço nesse fim de semana
já puderam notar a presença
de novos Soldados oriundos do
Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar realizado
no município de Pouso Alegre.
As ações e operações policiais
serão realizadas em toda área
do Batalhão e contarão com a
participação de policiais militares que trabalham no servi-

ço administrativo.
Além da segurança representada pela presença policial
seguem algumas dicas de autoproteção importantes para
serem observadas nesse período:
Fique atento com sua carteira, deixe-a sob sua constante vigilância, de preferência em
local onde você pode senti-la
com um toque.
Fique atento com esbarrões.
Os tomadores de carteira costumam provocá-los para desviar sua atenção;
Tenha dinheiro separado para as despesas previstas, isso
evita que grandes quantias sejam expostas perante pessoas
suspeitas;
Evite ficar com suas duas
mãos ocupadas, você precisa

de uma delas para ter mobilidade na proteção de seus bens,
como a carteira e celular;
Durante as compras, só use
o celular se for imprescindível.
Se for falar ou enviar mensagens, procure um local seguro,
como o interior de uma loja, e
fique com as costas próximas
à parede, atento a seu redor;
Evite ficar por muito tempo
em frente a uma vitrine. Se você se interessar pelo produto,
entre na loja. O risco é menor
e você se expõe menos;
Se planeje para fazer suas
compras em dias e horários de
menor movimento, assim você
ficará livre da sensação de tumulto, e terá mais calma e atenção, ficando livre da atuação
de criminosos.

Governador cria Comitê para promoção da educação
em direitos humanos em Minas Gerais
O governador Fernando
Pimentel instituiu o Comitê
de Educação em Direitos Humanos (Comeedh-MG), que
será responsável por planejar, organizar e orientar as
políticas de educação em Direitos Humanos no estado.
O decreto n° 47 foi publicado no Diário Oficial de Minas
Gerais no sábado (16/12).
O Comitê tem a finalidade
de promover uma cultura de
paz, respeito e defesa dos
direitos humanos por meio

da educação. Dentre suas
atribuições, está a elaboração e implementação da Política Estadual de Educação
em Direitos Humanos.
O órgão também é responsável pela articulação interinstitucional entre conselhos, comitês, movimentos
sociais, órgãos e entidades
públicas e privadas que promovam a pauta.
O secretário de Direitos
Humanos, Participação Social e Cidadania, Nilmário
Miranda, ressalta que a Edu-

cação em Direitos Humanos
tem sido uma das prioridades da pasta. Desde 2015, a
Sedpac emitiu 20.562 certificados de formação na área,
oferecidas à distância, presencialmente ou tele presencialmente nos 17 territórios
mineiros.
“Já temos muitos avanços
e projetos de educação em
Direitos Humanos em Minas.
A criação do comitê é uma
construção coletiva que vem
para fortalecer essas ações”,
afirma o secretário.
O Comeedh-MG é uma ins-

tância colegiada de natureza consultiva vinculada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação
Social e Cidadania (Sedpac).
Fazem parte do órgão as secretarias de Educação, Saúde, Cultura, Trabalho e Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, Segurança Pública,
Administração Prisional, as
polícias Militar e Civil, além
de 12 representantes da sociedade civil.

AMAURI PINTO COSTA, CPF: 412.255.626-00, por
determinação do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, torna público que obteve através
do Processo nº 00319/2005/003/2014, LICENÇA DE
INSTALAÇÃO CORRETIVA, para atividade de AVICULTURA DE POSTURA, situada na Estrada das Posses,
Bairro Posses, Município de Itanhandu – MG, CEP:
37464-000.
AMAURI PINTO COSTA, CPF: 412.255.626-00, por
determinação do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, torna público que obteve através
do Processo nº 00319/2005, LICENÇA DE OPERAÇÃO
PARA AMPLIAÇÃO, para atividade de AVICULTURA
DE POSTURA, situada na Estrada das Posses, Bairro
Posses, Município de Itanhandu – MG, CEP: 37464000.
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Somente nos primeiros dez dias de dezembro foram realizadas
119 abordagens pela equipe de Proteção Social
A Secretaria de Desenvolvimento Social possui o serviço de
abordagem social, que está diretamente relacionada à Proteção
Social Especial. Trata-se de uma
equipe formada por abordadores, motorista, membros do CREAS (Centro de Referência e Apoio
Social), assistente social, psicólogos e advogados.
Esses grupos retiram os usuários das ruas e levam para a unidade de Serviço Especializado a
Pessoa em Situação de Rua ou
migrante, que funciona onde era
o antigo Albergue. Neste local,

eles podem tomar banho, alimentar-se, lavar suas roupas ou até
mesmo trocá-las por outras doadas.
Além disso, há um atendimento individualizado com a assistente social, para liberação de passagens de ônibus, emissão de segunda via de documentos, ou até
mesmo busca ativa para localização de familiares. Somente nos
10 primeiros dias de dezembro,
foram 119 abordagens e 14 passagens pagas para retornarem
para sua cidade de origem.
O Serviço Especializado à Pes-

soa em Situação de Rua está localizado na Via Silvestre Ferraz,
860, no bairro Floresta. O horário
de funcionamento é das 7h às
17h.
Aqueles que estão no aguardo
de um retorno da família, ou esperando a emissão de documentos são abrigados na Casa de Passagem, que está situada no Sítio
Olhos d’água.
Para mais informações, o telefone de contato do CREAS é
3332-1449 e do Serviço Especializado à Pessoa em situação de
Rua é 3332-4951.

57º BPM lança
Operação Natalina PUC abre inscrições para segunda turma de
O57ºBPMdeuinícioaOperação
Natalina,quevisaoaumentodeações
de prevenção e da sensação de segurança durante as festas de fim de
ano.
Para a operação natalina estão
sendo desenvolvidas na área do Batalhão diversas operações policiais
taiscomo:cumprimentodemandados de busca e apreensão, blitz de
trânsito nas rodovias e nas cidades,
operações antidrogas, entre outras.
Além do efetivo operacional diuturnamente empregado, o policiamento foi reforçado com militares
que atuam na administração do BatalhãoeCompanhias,bemcomomilitares discentes do Curso de Formação de Soldados que é realizado no
município de Pouso Alegre.
Os resultados da operação já começam a aparecer. Nos últimos dias
houve a apreensão de 02 armas de
fogo; 08 pessoas foram presas, sendo 06 em virtude de mandado, 01
portráficodedrogase02porassalto;
02 veículos furtados foram recuperados além de drogas e materiais relacionadoscomotráficoforamapreendidos.
A Operação Natalina ocorre nos
22 municípios da área do Batalhão
Prevençãoseestendendoatéoinício
de janeiro.
A Polícia Militar também conta
com o apoio da comunidade que
também pode fazer sua parte adotando pequenas medidas de autoproteção:

Mantenha sua bolsa sob
constante vigilância;

Eviteexporgrandesquantiasemdinheiroemlocaismovimentados;

Tenha atenção ao uso de
celular onde haja grande movimentação de pessoas;

Procurefazercomprasem
horários de menor movimento;

Caso perceba a presença
eaçõesdepessoassuspeitas,denuncie pelos telefones 190 e 181, que
funcionam 24 horas por dia ou procureumpolicialmilitarmaispróximo.

medicina em Poços de Caldas

Estudantes podem se inscrever até 22 de janeiro; classificados no primeiro processo seletivo
devem se matricular nesta semana.

A formação das turmas do
curso de medicina segue a todo
vapor no campus Poços de Caldas (MG) da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
(PUC Minas). A instituição abriu,
nesta segunda-feira (18), as inscrições para a formação da segunda turma, que deve iniciar
as aulas juntamente com o restante dos cursos, no dia 1º de
fevereiro.
Os estudantes interessados
devem se inscrever no processo
seletivo até o dia 22 de janeiro.
Serão oferecidas 50 vagas, sendo que cinco são dedicadas a
bolsas integrais para candidatos
que possuam renda familiar per
capita inferior a um salário mínimo e meio e que atenda a ou-

tros requisitos socioeconômicos.
A abertura das inscrições para 2018 acontece em paralelo
com as matrículas da primeira
turma, que estão sendo realizadas nestas segunda e terça-feiras,
as 8h às 19h, na sede da instituição.
O processo seletivo
A classificação leva em consideração o melhor resultado
obtido pelo candidato nas edições de 2013 a 2017 do Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem).
As inscrições custam R$ 65,00 e
devem ser feitas exclusivamente no site oficial da PUC Minas.
Segundo a instituição, o resultado deve ser divulgado no
dia 26 de janeiro. As matrículas
devem ser realizadas três dias

BRISA PNEUS LTDA., por determinação do COPAM – Conselho Estadual de Política Ambiental
torna público que solicitou através do Processo nº.
01955/2004, a Licença de Operação em Caráter
Corretivo, para Unidade de Recauchutagem de
Pneumáticos, localizada na Rua Evaristo da Veiga,
nº 112 - Centro – São Lourenço - MG.

depois. Veja os documentos necessários para a matrícula.
Abertura do curso em Poços
de Caldas
O processo de implantação
no município começou em 2014.
Depois, a PUC Minas chegou a
anunciar o início das aulas para
o primeiro semestre de 2016,
mas a instituição foi atingida por
uma decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) de suspender
a criação de mais de 2 mil vagas
em cursos de medicina no Brasil. Desde então, a PUC tentava
aprovar o processo para iniciar
as aulas.
No entanto, há menos de um
mês, o Ministério da Educação
(MEC) autorizou a abertura das
vagas - no dia 29 de novembro,
a decisão foi publicada no Diário
Oficial da União. A definição aconteceu dias depois do Governo
Federal anunciar que suspenderia a abertura de novos cursos
de medicina no país pelos próximos cinco anos. Segundo a PUC
Minas, a aprovação aconteceu
dentro do programa 'Mais Médicos' por meio de editais. (G1
Sul de Minas)

Hospital São Lourenço firmou convênio com
Ministério da Saúde e comprou equipamentos

Através do convênio no 824339/2015, o Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço recebeu, do Ministério da Saúde, o expressivo valor de R$ 1.024.750,00. Com tal recurso,
foram adquiridos diversos equipamentos - permitindo otimizar a qualidade dos serviços oferecidos aos usuários do Hospital. Dentre eles: um endoscópio (faz exames de endoscopia e colonoscopia); seis respiradores (ventiladores) pulmonares; uma mesa cirúrgica elétrica, um analisador de íons/eletrólitos para exames de sódio e potássio (de forma automatizada) e um bisturi elétrico, além de vários aparelhos também relacionados diretamente à assistência médico-hospitalar e, ainda, de suporte/apoio, como mobiliários em geral (camas hospitalares, poltronas
etc.).
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Câmara Municipal vai eleger novo presidente na Pouso Alegre assume liderança em ranking
última sessão ordinária do ano
e passa a ter o maior PIB do Sul de Minas

Município registrou crescimento de 10,6% entre 2014 e 2015 e ultrapassou Poços de Caldas
conforme dados divulgados pelo IBGE.

Os vereadores de São Lourenço irão escolher, na noite da próxima segunda-feira (18.12), quem
ocupará a presidência da Câmara Municipal em 2018. Atualmente, o cargo é exercido por Agilsander Rodrigues da Silva (PSD).
A eleição será realizada durante
a 40ª e última reunião ordinária

do ano, marcada para 20H.
Além do presidente, serão escolhidos os vereadores que ocuparão os outros três cargos da
Mesa Diretora: vice-presidente
e 1º e 2º secretários. A eleição
será feita por maioria simples
dos votos e a posse acontecerá
no mesmo dia.

Ao todo, há 13 vereadores na
Câmara Municipal de São Lourenço. Ricardo Luiz Nogueira
(PMDB) é o vice-presidente; Evaldo José Ambrósio (PROS), o 1º
secretário e Orlando da Silva Gomes (PRB), o 2º. De acordo com
o Regimento Interno, a reeleição
é permitida.

Pouso Alegre (MG) assumiu
a liderança do ranking de maior
Produto Interno Bruto (PIB) do
Sul de Minas. O município ultrapassou Poços de Caldas (MG)
conforme os dados referentes
a 2015, divulgados nesta quinta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-

ca (IBGE).
Em relação a 2014, Pouso
Alegre registrou um aumento
de 10,6% em seu PIB, passando de R$ 5,9 bilhões para R$
6,5 bilhões. Já Poços de Caldas
registrou aumento de apenas
0,6% em relação a 2014, passando de R$ 6,4 bilhões para

R$ 6,5 bilhões.
O município de Extrema, que
já havia assumido o posto de
3ª maior economia do Sul de
Minas, registrou crescimento
de 5% no PIB de 2015 em relação ao de 2014. O IBGE divulga os dados do PIB com 2
anos de defasagem.

Minas tem pelo menos 24 trechos de
rodovias interditados ou com restrição

Por causa das chuvas, que aumentam os estragos nas pistas e o risco de acidentes, a PRF orienta os motoristas a viajar de dia, com melhor visibilidade. Assim conseguem ver os buracos
de Belo Horizonte. Em Caeté,
A saída para as festas de Na- caminhões vão para o acosta- retas, curvas e após pontes. No ra limpeza e reconstrução da racos também aumentaram de- de tapa-buraco, capina, roçatal e Ano-Novo vão exigir a aten- mento para desviar das avarias. km 150, em Vargem Linda, dis- pista pelo Dnit.
pois das últimas chuvas. Cra- da da faixa de domínio, limA BR-367, entre Almenara e teras no trecho entre o entro- peza do sistema de drenagem
ção redobrada dos motoristas. No km 429, uma depressão no trito de São Domingos do PraMinas Gerais tem ao menos 24 asfalto surgiu depois de dias de ta, na Região Central de Minas Jacinto, na Região do Vale do camento com a BR 251 e Ja- e manutenção da sinalização
trechos de rodovias totalmen- chuva. Segundo o Dnit, dispo- Gerais, pequenos desgastes no Jequitinhonha, ficou fechada naúba, próximo ao km 441, vi- vertical (placas). O órgão é
te interditados ou com restri- sitivos de drenagem ficaram asfalto são seguidos por um devido a problemas em uma raram tortura para os motoris- responsável pela rodovia no
ção no tráfego. Os principais sobrecarregados, provocando buraco de aproximadamente ponte no km 81. O trânsito foi tas. “Praticamente todos dias, trecho que compreende os km
motivos são erosões, abatimen- o problema estrutural. Para a 40 centímetros de diâmetro. liberado na sexta-feira. De acor- carros quebram rodas e têm 10 ao 15,9 e do km 35 ao 62.
to da pista e problemas estru- realização do reparo no local, Alguns veículos chegam a in- do com a Polícia Rodoviária Fe- pneus danificados nesse trecho Por isso, a manutenção da via
turais em pontes. Para compli- o trânsito teve que ser total- vadir a pista contrária para des- deral (PRF), o temporal que por causa da buraqueira”, afir- próximo ao Megaspace é de
atingiu a região foi o que pro- ma um motorista que sempre responsabilidade da Prefeitucar ainda mais, com a incidên- mente interditado por mais de viar.
Por meio de nota, o Dnit afir- vocou os danos estruturais. viaja de Montes Claros para Ja- ra de Santa Luzia. A reportacia da chuva, o desgaste do as- uma hora.
mou que as duas rodovias têm Além disso, a corporação infor- naúba. A MGT 122 dá acesso gem tentou contato com a adfalto já é visível e se torna um
As avarias estão espalhadas
desafio extra. Esse é o caso da por outros trechos da rodovia. contratos de manutenção. Na mou que a rodovia também tem a Espinosa, indo até a divisa ministração municipal, sem
BR-381, uma das rotas prefe- Seguindo em direção ao Espí- BR-262, os trabalhos serão re- buracos entre Padre Paraíso e com a Bahia. Também é usada sucesso.
ridas dos mineiros que vão pa- rito Santo, é fácil passar por alizados nos próximos dias. Já Itaobim.
por motoristas que viajam em
ALERTA
Ontem mesmo, a reporta- direção ao litoral Sul da Bahia.
ra Espírito Santo e conhecida buracos, alguns deles até pro- na BR-381, os serviços já estão
As avarias nas estradas aucomo Rodovia da Morte devi- fundos e em sequência, o que sendo feitos, como em Caeté, gem do Estado de Minas flamentam os riscos de acidendo aos graves acidentes que exige uma certa habilidade dos onde equipes conseguiram sa- grou buracos, que aumentaram
Grande BH
marcam a via. Além do traçado motoristas. A reportagem fla- nar o problema. Entre as rodo- depois das recentes chuvas, na
Não é preciso ir tão longe tes. O inspetor Aristides Júsinuoso, as obras de duplica- grou ao menos três veículos vias federais, a BR-116, no km BR-251, no trecho entre Mon- para detectar os problemas nas nior, chefe do núcleo de coção e o tráfego intenso, bura- parados no acostamento com 714 em Muriaé, na Região da tes Claros e Francisco Sá, e no estradas. A MG-020, que liga municação da Polícia Rodovicos na pista aumentam o risco problemas nas rodas depois de Zona da Mata, segue parcial- entrocamento dessa estrada Belo Horizonte a Santa Luzia, ária Federal (PRF), afirma que
de batidas. Medidas para mi- passarem pelas deformações mente interditada devido ao com Janaúba e a rodovia MGT na região metropolitana, exige o ideal é os motoristas viajadeslizamento de terra durante 122. Ligação entre a maior ci- a atenção e habilidade do mo- rem de dia. “Preferencialmennimizar as avarias já foram to- na pista.
um temporal. Ela ficou cinco dade do Norte de Minas e a torista. Buracos de até um me- te, pois assim conseguem ver
madas pelo Departamento NaDepois da BR-381, quem secional de Infraestrutura de gue para o Espírito Santo tra- dias fechada e só foi aberta de- rodovia Rio-Bahia (BR-116), a tro de diâmetro podem ser vis- os buracos. À noite, não dá
Transportes (Dnit), mas o pe- fega pela BR-262. Lá, a situação pois de estabilização do terre- BR-251 tem maior movimento tos na via. Como na rotatória para ver e podem ocorrer acino por meio de explosão de ro- justamente no fim e começo do Megaspace, onde há diver- dentes”, explicou. A preocurigo continua visível.
é a mesma. Buracos nos dois
Os sinais de desgastes apa- sentidos da via. As avarias es- chas. A solução definitiva vai de ano, sendo muito usada por sas avarias em sequência. Os pação é com a previsão de
recem na BR-381 logo na saída tão em diferentes pontos: nas ser dada depois da contratação motoristas que viajam em di- motoristas têm que reduzir a chuva durante os feriados desde um serviço emergencial pa- reção às praias do litoral Sul velocidade, o que gera lentidão te fim de ano. “A regra é rebaiano, especialmente Porto no trânsito e eleva o risco de dobrar a atenção em todas as
rodovias. Principalmente por
VENHA PARA A ZONA SUL
Seguro e Ilhéus. No mesmo tre- acidentes.
Invista com segurança no bairro Lagoa Seca
cho, a 10 quilômetros de MonO Departamento de Edifica- causa da chuva. Há perspecA melhor proposta urbanística de São Lourenço
tes Claros, o asfalto cedeu por ções e Estradas de Rodagem de tiva do Natal e Ano-Novo com
Lotes a vista ou financiados em 24 meses.
problema de infiltração de água Minas Gerais (DEER-MG) afir- muito movimento nas estraTel: (035) 988661938
e passa por reforma.
mou que realiza conservação das”, concluiu. (Colaborou Luiz
(061) 981562695
Na rodovia MGT 122, os bu- rotineira na via, como serviços Ribeiro)
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