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São Lourenço vai receber mais
uma edição do XMantiqueira

No próximo final de semana, entre os dias 18 e 20 de agosto, o céu de São Lourenço estará repleto de paragliders que participarão do campeonato X-Mantiqueira. O evento está sendo organizado pelo Clube de
Voo Livre de São Lourenço e conta com o apoio da Secretaria de Turismo e Cultura.
(pág 06)

XMantiqueira

Momentos da Festa de Agosto
2017 em fotos
(pág 04)

Trem das Águas terá vagão restaurante

Casa dos Meninos: s
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Quadrilha suspeita de ataques a
banco é presa em Caxambu
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surpresa do emprego
EDITORIAL AA boa
sequência de quatro meses de geração líquida de
jornalismo@portalalternativa.com.br

O setor privado foi a grande
fonte de criação de vagas com
carteira em julho, quando 35.900
postos foram adicionados ao estoque de emprego. O resultado
foi uma surpresa, porque analistas consultados pela imprensa
vinham prevendo até uma retração temporária nas contratações.
Com esse avanço, a geração líquida de empregos – diferença
entre admissões e demissões –
aumentou por quatro meses consecutivos. Essa sequência reforça
a percepção de uma retomada,
embora ainda lenta, de atividade
em vários setores empresariais.
A desocupação permanece muito alta, com mais de 13 milhões
de pessoas em busca de trabalho,
mas a melhora no segmento formal é um sinal sem dúvida alentador, especialmente porque o
desemprego demora a cair quando a economia sai de uma recessão – no caso, a mais severa da
história republicana.
Dois detalhes do quadro apresentado pelo Ministério do Trabalho, nesta semana, são particularmente animadores. O primeiro é a amplitude do movimento. O saldo de contratações foi
positivo em cinco dos oito grandes setores cobertos pela pesquisa mensal. Durante algum tempo,
a criação de vagas foi liderada,
com folga, pela agropecuária –
um reflexo do crescimento de vá-

rias lavouras. Em julho, o saldo
de empregos foi positivo na indústria de transformação, no comércio, nos serviços, na agropecuária e na construção civil.
O segundo ponto especialmente estimulante, nesse quadro, é
a liderança da indústria de transformação, com abertura líquida
de 12.594 postos. Os empregos
industriais normalmente oferecem as melhores condições de
contratação, pela segurança, pelos salários diretos e pelos benefícios complementares. Além disso, os postos criados se incluem,
quase sempre, entre os mais produtivos da economia urbana.
As contratações industriais de
julho são mais um bom indício
de recuperação da atividade no
chamado setor secundário. Em
junho, a produção da indústria
cresceu em 9 dos 14 locais cobertos pela pesquisa do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A variação geral de
maio para junho foi nula, mas o
dinamismo observado na maior
parte dos locais da pesquisa confirma a amplitude da reativação.
Em junho, o setor produziu 0,5%
mais que um ano antes. No semestre, 0,5% mais que em igual
período de 2016.
O resultado de 12 meses ainda foi 1,9% inferior ao do período
imediatamente anterior, mas o
movimento geral é claramente

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

O Espírito Santo
está em você

Se abra à ação do Espírito
Santo
A questão não é de merecimento ou grau de santidade,
como pensam alguns. Você recebeu o Espírito Santo em seu
batismo, em sua crisma. Com
a terra acontece a mesma coisa: no fundo dela há veios, lençóis de água. É preciso perfurá-la até atingi-los. Logo que isso
acontece, a água sobe com toda a força.
Para que aconteça o batismo no Espírito Santo, é preciso
apenas perfurar a rocha que,
infelizmente, se criou em cada
um de nós. Quando a região

onde está o Espírito Santo é
atingida, Ele vem com toda a
força. Foi o que aconteceu em
Pentecostes.
O Espírito Santo é, de modo
especial, louvor, adoração, oração. Ele é fogo de amor a Deus,
fogo de louvor. A Palavra diz:
os apóstolos ficaram cheios do
Espírito Santo e começaram a
falar numa língua estranha, numa língua nova, que deixou a
todos espantados. Não falavam
em línguas estrangeiras, mas
numa nova língua, diferente.
Era a língua do Espírito Santo
que explodia dentro deles em
oração.

empregos reforça a percepção de retomada, embora
ainda lenta, de atividade em vários setores empresariais

de recuperação. A indústria continua longe do nível de atividade
anterior à recessão, mas cada
novo levantamento parece confirmar a superação da pior fase.
Parte da melhora é atribuível ao
crescimento das vendas externas.
Os dois segmentos com maior
criação de empregos em julho,
o da indústria de alimentos, bebidas e álcool etílico e o dos fabricantes de material de transportes, estão entre os exportadores mais ativos.
Mas também a abertura de
10.158 postos no comércio, o
segundo maior número, é um
sinal muito bom. Os consumidores continuam cautelosos, por
causa do desemprego ainda alto, mas o aumento das contratações é um sinal de animação
dos empresários. Apesar da incerteza criada pela crise política
iniciada em maio, eles parecem
manter alguma boa expectativa
quanto à evolução dos negócios.
A oferta de empregos é um da-

do mais expressivo do que as
sondagens, um tanto negativas,
de confiança dos executivos do
setor.
Com apenas 724 empregos
criados em julho, a construção
civil aparece em quinto lugar, o
último, na lista dos grandes setores com resultados positivos.
É um detalhe ruim, porque a
construção pode ser especialmente importante como geradora de empregos e também como fonte de estímulos para a
reativação geral da economia. A
construção cria demanda para
enorme número de indústrias,
como a siderúrgica, a de concreto, a de máquinas, as de plásticos, vidros e metais não ferrosos,
para ficar numa lista bem limitada. O governo pode fazer muito mais tanto para reativar as
obras de infraestrutura quanto
para animar o setor habitacional. Para isso, o primeiro passo
é dinamizar alguns setores da
própria administração federal.
(O Estado de S. Paulo)

VERA GANNAM

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

A TESTEMUNHAR...

O Evangelho nos relata que, após
ter ressuscitado, Jesus apareceu primeiramente, à Maria Madalena. Assim, esta mulher que foi libertada
por Cristo do espírito do mal e que
aceitou a conversão, passando a ser
Sua discípula, teve um papel fundamental dentro deste contexto, já que
foi a primeira testemunha de que
Ele havia rompido com a morte. Ela
não só acreditou, como fez algo muito importante e essencial a todo cristão: espalhou esta novidade, não se
acomodou, não se deixou calar e
divulgou a Ressurreição, levando aos
desamparados a certeza de que não
estavam mais sozinhos.
E é isso o que somos convocados
a fazer diariamente, sobretudo neste tempo pascal: sermos porta vozes de boas novas e boas palavras
sempre, independente do descrédito geral das pessoas, na certeza
de que Deus está vivo e olha por
cada um de nós com imenso amor.
Em vez de destruir esperanças, construamos certezas denovos caminhos
a serem trilhados, acreditando e buscando constante renovação em nós
mesmos e incentivando outros a
agirem dessa forma.
Basta de notícias ruins a nossa
volta, de dia e de noite, a nos rondar
e a nos matar aos poucos, tornando-

-nos incrédulos em todos os sentidos. Chega de palavras negativas
e divulgação de maus exemplos
que nos afastam cada vez mais das
pessoas, contrariando a “cultura
do encontro” tão necessária em
nossos tempos, sugerida pelo Papa
Francisco! Vamos desligar as tvs,
esquecer a internet e reacender
em nós a chama do Espírito Santo,
a exemplo desta mulher que se
permitiu ser portadora da Boa Nova!
Não podemos permanecer apáticos dentro de nosso próprio universo, como que numa bolha, julgando erros, apontando para os
outros , chorando pelo que passou
e com medo do que virá! Hoje é o
dia da vitória da vida sobre a morte, da luz sobre as trevas, da verdade sobre a mentira, da realidade
sobre a ilusão, da necessidade de
mudança sobre a acomodação.
Como batizados podemos e devemos assumir nossa missão de
sermos testemunhas enviadas de
Cristo para divulgar o bem, o amor,
o perdão, a misericórdia, a paz e
esperança ao nosso próximo, para
que a Páscoa seja um verdadeiro
e constante estado de espirito a
nos acompanhar ! Sigamos em frente, a testemunhar!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

VOCÊ JÁ CONHECE OS
BENEFICIOS DO KEFIR?

Maria Nossa Mãe

Mensagem de
Nossa Senhora

Queridos filhos, o Altíssimo permitiu-me convidá-los,
novamente, à conversão. Filhinhos, abram os seus corações à graça a que todos vocês são chamados. Sejam testemunhas da paz e do amor,
neste mundo inquieto. A vida
de vocês, aqui na Terra, é passageira. Rezem para que, através da oração, anseiem pelo
céu e pelas coisas do céu e os
seus corações enxergarão tudo diferente. Vocês não estão
sozinhos, Eu estou com vocês
e intercedo diante de Meu Filho Jesus por todos vocês.
Obrigada por terem atendido
ao Meu chamado. (25-05-2017)
Mensagem em reflexão: O
tempo é impiedoso. Tudo passa na Criação, tudo tem seu
começo, meio e fim. Assim,
também, conosco, os dias vão
esgotando-se. E recordar o
pensamento da morte é ser
prudente, é ter consciência
de que pode ser hoje mesmo,
daqui a pouco... E aí, você es-

tá preparado?
Nossa Senhora afirma que
o Altíssimo permitiu a Ela, mais
uma vez, convidar-nos à conversão. É uma dádiva tê-la ainda conosco! Embora a inquietação marque nossos dias, e
o mundo pareça estar por um
fio, Maria não quer que nos
fixemos no medo, na falta de
paz, mas oferece o caminho
da abertura àquilo que não
está sujeito ao tempo, àquilo
que será nosso futuro eterno.
É uma decisão pessoal optar
pela paz e pelo amor. Por isso, Ela oferece a oração como
um meio de entregar a Deus
tudo o que é motivo de preocupação, de forma a poder
olhar o mundo com outros
olhos, na certeza de que “tudo posso naquele que me fortalece” (Fil 4,13). Para quem
se abre à conversão e caminha para Deus, não há incertezas, mas só a graça que sustenta até o fim.
Fonte: Informativo da Paz

Benefícios do kefir para o organismo
A ingestão regular diária de kefir
poderátrazerváriosbenefíciosàsaúde, ajudando nos processos metabólicos,combatendoproblemas,entre outros. Veja, a seguir, suas principais propriedades:
1- Problemas estomacais
O kefir ajuda a reduzir a acidez
estomacal em excesso, sendo portanto, um ótimo alimento para pessoas com problemas de gastrite, úlcera e refluxo, entre outros.
2- Problemas hepáticos
Tem uma importante função referente ao controle de produção da
bílis pelo fígado, como também, é
indicado como coadjuvante nos casos de hepatite.
3- Problemas intestinais
Suas leveduras, bactérias amigas
e lactobacilos ajudam a enfrentar e
suavizar as crises de colite em suas
diversas formas, como também outraspatologiasrelacionadasaocólon,
eaoataqueàsbactériasnocivaspresentes no intestino. Sendo também
um aliado no combate à diarreia,
constipaçãointestinal,einflamações.
4- Problemas articulares
A presença do cálcio na composição do kefir ajuda no combate a
osteopenia, osteoporose e reumatismo.
5- Problemas respiratórios
Maisumapropriedadeimportan-

te do kefir está ligada à melhora nas
crises de asma, bronquite e tuberculose.
6- Fortalecimento do sistema
imunológico
As alergias, candidíase e outras
doenças oportunistas relacionadas
ao sistema imunológico em desequilíbrio serão beneficiadas pelo uso
do kefir.
7- Problemas emocionais
A presença do triptofano estimula o cérebro na produção de endorfinas e serotonina, ajudando nos
casos de depressão e ansiedade.
8- Problemas dermatológicos
O kefir ajuda a manter a pele,
cabelo e unhas saudáveis.
9- Problemas circulatórios
Estimula a circulação, favorecendo o bom funcionamento do coração, regulando a pressão arterial e
ajudando no combate ao colesterol
ruim.
10- Benefícios musculares
Rico em proteínas, que são os
agentes fundamentais na construção muscular, também ajuda a potencializar a absorção de glicose pelas células musculares, o que promove grande ajuda no rendimento
físico
11- Ajuda a emagrecer
É um aliado importante no combate aos quilos adicionais. O desejo
pelo açúcar diminui quando se consome o kefir.
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ANTT regulamenta tarifa promocional
no transporte de passageiros
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou,
no Diário Oficial da União da última terça-feira (8), a Resolução nº
5.396, que regulamenta a oferta
de tarifa promocional para os serviços de transporte rodoviário e
ferroviário regular interestadual e
internacional de passageiros e semiurbano interestadual de passageiros. A resolução passa a valer
com a sua publicação oficial.
O texto traz inovações para o
setor de transporte rodoviário regular de passageiros de longa distância como a possibilidade de
oferecer tarifa promocional em
apenas algumas seções da linha.
Além disso, com a publicação da
regra, não é mais necessário solicitar autorização prévia à ANTT
para a prática da tarifa promocional. O objetivo é que o setor rodoviário passe a trabalhar com a
oferta de tarifas de forma similar
ao transporte aéreo, em que, de
acordo com a demanda e com a
estratégia comercial de cada operadora, podem ser ofertadas promoções de forma mais ágil para
os usuários.
Outra inovação trazida pela re-

gulamentação é a permissão de
tarifas promocionais no transporte ferroviário regular de passageiros e no serviço semiurbano interestadual de passageiros. Neste
último segmento, para as empresas com contrato de permissão a
realização da tarifa promocional
está condicionada à implantação
do sistema de monitoramento
(Monitriip) com o envio dos dados
exigidos pela ANTT.
As transportadoras deverão divulgar cada tarifa promocional, a
linha ou seção, os horários, o número de lugares ofertados e a vigência do bilhete adquirido a preço promocional. As condições de
uso do bilhete também deverão
ser apresentadas ou, caso haja solicitação, entregues aos passageiros no momento da compra. O
usuário que desejar remarcar o
bilhete em promoção estará sujeito às condições de comercialização estabelecidas pelas empresas para a nova data de utilização,
conforme regras previstas na Resolução nº 4.282/2014.
A promoção não se aplica a passagens com isenções e descontos
estabelecidos em lei, nem àquelas

pagas com vale-transporte.
A ANTT poderá vetar ou suspender, no todo ou em parte, a
promoção, caso identifique indícios da prática de concorrência
predatória ou outra situação que
caracterize infração.
A nova resolução flexibiliza as
regras para a pratica de tarifa promocional no setor de transporte
rodoviário interestadual e internacional de longa distância, estando em conformidade com a
Lei nº 12.996/2014 que alterou
o regime de permissão para autorização, e representa mais um
passo no processo de liberação
das tarifas que deverá ocorrer até
o ano de 2019. A expectativa é
que isso aumente a competitividade do setor, beneficiando empresas e usuários.
Participação social – A resolução foi pauta de discussão com
a sociedade. No período de 27
de março a 28 de abril de 2017,
a ANTT recebeu, por meio de audiência pública, contribuições para aprimorar o texto que regulamenta as tarifas promocionais.
(Fonte: Agência Nacional de Transportes Terrestres)

Gripes e resfriados são mais frequentes
no inverno; saiba como se proteger
Alimentação saudável é um dos hábitos que potencializam a imunidade durante a estação

Não é segredo para ninguém
que a incidência de gripes e resfriados aumenta no inverno. Com
a constante variação de temperatura ao longo do dia, a imunidade do corpo diminui e, com o
frio, as pessoas costumam se aglomerar em locais fechados, o que

facilita a transmissão de vírus e
bactérias.
Embora sejam muito comuns
durante a estação, os resfriados
podem ser prevenidos com medidas simples, conforme explica
o coordenador do Pronto Socorro
Adulto do Hospital San Paolo, Na-

DOM ZECA
A notícia é...

el Hwas. “Uma boa alimentação,
hidratação e higiene nasal são cuidados que podem ser bastante
eficazes”, afirma o médico, que
também dá a receita para evitar
gripes. “Todos devem ficar atentos às campanhas nacionais de
vacinação e aos seus prazos”, alerta.
Com a “boa alimentação” citada pelo especialista, alguns alimentos podem, por meio de suas pro-

priedades, ser grandes aliados para aumentar as defesas do organismo. Entre os nutrientes que
protegem o nosso corpo, destaca-se a vitamina C. Ela amplia a produção de glóbulos brancos e anticorpos e também tem ação antioxidante, que previne o desenvolvimento de doenças como o
câncer e processos degenerativos
associados à idade.
A vitamina C está presente em
frutas facilmente encontradas, co-

maestromartins@yahoo.com.br

Falecimento

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

EXPEDIENTE

Comunicamos com pesar, o falecimento de Ernestinho Ambrósio, ocorrido no último dia 18 de julho.
Enviamos nossos sentimentos a todos os familiares, em especial a sua mãe Celina, e a seus irmão Evaldo e Eliane.
Paz a sua alma!!!

Religião

O Presídio de São Lourenço, realizou no dia 09 de agosto, um
batismo por meio da Igreja Universal do Reino de Deus. Foram
batizados 04 presos. Antes da cerimônia, os detentos participaram de uma preparação com orações e cânticos. Até janeiro de
2018, outros presos serão batizados pela mesma igreja.
Segundo o Diretor de Atendimento e Ressocialização da Unidade, José Henrique Martins, "eventos como este são essenciais
na vida dos presos, pois é um incentivo a espiritualidade, contribuindo com o comportamento e a alto estima."

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.

mo a laranja, a acerola e a manga.
Pensando em oferecer os benefícios das três em um só produto,
a Juxx, especialista em sucos funcionais, oferece a bebida X-mune.
A fórmula é exclusiva e, com cenoura, abóbora e gengibre, torna-se uma opção saudável e ideal
para quem quer uma bebida funcional sem abrir mão da praticidade.
Sem adição de açúcar e adoçante, a composição também dispensa corantes, aromatizantes artificiais e conservadores. “A ideia

do X-mune é, assim como a dos
demais produtos da nossa marca,
oferecer mais do que um suco convencional”, diz o fundador e diretor executivo da Juxx, Edson Mazeto. “O sucesso da empresa está
em conciliar sabor e valores nutricionais excelentes no conteúdo
de cada embalagem”, afirma.
A bebida ainda traz o composto XIV, rico em Vitaminas A, C, E e
B6, Selênio e Zinco, além do composto Wellmune®, uma combinação que torna o suco um aliado
do sistema imunológico.

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.

4

www.sljornal.com.br

DOMINGO, 13 DE AGOSTO DE 2017

Momentos Festa de Agosto 2017
Confira nas fotos abaixo como foi a principal festividade do município em prol da APAE São Lourenço
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Abertas as inscrições para o Concurso de
Qualidade dos Cafés de Minas Gerais de 2017
Prazo termina no dia 15 de setembro. Podem participar produtores dos municípios mineiros, com amostras de café Arábica, tipo 2 para melhor, colhidas neste anoa

Os cafeicultores interessados
em participar do Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais
de 2017 já podem fazer as inscrições. A competição é a maior do
país e está em sua 14ª edição. São
esperados cerca de 2 mil concorrentes.
Podem participar produtores
dos municípios mineiros, com amostras de café Arábica, tipo 2 para
melhor, colhidas neste ano. As amostras concorrentes devem ser entregues nos escritórios da Emater-MG do município onde o café foi
produzido até o dia 15 de setembro, quando também será preenchida a ficha de inscrição.
O regulamento completo do
concurso pode ser acessado no site da Emater-MG: www.emater.
mg.gov.br. A inscrição é gratuita.
O resultado do concurso será anunciado em novembro ou dezembro,
em Belo Horizonte.
A competição é promovida pelo Governo de Minas Gerais, por
meio da Emater-MG e da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa),
em parceria com a Universidade
Federal de Lavras (Ufla), Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas e a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Faepe).
Categorias
O Concurso de Qualidade dos
Cafés de Minas Gerais tem duas
categorias. A primeira é a Café Natural. Neste sistema, o café recém-colhido, após passar por um processo de lavagem, é levado para

secar. A outra categoria é a do Café Cereja Descascado, Despolpado
ou Desmucilado.
Estes tipos de café, são lavados
e há uma separação dos frutos verdes e secos dos frutos maduros.
Depois, eles passam por um descascador para só depois seguir para secagem.
No caso dos cafés despolpados
e desmucilados, há ainda fase onde o produto passa por um tanque
de fermentação. Cada produtor
pode participar com apenas uma
amostra em cada categoria
“Este ano estendemos um pouco o prazo de entrega das amostras
para permitir que cafés de regiões
mais altas possam ter mais condições de participação, já que a colheita nestes locais termina mais
tarde”, explica o coordenador técnico estadual da Emater-MG, Bernardino Cangussu.
Análises
Os cafés concorrentes irão passar por análises físicas e sensoriais
feitas por uma comissão julgadora
formada por, no mínimo, dez classificadores e degustadores de café.
As amostras com nota sensorial inferior a 80 pontos, de acordo com
as normas da Associação Americana de Cafés Especiais (SCAA), serão desclassificadas.
A produção dos cafés participantes também passará por uma
avaliação socioambiental. Eles serão pontuados em quesitos como
a proteção de nascentes da propriedade, preservação de mata ciliar dos cursos d'água, entre vários
outros.

“Outra novidade este ano é que
o concurso está atrelado ao programa de mapeamento de café,
do Governo de Minas Gerais. As
amostras servirão para fazer o mapeamento da qualidade. Será uma
importante ferramenta no estado
para saber onde este café de qualidade está sendo produzido”, informa o coordenador da Emater-MG.
Premiação
Os vencedores do concurso irão
receber um certificado da organização do evento. Outras premiações estão previstas. “Assim como
no ano passado, vamos lançar um
edital para permitir que empresas
possam patrocinar as premiações
dos produtores”, explica Bernardino Cangussu.
No ano passado, os vencedores
do concurso ganharam uma viagem patrocinada pela Atlantica Coffee para conhecer o processo de
produção de café na Colômbia. A
empresa também comprou pelo
menos 10 sacas de café (60kg) dos
24 cafés finalistas, por um preço
de US$ 800 a saca.
Concurso de 2016
No ano passado, 1.853 amostras participaram da competição.
Na categoria Natural, o prêmio de
campeão estadual foi para o café
do produtor André Souza Lima Campos, do município de Presidente
Olegário, no Cerrado Mineiro. Já
na categoria Cereja Descascado, o
troféu de campeão estadual foi entregue a Aarão Ferreira, de Lajinha,
na região Matas de Minas. (Fonte:
Agência Minas Gerais)

Homem é preso após manter enteadas e
filho de 2 anos sob ameaça dentro de casa
Um homem foi preso no
final da tarde do último sábado (12) depois de manter
três crianças sob ameaça,
entre elas duas enteadas e
o filho dele, de 2 anos, no
bairro São Sebastião, em
São Sebastião do Paraíso
(MG).

Segundo o boletim de
ocorrência da Polícia Militar, o homem, de 26 anos,
estava na rua com duas facas na mão quando a polícia chegou. Ele então correu para dentro de casa,
onde passou a ameaçar as
crianças.

Ainda conforme a polícia, depois de uma hora de
negociação com os militares, o homem se aproximou
do portão e foi imobilizado
com uma arma de choque.
Ele foi preso e levado para
a delegacia. (Fonte: Polícia
Militar/G1 Sul de Minas)
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São Lourenço vai receber mais
uma edição do XMantiqueira
No próximo final de semana,
entre os dias 18 e 20 de agosto, o
céu de São Lourenço estará repleto de paragliders que participarão
do campeonato X-Mantiqueira. O
evento está sendo organizado pelo Clube de Voo Livre de São Lourenço e conta com o apoio da Secretaria de Turismo e Cultura.
O campeonato está dividido nas

seguintes categorias:
Open: Concorrem todas as velas HOMOLOGADAS do campeonato.
Serial: Concorrem todas as velas homologadas END, ou DHV2-3,
desde que seu A.R. (Aspect Ratio
/ alongamento) não seja superior
a 7.

Sport: Concorrem todas as velas EN C ou DHV2.
Fun: Concorrem equipamentos
EN B, EN A ou DHV 1-2, DHV1.
Feminino: Todas as competidoras (sexo feminino) com qualquer
vela homologada.
Para mais informações, acesse
a fanpage do evento: https://www.
facebook.com/Xmantiqueira-382811141901565/

Trem das Águas em São Lourenço
terá vagão restaurante
A estação “Trem das Águas em
São Lourenço”, foi reativada no
ano 2000 e desde então, tem mudado o cenário da cidade e da região. A novidade desta vez, é um
projeto de restauração de um vagão restaurante.
O mais recente vagão resgatados pela ABPF – Associação Brasileira de Preservação Ferroviária,
atuava no Sul de Minas e foi encontrado em Campinas; “Esse vagão funcionava aqui na região e
ele se perdeu. Nós conseguimos
recuperá-lo em Campinas. Ele veio
para cá ano passado, e estamos
fazendo um trabalho de pesquisa
de como ele era e funcionava, as
reformas e modificações que foram feitas, tudo para deixá-lo o
mais original possível”, explica o
Diretor da associação da Brasileira de Preservação Ferroviária, Edelmo Dias.
Segundo o diretor, a ideia prin-

cipal é manter o vagão como ponto de alimentação; “A nossa ideia
é mantê-lo como restaurante, só
que como nosso trajeto é curto,
não teremos como servir refeição
completa. O que estamos fazendo
é contato com o Mercadão de São
Paulo, para fazermos um ponto
aqui e servir o tradicional sanduíche de mortadela, que já era comum, juntamente com a cachaça
mineira. Teremos a parte de degustação da nossa cachaça, mostrando como era feita, como era
vendida e toda trajetória. Faremos
todo trabalho de pesquisa, primeiro, para ver como ele era usado e
quando foi fabricado, depois para
sabermos como foi reformado e
o deixarmos o mais original possível”, ressalta.
A reativação da linha férrea na
cidade, trouxe a restauração de
uma locomotiva 1424 da Central
do Brasil, do ano de 1927. O mo-

delo americano, funciona a lenha
com até oito vagões de passeio.
Todos foram restaurados o mais
próximo possível do modelo original de fabricação. Cada um dos vagões de acordo com a diretoria,
foram resgatados em locais diferentes do país, em trilhas que foram abandonadas pela antiga Rede de Viação Ferroviária Brasileira.
O ponto turístico que movimenta toda região, recebe uma média
anual de 2.500 passageiros, nos
quais 80%, correspondem ao público da terceira idade. A reativação
da linha férrea contemplou a região
com um passeio turístico de duas
horas, que possuí uma parada de
40 minutos. O trem sai de São Lourenço e segue para Soledade de
Minas. De acordo com a diretoria,
o projeto de restauração do vagão,
deverá durar cerca de um ano e
meio até que seja concluído. (Fonte: Brasil Metrópole)

Ministério da Agricultura lança edital
para 300 vagassegunda-feira
temporárias
(14) e vai até as

Foi publicado, nesta sexta-feira (11), o edital simplificado para preencher 300 vagas
temporárias de médico veterinário no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). O documento
está disponível do site da Escola de Administração Fazendária (ESAF), organizadora do
concurso.
O período da inscrição começa às 10 horas da próxima

23h59min do domingo (20).
Para concorrer a uma das
vagas é necessário ter diploma de conclusão de curso de
nível superior em Medicina
Veterinária, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro ativo nos Conselhos Regionais de Medicina
Veterinária. Do total de oportunidades, 20% serão reserva-

das para negros.
A seleção será feita por meio
de prova objetiva e análise de
títulos e experiência profissional. A prova objetiva será aplicada em 17 de setembro, nas
cidades de Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande,
Cuiabá, Curitiba, Florianópolis,
Goiânia, Manaus, Palmas, Porto Alegre, Porto Velho, Recife,
Rio Branco, Salvador, São Luís,
São Paulo e Teresina.

A SLTrans informa que o telefone de plantão 153 encontra-se temporariamente indisponível devido à manutenção da operadora de telefonia.
Para informações e contato com a Gerência de Trânsito, além do telefone fixo 3332-4152,
o número (35) 9.8853-7654 também está disponível até que a situação normalize.

Ministério Público faz reunião em Varginha
para discutir ações contra a corrupção

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais fez na
manhã da última sexta-feira
(11) uma reunião em Varginha
para discutir ações contra corrupção e crimes contra o patrimônio público. Cerca de 30
promotores públicos do Sul de

Minas participaram do encontro. Um dos pontos em pauta
foi a fraude em licitação e superfaturamento de obras. Segundo o promotor José Carlos
Fernandes Júnior, os promotores do MPMG da região vem
cotidianamente desenvolvendo

ações de repressão. “Conduta
do colarinho branco, por exemplo. Agora com este evento e
ações estratégicas determinadas o que se espera é a otimização destas ações”, finaliza o
promotor.

Lei do Acompanhante garante que parceiros
acompanhem gestantes durante o parto

Norma é valida tanto para parto normal quanto para cesariana, e a presença do acompanhante não pode ser impedida pelo hospital ou pela equipe

Gestantes podem ser acompanhadas pelo pai da criança ou pelo parceiro durante
todo o período do trabalho
de parto, ao longo do parto
e também após o procedimento em todas as instituições do Sistema Único de
Saúde (SUS), segundo a Lei
do Acompanhante.
O Ministério da Saúde indica que a participação do
pai durante o parto garante
um melhor atendimento para a parceira. O acompanhamento também traz benefícios como alívio da dor, menor duração do trabalho de
parto e diminuição da taxa
de depressão pós-parto, além
do reforço dos laços afetivos
da família.

Segundo o responsável pela Área Técnica de Saúde do
Homem do Distrito Federal,
enfermeiro Bruno Santos de
Assis, a presença traz benefícios inquestionáveis não
apenas para a gestante.
A Lei do Acompanhante é
valida tanto para parto normal quanto para cesariana,
e a presença do acompanhante não pode ser impedida
pelo hospital, pelos médicos,
enfermeiros ou por qualquer
outro membro da equipe.
“A participação do pai em
todo o ciclo, desde o teste
até o pós-parto, fortalece os
vínculos familiares. Esse homem vai conhecer mais os
problemas que podem estar
relacionados à gravidez, vai

buscar mais informações,
aprofundar o conhecimento,
para dar apoio à esposa e
participar com ela dessa fase de mudanças, dúvidas e
inseguranças”, afirma o especialista.
Para acompanhar o parto,
não pode ser exigida participação em cursos de formação ou outras atividades semelhantes. Caso o direito ao
acompanhante seja negado,
a família pode procurar a Ouvidoria do Ministério da Saúde, pelo telefone 136.
Amamentação
Neste mês é celebrado o
Agosto Dourado, para incentivar a amamentação. O especialista do GDF ressalta
que os pais devem oferecer

toda a assistência necessária para que o período
seja prazeroso para a mãe.
“Ele [o pai] deve ajudar
dando apoio à mãe em todas as tarefas do lar. Também pode ajudar segurando a criança, dispondo dos
objetos necessários e deixando eles próximos à mãe,
impondo limite a visitantes e familiares que podem
interferir com palpites e
auxiliando caso a mãe possa doar leite”, exemplificou. “Ele tem que entender que não é um momento fácil, é exaustivo e gasta energias da mãe e do
bebê.” (Fonte: Portal Brasil/Ministério da Saúde)
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Quadrilha suspeita de ataques
a bancos é presa em Caxambu

Seis homens foram presos
suspeitos de pertencerem a
uma quadrilha especializada
em ataques a caixas eletrônicos, na manhã da última quinta-feira (10), em Caxambu. De
acordo com a Polícia Militar,
uma das suspeitas é que os
presos tenham envolvimento
em casos de roubos a agências bancárias de Seritinga,
Conceição do Rio Verde e o
último em Minduri, registra-

do nesta madrugada de quinta-feira (10).
Os suspeitos foram encontrados em uma casa no bairro Novo Horizonte, onde também havia materiais supostamente usados nas ações, como luvas e ferramentas. Tudo
foi apreendido.
Ainda segundo a polícia,
um dos suspeitos é de Caxambu e alugou a casa para os outros suspeitos, que são dos

estados do Rio de Janeiro e
de Santa Catarina. Eles chegaram ao Sul de Minas há 15
dias.
Todos têm passagem pela
polícia por crimes como roubo a bancos, tráfico de drogas, furtos, receptação, clonagem e embriaguez ao volante. Os suspeitos e os materiais apreendidos foram levados à delegacia. (Fonte: G1
Sul de Minas/Polícia Militar)

VOLTA ÀS AULAS
Pensando sobre isto, me vem à memória, tempos de criança, quando ao retornar
das férias nos aguardava uma redação com o título de “Minhas Férias”, invariavelmente.
Todavia, é importante repensar as férias sob o ângulo da instituição de ensino, onde apenas
as aulas ficam em stand by. Quando falamos em férias escolares, automaticamente pensamos em escolas fechadas, quase abandonadas. Nada mais distante da realidade, principalmente se falarmos da Faculdade de São Lourenço, onde os discentes e os docentes estão
sim, afastados por alguns dias, gozando de uma justa e merecida pausa. Os demais segmentos funcionam a todo vapor, preparando o ambiente para o novo semestre.
São muitas tarefas e inúmeras atividades acontecendo diariamente para que a instituição funcione dentro do padrão de excelência a que se propõe. Trabalho silencioso, aparentemente imperceptível e feito por uma equipe altamente preparada, a quem devemos
honrar e, sobretudo agradecer.
Sem os anjos da guarda da área administrativa, não nos seria possível realizar as
atividades acadêmicas. E a Faculdade de São Lourenço tem a melhor equipe que uma coordenação de curso poderia desejar. Por isto hoje, especialmente, minhas palavras são pra
eles. Gratidão e Reconhecimento além de profundo respeito e carinho são os sentimentos
que lhes dedico. Obrigada pelo apoio e carinho de sempre. Obrigada pelo maravilhoso trabalho que realizam nos bastidores, de forma quase anônima.
Aos alunos e professores que estão retornando, sejam bem vindos a mais um semestre letivo. Que Deus nos abençoe a todos e nos permita mais um período produtivo e,
sobretudo feliz.
Silvana S. Gaspar
Coordenadora do Curso de Direito
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Mais 5 cidades passam a fazer o cadastramento
biométrico de eleitores no Sul de MG
Ao todo, 12 cidades já concluíram o cadastramento na região.
Mais cinco cidades do Sul de
Minas passarão a fazer o cadastramento biométrico dos eleitores
através da Justiça Eleitoral. Ao todo, serão mais 52 cidades em toda Minas Gerais. Os novos municípios que passarão a fazer o cadastro são Brazópolis, Piranguinho,
Itamonte, Alagoa e Monte Belo.
Os eleitores desses municípios
terão os dados biométricos coletados ao procurarem o atendimento da Justiça Eleitoral. Para fazer
a biometria, o eleitor deve levar
documento oficial com foto ou
certidão de nascimento ou de casamento, comprovante de endereço recente e o título de eleitor.
No total, a biometria passa a abranger o eleitorado de 676 municípios

mineiros.
Com o início do recadastramento biométrico ordinário nesses 52
municípios, Minas Gerais agora
soma 592 cidades com biometria
não obrigatória. Em todo o estado, 80 municípios já concluíram a
revisão biométrica. Confira quais

são as cidades do Sul de Minas:
Carvalhópolis, Conceição dos Ouros, Cordislândia, Ibitiura de Minas, Itapeva, Marmelópolis, São
Bento Abade, São Tomé das Letras, Senador Firmino, Senador
José Bento, Seritinga e Serranos.
(Fonte: G1 Sul de Minas)
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