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Prefeitura regulamenta sistema de
diárias através de novo decreto

A Prefeitura de São Lourenço, através do Decreto de Núm.6641, regulamentou as normas e requisitos para aplicação do sistema de diárias para todos os servidores municipais, conforme
determina a lei (Isso inclui Prefeita, Vice-Prefeito, Secretários, Diretores, Gerentes, Coordenadores, Assessores e demais Servidores). O objetivo deste decreto é a legalização deste procedimento, e a consequente otimização do uso do dinheiro público para atender as necessidades do servidor, que precisa cumprir os compromissos de interesse do município em outras cidades.
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jornalismo@portalalternativa.com.br

Na semana passada, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, apresentou ao Supremo Tribunal Federal a terceira denúncia, por organização
criminosa, contra lideranças de
um partido político. Antes haviam sido acusados políticos do
PP e do PT. Agora, foi a vez de
integrantes do PMDB. Os três
casos parecem confirmar que
a Procuradoria-Geral da República (PGR) faz uso distorcido
do material recolhido pela Operação Lava Jato, dando por certo que os partidos são organizações criminosas. Ou, pior ainda, que a atividade política pressupõe a prática criminosa.
Uma coisa é a existência de
criminosos em algumas legendas, outra coisa é que a legenda seja uma organização criminosa. Uma terceira, ainda, é
que a política seja necessariamente espúria. Além de ser um
tratamento abusivo das provas,
já que se deduzem coisas que
não estão nos autos, a confusão promovida pelo Ministério
Público conduz à mais perigosa das conclusões, nunca dita,
mas habitualmente insinuada:
a equiparação entre atividade
política e atividade criminosa.
Segundo a denúncia apresentada na sexta-feira passada,
os senadores Renan Calheiros
(AL), Romero Jucá (RR), Edison
Lobão (MA), Valdir Raupp (RO)
e Jader Barbalho (PA) e os ex-senadores José Sarney e Sérgio Machado “integraram núcleo político de organização
criminosa estruturada para desviar em proveito próprio e alheio
recursos públicos e obter van-

tagens indevidas”, tendo recebido R$ 864 milhões em propina por contratos na Petrobrás.
O caso refere-se a um inquérito da Operação Lava Jato, aberto em março de 2015. A PGR
sustenta que a atuação dos políticos do PMDB causou prejuízos de R$ 5,5 bilhões à Petrobrás e de R$ 113 milhões à sua
subsidiária Transpetro.
Certamente, cabe à Justiça
averiguar as provas contra esses políticos. Se não deve haver espaço para qualquer tipo
de impunidade, muito especialmente a lei deve ser cumprida
quando se refere à atuação de
pessoas que ocupam ou ocuparam altos postos na vida pública. No caso, os denunciados
são, ou já foram, membros do
Senado Federal. Tais elementos não permitem, no entanto,
afirmar que o PMDB e outros
partidos políticos são organizações criminosas.
É importante entender o que
dizem as investigações da Lava
Jato. Elas revelaram que, nas
administrações petistas, foi instalado um sistema criminoso
no núcleo do poder público,
com a cooptação de vários políticos de diferentes legendas.
Isso não é o mesmo que dizer,
como equivocadamente tenta
induzir a PGR, que os partidos
políticos eram organizações criminosas. Por mais que haja criminosos num partido, isso não
transforma o partido numa organização criminosa.
Reconhecer essa realidade
não representa qualquer desculpa para os políticos que desviaram recursos ou causaram

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

O Amor pagou nossos pecados

Jesus deseja que creiamos
em Seu amor e em Sua misericórdia.
Todos os pecados estão perdoados, os de ontem, os pequenos e grandes, os de amanhã e os da semana que vem.
Jesus já pagou a nossa dívida.
Ele Senhor conhece nossa fragilidade; nós, porém, parecemos ter medo disso.
Quando menos esperamos,
erramos. Por amor, não queremos pecar, uma vez que Jesus foi tão bom conosco, entretanto, quando vacilamos e
cometemos uma infração, não
temos de receber acusações do
inimigo, nem da nossa própria
consciência. Precisamos assu-

mir o perdão de Jesus.
Como se faz isso? Reconhecendo, verdadeiramente, que
pecamos. Não agindo como
avestruz, que esconde a cabeça debaixo da terra. Se necessário, recebendo o sacramento
da penitência, que é maravilhoso, sem temer as acusações
do inimigo. Temos medo de
olhar para Deus e de tirar os
olhos dos nossos pecados.
Jesus diz: “Olhem para mim,
voltem os seus corações para
mim”. O Senhor quer que entendamos que Ele nos ama e
que é misericordioso. Ele deseja que creiamos em Seu amor
e em Sua misericórdia.

O crime e a política

A atuação do Ministério Público deve se ater estritamente ao
campo jurídico. Tudo o que passa daí cai no terreno da política,
fora de sua competência. A Operação Lava Jato deve perseguir
os crimes, não a política

prejuízos aos cofres do Estado, das estatais e das empresas de capital misto. Havendo provas de seus crimes, devem ser exemplarmente punidos. O que não se deve fazer é confundir os papéis de
cada um dentro do esquema
criminoso. Ao se apresentar
determinado partido como
um “quadrilhão”, apresentam-se seus integrantes como
quadrilheiros, o que é evidentemente equivocado. O fato
inegável é que, se se abrigam
na legenda alguns criminosos, a maioria dos que nela
militam é honesta.
Além de causar uma injustiça à honra de políticos honestos, essa deliberada confusão reforça o distanciamento e, em muitos casos, a rejeição da população em relação à política e suas instituições, como se fossem todas corruptas. Assim, a política fica parecendo uma prática ineficaz, esbanjadora e
criminosa por definição. E,

nesse caso, a democracia será tão vil quanto a política.
A indistinção de papéis ainda
beneficia o verdadeiro chefe
do sistema criminoso, que se
vê premiado com a possibilidade de ser encarado apenas como um criminoso a
mais, sem uma adequada avaliação de sua responsabilidade, multiplicada pelo exercício de função pública.
A atuação do Ministério
Público deve se ater estritamente ao campo jurídico. Tudo o que passa daí cai no terreno da política, fora de sua
competência. A Lava Jato deve perseguir os crimes, não
a política. E se criminosos se
aproveitam da política para
exercer seu ofício asqueroso,
é justamente nessas horas
que é mais necessário o estrito respeito às alçadas institucionais de cada agente da
lei, na preservação simultânea da ordem e da democracia. (O Estado de S. Paulo)

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

Alianças...

Quando assumimos um compromisso com alguém, firmamos com o
outro uma aliança.
Aliançanãotemcomeçonemfim,
éalgoquesepressupõeparasempre,
sem hora nem dia para terminar, ou
pelo menos assim deveria ser.
Secontemplarmosumaaliançaveremosqueháumafusãodassubstânciasqueacompõe,caracterizandoum
elo forte e indissolúvel entre as partes
que se aliam.
Maspareceque,nomundodehoje, o valor da aliança e seu real significado tem sido deixado de lado.
Pessoas se aliam umas as outras
porprazopuramentedeterminado,ou
seja,aaliançapermaneceenquantoo
outro estiver satisfazendo aos meus
interesses.Passadoesteperíodo,joga-se fora a aliança, como se ela não tivesse valor algum.
Pessoassealiamsemaomenosse

conhecerem,muitasvezesporconveniência ou por influência de terceiros.
Pessoascolocametiramaliançado
dedo, com tanta facilidade e rapidez
que chegam a assustar aqueles que
ainda acreditam que existe algo realmente verdadeiro entre os aliados.
Aliança pressupõe conhecimento
e admiração mútua. Aliança requer
disponibilidade,diálogo,compromisso,
responsabilidade. Aliança requer sinceridade e abertura de coração.
Deusfirmoualiançacomseupovo
desde os primórdios e tem sido fiel.
Deus não nos abandona durante as
tempestades e permanece conosco
em todos os momentos.
E nós? Que alianças temos feito?
Emnomedequetemosnosaliadoaos
outros? Que valor temos atribuído a
este sinal sagrado de cumplicidade e
amor?

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

AIRBNB

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Maria Evangelizadora
Na visita a Isabel, Maria
foi evangelizadora no sentido mais completo e estrito
do termo. Maria levou Jesus
e o fez acontecer na vida de
João Batista e de seus pais
Isabel e Zacarias. Porque Maria levou Jesus, houve grandes maravilhas naquela família. Eis a evangelização:
fazer Jesus acontecer!
Maria sempre teve consciência lúcida a respeito da
necessidade do ser humano
conhecer Jesus, aceita-lo como Deus, Salvador e Senhor,
e fazer-se discípulo fiel do
mestre. Em Caná da Galiléia,
no milagre da transformação
da água em vinho, o acontecimento mais importante
não foi o de terem tido muito vinho para beber. O mais
importante foi o fato de, vendo o milagre pedido por Maria, “os discípulos acreditaram nele”. Maria fez “Jesus
acontecer na vida dos discípulos”, pois haviam sido chamados apenas há três dias,
e não tinham ainda muito

clareza de quem era aquele
galileu. No milagre, Jesus
aconteceu na vida dos discípulos. Foram evangelizados. Creram nele, e o seguiram com maior segurança
pessoal. Evangelizar é fazer
Jesus acontecer na vida das
pessoas para que “creiam
nele, o aceitem e o sigam como a um mestre”. Quando
Jesus acontece, tudo o mais
virá por acréscimo. Sem evangelização verdadeira, não há
verdadeiro cristianismo, nem
verdadeiro catolicismo, nem
Igreja viva. Pois, sem Jesus
vivo, Salvador e Senhor, como haveria cristianismo? Maria é, na verdade, a estrela
humana maior de evangelização. Ela gerou Jesus no corpo e no coração, para dá-lo
à humanidade e, em particular, a cada um de seus filhos adotados sob a cruz redentora de Jesus.
Maria, estrela da Evangelização, fazei Jesus acontecer em nossos corações!
Fonte: padrealírio.com

Fim da faculdade. Joe vendia seus objetos na garagem de casa. Um estranho
para, compra um quadro e
conta que estava em viagem
pelos EUA. Eles decidem tomar cerveja juntos.
Uma pergunta: “onde você vai dormir hoje?” Uma
resposta: “não sei”. E um
convite: “posso emprestar
um colchão de ar e ceder o
chão da sala”. O homem
aceitou. Durante a madrugada, Joe ficou receoso. Mas
correu tudo bem. No dia seguinte, o homem foi embora e eles se tornaram amigos.
Tempos depois, em São
Francisco, Joe perde o emprego. Reservas esgotadas,
aluguel corrigido e a notícia de que um de seus colegas de apartamento se
mudaria. Tudo ao mesmo
tempo. Era a vida... Mas
uma conferência de designers ocorria na cidade. Não
havia vagas nos hotéis. E
Joe teve uma ideia. Conversou com Nathan, com quem
também dividia a casa, e
sugeriu que hospedassem
pessoas da conferência por
20 dólares. Contou-lhe sobre a experiência anterior.
Explicou-lhe que bastariam
colchões de ar e café da manhã. Nathan topou. Anunciaram na internet: Colchão
de Ar e café da manhã ou
“AirBed & Breakfast ”. Deu
certo, pagaram o aluguel.
Um negócio: hospedar
estranhos em casa. Um con-

vite: Brian aceitou ajudá-los no projeto. A mudança de nome: “AirBed & Breakfast ” era grande demais.
Reduziram-no para Airbnb.
Hoje, 800 mil pessoas
por dia cedem suas casas
ou ficam em casas cedidas
em 191 países por meio da
Airbnb. É a maior rede de
“hotelaria” do mundo.
Em 2017, Joe, 36 anos,
Nathan, 32, e Brian, 36,
foram listados pela Forbes
com patrimônio individual de 3,8 bilhões de dólares.
Mas Joe resume o sucesso: eles acreditaram no caráter hospitaleiro do homem. Acreditaram que pessoas estariam dispostas a
abrir suas casas e hospedar estranhos. Creram que
as visitas teriam cuidado
com a propriedade alheia.
Eles acreditaram no ser
humano.
Lições?
1. Preste atenção no que
já lhe aconteceu. Foi a primeira hospedagem de Joe
que justificou a segunda.
Deus ensina nas entrelinhas;
2. Aposte nos valores
humanos. Pessoas acreditadas tendem a não decepcionar;
3. A dificuldade traz embutida a solução. Se Joe
estivesse empregado, o
Airbnb jamais teria existido. Você só precisa dessa
adversidade para mudar.
(Texto: Samer Agi)
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Prefeitura regulamenta sistema de
diárias através de novo decreto
A Prefeitura de São Lourenço, através do Decreto de Núm.6641,
regulamentou as normas e requisitos para aplicação do sistema de diárias para todos os
servidores municipais, conforme determina a lei (Isso inclui
Prefeita, Vice-Prefeito, Secretários, Diretores, Gerentes, Coordenadores, Assessores e demais
Servidores). O objetivo deste
decreto é a legalização deste
procedimento, e a consequente otimização do uso do dinheiro público para atender as necessidades do servidor, que precisa cumprir os compromissos
de interesse do município em
outras cidades.
Desde o início da atual administração, esta é uma proposta que vem sendo discutida pa-

ra ser implantada com muita
responsabilidade e seriedade,
visto que, até o ano de 2016, o
decreto anterior não atendia os
requisitos exigidos pelo Ministério Público e Tribunais de Contas, ou seja, não era feito de forma eficaz. Sendo assim, as mudanças realizadas a partir desta
data, estão de acordo com as
determinações dos órgãos de
controle externo, visando proteger os servidores públicos,
uma vez que o pagamento ocorrido de forma irregular é passível de cobrança e restituição.
Além disso, o novo decreto
institui a obrigatoriedade do
servidor justificar a necessidade do deslocamento, apresentando comprovantes que atestem que a viagem realmente

ocorreu, tais como declarações de comparecimento, certificados de participação em
cursos, etc.
É importante salientar que
o valor não foi cortado ou reduzido, houve apenas uma
reestruturação na aplicação
das normas, para que os pagamentos fossem feitos dentro da legalidade e de acordo
com a necessidade da viagem,
como quilometragem e tempo gasto de ida e volta para
o destino. Os servidores não
estarão desamparados em
seus trajetos, principalmente os motoristas que viajam
com grande frequência. O itinerário é pré-definido junto
aos departamentos responsáveis, em comum acordo.

Prefeitura prorroga prazo para
negociação de débitos
A Prefeitura Municipal
prorrogou o prazo para os
contribuintes realizarem
a negociação de débitos
com o município. O prazo
se encerraria nesta semana, porém após grande
procura, a administração
solicitou a alteração na lei
para a prorrogação da data.
“De acordo com a Lei
Municipal n° 3.303 do dia
13 setembro de 2017, fica prorrogado o prazo previsto no §5° do Artigo 1°
da Lei Municipal nº 3.297,
de 19/07/2017, que estabelece o Programa de
Recuperação Fiscal - Refis
2017.”
Agora os contribuintes
terão até o dia 16 de novembro de 2017 para renegociar e solicitar os descontos das multas e juros.
Dessa forma, é possível
pagar as dívidas de impostos atrasados da Prefeitura (IPTU, ISS e outros),
com descontos de até 80%
nas multas e juros de acor-

Fogo consome 3,5 mil hectares em 4 dias na
Serra do Papagaio, entre Baependi e Alagoa
Quatro aviões e dois helicópteros dão apoio no combate dos brigadistas no local.

do com o número de parcelas que o contribuinte
escolher.
Vale lembrar que não é
necessário fazer o pagamento no momento do
acordo, já que a primeira
parcela, ou o valor à vista,
podem ser pagos após 30
dias da assinatura da ne-

gociação.
Os interessados devem
comparecer à Prefeitura
Municipal (Praça Duque
de Caxias – 61 Centro), de
segunda a sexta-feira, das
Mais de 3,5 mil hecta- pagaio foram queimados
12h às 18h, munidos de
res do Parque Serra do Pa- em um incêndio. As áreas
RG e CPF.
mais atingidas ficam nos
municípios de Baependi
e Alagoa.
Aniversário
Segundo o Corpo de
Bombeiros, o combate foi
feito com o uso de abafa-

dores, enxadas, bombas
costais e apoio aéreo.
Ao todo, foram quatro
aviões e dois helicópteros
utilizados no combate, que
também já conta com 179
brigadistas trabalhando
no local. (G1 Sul de Minas)

DOM ZECA
A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Música

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Diretoria Executiva do São Lourenço Country Clube, por esta via própria, conforme disposições estatutárias convoca o sócio proprietário do título a seguir numerado (não tendo sido encontrado pelo correio) para que compareçam à sede social do clube – em sua secretaria, à rua J.C.
Soares, 400, de terça a sábado, das 08:40 às 17:00, até o dia
10 de SETEMBRO de 2017, com a finalidade de sanar pendências de mensalidades, sob pena de, não o fazendo, ficarem
constituídos em mora retomando os títulos a integrar o patrimônio social do clube.
NÚMEROS DOS TÍTULOS: 106 – 181 – 410.

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

EXPEDIENTE

O Coral Vozes da Cela do Presídio de São Lourenço, se apresentou no último dia 08, na abertura solene da XXIV Exposição
Nacional de Orquídeas, na Quadra Pedro Melo, Ilha Antônio
Dutra.
Com um repertório bem variado de músicas da Mpb, o coral
foi muito aplaudido pelo público presente.

São Lourenço, 24 de AGOSTO de 2017.
Comemorando mais um aniversário no último dia 16, nosso
amigo Vereador Ricardo Nogueira (Toddy), para quem enviamos
milhões de felicidades. E rogamos a Deus, que lhe conceda vida
longa e feliz.
Parabéns!!!

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.

______________________________________
Everson Carlos da Silva
Pres.da Diretoria Executiva.

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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Verba liberada pelo Ministério da
Educação não alivia crise nas federais
Última liberação de recursos não foi suficiente para estancar reclamações e crise no setor. Instituições dizem que dinheiro foi consumido por dívidas e há relatos até de falta de cobaias

Apesar do anúncio de verbas
pelo Ministério da Educação (MEC)
no último dia 6, a liberação a conta-gotas do orçamento previsto
para este ano para custeio e investimentos nas instituições federais de ensino vem imobilizando
expansões, paralisando obras e
ameaçando a quitação de dívidas
com fornecedores e prestadores
de serviços já realizados, sustentam as direções e reitorias. Na Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), por exemplo, há professores e laboratoristas em unidades como o Instituto de Ciências
Biológicas que já reclamam de falta de camundongos e outras cobaias para experimentos, o que
prejudica as pesquisas. Na véspera do feriado, o ministro da Educação, Mendonça Filho, autorizou
a liberação de R$ 147.229.049,00
para universidades e institutos federais em Minas Gerais, o que segundo gestores representa 5% da
verba orçamentária aprovada para o ano, atingindo, no acumulado, 80% do que é devido. Ao todo,
as 17 instituições mineiras receberam R$ 83.293.659 de repasse
financeiro (verba efetivamente
transferida) e R$ 63.935.390 de
recursos orçamentários (ampliação de limite de gastos com investimentos, custeio e obras). Já o
MEC sustenta que não há falta de
recursos para o setor.
Em meio à controvérsia, funcionários de instituições federais
de ensino em Minas prometem
aderir hoje ao protesto convocado nacionalmente contra a crise,
segundo o sindicato dos trabalhadores (SindIfes). Universidades como a UFMG afirmam que o total
liberado até agora pelo governo
federal está comprometido com

obras e serviços já prestados, não
podendo ser usado para ampliação ou criação de estruturas de
ensino, como laboratórios e espaços de aprendizado. Pelo câmpus
Pampulha há várias obras paralisadas justamente por falta de dinheiro.
Na Federal de Ouro Preto (Ufop)
os recursos foram completamente direcionados a ações prioritárias, como a perfuração de um poço artesiano para que a instituição
não fique sem água e a finalização
da reforma do edifício principal,
o centro de convergência, afirma
o pró-reitor de Planejamento e
Desenvolvimento, Cláudio Eduardo Lana. “Logo no início do ano,
o MEC reduziu 50% dos recursos
de capital e 25% dos de custeio.
Em seguida, do que seria liberado,
avisou que 30% do capital e 10%
do custeio seriam contingenciados (bloqueados). Estamos neste
drama, sem saber se vamos receber com frequência aquilo que é
devido. Dos 5% liberados na última quarta-feira (dia 6) já comprometemos tudo com os fornecedores”, conta.
O professor Marcos Horácio
Pereira, coordenador do Núcleo
de Apoio de Pós-Graduação e da
área de Insetos Hematófagos da
UFMG, ressalta que já há um grande prejuízo na pesquisa. “Esses 5%
trazem um alívio, mas a situação
ainda é muito complicada. Sofremos queda na pesquisa. O número de teses e dissertações foi reduzido, pois não é um problema
que vem de agora, mas desde o
fim de 2014 e 2015. Tivemos corte, por parte da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), de 75%
no custeio das bolsas e 100% nos

programas de pós-graduação do
país. A UFMG teve, inclusive, que
pagar R$ 2 milhões em bolsas que
estavam em andamento, e isso
com o orçamento já prejudicado”,
disse. De 2014 para 2016, o número de bolsistas caiu de 6.240
para 4.662, disse.
Para o coordenador, o futuro
do país também pode ser prejudicado com a diminuição do investimento. “Quando voltarmos
a crescer, não vamos conseguir o
ritmo dos últimos 10 anos, por falta de profissionais capazes de desenvolver projetos. Muitos pós-doutorandos estão saindo do estado e indo para outros, que têm
como características manter as
pós-graduações. Situação ainda
mais grave é a saída de pessoas
do país, e elas dificilmente vão voltar”, criticou.
Segundo o professor, a crise
vem alterando a rotina dos pesquisadores, em situações como a
diminuição da quantidade de cobaias nos laboratórios. “Em grande parte da área biomédica, um
dos insumos mais importantes são
os animais de laboratório, sobretudo os geneticamente modificados, que são de essencial importância para pesquisas de ponta.
Eles são menos resistentes e precisam de um cuidado mais detalhado, e isso está faltando. Então,
afeta o sistema como um todo”,
comentou.
OUTRAS INSTITUIÇÕES O Cefet-MG informou, por meio de sua
assessoria de imprensa, que espera a liberação total dos recursos
previstos no Orçamento 2017: “Caso não haja essa liberação, aí sim
haverá prejuízos na manutenção
e investimentos”. A Universidade
Federal de São João del-Rei (UFSJ)

afirmou, por meio de nota, que
qualquer liberação orçamentária
abaixo do esperado trará problemas. “A UFSJ tem conseguido arcar com seus compromissos, pois
se antecipou em adotar diversas
medidas de racionalização das despesas, permitindo até agora que
não ocorressem prejuízos contundentes nas atividades-fim. O não
recebimento da totalidade dos recursos, entretanto, prejudicaria
atividades de ensino, pesquisa e
extensão, além do impacto nas
ações que visam à permanência
dos estudantes por meio da assistência estudantil.”
A Federal de Alfenas informou,
por e-mail, que todas as áreas da
universidade foram afetadas. “Em
relação ao custeio (os 5% liberados), está sendo dada prioridade
aos contratos referentes a limpeza, vigilância, energia elétrica, água,
esgoto, telecomunicações e bolsas
de alunos e assistência estudantil.
A liberação de 5% de investimento foi integralmente para obras em
andamento”, afirma o texto.
Também receberam recursos

liberados pelo MEC as federais de
Juiz de Fora (UFJF), do Triângulo
Mineiro (UFTM), do Vale do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM),
de Itajubá (Unifei), de Lavras (Ufla),
de Uberlândia (UFU), de Viçosa
(UFV) e os institutos federais de
Minas Gerais (IFMG), do Norte de
Minas (IFNMG), do Sudeste de
Minas (IF Sudeste de MG), do Sul
de Minas (IF Sul de Minas) e do
Triângulo Mineiro (IFTM).
Em todo o país, o total liberado foi de R$ 1 bilhão. Este ano, o
ministério liberou R$ 5,138 bilhões
para as federais em limite para
empenho do orçamento, sendo
R$ 4,551 bilhões para despesas
de custeio e R$ 586,8 milhões para investimento.
MEC sustenta que há verbas
não sacadas
Em nota, o MEC informou ontem que as liberações de recursos
para as instituições federais vêm
ocorrendo durante todo o ano,
como é de rotina. Sustentou ainda que há dinheiro já disponibilizado pelo ministério que não foi

retirado por universidades mineiras. Segundo a pasta, a liberação orçamento de capital, para compra de equipamentos e
investimentos, passou de 45%
para 50%. “Para as universidades mineiras, o MEC já liberou
cerca de R$ 880 milhões, mas
as universidades só empenharam cerca de R$ 640 milhões.
Ou seja, ainda há aproximadamente R$ 240 milhões disponibilizados e não empenhados
pelas universidades federais em
Minas Gerais”, sustenta o texto.
Já a liberação do orçamento
de custeio, que é usado para a
manutenção das instituições,
passou de 75% para 80%, segundo o MEC. “Como já se passaram oito meses (70% do ano),
o MEC liberou 10% além do percentual correspondente ao período, suficiente para pagamento de despesas de custeio em
todas as universidades e institutos do país”, afirmou a pasta.
(Estado de Minas)

Governo de Minas Gerais lança
novo portal para turismo

Plataforma digital funcionará como ferramenta para divulgar e promover os principais destinos turísticos do estado

O Governo de Minas Gerais,
por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), lançou, nesta quarta-feira (13/9),
o portal Minas Gerais (www.
minasgerais.com.br), em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Econômico de
Minas Gerais (Codemig). O lançamento foi realizado durante
o I Encontro de Gestores Públicos Municipais do Turismo
de Minas Gerais, que integra a
Semana do Turismo Mineiro,
dentro das comemorações ao
Dia do Turismo, celebrado no
dia 27 de setembro. O evento
tem a participação do Sebrae-MG.
O novo portal tem como objetivo divulgar e promover os
destinos turísticos de Minas
Gerais e poderá ser uma importante ferramenta de promoção e gestão para todos os agentes do setor, como secretarias
municipais de turismo e agências de viagem, já que terá também uma plataforma para comercialização dos produtos.
Estreitando a relação entre o
turista e os equipamentos turísticos, o portal unificou, com
base no inventário dos muni-

cípios mineiros, informações
essenciais à cadeia produtiva
do turismo.
O secretário de Estado de
Turismo de Minas Gerais, Ricardo Faria, comemorou a entrega. “Estamos extremamente felizes com mais essa conquista. Além de possibilitar a
divulgação dos atrativos turísticos das cidades mineiras, a
plataforma oferece serviços de
comercialização que beneficiam
tanto o visitante quanto o trade. Nosso foco é facilitar a gestão e apresentar o estado de
forma que, ao navegar pelo site, o usuário se sinta motivado
a conhecer a nossa cultura, história e belezas”, afirmou.
Os estabelecimentos terão
visibilidade dentro da plataforma, permitindo que o proprietário possa qualificar seu empreendimento, contar sua história e mostrar os diferenciais.
“Essa é uma oportunidade do
empreendedor fomentar seus
negócios por meio de uma ferramenta oficial”, completa Faria.
Feira Venha Viver Minas Gerais
Dando continuidade à pro-

gramação da Semana do Turismo Mineiro, nos dias 14
e 15 de setembro a Secretaria de Turismo de Minas Gerais vai realizar a feira Venha
Viver Minas Gerais. O evento acontecerá na Cidade Administrativa, de 10h às 16h,
no túnel do prédio Gerais, e
contará com a participação
dos circuitos turísticos.
A 1ª Feira dos Circuitos
Turísticos de Minas Gerais
traz como proposta a promoção dos destinos turísticos
mineiros para os servidores
públicos que trabalham na
Cidade Administrativa. O objetivo principal é apresentar
Minas Gerais aos servidores,
estimulando-os a viajar pelo estado. “A nossa proposta é estimular o interesse do
público que visitar a feira,
motivando-o a visitar todas
as regiões do estado. Nossa
ideia é trazer um pouquinho
das peculiaridades mineiras
para despertar o desejo de
conhecer de perto o artesanato, a história e a cultura,
e também a tão famosa gastronomia mineira”, frisou Faria.

O SAAE de São Lourenço comunica a seus usuários que a partir do dia 22/09/2017:
As contas de água somente poderão ser pagas:
No auto atendimento dos Caixas Eletrônicos e Aplicativos dos bancos: BRASIL; BRADESCO,
SANTANDER e ITAÚ.
Presencialmente nos Postos Autorizados: Casa Ferreira e correspondentes bancários (Casas
Bahia, Agência dos Correios, entre outros).
Ficando as Casas Lotéricas e Agências da Caixa Econômica Federal impossibilitadas de receberem as contas.
Débito Automático: As contas poderão ser pagas por Débito Automático nos seguintes Bancos: BRASIL, BRADESCO; SANTADER e ITAÚ.
Informamos também que o SAAE está em fase de credenciamento de novos posto de recebimentos para melhor atendê-los.
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Governo de Minas Gerais promove a inclusão social e
produtiva de jovens em situação de vulnerabilidade

Na próxima terça-feira (19/9), 230 adolescentes recebem a certificação em sete cursos realizados em 10 aglomerados da capital

Minas Gerais tem contribuído para a autonomia e inclusão social e produtiva de jovens
em situação de vulnerabilidade
social. Na próxima segunda-feira (18/9), 230 jovens de dez
comunidades de Belo Horizonte recebem os certificados de
capacitação nos Cursos de Formação Inicial e Continuada.
Eles foram beneficiados pelo projeto Trampos, uma das
linhas de ação do Programa Juventudes da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social (Sedese), que
busca garantir oportunidades
de qualificação profissional e
geração de renda para esse segmento da sociedade.
A solenidade para entrega
dos certificados acontece na

próxima terça-feira (19/9), no
Centro de Referência da Juventude (CRJ), na Rua dos Guaicurus 50, em Belo Horizonte. O
evento começa às 16h com uma
mostra cultural, onde jovens
vão apresentar seus talentos
nas áreas de artesanato, canto
e dança, entre outras atividades. A formatura e entrega dos
certificados acontece das 18h
às 19h30.
Cursos
Os adolescentes realizaram
cursos de analista de redes sociais, editor de projetos visual
gráfico, assistente de produção
cultural, organização de eventos, confeitaria, desenvolvedor
de aplicativo para dispositivos
móveis, além da capacitação
em mecânica de motos.

Foram beneficiados nesta
segunda etapa de qualificação
jovens das comunidades do Alto Vera Cruz, Taquaril, Granja
de Freitas, Morro das Pedras,
Jardim Felicidade, Santa Lúcia,
Santa Rita de Cássia, Papagaio
e Estrela, bem como do Aglomerado da Serra.
“A estrutura e a metodologia dos cursos foram muito boas porque possibilitam que os
alunos apliquem os conhecimentos que adquiriram durante as aulas”, avalia Devison Lucas da Silva Oliveira, morador
do Morro das Pedras, que receberá a certificação no curso
de assistente de produção cultural. Ele considera que, a partir do qualificação, os alunos
têm a capacidade de empre-

HOSPITAL DA FUNDAÇÃO CASA DE CARIDADE DE SÃO LOURENÇO
CONSELHO FISCAL
Conselheiros:
Hélio Antônio Maduro
Rodolfo Anderson Andrade Alves
Alvarim Augusto Machado
Verificação, conferência e fiscalização das contas do exercício de 2016, contabilizada no período de 01/01 a 31/12/2016
O Conselho Fiscal do Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço, realizou,
acompanhou e conferiu toda a documentação contabilizada durante o período acima referido, não havendo, na documentação apresentada pela contabilidade do Hospital, qualquer irregularidade. O trabalho foi feito através de conferência de todo material apresentado, estando arquivados em ordem de forma regular mês a mês, de fácil verificação e transparência.
Diante do exposto, este Conselho recomenda aos Senhores membros do Conselho Curador a
aprovação das contas do exercício do ano de 2016.
Cabe aqui, na oportunidade, recomendar uma moção de reconhecimento a todos os funcionários do setor de contabilidade do Hospital, que sempre estiveram prontos a responder
todos os questionamentos a prestar qualquer tipo de ajuda no desempenho de nossos trabalhos. Ressaltando, ainda, o excelente trabalho que eles vêm desempenhando tanto no controle do dia a dia quanto na guarda e conservação dos documentos a eles pertinentes. Ao
Conselho Diretor e ao Provedor ressaltamos o esforço diário para oferecer aos pacientes e familiares um atendimento respeitoso, técnico e humanitário; nos investimentos destacamos
as inúmeras mudanças na capacitação do pessoal, nas reformas estruturais, nos investimentos em todos os setores, principalmente na Ala I, reformando e modernizando os apartamentos. Na Quimioterapia, serviço este considerado um alento para os pacientes de nossa cidade
e cidades vizinhas, que hoje precisam se deslocar até a cidade de Varginha, para receberem
tratamento oncológico. Ao Diretor Clínico, aos médicos, enfermagem e os serviços auxiliares
de diagnóstico e tratamento, reconhecemos o empenho para atender com dignidade e presteza todos àqueles que procuram os nossos serviços. Por fim, vimos no Conselho Curador o
desprendimento, a vontade de servir e a participação ativa em todas as reuniões, discutindo
e apreciando todos os assuntos na procura de achar o melhor caminho para servir a população.
Diante do acima exposto, dos contatos e inúmeros relatos de pessoas da comunidade direta e indiretamente, bem como de comentários diversos trazidos até nós, concluímos que o
nosso Hospital tem cumprido com louvor o seu mister, com um grau de aprovação elevado.
São Lourenço, 12 de julho de 2017
_________________
Hélio Antônio Mauro

___________________________
Rodolfo Anderson Andrade Alves
_____________________
Alvarim Augusto Machado
EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Oficial Interino do Serviço Registral de Imóveis da Comarca de São Lourenço/MG, com
endereço na Rua Dr. Melo Viana, n° 307, Centro, inscrito no CNPJ n° 21.409.354/0001-34, com
base no parágrafo 4°, do Art. 26 da Lei n°. 9.514/97, vem INTIMAR VANESSA CONSTANTINO
DE ALMEIDA, brasileira, solteira, inscrita na identidade n° 111648192-SSP-RJ, inscrita no CPF
n° 096.430.617-44, não encontrado no endereço indicado: Alameda Homero Candido da Silva, n° 135, Residencial Carioca, São Lourenço/MG), para, no PRAZO DE 15 DIAS, comparecer
nesta Serventia e efetuar o pagamento das prestações com vencimentos em 06.05.2017 a
06.07.2017 referente as parcelas de nº 025/026/027, perfazendo até a data de 25.07.2016 o
montante de R$ 8.409,63 (Valor fornecido pelo credor), bem como as vincendas, acrescidas
de juros, correção, encargos contratuais e despesas cartorárias, cujo valor total será apurado
na data do efetivo pagamento. A presente dívida é oriunda do Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel
e Outras Avenças datado de 06 de abril de 2015, contrato n° 144440850996-4, Alienação Fiduciária em Garantia( Cédula de Crédito Imobiliário) celebrado entre VANESSA CONSTANTINO
DE ALMEIDA,acima qualificado e, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com sede no setor bancário
sul, quadra 04 lotes ¾, em Brasília/DF, inscrita no CNPJ:003.60.305.0001-04 , para compra do
imóvel de n°135 com a área construída de 196,09m², situado na Alameda Homero Candido
da Silva, nesta cidade, e seu respectivo terreno, devidamente matriculado nesta Serventia, no
Livro 02, sob o n° 15.347. O não comparecimento no prazo estipulado, observadas as exigências legais, acarretará a CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE em nome do credor fiduciário, ou
seja, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Caso já tenha efetuado o pagamento ou celebrado algum
acordo junto ao credor fiduciário, favor comparecer nesta Serventia, no mesmo prazo, e apresentar os comprovantes de pagamento e/ou acordo para que possamos tomar as devidas providencias. São Lourenço / MG, 14 de setembro de 2017.
JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA
OFICIAL INTERINO

ender, colocando em prática
tudo que absorveram no curso.
Devison Lucas afirma que
além do aspecto do empreendedorismo, os cursos contribuem também para a formação
de um pensamento crítico em
relação a diversos temas. “Nos
faz pensar e abrir os olhos, pois
discutimos também durante a
capacitação assuntos sociais,
com temas referentes à favela,
à periferia e também sobre racismo e outros preconceitos”,
diz.
Os cursos da Sedese em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (SEE) foram realizados pelo Instituto Yara Tupynambá, de Belo Horizonte,
e pela empresa Foco Opinião
e Mercado, de Santa Catarina.
Projeto Trampos
O projeto Trampos busca a
inclusão social e produtiva de
moradores de regiões em situ-

ação de vulnerabilidade social
a partir do mapeamento das
potencialidades socioeconômicas dos territórios e das oportunidades de emprego e de empreendedorismo, levantados
anteriormente pelo Programa
Juventudes.
Neste ano, a oferta de cursos de formação profissional
em Belo Horizonte teve início
em abril, com a capacitação de
216 jovens, cuja formatura aconteceu em junho. A certificação
só é fornecida aos adolescentes que tiveram, no mínimo,
75% de frequência.
Grande parte das vagas disponibilizadas nessa qualificação priorizou jovens encaminhados pela Rede de Proteção,
que inclui profissionais dos serviços locais de assistência social, da educação, da saúde e
de outros segmentos, que identificam os jovens que têm o per-

fil para o projeto.
Em 2017, o projeto destinou 1.220 vagas para capacitação, distribuídas nos municípios de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Ribeirão das
Neves e Passos. Para o próximo
ano, a Sedese pretende levar
o Trampos a mais 10 cidades
no estado: Uberlândia, Governador Valadares, Montes Claros, Juiz de Fora, Divinópolis,
Teófilo Otoni, Paracatu, São
João del Rei, Diamatina e Curvelo.
Ao final de 2018, o projeto
estará presente em 15 municípios mineiros, com previsão
de oferta de cursos de qualificação e orientação profissional para cerca de 8 mil adolescentes, com o apoio das Diretorias Regionais da Sedese,
que estão presentes em 21 cidades polos do estado. (Agência Minas Gerais)

EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO CONTINUADO 2018
O Diretor da Faculdade Victor Hugo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade
com o § 3º do art. 32 da PN nº 40/2007, torna público que se acha instituído o Processo Seletivo com a finalidade de ocupação das vagas para o 1º e 2º Semestres letivos de 2018 que
será realizado em uma única etapa, sendo ao mesmo tempo qualificatório e classificatório,
dando acesso ao curso de Pedagogia com 90 vagas e duração de 7 semestres, Curso de História com 50 vagas e duração de 4 anos, ao curso de Administração com 50 vagas e duração de
8 semestres, aos cursos de Gestão Comercial, Recursos Humanos, Negócios Imobiliários, Gestão Pública e Gestão da Qualidade, todos com 50 vagas e duração de 4 semestres ou ainda
algum novo curso que possa ser autorizado neste período, todos no período noturno, cuja
primeira avaliação para o 1º semestre acontecerá no dia 15 de setembro de 2017 às 19:30h e
para o 2º semestre no dia 19 de março de 2018 às 19:30h. Caso as vagas não sejam preenchidas será aberto o Processo Seletivo Continuado, cujas inscrições podem ser feitas a partir de
18 de setembro de 2017 para o 1º semestre e 21 de março de 2018 para o 2º semestre, através do site www.victorhugo.edu.br ou na secretaria da Faculdade, cujas avaliações poderão
ser agendadas, a partir desta mesma data, com exames de segunda a sexta feira nos horários de 9 horas, 14 horas e 20 horas, ou ainda nos sábados e domingos, sempre às 9 horas,
em datas previamente divulgadas em nosso site, na Faculdade Victor Hugo, à Avenida D.Pedro
II, 135 – São Lourenço. Para inscrever-se o candidato deverá preencher formulário disponível
no site, pagar a importância de R$ 30,00. Não haverá devolução da taxa de inscrição exceto
quando não formar turma. Não haverá revisão de provas. O candidato deverá apresentar o
comprovante de inscrição e o documento de identidade utilizado no ato da inscrição no dia
da prova. As matrículas dos candidatos classificados serão sempre imediatamente após o resultado, tendo até 24 horas após o mesmo para efetuá-la, sendo que esgotado este prazo, a
Faculdade poderá convocar novo candidato. As matrículas não efetuadas dentro do prazo previsto não garantem a vaga do candidato em data posterior, estando este sujeito a novo processo seletivo. A secretaria da Faculdade efetuará matrículas das 8h e 30 min. às 21h., onde
o aluno apresentará obrigatoriamente os documentos constantes no Edital de Processo Seletivo 2018 disponibilizado na íntegra no site www.victorhugo.edu.br. A utilização de documentos falsos como meio comprobatório de Conclusão do Ensino Médio anulará, a qualquer tempo, todos os atos escolares publicados no nome do interessado. As matrículas que se façam
por determinações judiciais, ficarão na dependência do que venha a decisão final pelo Poder
Judiciário. A inscrição ao Processo Seletivo implicará na aceitação plena das normas estabelecidas no presente Edital, na legislação específica e do Regimento da Faculdade Victor Hugo.
O cancelamento da matrícula pela não apresentação dos documentos exigidos para a mesma
no período fixado para a entrega destes não dará direito a reembolso dos valores pagos e abrirá vaga para o candidato classificado seguinte, conforme o resultado do Processo Seletivo. A
Faculdade Victor Hugo reserva 40% (quarenta por cento) de suas vagas, respeitadas as vagas
de cada curso, para os inscritos pelo ENEM. A Mantenedora reserva-se o direito de não iniciar
turmas com menos de 25 alunos matriculados pagantes, sendo que nesta hipótese, serão reembolsados pelo valor pago na inscrição. São Lourenço, MG, 01 de setembro de 2017. Adolfo
Cherman Direzenchi - Diretor da Faculdade Victor Hugo.
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Motociclista morre após bater
em caminhão na BR-267
Homem estava sem documentos em moto sem placas. Ele morreu no local.
Um motociclista morreu
após bater em um caminhão
na BR-267, entre Baependi
e Aiuruoca, na manhã deste
domingo (17). De acordo com
a Polícia Rodoviária Federal,
a moto estava sem placas e
a vítima, sem documentos.

O caminhão seguia sentido Juiz de Fora (MG) quando
a motocicleta teria saído de
uma estrada de terra e entrado na frente do caminhão.
O motorista contou à polícia
que tentou frear, mas não
conseguiu evitar a batida. O

motociclista morreu no local.
O motorista fez o teste do
bafômetro, que deu negativo, e foi liberado pelos policiais. O corpo do homem
foi levado para São Lourenço. (G1 Sul de Minas)

Secretaria de Esporte vai promover
festival de areia
Já estão abertas as inscrições
para as equipes que quiserem
participar do Festival de Areia
de São Lourenço. O evento vai
acontecer entre os dias 06 e 15
de outubro no estacionamento
da Praça Brasil, e vai contar com
as modalidades de Vôlei (4 Circuito Jopan de Vôlei), Futebol,

Peteca, HadBeach e Futebol dos
Veteranos.
Os interessados devem se
inscrever até o dia 27 de setembro na Secretaria de Esporte e
Lazer, localizada na Ilha Antônio
Dutra.
Os jogos vão acontecer du-

rante todo o dia, e através da
uma parceria com a Secretaria
de Turismo e Cultura haverá também uma programação cultural
- ainda será divulgada - que
acompanhará o evento esportivo.
Mais informações: 3331-4945.

Atenção motoristas – Nova
sinalização no Centro

A partir desta terça-feira (12), como medida de segurança, os motoristas não podem realizar
a conversão à esquerda ao saírem da Praça Duque de Caxias, em frente ao Fórum, na saída localizada em frente ao Parque das Águas.
Esta medida foi tomada devido as frequentes recorrências de acidentes no mesmo local, já
que possui um alto número de veículos e pedestres diariamente neste ponto da cidade. A proposta é justamente evitar os acidentes.
Antes, os motoristas que saíam da Prefeitura em direção ao Centro, realizavam a conversão
à esquerda em direção à rua Dr. Olavo Gomes Pinto. Agora, eles devem seguir à direita e realizar a conversão na rotatória para voltarem ao Centro, ou então, podem utilizar a outra saída pela Av. Comendador Costa. (veja como mostra o mapa com as duas opções).
O motorista que não respeitar a conversão, estará sujeito à multa de R$195,23, e por se tratar de uma infração grave, ainda somará 5 pontos na Carteira de Habilitação.
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Câmara tentará votar reforma política antes
de receber denúncia contra Temer
A Câmara dos Deputados tentará votar nesta semana a reforma política. O objetivo é garantir
a aprovação de mudanças no sistema eleitoral antes de o Supremo Tribunal Federal (STF) encaminhar à Casa a nova denúncia
contra o presidente Michel Temer.
Mesmo assim, líderes partidários relataram estar incertos sobre se será possível votar, de fato,
a reforma política nesta semana.
Enquanto parte dos deputados acredita que ainda há chance de se aprovar mudanças no
sistema eleitoral, outros defendem concentrar esforços numa
versão mais enxuta da reforma,
priorizando a proposta que cria
uma cláusula de barreira e põe
fim às coligações proporcionais.
Os partidos têm pressa em
aprovar mudanças nas regras eleitorais porque o prazo para as alterações terem validade em 2018
termina na primeira semana de
outubro.
No Senado, a reforma política
também estará em debate. Os
senadores podem analisar um
projeto que cria um fundo para
financiamento de campanhas com

recursos atualmente utilizados
no horário eleitoral e nas propagandas partidárias.

Denúncia contra Temer
A possibilidade de a Câmara
analisar a reforma política acontece, contudo, em uma semana
que promete ser movimentada
no mundo político.
A partir de quarta-feira (20),
quando o Supremo Tribunal Federal (STF) julga um pedido de
suspensão de nova denúncia contra Temer, a Câmara pode receber o despacho do Judiciário sobre as acusações.
Depois do recebimento, será
iniciada a tramitação da denúncia. Segundo o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a análise do pedido de abertura de processo contra Temer terá prioridade.
Na semana passada, o peemedebista foi acusado pela Procuradoria Geral da República (PGR)
de ter praticado os crimes de organização criminosa e obstrução
de Justiça. Cabe à Câmara a decisão sobre o prosseguimento da
denúncia.

Enquanto isso, Michel Temer
viajará nesta segunda-feira (18)
para os Estados Unidos, onde participará da Assembleia Geral da
Organização das Nações Unidas
(ONU).
O embarque está previsto para o período da manhã, depois
da cerimônia de posse da nova
procuradora-geral da República,
Raquel Dodge.
CPI da JBS
A CPI mista da JBS tem reunião
marcada para esta terça (19). O
relator, deputado Carlos Marun
(PMDB-MS), integrante da tropa
de choque de Michel Temer no
Congresso, deverá apresentar o
cronograma de atividades da comissão.
Também podem ser votados
pedidos de convocação dos empresários Joesley Batista e Wesley Batista, do procurador Rodrigo Janot, do ex-procurador Marcelo Miller e do ex-diretor do grupo J&F Ricardo Saud.
Comissões
Na quarta-feira (20), uma comissão da Câmara poderá votar
um projeto que proíbe o aborto

VOLTA ÀS AULAS
Pensando sobre isto, me vem à memória, tempos de criança, quando ao retornar
das férias nos aguardava uma redação com o título de “Minhas Férias”, invariavelmente.
Todavia, é importante repensar as férias sob o ângulo da instituição de ensino, onde apenas
as aulas ficam em stand by. Quando falamos em férias escolares, automaticamente pensamos em escolas fechadas, quase abandonadas. Nada mais distante da realidade, principalmente se falarmos da Faculdade de São Lourenço, onde os discentes e os docentes estão
sim, afastados por alguns dias, gozando de uma justa e merecida pausa. Os demais segmentos funcionam a todo vapor, preparando o ambiente para o novo semestre.
São muitas tarefas e inúmeras atividades acontecendo diariamente para que a instituição funcione dentro do padrão de excelência a que se propõe. Trabalho silencioso, aparentemente imperceptível e feito por uma equipe altamente preparada, a quem devemos
honrar e, sobretudo agradecer.
Sem os anjos da guarda da área administrativa, não nos seria possível realizar as
atividades acadêmicas. E a Faculdade de São Lourenço tem a melhor equipe que uma coordenação de curso poderia desejar. Por isto hoje, especialmente, minhas palavras são pra
eles. Gratidão e Reconhecimento além de profundo respeito e carinho são os sentimentos
que lhes dedico. Obrigada pelo apoio e carinho de sempre. Obrigada pelo maravilhoso trabalho que realizam nos bastidores, de forma quase anônima.
Aos alunos e professores que estão retornando, sejam bem vindos a mais um semestre letivo. Que Deus nos abençoe a todos e nos permita mais um período produtivo e,
sobretudo feliz.
Silvana S. Gaspar
Coordenadora do Curso de Direito

em qualquer momento da gravidez. A comissão foi criada no ano
passado, em resposta a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que entendeu não ser
crime a interrupção da gestação
até o terceiro mês de gravidez.
Também na quarta, a Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle tem audiência pública
com o ministro da Agricultura,
Blairo Maggi, para discutir as providências tomadas em relação à
operação Carne Fraca, da Polícia
Federal (PF).
Já na Comissão de Minas e
Energia, uma audiência pública
na quinta-feira (20), sobre privatizações de hidrelétricas, tem pre-

sença prevista dos ministros do
Planejamento, Dyogo Oliveira, e
de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho.
Senado
Está na pauta do Senado um
projeto do senador Ronaldo Caiado (DEM-GO) que cria um fundo
eleitoral para financiar campanhas com recursos que seriam
disponibilizados com o fim da veiculação de propagandas partidárias e do horário eleitoral gratuito em rádios e TVs comerciais.
A proposta também prevê o
direcionamento das multas aplicadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a partidos para complementar o caixa eleitoral.

Pelo projeto, o horário eleitoral e as propagandas partidárias passarão a ser exibidos somente pelas rádios e TVs públicas. O montante equivalente à
compensação fiscal para emissoras comerciais que hoje veiculam esses conteúdos – cerca
de R$ 1 bilhão – abasteceria o
fundo para financiar as campanhas.
Na semana passada, o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), comprometeu-se
a colocar o projeto em debate
nesta terça. No entanto, não há
consenso entre os senadores para a votação desse projeto, o que
pode adiar sua análise. (G1)
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