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Social promove encontro para tratar sobre Dia Nacional de Combate
ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
A Secretaria de Desenvolvimento Social promoveu uma roda de conversa, que aconteceu na última sexta-feira (18), com a participação das crianças e adolescentes na Câmara Municipal, para tratar sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
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escolheu a segurança
EDITORIAL OO BC
Copom manteve a Selic em 6,50%. É mais do que uma deA festa acabou, o dólar disparou, o cenário externo ficou
perigoso e prevaleceu a prudência na reunião do Copom,
o Comitê de Política Monetária do Banco Central (BC). Depois de uma série de 12 cortes iniciada em outubro de
2016, o comitê resolveu manter a Selic, a taxa básica, em
6,50%. Fontes do mercado e
analistas profissionais ainda
falavam, na manhã de quarta-feira, numa redução para
6,25%. Essa havia sido a mediana das projeções captadas
na última pesquisa Focus, fechada na sexta-feira e divulgada na segunda-feira pelo
BC. Havia espaço para esse
movimento, argumentavam,
porque a inflação continua
bem abaixo da meta e o crescimento econômico está mais
lento que no fim do ano passado. Mesmo fazendo algum
sentido, essa conversa parecia estranha, inegavelmente,
no meio da turbulência cambial e da insegurança mostrada por empresários, investidores e consumidores diante
do quadro eleitoral e da paralisação da pauta de reformas.
A possibilidade de um novo corte havia sido indicada
várias vezes por diretores do

jornalismo@portalalternativa.com.br

BC, desde a reunião anterior
do Copom, em março. Numa
entrevista recente, o presidente da instituição, Ilan Goldfajn, pareceu confirmar essa
quase promessa de redução
da taxa para 6,25%. Mas apenas pareceu. A decisão, disse
ele em resposta a um entrevistador, dependeria das perspectivas da inflação. Como as
projeções ainda apontam inflação abaixo de 4% neste ano,
a nova redução da Selic foi
dada como certa por muitos
especialistas.
Mas as perspectivas de inflação dependem de vários
fatores e um deles é o preço
do dólar. Analistas parecem
haver menosprezado esse detalhe. Se houve alguma surpresa, seria fácil desfazê-la
com a leitura da nota emitida
no começo da noite de quarta-feira, logo depois da reunião do Copom. A nota menciona o arrefecimento da atividade econômica e o comportamento ainda favorável
da inflação, com projeções em
torno de 3,5% para este ano
e de 4% para 2019 e 2020. Mas
o quadro muda quando se refazem as contas com juros
constantes de 6,50% e dólar
a R$ 3,60.
Nesse caso, as projeções

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Companheiro de missão

“O que somos é presente de
Deus; no que nos transformamos é o nosso presente a Ele”.
(Dom Bosco)
Hoje, dia 18 de maio, comemoramos o aniversário de uma
pessoa muito especial para todos que fazem parte da família
Canção Nova, Wellington Silva
Jardim, chamado carinhosamente de Eto.
Poderia dizer que se dirijo
a alma, ele dirige o corpo da
Canção Nova ao longo de todos esses anos e quero, hoje,
agradecer a Deus por esse companheiro sempre fiel de mis-

são.
Rezo hoje por ele e o coloco
no colo da Virgem Maria , mãe
da Canção Nova, para que ela
providencie tudo o que ele necessita em sua vida.
Convido você a rezar pelo
Eto neste dia e a manifestar o
seu carinho.
Seu irmão,
Monsenhor Jonas Abib
Fundador da Comunidade
Canção Nova

SÃO LOURENÇO JORNAL
Entre em contato com a nossa redação
(35) 3332-8484
jornalismo@saolourencojornal.com.br
Imprensa séria a favor de São Lourenço

cisão técnica baseada em cálculos. É um sinal ao mercado de
que está pronto para agir
ficam em torno de 4% em 2018 vergir mais prontamente pae 2019. A taxa de R$ 3,60 por ra a meta. Ou, na linguagem
dólar corresponde à média do Copom, essa mudança “tordas cotações observadas nos nou desnecessária uma flexicinco dias úteis encerrados na bilização monetária adicional”.
sexta-feira anterior à reunião, O cálculo incluído no comuobserva a nota. De acordo com nicado aponta para uma alta
o comunicado, o Copom de- de preços de 4% já neste ano
cidiu, sim, levando em conta – dentro, portanto, da toleprincipalmente as perspecti- rância permitida pela política
vas da inflação, como havia oficial. Levar a inflação à meindicado, na entrevista recen- ta, ou à sua vizinhança, é uma
te, o presidente Ilan Goldfajn. das obrigações do BC, mesmo
Não se tratou, portanto, quando isso implica intensisegundo a nota, de uma rea- ficar a alta de preços. Quanto
ção direta à instabilidade cam- ao crescimento: mantida a Sebial e a seus efeitos sobre as lic em 6,50%, comentam os
contas externas, mas de uma autores da nota, a política modecisão centrada na questão netária continua “estimulatida alta de preços. A redução va”.
dos juros vinha sendo orienManter a taxa em 6,50% é
tada por dois objetivos bási- mais que uma decisão técnicos: facilitar o crescimento ca baseada em cálculos. É tameconômico, depois de dois bém, e talvez principalmente,
anos de recessão, e abrir ca- um sinal para o mercado. O
minho para a inflação se apro- Copom, diz o recado implíciximar da meta. O centro do to, está pronto para agir. É cealvo é 4,5%, neste ano, com do para dizer se bastará esse
tolerância de 1,5 ponto para lance. Mas a mensagem é clacima ou para baixo. O centro ra e indica uma nova fase do
será reduzido para 4,25% no jogo. O BC faz sua parte. Se
próximo ano e para 4% em os políticos fizessem a deles,
2020. A tolerância será man- favorecendo ajustes e refortida.
mas, seria mais fácil estimular
Com a mudança do cenário a confiança, reduzir a percepe “principalmente do balanço ção de riscos e promover o
de riscos”, incluída a pressão crescimento. (Estadão)
cambial, a inflação deve con-
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SIMONE GANNAM
Falando ao Coração

A DECISÃO
DE AMAR

sigannam@yahoo.com.br

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

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

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Mensagem Para que serve o
de Nossa pó translúcido?
Senhora
Queridos filhos, hoje lhes trago Meu Filho Jesus, para que Ele
lhes dê a Sua paz e bênção. Filhinhos, convido a todos vocês que
vivam e testemunhem as graças
e os dons que receberam. Não
tenham medo! Rezem para que
o Espírito Santo dê-lhes a força
para serem alegres testemunhas
e pessoas de paz e esperança.
Obrigada por terem atendido ao
Meu chamado. (25-12-2017)
Para um cristão, não deveria
existir o termo “sorte”. Sabemos,
e cremos, que a nossa vida está
nas mãos de Deus. Se não fosse
assim, teríamos controle sobre
tudo o que nos acontece, até sobre a nossa morte. Mas somos
apenas criaturas que estão sob o
querer divino, sem condições de
interferir nas batidas de nosso coração, que pode falir a qualquer
momento.
Por isso, afirmar: “Tive sorte,
envolvi-me em um acidente grave e não sofri um arranhão”, é

um contrassenso. Não foi “sorte”,
foi a providência divina que o livrou. Deus cuida de Seus filhos,
como vela pela criação toda, com
um zelo amoroso e infinito.
Nessa mensagem, Nossa Senhora vem convidar-nos a testemunhar essas graças e dons que
nos são concedidos, segundo a
segundo. Como é revigorante para a nossa fé, ouvir dos irmãos as
maravilhas que Deus opera na vida de Seus filhos. E são tantos...
Em vez de chamar de “sorte”,
atribua o valor a quem O tem. Testemunhe a bondade de Deus, sua
misericórdia, sua providência que
nunca falha, e até as dificuldades
permitidas por Ele, em sua vida.
São elas que o aproximam do Céu,
que o amadurecem para um amor
mais comprometido e grato.
“Louvai o Senhor, porque Ele
é bom, porque Sua misericórdia
é eterna”! (Sal 136:1)
Fonte: Informativo RAINHA DA
PAZ

O pó translúcido tem sido
um dos produtos queridinhos
dos maquiadores e das celebridades em função do efeito
natural e poderoso que dá à
maquiagem. Além disso, ele
tem utilidades importantes para deixar o make mais completo e com um ar mais profissional.
Segurar a maquiagem por
mais tempo
Ao terminar de fazer a maquiagem, aplique o produto no
rosto para segurar o visual por
mais tempo. O pó translúcido
ajuda a deixar a make mais sequinha.
Fazer a sombra durar mais
Antes de aplicar a sombra
na pálpebra móvel, aplique um
pouco de pó translúcido (pode
ser com os dedos mesmo) na
região. Ele vai agir como um

primer e ajudar a segurar o pigmento da sombra por muito
mais tempo.
Diminuir a oleosidade do
rosto
A zona T (testa, nariz e queixo) são, geralmente, as que mais
concentram oleosidade, mas
você pode utilizar o pó translúcido para deixá-la com aparência sequinha por mais tempo. Utilizando um pincel mais
cheio, aplique o produto somente nessa região, tendo o
cuidado de espalhar bem.
Deixar o batom mate
Quer transformar aquele seu
batom cremoso em mate? Depois de passá-lo, aplique um
pouco de pó translúcido dando
leves batidinhas com as pontas
dos dedos. Depois, pressione
os lábios contra um lenço de
papel para retirar o excesso
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Detentos de 10 unidades do
Sul de Minas participam do
Festival da Canção Prisional
em São Lourenço
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Segurança pública é tema de debate na
primeira sessão extraordinária do ano

Esta é a 4ª edição do evento musical, que vai reunir detentos com músicas de
autoria própria em estilos e ritmos variados como Sertanejo, Gospel, Funk e Rap
O Festival da Canção Prisional (Festipri 2018), Etapa Sul
de Minas, será realizado neste
sábado, 19/5, com a participação de aproximadamente 100
detentos de oito unidades prisionais da Secretaria de Estado
de Administração Prisional (Seap) e duas Apac’s (Associação
de Proteção e Assistência aos
Condenados). As músicas inéditas e de autoria dos presos
terão o acompanhamento instrumental de colegas das unidades prisionais.
Serão homenageados com
troféus os três primeiros lugares e o melhor intérprete. Os
demais concorrentes receberão troféus de participação. Todos serão avaliados nos quesitos letra, música, originalidade

e interpretação. A escolha dos
vencedores será feita por um
júri composto por dois músicos, uma professora de canto,
um representante do Poder
Executivo Municipal, uma empresária, um membro do Conselho da Comunidade e um
agente prisional.
Estarão presentes candidatos de unidades prisionais dos
seguintes municípios: São Lourenço, Itajubá, Varginha, Andradas, Santa Rita do Sapucaí,
Poços de Caldas, Piumhi e Três
Corações. A Apac estará representada por presos de Alfenas
e Campo Belo.
Etapas
Cerca de 500 presos de 80
unidades da Seap e Apac estarão presentes nas seis etapas

do Festipri 2018. As fases eliminatórias no Triângulo e Norte do estado estão previstas
para junho, no Vale do Rio Doce e Região Metropolitana de
Belo Horizonte para julho e a
final será realizada na Zona da
Mata em agosto.
SERVIÇO:
Evento: Festival da Canção
Prisional
Data: 19/5/2018 – sábado
Horário: 14h
Local: Auditório da Faculdade São Lourenço
Endereço: Rua Madame Schimidt, 90 – bairro Federal – São
Lourenço-MG
O secretário adjunto de Administração Prisional, Marcelo
Gonçalves da Costa, estará disponível para entrevistas.

SÃO LOURENÇO JORNAL
Entre em contato com a nossa redação

Um dos assuntos mais discutidos na reunião desta quinta-feira (24.05), a primeira extraordinária de 2018, foi a violência em São Lourenço. O tema
veio à tona com a apresentação
do requerimento 55/2018, do
vereador Isac Ribeiro (PRP). No
documento, aprovado por unanimidade, ele questionou a Prefeitura sobre as ações de prevenção que estão sendo adotadas para coibir a prática de
crimes na cidade e cobrou a
criação de uma Secretaria Municipal de Segurança Pública.
Outro requerimento aprovado, de Natanael Paulino de Oliveira (PPS), também tratou do
tema. O vereador solicitou ao
Poder Executivo o reforço da
segurança na Escola Estadual
Professor Antônio Magalhães
Alves, mais conhecida como Polivante, já que no mês passado
a instituição foi alvo de roubo
e depredação. Orlando da Silva

Gomes (PRB) ainda fez um adendo, pedindo esclarecimentos,
junto à Superintendência Regional de Ensino, do motivo da falta de vigias nas escolas estaduais de São Lourenço.
Ao todo, dez requerimentos
foram aprovados. Além do documento relacionado ao Polivalente, Natanael perguntou ao
Poder Executivo sobre a implantação de uma via de acesso no
bairro Nossa Senhora de Lourdes, durante a execução de uma
obra de manutenção do SAAE.
Helson de Jesus Salgado (PPS)
ainda questionou a possibilidade de se construir uma creche
e uma área para a prática esportiva no bairro Vila Nova.
Agilsander Rodrigues da Silva (PSD) questionou a viabilidade de se colocar redutores de
velocidade na Avenida Damião
Junqueira de Souza, após a ponte da Federal, e pediu informa-

ções do valor recebido pelo município, a título de CFEM (Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Mineirais),
nos últimos três anos.
Já Waldinei Alves Ferreira (PV)
perguntou sobre a construção
de duas passarelas no calçadão
Dr. Silvério Sanches. Ricardo de
Mattos (PMN), presidente da
Casa Legislativa, solicitou informações sobre os gastos da Secretaria Municipal de Cultura,
principalmente no que se refere às festividades do feriado de
21 de abril, e também pediu dados da construção do CAPS, como o valor do recurso destinado para tal. Evaldo Ambrósio
(PROS), por meio do requerimento 62/2018, ainda questionou outros pontos relacionados
ao Centro de Atenção Psicossocial. Entre eles, a previsão de
retomada das obras e da conclusão do prédio.
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DOM ZECA
A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Falecimento

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

EXPEDIENTE

Comunicamos com pesar o falecimento de nossa querida mãe, sogra, vó e bisavó, Irene de Almeida Martins, ocorrido no último dia 09.
Agradecemos a todos pelo carinho e solidariedade que compartilharam conosco este momento de dor e separação.
Nossa eterna gratidão!!!
Luiz Antônio, Maria Luiza, Edmur, Edmilson e José Henrique (Zeca).
Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra. Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo.
Jornalista Responsável: João Vicente Nogueira (MTB 18.220/MG). Diagramação: João Vicente Nogueira. Departamento Administrativo: Isabel Cristina de Paula
Dutra. Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra e Luciana Dutra. Assessor Jurídico: José Manoel Pereira. Distribuição: Júlio César de Paula Dutra.
Colaboradores: Anderson Joinha, Vera M. Gannam de Castro, Simone Gannam L. Ribeiro, Frei Felipe Gabriel Alves, Heloísa M. D. de Almeida, Filipe
Nacle Gannam, Pedro Jorge de Oliveira Netto, Mariana Dutra, José Celso Garcia, Prof. André, Beto Bacha, Dom Zeca, Mario Henrique Poli de Oliveira,
Monsenhor Jonas Abib, José Luiz Mendes, Padre Bruno César, Dr. Rodrigo C. Santos, Cecília Britto, Débora Centi, Rita Abbud.

Circulação: São Lourenço e Região Sul de Minas: Lambari, Jesuânia, Olimpio Noronha, Carmo de Minas, Dom Viçoso,
Cristina, Soledade de Minas, Conceição do Rio Verde, Caxambu, Cambuquira, Baependi, Pouso Alto, Itamonte,
Itanhandu, Passa Quatro.
Redação e Administração: Rua Alzira Candal, 100 - São Lourenço/MG - CEP 37470-000
Telefax: (35) 3332-8484 - E-mail: escritorio@portalalternativa.com.br / jornalismo@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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Equipe da Saúde Mental promove evento
no dia da Luta Antimanicomial

A equipe do CAPS II, CAPS AD
III e UAI promoveram um grande
encontro na Praça Humberto Sanches, na manhã desta sexta-feira
(18) para promover o dia da Luta
Antimanicomial, que é comemorada no dia 18 de maio.
A proposta do encontro é ressaltar a importância de valorizar
e resgatar a dignidade destes pacientes, envolvendo familiares e
a comunidade. Foram realizadas
palestras, apresentações, depoimentos de pacientes e debates
sobre o tema junto com a equipe
da Saúde Mental durante toda a
manhã. A equipe da Secretaria de

Desenvolvimento Social também
participou apresentando a Dança
Cigana e Seresta.
Luta Antimanicomial
O dia 18 de maio é o dia do
movimento da Luta Antimanicomial, que representa a luta pelos
direitos das pessoas com sofrimento mental. Dessa forma, se combate à ideia de que o paciente deve ser isolado, já que possui o direito à liberdade e a viver em sociedade, com tratamento adequado.
Por esta razão o Movimento
tem como meta a substituição progressiva dos hospitais psiquiátricos

tradicionais por serviços abertos
de tratamento e formas de atenção dignas e diversificadas de modo a atender às diferentes formas
e momentos em que o sofrimento mental surge e se manifesta.
Além dos serviços de saúde,
esta rede de atenção deve se articular a serviços das áreas de ação
social, cidadania, cultura, educação, trabalho e renda, etc., além
de incluir as ações e recursos diversos da sociedade.
O CAPS de São Lourenço está
localizado na Av. José Simeão Dutra nº 90, Bairro Nossa Senhora
de Lourdes.

2º Festival do Queijo Minas Artesanal abre mercado
para pequenos produtores de todo o Estado
Apoiado pelo Governo de Minas Gerais, evento destaca a importância econômica e sociocultural da gastronomia mineira

Pelo segundo ano consecutivo, o Governo do Estado de
Minas Gerais apoia a realização
do Festival de Queijo Minas Artesanal de leite cru que é realizado até este domingo (20/05),
na Serraria Souza Pinto, em Belo Horizonte. Promovido pela
Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais (Faemg)
e o Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae), o evento é o único
voltado exclusivamente para o
Queijo Minas Artesanal, que é
produzido a partir do leite cru.
A iniciativa visa destacar a tradição desse produto, que possui grande importância para a
identidade de Minas Gerais nos
aspectos econômico e sociocultural, além de ser reconhecido mundialmente.
Para o diretor-presidente da
Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge),
Marco Antônio Castello Branco, que representou o governador Fernando Pimentel durante a abertura do Festival,
destacou o incentivo na produção do queijo minas artesanal para reduzir as desigualdades regionais de Minas Gerais.
“A produção artesanal de
queijo, café, azeite é a valorização cultural do nosso Estado
e, para nós, um instrumento
de geração de mercado e ren-

da para a população. A criação
deste mercado é prioridade para este governo”, afirmou Castello Branco.
Segundo o presidente da Faemg, Roberto Simões, a iniciativa do Festival é conectar pequenos produtores ao público.
“Abrir mercados e mais renda
para as famílias produtoras, para que eles possam ter receita”,
disse. Dar visibilidade a quem
produz as iguarias de qualidade, como queijos, cafés, azeites, mel, cachaça e cerveja é
“valorizar o pequeno produtor,
que é o que nós temos feito”,
na visão do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais e diretor
do conselho deliberativo do Sebrae, Olavo Machado. Representando a Prefeitura de Belo
Horizonte, o vice-prefeito Paulo Lamac reconheceu que o
“Governo do Estado vem desempenhando um grande esforço na questão da gastronomia mineira.”
Regiões produtoras
O 2º Festival de Queijo Minas Artesanal apresenta uma
infraestrutura maior que a do
ano passado, justamente para
receber, com conforto e praticidade, produtores, especialistas, profissionais da gastronomia e amantes da iguaria. As-

sim como na edição passada,
há espaço reservado para as
sete regiões produtoras (Araxá,
Campo das Vertentes, Canastra, Cerrado, Serra do Salitre,
Serro e Triângulo).
Essas sete regiões do Estado, já caracterizadas e reconhecidas, concentram pequenos
produtores que fazem da fabricação do queijo artesanal
uma arte de Minas Gerais reconhecida como Patrimônio
Cultural Imaterial Brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).
Hoje, cerca de 300 produtores
são cadastrados no Instituto
Mineiro de Agropecuária (IMA),
com certificação para comercializarem seus produtos dentro do Estado de Minas Gerais.
Além destes, cerca de 10 produtores possuem o registro SISBI, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
que possibilita que seus queijos
sejam vendidos em todo o país.
O 2º Festival de Queijo Minas Artesanal vai até este domingo (20/05), na Serraria Souza Pinto, em Belo Horizonte. Os
ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia entrada) e
podem ser obtidos na própria
bilheteria do local do evento
ou pelo site www.festivalqma.
com.br.

HOTEL GUANABARA (SÃO LOURENÇO) SA
AVENIDA: GETÚLIO VARGAS N.º 423 – CENTRO
SÃO LOURENÇO – MINAS GERAIS
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
AVISO DE CONVOCAÇÃO
1Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social à Avenida Getúlio
Vargas n.º 423 em São Lourenço – MG, os documentos a que refere o Artigo 133 da Lei n.º
6404/76.
2Ficam os senhores acionistas convocados para as Assembléia Geral Ordinária que será realizada no dia 24 de abril de 2018 às 09:00 h. (nove horas), na sede social a fim deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a)
Discussão e votação do relatório da administração, Demonstrações Financeiras e Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2017.
b)
Eleição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal para o exercício de 2018 bem
como fixação dos respectivos honorários.
c)
Consequente reforma dos Estatutos Sociais.
d)
Assuntos de interesse geral da Sociedade.
São Lourenço(MG),14 de Março de 2018.
Carmen Sabra Barcia
Diretora Presidenta

Câmara propõe
primeiras
emendas à LDO
As emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias já
começaram a ser apresentadas no Plenário da Câmara
de São Lourenço. Nesta segunda-feira (21.05), Helson
de Jesus Salgado (PPS) propôs a construção de um estádio na cidade e a reforma
da quadra esportiva do bairro Sonda, entre outras obras.
Isac Ribeiro (PRP) também
se manifestou sobre a LDO
e solicitou a inclusão, no documento, da instalação de
uma creche no Carioca.
A LDO define as prioridades de investimentos e gastos no município para o ano
seguinte. Em outras palavras,
são as metas de aplicação do
orçamento da cidade para o
exercício financeiro de 2018.
A Câmara tem até a última
sessão antes do recesso parlamentar para aprovar o documento. As emendas propostas também entrarão em
votação.
Uma audiência pública será realizada no dia 07 de junho na sede da Câmara, às
17H. O evento será aberto
ao público e tem como objetivo levantar as demandas

da população em geral e de
setores específicos da sociedade, como empresários e
lojistas. As sugestões apresentadas servirão de base
para os vereadores apresentarem outras emendas.
Durante a décima quarta
reunião ordinária do ano,
também foram definidos os
membros da Comissão de Saneamento, Meio Ambiente
e Águas. Foram eleitos Agilsander Rodrigues da Silva
(PSD), Helson de Jesus Sal-

gado e Waldinei Alves Ferreira (PV), o presidente da
pasta.
O ex-prefeito José Sacido Garcia Neto ainda utilizou a Tribuna Livre para
falar sobre a carreira do
servidor público municipal. A Mesa Diretora poderá acatar a solicitação
dele de oficializar junto ao
Ministério Público as alterações feitas na lei 002/2011
e o pedido do retorno de
funcionários ao SAAE.

www.sljornal.com.br

DOMINGO, 13 E 20 DE MAIO DE 2018

5

Social promove encontro para tratar sobre Dia Nacional de Combate
ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
A Secretaria de Desenvolvimento Social promoveu uma
roda de conversa, que aconteceu na última sexta-feira
(18), com a participação das
crianças e adolescentes na Câmara Municipal, para tratar
sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes.
Durante o encontro, a equipe de proteção social aproveitou a oportunidade para
se apresentar (CRAS, CREAS
e Conselho Tutelar) e explicar
aos jovens como devem se
proteger, e o que fazer em uma
situação de violência.
O evento foi bem dinâmico

e contou com a apresentação
do famoso caso “Araceli Sánchez Crespo”, e apresentação
da Campanha “Defenda-se”,
desenvolvida pelo Centro Marista de Defesa da Infância e
criada com a proposta de políticas de enfrentamento à violência sexual contra crianças
e adolescentes, especialmente no campo da prevenção.
A Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social agradece a participação das crianças e adolescentes que estiveram presentes no encontro.
Para mais informações ou esclarecimentos, o telefone de
contato da Secretaria é 33392738 / 3339-2732.

Circuito Feiras Agroecológicas
marca comemorações de 70
anos da Emater-MG
Programação do circuito é bem extensa, sendo que a primeira
etapa acontece em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri

Em 2018, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de
Minas Gerais (Emater-MG) completa 70 anos. E entre as várias ações
para comemorar a data, uma delas
é o Circuito Feiras Agroecológicas,
que percorrerá diversas regiões divulgando e valorizando a produção
de alimentos mais saudáveis.
O circuito passará pelos sete polos regionais da Emater-MG, que
abrangem todas as regiões do estado. Em cada polo, com exceção
do Sul e Leste, já foram selecionados
municípios que já possuem feira livre. São eles: Teófilo Otoni (Nordeste), Jaboticatubas (Central), Montes
Claros (Norte), Juiz de Fora (Zona da
Mata) e Uberlândia (Triângulo Mineiro).
Segundo o coordenador técnico
estadual da Emater-MG, Raul Ma-

chado,aintençãoépromoveraconstrução social de mercados, por meio
da consolidação e visibilidade das
atividades da agroecologia, fortalecendo os territórios gastronômicos
de Minas Gerais. “E de forma específica potencializar a comercialização
de produtos orgânicos e agroecológicos nos espaços de feiras livres
da agricultura familiar”, diz.
A programação do circuito é bem
extensa. Em cada etapa serão abordados diversos temas como produção agroecológica, comercialização
e articulação de parcerias. Também
haverá a distribuição de material
técnico e promocional, além de atividades voltadas para as crianças.
“Os alimentos produzidos em
sistemas de base agroecológica trazem a prática de tecnologias sustentáveis na produção, que respei-

tam as condições específicas de
cada agroecossistema, assegurando o direito das gerações futuras em usufruir dos mesmos
recursos existentes”, explica Machado.
Início
A primeira etapa do circuito
será realizada nesta sexta-feira
(25/5), em Teófilo Otoni, no Vale
do Mucuri. O evento faz parte da
programação da Feira de Agricultura dos Três Vales (Agrivales),
que será realizada no Centro de
Convenções Expominas.
A Agrivales tem o objetivo de
promover a interação entre pequenos, médios e grandes fornecedores de equipamentos, insumos, tecnologia e agricultores
familiares dos Vales do Mucuri,
Jequitinhonha e São Mateus.
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Projeto nacional de Educação Escoteira
será realizado em São Lourenço
Atividade conjunta de escoteiros e estudantes pretende mobilizar mais de 1.400 estabelecimentos de ensino do país com atividades educativas.
Alunos de mais de 1.400
estabelecimentos de ensino de todos o país terão a
oportunidade de interagir
com crianças, adolescentes e jovens do Movimento Escoteiro em atividades
de alto valor educativo.
Trata-se do EducAÇÃO ESCOTEIRA, projeto dos Escoteiros do Brasil, que prevê inúmeras atividades integradas entre alunos e
escoteiros em uma grande
ação de impacto social. Em
São Lourenço o EducAÇÃO
ESCOTEIRA vai envolver os
alunos da Escola Municipal Dr. Emilio Adbon Povoa, dia 19 de maio das 08
às 11:30hs.
O Escotismo possui uma
sólida experiência em proporcionar atividades educativas de forma divertida,

atraente e variada. O formato pensado para o EducAÇÃO ESCOTEIRA prevê
um conjunto de atividades
que vão ao encontro dos
conhecimentos propostos
pela Base Nacional Comum
Curricular, com uma vivência prática e atraente, auxiliando na assimilação e
compreensão desse conteúdo.
Como uma força vibrante e relevante em cada comunidade onde está presente, o Movimento Escoteiro poderá ser instrumento de construção do futuro almejado. As ferramentas para alcançar esse objetivo podem ser identificadas no processo educativo escoteiro, que alcança cada jovem, transformando-o em agente de

melhorias e participante ativo em sua comunidade, e no
trabalho de 1400 Grupos Escoteiros, beneficiando a sociedade e ajudando a formar
uma consciência coletiva
comprometida com o desenvolvimento sustentável dos
bairros próximos a escola.
O Projeto EducAÇÃO ESCOTEIRA é uma excelente
alternativa para alunos do
nosso município aprenderem conceitos cotidianos
através do Método Escoteiro. E para os membros do
movimento, que estarão interagindo com esses alunos,
é uma oportunidade de fazer o bem, compartilhar o
conhecimento que possui e
ampliar a relação outros jovens, formando uma cadeia
de aprendizagem e valores
morais.

Aneel revisa tarifas da Cemig e aumento
para consumidor residencial será de 18%

A Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) autorizou, nesta terça-feira(22),umaumentode18,53%
na tarifa de consumidor residencial
para clientes da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). Esta revisão do valor passa a valer em
28 de maio.
Ainda segundo a Aneel, o aumento médio para indústrias, centros comerciais e grandes empresas

deve ser de 35,5%. A companhia
atende a 8,3 milhões de consumidores em 774 cidades do estado.
Apesar de contar a partir do dia
28 de maio, o consumidor vai ter a
percepção do aumento a partir das
contas de junho, que são pagas em
julho, porque depende do ciclo de
leitura de cada consumidor. Cada
casa, empresa ou indústria conta
como um consumidor.

A revisão da tarifa da Cemig é
feita a cada cinco anos. Anualmente, também é feito um reajuste, calculado com base na inflação, que
não é considerado revisão.
Segundo a Aneel, a revisão é um
processo que avalia questões como
compra e custo de energia e transmissão, além de outros fatores do
setor energético. (Texto: G1 Sul de
Minas)
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