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Gincana da Escola Municipal Manoel
Monteiro é realizada com sucesso

Foi realizada na manhã do último sábado (8), na Escola Municipal Manoel Monteiro, a Gincana Escolar, com a parceria da JN Produções. Em entrevista ao
São Lourenço Jornal, um dos organizadores e vereador Natan de Oliveira disse que foi um momento sensacional, marcante e inesquecível. “Fica a certeza de
que saímos melhores do que entramos. Não faltou empenho e nem garra em nenhuma prova. Todas as equipes estão de parabéns”, disse o vereador.
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EDITORIAL
A atual situação econômica
e política exige responsabilidade, especialmente de quem pode exercer influência direta sobre os rumos do País. São, portanto, descabidas as recentes
declarações do presidente interino do PSDB, senador Tasso
Jereissati (CE), flertando com
um possível desembarque de
seu partido do governo federal,
como se os tucanos não estivessem umbilicalmente vinculados ao atual ocupante do Palácio do Planalto.
Segundo Tasso, o Brasil “caminha para a ingovernabilidade” e “não dá para viver cada
semana uma nova crise”, estando “na hora de buscar alguma
estabilidade” para o Brasil. Ora,
não cabe a Tasso reclamar de
uma suposta falta de governabilidade, já que, se o seu partido se aprumar e deixar de questionar a cada dia a adesão ao
governo de Michel Temer, parte substancial da governabilidade requerida se restabelecerá
imediatamente. No momento,
os únicos que não podem se
queixar da instabilidade do governo são justamente os tucanos, pois são eles também responsáveis por tal situação.
O flerte de algumas alas do
PSDB com o desembarque do
governo, por mais que se queira apresentá-lo com cores de
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indignação com a corrupção,
manifesta a fragilidade do compromisso desses grupos com o
interesse nacional. Todos os motivos que levaram o PSDB a apoiar
em 2016 o governo de Michel
Temer permanecem intactos,
em especial a necessidade imperiosa de aprovar as reformas
previdenciária e trabalhista. O
que tem mudado é a disposição
de parte do tucanato.
Se o acirramento do clima
político causado pela denúncia
de Rodrigo Janot contra o presidente Michel Temer faz com
que o PSDB pense em abandonar o governo, a legenda comete sério equívoco. Em primeiro
lugar, haveria uma gritante disparidade de tratamento dado
pelos tucanos a Michel Temer
e ao presidente licenciado de
seu partido, senador Aécio Neves (MG), também alvo das denúncias do procurador-geral da
República. Tal atitude indicaria
que, se os membros do partido
merecem uma completa indulgência, os estrangeiros dele não
podem esperar senão uma apressada condenação. Ou seja, demonstrariam ao mundo que não
têm palavra, não são confiáveis.
“Nem Lula nem Dilma tiveram esse tratamento de nossa
parte quando éramos oposição”,
lembrou o senador Aloysio Nunes (PSDB-SP), ministro das Re-

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

O que é o batismo
no Espírito Santo?

O que é ser batizado no
Espírito Santo?
Desde seu batismo, Deus
está em você. O Pai, o Filho
e o Espírito Santo estão em
você. Mas não basta, pois é
preciso que esse Deus que
está em você venha à tona.
De que adianta você ter um
poço e não tirar água dele?
Da mesma forma, de nada
adianta Deus estar em você
se Ele não se manifesta em
sua vida. O batismo no Espírito Santo é isso: o Espírito, que já está em você, vem
à tona. Como disse Jesus:
“Do seu interior correrão rios

de água viva” (Jo 7,38b).
A partir do batismo no Espírito Santo, tudo começa a
mudar! “Mandas teu espírito, são criados, e assim renovas a face da terra” (Sl
104,30).
Essa renovação da face da
terra começa a partir da nossa renovação, dia após dia.
Essa renovação é carismática, pois é feita com as armas
mais poderosas de Deus: os
carismas, os dons do Espírito Santo. É só abrir o livro
dos Atos dos Apóstolos e veremos quantas maravilhas!

O necessário prumo

Todos os motivos que levaram o PSDB a apoiar em 2016 o governo Temer
permanecem intactos, em especial a necessidade imperiosa de aprovar as reformas previdenciária e trabalhista
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SIMONE GANNAM
Falando sigannam@yahoo.com.br
ao Coração

MORRE LENTAMENTE...

lações Exteriores, em vídeo em
defesa do presidente Michel Temer. Ao estourar a crise do mensalão em 2005, o PSDB foi bem
cordato com o então presidente Lula. Agora, quando se trata
de um governo do qual faz parte desde o primeiro dia, a legenda deseja encarnar uma acintosa belicosidade?
É de reconhecer que o novo
padrão de comportamento do
partido denotaria, mais do que
um compromisso com a moralidade pública, um apego a certos ventos da opinião pública.
Não poucos poderiam apontar
que, mais do que por supostas
provas irrefutáveis contra o presidente Michel Temer - que até
o momento não foram apresentadas pelo procurador-geral da
República -, o PSDB estaria a
abandonar o barco do governo
em razão dos baixos índices de
aprovação do Palácio do Planalto. O mesmo raciocínio serviria
também para explicar a inexplicável compreensão com que a
legenda tratou Lula na crise do

mensalão. Na época, o petista
gozava de massivo apoio popular. Ou seja, eventual desembarque do PSDB reforçaria a maldosa tese de que a legenda evita atuações corajosas, manuseando seus princípios em troca
de aplausos momentâneos.
Diante das turbulências atuais, não é fácil posicionar-se com
acerto a respeito dos inúmeros
desafios nacionais. Justamente
por isso, o que se espera do PSDB é um firme compromisso
com as reais prioridades do País. Mais do que acenos populistas ou de oportunidade, que
desfiguram sua identidade, a
maior contribuição que o PSDB
pode dar ao País é manter-se
no governo, na atitude firme e
equilibrada de não transigir com
qualquer tipo de corrupção e,
ao mesmo tempo, não abandonar o caminho capaz de tirar o
Brasil da crise. Afinal, é o que
se espera de todo grande partido - ter olhos para o País e para o futuro. (O Estado de S. Paulo)

Morre lentamente quem
não viaja,quem não lê
,quem não ouve musica,quem
não encontra graça em si
mesmo.
Morre lentamente quem
destrói o seu amor próprio ,quem não se deixa
ajudar.
Morre lentamente quem
se transforma em escravo
do hábito ,repetindo todos os dias o mesmo
trajeto,quem não muda
de marca , não se arrisca
a vestir uma nova cor , ou
não conversa com quem
não conhece.
Morre lentamente quem
faz da televisão o seu guru.
Morre lentamente quem
evita uma paixão,quem
prefere o negro sobre o
branco,e os pontos sobre
os iss em detrimento de
um redemoinho de emoções, justamente as que
resgatam o brilho nos olhos
,corações aos tropeços e

sentimentos.
Morre lentamente quem
não vira a mesa quando
está infeliz com o seu trabalho, quem não arrisca
o certo pelo incerto para
ir atrás de um sonho , quem
não se permite pelo menos uma vez na vida fugir
dos conselhos sensatos.
Morre lentamente, quem
passa os dias queixando-se da má sorte ou da chuva que cai incessante.
Morre lentamente quem
abandona um projeto antes de iniciá-lo , não pergunta sobre um assunto
que desconhece ou não
responde quando lhe indagam sobre algo que sabe.
Evitemos a morte em
doses suaves, recordando
sempre que estar vivo exige um esforço muito maior
que o simples fato de respirar.
Pablo Neruda

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

As quatro tendências de
VERA GANNAM beleza do inverno 2017
Maria Nossa Mãe

Rezem, rezem, rezem!

Nossa Senhora continua nos
convidando à oração nesses
36 anos de suas aparições em
Medjugorje. A oração é indispensável à nossa vida espiritual, como respirar e comer o
são para nossa vida física. É
preciso decidir-nos pela ORAÇÃO. É preciso darmos um tempo, nas 24 horas do dia, para
um encontro íntimo com Deus.
Nossa Senhora está conosco nesse longo tempo, diariamente, para ajudar-nos a caminhar rumo à PAZ, ensinando-nos e dando-nos os meios
de conseguir isso. Mas é preciso que façamos a nossa parte. Na oração podemos compreender este caminho.
Várias vezes, através de suas mensagens, ela nos ilumina
na oração. Através de Jelena,
Nossa Senhora nos aconselha
a rezar sempre ao Espírito Santo, antes de participarmos da
Santa Missa.
Peçamos ao Espírito Santo
que nos ilumine e nos faça compreender o quanto precisamos
de conversão. Rezemos para
que nos convertamos logo. O
perigo é pensarmos que já estamos convertidos!
Precisamos estar conscientes de que a conversão é um

processo da vida inteira, não
somente lutando contra o mal,
mas também crescendo no
bem.
O desejo de Nossa Senhora
é fazer de cada um dos seus
filhos, graças a essa conversão
e à sua presença diária aqui
conosco, graças ao seu seguimento e à vivência de suas
mensagens, “UM LINDO BUQUÊ DE FLORES, PREPARADO
PARA A ETERNIDADE”.
Mas Ela diz também que
ainda não decidimos aceitar a
conversão que nos oferece.
“REZEM, CONVERTAM SEUS
CORAÇÕES. APROXIMEM-SE
DE MIM”.
Nossa Senhora encoraja-nos
dizendo “que o bem vence o
mal em nós”. Em nossas famílias. E, por meio de nós, também na Igreja e no mundo. Há
tanto mal, tantas destruições,
opressões e tantos problemas
em toda parte!... Mas é preciso não desanimar, porque o
BEM vencerá o MAL! Nossa
Senhora nos diz: “EU VOS AMO”.
Seu amor e Sua presença nos
abram o coração. E decidamos
pela CONVERSÃO, pelo AMOR
e pela PAZ!
Do texto de Frei Slavko

Confira quais são as apostas de maquiagem da estação e
decida com qual mais se identifica
A maquiagem do inverno 2017 será guiada por quatro tendências principais: romântica, com batom cremoso, pele sem
imperfeições e cílios apenas com curvex; gótica suave, olhos
esfumados e propositalmente borrados combinados a lábios
escuros; oitentista, que aposta no retorno dos blushes de cores
vivas, bem marcados e subindo pelas têmporas; e natural, com
produtos em tons terrosos e nudes aplicados igualmente nos
olhos, lábios e bochechas para realçar a beleza natural.
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Motociclista morre após bater de frente
com carreta na BR-354, em Caxambu

Jovem de 21 anos morre após ser
arremessado de carro que capotou na BR-267

Segundo a PRF, homem subia serra sentido a Pouso Alto quando se perdeu em curva e atingiu carreta.

Um motociclista de 31 anos
morreu depois de bater de frente com uma carreta na Serra de
Caxambu sentido a Pouso Alto,
no Km 702, da BR-354, na tarde
do último domingo (10). Segundo a Polícia Rodoviária Federal,
o acidente teria acontecido quando o motociclista tentou fazer uma

curva e perdeu o controle da direção.
O acidente deixou um congestionamento de 5 quilômetros. Até
a publicação desta reportagem,
a PRF ainda não havia informado
mais detalhes sobre o acidente.
Trecho interditado após carreta tombar

Próximo ao local do acidente
com o motociclista, parte da BR354 ficou interditada após o tombamento de uma carreta carretada com sucata. Conforme a polícia, parte das rodas do veículo
ficaram suspensas e parte da carga ficou escorada no barranco.
(Fonte: G1 Sul de Minas)

Polícia Militar apreende garrucha calibre 23

Na última quarta-feira (12),
durante patrulhamento pelo
bairro Nossa Senhora de Lourdes, a Polícia Militar esteve no
Beco 901, onde recebeu denúncia de uma movimentação suspeita. No local, a viatura policial avançou e os militares conseguiram localizar em um buraco na parede de um muro em
construção, conhecido como
“Respiro” uma garrucha, calibre 32 sem identificação e sem
munição.

Segundo Polícia Rodoviária Federal, veículo capotou próximo à entrada da cidade; ocupantes
teriam saído de festa e ido para a rodovia.
Um jovem de 21 anos morreu após um carro capotar
na madrugada do último
domingo (9) na BR-267, próximo a Baependi. Segundo
a Polícia Rodoviária Fede-

ral, o carro tinha quatro
ocupantes. Com o acidente,
um dos passageiros foi lançado para fora do veículo
e morreu ainda no local.
Segundo informações de

testemunhas, as vítimas,
todos jovens, são de Aiuruoca e teriam saído de uma
festa na cidade com destino a Baependi. (Fonte: G1
Sul de Minas)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
O Presidente do Conselho Deliberativo do São Lourenço Country Clube, usando de suas
atribuições estatutárias (art. 50, Item II, letra A), vem através do presente, convocar os associados em pleno uso de seus direitos sociais a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 22 de julho de 2017 a partir das 13h00min na sede social do São Lourenço Country Clube, sito a Rua J.C. Soares, 400, nesta cidade de São Lourenço, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
•
Atualização do Estatuto Social do São Lourenço Country Clube
O CONSELHO DELIBERATIVO convida e espera o comparecimento de todos os associados.
São Lourenço, 20 de junho de 2017
_____________________________________
Edson Jose Faria Rodrigues
Presidente do Conselho Deliberativo

DOM ZECA
A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Homem rouba picape em Baependi e bate
em árvore durante fuga em Caxambu
Falecimento

Um homem roubou uma picape na manhã desta sexta-feira (14) em Baependi e fugiu para Caxambu. Na cidade
ele perdeu o controle do carro e bateu em uma árvore em
frente à Câmara de Vereadores da cidade.
Ele pulou o muro de uma escola que fica ao lado da Câmara. No momento não havia aula e somente os funcionários estavam no local. As polícias de Baependi e Caxambu prenderam o homem que roubou no almoxarifado da
escola. Ele teve ferimentos leves por causa da batida.
De acordo com a Polícia Militar, ele já tem passagem
pela polícia por furto de veículos. (Informações PM e G1
Sul de Minas)

Falecimento

Falecimento

Irmã Noemi de Castro, do Colégio Santos Anjos de Varginha,
a religiosa mais velha da Diocese da Campanha, faleceu na tarde do último dia 11, aos 105 anos.
A religiosa Ir. Maria Noemi de Castro, era natural de Três Pontas/MG. Seu nome de batismo era Maria Augusta de Castro.
Saiu de casa aos 16 anos, exatamente no dia 03/08/1927, para
estudar no Colégio dos Santos Anjos do Rio de Janeiro. Maria
Augusta Noemi entrou para o postulantado em 1929 e no noviciado em 1930, recebendo o nome de Irmã Maria Noemi. Fez
Profissão Religiosa em 1932 e os Votos Perpétuos em 1938.
Irmã Noemi realizou trabalhos em quase todas as unidades
do Colégio dos Santos Anjos, passando pelo Rio de Janeiro, Além
Paraíba (MG), São Paulo (SP) e estava em Varginha desde 1968.
Lecionou Matemática, Inglês e Artes.

Noticiamos o falecimento de Reginaldo de Carvalho, ocorrido no último dia 07.
Receba nossos sentimentos, seus familiares, sua esposa Andreia, seus pais João Lobo e Olinda.
Que Deus conforte cada coração desta família.
Paz a sua alma!!!

Falecimento

Gastronomia

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

EXPEDIENTE

Seo Jocyr, inaugurando no último dia 30 de junho, seu espaço dedicado a Culinária Japonesa.
Parabéns e sucessos a todos!!!

Nossas sinceras condolências ao casal Vinicius Stelmann e
Isabela Pena, e demais familiares, da vizinha cidade de Baependi, pelo falecimento prematuro de seu filho Vinicius, ocorrido
dia 02 último.
Que Deus console o coração desta família, e conceda ao jovem Vinicius, o descanso dos justos.
Paz a sua alma!!!

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.

Comunicamos com pesar, o falecimento da Sra. Ivone Brandão, ocorrido dia 07 último.
Enviamos a todos os familiares, filhos, nossos sentidos pesâmes, e rogamos a Deus, seu descanso eterno.
Que a misericórdia de Deus, seja o bálsamo necessário para
aliviar a dor da separação!!!

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.

www.sljornal.com.br

4

DOMINGO, 16 DE JULHO DE 2017

Suspensão de emissão de passaportes afeta
até mil pessoas por mês no Sul de Minas

A suspensão da emissão
de passaportes realizada pela Polícia Federal tem afetado até mil pessoas por mês
no Sul de Minas - média de
pedidos realizados em Varginha, única cidade da região
a emitir o documento.
Apesar do agendamento
online e do atendimento nos
postos terem sido mantidos,
a entrega dos novos passaportes não tem uma data e

ainda depende da normalização da situação orçamentária da Polícia Federal, como explica o delegado Alexsander Castro de Oliveira.
"A Polícia Federal está com
uma restrição de orçamento
esse ano e, devido a essa restrição, a polícia não tem mais
verba para repassar para a
casa da moeda, que é órgão
responsável pela emissão de
passaportes", diz.

O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Sedectes), acaba de lançar o
edital do Meu Primeiro Negócio, parte de seu programa
Minas Digital. A iniciativa, realizada em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE), tem como objetivo
promover a cultura empreendedora entre alunos do ensino médio de escolas públicas estaduais.
No Meu Primeiro Negócio,
jovens estudantes vão poder
experimentar práticas em negócios, economia, gestão e
operacionalização de empresas. Serão 12 semanas na companhia de monitores e voluntários (das áreas de marketing, finanças, recursos humanos e produção), que vão
ajudar a ensinar conceitos
como livre iniciativa, mercado, produção e comercialização.
O edital e o formulário de

inscrição podem ser conferidos no site oficial do programa: meuprimeironegocio.
mg.gov.br. Diretores e professores que tenham interesse em levar o programa para
suas escolas têm até o dia 4
de agosto para efetuar a inscrição. Alunos interessados
em ter o programa em suas
escolas devem falar com os
professores e incentivar o cadastro da escola pelo responsável da instituição.

Por causa da suspensão,
no dia 27 de junho, a Polícia
Federal está emitindo apenas o passaporte de emergência, que fica pronto em
24 horas, mas tem validade
de apenas um ano. Para isso, é preciso pagar R$ 77 além
da taxa normal, que é de R$
257,25.
Além disso, também é necessário comprovar que a
viagem é mesmo uma emergência, seja por um problema de saúde, por exemplo,
ou em alguns casos específicos, por necessidade de trabalho. Mesmo assim, nos casos de emergência é preciso
procurar a unidade da Polícia Federal de Belo Horizonte.
"Tão logo a Câmara dos
Deputados a gente espera
que libere essa verba complementar para a polícia, tendo o dinheiro no caixa, vai
ser regularizada a emissão
de passaportes", conclui o
delegado. (G1 Sul de Minas)

Mudanças no ECA garantem mais
proteção a vítimas de violência

Nesta quinta-feira (13), o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) completa 27 anos. Criada
em 1990, a lei representa um avanço na promoção e na defesa dos
direitos das crianças e jovens no
Brasil. Desde que foi sancionado,
o texto passou por alterações para se tornar mais eficiente.
“O ECA não estacionou. Nesse
período, conseguimos fazer muitos aprimoramentos importantes
no Estatuto, que ainda é uma legislação avançada e eficiente, mas
que até hoje não é totalmente implementada”, avalia a secretária
nacional dos Direitos da Criança
e do Adolescente, Claudia Vidigal.
Em maio, o presidente da República, Michel Temer, sancionou
duas leis que alteram a redação
do ECA, para regulamentar e tornar mais rígidas a investigação e
a punição de crimes contra a dignidade sexual da criança e do adolescente.
A Lei nº 13.440 estipula perda
obrigatória de bens e valores para aqueles envolvidos em crimes
de exploração sexual e prostitui-

ção. A pena também inclui reclusão de quatro a dez anos e multa.
Já a Lei 13.441, que também altera o ECA, regulamenta a infiltração
de agentes de polícia na internet,
com o fim de investigar crimes
contra a dignidade sexual.
De acordo com a lei, esse tipo
de investigação necessita de autorização judicial e não pode exceder o prazo de 90 dias. Renovações podem ocorrer, desde que
não ultrapassem 720 dias e tenham
necessidade comprovada. Além
disso, a infiltração não é admitida
se as provas puderem ser obtidas
por outros meios.
Direitos da vítima
Em abril deste ano, o presidente Michel Temer sancionou, também, a Lei nº 13. 431, que também
altera o ECA para estabelecer um
sistema de garantia de direitos da
criança e do adolescente vítima
ou testemunha de violência. O
projeto cria o depoimento especial, que assegura à criança e ao
adolescente vítimas de violência
o direito de serem ouvidos em local apropriado e acolhedor, com

infraestrutura e espaços físicos que
garantam privacidade e impedem
o contato com o acusado.
A nova legislação descreve diferentes formas de violência, como física, psicológica, sexual e institucional; define como serão feitos o atendimento e o encaminhamento das denúncias; e detalha
os procedimentos de escuta especializada e de depoimentos de
crianças e adolescentes, durante
as investigações.
Adoção sem burocracia
O Ministério da Justiça, Cidadania e Segurança Pública lançou,
no ano passado, uma consulta pública que reuniu sugestões da sociedade civil para agilizar processos de adoção. O resultado da consulta altera o ECA para regulamentar prazos para adoção, regras para a entrega voluntária e adoção
internacional, assim como o direito à convivência familiar. O Projeto de Lei 5850/2016 já está pronto para ser votado pelo plenário
da Câmara dos Deputados.(Fonte:
Portal Brasil)

Programa Meu Primeiro Negócio incentiva
empreendedorismo para alunos da rede estadual de ensino

Seleção
O edital vai selecionar até
62 escolas públicas e as atividades serão extracurriculares, no contraturno escolar.
Cada escola contará com um
projeto do programa, no qual
até 40 alunos, de forma colaborativa, vão desenvolver
a proposta de negócio durante as 12 semanas. Para tanto,
estarão divididos em equipes,
por área de atuação.
Metodologia
Para ensinar aos jovens a

prática empreendedora, o
programa Meu Primeiro Negócio é baseado no método
“aprender fazendo”, que pressupõe a interação dos conteúdos teóricos e práticos para promover uma educação
experiencial.
Em parceria com a Junior
Achievement, serão trabalhados quatro eixos: aprender
a ser, aprender a conviver,
aprender a fazer e aprender
a aprender. Os estudantes vão
passar pela idealização e operacionalização do negócio,
além da etapa de encerramento. Durante o programa,
os projetos também serão
expostos na Feira Internacional de Negócios, Inovação e
Tecnologia (Finit), entre outubro e novembro de 2017.
Os alunos que se destacarem em suas escolas poderão
ser selecionados, ao final, para receberem apoio e mentorias, a fim de darem continuidade ao empreendimento.
Resultados previstos

A expectativa é a de que,
no total, o programa atinja
mais de 20 mil alunos mineiros e mobilize 2,6 mil profes-

sores e voluntários. Ao todo,
serão 59 municípios beneficiados e serão desenvolvidos
670 negócios. O Meu Primei-

ro Negócio vai atuar por mais
de 140 mil horas, levando
educação empreendedora por
todo estado.

C.E.I S.O.S CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL SERVICO
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2016
Descrição

Classificação

Descrição

Exercício Anterior

Classificação

Exercício Anterior

Ativo

1

*****69.432,30D

Passivo

2

Circulante

1-1

******16.366,53D

Circulante

2-1

Disponível

1-1-01

***** 16.366,53 D

Tributos e Contribuições

2-1-05

***** 211,84C

Banco Conta Movimento

1-1-01-02

***** 451,39D

Tributos e Contribuições

2-1-05-01

****** 0,00C

BB 164720 CEISOS (3009)

1-1-01-02-10

***** 15.915,14D

Contribuições Previdenciárias (820)

2-1-05-01-05

Aplicações

1-1-01-03

*****15.915,14D

FGTS a Recolher (825)

2-1-05-01-06

BBCP 4961-1 (3093)

1-1-01-03-18

***** 53.065,77D

Obrigações com Pessoal

2-1-06

Ativo Não Circulante

1-2

***** 53.065,77

Imobilizado

1-2-03

***** 8.764,96D

Imóveis

1-2-03-01

*****4.965,45D

Edificações (450)

1-2-03-03

***** 4.965,45 D

Máquinas e Equipamentos

1-2-03-01-02

***** 29.461,81 D

Máquinas e Equipamentos (470)

1-2-03-03-01

*****4.965,45D

Móveis e Utensílios

1-2-03-05

***** 29.461,81D

Móveis e Utensílios (490)

1-2-03-05-01

Outras imobilizações

1-2-03-08

Outras imobilizações (540)

1-2-03-08-02

29.461,81D
***** 9.873,55D
9.873,55D

C

Salários

2 - 1 - 06 -01-01

Salários a Pagar (940)

2 - 1 - 06 - 01- 01

***** 69.432,30 C
***** 2.648,00 C
***** 211,84C

****** 2.436,16C
****** 2.436,16C
****** 2.436,16C

Exercício Atual
******* 157.005,05C
******* 3.359,24C
* ***** 597,40C
****** 597,40C
240,16C
357,24C
****** 2.761,84 C
*******2.761,84

***** 66.784,30C

2.761,84C

***** 58.967,99 C

**** 153.645,81C

Patrimônio Líquido

2-3

*****58.967,99 C

****** 66.784,30C

Capital Social

2-3-01

***** 7.816,31 C

****** 86.861,51 C

Fundo Patrimonial (3072)

2-3-01-2

***7.816,31C

****** 0,00C

Outras contas

2-3-03

Lucros/Prejuízos Acumulados

2-3-03-01

******* 7.816,31 C

Lucros/Superávits Apurados (1335)

2-3-03-02

******* 0,00C

****** 86.861,51 C

Resultado do Exercício

2-3-03-02

******* 0,00C

******

Resultado do Exercício no período (1360) 2-3-03-02-01

******0,00 C

0,00C

0,00C

86.861,51 C
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Sociedade pode contribuir para melhaorar norma do
licenciamento ambiental em Minas Gerais

O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), iniciou o
período para coleta de contribuições da sociedade para reformulação da Deliberação Normativa (DN) nº 74,
de 2004, do Conselho Estadual de Política Ambiental
(Copam). A norma rege o licenciamento ambiental no
estado, estabelecendo critérios segundo porte e potencial poluidor, além de listar
empreendimentos e atividades passíveis de autorização
ou de licenciamento.
As contribuições fazem
parte do processo de aprimoramento da gestão ambiental, iniciado em 2015,
no Governo Fernando Pimentel, em razão da publicação
da Lei 21.972, que reestruturou o Sistema Estadual de
Meio Ambiente e Recursos
Hídricos (Sisema) e o Licenciamento Ambiental no es-

tado. Um Grupo de Trabalho
instituído em 2017 elaborou
uma proposta de minuta de
ato normativo para adequação da DN Copam nº 74.
As informações sobre o
processo de adequação da
DN 74, a legislação relacionada e o formulário para envio das contribuições ficam
disponíveis de 10 de julho a
9 de agosto de 2017
“Todas as pessoas e organizações podem e devem
contribuir para melhorar a
norma e aprimorar a gestão
ambiental em Minas Gerais”,
afirma o secretário adjunto
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de
Minas Gerais, Germano Luiz
Vieira. “Após o período de
manifestações, o texto final
será submetido à Câmara
Normativa Recursal do Copam para deliberação”, explica.
Histórico
A fase atual do trabalho

para alteração da DN 74 é
coordenada pelo Grupo de
Trabalho criado em janeiro
de 2017, que tem como uma
de suas atribuições elaborar
a proposta de minuta de ato
normativo para alteração e
adequação da norma. No entanto, as primeiras discussões aconteceram em 2009,
por exigência da Diretiva do
Copam nº 02, na junto à Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam).
A chefe de gabinete da Semad, Daniela Diniz, explica
que o trabalho desenvolvido
na Feam, naquela época, resultou numa proposta consolidada em 2013. “Aquele
texto, apesar de atualizar os
códigos das atividades e o
texto normativo em função
da análise integrada do licenciamento ambiental, não
chegou a estabelecer critérios locacionais”, observa.
Segundo ela, a atual proposta de texto substitutivo
"utilizou como ponto de partida a minuta elaborada pela equipe do Sisema, após a
análise das propostas apresentadas pelos diversos setores no Edital”, explica, referindo-se ao Edital de Chamamento Público Semad nº
01, de 2012. “A proposta atual atende às exigências da
Diretiva do Copam 02, bem
como à necessidade de atualização, modernização e simplificação processo de licenciamento ambiental”, ressalta. (Agência Minas Gerais)
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Núcleo criado pelo Estado potencializa
internacionalização de universidades mineiras
Minas Gerais é o maior estado brasileiro em número de
instituições públicas de ensino superior, sendo 11 federais, duas estaduais, cinco institutos federais e um centro
tecnológico. Para expandir esse potencial acadêmico e científico, o Governo do Estado
tem feito uma aposta estratégica nas áreas de ciência,
inovação e tecnologia. Uma
dessas ações foi a criação do
Núcleo Mineiro de Internacionalização do Ensino Superior
(Numies), coordenado pela
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Sedectes), que agora,
com seu regimento interno
elaborado, terá seu trabalho
potencializado.
Instituído em abril do ano
passado pelo governador Fernando Pimentel, o Numies tem
como finalidade formular políticas públicas e parcerias para a internacionalização das
Instituições Públicas de Ensino, Ciência, Tecnologia e Inovação sediadas no estado.
O objetivo é articular a negociação de acordos de cooperação técnica e financeira,
aprimorar o ensino técnico,
profissionalizante, tecnológico e superior, bem como estabelecer o intercâmbio de
informações com organismos
internacionais, governos estrangeiros e centros de pesquisa, ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo
no exterior.
“Mesmo durante a elaboração do regimento interno,
que acaba de ser concluído,

o Numies estava em plena
operação e com resultados
concretos. Agora, temos mais
força ainda para avançar na
internacionalização das universidades mineiras”, explica
a coordenadora do Núcleo,
Alana Dourado.
O Numies foi inspirado nas
redes de universidades existentes em outros países, que
impulsionam o compartilhamento de conhecimento e a
internacionalização. Em Minas Gerais, atualmente, poucas instituições de ensino superior estão em um processo
avançado de internacionalização. “Queremos mapear e
montar esta rede de universidades com excelência em
diferentes áreas, para sermos
atrativos no cenário internacional”, acrescenta Alana.
Entre as ações já desenvolvidas pelo Núcleo estão workshops
e missões internacionais, viabilização da participação de
professores em colóquios e
palestras internacionais, além
da recepção de delegações
nacionais e internacionais interessadas em conhecer o ensino superior mineiro.O início
das atividades foi marcado por
uma parceria com holandeses, em março do ano passado, por meio da organização
de umworkshop internacional
e de uma missão ao país com
o tema de ciência aplicada em
prol do desenvolvimento sustentável.Esta articulação teve
importantes desdobramentos,
sendo que um deles se concretiza em outubro, durante
mais uma edição doBiobased

Battle – competição entre estudantes mineiros e holandeses em busca de transferência
de tecnologia da academia para o setor produtivo. Alunos
da Uemg e da Unimontes participarão.
Segundo o subsecretário de
Ensino Superior da Sedectes,
Márcio Rosa Portes, o “peso”
do Estado viabiliza cooperações que seriam mais custosas
ou até impossibilitadas se fossem feitas bilateralmente.
"Tínhamos muitos encontros meramente protocolares,
com delegações internacionais
que nos procuram de forma
espontânea, por exemplo. Dali muitas vezes não saía um resultado prático. Com o Numies,
estes encontros passam a ser
mais produtivos no sentido de
resultarem em parcerias reais,
concretas”, enfatiza Portes.
“Somos o estado do conhecimento, capaz de produzir conhecimento de alto valor agregado e de padrão mundial. A
partir daí, abre-se esta segunda possibilidade, que é a de
trazer conhecimento que possa agregar ao que nós já temos, gerando, ao final, algum
tipo de solução para a sociedade”, completa o subsecretário.Exemplo disso é que, na
semana de 23 a 26 de junho
último, professores da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes)participaram,
via Numies, do V Colóquio Internacional de Povos e Comunidades Tradicionais, que aconteceu na Universidade de Kassel, na Alemanha. (Agência
Minas Gerais)
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Gincana da Escola Municipal Manoel
Monteiro é realizada com sucesso

Foi realizada na manhã
do último sábado (8), na
Escola Municipal Manoel
Monteiro, a Gincana Escolar, com a parceria da
JN Produções. Em entrevista ao São Lourenço Jornal, um dos organizadores e vereador Natan de
Oliveira disse que foi um
momento sensacional,
marcante e inesquecível.
“Fica a certeza de que saímos melhores do que entramos. Não faltou empenho e nem garra em
nenhuma prova. Todas as
equipes estão de parabéns”, disse o vereador.
Natan também agradeceu
o apoio da direção da escola, especialmente da

diretora Luciana, como
também os professores,
alunos, e colaboradores
da JN produções. “Foi uma
oportunidade ímpar de
mostrar aos participantes
a importância do trabalho em equipe, liderança
e gestão de conflitos”, comenta. Natan ainda finaliza dizendo que é uma
atividade que beneficia a
todos. “Deixam lembranças especiais, enriquecendo cada vez mais o aprendizado com os alunos”.
Em primeiro lugar na gincana ficou o grupo “Os
metralhas”, na segunda
colocação a “Equipe Lobo” e terceiro lugar a equipe “Black Charks”.

Um total de R$ 41,8 bilhões foi
pagoa24,8milhõesdetrabalhadores
beneficiados pelo saque das contas
inativasdoFundodeGarantiadoTempo de Serviço (FGTS). Esse total foi li-

beradopelaCaixaEconômicaFederal
até a última quarta-feira (12) e equivale a 96% do valor disponível para
saque (R$43,6 bilhões).
O número de trabalhadores que

FGTS: Caixa paga mais de R$
41,8 bilhões das contas inativas

sacaram os recursos das contas do
fundo representa 82% das 30,2 milhões de pessoas beneficiadas pela
medida.OsrecursossacadosdascontasinativasdoFGTSsuperaramapre-

visãoinicialdobancodeR$35bilhões.
Prazo
Até 31 de julho, mais de 2,5 milhões de trabalhadores nascidos em
dezembro poderão sacar o saldo das

contasinativasdecontratosdetrabalhoencerradosatédezembrode2015.
Eles têm direito a mais de R$ 3,5 bilhões.
Quemfoicontempladonasetapas

anteriores, mas não retirou o benefício, também poderá sacá-lo até o fim
do mês. Entre os nascidos de janeiro
a novembro, até 28 de junho, 18,2%
ainda não tinham realizado o saque.
Fonte: Portal Brasil e CEF

Democracia e saúde entram em pauta na estreia
da Conferência Estadual de Saúde das Mulheres
A situação atual do país e seus impactos na vida das mulheres foi tema da mesa de abertura, na última segunda-feira (10/7), no Minascentro

Ousadia, coragem, resistência e pluralidade. Estas foram
algumas das palavras que entoaram o discurso das palestrantes na mesa de abertura da I
Conferência Estadual de Saúde
das Mulheres, iniciada na última segunda-feira (10/7), no Minascentro. O evento traz nesta
edição de estreia o tema "Saúde da Mulher: desafios para integralidade com equidade".
Coordenada pela conselheira Estadual de Saúde no segmento de trabalhadores, Lourdes Machado, a mesa contou
com a participação da conselheira Estadual de Saúde dos representantes de usuárias e usuários pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do
Estado de Minas Gerais e trabalhadora rural, Maria Alves; da
presidenta da CUT Minas e coordenadora Geral do Sind-UTE/
MG, Beatriz Cerqueira; e da participante da Comissão Nacional
Organizadora e de Relatoria da
2ª Conferência Nacional de Saúde da Mulher, Kátia Souto.
Na oportunidade, a coordenadora da mesa, Lourdes Machado, destacou que a conferência teve adesão de 197 municípios e inscrição de mais de
950 pessoas, sendo que um dos
critérios era que pelo menos
70% dessas inscrições fossem
de mulheres.

“A logomarca do evento traz
um pouco do que pretendemos
alcançar. Ao representar as mulheres em suas várias singularidades, mostramos que somos
diversas e que temos anseios
diferentes. A discussão, então,
é como dar acesso à saúde a
essas várias mulheres, em todas
as nossas especificidades”, reforçou a conselheira estadual.
Debates
Neste primeiro dia da conferência, a proposta inicial, que
era discutir a situação atual do
país e seus impactos na vida das
mulheres, ganhou amplitude
nas vozes das participantes do
evento. Tudo isso no espaço definido pelos organizadores como propício para o fortalecimento do debate sobre os direitos
femininos.Dando início aos debates da tarde, Maria Alves, que
também representa o quilombo
Santa Cruz, do município de Ouro Verde de Minas, enfatizou
que, apesar de todas as opressões, é preciso lutar.
“A opressão social em que
estamos vivendo atualmente
tem como consequência não
apenas a perda dos direitos sociais e dos sonhos de muitas
mulheres e dos povos dos campos, mas sim a volta de um sistema de quase escravidão. Uma
escravidão fria e calculista”, re-

velou a conselheira, que também falou sobre a importância
da unidade e da organização,
sobretudo neste momento de
reformas, diferenças e divergências.
Na sequência, a presidente
da CUT Minas e coordenadora
Geral do Sind-UTE/MG, Beatriz
Cerqueira, reforçou a importância das mulheres falarem sobre
o que quiserem, inclusive sobre
política e sobre a situação atual do país. Entre outros pontos,
Beatriz sinalizou a questão da
diferença salarial em comparação com os homens e também
o fato de as mulheres serem
sempre as primeiras a serem
demitidas.
"[Os tempos] são de compreender que o que está em jogo
é o nosso futuro e que nossa
luta é de gênero, de classe e pela dignidade”, ressaltou a presidente da CUT Minas.
A terceira palestrante foi Kátia Souto, da Comissão Nacional
Organizadora e de Relatoria da
2ª Conferência Nacional de Saúde da Mulher. Na oportunidade,
com base no tema “Nenhum direito a menos”, ela pontuou que
debater a questão da mulher e
da saúde da mulher é fundamental para que todas entendam que cada minuto de luta
foi muito importante.
“Somos diferentes, mas não

somos desiguais - e não queremos ser. Portanto, é preciso
pensarmos em políticas públicas que abranjam todos esses
recortes da pluralidade da sociedade. Conselhos e conferências como essa são espaços
para fortalecimento da participação das mulheres nos debates”, afirmou.
Kátia terminou sua fala com
um convite a todas e a todos
para resistirem e somarem forças. “Nós não teremos saúde
se não tivermos democracia.
Por isso, é preciso ousadia e
coragem para fortalecer o controle social”, concluiu.
As participantes da conferência foram convidadas, ainda, a participar com suas intervenções, que também foram debatidas pelas representantes da mesa. Entraram em

debate tópicos como a falta
de profissionais de saúde em
comunidades afastadas e discussões sobre como a atual
política do SUS.
Grupo Cigarras Cantora do
Vitória
O grupo Cigarras Cantoras
do Vitória participou da abertura da primeira mesa da Conferência Estadual de Saúde das
Mulheres. O trabalho do grupo vem se ampliando desde a
sua primeira apresentação, em
setembro de 2009, no Quilombo da Boa Morte, em Belo Vale, Minas Gerais.
Composto por alunas e alunos do projeto Educação de
Jovens e Adultos (EJA) da Escola Municipal Professor Milton Lage (rua A, 70, bairro Jardim Vitória), na região Nordes-

te, o grupo surgiu da necessidade de melhorar a autoestima e o desejo de aprender das
alunas.
Conferência
A primeira edição da Conferência Estadual de Saúde das
Mulheres acontece no Minascentro, em Belo Horizonte, e
tem como objetivo propor diretrizes para a Política Estadual e Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher no Sistema Único de Saúde (SUS).
A ação é fruto das discussões e propostas apresentadas
nas conferências municipais,
realizadas no interior do estado, e também nas plenárias
dos movimentos populares e
sociais organizadas pelo Conselho Estadual de Saúde (CES-MG), conselheiros e profissionais de saúde. (Agência Minas
Gerais)
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Mudanças no ECA garantem mais
proteção a vítimas de violência
Nesta quinta-feira (13), o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) completa 27 anos.
Criada em 1990, a lei representa um avanço na promoção e
na defesa dos direitos das crian-

ças e jovens no Brasil. Desde
que foi sancionado, o texto passou por alterações para se tornar mais eficiente.
“O ECA não estacionou. Nesse período, conseguimos fazer

muitos aprimoramentos importantes no Estatuto, que ainda
é uma legislação avançada e
eficiente, mas que até hoje não
é totalmente implementada”,
avalia a secretária nacional dos
Direitos da Criança e do Ado-

PROFESSORA DA FACULDADE SÃO LOURENÇO DO
CURSO SERVIÇO SOCIAL PARTICIPA DO CURSO
CAPACITASUAS NA CIDADE DE VARGINHA –MG
O Serviço Social é uma profissão de homens e mulheres que trabalham para atender as
necessidades sociais da população, defendendo os direitos básicos do cidadão. De caráter
sócio-político e crítico, utilizando instrumental técnico operacional, intervenções interdisciplinares a fim e trabalhar nas questões sociais. O curso de Serviço Social da Faculdade São
Lourenço, teve seu em 2010, no intuito de formar profissionais capazes de atuar na gestão
das políticas sociais (saúde, educação, assistência social, habitação) em órgãos públicos de
âmbito federal, estadual e municipal ou nas organizações privadas, como empresas, em ONGs (organizações não-governamentais) entre outras. Na faculdade São Lourenço a participação e conhecimento de instituições como instrumento de aprendizado, é muito valorizado.
Os alunos têm a oportunidade de fazer visitas institucionais, participação em fóruns e atividades correlatas
Além das disciplinas teóricas, o currículo do curso também inclui estudo de casos, nos
quais os alunos, por meio de vivências, dinâmicas e outros recursos pedagógicos, apreendem os conhecimentos da área para a atuação junto a crianças e adolescentes, terceiro setor, conselhos de direito, idosos, famílias, entre outros. Nos dias 15 a 19 de Agosto a professora do curso de Serviço Social da Faculdade São Lourenço, Beatriz Rezende Rocha, participou do curso Capacita SUAS na cidade de Varginha –MG com Secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, André Quintão Silva. A capacitação atende a uma deliberação
do Conselho Nacional de Assistência Social, que assegura aos profissionais da área conhecimentos sobre as principais ferramentas de trabalho junto aos usuários do SUAS. Trata-se do
Programa Qualifica SUAS em Minas Gerais, da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social. A participação em cursos como este permite ao professor o aperfeiçoamento e aprimoramento profissional, transmitindo aos discentes a possibilidade de uma maior
aproximação entre teoria e prática de ação no cotidiano. É a Faculdade São Lourenço, mais
uma vez saindo na frente!
Contato: Coordenação do curso Professora Eliete Lourdes de Almeida Augusto
e-mail: servico.social@faculdadesaolourenco.com.br
Tel: 3332-3355

lescente, Claudia Vidigal.
Em maio, o presidente da
República, Michel Temer, sancionou duas leis que alteram a
redação do ECA, para regulamentar e tornar mais rígidas a
investigação e a punição de crimes contra a dignidade sexual
da criança e do adolescente.
A Lei nº 13.440 estipula perda obrigatória de bens e valores para aqueles envolvidos em
crimes de exploração sexual e
prostituição. A pena também
inclui reclusão de quatro a dez
anos e multa. Já a Lei 13.441,
que também altera o ECA, re-

gulamenta a infiltração de agentes de polícia na internet, com
o fim de investigar crimes contra a dignidade sexual.
De acordo com a lei, esse
tipo de investigação necessita
de autorização judicial e não
pode exceder o prazo de 90
dias. Renovações podem ocorrer, desde que não ultrapassem
720 dias e tenham necessidade
comprovada. Além disso, a infiltração não é admitida se as
provas puderem ser obtidas por
outros meios.
Direitos da vítima
Em abril deste ano, o presi-

dente Michel Temer sancionou,
também, a Lei nº 13. 431, que
também altera o ECA para estabelecer um sistema de garantia de direitos da criança e do
adolescente vítima ou testemunha de violência. O projeto cria
o depoimento especial, que assegura à criança e ao adolescente vítimas de violência o direito de serem ouvidos em local apropriado e acolhedor, com
infraestrutura e espaços físicos
que garantam privacidade e impedem o contato com o acusado. (Brasil.gov.br)
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