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Célia Cavalcanti é cassada por
deixar o marido governar
Por omissão e quebra de decoro a prefeita de São Lourenço perde o cargo. Seu sucessor, Leonardo Sanches, é o novo prefeito
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EDITORIAL
Se depender de boa parte
dos parlamentares, a séria crise financeira do governo só tende a piorar. Nem a necessidade
de recursos extras já neste ano,
de valor estimado entre R$ 80
bilhões e R$ 100 bilhões e de
origem ainda incerta, para evitar que o governo descumpra
a regra que o impede de tomar
dívidas para cobrir despesas
correntes, parece suficiente para convencer esses congressistas da gravidade da crise fiscal.
Por esperteza política que
em algum momento imporá alto custo aos contribuintes e aos
aposentados, os parlamentares
não permitiram que a reforma
da Previdência fosse votada no
mês passado. Essa reforma é
essencial para evitar o aumento do déficit do sistema previdenciário neste ano e permitir
sua redução nos exercícios seguintes. Duas outras propostas
de iniciativa do Executivo e de
grande relevância para assegurar receitas adicionais que aliviarão a crise fiscal estão sendo
de tal forma desfiguradas por
seus relatores na Câmara dos
Deputados que, se aprovadas
da maneira como se encontram,
perderão quase toda sua eficácia.
Mesmo com a devolução ao
Tesouro de R$ 130 bilhões pe-
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lo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) neste ano, o governo
precisará levantar recursos extras para cumprir a chamada
“regra de ouro”, norma inscrita na Constituição que impede
a contratação de dívidas para
pagamentos de despesas como
salários e manutenção de bens
e serviços públicos.
Até há pouco, a equipe econômica do governo assegurava
que o dinheiro do BNDES bastaria para que a regra fosse respeitada pelo menos em 2018.
Mas levantamento feito pelo
Estadão/Broadcast apurou que,
para honrar todas as despesas
correntes neste ano, o governo
teria de aumentar sua dívida
em R$ 208,6 bilhões. Descontando o dinheiro do BNDES,
ainda faltariam R$ 78,6 bilhões.
Para assegurar uma margem
de segurança que evite surpresas no encerramento do exercício fiscal, a conta com que o
governo trabalha ficou entre
R$ 80 bilhões e R$ 100 bilhões,
segundo uma fonte da área econômica.
Diante dessa nova necessidade, o governo decidiu não
abrir mão de nenhuma fonte
de arrecadação no momento,
inclusive daquelas que dependem de decisão legislativa. Por

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Deus quer você
pura e santa

Hoje comemoramos o Dia
Internacional da Mulher e eu
quero falar especialmente para você que é mulher: Deus fez
a mulher inteiramente para o
amor.
Você, mulher, mãe, foi feita
toda para o amor. Deus a fez
sensível como a pétala de uma
rosa. As mulheres são as mais
feridas e machucadas, por isso,
as mais prejudicadas.
Mulher, você foi escolhida
por Deus para gerar filhos no
seu próprio ventre. O Senhor
a fez mulher para ser mãe, para ser educadora. Formar, fazer
crescer, dar filhos e filhas para
Ele.
Justamente por causa da beleza da sua escolha, o inimigo
de Deus tem feito de tudo para desviá-la de sua vocação de
mulher, de esposa, irmã, companheira e educadora.
Ele tem jogado sujo, usando
exatamente da sua sensibilidade. Você foi feita para amar,
para dar e receber carinho, contudo, o demônio entrou justa-

mente nesta sensibilidade.
Ele tem usado das novelas,
dos filmes e das músicas para
desviá-la do caminho de Deus,
e levar você a buscar amor e
carinho de forma errada, com
a pessoa errada, na hora errada.Sua fome era de amor, mas
a tentação deturpou tudo, levando-a a viver a sensualidade
e a sedução. Você buscava amor
e encontrou sexo. Desse modo,
você acabou sendo a mais prejudicada!
Deus pôs uma imensa confiança em você que é mulher.
Ele pode devolver a pureza do
seu coração e do seu espírito,
pode devolver a sua integridade. Ele a quer pura e santa. Ele
a quer mãe, esposa, irmã, companheira e educadora.
Deus quer mulheres santas,
você aceita esse desafio?
Feliz dia da Mulher!
Deus o abençoe!
Seu irmão,
Monsenhor Jonas Abib
Fundador da Comunidade
Canção Nova

Conta que
não fecha

Nem a necessidade de recursos extras já neste ano parece
suficiente para convencer os congressistas da gravidade da crise fiscal
meio de medida provisória (MP) servou um técnico do governo,
atualmente em tramitação no essa mudança simplesmente anuCongresso, o governo alterou lará qualquer aumento de tribuo regime de tributação dos fun- tação, pois ela desestimulará nodos exclusivos de financiamen- vas aplicações.
Também o projeto de reoneto. Além da MP, o governo enração
perderá boa parte de sua
viou ao Legislativo projeto de
lei de reoneração da folha de eficácia, pois seu relator na Câpagamentos das empresas que mara, deputado Orlando Silva
haviam sido beneficiadas pela (PCdoB-SP), já anunciou que expolítica de desoneração lança- cluirá de 15 a 16 setores empreda em 2011 pelo governo Dil- sariais dos 5o que voltariam a rema Rousseff. O destino das du- colher normalmente a tributação
as propostas é no mínimo in- sobre a folha de salários. A desocerto, do ponto de vista de sua neração criada no governo Dilma
capacidade de geração de re- permitiu a substituição da contribuição previdenciária de 20%
ceitas.
O relator da MP, deputado sobre a folha por um porcentual
Wellington Roberto (PR-PB), sobre o faturamento da empremudou a base de cálculo da tri- sa. No começo, a alíquota sobre
butação sobre os fundos exclu- o faturamento variou de 1% a 2%;
sivos. O texto original previa a atualmente, varia de 1% a 4,5%.
incidência sobre o estoque dos O projeto do governo mantinha
rendimentos das aplicações ob- a desoneração para alguns setotido até 31 de dezembro de res. Mas o relator ampliou a lista,
2018. Na versão do relator, a incluindo setores que, na sua opicobrança do Imposto de Renda nião, usam mão de obra intensiserá feita apenas sobre os ren- vamente, sofrem concorrência
dimentos obtidos depois de 1.º de bens importados ou são imde janeiro de 2019. Como ob- portantes para o desenvolvimento tecnológico. (Estadão)

VERA GANNAM

Maria Nossa Mãe

Este é um
tempo de
graça
Nossa Senhora nos convida a viver suas mensagens, que não muitas, mas
podemos resumi-las nas
cinco pedrinhas, para vencer nosso Golias – o demônio – que está perturbando cada um de nós.
A 1ª pedrinha é a ORAÇÃO. Nós devemos aprender a rezar bem, não depressa; podemos fazer um
pequeno sacrifício, talvez
levantando meia hora mais
cedo para nos encontrarmos com Deus, que não se
deixa vencer em generosidade. Se doarmos a Ele
meia hora de sono para rezar, para nos encontrar com
Ele, será que Deus não irá
nos ajudar em nosso trabalho, na família, nas nossas preocupações? É preciso rezar bem, sem pressa, porque o tempo que se
passa com Deus, não é tempo perdido, torna-se ganho. Façamos essa experiência em nossa vida.
O 2º ponto que podemos vivenciar é a EUCARISTIA COTIDIANA. Não
basta a comunhão somente no domingo. É necessária todos os dias, da mesma forma que comemos
todos os dias para sobreviver. Se temos necessidade da comida material, nossa alma tem necessidade
da comida espiritual; entretanto deixamos a alma

jejuar a semana inteira,
para comungar somente
no domingo.
Nossa alma precisa alimentar-se todos os dias de
Deus.
O 3º pedido de Nossa
Senhora é ler a SAGRADA
ESCRITURA. Muitos cristãos não conhecem a Palavra de Deus, por isso não
sabem o que Deus deseja
deles.
É preciso ler a Bíblia todos os dias. Nossa Senhora também nos pede JEJUM. Nosso corpo deseja
comodidade e nós devemos reagir, porque não podemos ser seu escravo e
da nossa concupiscência.
Por isso, Nossa Senhora diz
que devemos jejuar.
O 5º pedido de Maria é
a CONFISSÃO MENSAL. Fazer um exame de consciência profundo, sem dizer:
“Eu não tenho pecado”.
A Bíblia diz que o homem justo peca sete vezes
por dia. E nós? E ainda comungamos sem a preparação e pureza de coração,
devidos para receber o Corpo de Cristo.
Peçamos ao Senhor que
nos ajude a viver as mensagens de sua Mãe, neste
tempo de graça que Ele nos
concede.
Fonte: Anunciando Medjugorje
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SIMONE GANNAM
Falando ao Coração

sigannam@yahoo.com.br

NOS BASTIDORES
DA CONDENAÇÃO

NestetempodeQuaresma,refletimos acerca dos episódios que relatam a paixão e morte de Cristo. Recordando Seu julgamento, perceberemosqueJesusfoicondenadoàCrucificação por Pilatos e pela multidão
que preferiu soltar Barrabás a soltar
o Rei dos Reis.
Relatos bíblicos dão conta de que
o próprio governante a quem Ele foi
entregue_Pôncio Pilatos_ após conversar com Jesus e não tendo encontrado nEle pecado algum digno de
condenação, perguntou, indeciso, à
multidão,oquedeveriafazercomCristo. E, por causa de sua omissão, por
causa de sua “aparente” indecisão,
pelo receio que tinha de ser “condenado” pelos seus pares se O libertasse,lavouasmãosedeixouqueoutros
decidissemoqueElejáhaviadecidido,
no entanto, sem assumir. Passando
para o povo uma responsabilidade
queerasua,“entregouoouroaobandido”esacrificoualguémqueelemesmo reconhecia inocente. Existe injustiça maior?! Entregando à multidão
afoita e inconsciente o veridicto de
umhomemdebemquefoivítimade
uma traição por incomodar os poderosos da época e abalar as estruturas
vigentes com a prática de novas formasdevidabaseadasnoamor,Pilatos
nos mostra o quanto a covardia, a
omissão, a apatia e o medo do julgamento alheio nos impedem de cumprirmos a vontade de Deus, de fazermos o que realmente deve ser feito
e não o que uma maioria dita para
nós.
Apartirdaí,odestinodeJesuspassa a estar nas mãos de pessoas que
gritam, sem saber o que estão gritando...de gente simples, humilde, que
se deixa levar pelos gritos mais altos...
No meio de todos aqueles que pediam: “Crucifica-o”, estavam muitos
que nem sequer conheciam Aquele
a quem estavam condenando, estavam muitos que gritavam simples-

mente porque outros gritavam e, assim,inconscientemente,deixaram-se
levarpelasmentesdominanteseseus
interesses mesquinhos. Quantas vezes agimos como esta multidão que
não pensa e acaba “dançando conforme a música”. Perdemos nossos
propósitos,esquecemosnossaessência, passamos por cima de nossos valores e nos tornamos cegos perdidos
em meio a tiroteios. Sempre que repetimos o que estão dizendo, pensando e fazendo, deixamos de ser o
que somos e nos tornamos apenas
fantochesdasvozescapazesdegritar
maisalto!NassábiaspalavrasdeDom
Alberto Taveira Corrêa: “ A indecisão
eorespeitohumanodãoforçaaomal.
OSenhorfoicondenadoàmorteporqueOMEDODOOLHARALHEIOSUFOCOU A VOZ DA CONSCIÊNCIA.
Quantas vezes preferimos o sucesso
à verdade, a nossa reputação, à justiça.”
Comocristãodevemossempreter
em mente que a Justiça divina se sobrepõe à humana, sendo perfeita e
universal. Se vivemos em sociedade
énossodeverrespeitarasautoridade
legalmenteconstituídaseasdecisões
tomadaspeloshomensinvestidosno
poder de julgar, mas cabe a nós analisarmossempreosfatoseaspessoas
à luz da fé...existem sempre aspectos
além da letra da lei, além do que nossos olhos podem contemplar, existe
sempreumaverdadequemuitasvezesestásendoocultadaporinteresses
de um grupo . A todo tempo somos
julgados e estamos sendo julgados
também.Condenemosmenoseamemos mais. Coloquemos o Reino de
Deus e Sua justiça acima de qualquer
valor ou respeito humano. Não embarquemosnacovardiadePilatosnem
na opinião alheia, como muitos naquela multidão, pois, caso contrário,
poderemos estar contribuindo para
crucificar muitos inocentes por aí!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

A Beleza no Oscar 2018

Em um ano que cabelos soltos imperaram, Zendaya fez bonito com coque bem alto e todo para trás, bem justo. A maquiagem combinava com seu
vaporoso vestido Giambattista
Valli marrom: olhos esfumados
no tom e com toque dourado,
sobrancelha bem grossa e natural. Boca super glossy!

Emma Stone abraçou a tendência oitentista de blush bem
marcado nas têmporas, que se
fundia à sombra. Aliás, os olhos
estavam belíssimos com um mix
de tons rosados, vinho e até
violeta. Make colorido, atual e
bem chique.

Com cabelo inspirado em
penteados tradicionais da cultura africana, que vinha adornado com fios dourados que
combinavam com seu vestido
Versace, Lupita N´yongo ousou
na maquiagem e escolheu uma
sombra azul-petróleo, um contraponto nada óbvio e com belo resultado. Nos lábios, gloss
metalizado em tom de coral.
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SAAE vistoria obras no lago
do bairro Solar dos Lagos

ODiretorPresidentedoSAAE,Daniel Donato Nunes, o Diretor de Relações Institucionais do SAAE, José Carlos Ribeiro Marques e o Diretor de
Engenharia do SAAE, Frederico FerreiradeVasconcelosrealizaramnoúltimodia28defevereiro,umavisitaàs
obras de desassoreamento do lago
do Solar que já foram iniciadas.
O lago teve seu nível elevado em
razão do carreamento de materiais,
ocorrido por causa de chuvas e até
mesmo o crescimento do bairro. A
elevação do nível do lago ocasionou
orompimentodabarragem,voltando
ao nível natural e ficando visível o assoreamento.

Reunião para reativação do Conselho Municipal da Mulher

Foi realizado na tarde desta quinta-feira (08/03) na
sede da Prefeitura, a primeira reunião para a reativação
do Conselho Municipal da

Mulher. O objetivo do Conselho é articular as ações
que acontecem na cidade
focadas no público feminino, bem como promover di-

ferentes atividades. O Conselho é formado por representantes das Secretarias de
Turismo e Cultura, Educação,
Governo e da comunidade.

Eleitores de 12 municípios do Sul
de MG serão identificados por
biometria nas eleições de outubro
Cidades já passaram por revisão biométrica nos últimos anos; eleitores de outras cidades
podem fazer cadastro, mesmo sem ser obrigatório.

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

EXPEDIENTE

Os eleitores de 12 municípios
do Sul de Minas serão identificados obrigatoriamente por meio
da biometria nas próximas eleições em outubro. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG),
todo o eleitorado desses municípios já passou pela revisão biométrica nos últimos anos e vai
utilizar a tecnologia para identificação na hora do voto.
Mesmo nas cidades onde a
biometria ainda não é obrigatória, os eleitores podem fazer o
cadastramento biométrico para

futuras eleições. Basta procurar
o cartório eleitoral de sua cidade
e fazer o agendamento.
Em Minas Gerais, o prazo para tirar o título de eleitor, transferir o domicílio eleitoral, solicitar
transferência para uma seção de
fácil acesso e regularizar a situação perante a Justiça Eleitoral antes das Eleições de 2018 será o
dia 9 de maio. Apenas eleitores
de Contagem, Betim, Uberaba e
Uberlândia terão que providenciar o cadastro biométrico até essa data. (Texto: G1 Sul de Minas)

Cidades onde todo o eleitorado já possui cadastro biométrico
no Sul de Minas:
•
Carvalhópolis
•
Conceição dos Ouros
•
Cordislândia
•
Ibitiúra de Minas
•
Itapeva
•
Marmelópolis
•
São Bento Abade
•
São Tomé das Letras
•
Senador Firmino
•
Senador José Bento
•
Seritinga
•
Serranos

Aobradedesassoreamentoirácorrigir este problema, fazendo com que
o lago volte ao seu nível normal e ainda realize o trabalho de retenção de
água quando o volume de chuva for
muito alto, evitando alagamento e a
grande vazão de água para o Ribeirão
São Lourenço. Esta obra começou no
dia27defevereiroetemaprevisãode
finalização em 2 meses.
O SAAE São Lourenço sabe da importância deste lago para o bem estar
dos moradores do bairro e da cidade,
porisso,dia-a-diavembuscandofazer
melhorias para que ele fique cada vez
melhor.

Mulheres mineiras mostram sua força e dão
exemplos de trajetórias profissional e pessoal
Na quarta parte da série especial feita
pela Agência Minas Gerais em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o protagonismo feminino fica ainda maior: aqui, ao
invés de apresentar programas e ações públicas, como nas três reportagens anteriores,
destacamos algumas trajetórias que sintetizam - se é que é possível simplificar tamanha
diversidade - a força e a representatividade
das mulheres mineiras. Conheça um pouquinho da história dessas mineiras:
A força da mulher do campo
“A palavra luta está no cotidiano nosso,
no dia a dia. Se a gente para, as coisas não
avançam. É a luta pela política, para que as
entidades sejam mais participativas, para
que a terra seja documentada, nossos direitos sejam reconhecidos. Então é uma luta
diária a nossa vida. Acho que enquanto a
gente viver a luta continua. Não me vejo quieta dentro de uma casa, sem ir em busca de
algo”. É com este depoimento forte que a
Agência Minas Gerais apresenta a Maria Lúcia Cristo, 55 anos.
Moradora de Simonésia, no Território
Caparaó, dona Lúcia é uma das mulheres do
campo que terão sua biografia publicada pelo Governo de Minas Gerais, por meio da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Agrário (Seda) em parceria com a Fundação
João Pinheiro.
Ela é a primeira mulher presidente do
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras
Rurais de Simonésia, que existe há 30 anos.
“Comecei a ocupar vaga na diretoria, como
suplente, em 2004. Em 2007, o colega saiu
e eu assumi. Na época, muitas mulheres não
tinham nenhum documento na região. Então nos empenhamos nisso. Fizemos um
mutirão de documentação para a mulher
trabalhadora na região, em 11 municípios”,
diz. “Começamos, a partir daí, a fazer com
que as mulheres entendessem que a identidade de trabalhadora rural é tão importante quanto qualquer outra”, completa.
Quando entrou no sindicato, o número
de associadas não correspondia a 10% do
total. Hoje, dona Lúcia conta, orgulhosa, que
elas são maioria: mais da metade. “Além de
associarem, elas têm que ir para os espaços
de poder, de decisão. Nas assembleias temos
voz e voto igual aos homens. Em muitos sindicatos a mulher tem que fazer outra atividade para ter renda e participar. Aqui em
Simonésia fizemos o inverso: o sindicato oferece garantias para as mulheres participarem”, afirma.
A bandeira da luta pela igualdade de gêneros é carro-chefe na vida da agricultora.
“Para que a vida das mulheres tenha uma
mudança, elas têm que ter as mesmas condições de participação e decisão que os homens. Esse é um desafio que precisa ser ven-
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cido", defende.
Ouça aqui o depoimento da agricultora.
A força da mulher no poder público
“Sou protagonista na minha vida, nas
escolhas que faço. Uma frase que gosto muito: lugar de mulher é onde ela quiser”, ressalta a auditora geral do Estado Luciana Nogueira, 46 anos, que assumiu o cargo em
dezembro de 2017.
Formada em Ciências Econômicas e mestre em Administração Pública, Luciana está
no Estado desde 1993, quando entrou, via
concurso público, em um cargo de ensino
médio. “Aos 26 anos assumi meu primeiro
cargo de gestora. Fiquei muito pouco tempo
em cargo efetivo mesmo, sempre estive em
cargos de direção. E é um desafio, porque a
mulher é vista assim: Por que ela está aqui?
Foi indicação para ela estar onde está? E não
foi o meu caso. Todos os cargos que ocupei
foram por mérito do meu trabalho. Sempre
vivi o meu trabalho”, enfatiza.
Auditora interna de carreira e à frente
da auditoria - um dos braços da Controladoria-Geral do Estado - há pouco mais de dois
meses, Luciana está conduzindo um projeto
desafiador no órgão. “A auditoria governamental contempla duas vertentes de atuação: a atividade de auditoria interna, desenhada para agregar valor e melhorar as operações de órgãos e entidades, e a fiscalização”,
explica.
A atividade de auditoria interna é uma
perspectiva de atuação na qual Luciana investe. "Nossos principais clientes são o gestor (o Estado) e a sociedade. Se o gestor estabelece e garante uma estrutura de controle interno que conduza a uma gestão mais
eficiente, a prestação de serviço para o cidadão certamente será de maior qualidade”,
pontua.
Ela conta que muitos órgãos de controle, segundo o Banco Mundial, estão fazendo
apenas fiscalização. "Precisamos equilibrar
a nossa atuação, seguindo as diretrizes internacionais de boas práticas profissionais
de auditoria interna. Isso envolve uma mudança de cultura, será um processo construído aos poucos, mas queremos mostrar o
valor que a auditoria tem para a gestão, sem
deixar de lado a fiscalização, que é uma de
nossas atividades, igualmente importante”,
destaca.
O trabalho será feito com capacitação
de auditores em todo o estado, sensibilização de gestores para a nova atuação, aperfeiçoamento da estrutura para adequação
às novas ações, entre outras medidas. “Tudo
conduz para uma melhor qualificação e desempenho da Controladoria Geral do Estado.
Estamos começando e queremos atingir níveis de excelência”, pontua Luciana.
“Não tenho medo de desafio. E, por ser

mulher, acho que ele fica ainda maior, porque as pessoas confundem a delicadeza no
trato com falta de firmeza em decisões e em
posicionamentos. E uma coisa não tem nada a ver com a outra”, afirma a auditora-geral, que, a partir da experiência da mãe
- que parou de trabalhar assim que se casou
-, cresceu sendo incentivada a estudar, trabalhar e ser independente.
“Somos quatro irmãs, todas têm formação superior, seus trabalhos e reconhecimento profissional. Nós, mulheres, temos que
fazer muito esforço para mostrar nossa competência. Mas nós conseguimos provar, ao
longo do trabalho, que os preconceitos caem
por terra. Podemos e devemos estar onde
nós quisermos”, conclui.
A força da jovem mulher
A jovem de 16 anos Mariana Monteiro,
estudante da Escola Estadual Helena Guerra,
sai diariamente de Betim, onde mora, para
fazer o curso de Programação Web exclusivo
para jovens mulheres. Ofertadas pela Fundação de Educação para o Trabalho de Minas
Gerais (Utramig), as aulas acontecem no PlugMinas, na região Leste de Belo Horizonte.
“Eu tenho dois tios programadores. Via
eles trabalhando e pensava que aquilo era
coisa de doido. Quando eu comecei o curso
criei gosto por programação. Estou tendo a
oportunidade de começar, nessa idade, um
curso desse. Isso é muito massa”, comemora.
A rotina é pesada. Ela estuda durante a
manhã em Contagem, de onde segue direto para as aulas do curso. “Apesar do meu
horário ser curto, venho da escola pra cá,
chego oito, nove horas da noite em casa, e
é o tempo que tenho para estudar os conteúdos da escola e do curso. Mas sei que o
esforço que estou fazendo agora vai gerar
frutos lá na frente. Não estou perdendo tempo”, afirma.
Para Mariana, uma turma exclusivamentefemininasignificamaiorliberdadedeaprendizagem. “Uma vai ajudando a outra, está
sendo muito bom. Temos liberdade para falar, expor as dúvidas. Em um ambiente misto, muitas vezes a gente vai ter receio de
perguntar alguma coisa”, relata.
Ela conta, ainda, que percebe o potencial da área, e, mesmo nova, já tem ideia de
seguir a profissão. “Nós mulheres, desde pequenas, já crescemos com receio de sermos
reprimidas pela sociedade, pelos homens.
Como se não pudéssemos expandir nossa
criatividade e conhecimento. E o curso está
nos preparando psicologicamente para saber que vamos ouvir, muitas vezes, que não
vamos conseguir. E que a gente consegue
sim”, finaliza a estudante. (Texto: Agência Minas Gerais)

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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1ª Semana da Mulher começa a todo vapor
em São Lourenço

O primeiro dia do evento
mais feminino de São Lourenço começou (08/03) ás
8h com uma caminhada pelo Parque das Águas. Um
grande grupo de mulheres
participou não somente da
caminhada, mas também de
toda programação matinal
voltada para a saúde. As primeiras atrações foram uma
palestra sobre os cuidados
com os rins, aula de zumba
e palestra de apresentação

da Terapia Ayuverda, além
de emissão de carteira de
trabalho pelo SINE e atividades voltada para a saúde.
Já na parte da tarde, a programação é voltada para a
beleza da mulher, com manicure, massagens, designer
de sobrancelha entre outras
atrações.
A programação acontecendo sempre no Calçadão
II, e se estende até sábado
(10) e o evento será encer-

rado com a participação da
Banda Clímax às 22h.
O evento é uma iniciativa
da Secretaria de Turismo e
Cultura, com apoio da campanha Quem Ama Cuida;
Convention Visitors Bureau;
Secretaria de Saúde; Secretaria de Desenvolvimento
Social; Secretaria de Esporte e Lazer, Secretaria de Indústria, Comércio, Agricultura e Desenvolvimento Econômico; SAAE, SINE; ITC Vertebral; Contém 1g; Bella Shop,
Farmácia Americana, Raimax,
Faculdade São Lourenço, Nefroclínica.

EDITAL DE LOTEAMENTO – Pelo presente Edital, torno público em cumprimento ao Artigo
19 da Lei 6.766/79, que “SL 1 INCORPORADORA LTDA”, inscrita no CNPJ nº 21.199.579/000133, sediada na Rua Presidente Antônio Carlos, nº 770, apto 1102, centro, Varginha/MG, depositou nesta Serventia em 15.02.2018, protocolo nº 85.106, toda documentação para registro do LOTEAMENTO “RESIDENCIAL RESERVA DA SERRA” situado nesta cidade, designado
pela inscrição cadastral nº 07.55.001.001, sendo que o mesmo foi aprovado pelo Município
de São Lourenço – MG em 04/09/2017. O imóvel objeto do mesmo encontra-se devidamente registrado na matrícula 29.609 do Livro 02, de Registro Geral. O loteamento será composto de 284 unidades : 75.250m² - 54,68%; Áreas Públicas: 62.377,00m² - 45,32%; Sistema Viário: 24.694,90 m² - 17,94%; Áreas Institucionais: 7.091,00 m² - 5,15%; Áreas Verdes: 27.744,05m²
- 20,16%; Faixas de Servidão: 2.847,00m² - 2,07m² - Área Total: 137.627,00 m² - 100%. Decorrido o prazo de 15 (quinze dias) a contar da terceira e última publicação do presente, em
Órgão de 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 02 de março de 2018. O Oficial Interino – Júlio César Círio Nogueira.
JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA
O OFICIAL INTERINO

EDITAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL
PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO DE 2018
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com as Federações
Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1.971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical Rural – CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o
art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural, com ou sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade
econômica rural, enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do
artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento
das Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício de 2018, em
conformidade com o disposto no Decreto-lei 1.166/71 e nos artigos 578 e seguintes da CLT O
recolhimento da CSR ocorre até o dia 22 de maio de 2018, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. As guias foram emitidas com base
nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do Brasil SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas respectivas Declarações, com
amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, e o 8º
Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de extravio ou
de não recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte poderá solicitar
a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da Agricultura do Estado onde tem domicílio,
até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada,
diretamente, pela internet, no site da CNA: www.cnabrasil.org.br. Qualquer questionamento
relacionado à Contribuição Sindical Rural - CSR poderá ser encaminhado, por escrito, à sede
da CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, Cep:
70.830-021 ou da Federação da Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviado via internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela Confederação
da Agricultura e Pecuária do Brasil–CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.
Brasília, ______ de _____ de 2018.
João Martins da Silva Júnior
Presidente da Confederação
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Célia Cavalcanti é cassada por deixar o marido governar

Dez dos 13 vereadores de
São Lourenço votaram a favor
da cassação do mandato da
prefeita Célia Shiguematsu
Cavalcanti Freitas Lima no processo de uma Comissão Processante (CP) instalada naquela Casa Legislativa. Célia era
investigada por possíveis irregularidades praticadas por
ela na administração municipal como omissão e quebra
de decoro.
A sessão da CP começou às
13h e se estendeu até a meia-noite onde foi lido o processo de denúncia contra a prefeita que estava descrito em
1.176 páginas. Célia foi julga-

da por ter permitido que o
marido e ex-prefeito Natalício
Tenório Cavalcanti Freitas Lima tomasse decisões na administração do município o
que é considerado uma infração administrativa prevista do
Decreto Lei 201/67. O desdobramento das investigações
mostrou que ele teria sido o
responsável pela nomeação
da nova diretoria do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto
(SAAE). Além disso, teria realizado reuniões sem a presença da prefeita. “Eu trabalho todos os dias. Chego a trabalhar de 8 a 10 horas por dia.
Participo de todas as reuniões

e sou que tomo as decisões.
Escutar a opinião do outro para mim é democracia assim
como demais ex-prefeitos compartilham sua experiência e
opinião”, afirma Célia em relação ao seu marido e ex-prefeito Tenório. Célia considera
normal a influência de Tenório em sua administração.
A defesa da prefeita Célia
teve um tempo de duas horas
para pronunciamento e os vereadores de 15 minutos para
se pronunciarem e anunciar
seu voto. Votaram a favor de
Célia os vereadores Evaldo José Ambrósio, Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro e Abel

Goulart Ferreira. Votaram contra Célia: Agilsander Rodrigues
da Silva, Helson de Jesus Salgado, Isac Ribeiro, Orlando da
Silva Gomes, Renato Motta de
Carvalho, Ricardo de Mattos,
Ricardo Luiz Nogueira, Rodrigo Martins de Carvalho, Natanael Paulino de Oliveira e
Waldinei Alves Ferreira.
O vice-prefeito Leonardo
Sanches agora é o novo chefe
do Executivo Municipal, já que
apenas Célia foi cassada, e não
a chapa. A posse foi dada pelos vereadores, logo após a
sessão de julgamento, por volta de meia-noite, na sede da
Câmara.

As investigações da Comissão Processante começaram
há quase quatro meses após
a denúncia de uma moradora. A enfermeira Rosana Aparecida Lopes pediu a abertura do processo para investigar
possíveis irregularidades na
gestão. "Me motivou o que
está acontecendo hoje no âmbito federal. Nunca imaginei
que na minha cidade hoje,
uma cidade pequena, fosse
acontecer isso. Então eu acho
que todo cidadão exerce sim
a democracia só na hora do
voto e esquece de cobrar depois dos nossos governantes".
Três vereadores formaram

a CP - Orlando da Silva Gomes
(PRB), Natanael Paulino de
Oliveira (PPS) e Evaldo Ambrósio (PROS). Durante o processo, testemunhas foram ouvidas e foi realizada análise
de documentos. Entre eles,
estão os da ação do Ministério Público que investiga a
contratação de duas empresas de coleta de lixo e limpeza urbana pelo Saae.
A contratação também foi
investigada na câmara por uma
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). Na época, cinco
pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no esquema.

Vereadores que votaram a favor da cassação da prefeita Célia

Vereador Rodrigo Martins Carvalho

Vereador Waldinei Alves Ferreira

Vereador Ricardo de Mattos

Vereador Helson Salgado Filho

Vereador Ricardo Luiz Nogueira

Vereador Orlando da Silva Gomes

Vereador Isac Ribeiro

Vereador Renato Motta de Carvalho

Vereador Agilsander Rodrigues da SIlva

Vereadores que votaram contra a cassação da prefeita Célia

Vereador Natanael Paulino de Oliveira

Vereador Paulo Gilson Chopinho
de Castro Ribeiro

Vereador Abel Goulart Ferreira

Vereador Evaldo José Ambrósio
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No Dia Internacional da Mulher,
governador Fernando Pimentel
anuncia ações voltadas às mineiras
DOMINGO, 11 DE MARÇO DE 2018

Convênio entre a Cemig e o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) propiciará ampliação de emprego e renda entre de famílias chefiadas por mulheres
O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, destinou sua agenda desta quinta-feira (8/3), Dia Internacional da
Mulher, às mulheres. Defensor
do protagonismo feminino, Fernando Pimentel anunciou convênio de R$ 24,4 milhões entre
a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e a Associação Estadual de Desenvolvimento Ambiental e Social (Aedas).
O projeto tem a participação do
Movimento dos Atingidos por
Barragens (MAB) – formado majoritariamente por mulheres e
famílias chefiadas por elas – para a implantação de uma proposta inédita de pesquisa e desenvolvimento tecnológico no
Estado. O governador também
lançou, por meio do Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), linha de financiamento direcionada para as empresárias mineiras.
Este é o maior projeto de pesquisa em tecnologia entre uma
estatal, o Governo de Minas Gerais e um movimento social buscando a geração de emprego e
renda. O convênio entre a Cemig e o MAB prevê a implantação de um projeto de pesquisa
e desenvolvimento tecnológico
em Grão Mogol, no Território
Norte. Serão beneficiadas diretamente 1.250 famílias com a
redução de tarifa energética e
outras nove mil de forma indireta, em 21 municípios do Território.
A proposta é para a hibridização de geração de energia,
com a implementação da primeira usina solar fotovoltaica
flutuante (porte de 1,2 MWp).
A estrutura será conectada à
atual Pequena Central Hidrelétrica Santa Marta, em cujo espelho d’água serão instalados
painéis fotovoltaicos. Com isso,
haverá uma união dessas duas
formas de geração de energia
dentro do mesmo sistema, o
que é um fato inédito.
Em uma homenagem às mulheres mineiras, ao ser chamado para o seu pronunciamento,
o governador abriu mão da sua
fala para dar espaço às mulheres. Fernando Pimentel convidou a primeira-dama e presidente do Servas, Carolina Pimentel, para falar em seu nome.
Carolina Pimentel ressaltou
a importância do trabalho das
mulheres diante de adversidades. “Tenho viajado muito como presidente do Servas. Fui
muitas vezes ao extremo Noroeste do Estado, nos municípios

de Arinos, de Formosa, e lá eu
encontrei uma realidade de muitas mulheres do campo, que enfrentam, no dia a dia, caminhadas de três ou quatro quilômetros para buscar água no rio. É
uma realidade que poucas pessoas conhecem, e é uma realidade muito dura. Temos feito
o enfrentamento dessa realidade por meio do governo do Estado, da Copasa, da Cemig e do
Servas”, disse.
Segundo a presidente do Servas, a sociedade brasileira é
“complexa e, por vezes, machista”. “A sociedade precisa avançar. E só nós, mulheres, sabemos o que temos que enfrentar
no nosso dia a dia, nos nossos
trabalhos, para ter direito de fato, para evitar a violência”, finalizou Carolina Pimentel.
Desenvolvimento econômico
e social
Para Aline Aparecida Gomes,
representante do MAB, a participação no projeto significa
uma real possibilidade de desenvolvimento. Ela destacou que
o movimento foi selecionado
entre outras iniciativas, o que,
a seu ver, demonstra a capacidade profissional junto com o
aprendizado técnico.
“Hoje, para nós é um dia muito importante. Todas as mulheres do mundo estão fazendo luta, e nós, mulheres atingidas,
nunca arredamos o pé de fazer
a nossa luta. Essa é uma conquista de estarmos em um projeto relacionado a energia de
qualidade e alternativa em um
lugar como o Vale do Jequitinhonha. Queremos transformar,
junto com a Cemig e com o governo Pimentel, essa iniciativa
em oportunidade para que essas regiões sejam de fartura,
onde possamos colher os frutos
do cerrado, ter nossas terras,
cuidar dos nossos filhos, construir cooperativas e que a energia possa trazer isso”, disse.
O projeto terá duração de 48
meses, sendo que, já no próximo ano, as famílias poderão perceber a redução na conta de luz.
A condução dos trabalhos e a
seleção das famílias beneficiadas serão discutidas de forma
conjunta com as famílias do MAB.
Os integrantes do movimento
irão participar de forma ativa
junto com técnicos e especialistas. Além disso, jovens integrantes serão treinados para
atuar na manutenção da nova
usina.
O projeto será um marco pa-

ra a Cemig, pois poderá apontar
um novo modelo de geração de
energia e de negócios, novos
marcos regulatórios e, principalmente, por promover de forma sustentável o desenvolvimento econômico e social da
região e das populações no entorno dos empreendimentos. O
convênio também terá a participação da PUC Minas, da Axxiom Soluções Tecnológicas e
da Efficientia S.A.
Mineiras empreendedoras
No mesmo evento, Fernando
Pimentel lançou uma linha de
financiamento exclusivo, por
meio do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG),
para as empresárias mineiras.
A linha de crédito vai oferecer
até R$ 700 mil para micro e pequenas empresas, que tenham
o mínimo de seis meses de existência e, principalmente, sejam
controladas por empresárias
também pelo mínimo de seis
meses. As taxas serão a partir
de 1,39% ao mês. Para empreendimentos que estejam em cidades com baixo IDH-M, o BDMG oferece financiamento com
taxas a partir de 1,32% ao mês.
Esta é uma iniciativa do Governo de Minas Gerais que acompanha um cenário em expansão.

Segundo levantamento de 2017
do Sebrae/MG, o empreendedorismo feminino mineiro vem
dando sinais de crescimento. As
mineiras já somam mais de 344,5
mil empreendedoras, mas dados de 2015, disponibilizados
pelo Sebrae e pelo Dieese, indicam que ainda há espaço para mais crescimento da participação de mulheres à frente de
empreendimentos formais e geradores de postos de trabalho.
As mulheres representam 51,6%
da população, mas apenas 26%
dos empregadores no estado.
“Essa linha é inédita no Brasil. A partir de agora, toda e qualquer microempresa que tiver
rendimento anual de até R$ 3
milhões e cuja proprietária seja mulher, ou conjunto de mulheres, pode acessar esse crédito mais barato do que qualquer outro do BDMG. Entendemos que a população feminina
tem participação importante
neste segmento com bons resultados. Nesse sentido, é uma
política de desenvolvimento socioeconômico e de empoderamento feminino”, afirmou o governador.
A expectativa é que a nova
linha do BDMG atenda, neste
ano, cerca de 2,5 mil micro e

pequenas empresas de Minas
Gerais lideradas pelas mineiras.
As interessadas podem solicitar
o Empreendedoras de Minas
pelo site do BDMG: www.bdmg.
mg.gov.br.
Planejamento de Políticas para Mulheres
O governador recebeu da
presidente do Conselho Estadual da Mulher, Carmélia Maria
Viana da Rocha, o Plano Decenal Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres 2019/2029
“Mais direitos, participação e
poder para as mulheres!”. O documento sintetiza a política que
o Estado vai desenvolver para
as mineiras, respeitando sua diversidade e a complexidade das
realidades vividas por elas.
“Vivemos em um estado grande. O Conselho sobreviveu por
anos com governos que não estavam preocupados com o povo. Agora, estamos vendo um
caminho em Minas Gerais. Temos muito a fazer e precisamos
de mulheres que tenham a coragem de colocar a cara a tapa,
mulheres de luta”, disse Carmélia Rocha.
O II Plano Decenal Estadual
de Políticas para Mulheres do
Estado de Minas Gerais (PDEPM-MG) estabelece metas e

prioridades que serão desenvolvidas até 2029, além de apontar
horizontes e perspectivas para
gestões futuras. Participaram
da elaboração do documento
representantes de todas as secretarias, autarquias e empresas públicas do Estado, o Conselho Estadual da Mulher, organizações da sociedade civil,
Assembleia Legislativa e municípios.
Também participaram da cerimônia a secretária de Trabalho
de Desenvolvimento Social, Rosilene Rocha, o secretário em
exercício de Direitos Humanos,
Direito e Cidadania, Gabriel do
Santos Rocha, o chefe da Policia
Civil, João Octacílio Neto, a defensora Pública-Geral do Estado, Christiane Malard, o diretor
de comunicação da Cemig, Thiago Camargo, as presidentes da
Copasa, Sinara Meireles, e do
Iepha, Michele Arroyo, o reitor
da PUC Minas, Joaquim Mol, o
cônsul geral da Argentina, Ricardo Jorge Massot, o presidente do BDMG, Marco Aurélio Crocco, além das deputadas federais
Jô Moraes e Margarida Salomão,
e das estaduais Rosângela Reis
e Geisa Teixeira. (Texto: Agência
Minas Gerais)
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