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Pista de skate na praça da
Federal divide opiniões
Há mais de 30 anos que o município espera pela construção da pista de skate. Por muitos anos os jovens
tiveram que usar da criatividade para conseguir praticar o esporte na cidade. (pág 03)

Polêmica

Hospital inaugurou novos
leitos e tomógrafo (pág 06)

Criança de 2 anos morre
trancada em carro (pág 04)

Atos contra o governo
Dilma no Sul de Minas (pág 05)
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EDITORIAL
jornalismo@portalalternativa.com.br

A maioria dos brasileiros, conforme atestam há tempos as
pesquisas de opinião, exige que
a petista Dilma Rousseff deixe
a Presidência da República. A
oportunidade de expressar concretamente essa demanda e, assim, impulsionar a máquina institucional responsável por destituí¬la,
conforme prevê a Constituição,
será oferecida hoje, nas manifestações populares programadas Brasil afora. Chegou a hora
de os brasileiros de bem, exaustos diante de uma presidente que
não honra o cargo que ocupa e
que hoje é o principal entrave
para a recuperação nacional, dizerem em uma só voz, em alto
e bom som: basta!
Que as famílias indignadas
com a crise moral representada por esse desgoverno não se
deixem intimidar pelo rosnar
da matilha de petistas e agregados, cujo único interesse na
manutenção de Dilma na Presidência é preservar a boquinha
à qual se habituaram desde que
o PT chegou ao poder.
Essa turma é hoje minoritária, quase marginal, totalmente destituída da força que um
dia teve, quando seduzia a parte ingênua da opinião pública
nacional com a promessa de
um governo de vestais, empe-

nhado apenas em promover a
justiça social. Como essa farsa
foi desmascarada pelos fatos
– o Brasil se viu mergulhado
em escândalos inéditos em sua
história e o desastre do governo Dilma transformou o sonho
do fim da pobreza no pesadelo da década perdida –, restou
aos petistas insinuarem que
os cidadãos comuns, aqueles
que não se organizam em sindicatos ou “movimentos sociais” destinados, por incrível
que pareça, a defender privilégios, correm algum risco se
forem às ruas.
Já faz tempo que, ao farejar
o fim dessa era de privilégios,
a tigrada lançou no ar suas ameaças, com a pretensão de se
impor pela força, já que pela
razão não era mais possível. Em
fevereiro de 2015, o chefão petista, Luiz Inácio Lula da Silva,
se disse pronto para a “briga”
e invocou o “exército do Stédile”, em referência ao raivoso
líder do MST. Depois, em agosto, em pleno Palácio do Planalto, sob o olhar cúmplice de Dilma, o presidente da CUT, Vagner Freitas, pediu a seus colegas sindicalistas e assemelhados
– essa turma de boas¬vidas
alimentados pelo trabalho alheio
– que saíssem às ruas “entrin-

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Chegou a hora de dizer: basta!
cheirados, com armas na mão,
se tentarem derrubar a presidente”. Agora, encurralado pela Justiça, Lula tornou a arrotar suas ameaças, que encontram eco nos ouvidos de um
número cada vez mais reduzido de seguidores, desesperados para ter algo em que se
agarrar diante do esboroamento do poder petista.
Já ficou claro, no entanto, que
esse punhado de irresponsáveis nada pode contra a maioria dos brasileiros honestos.
Suas bravatas destemperadas
nada são diante da resolução
do povo, agora mais do que
nunca convencido de que o País não suporta mais tanta corrupção e tanta incompetência.
Já em seu primeiro mandato
Dilma havia revelado, para quem
quisesse ver, toda a sua incapacidade de governar. Mesmo
assim, graças a uma campanha
eleitoral baseada no medo e
em mentiras de todo tipo, Dilma conseguiu se reeleger – para levar o País a um dos mais
calamitosos períodos recessivos de sua história e a uma aguda crise política e moral.
Sem nenhuma vocação nem
para a política nem para a administração, Dilma não teve
forças para resistir ao seques-

tro de seu governo por oportunistas de variados naipes. É
a eles que o País está entregue
hoje e é contra eles todos – Dilma, Lula e os demais condôminos desse indecente edifício
construído à base de corrupção
e de mentiras nos últimos 13
anos – que os brasileiros erguerão hoje sua voz nas ruas.
Tudo isso poderia ter sido
evitado se Dilma tivesse tido a
grandeza de renunciar ao cargo. Na undécima hora, ela enfim revelaria algum traço da
estadista que Lula prometeu
para o País. Esse gesto serviria
para evitar o sempre traumático impeachment, agora praticamente inevitável, e aceleraria a urgentíssima transição
para um governo munido da
legitimidade indispensável para reunificar o País e conduzilo
para longe da tormenta. Mas
já ficou reiteradamente claro
que Dilma, Lula e os petistas
são incapazes de pensar senão
em salvar seus mesquinhos interesses, além da própria pele.
Diante disso, resta aos cidadãos
brasileiros mostrarem seu poder, proclamando, inequivocamente, que não admitem mais
que o lulopetismo, desonesto
e incompetente, continue encastelado no governo.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Qual é o desígnio de
Deus para sua vida?

O mundo inteiro espera
a resposta de Maria

Desígnio é mais que um simples desejo, são as disposições
de Deus, Seus planos, projetos
e propósitos de amor para conosco. Ele tem desígnios de
amor para a nossa vida, por isso, necessitamos entrar em Seus
propósitos.
Se caminharmos segundo a
vontade de Deus, a nossa vida
seguirá como um rio: tortuoso
sim, com muitos obstáculos no
seu leito, mas seguro em seu
curso natural. Por outro lado,
se não formos dóceis à vontade d’Ele, não seremos pessoas
felizes e realizadas.
Uma árvore, mesmo não pro-

Ouviste, ó Virgem, que vais
conceber e dar à luz um filho,
não por obra de homem – tu
ouviste – mas do Espírito Santo. O Anjo espera tua resposta:
já é tempo de voltar para Deus
que o enviou. Também nós, Senhora, miseravelmente esmagados por uma sentença de condenação, esperamos tua palavra de misericórdia.
Eis que te é oferecido o preço de nossa salvação; se consentes, seremos livres. Todos
fomos criados pelo Verbo eterno, mas caímos na morte; com
uma breve resposta tua seremos recriados e novamente
chamados à vida.
Ó Virgem cheia de bondade,
o pobre Adão, expulso do paraíso com a sua mísera descendência, implora a tua resposta;
Abraão a implora, Davi a implora. Os outros patriarcas, teus
antepassados, que também habitam a região da sombra da
morte, suplicam esta resposta.
O mundo inteiro a espera, prostrado a teus pés.
E não é sem razão, pois de tua
palavra depende o alívio dos infelizes, a redenção dos cativos,
a liberdade dos condenados, enfim, a salvação de todos os filhos
de Adão, de toda a tua raça.
Apressa-te, ó Virgem, em dar

duzindo nenhum fruto ou flor
já realiza seu papel, pois, durante a noite, transforma o gás
carbônico e toda a poluição em
oxigênio. Todo ser que realiza
a finalidade de sua existência é
uma bênção para si e para os
outros. Mas aquele que faz tudo ao contrário do que Deus lhe
pede e foge da razão da sua própria existência, torna-se infeliz,
frustrado, um verdadeiro desgraçado, porque fugiu da graça.
A criatura humana foi criada
para Deus; e quando ela se encaminha para Ele, torna-se felicidade e bênção para si e para os demais.

a tua resposta; responde sem
demora ao Anjo, ou melhor, responde ao Senhor por meio do
Anjo. Pronuncia uma palavra e
recebe a Palavra; profere a tua
palavra e concebe a Palavra de
Deus; dize uma palavra passageira e abraça a Palavra eterna.
Por que demoras? Porque hesitas? Crê, consente, recebe.
Que tua humildade se encha de
coragem, tua modéstia de confiança. De modo algum convém
que tua simplicidade virginal esqueça a prudência. Neste encontro único, porém, Virgem
prudente, não temas a presunção. Pois, se tua modéstia no
silêncio foi agradável a Deus,
mais necessário é agora mostrar
tua piedade pela palavra.
Abre, ó Virgem santa, teu coração à fé, teus lábios ao consentimento, teu seio ao Criador.
Eis que o Desejado de todas as
nações bate à tua porta. Ah!
Se tardas e ela passa, começarás novamente a procurar com
lágrimas aquele que teu coração ama! Levanta-te, corre, abre.
Levanta-te pela fé, corre pela
entrega a Deus, abre pelo consentimento. Eis aqui, diz a Virgem, a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra. (Lc 1,38).
(Dos sermões de São Bernardo)

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

Nos bastidores da condenação:
Neste tempo de Quaresma, refletimos acerca dos episódios que relatam
a paixão e morte de Cristo. Recordando
Seu julgamento, perceberemos que Jesus foi condenado à Crucificação 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, o que deveria fazer com Cristo. 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, lavou as mãos e deixou que outros
decidissem o que Ele já havia decidido,
no entanto, sem assumir. Passando para
o povo uma responsabilidade que era sua,
“entregou o ouro ao bandido” e sacrificou alguém que ele mesmo reconhecia
inocente. Existe injustiça maior?! Entregando à multidão afoita e inconsciente o
veridicto de um homem de bem que foi
vítima de uma traição por incomodar os
poderosos da época e abalar as estruturas vigentes com a prática de novas formas de vida baseadas no amor, 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.
A partir daí, o destino de Jesus passa
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 sim-

plesmente porque outros gritavam e,
assim, inconscientemente, deixaram-se
levar pelas mentes dominantes e seus
interesses mesquinhos. Quantas vezes
agimos como esta multidão que não pensa e acaba “dançando conforme a música”. Perdemos nossos propósitos, esquecemos nossa essência, 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 fantoches das vozes capazes de gritar mais
alto! Nas sábias palavras de Dom Alberto Taveira Corrêa: “ A indecisão e o respeito humano dão força ao mal. O Senhor foi condenado à morte porque O
MEDO DO OLHAR ALHEIO SUFOCOU A
VOZ DA CONSCIÊNCIA. Quantas vezes
preferimos o sucesso à verdade, a nossa
reputação, à justiça.”
Como cristão devemos sempre ter em
mente que a Justiça divina se sobrepõe
à humana, sendo perfeita e universal. Se
vivemos em sociedade é nosso dever
respeitar as autoridade legalmente constituídas e as decisões tomadas pelos homens investidos no poder de julgar, mas
cabe a nós analisarmos sempre os fatos
e as pessoas à luz da fé...existem sempre
aspectos além da letra da lei, além do
que nossos olhos podem contemplar,
existe sempre uma verdade que muitas
vezes está sendo ocultada por interesses
de um grupo . A todo tempo somos julgados e estamos sendo julgados também.
Condenemos menos e amemos mais.
Coloquemos o Reino de Deus e Sua justiça acima de qualquer valor ou respeito
humano. Não embarquemos na covardia
de Pilatos nem 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

Mulher - uma
reflexão necessária
“…vai carregar bandeira!
cargo muito pesado pra mulher,
esta espécie ainda envergonhada.”
Adélia Prado
No Dia Internacional da Mulher,
penso que precisamos ir muito
além de festejar esta data, refletindo sobre nossa condição humana, nossa realidade social, econômica, ideológica e cultural.
O dia 8 de março é um marco histórico, uma data que remete a uma
tragédia, quando inúmeras mulheres lutadoras, trabalhadoras da indústria têxtil morreram queimadas.
Isso pressupõe que a data não é festiva, a data é de reflexão e retomada das lutas. Todas as mulheres precisam ver que não basta receber belas mensagens, flores, versos, cantos,
afagos, neste dia, se durante os demais dias do ano, não formos respeitadas em nossos direitos.
Não precisamos querer igualdade aos homens, pois já ao nascer,
não nascemos em condições de
igualdade e não é concebível igualdade aos desiguais. Se nossa concepção for de busca de igualdade
ao homem, já nossa própria concepção é machista, é a aceitação
do homem como modelo, sua supremacia sobre as mulheres, sua
superioridade, seu poder. É esta a
mesma concepção que eterniza o

viés de superioridade do branco
sobre o negro e o índio.
O que devemos buscar é a igualdade de direitos, direitos humanos, direitos constitucionais legítimos, direito ao respeito, à dignidade, à educação, à moradia, à
saúde, ao trabalho, à justiça, à cultura, à cidadania enfim. Direitos
estes que também os homens devem buscar incansavelmente. É a
igualdade na luta cidadã. A vida
das mulheres e sua luta é a luta
por um outro mundo que queremos para nossos filhos e netas e
para nossas filhas e netos e, essa
luta não pode ser segmentada, não
é questão de gênero, hão há Adão
e Eva, há a luta dos cidadãos, e o
que queremos é isto:cidadania.
Neste contexto, temos que ter uma
luta não particularizada, mas uma
luta de homens e mulheres.
Isso, no entanto, não significa
fechar os olhos para a realidade
perversa que herdamos, pois as
mulheres, desde a longínqua história das civilizações, nascem sob
a égide de um chefe de família,
um todo poderoso homem, e segue submissa, violentada em seus
direitos, sofrendo, ainda em 20l6,
violência física e psicológica, dentro e fora de seus lares, de onde
emerge uma série de reflexões a
serem feitas.
Continua
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Pista de Skate causa polêmica
na Praça da Federal
Há mais de 30 anos que o
município espera pela construção da pista de skate. Por muitos anos os jovens tiveram que
usar da criatividade para conseguir praticar o esporte na cidade. Bancos, caixotes velhos,
tábuas, tudo para conseguir
elaborar manobras mais radicais, no entanto bem mais perigosas. O sonho da pista de
skate, para muitos, era apenas
isso: um sonho distante.
Mas ao que parece finalmente o sonho passou para o papel, foi aprovado como projeto
e inclusive já foi licitado. As
obras iniciaram nesta semana
e algumas pessoas e comerciantes não concordam com o
local escolhido,
A empresa que ganhou a licitação é de Três Corações e,
segundo o vereador, ele e alguns parceiros estarão acompanhando de perto a constru-

ção da pista para que ela seja
otimizada e focada de acordo
com as normas dos skatistas.
“Porque percebemos por aí afora na região a construção de
algumas pistas que não estão
adequadas à prática de skate:
ela tem todo o desenho universal da pista, rampa, mini
ramp, tem tudo, mas na hora
que o skatista vai praticar o seu
esporte ela foge de algumas

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

Ressocialização

normas técnicas de engenharia”, declara William.
A pista terá 25 m por 13 m,
com mais ou menos 330 m2 de
obra. Está sebdo construída na
praça Dr. Humberto Sanches,
local já utilizado pelos skatistas
e, segundo William, local de
preferência também dos pais
dos esportistas, que apontam
a segurança e a sua localização
como fatores importantes.

CARLOS LOURENÇO
Falando Sério

colunafalandoserio@yahoo.com.br

Merecemos mais atrativos culturais

“Sofremos algumas pressões
por ser ali, algumas pessoas
que defendem o contexto histórico da cidade acharam que
ia acabar com o local. Mas nós
apresentamos o projeto, mostramos a viabilidade e que não
vai comprometer em nada a
integridade física da praça. Então todo mundo acabou compreendendo que ali realmente
era o melhor local”, declara.
O vereador anunciou também, em primeira mão, que
paralelamente à inauguração
da pista de skate - que deverá
estar concluída após 3 meses
do início das obras – será apresentada a restauração dos leões da praça, uma obra também pedida há muito tempo
pela população da cidade.
A verba, veio através de convênio do Estado e o restante
será disponibilizado pela Prefeitura Municipal.

Falecimento

Cidades mineiras, como Monte Verde e Poços de Caldas tem
investido em atrativos culturais espalhados, nas ruas da cidade
deixando um clima agradável de cultura. São cidades que estão
levando a sério a cultura e o turismo. Isso tem surtido bons resultados, com a presença de muitos turistas de qualidade, que
acabam deixando muito dinheiro no comércio local. Em São Lourenço tem muita gente precisando de uma oportunidade de mostrar seu talento e cabe a prefeitura, através do departamento de
cultura proporcionar esse tipo de atrativo. Nós merecemos isso!

Horto Municipal

Com muito pesar, registramos o falecimento de Paulo Roberto Amaral, ocorrido dia 03
último. Paulo, grande amigo,
esposo, pai, cristão fervoroso,
dono de uma bela voz, que hoje deixa saudades no coração
de todos que com ele conviveu.
Quero aqui deixar meus sinceros pesames a todos os familiares, em especial a sua esposa Gleizer Cristina, seus filhos
Livia e Ricardo. Rogamos a Deus
pelo seu descanso eterno!!!

Falecimento

No Dia Internacional da Mulher, as mais de três mil detentas
de Minas Gerais vão receber uma boa notícia. Finalmente, ganharão uniformes que respeitam a silhueta feminina. E ninguém
melhor do que elas para definir os cortes. As novas peças já estão sendo produzidas por detentas de Caxambu e de Pouso Alegre, no Sul do Estado. Uma parte delas, que ainda não tinha
qualificação, está fazendo cursos para suprir a demanda de toda a população feminina do sistema prisional de Minas. A reformulação dos uniformes é uma das primeiras realizações do
Comitê de Política Estadual de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional
do Estado de Minas Gerais (Copeampe), criado recentemente,
sob a presidência da Secretaria de Estado de Defesa Social (Seds), com participação das Secretarias de Saúde, de Educação,
de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, de Trabalho e Desenvolvimento Social, e de Desenvolvimento Econômico. Também possuem representantes no Copeampe o Tribunal de Justiça, O Ministério Público e a Defensoria Pública do
Estado de Minas Gerais. A superintendente de Atendimento ao
Preso (Sape) da Subsecretaria de Administração Prisional (Suapi)/Seds, Louise Bernardes Passos Leite, comemora a chegada
dos novos uniformes. “As mulheres não precisam deixar de lado a feminilidade pelo fato de estarem presas”, diz Louise. A
superintendente observa que as presas chegam a esquecer o
número do próprio manequim porque as blusas, calças e bermudas são iguais para homens e mulheres no sistema prisional.
(ASCOM SEDS - JORNALISMO)

Com pesar comunicamos o
falecimento de João Bosco dos
Santos, ocorrido dia 07 último.
Filho de Alfredo dos Santos e
Conceição, da tradicional Ótica
Santos. João Bosco, além de seu
trabalho com eletrônica, participava da Sociedade Musical
Antônio de Lorenzo, e do Coral
Santa Cecília da Paróquia de São
Lourenço Mártir. Nossos sinceros sentimentos a todos familiares, em especial a sua esposa Vera Lúcia Abanca dos Santos, seus filhos Viviane Abanca
dos Santos, João Bosco dos Santos Junior, Luciane Abanca dos
Santos, seus irmãos Maria Francisca,Maria Célia, Maria Aparecida, Walter, Roberto, José Raimundo, e seus netos Ana Júlia,
João Vitor, Ana Beatriz, Ana Laura, Maria Clara. Deus os console, e dê a nosso amigo o merecido repouso dos justos!!!

São Francisco

Historiadora Teresinha Vilella

Aniversário

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

EXPEDIENTE

Dona Tete aniversariou em
dezembro de 2015. Parabéns!!!

Estive no Horto Municipal e fiquei muito assustado com o que
presenciei. Tudo está abandonado. O lago não se vê a água, porque o mato tomou conta, as mesas de piquenique, também foram tomadas pelo mato e as construções foram destruídas, para que no local se construa um campo de futebol. O local é caminho para os moradores e trabalhadores do bairro João de
Deus (Barreiro), que convivem com o medo ao passar por dentro do horto. Muitas vezes são surpreendidos e abordados, por
usuários de drogas, além de serem vítimas de alguns assaltos.
Tempos atrás se fez um oba oba, quando a ONG ARARA fez uma
parceria com a prefeitura. Segundo Robert presidente da Ong
Arara ficou acertado que a prefeitura iria disponibilizar a construção de uma sede e assim a ONG poderia assumir. No entanto a prefeitura não cumpriu a sua parte no acordo, fazendo com
que a ONG depois de alguns anos de insistência fosse obrigada
a devolver o horto. Uma cidade sem opções de lazer e de cultura deveria INVESTIR NA RECUPERAÇÃO do Horto Municipal,
que é um INVESTIMENTO RELATIVAMENTE BARATO, para o que
pode dar de retorno. Sugiro que os homens que faziam a varrição da cidade poderiam fazer uma força tarefa de limpeza, no
horto. Tenho certeza que ficariam felizes em executar esse importante serviço, para a comunidade. Não só os moradores das
imediações, mas também toda a cidade ficariam felizes, com a
revitalização do horto.

Reeducandos do Presidio de São Lourenço, estão deixando a
Igreja de São Francisco (Vila Nova) de cara nova. As tintas foram
doadas pela comunidade de São Lourenço, que sempre está
participando dos nobres movimentos em pról do social, e o Diretor do Presidio de São Lourenço, Rafael Barbosa Ribeiro, com
a autorização e pedido do Pároco da Paróquia de São Lourenço,
Padre Bruno César, entrou com a mão de obra levando os reeducandos para fazerem o trabalho de pintura, a muito tempo
esperado pela comunidade de São Francisco.

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra. Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo. Jornalista Responsável: Luciana Dutra
Henriques. Diagramação: Marcio Vinícius Gouveia. Departamento Administrativo: Isabel Cristina de Paula Dutra. Departamento Comercial: Vera
Lucia de Carvalho Dutra e Luciana Dutra. Assessor Jurídico: José Manoel Pereira. Distribuição: Júlio César de Paula Dutra.
Colaboradores: Anderson Joinha, Vera M. Gannam de Castro, Simone Gannam L. Ribeiro, Frei Felipe Gabriel Alves, Heloísa M. D. de Almeida, Filipe
Nacle Gannam, Pedro Jorge de Oliveira Netto, Mariana Dutra, José Celso Garcia, Prof. André, Beto Bacha, Dom Zeca, Mario Henrique Poli de Oliveira,
Monsenhor Jonas Abib, José Luiz Mendes, Padre Bruno César, Dr. Rodrigo C. Santos, Cecília Britto, Débora Centi, Rita Abbud.

Se existe um nome que representa
amor por nossa história, esse nome é
o da professora e historiadora Teresinha Vilella. Nunca vi tanta dedicação
e amor por São Lourenço e sua história, quanto desta professora. Teresinha
Vilella é conhecedora profunda da história de nossos pioneiros e da nossa
cidade. Com um grande saber, essa professora deveria ser mais valorizada, por
nossa administração municipal. Especialista dedicada, que sabe como ninguém relacionar, catalogar e arquivar,
documentos históricos, a professora deveria ter um espaço em
nosso departamento de cultura, para ajudar a manter nossa
história viva. Cabe ao prefeito José Neto contribuir com a cultura do município e corrigir essa falha.

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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Rios transbordam e provocam
Criança de 2 anos morre
alagamentos em bairros de Itajubá após ficar trancada em carro
Segundo os bombeiros, forte chuva atingiu a cidade na noite de sexta (11).
Em alguns pontos, moradores teriam sido resgatados por barcos.

Os rios Anhumas e Ribeirões
transbordaram na noite desta
sexta-feira (11) após uma forte
chuva que atingiu Itajubá (MG).
Segundo o Corpo de Bombeiros, moradores de pelo menos
nove bairros enfrentaram problemas e alguns tiveram que
ser retirados por barcos de suas casas. Os bombeiros calculam que 38 pessoas tenham ficado desabrigadas.
A chuva começou por volta
das 21h30 e durou cerca de
30 minutos. No bairro Nossa
Senhora de Fátima, parte dos

bloquetes de uma rua foi arrancada pela força da água. Há
informações de que casas ficaram alagadas e foram invadidas por terra.
No bairro Varginha, foram
registradas quedas de árvores
e, no bairro São Vicente, um
deslizamento de terra. Na Avenida Polo Chiaradia, também
no bairro São Vicente e que dá
acesso à BR-459, uma barreira
de terra e árvores caíram. Na
BR-383, a pista ficou encoberta de barro.
Ainda conforme os bombei-

ros, o Bairro Medicina foi o mais
afetado junto com o Nossa Senhora de Fátima. O nível da água
teria chegado a 2 metros de altura dentro das casas. A Defesa Civil informou que até o início da manhã deste sábado (12),
os dois bairros permaneciam
inundados.
Neste sábado, a ponte que
fica no acesso à BR-459 também foi interditada. Com a chuva, parte da ponte cedeu e o
asfalto no entorno apresenta
rachaduras que colocam em
risco os motoristas.

Garoto foi levado para o Samu, que tentou reanimá-lo, mas sem sucesso.

Um menino de 2 anos morreu depois de ficar trancado
por cerca de 30 minutos em
um carro no bairro Cafona, em
Itajubá (MG) na tarde desta segunda-feira (14). De acordo com
a Polícia Militar, o garoto teve
um quadro de asfixia e chegou
a ser socorrido em uma base
do Samu, mas não resistiu.

Ainda conforme os policiais,
o padrasto do garoto saiu para
trabalhar e deixou o carro da
família destrancado. O menino,
que costumava brincar dentro
do veículo, conseguiu entrar e
trancou as portas. A criança foi
encontrada já inconsciente pela mãe, que com a ajuda dos
vizinhos, levou a criança para

o posto de atendimento .
A PM informou também que
o médico que estava no local
realizou o atendimento e, durante 40 minutos, fez manobras
de ressuscitação respiratória,
mas não obteve sucesso. Até a
publicação desta reportagem,
não havia informações sobre o
velório e o enterro do menino.

TIRE UM TEMPINHO
E TOME UMA ATITUDE.
O QUE VOCÊ FAZ EM 10 MINUTOS?
Fica um tempinho a mais na cama, confere seus e-mails, toma um cafezinho, não
faz nada? Pois saiba que com 10 minutos por semana você pode fazer um grande
bem para você e para todos a sua volta. Você pode eliminar os mosquitos da dengue,
que também transmitem chikungunya e zika.
10 MINUTOS POR SEMANA. POR QUÊ?
O ciclo de vida do mosquito da dengue, do ovo até a fase adulta, leva cerca de 7 a 10
dias. Se você verificar e eliminar os criadouros uma vez por semana, vai interromper
o ciclo e evitar o nascimento de novos mosquitos. Pneus vazios guardados em locais
cobertos, vasilhames, baldes e garrafas sempre de cabeça para baixo, caixa-d’água
tampada, piscina tratada. Você já sabe o que fazer. Vamos lá, 10 minutos é muito
pouco para um ganho tão grande.

ELIMINE OS FOCOS
DO MOSQUITO. FAÇA
ISSO POR VOCÊ E POR
TODOS A SUA VOLTA.

www.saude.mg.gov.br/dengue
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Atos contra o governo Dilma reúnem
manifestantes no Sul de Minas

Em Pouso Alegre, organização estimou em 12 mil pessoas participantes.
Em Varginha, grupos de outras cidades se reuníram na Concha Acústica.

Manifestantes foram às ruas
de várias cidades do Sul de Minas neste domingo (MG) em
protesto contra o governo Dilma Rousseff. As maiores concentrações aconteceram em
Poços de Caldas (MG), Pouso
Alegre (MG) e Varginha (MG).
Muitas pessoas participaram
do movimento com roupas nas
cores verde e amarelo e carregando bandeiras do Brasil. Os
protestos começaram por volta das 10h em diversos municípios da região.
Confira como foram os protestos pelo país
Em Pouso Alegre, os organizadores estimam em 12 mil o
número de manifestantes que
se reuniram na Praça Senador
José Bento no começo da manhã e fizeram uma passeata
pelo Centro. A Polícia Militar
contabilizou a presença de 5
mil pessoas.
Com palavras de ordem como “vem pra rua” e “abaixo a
corrupção”, o grupo usou apitos, faixas e pixulecos para de-

monstrar a insatisfação com o
atual cenário político do país.
Em Poços de Caldas, a PM
estima que cerca de de 700 pessoas foram para a Praça Pedro
Sanches por volta das 10h. No
início da tarde, o cálculo já chegava a 6 mil. A organização do
manifesto contabilizou 8 mil
manifestantes.
Já em Varginha, a concentração começou na Concha Acústica, com a presença, inclusive,
de moradores de outras cidades, como Caxambu (MG) e
Cambuquira (MG). Os manifestantes pedíram a saída da presidente Dilma Rousseff e a prisão de investigados na operação
Lava Jato. Segundo a organização, mais de 3 mil pessoas participaram. De acordo com a PM,
foram cerca de 2 mil pessoas.
Em outras cidades
Em Lavras (MG), segundo os
organizadores, cerca de 500
pessoas pessoas participaram
da manifestação a favor do impeachment da presidente Dil-

ma e contra a corrupção. A Polícia Militar informou que a estimativa é que cerca de 200
pessoas participaram do ato.
Segundo a PM, cerca de 2 mil
pessoas foram às ruas em Passos (MG). O movimento aconteceu na manhã deste domingo.
Em Ouro Fino (MG), o número de manifestantes teria ficado entre 250 e 300 segundo a
PM. Já os organizadores estimaram em 500 participantes,
contando também com moradores de cidades vizinhas, onde não houve protesto.
Em Boa Esperança (MG) e São
Lourenço(MG), de acordo com
organizadores, o protesto de
Boa Esperança contou com 400
pessoas e o de São Lourenço, 1
mil. Já a PM informou que cerca de 100 pessoas participaram
do ato em Boa Esperança, e cerca de 800 em São Lourenço.
Em Santa Rita do Sapucaí
(MG), cerca de 2,5 mil pessoas, segundo os organizadores
e a PM foram às ruas. Eles percorreram diversas ruas da ci-

Homenagem a vó Alba
Querida, avó
Partiste deste mundo
Tão bela e serena
Do alto de teus noventa anos
Sinto o calor do teu abraço
A energia da tua voz
Que sempre foi meu farol
Meu guia maior
Marca de exemplo e dignidade
Teu nome é superação
Vó amada
A dor é imensa
Tão grande que não cabe em mim
Rios de lágrima jorram da alma
Flores cobriam teu corpo
E orações a tua doce alma
No momento funebre
Da tua partida
Sem aviso prévio
Dormias lentamente
Enquanto teu coração
não quis mais bater...
Vó
Te amarei para sempre
Tuas lições de vida
Teu olhar sublime
Teu andar ereto
Mesmo com a bengala
Eras a Rainha da família
Minha doce mãezinha
Teu sorriso é meu guia´

E teu exemplo de vida
A maior mensagem
Quantas saudades
Que Deus te receba
Na sua infinita bondade
E que os anjos
E os espíritos do bem
Te conduzam ao paraíso
Vela por nós
E nós sempre estaremos contigo
O amor supera qualquer dimensão
E tua lembrança será sempre viva
Obrigado, vó Alba
Te amaremos para sempre....
Seus Filhos: Afranio, Marilia,
Maria do Carmo, Dalva, Diva e Alba Maria.
Seus netos e bisnetos.

dade pedindo o impeachment
da presidente e apoio ao Minisfério Público Federal e ao
juiz Sérgio Moro.
Em Itajubá, cerca de 4 mil
pessoas, segundo os organizadores, pediram também a
prisão do ex-presidente Lula
e apoio à Polícia Federal. Participaram também caravanas
de Maria da Fé(MG) e Brazópolis (MG). Já a Polícia Militar
informou que cerca de mil pessoas participaram da manifes-

tação e aproximadamente 130
veículos participaram de uma
carreata.
Em Extrema (MG), além de
passeata, uma carreata se juntou ao grupo que, segundo os
organizadores, contou com 250
veículos e 300 pessoas. Segundo a PM, foram 150 veículos e
200 pessoas.
Já em Guaxupé (MG), cerca
de 400 pessoas, segundo os organizadores, e 300 pessoas, segundo a PM, foram às ruas pe-

dir o impeachment da presidente Dilma Rousseff.
Em Três Pontas (MG), cerca
de 500 pessoas caminharam
pelas ruas da cidade. Os manifestantes cantaram o Hino
Nacional e também pediram o
impeachment da presidente.
Parte dos manifestantes também organizou um tratoraço
para chamar a atenção para o
clima político no país. O organizador não informou o número estimado de participantes.
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Hospital inaugurou
novos leitos e tomógrafo

O último dia 10 de março ficou marcado na história do Hospital São Lourenço, com a inauguração de uma nova ala de
internação, que leva o nome
do coronel Leonel Junqueira
(veja mais no parágrafo seguinte): serão, agora, mais seis quartos com dois leitos cada, totalizando doze leitos com elevado padrão de qualidade. Um
espaço inteiramente novo, proporcionando - àqueles que necessitem de internação clínica
ou cirúrgica - uma estadia ainda mais tranquila e confortável.
Além disso, foi anunciado o novo serviço de tomografia (bem
como o recém-lançado raio-x
digital). Antes da solenidade,
as novas dependências receberam as bênçãos do padre Bruno César Dias Graciano.
Para denominar a nova ala,
uma personalidade marcante
na vida do município de São
Lourenço e região e, particularmente, do próprio Hospital
São Lourenço: o coronel Leonel Junqueira, ex-combatente

da 2ª Guerra Mundial, cidadão
honorário de São Lourenço e
de destacada atuação em prol
da comunidade - e que atualmente, aos 101 anos de idade,
é um exemplo de vitalidade,
dedicação e amor ao próximo.
Leonel foi membro do Conselho Curador da instituição e,
também, provedor do Hospital. “Sinto-me profundamente
emocionado ao receber tal
honraria. Agradeço a todos os
amigos do Hospital, uma casa
que faz um belíssimo trabalho
em prol da nossa comunidade”, afirmou o homenageado.
Falando em nome do Hospital,
o presidente do Conselho Diretor da instituição, Márcio José Santiago Alves, ressaltou a
importância de se prestar uma
justa homenagem ao coronel
- destacando que a nova ala
só foi concretizada graças ao
espírito solidário de médicos
parceiros do Hospital, que contribuíram decisivamente para
a implantação dos 12 leitos
inaugurados.

Além de aumentar a capacidade de atendimento do Hospital (são, agora, 109 leitos ao
todo), outra conquista foi oferecer (aos pacientes internados no Hospital, aos atendidos
no Pronto Socorro e aos clientes externos) a tomografia computadorizada multislice/16 canais Brivo 385 GE, com tecnologia de ponta dos centros de
diagnóstico por imagem mais
modernos do país. O serviço
foi viabilizado por meio de parceria entre o Hospital e a D-Radio (empresa de Varginha
conceituada e com comprovada experiência na área, à qual
o serviço foi terceirizado). O
diretor da D-Radio, dr. Hélio de
Almeida Nascimento Júnior (radiologista), também esteve presente à cerimônia - juntamente com representantes do Hospital, dos Poderes Executivo e
Legislativo locais, órgãos de
segurança pública, grupo de
voluntárias/Hospital, empresariado e outros setores da comunidade de São Lourenço.

EDITAL – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – EXERCÍCIO DE 2016
O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO LOURENÇO– MG, neste ato
representado por seu atual presidente: LUIZ CARLOS BATISTA, sediado na RUA XV DE NOVEMBRO, nº 199, Bairro CENTRO, Cidade SÃO LOURENÇO-MG, CEP 37478-000, CNPJ 00.188.622/000195, Entidade representativa de primeiro grau dos servidores municipais do município de SÃO
LOURENÇO, AIURUOCA, ALAGOA, ARANTINA, BOCAINA DE MINAS, CAMBUQUIRA, CARMO DE
MINAS, CARVALHOS, CAXAMBU, CRISTINA, DOM VIÇOSO, ITAMONTE, ITANHANDU, JESUÂNIA,
LIBERDADE, MINDURI, OLÍMPIO NORONHA, PASSA QUATRO, PASSA VINTE, SÃO SEBASTIÃO
DO RIO VERDE, SÃO TOMÉ DAS LETRAS, SERITINGA, SERRANOS, SOLEDADE DE MINAS E VIRGÍNIA –– estado de Minas Gerais, regidos pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e dos
servidores públicos estatutários da administração direta e indireta e também dos contratados
temporariamente pelo regime especial de todas as secretarias independente de categoria. Na
forma da lei, em especial no que dispõe o art. 605 da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT
COMUNICA à Prefeitura Municipal de SÃO LOURENÇO, AIURUOCA, ALAGOA, ARANTINA, BOCAINA DE MINAS, CAMBUQUIRA, CARMO DE MINAS, CARVALHOS, CAXAMBU, CRISTINA, DOM
VIÇOSO, ITAMONTE, ITANHANDU, JESUÂNIA, LIBERDADE, MINDURI, OLÍMPIO NORONHA, PASSA QUATRO, PASSA VINTE, SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE, SÃO TOMÉ DAS LETRAS, SERITINGA, SERRANOS, SOLEDADE DE MINAS E VIRGÍNIA – e as Câmaras Municipais citadas acima,
nas pessoas a quem compete que deverá descontar, na folha de pagamento do mês de março
de 2016, ou na inviabilidade técnica por decorrência de prazo, em folha suplementar ou subseqüente, de todos os servidores, ativos ocupantes de cargos estatuários e empregos celetistas, dos contratados temporariamente e também dos contratados em cargos de comissão a
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA prevista no artigo 582 da CLT, com observância, ainda, dos
demais artigos do capitulo III do titulo V do mesmo diploma legal, bem como da Instrução
Normativa 01/2008 do Ministério do Trabalho e Emprego, que dispõe sobre a cobrança da
contribuição sindical aos servidores públicos, pela Portaria 488 do MTE de 21 de novembro
de 2005, publicada no D.O.U. de 24 de novembro de 2005 a qual aprova o novo modelo e instruções de preenchimento da Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical Urbana – GRCSU, e da Nota Técnica/SRT/M.T.E nº 36 de 12 de março de 2009, publicada no D.O.U de 16 de
março de 2009 A importância a ser descontada deverá corresponder a 1/30 (um trinta avos)
da remuneração de cada um dos aludidos servidores, sindicalizados ou não, mas de qualquer
forma representados pela entidade signatária, percebidos no mês de março do corrente ano
conforme dispõe o inciso I do artigo 580 da CLT, sendo que o seu recolhimento deverá ocorrer no mês de ABRIL de 2016, através da guia em nome do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO LOURENÇO-MG, com posterior remessa dos seguintes documentos: 1) relação nominal dos servidores contribuintes, indicado o cargo e remuneração percebida no mês de desconto, com o respectivo valor recolhido; 2) GRCSU – Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana, devidamente quitada.
São Lourenço, 29 de fevereiro de 2016.
__________________________
Luiz Carlos Batista

Faculdade Victor Hugo estará no Museu
do Amanhã e no Metrô (Rio de Janeiro)

No dia 14 de maio (sábado)
os alunos da Faculdade Victor
estaráo no Museu do Amanhá
que foi inaugurado no Rio de
Janeiro no final de dezembro
de 2015 e no MetrôRio.
No Metrô, os alunos conheceráo as áreas administrativas
e pedagógicas que englobam
recursos humanos, marketing,
gestáo da qualidade, dentre
outras áreas. Os alunos visitaráo o Centro de Controle Operacional, faráo uma simulação e andaráo de metrô.
O Metrô Rio com suas 36 estações, transporta diariamen-

te cerca de 780 mil passageiros, totalizando cerca de 280
milhões por ano.
O Museu do Amanhá localiza-se na Praça Mauá (Pier Mauá,
na zona portuária) e recebeu
no primeiro fim de semana cerca de 25 mil pessoas que lá estiveram para vislumbrar um museu
de artes e ciências. O grande diferencial deste museu que tem
chamado a atenção do mundo é
que ele é totalmente digital, foca em ideias e não em objetos.
Os alunos dentre tantas atividades , estarão no Laboratório de Atividades do Amanhã

que integra por exemplo o Free
Bear ( cervejaria livre, cerveja
em código aberto), o Passeio
das Baratas (onde os presentes
percorrem o Museu fantasiados como baratas para enxergarem o mundo sob a perspectiva de uma das espécies mais
antigas e resistentes do planeta). Tal tour foi apresentado somente em Londres e trazido
para este Museu, assim como
tantas outras atividades.
Mais uma vez a Faculdade
Victor Hugo agrega conhecimentos para seus alunos através de novas experiências!
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Polícia Civil ganha 129 novos profissionais
para a Superintendência Técnico Científica
Profissionais concluíram curso de formação na Acadepol e foram nomeados
para ocupar 95 cargos de perito criminal e 34 de médico legista

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) passará a contar
com 95 novos peritos criminais
e 34 médicos legistas. A nomeação dos profissionais, publicada na edição de sábado (12/3)
do Diário Oficial de Minas Gerais, corrobora o compromisso
firmado pelo Governo de Minas Gerais com a melhoria e
ampliação do quadro da carreira. Nos próximos dias, será
publicada a data e local em que
os novos servidores deverão se
apresentar para designação.
Segundo o superintendente
de Polícia Técnico Científica (SPTC) da Polícia Civil, André Roquette, a nomeação dos 129
profissionais tem impacto imediato no estado. “Eles vão ajudar a revitalizar o atendimento da polícia técnico científica,
principalmente no interior de
Minas Gerais, pois vamos contemplar um grande número
de cidades, observando a diretriz da Chefia da Polícia Civil, que recomenda a desconcentração da gestão com autonomia dos departamentos
de polícia”, afirma.
A Polícia Técnico Científica é
fundamental no processo de
investigação criminal, tendo,
para tanto, a responsabilidade

de encontrar provas objetivas
que vão compor os autos do
inquérito policial e auxiliar no
desvendamento de crimes. “Esses profissionais, peritos e médicos legistas são as pessoas
que trabalham com a prova para se chegar à autoria do crime.
Por isso são tão importantes”,
explica Roquette.
Para assumir os cargos, os
profissionais passaram por curso de formação na Academia
de Policia da Polícia Civil (Acadepol). Durante as aulas, foram
abordados conteúdos das áreas específicas. No caso dos peritos criminais, o conteúdo abrangeu, por exemplo, matérias de
perícia de trânsito e de informática, crimes contra a vida e
o patrimônio. Para os médicos
legistas, as aulas foram de Atividade Prática de Medicina Legal, Defesa Pessoal, Manejo e
Emprego de Arma de Fogo, Legislação Policial, Noções de Direito, Direitos Humanos, entre
outras disciplinas.
Além de ampliar o quadro de
funcionários, os novos profissionais vão assegurar maior rapidez na produção de provas
objetivas para o inquérito policial, contribuindo para a eficácia e qualidade das investi-
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Terceira parcela do IPVA começa
a vencer nesta terça-feira
Contribuintes também devem pagar a Taxa de Licenciamento, até o dia 31 de março

gações policiais.
Expectativa
Bernardo Guimarães Teixeira
Neves, 37 anos, foi nomeado
para o cargo de perito criminal.
Formado em odontologia, decidiu seguir a carreira ao conhecer a odontologia legal, área
em que se especializou. “Fui
convocado em maio de 2015
para o curso de formação, que
superou minhas expectativas.
Foi muito bom”, diz. Agora, Bernardo aguarda, ansioso, saber
para qual cidade do interior de
Minas Gerais será designado.
“A princípio, entro como perito
criminal geral, mas espero, no
futuro, trabalhar na minha área”,
conta.
Já Verônica Bertolini, de 29
anos, é formada em medicina
e vai seguir a carreira de médica legista. “Durante o curso,
ouvi uma frase que resumiu
muito bem a profissão pra mim:
nós somos a última voz das vítimas. Exercemos o papel de
trazer respostas para elas e para suas famílias”, relata. “Temos
uma responsabilidade muito
grande perante a sociedade”,
conclui.
Crédito (fotos): Divulgação/
PCMG

A terceira e última parcela do
Imposto sobre Propriedade de
Veículos Automotores (IPVA)
de 2016 começa a vencer nesta terça-feira, dia 15, para os
finais de placa 1 e 2. A escala
segue até o dia 21, para os finais 9 e 0. Até a última sexta-feira (11/3), a arrecadação com
o tributo foi de R$ 2.850.912.074,
o correspondente a 63% do valor total lançado para o ano, que
é R$ 4,5 bilhões. A Secretaria de
Estado de Fazenda (SEF) estima
que até o fim de março entrem
nos cofres públicos, a título de
IPVA, aproximadamente R$ 520
milhões, fechando o mês com
aumento de 11% em relação ao
mesmo período de 2015.
Neste ano, cerca de 2,8 milhões de proprietários optaram
pelo pagamento do IPVA à vista, com desconto de 3%, e 2,3
milhões escolheram parcelar o
tributo. O contribuinte também
deve ficar atento ao prazo de
vencimento da Taxa de Licenciamento, no valor de R$ 85,81,
que é dia 31 de março.
O subsecretário da Receita
Estadual, João Alberto Vizzotto, alerta para a necessidade
de se manter os débitos em dia,

evitando assim o pagamento
de multas e juros, além da possibilidade de apreensão dos veículos. Vizzotto lembra ainda
que o Certificado de Registro
e Licenciamento de Veículos
(CRLV) de 2016 será enviado
mais cedo para os contribuintes e será exigido a partir de 1º
de junho, para as placas de finais 1 a 5, e de 1º de julho, para os finais 6 a 0.
Formas de pagamento
O IPVA pode ser pago em
qualquer agência ou nos terminais de autoatendimento
dos seguintes agentes arrecadadores: Banco do Brasil, Mais
BB, Banco Postal, Bancoob,
Bradesco, Mercantil do Brasil,
HSBC, Santander e Caixa Econômica Federal, incluindo as
casas lotéricas, em todo o território nacional.
Para efetuar o pagamento, o
proprietário deve informar o
número do Registro Nacional
de Veículos Automotores (Renavam), impresso no CRLV do
contribuinte. Os correntistas
também podem utilizar o sistema online dos bancos para
quitar o imposto. O procedi-

mento é o mesmo para pagamento da Taxa de Licenciamento e o seguro obrigatório.
Inadimplência
Quem deixa de pagar o IPVA
dentro do prazo paga multa de
0,3% ao dia, até o 30º dia, e
20% após esse período, além
de juros (Taxa Selic acumulada
do mês posterior ao vencimento até o mês do pagamento).
Os inadimplentes terão os débitos inscritos em dívida ativa
e encaminhados para protesto
cartorial.
Destinação do imposto
Do total arrecadado com o
IPVA, 40% são destinados aos
municípios de emplacamento
dos veículos, 40% ao Tesouro
Estadual e 20% ao Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de
Educação (Fundeb).
Esclarecimentos relativos aos
valores do imposto estão disponíveis no site da SEF. Quem
preferir pode ligar gratuitamente (somente no Estado de Minas Gerais) para o número 155
do Ligminas.
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