www.sljornal.com.br

1

85 ANOS

CORREIOS

Impresso
Especial

CONTRATO
N. 9912166940/2008

DOMINGO, 15 DE ABRIL DE 2018

Domingo, 15 de abril de 2018
Edição nº 4335 - R$ 1,00

Câmara de São Lourenço vai rever Código
de Ética e Decoro Parlamentar

A Câmara Municipal de São Lourenço instituiu na sessão desta segunda-feira (16.04) uma Comissão Especial de Estudo, com a finalidade de apresentar sugestões de
reforma no Código de Ética e Decoro Parlamentar da Casa Legislativa.
De acordo com a justificativa do vereador Orlando da Silva Gomes (PRB), autor da proposta, o código atual é defasado e incompleto. “Ele não disciplina, por exemplo,
a forma de composição da Comissão de Ética e não prescreve suas funções”, ressaltou. Outro motivo para a reavaliação do documento, segundo ele, é o fato de que “as
normas e entendimentos jurídicos evoluem”, sendo necessário investigar a legalidade e constitucionalidade do texto “sob a luz da moderna hermenêutica”.
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EDITORIAL A bomba fiscal e a LDO
jornalismo@portalalternativa.com.br

Desarmar a bomba fiscal para evitar um desastre no primeiro ano do próximo governo
é uma das tarefas mais complexas e mais assustadoras da
recém-nomeada equipe econômica. Se tudo correr de acordo com as previsões oficiais, o
presidente que será eleito em
outubro chegará ao fim de 2021,
terceiro ano de seu mandato,
ainda com um déficit de R$ 70
bilhões nas contas primárias
do governo central. Não terá
ainda conseguido um centavo,
portanto, para pagar os juros
e frear o crescimento da dívida
pública. Será impossível afastar o risco da insolvência, em
2022 ou pouco mais tarde, sem
a reforma do sistema de aposentadorias e pensões.
Mas o desafio mais próximo,
o de programar as finanças federais para 2019, já é bastante
grave para concentrar as atenções do pessoal do Planejamento e da Fazenda e dos membros
mais sérios e respeitáveis do
Congresso Nacional.
Garantir o cumprimento da
chamada regra de ouro das finanças públicas, em 2019, foi
uma das preocupações da equipe econômica ao montar o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), recém-apresentado ao Legislativo. Aquela

regra proíbe endividar o Tesouro para cobrir gastos de custeio,
como salários do funcionalismo, contas de luz e outras despesas do dia a dia.
Descumprir essa norma pode sujeitar o presidente da República a processo por crime
de responsabilidade. Como prevenção, foi incluída no projeto
da LDO uma autorização do
Congresso para um crédito suplementar ou especial. Esse remédio é previsto na Constituição, mas depende de aprovação no Legislativo. Sem esse
dinheiro, o governo ficará impossibilitado de custear certos
gastos obrigatórios ou terá de
estourar limites legais, como a
meta do déficit primário.
A solução preventiva parece
bem concebida, à primeira vista, mas especialistas têm dúvidas sobre a possibilidade de
vincular despesas obrigatórias
à aprovação de crédito especial. O assunto deverá render
discussão nas próximas semanas. Prevista para aprovação
até o fim do semestre, a LDO
condiciona, formalmente, a elaboração da proposta de Orçamento a ser enviada ao Congresso até 31 de agosto.
Se esse ponto for resolvido
de forma satisfatória, sobrarão
poucas dúvidas importantes

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

quanto ao conteúdo da LDO.
De modo geral, as condições
econômicas tomadas como referência para os cálculos são
próximas daquelas projetadas
pelos especialistas. Segundo o
documento, o Produto Interno
Bruto (PIB) crescerá 3% em 2019,
2,4% em 2020 e 2,3% em 2021.
A inflação chegará a 4,2% no
próximo ano e ficará em 4% nos
dois seguintes. A taxa básica de
juros deverá situar-se, em média, em 7,7% em 2019 e depois
em 8% até o fim do período
considerado.
Os limites do déficit primário, isto é, sem a conta de juros, foram fixados em R$ 139
bilhões, R$ 110 bilhões e R$ 70
bilhões. Nos três anos, como
tem ocorrido regularmente, o
Tesouro será superavitário, mas
o déficit da Previdência mais
que anulará esse resultado e
jogará o saldo geral das contas
no vermelho. O buraco previdenciário crescerá de 2,76% do
PIB em 2019 para 3,08% em
2021.
Outras despesas declinarão,
mas o esforço de ajuste será
severamente condicionado à
redução das despesas discricionárias. Aí se incluem os investimentos públicos. Sem a

arrumação da Previdência, o
governo continuará reduzindo
a aplicação de recursos em obras
essenciais para a economia.
De modo geral, o projeto da
LDO revela um esforço de prudência e de realismo. Só receitas de concessões já realizadas
foram incluídas nas contas. Se
houver empenho na busca de
parceria com o setor privado,
o ingresso de recursos no Tesouro poderá ser superior ao
previsto. Mas a prudência é
mesmo a atitude mais aconselhável em qualquer programação financeira. Isso vale especialmente quando a maioria
dos envolvidos no jogo político
mais atrapalha do que ajuda a
gestão do dinheiro público.
Desajustado estruturalmente, o Orçamento tem sido mais
um problema do que um instrumento para execução de políticas e realização de inovações
econômicas e sociais. A recuperação do instrumento só virá com ajustes e reformas. (Estadão)

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Fazei o que Ele
vos disser

Celebravam-se bodas em
Cana da Galileia, e achava-se ali a Mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos.
Como viesse faltar vinho,
a Mãe de Jesus disse-lhe:
“Eles já não tem mais vinho”. Respondeu-lhe Jesus:
“Mulher, isso nos compete
a nós? Minha hora ainda
não chegou”. Disse, então,
sua Mãe aos serventes: “Fazei o que Ele vos disser ”.
(Jo 2,1-5)
Não obstante as palavras
de Jesus, sua Mãe não desistiu. Confiava no Filho.
Conhecia o poder do Filho.
O Coração de Jesus que batera em uníssono com o
Seu, era cheio de amor,
compaixão e misericórdia.
Ela o conhecia tão bem e
mais que ninguém, sabia
que Ele não ficaria indiferente perante a situação
embaraçosa em que poderiam ficar os noivos, caso
o vinho viesse a faltar. Dá
então uma ordem: “Fazei
o que Ele vos disser ”. Os
Deus vê a sua luta, vê o seu serventes obedeceram. Fasofrimento! Ele sabe que não zem tudo. E o milagre aconé fácil ser um homem de Deus. tece. A água das talhas se
Por isso, Ele o ama infinitamente com amor de Pai e não
quer perdê-lo.
Ele o ama, assim como ama
Seu Filho Jesus, e tem por você o mesmo entusiasmo, o
mesmo carinho, a mesma alegria. Quando você tiver alcançado a vitória e chegado ao
Céu, Ele irá recebê-lo com um
forte abraço de satisfação.
Deus o abençoe!
Seu irmão,
Monsenhor Jonas Abib
Fundador da Comunidade
Canção Nova

Deus vê a
sua luta

Ele sabe que não é fácil ser
um homem de Deus
Para destruir o plano de
Deus, a tentação tem um alvo: os homens. Ela quer destruir a nós, homens, levando-nos para as drogas, à prostituição, o jogo, o adultério.
Nós, homens, somos atacados, justamente porque Deus
nos escolheu para ser “a cabeça” do lar, “o chefe da família”.
Ele nos colocou para “governar!”. O inimigo sabe que,
quando mata-se a cabeça, tudo morre. Mas, se a cabeça
vence, tudo vence! É por isso que somos tão atormentados pela tentação.

Desarmar a bomba fiscal para evitar um desastre no primeiro ano do próximo governo é uma das tarefas mais complexas
e mais assustadoras da recém-nomeada equipe econômica

transforma em vinho, um
vinho muito melhor do que
o primeiro que havia sido
servido. Um vinho, fruto do
poder de um Deus, de um
coração que ama e se compadece. A hora de Jesus fazer milagres ainda não havia
chegado. Mas, Ele fez seu
primeiro milagre para atender o pedido da Mãe. Também em nossa vida, muitos
milagres aconteçam precisamos fazer o que o Senhor
nos diz: obedecer a suas ordens, seguir seus mandamentos, ser fiéis à Sua Palavra. Seremos felizes e veremos muitos milagres acontecerem em nossas vidas se
ouvirmos e praticarmos a
Palavra de Deus. Também
hoje, Maria nos diz: “Fazei
o que Ele vos disser ”. Se formos dóceis e obedientes veremos muitas situações mudarem ao nosso redor.
Que Maria interceda por
nós, criaturas fracas e pecadoras, para que jamais em
nossa vida falte o vinho da
alegria, da paz, da felicidade, da constância, da fé, da
esperança e, sobretudo, da
graça de Deus!
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SIMONE GANNAM
Falando ao Coração

O PRÓXIMO

sigannam@yahoo.com.br

Não raro, ao enfrentarmos as
filas nossas de cada dia, ouvimos
alguém a chamar: _ “O próximo”.
E, embora vivamos próximos de
tudo e de todos, embora o Cristo
tenha nos ensinado, parece que
ainda não aprendemos realmente quem é ele e o que ele significa para nós, em termos de aperfeiçoamento individual e em termos de missão.
Jesus resume todos os mandamentos num só: “Amar a Deus
sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.” Antes de
tudo precisamos compreender a
dimensão do amor, amor que perdoa, que partilha, que é paciente,
bom, tudo crê, suporta e espera.
Num segundo momento, precisamos nos amar, respeitar a nós
mesmos, reconhecendo nossas
virtudes e trabalhando no sentido
de diminuir nossos erros. Em seguida, transmitamos o amor que
temos por nós àquele que está
diante de nossos olhos.
Segundo a doutrina cristã, não
nos cabe escolher a quem amar,
a quem respeitar, a quem perdoar nem a quem suportar. Temos
por dever e obrigação, por missão
e vocação, amar ao próximo e não
apenas aqueles a quem decidimos fazer algo de bom. É importante ajudar das mais variadas
maneiras. Entretanto, de nada
adianta apenas contribuirmos financeiramente com uma instituição social que muitas vezes nem
conhecemos se não somos capazes de acolher as pessoas com as
quais convivemos constantemente, aceitando seus defeitos e amando-as, assim como Ele nos ama e
nos aceita. Infelizes de nós se achamos que o amor se mede pelas

vezes em que damos uma esmola a alguém que provavelmente
nunca mais haveremos de ver, a
alguém que, com uma quantia nas
mãos, vai embora feliz e não mais
nos importunará...
Amar não é fácil, não é para
qualquer um, mas é uma proposta dirigida a todo cristão, a todo
ser humano, que pode aceitar ou
recusar a este chamado realizador, porém árduo. Quantas vezes
queremos atenção, queremos uma
palavra, queremos um gesto de
amor e como nos frustramos quando não entendem os desejos do
nosso coração! E será que temos
tentado entender os desejos dos
corações que estão próximos de
nós ou será que preferimos fugir
para longe com a ilusão de “amar”
aqueles que nunca fizeram nem
provavelmente farão parte da nossa história?
“É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar pra pensar, na
verdade não há”, já dizia o poeta.
Para o cristão, não há certeza, a
não ser de que seremos recompensados conforme nossas obras.
Temos que vigiar, pois não sabemos quando iremos partir. Portanto, é urgente amar: amar os pais,
filhos irmãos, parentes, amigos e
inimigos, patrões, empregados,
sobretudo aquelas pessoas cuja
convivência é mais difícil. É preciso sorrir, ser gentil e educado com
os que se colocam a nossa frente.
Quem é o próximo? É quem
está diante de você agora, neste
exato momento. Olhe para ele,
contemple-o como obra prima de
Deus, faça algo por ele, nem que
seja uma prece. De um ou outro
modo, tenha coragem e AME!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza
BASE TIMEWISE MARY KAY EFEITO
MATTE – A QUERIDINHA!
A maioria das mulheres que conhecem, gostam e usam maquiagem na sua rotina diária de beleza não abre mão da Base
TimeWise Mary Kay.
Para pele mista à oleosa, cobertura total, isenta de óleo, proporciona acabamento matte à pele e ajuda a controlar a oleosidade. Reduz visivelmente a aparência de linhas finas, rugas e
imperfeições para um acabamento perfeito.
Diferenciais:
Peptídios e Vitamina E: fator antiidade e estímulo de colágeno
A base TimeWise Mary Kay é uma das minhas prediletas, pois
ela cobre a pele sem deixar com aquele aspecto pesado. Superprática, você consegue uma pele perfeita com pouca quantidade e com uma uma aplicação rápida. A durabilidade também é
sensacional, pois não derrete e, utilizando juntamente com um
pó translúcido, não transfere.
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Câmara de São Lourenço vai rever Código
de Ética e Decoro Parlamentar
A Câmara Municipal de
São Lourenço instituiu na
sessão desta segunda-feira
(16.04) uma Comissão Especial de Estudo, com a finalidade de apresentar sugestões de reforma no Código de Ética e Decoro Parlamentar da Casa Legislativa.
De acordo com a justificativa do vereador Orlando
da Silva Gomes (PRB), autor
da proposta, o código atual
é defasado e incompleto.
“Ele não disciplina, por exemplo, a forma de composição
da Comissão de Ética e não
prescreve suas funções”,
ressaltou. Outro motivo para a reavaliação do documento, segundo ele, é o fato de que “as normas e entendimentos jurídicos evoluem”, sendo necessário investigar a legalidade e constitucionalidade do texto “sob
a luz da moderna hermenêutica”.
Criado pela Resolução
265, de 06 de maio de 2002,
o Código prevê os deveres
fundamentais do vereador,

as vedações constitucionais,
os atos contrários à ética e
ao decoro parlamentar, as
medidas disciplinares e as
hipóteses de perda de mandato.
Os vereadores Orlando da
Silva Gomes (PRB), Isac Ribeiro (PRP), Rodrigo Martins
de Carvalho (PSB), Natanael Paulino de Oliveira (PPS)
e Agilsander Rodrigues da
Silva (PSD) foram indicados
para compor a Comissão de
Estudo e terão quarenta e
cinco dias para apresentar
as sugestões de atualização,
que devem ser submetidas
a aprovação no Plenário.
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Durante a décima sessão
ordinária do ano ainda foi
lida a (LDO) Lei de Diretrizes Orçamentárias. O projeto foi enviado pela Prefeitura Municipal e estabelece,
entre outros pontos, quais
são os gastos prioritários do
município para o exercício
financeiro de 2019. A Câmara tem 90 dias para analisar
e aprovar o documento. Os

vereadores poderão fazer
emendas propondo modificações no texto.
Forró na praça
Outro ponto debatido nesta segunda-feira foi o Forró
na Praça. Dezenas de frequentadores vieram à Câmara Municipal solicitar melhorias na estrutura do evento. O aposentado Pedro Cyro,
de 83 anos, conta que vai
com a namorada todos os
finais de semana. Segundo
ele, o evento já virou uma
atração turística. “Eu vejo
que os visitantes da cidade
também vão lá dançar, então temos que cuidar do espaço”, declarou.
Um requerimento sobre
o assunto foi aprovado pelos vereadores e será enviado ao Poder Executivo. O
texto, de autoria de Natanael Paulino de Oliveira, solicita informações sobre a
possibilidade de se realizar
uma obra para ampliar a estrutura do evento. O forró
acontece na Praça Brasil, ao
sábados e domingos, a partir das 19H30.

Governador Fernando Pimentel assina acordo de cooperação
para conversão de multa ambiental em prestação de serviços

OgovernadorFernandoPimentel
assinou nesta quinta-feira (19/4), no
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte,acordodecooperaçãoparaconverter os recursos de multas ambientais não quitadas na prestação de serviços e de melhoria do meio ambiente. A iniciativa será desenvolvida pelo
Governo de Minas Gerais, por meio
doSistemaEstadualdeMeioAmbiente e Recursos Hídricos (Sisema), o Ministério Público Estadual e o Tribunal
de Justiça de Minas Gerais (TJMG).
Emseupronunciamento,ogovernadorFernandoPimenteldestacouo
pioneirismo da proposta em Minas

Gerais, com destaque para aplicação
dosrecursosemcausasambientais.“É
umpassomuitoimportante,éumpasso inédito. O estoque dessas multas
poderá,agorasim,sernegociado-claro,comasupervisãodoMinistérioPúblico -, mas negociado de forma sadia
para a comunidade, porque poderá
ser convertido em prestação de serviçoseaçõesdefortalecimentoambiental que beneficiem a comunidade. É
transformarmultanaquiloqueeladeveria ser: um ressarcimento positivo
paraalgumdanoambientalcausado”,
explicou.
Fernando Pimentel também des-

DOM ZECA
A notícia é...

tacouqueemMinasGeraisainiciativa
só foi possível devido à união dos diferentespoderesdoEstado.“EmMinas,
as coisas são um pouco diferentes do
que se vê hoje pelo País. Para além
desse clima de intolerância, de discórdia,dedesentendimento,inclusiveinstitucional e entre os poderes que nós
assistimoscomtristezanoBrasilinteiro,
nós,aqui,caminhamosemoutradireção.Mantidaerespeitadaaautonomia
eopapelinstitucionaldosPoderes,nós
procuramosoentendimentobuscando o bem comum e preservando, assim, o sentido maior da democracia”,
reforçou.

O procurador-geral do Estado, Antônio Sérgio Tonet, classificou o dia da
assinatura como “histórico” para o direito ambiental em Minas Gerais e no
Brasil.“MinasGeraissainafrentecom
essa parceria entre o Estado, todos os
órgãos ligados ao meio ambiente, o
Ministério Público, o Judiciário e a sociedade civil organizada em defesa do
meioambiente.Nósvamos,deforma
consensual, conseguir resolver os três
aspectosqueenvolvemosdanosambientais. Vamos resolver as questões
penais,administrativasecíveis.Vamos
conseguirdesafogarasdemandasque

Falecimento

maestromartins@yahoo.com.br

Falecimento

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

EXPEDIENTE

Recebemos com muito pesar, a noticia do falecimento de
Octaviano Leonardo Borges
(Nardo), ocorrido no último dia
02.
Nos áureos tempos do Esporte Clube São Lourenço, Nardo se consagrou o maior zagueiro do time.
Sempre com um sorriso, cumprimentava os amigos que conquistou ao longo de sua existência, onde quer que os encontrasse.
Deixamos aqui registrado
nossas sentidas condolências
a seus familiares, em especial
a sua esposa Regina Junqueira,
e seus filhos Leandro, Lizandra
e Leonardo.
Que Deus possa consolá-los
com Sua infinita misericórdia.
Paz a sua alma!!!

Viviane Ottonicar de Carvalho, faleceu no último dia 09.
Sempre alegre, vai deixar saudades no coração de todos aqueles que a amavam. A vida foi muito curta para Viviane, pois Deus
sempre necessita de belas flores para Seu jardim.
Nossos sentimentos às famílias Ottonicar e Carvalho, em especial a sua mãe Maria Tereza e sua irmã Letícia, sobrinhas e
cunhado.
Paz a sua alma!!!
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podem ser resolvidas de forma consensualeresolverquestõesdodirecionamentodemuitasmultasparacausa
dadefesadomeioambiente”,avaliou.
OpresidentedoTribunaldeJustiça
de Minas Gerais, Geraldo Augusto de
Almeida, lembrou da importância da
conciliação. “Com o Centro Judicial de
SoluçãodeConflitoseCidadania,oTribunal de Justiça está trazendo e participando com todos os entes públicos
paraumasoluçãorápidaemenosburocrática possível para a soluções das
questõesetrazendotambém,comisso, de certa forma, uma contribuição
para o Estado de Minas Gerais”, afirmou.
O secretário de Meio Ambiente e
DesenvolvimentoSustentável,GermanoVieira,tambémdestacouoavanço
deMinasGeraisnafiscalizaçãopreventiva. Segundo ele, todo esse trabalho
se junta à ideia inovadora desse programa. “Ele vai permitir que, no mesmoambientedeconciliação,vocêconsigaequacionaropagamentodamulta ambiental, mas também a indenização civil e as denúncias criminais,
tudo chancelado e com a segurança
jurídica que é conferida pelo Tribunal
de Justiça”, afirmou.
Acordo consensual
O projeto propõe procedimentos
para resolução dos diferentes danos
ambientaiseimpactossociaispormeio
dodiálogo.Aresoluçãoconsensualserá aplicada nos autos, desde os mais
simples,comoumaapreensãodeanimaissilvestres,atéosmaiscomplexos,
a exemplo de contaminação de solo
ou curso d’água.
Naprática,oinfratorqueaderirvoluntariamente ao acordo destinará o
recurso referente ao valor da multa a
projetosdepreservaçãoambiental.Isso não o exime, no entanto, da reparação do dano causado por ele e que
resultounoautodeinfração,comopor
exemploarealizaçãodereflorestamento de áreas degradadas, recuperação
de nascentes, entre outras ações.
O acordo com o infrator terá formalização voluntária, com especifica-

çãodasmedidasdeconversãoquevão
financiar os projetos de recuperação
ambiental.Terãodestaqueasaçõesde
inclusão social, que também poderão
ser financiadas com recursos da resolução. Isso inclui, por exemplo, financiamentoparaproduçãodesementes
ou mudas que serão usadas por comunidades locais na recuperação do
meioambiente.Oobjetivoéque,além
de quitar sua situação administrativa,
oinfratortenhaaindaaoportunidade
de solucionar sua situação nas esferas
cívelepenal,desdequehajacondições
legais para isso.
A conversão já vem sendo desenvolvidapeloGovernoFederaleporoutrosestados,masoprojetomineirose
destaca pelo envolvimento do Ministério Público e do Tribunal de Justiça.
Apósaassinaturadotermodecooperação, serão necessárias medidas de
adequaçãodalegislaçãoedeprocedimentosinternosdoSisema,MPMGe
TJMG.
Em seguida, o Sisema se encarregará de estabelecer as ações de recuperaçãoambientalpassíveisdeserem
objeto da conversão de multas e convocaráosinfratoresparamanifestarem
seu interesseemaderiraotermo.Aideia
é que a resolução consensual seja uma
ferramentaparaareduçãodopassivoambiental,tantopelareparação–queéuma
condiçãonecessáriaparaoacordo,quantopelofinanciamentodenovasaçõesque
garantammaiorqualidadeambiental.
Caberá ao Ministério Público acompanharasnegociaçõesdosacordose,no
casodeconsenso,avaliaraconformidade
comalegislaçãoambiental. JáoTribunal
deJustiçaficaráresponsávelporhomologar os acordos, dando-lhes eficácia de títuloexecutivojudicial,equivalenteauma
sentença.
Tambémacompanharamacerimônia
o secretário de Estado de Governo em
exercício,FranciscoMoreira,oadvogado-geral do Estado, Onofre Alves Batista Júnior, o deputado federal Odair Cunha, a
deputadaestadualMaríliaCampos,representando a Assembleia Legislativa, entre
outrasautoridades.(Texto:AgênciaMinas
Gerais)

Circulação: São Lourenço e Região Sul de Minas: Lambari, Jesuânia, Olimpio Noronha, Carmo de Minas, Dom Viçoso,
Cristina, Soledade de Minas, Conceição do Rio Verde, Caxambu, Cambuquira, Baependi, Pouso Alto, Itamonte,
Itanhandu, Passa Quatro.
Redação e Administração: Rua Alzira Candal, 100 - São Lourenço/MG - CEP 37470-000
Telefax: (35) 3332-8484 - E-mail: escritorio@portalalternativa.com.br / jornalismo@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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São Lourenço realiza
abertura dos Jogos
Escolares de Minas
Gerais/2018

SICADE promove palestra
sobre empreendedorismo

Na noite desta terça-feira
(17), a Secretaria de Esporte e
Lazer promoveu a abertura da
etapa microrregional dos Jogos
Escolares de Minas Gerais/2018,
na Ilha Antônio Dutra. O evento contou com a presença dos
jovens atletas representando
as cidades participantes dos jogos.
No período de 17 a 22 de
abril, 47 escolas, representando 22 municípios da região, eles
competem nas modalidades de
basquete, futsal, handebol, vôlei e xadrez. Os municípios participantes da etapa microrregional em São Lourenço são:
Aiuruoca, Alagoa, Baependi,
Bocaina de Minas, Carvalhos,
Caxambu, Conceição do Rio Verde, Cruzília, Itamonte, Itanhandu, Jesuânia, Liberdade, Minduri, Olímpio Noronha, Passa
Quatro, Pouso Alto, São Lourenço, São Sebastião do Rio

Verde, São Thomé das Letras,
Seritinga, Serranos e Soledade
de Minas.
Durante o evento, o atleta
campeão de São Lourenço, Leandro Fernandes Melo da Silva
acendeu o fogo simbólico representando a chama olímpica
e a atleta Brenda Fernandes de
Souza realizou o juramento dos
estudantes. O Prefeito Municipal, Leonardo de Barros Sanches declarou os jogos oficialmente abertos.
Participaram da cerimônia
o Diretor da Superintendência
Regional de Ensino, Fabiano
Prado da Silva; o Vereador Renato Motta, a Secretária de Educação, Leila Palma, o Secretário
de Esporte e Lazer Alexandre
Leandro Almeida da Silva e o
Secretário de Indústria e Comércio, Marcelo Mendes. O
Projeto Crer-ser encerrou a cerimônia com a apresentação do

grupo de Street Dance.
Jogos Escolares de Minas
Gerais/2018
O Minas Esportiva/Jogos Escolares de Minas Gerais - JEMG
é o maior e o mais importante
programa esportivo-social do
Estado. Participam do JEMG
estudantes-atletas do ensino
fundamental e médio dos 853
municípios mineiros. As modalidades disponíveis no JEMG/2018
são: atletismo, atletismo PCD,
badminton, basquete, bocha,
ciclismo, futsal, futebol de 5
(masculino), futebol de 7 (masculino), ginástica rítmica (feminino), goalball, handebol, judô,
judô PCD, luta olímpica, natação, natação PCD, peteca, tênis
de mesa, tênis de mesa PCD,
tênis em cadeira de rodas, voleibol, voleibol de praia, voleibol sentado e xadrez, nos naipes masculino e feminino.

São Lourenço Jornal
Rua Alzira Candal, 100 - Parque Olímpico - São Lourenço
Entre em contato com a nossa redação e deixe sua sugestão de pauta
(35) 3332-8484

A Secretaria de Indústria e Comércio
(SICADE) em parceria com a Faculdade
São Lourenço e “ Tio
Flávio Cultural” promoveu na noite desta quarta-feira (18)
a palestra “Empreender: A sua energia é o que te imp u l s i o n a ”, r e a l i z a d a
pela professora Lívia Horta.
Lívia é cofundador a d a “AT R E V A - T E ”,
uma empresa de treinamentos, workshops,

palestras e consultoria em comunicação e gestão de pessoas. Durante sua
palestra, presentou
várias experiências
e insights que podem ser traduzidos
e aplicados no dia-a-dia de forma bem-humorada e prática. “Empreendemos
a todo momento,
dentro e fora das
empresas. E cada um
neste caminho, pode sim, encontrar a
sua receita para ser

feliz! O segredo, não
está na receita, est á n a a l m a ! ”, r e s s a l tou.
A palestra foi aberta ao público e contou com a participação dos alunos da
Faculdade São Lourenço, Escola Estadual Marido Junqueira Ferraz, Escola Estadual Dom Othon
Motta, Instituto Federal Sul de Minas,
Unipar e diversos
empresários da cidade.
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São Lourenço recebe
a segunda edição do
Bike Fest

Cerca de 15 mil pessoas devem prestigiar o evento, nos três dias,
movimentando cerca de R$ 2,5 milhões

Famosa por suas riquezas
hidrominerais, a cidade de São
Lourenço receberá, entre os
dias 18 e 20 de maio, a segunda edição do Bike Fest, tradicional encontro de motos realizado anualmente em Tiradentes (MG). O evento promete
reunir os amantes de motocicletas de várias partes do país
e do mundo. Com uma programação diversificada, para apaixonados por motos clássicas e
também por aqueles que desejam se aventurar pelo off-road, o festival espera receber
um público de 15 mil pessoas,
que devem movimentar cerca
de R$ 2,5 milhões na cidade e
região.
De acordo com Milton Furtado, idealizador e organizador
do evento, as belezas naturais
e culturais de São Lourenço prometem encantar os visitantes.

“O município já é reconhecido
por seus pontos turísticos e por
ser um polo importante para
o motociclismo. Apostamos no
sucesso do evento, que atrai
motociclistas de várias regiões
do Brasil. Com o Bike Fest procuramos evidenciar a grande
paixão das pessoas pelas duas
rodas, além, é claro, de ressaltar todos os recursos naturais
da cidade. São Lourenço é reconhecida por ter a melhor água
do Brasil, com parques maravilhosos e por oferecer a segunda maior rede hoteleira de
Minas Gerais”, ressalta.
Esta edição do Bike Fest vai
contar com uma programação
variada, com diversas atrações
que incluem feira de negócios,
estandes das principais marcas
de motocicletas, serviços, acessórios, vestuário, souvenires e
uma praça de alimentação com

o melhor da culinária mineira.
O evento irá reunir cerca de 15
expositores das melhores marcas do setor, na Praça Brasil,
com produtos e serviços para
os motociclistas.
Para quem gosta de boa música, uma programação especial está sendo organizada para atender a todos os gostos.
O Bikefest São Lourenço é apresentado por X11 Expert Riders,
organizado e realizado pela Production Eventos e Grupo Berg
e tem o co-patrocínio da Pirelli,
Zoom Moto Center, Cervejaria
Backer, BH Harley-Davidson,
Triumph BH e Supermercado
Carrosel. O evento conta com
o apoio da Prefeitura Municipal de São Lourenço, Corpo de
Bombeiros e Polícia Militar.
Mais informações e cadastro - www.productioneventos.
com.br e www.tiradentesbikefest.com.br

Comissão de Assistência Social,
Direitos Humanos e Saúde visita
UBSs de São Lourenço para listar
demandas da população

A Comissão de Assistência
Social, Direitos Humanos e
Saúde da Câmara Municipal
de São Lourenço iniciou as
visitas às UBSs da cidade nesta quinta-feira (19.04). O objetivo é levantar as necessidades do município e entender melhor o funcionamento e as características de cada posto.
Até o momento, os membros da Comissão, Waldinei

Alves Ferreira (presidente),
Rodrigo Martins de Carvalho
e Helson de Jesus Salgado,
visitaram as Unidades Básicas de Saúde dos bairros Vila Carneiro e Vila Nova. Eles
conversaram com os atendentes, agentes e médicos,
entre outros funcionários, e
consultaram a população em
relação à qualidade dos serviços em geral. Ainda foram
vistas as condições da estru-

tura física dos locais e a disponibilização de materiais
para atendimento.
Dentro das próximas semanas, os vereadores irão
passar por todas as Unidades Básicas de Saúde de São
Lourenço. Após um estudo
das principais necessidades
do município, a Comissão enviará indicações e requerimentos à Prefeitura.

São Lourenço Jornal
Rua Alzira Candal, 100 - Parque Olímpico - São Lourenço
Entre em contato com a nossa redação e deixe sua sugestão de pauta
(35) 3332-8484
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Departamento de Cultura promove
II Semana Mineira em São Lourenço

O Departamento de Cultura
de São Lourenço está promovendo a II Semana Mineira - o
Festival Sô Minas, que irá acontecer nos dias 20 e 21 de abril
no Calçadão II. Em sua segunda
edição, este ano, o Sô Minas
traz duas grandes atrações, a
cantora Tulipa Ruiz e Beto Guedes.
Tulipa Ruiz é natural de Santos (SP), mas morou em São
Lourenço antes de brilhar no
mundo da música. Atualmente,

lançou o novo álbum, “TU”, após
os trabalhos de sucesso “Efêmera”, “Tudo Tando” e “Dancê”.
Este último considerado pela
Rolling Stone (EUA) o 4o melhor
álbum latino e ganhou o Latin
Grammy (2015) como "melhor
disco pop contemporâneo". Na
atual turnê, Tulipa canta sucessos de toda sua carreira, incorporando em sua atmosfera a
existência e experiência dos discos anteriores.
Beto Guedes, nascido em

Montes Claros, tem a música
mineira como uma de suas principais influências, participou ativamente do Clube da Esquina,
que projetou nacionalmente os
compositores mineiros contemporâneos, como: Milton Nascimento, Lô Borges e Fernando
Brant.
Os show são gratuitos e fazem parte da busca pelo resgate e cultura local de São Lourenço, trazendo a música e a
arte como principais atrações.

Campanha de vacinação contra a gripe
começa na próxima segunda-feira

Acampanhanacionaldevacinação contra a influenza começa nesta segunda-feira (23). A meta, segundooMinistériodaSaúde,éimunizar 54,4 milhões de pessoas, que
fazem parte do grupo considerado
"mais suscetível" ao agravamento
de doenças respiratórias.
Até 14 de abril deste ano, o governo já registrou 392 casos de influenza em todo país, com 62 mortes. Com 8 óbitos, o estado de Goiás antecipou a imunização, que começou no último dia 13 de abril.
Vacina da gripe
A vacina desse ano tem a possibilidadedeprotegercontratrêstipos
de vírus da gripe: o Influenza A, nas
variações H1N1 e H3N2 e influenza

B. Para o ministério, o acréscimo da
proteção contra o H3N2 acontece
após a infecção de 47 mil pessoas no
hemisfério norte, em janeiro, mas
noBrasil,segundoCarlaDomingues,
coordenadora-geraldoprogramade
imunização do ministério, “não há
nenhuma evidência que teremos
uma circulação forte do H3N2”.
Dia D
OMinistériodaSaúdeconfirmou
também que o Dia D será no próximo dia 12 de maio, quando ocorre
amobilizaçãonacional.Nodia,os65
mil postos de vacinação do país estarão em funcionamento. A meta,
segundo o ministro Gilberto Occhi,
é distribuir 100% das doses para todoopúblico-alvoe,seeventualmen-

te houver uma sobra de vacina,
as demais pessoas serão imunizadas.
Distribuição
O Ministério da Saúde adquiriu
60 milhões de doses da vacina que
serão entregues em etapas aos
estados. A previsão do governo é
de 25 milhões delas já estariam à
disposição no início da campanha.
A Região Centro-Oeste receberia 60% das doses de vacina. No
mesmo período, a previsão é de
que a Região Sul teria 54% do total. A Região Norte deve receber
50% do número de doses. Já no
Sudeste e Nordeste a porcentagem prevista de entrega das doses
é de 36% e 35%, respectivamente.

ARTE E VIDA
NO HOSPITAL
DOMINGO, 15 DE ABRIL DE 2018

Até o dia 13 de maio, quem
circular pelos corredores do Hospital São Lourenço terá a grata
oportunidade de apreciar 12 quadros do artista LUIZ SÉRGIO - expostos na instituição.
São desenhos e pinturas utilizando diferentes técnicas e materiais (lápis grafite, caneta esferográfica, lápis de cor, pintura a
óleo e pincel seco óleo/dry brush),
retratando pessoas e sentimentos - instaladas nos seguintes corredores: entrada da Ala 3 até a
Ala 8; entrada da Capela; acesso
à UTI Adulto, Centro Cirúrgico,
Maternidade e, também, à Pediatria e UTI Neonatal.
Há quatro anos, Luiz Sérgio esteve internado no Hospital, para
a realização de uma cirurgia. Comentando que gostava de desenhar e pintar, disponibilizou quadros para fazer uma exposição - e
assim ocorreu na Ala 1, Ala 3 e
Maternidade. “Poder, através da
arte, trazer paz e tranquilidade
para as pessoas me deixa muito

feliz, ainda mais em um ambiente hospitalar. Agradeço ao Hospital por mais essa oportunidade”, disse o artista, acompanhado da esposa Adriana Stockler.
O coordenador de Comunicação/Ouvidoria do Hospital, Marcos Querino, explicou que, nessa
segunda edição da mostra, optou-se por expor os trabalhos do talentoso desenhista/pintor em outros espaços da instituição. “Daí
colocarmos os quadros nos corredores, para que mais pessoas
apreciem o talento de Luiz Sérgio.
Em nome da Diretoria/Administração, externamos a ele nossa
gratidão”, destacou.
Para o acompanhante Luiz Souza, é muito bom ter ações desse
tipo no Hospital. “Muitas vezes
estamos preocupados com um
parente ou conhecido internado
e, assim, poder ver quadros bonitos como os que estão aqui é
relaxante”, afirmou (para conhecer as obras de Luiz Sérgio, acesse: facebook.com/luizsergioarte).
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