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Conheça o trabalho realizado no Posto de Coleta
de Leite Humano no Hospital São Lourenço

Em mais um importante passo para significativas melhorias no atendimento à área materno-infantil de São Lourenço e região, o Hospital São Lourenço instituiu o
Posto de Coleta de Leite Humano - situado à rua Madame Schimidt, em prédio anexo ao Hospital (ligado fisicamente à Maternidade, através de uma passarela coberta). Inaugurada em abril deste ano, a unidade recebe leite em excesso de mães que estão amamentando. Assim, bebês internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
Neonatal da instituição (cujas genitoras têm, naturalmente, dificuldades em amamentar) são beneficiados, pois se evita que sejam alimentados com fórmulas lácteas
derivadas do leite de vaca - bem menos indicadas em relação ao leite materno.
(pág 05)

Leite Humano

Caminhão perde o controle da
direção e bate contra prédio
(pág 04)
no Centro

Criminosos roubam cerca de R$ 50 mil de
Casa
Meninos:
s Alto
agênciados
dos Correios
em Pouso

(pág 04)

Funcionários de empresa responsável pela coleta
de lixo estão cumprindo aviso prévio
(pág 04)
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jornalismo@portalalternativa.com.br

O eleitor e a política
Alguns dos principais envolvidos no debate nacional
sobre a reforma política – entre eles o relator da proposta
em tramitação na Câmara, deputado Vicente Cândido (PT-SP); o presidente da Câmara,
Rodrigo Maia (DEM-RJ); e o
presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro
Gilmar Mendes – reuniram-se
no Fórum Estadão, segunda-feira passada, para expor suas opiniões a respeito do tema. Dentre os muitos aspectos
importantes ressaltados ao
longo do evento, três temas
dominaram as preocupações
dos debatedores: financiamento de campanhas, modelo eleitoral e sistema de governo.
Em todos os casos, ficou claro
que há muitas ideias, mas pouco consenso – salvo o de que
o atual sistema político precisa mudar.
Destaque-se, de início, a
franqueza do deputado Vicente Cândido, segundo quem “a
única coisa que unifica o Congresso é a vontade de se reeleger”. Ou seja, dificilmente
alguma das mudanças discutidas no atual Congresso, a
julgar pelo que diz o parlamentar petista, levará em conta
os prazos mais longos – necessários para o amadurecimento de qualquer modelo
de eleição e representação
que se queira adotar. O resultado da reforma política, tal
como está sendo conduzida
neste momento, será mais um
arremedo do que uma solução.
Para Vicente Cândido, porém, isso não é importante,

pois os eleitores querem que
o Congresso resolva os problemas imediatos do País, e certamente os parlamentares, de
olho nas urnas em 2018, estão
cientes disso. “Não vai ser distritão, distritinho ou distrital
puro que vai salvar o Congresso. Ou o Congresso se debruça sobre uma pauta da vida
real das pessoas ou não serão
esses modelos que salvarão
esse Congresso”, disse o deputado petista, referindo-se
às diversas propostas para o
sistema eleitoral.
De fato, a reforma política
é hoje, infelizmente, um dos
temas mais confusos da agenda nacional, especialmente em
razão da criatividade dos parlamentares que a discutem, e
também graças às intervenções
muitas vezes desastradas do
Judiciário no processo eleitoral, como admitiu o próprio
presidente do TSE no encontro.
Por esse motivo, é provável
que as mudanças a serem aprovadas sirvam tão somente para
satisfazer necessidades políticas
e financeiras imediatas dos atuais partidos e de seus candidatos na eleição do ano que vem,
em detrimento do que realmente importa para o País. Mais uma
vez, corre-se o risco de perder
a oportunidade de discutir o estabelecimento de um modelo
estável, que resgate o sentido
de representação política dos
eleitores, que reaproxime candidatos e cidadãos e que faça
dos partidos sólidos porta-vozes
de interesses ideológicos e políticos claramente reconhecíveis.
(O Estado de São Paulo)

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Mãe de Deus, Mãe da Igreja

O Concílio Ecumênico Vaticano II deu lugar especial
a Nossa Senhora no mistério
de Cristo e da Igreja. Ela foi
escolhida para ser a mãe do
Filho de Deus. Por causa desse privilégio, foi preservada
de todo pecado, é imaculada desde o início de sua concepção. Toda entregue à vontade do Pai, apaixonada por
seu filho, Jesus, envolvida
pelo amor do Espírito Santo, ela é sempre Virgem Maria. Cumprida sua missão de
amor à Trindade santa e à
humanidade, foi elevada, de
corpo e alma, ao céu. Estas
quatro verdades de fé – maternidade divina, imaculada
conceição, virgindade perpétua e assunção ao céu –
são as colunas fundamentais
da mariologia, de nossa devoção a Nossa Senhora.
O Pai nos deu seu Filho
por Maria: Maria nos leva a
Jesus, que nos conduz ao
Pai. Nossa Senhora é a Mãe
da Igreja, corpo místico de
Cristo. Maria, diz o concílio,

“por sua maternal caridade,
cuida dos irmãos de seu Filho, que ainda peregrinam
rodeados de perigos e dificuldades, até que sejam conduzidos à feliz pátria” (LG
62).
Para nós, ela é modelo de
virtudes em sua plena obediência ao Pai, na ternura
por Jesus, na docilidade total ao Espírito Santo e na dedicação à humanidade. Ela
é o perfeito modelo da discípula missionária de Jesus.
É a estrela da evangelização.
Com o concílio, suplicamos à mãe de Jesus e nossa
mãe que continue marcando
presença vital na Igreja peregrina na terra, intercedendo junto a seu Filho para que
todos os povos sejam congregados na paz e na concórdia, no único povo de Deus,
para a glória da Trindade santa!
D. Angélico Sândalo Bernadino – Bispo Emérito de
Blumenau e membro do Instituto Jesus Sacerdote

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza
“Te vira, meu filho. Você sempre poderá
contar comigo, mas essa briga é tua”
A crença de que a felicidade é um direito tem tornado
despreparada a geração mais preparada

Ao conviver com os bem mais
jovens, com aqueles que se tornaram adultos há pouco e com
aqueles que estão tateando para
virar gente grande, percebo que
estamos diante da geração mais
preparada – e, ao mesmo tempo,
da mais despreparada. Preparada do ponto de vista das habilidades, despreparada porque não
sabe lidar com frustrações. Preparada porque é capaz de usar
as ferramentas da tecnologia,
despreparada porque despreza
o esforço. Preparada porque conhece o mundo em viagens protegidas, despreparada porque
desconhece a fragilidade da matéria da vida. E por tudo isso sofre, sofre muito, porque foi ensinada a acreditar que nasceu com
o patrimônio da felicidade. E não
foi ensinada a criar a partir da
dor.
Há uma geração de classe média que estudou em bons colégios, é fluente em outras línguas,
viajou para o exterior e teve acesso à cultura e à tecnologia. Uma
geração que teve muito mais do
que seus pais. Ao mesmo tempo,
cresceu com a ilusão de que a
vida é fácil. Ou que já nascem
prontos – bastaria apenas que o
mundo reconhecesse a sua genialidade.
Tenho me deparado com jovens que esperam ter no mercado de trabalho uma continuação
de suas casas – onde o chefe seria um pai ou uma mãe complacente, que tudo concede. Foram
ensinados a pensar que merecem,
seja lá o que for que queiram. E
quando isso não acontece – porque obviamente não acontece –
sentem-se traídos, revoltam-se
com a “injustiça” e boa parte se
emburra e desiste.
Como esses estreantes na vida adulta foram crianças e adolescentes que ganharam tudo,
sem ter de lutar por quase nada
de relevante, desconhecem que
a vida é construção – e para conquistar um espaço no mundo é
preciso ralar muito. Com ética e
honestidade – e não a cotoveladas ou aos gritos. Como seus pais
não conseguiram dizer, é o mundo que anuncia a eles uma nova
não lá muito animadora: viver é
para os insistentes.
Por que boa parte dessa nova
geração é assim? Penso que este
é um questionamento importante para quem está educando uma
criança ou um adolescente hoje.
Nossa época tem sido marcada
pela ilusão de que a felicidade é
uma espécie de direito. E tenho
testemunhado a angústia de muitos pais para garantir que os filhos sejam “felizes”. Pais que fazem malabarismos para dar tudo
aos filhos e protegê-los de todos
os perrengues – sem esperar nenhuma responsabilização nem
reciprocidade.
É como se os filhos nascessem
e imediatamente os pais já se tornassem devedores. Para estes,
frustrar os filhos é sinônimo de

fracasso pessoal. Mas é possível
uma vida sem frustrações? Não
é importante que os filhos compreendam como parte do processo educativo duas premissas
básicas do viver, a frustração e o
esforço? Ou a falta e a busca, duas faces de um mesmo movimento? Existe alguém que viva sem
se confrontar dia após dia com
os limites tanto de sua condição
humana como de suas capacidades individuais?
Nossa classe média parece desprezar o esforço. Prefere a genialidade. O valor está no dom, naquilo que já nasce pronto. Dizer
que “fulano é esforçado” é quase uma ofensa. Ter de dar duro
para conquistar algo parece já vir
assinalado com o carimbo de perdedor. Bacana é o cara que não
estudou, passou a noite na balada e foi aprovado no vestibular
de Medicina. Este atesta a excelência dos genes de seus pais. Esforçar-se é, no máximo, coisa para os filhos da classe C, que ainda
precisam assegurar seu lugar no
país.
Da mesma forma que supostamente seria possível construir
um lugar sem esforço, existe a
crença não menos fantasiosa de
que é possível viver sem sofrer.
De que as dores inerentes a toda
vida são uma anomalia e, como
percebo em muitos jovens, uma
espécie de traição ao futuro que
deveria estar garantido. Pais e filhos têm pagado caro pela crença de que a felicidade é um direito. E a frustração um fracasso.
Talvez aí esteja uma pista para
compreender a geração do “eu
mereço”.
Basta andar por esse mundo
para testemunhar o rosto de espanto e de mágoa de jovens ao
descobrir que a vida não é como
os pais tinham lhes prometido.
Expressão que logo muda para o
emburramento. E o pior é que
sofrem terrivelmente. Porque
possuem muitas habilidades e
ferramentas, mas não têm o menor preparo para lidar com a dor
e as decepções. Nem imaginam
que viver é também ter de aceitar limitações – e que ninguém,
por mais brilhante que seja, consegue tudo o que quer.
A questão, como poderia formular o filósofo Garrincha, é: “Estes pais e estes filhos combinaram
com a vida que seria fácil”? É no
passar dos dias que a conta não
fecha e o projeto construído sobre fumaça desaparece deixando
nenhum chão. Ninguém descobre que viver é complicado quando cresce ou deveria crescer –
este momento é apenas quando
a condição humana, frágil e falha,
começa a se explicitar no confronto com os muros da realidade.
Desde sempre sofremos. E mais
vamos sofrer se não temos espaço nem mesmo para falar da tristeza e da confusão.
Me parece que é isso que tem
acontecido em muitas famílias
por aí: se a felicidade é um impe-

rativo, o item principal do pacote
completo que os pais supostamente teriam de garantir aos filhos para serem considerados
bem sucedidos, como falar de dor,
de medo e da sensação de se sentir desencaixado? Não há espaço
para nada que seja da vida, que
pertença aos espasmos de crescer duvidando de seu lugar no
mundo, porque isso seria um reconhecimento da falência do projeto familiar construído sobre a
ilusão da felicidade e da completude.
Quando o que não pode ser
dito vira sintoma – já que ninguém
está disposto a escutar, porque
escutar significaria rever escolhas
e reconhecer equívocos – o mais
fácil é calar. E não por acaso se
cala com medicamentos e cada
vez mais cedo o desconforto de
crianças que não se comportam
segundo o manual. Assim, a família pode tocar o cotidiano sem
que ninguém precise olhar de
verdade para ninguém dentro de
casa.
Se os filhos têm o direito de
ser felizes simplesmente porque
existem – e aos pais caberia garantir esse direito – que tipo de
relação pais e filhos podem ter?
Como seria possível estabelecer
um vínculo genuíno se o sofrimento, o medo e as dúvidas estão previamente fora dele? Se a
relação está construída sobre uma
ilusão, só é possível fingir.
Aos filhos cabe fingir felicidade – e, como não conseguem,
passam a exigir cada vez mais de
tudo, especialmente coisas materiais, já que estas são as mais
fáceis de alcançar – e aos pais
cabe fingir ter a possibilidade de
garantir a felicidade, o que sabem
intimamente que é uma mentira
porque a sentem na própria pele dia após dia. É pelos objetos
de consumo que a novela familiar tem se desenrolado, onde os
pais fazem de conta que dão o
que ninguém pode dar, e os filhos
simulam receber o que só eles
podem buscar. E por isso logo é
preciso criar uma nova demanda
para manter o jogo funcionando.
O resultado disso é pais e filhos angustiados, que vão conviver uma vida inteira, mas se desconhecem. E, portanto, estão perdendo uma grande chance. Todos
sofrem muito nesse teatro de desencontros anunciados. E mais
sofrem porque precisam fingir
que existe uma vida em que se
pode tudo. E acreditar que se pode tudo é o atalho mais rápido
para alcançar não a frustração
que move, mas aquela que paralisa.
Quando converso com esses

jovens no parapeito da vida
adulta, com suas imensas possibilidades e riscos tão grandiosos quanto, percebo que precisam muito de realidade. Com
tudo o que a realidade é. Sim,
assumir a narrativa da própria
vida é para quem tem coragem.
Não é complicado porque você
vai ter competidores com habilidades iguais ou superiores
a sua, mas porque se tornar
aquilo que se é, buscar a própria voz, é escolher um percurso pontilhado de desvios e sem
nenhuma certeza de chegada.
É viver com dúvidas e ter de
responder pelas próprias escolhas. Mas é nesse movimento
que a gente vira gente grande.
Seria muito bacana que os
pais de hoje entendessem que
tão importante quanto uma boa
escola ou um curso de línguas
ou um Ipad é dizer de vez em
quando: “Te vira, meu filho. Você sempre poderá contar comigo, mas essa briga é tua”.
Assim como sentar para jantar
e falar da vida como ela é: “Olha,
meu dia foi difícil” ou “Estou
com dúvidas, estou com medo,
estou confuso” ou “Não sei o
que fazer, mas estou tentando
descobrir”. Porque fingir que
está tudo bem e que tudo pode significa dizer ao seu filho
que você não confia nele nem
o respeita, já que o trata como
um imbecil, incapaz de compreender a matéria da existência. É tão ruim quanto ligar a
TV em volume alto o suficiente
para que nada que ameace o
frágil equilíbrio doméstico possa ser dito.
Agora, se os pais mentiram
que a felicidade é um direito
e seu filho merece tudo simplesmente por existir, paciência. De nada vai adiantar choramingar ou emburrar ao descobrir que vai ter de conquistar seu espaço no mundo sem
nenhuma garantia. O melhor
a fazer é ter a coragem de escolher. Seja a escolha de lutar
pelo seu desejo – ou para descobri-lo –, seja a de abrir mão
dele. E não culpar ninguém
porque eventualmente não deu
certo, porque com certeza vai
dar errado muitas vezes. Ou
transferir para o outro a responsabilidade pela sua desistência.
Crescer é compreender que
o fato de a vida ser falta não
a torna menor. Sim, a vida é
insuficiente. Mas é o que temos. E é melhor não perder
tempo se sentindo injustiçdo
porque um dia ela acaba.”
(Eliane Brum)

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

COISAS DA VIDA...
Dia desses li uma frase que
me chamou bastante atenção:
Não deixe sua felicidade depender daquilo que não depende
de você. O autor estava realmente inspirado e também me
inspirou...
Grande parte das coisas da
vida está em minhas mãos. De
mim depende a minha alegria
ou tristeza, a minha satisfação
e a minha frustração, conforme as pegadas em que piso,
conforme as escolhas que faço
diariamente de como viver, como encarar os fatos, como me
portar diante das situações, o
que pensar, falar, sentir, como
agir...
Mas, infelizmente, nem todas as coisas podem ser determinadas pelos meus sonhos,
meus projetos e meus ideais.
É preciso entender que o outro
não é obrigado a viver como

eu vivo, a querer o que eu quero para ele, a fazer como eu o
orientaria que fizesse.
O que cabe a nós, façamos
da melhor maneira. A gente deve "dar a vida" e lutar com todas as forças para mudar o que
pode ser mudado. Entretanto,
há fatores que independem de
nossa vontade, de nosso desejo e de nossas intenções. É urgente compreendermos que há
coisas que fogem ao nosso controle. Nestes casos, restam apenas as mais eficazes de todas
as armas: oração e aceitação.
Enfim, que nossa felicidade
jamais se abale, já que felicidade, mesmo não sendo sempre completa, não deixa de ser
felicidade por isso. Sejamos felizes, apesar dos contratempos,
construindo a nossa história
com determinação e amor...
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Governo mineiro desenvolve projeto
pioneiro no país para o café
Pré-lançamento de geoportal vai ocorrer na Semana Internacional do Café, de 25 a 27 de outubro, no Expominas. Investimentos totalizam R$ 6 milhões

O Governo mineiro prepara
o lançamento do Geoportal do
Café, mais uma ferramenta com
o objetivo de contribuir para a
excelência de uma das principais atividades econômicas em
Minas Gerais. Vários braços do
Estado estão envolvidos na iniciativa.
A criação da plataforma tecnológica tem a participação da
Empresa de Assistência Técnica
e Extensão Rural (Emater-MG),
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig)
e Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), com a parceria da
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais
(Codemig) e da Fundação João
Pinheiro (FJP).
O objetivo do Geoportal do
Café é mapear todas as áreas
de cultivo no estado, com inserção de dados socioeconômicos e geoespaciais para subsidiar políticas públicas e investimentos privados de toda a cadeia produtiva. O café é a principal commodity agrícola de

Minas Gerais, com relevância
na geração de emprego e renda.
No pré-lançamento, em outubro próximo, haverá um
workshop, quando será mostrado a todos os segmentos interessados o trabalho em andamento. Entretanto, a conclusão
do mapeamento - que trará informações completas dos 451
municípios listados como produtores de café pela Emater-MG
- está prevista para março de
2018.
Minas Gerais produziu 30,7
milhões de sacas de café na safra 2016, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgados em
dezembro do ano passado. Com
esse número recorde, o estado
foi responsável por 60% de todo o volume produzido no país,
que foi de 51,3 milhões de sacas.
Na prática, por meio do Geoportal do Café o produtor vai
conseguir localizar sua propriedade nas glebas de café, o que
será fundamental para melhor

planejamento e gestão da atividade. Também para os gestores municipais e estaduais, os
dados levantados e disponibilizados vão facilitar o direcionamento de ações para todas as
regiões.
“Com o mapeamento haverá menos especulação de preço
pelo mercado e teremos uma
estimativa de safra mais exata”,
diz Edson Spini Logato, agrônomo de formação, mestre em
Economia Rural e coordenador
técnico estadual de Planejamento da Emater-MG.
De acordo com Logato, o Geoportal do Café é a primeira fase do Observatório da Agricultura, considerado um projeto
ainda mais amplo para contemplar as principais cadeias produtivas mineiras. Na coleta de
informações já foram mapeados, por imagem de satélite, o
Sul, a região do Cerrado e o Norte de Minas Gerais. Atualmente
estão sendo mapeadas as demais regiões produtoras de café.
O mapeamento do parque

cafeeiro de Minas Gerais vai trazer, com exatidão, o que o estado tem de café irrigado. Hoje
o número estimado está em 10%
da área plantada, que ultrapassou 1,2 milhão de hectares em
2016.
Em julho último, a coordenação técnica da Emater esteve
em Uberaba (Território Triângulo Sul), Uberlândia (Território
Triângulo Norte) e Unaí (Território Noroeste). Nessas regionais houve capacitação de técnicos para validação, no campo,
das glebas mapeadas por satélite.
Investimentos e parcerias
O valor total do projeto de
mapeamento do parque cafeeiro representa R$ 6 milhões,
sendo R$ 4 milhões da Codemig
e R$ 2 milhões de contrapartida
da Emater e Epamig. Os recursos estão sendo investidos em
softwares, veículos, drones e
tablets utilizados para todas as
fases do trabalho.
O desenvolvimento do geoportal é responsabilidade da
Fundação João Pinheiro, que

também contribui com informações econômicas e de planejamento. Há participação efetiva
da Emater, Epamig e Seapa, bem
como a colaboração da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). “O trabalho se dá
com a troca de informações em
diversas áreas, especialmente,
em questões econômica e ambiental”, explica Logato.
Conforme a Fundação João
Pinheiro, responsável também
pela implementação da ferramenta, a ideia é de que o geoportal se torne uma fonte permanente de consulta com informações abertas de Governo.
O sistema operacional da geoplataforma tem linguagem e
programação open source (fonte aberta), integrável a qualquer
base de dados e não cria concorrência com nenhuma entidade, representação ou mercado.
“O geoportal vai facilitar a vida dos usuários, que poderão
carregá-lo para qualquer lugar

como fonte de consulta”, afirma o
assessor-chefe de Tecnologia da Informação da Fundação João Pinheiro, Rodrigo Diniz, responsável pelo
desenvolvimento da ferramenta.
Diniz acrescenta que pelo fato
de o projeto ter sido concebido com
padrões abertos, estará apto a receber e a enviar dados do geoportal, com informações 100% integráveis, sem restrição tecnológica que
demande investimento em infraestrutura de outras unidades do Estado.
O atual sistema de informações
agropecuárias está na Emater e se
chama Safra Agrícola e Pecuária, no
qual consta área plantada/rebanho,
produtividade, produção, número
de agricultores familiares e não familiares.
Hoje esses dados são trabalhados com a Conab e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e são disponibilizados sob demanda. “Com o (futuro) Observatório da Agricultura será possível
mostrar a importância da agricultura familiar na produção de alimentos em Minas Gerais”, conclui Logato. (Agência Minas Gerais)

Conferências fortalecem a participação dos
usuários e trabalhadores do Suas no estado
Com o lema Organizar, Lutar e Resistir, a caravana da
Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social (Sedese) e do Conselho
Estadual de Assistência Social (Ceas), que realiza as Conferências Regionais de Assistência Social e o Capacita Suas, chegou a Salinas, Poços
de Caldas e Paracatu nessa
semana.
Denunciando a redução
dos investimentos sociais pe-

lo Governo Federal, com cortes nos programas como o
Bolsa Família e no Benefício
de Prestação Continuada (BPC),
a caravana mostra que dados
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), do
Programa das Nações Unidas
(PNUD) e da Fundação João
Pinheiro de Minas Gerais apontam que em 2014, o percentual de pobres no país chegava a 8,1% - o menor percentual histórico -, saltando,
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EXPEDIENTE

Noticiamos com pesar o falecimento de Antonio Raymundo Pinto, ocorrido no último dia
02.
Enviamos nossos sentidos
pesames a todos os familiares,
em especial a sua esposa Leonina, seus filhos Leandra, Jayme e Marcos, e a seus irmão
Vitor e Nina Mendes Pinto.
Na ocasião, a família vem
através deste semanário, agradecer a Deus e aos médicos da
UTI do Hospital de São Lourenço, Dr. Frederico, Dr. Celsinho
Vilela, Dr. José Celso Garcia, Dr.
Leonardo, Dr. Daniel, Dr. José
Márcio, Dra. Maristela e Dra.
Heloisa. A equipe de enfermagem liderada pelo Gabriel. Obrigado a todos pelo carinho, ajuda e dedicação. Deus abençoe
a todos!!!

no ano seguinte, para 9,96%.
O estudo também mostra
que houve redução na renda
per capita da população brasileira e o ingresso de 4,1 milhões de pessoas na extrema
pobreza nesse período.
Luta contra a miséria
Analisando esses dados e
confirmando a perda de benefícios em Minas Gerais, a
secretária de Estado Trabalho e Desenvolvimento Social
(Sedese), Rosilene Rocha, na
abertura da Conferência em
Salinas, enfatizou a importância dos prefeitos dos municípios mineiros se unirem
na luta pelos direitos sociais.
“Não podemos permitir
que direitos constitucionais
sejam cortados. Em Minas, a
redução do Bolsa Família já
chega a quase 120 mil pessoas, que são realmente ne-

cessitadas do benefício”, denunciou, acrescentando que
“essa luta é nossa, das assistentes sociais”.
Ela salientou também a importância da aprovação, pelo governador Fernando Pimentel, da Lei que instituiu
o Rede Cuidar, como conquista do usuário da assistência
social, e da criação da estratégia Novos Encontros, para
enfrentar a pobreza no campo.
“Enquanto em Minas criamos leis e projetos para beneficiar as famílias mais pobres, o Governo Federal vem
fazendo o contrário: corta os
direitos de quem não tem.
Precisamos lutar para tentar
revogar essas normais e manter os direitos da população”.
O prefeito de Salinas, José
Antonio Prates, concorda com

Falecimento

Comunicamos o falecimento da jovem Ana Cláudia Souza,
falecida no último dia 14.
Seu corpo foi sepultado na
cidade de Carmo de Minas, sua
terra natal.
Nossas condolências a seus
familiares, em especial a seus
pais Danielle e Cláudio.
Que a misericórdia de Deus,
seja o bálsamo necessário para aliviar a dor da separação!!!
Paz a sua alma!!!
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a secretária. Ele teme o agravamento da miséria no município, e reafirmou sua solidariedade com o governo
de Minas contra o leilão, pelo governo federal, de três
usinas da Cemig, o que considera um ataque à política
energética mineira. “Vamos
participar das frentes de mobilização e defender o retorno dos direitos. Não podemos
permitir a volta da miséria”.
De Berizal, a 85 km de Salinas, Celene de Almeida, está participando pela primeira vez da Conferência, e espera levar muitas novidades
para a cidade. “É um momento de aprendizado, de luta.
Não podemos deixar a população necessitada perder seus
direitos”.
Exercício de controle social e de formação política
Para lutar e reconquistar
os direitos dos usuários, a
formação, a informação e a
participação são fundamentais. Na conferência em Poços de Caldas, a presidente
do Conselho Estadual de Assistência Social de Minas Gerais e subsecretária da Sedese, Simone de Albuquerque,
salientou a importância da
integração do curso do Controle Social com a Conferência Regional.
“A formação do profissional não é só na sala de aula,
mas também política. Essas
conferências dão um rumo
importante nessa direção,
discutindo que tão importante quanto estar em sala de
aula é se organizar na União
Regional de Conselhos Mu-

nicipais. Tão importante
quanto o usuário ter conhecimento do planejamento, das ofertas, é também
ter direito a voz e ao voto”.
Para a ex-ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Márcia Lopes,
professora do Capacita Suas e da Universidade Estadual de Londrina, a ousadia da Loas em 1993, que
criou um sistema descentralizado e participativo,
que incluía todos os brasileiros, não pode ser rompido. “Não podemos permitir que nos tirem a conquista de milhões de pessoas”, enfatiza.
Deliberações
Nas três cidades, participaram das Conferências
Regionais 356 pessoas, entre delegados, usuários e
conselheiros municipais de
assistência social. Em Salinas e em Paracatu, foi
criada uma comissão provisória para formação do
Fórum de Trabalhadores da
Regional e uma comissão
provisória para a implantação de União Regional
dos Conselhos Municipais
de Assistência Social (URCMA).
Em Poços de Caldas, também foi aprovada a criação
de uma comissão provisória URCMA e instituídos dois
fóruns de usuários e trabalhadores – acompanhando
as microrregiões.
As próximas conferências
acontecem no dia 21 de
agosto, em Varginha e Araçuaí. (Agência Minas Gerais)

Circulação: São Lourenço e Região Sul de Minas: Lambari, Jesuânia, Olimpio Noronha, Carmo de Minas, Dom Viçoso,
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Caminhão perde o controle da direção e Funcionários da empresa responsável pela
coleta de lixo estão cumprindo aviso prévio
bate contra a parede no Centro

Na manhã da última terça-feira (15) um acidente chamou a atenção dos moradores de São
Lourenço na entrada da cidade vindo de Carmo de Minas (BR-460). Um caminhão de uma distribuidora de bebidas bateu contra a parede de um prédio. Apenas o motorista estava ocupando o veículo que veio a sofrer leves ferimentos e se queixava de dores pelo corpo. A ocorrência
foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. O motorista foi encaminhado para o Hospital São Lourenço onde foi atendido pela equipe de plantão.

Polícia Militar apreende 12 buchas
de maconha em São Lourenço
Operação aconteceu no bairro Nossa Senhora de Lourdes
Na noite da última quinta-feira (15), a Polícia Militar compareceu ao bairro Nossa Senhora de Lourdes, em São Lourenço, onde registrou uma ocorrência de tráfico de drogas.
Foi na rua José Simeão Du-

tra, onde os militares flagraram
um autor de 34 anos tentando
se esconder em meio a uma
vegetação e mexendo em tijolos empilhados. Ele foi abordado e no local foram encontradas 12 buchas de maconha.

Diante do fato, ele foi preso
em flagrante sendo conduzido
à Delegacia de Polícia Civil, juntamente do material apreendido para as demais providências cabíveis.

Quatro jovens são apreendidos por
ameaça e porte de arma de fogo
Na madrugada do último domingo (13), a Polícia Militar
compareceu na Alameda Lívio
Bacci, bairro João de Deus, onde registrou uma ocorrência de
disparo com arma de fogo.
Um casal que estava numa
festa fez uma denúncia de que
um jovem de 20 anos apareceu
e começou a ameaçá-los dizendo estar armados. De acordo
com as vítimas, o autor do crime estava acompanhado de

mais três pessoas, com idades
de 22, 23 e 24 anos, os quais
estavam em um Fiat Uno, de
cor cinza.
Ao sair da festa, o casal vítima da ameaça foi perseguido
peles ameaçadores. Ao chegar
em casa, os envolvidos apareceram e começaram a gritá-lo.
Ao sair, o jovem de 20 anos portava uma espingarda e após
ameaçar realizou um disparo
para o alto.

A Polícia Militar compareceu
ao local e a esposa relatou aos
militares tudo que havia acontecido. Durante o rastreamento, os autores foram localizados, mas nada de irregular foi
encontrado com eles.
Diante do fato, os autores
foram conduzidos à Delegacia
de Polícia Civil para esclarecimentos. O veículo que eles conduziam foi removido para o pátio credenciado.

Os funcionários da Plural (empresa responsável pela coleta de
lixo em São Lourenço) estão cumprindo aviso prévio. A empresa
que chegou no município em março por meio de um contrato com
a Prefeitura de 6 meses está encerrando suas atividades.
A Plural, que é uma empresa
terceirizada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) substituiu a Conserbrás nos trabalhos
de coleta de lixo e limpeza da cidade e foi contratada de maneira
emergencial.

O SAAE emitiu uma nota de esclarecimento dizendo que haverá
uma nova licitação para contratação definitiva de uma empresa
prestadora de serviços de limpeza
urbana e coleta de lixo para São
Lourenço.
Todos os funcionários foram
demitidos e a nova empresa que
ganhar a licitação decidirá se eles
permanecem ou não. O SAAE tem
o desejo de que os funcionários
sejam contratados por um reconhecimento de um trabalho de
qualidade prestado no município.

“O SAAE de São Lourenço informa
que devido à realização do processo licitatório para contratação
definitiva da empresa prestadora
de serviço de limpeza urbana e
coleta de lixo, os funcionários que
trabalham de forma terceirizada,
para as empresas que estão contratadas em caráter emergencial,
encontram-se em aviso prévio. A
recontratação destes funcionários
dependerá de uma nova empresa
que for vencedora do processo licitatório”, afirmou a autarquia em
nota.

Ladrões roubam ferramentas e
eletrônicos em Pouso Alto

Na tarde da última quarta-feira (16), em Pouso Alto, a
Polícia Militar foi acionada por
um aposentado de 64 anos, do
bairro Berberia, quando registrou uma ocorrência de furto.
Ele (o aposentado) relatou

que na madrugada de terça-feira (15), alguns suspeitos arrombaram a porta da cozinha
de seu sítio e levaram: uma lixadeira, uma roçadeira e uma
TV de vinte polegadas.
A vítima ainda mencionou

que na sexta-feira (4 de agosto) um cavalo castanho escuro
também sumiu de seu pasto,
mas não registrou o ocorrido.
Diante do fato a vítima do furto foi orientada pela PM.

Educação promove capacitação para
servidores de escolas quilombolas

Com o objetivo de auxiliar
na formação de profissionais
que atuam em escolas quilombolas, para a compreensão sobre a Educação Escolar Quilombola enquanto uma política de
ação afirmativa, o Governo de
Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Educação
(SEE) promove a capacitação
“Afirmando Direitos”.
O curso reúne gestores, professores, servidores das escolas, analistas educacionais, superintendentes e inspetores
relacionados com as 32 escolas
estaduais quilombolas do Estado de Minas Gerais.
São ofertadas 130 vagas no
total e a carga horária é de 40

horas, dividido em dois módulos de 20 horas cada e acontecem em dois polos: Belo Horizonte e Montes Claros.
Sob a coordenação da Professora Shirley Miranda (Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais
- FAE/UFMG) e do Grupo de
Pesquisa sobre Educação e Quilombos (GPEQ), com o apoio
do Ações Afirmativas da UFMG
e da SEE, o primeiro módulo
aconteceu entre os dias 10 e
12 de agosto, em Belo Horizonte, com mais de 100 inscritos.
Este mesmo módulo será replicado para as escolas e regionais alocadas em Montes Claros, nos dias 24, 25 e 26 de

agosto.
O segundo módulo, em Belo Horizonte, será oferecido
nos dias 14, 15 e 16 de setembro e, em Montes Claros,
entre dias 28 e 30 de setembro.
O curso leva em consideração os conhecimentos tradicionais, nas formas de oralidade; os elementos da cultura nas práticas tradicionais;
os aportes do etnodesenvolvimento e das lutas pela terra; as dinâmicas do território
– base do trabalho, das trocas
materiais, simbólicas e espirituais, da identidade e a reconfiguração político pedagógica das escolas existentes.

De acordo com a superintendente de Modalidades e
Temáticas Especiais de Ensino
da SEE, Iara Viana, o curso
constitui-se num instrumento
de qualificação para os profissionais dessa modalidade,
aperfeiçoando-os na prática
profissional e contribuindo
para a efetivação das diretrizes curriculares nacionais para a Educação Escolar Quilombola.
Cada escola quilombola deve indicar para participação
no curso um gestor (diretor
ou vice-diretor), um professor
e um assistente de serviços
gerais. Cada Superintendên-

cia Regional de Ensino deve
indicar para o curso um gestor
(Superintendente ou Diretor
da área Pedagógica), um analista educacional da Regional
e um inspetor escolar (responsável pelas escolas quilombolas da Regional). Em Belo Horizonte, 10 lideranças quilombolas participam do curso. E
em Montes Claros, serão 22
lideranças.
Na abertura do primeiro módulo, em Belo Horizonte, a ex-ministra das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes, falou
da importância da capacitação.
"É a concretização das Diretrizes Nacionais para a Educação

Quilombola, que traçamos ainda no governo de Dilma Roussef. Um trabalho realizado em
parceria com as comunidades
e resultado de muita luta pelo reconhecimento do direito
à educação quilombola”.
A coordenadora do curso,
Shirley Miranda, professora da
FAE/UFMG, disse que esses
estudos têm como objetivo colaborar com a convergência de
diretrizes estaduais para a Educação Quilombola no estado
de Minas Gerais. “Esse processo de diretrizes sugerem conhecimentos muito específicos
dessas comunidades”, relatou.
(Agência Minas Gerais)
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Sabia que o Hospital São Lourenço
tem um Posto de Coleta de Leite?

Em mais um importante
passo para significativas
melhorias no atendimento
à área materno-infantil de
São Lourenço e região, o
Hospital São Lourenço instituiu o Posto de Coleta de
Leite Humano - situado à
rua Madame Schimidt, em
prédio anexo ao Hospital
(ligado fisicamente à Maternidade, através de uma
passarela coberta). Inaugurada em abril deste ano, a
unidade recebe leite em ex-

cesso de mães que estão
amamentando. Assim, bebês internados na Unidade
de Terapia Intensiva (UTI)
Neonatal da instituição (cujas
genitoras têm, naturalmente, dificuldades em amamentar) são beneficiados,
pois se evita que sejam alimentados com fórmulas lácteas derivadas do leite de
vaca - bem menos indicadas
em relação ao leite materno.
Antes de confirmar a do-

ação, é feito o exame físico
dos bebês de puérperas
(mães recentes) que se dispõem a ser doadoras, observando o crescimento deles e, estando os mesmos
no peso exigido para um
desenvolvimento saudável,
o excesso de leite é aceito
em doação. Depois, o produto é enviado ao Banco de
Leite de Varginha para pasteurização e reenvio a São
Lourenço, já que a amamentação cruzada (ou seja, uma

mãe amamentar o filho de
outra) não é permitida. “O
consumo exclusivo de leite
materno nos primeiros seis
meses de vida protege a
criança contra infecções,
diarreias e gripes, reduzindo consideravelmente o risco de mortalidade infantil”,
explicou a coordenadora do
Posto de Coleta e da UTI
Neo, dra. Fátima Maltoni,
pediatra/neonatologista encarregada das consultas para avaliar potenciais doadoras. “E para a mãe, além
do caráter afetivo e de vital
interação com o bebê, também contribui para a prevenção do câncer de mama”,
completou.
O transporte do leite das
residências das mães doadoras da cidade ao Posto
de Coleta é feito pelo Corpo de Bombeiros local (instituição que já possui tradição na atividade, através
do Projeto “Bombeiro Amigo do Peito”). Após o devido armazenamento, o Posto encaminha o produto ao
Banco de Leite de Varginha,
onde é pasteurizado e reenviado ao Hospital São Lourenço, para consumo dos
prematuros da UTI Neonatal. O objetivo é que 100%
dos bebês lá internados sejam atendidos com leite materno. “Além do leite doado, as mães com bebês na
UTI Neo possuem uma sala
de ordenha específica no

Posto, onde podem extrair
o leite a ser ministrado aos
filhos delas”, explicou a enfermeira Renata de Castro,
da Maternidade do Hospital.
Para divulgação do Posto, há um permanente trabalho de conscientização
na Maternidade, junto às
mães que acabaram de dar
à luz - que, caso aceitem,
são encaminhadas à consulta médica para verificar se
têm condições de doação.
“O desejo de doar e ajudar
outros bebês é muito grande”, disse Urçula Cruz, enquanto aguardava a consulta de avaliação no Posto de
Coleta, acompanhada do
pequeno Aruã (então com
33 dias) e do marido Ronaldo Sampaio. Infelizmente
ela não estava apta a doar,
o que não impede de ser
parabenizada pelo belo ato

de querer contribuir com o
desenvolvimento de outros
recém-nascidos. “É muito bom
poder colaborar com mães
que precisam”, opinou a puérpera Amanda Sayla, habilitada a doar o excesso do leite
que oferece ao filho Tales Davi. Até o momento, o Posto
conta com 18 doadoras - mas
é preciso um maior número,
para suprir as necessidades
diárias de amamentação de
todos os bebês internados na
UTI Neo.
O Posto de Coleta está disponível para receber e armazenar o leite doado e, também, para sanar dúvidas das
mães quanto à amamentação,
aos cuidados com as mamas
etc. Quer saber como se tornar uma doadora de leite?
Faça contato com o Posto de
Coleta de Leite Humano do
Hospital São Lourenço, pelo
telefone (35) 3339-2060.

HÁ VAGAS PARA TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL
SÃO LOURENÇO
Estamos contratando técnicos de enfermagem.
REQUISITOS:
- registro e carteirinha do Coren já em mãos;
- disponibilidade de horário.
ATÉ ÀS 17H DA PRÓXIMA TERÇA-FEIRA (22/08/2017), os
interessados deverão encaminhar currículos:
- através do e-mail curriculo@hospitalsaolourenco.com.br
OU
- colocando no porta-currículos situado na entrada do Departamento Pessoal do Hospital (ao lado do Carnê).
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Lucro da Cemig recua 31,7%, mas
receita aumenta 9,4%
Resultado da companhia apurou R$ 138,1 milhões no segundo trimestre

A Companhia Energética de
Minas Gerais (Cemig) anunciou lucro líquido de R$ 138,1
milhões no segundo trimestre
de 2017, queda de 31,7% na
comparação com o mesmo
período do ano passado. Já a
receita líquida da empresa aumentou 9,4% e foi a R$ 5,2
bilhões entre abril e junho, de
acordo com informações divulgadas ontem pela companhia mineira. A empresa fará
teleconferência na quarta-feira, às 12 h, para comentar seus
resultados financeiros do segundo trimestre.
A Cemig destaca que a elevação de tarifas de energia
contribuiu para o aumento de
receitas no trimestre. A redução de provisões para potenciais perdas em investimento
também teve impacto positivo no período. Ao mesmo tempo, houve aumento de provisões trabalhistas e um novo

programa de desligamento voluntário de funcionários. Até
30 de junho, 891 empregados
haviam aderido.
O custo total da Cemig somou R$ 4,7 bilhões no segundo trimestre, aumento de 8,2%
na comparação com igual período de 2016, de acordo com
os resultados consolidados. A
energia comercializada pelo
grupo Cemig totalizou 13,5 milhões de megawatt-hora (MWh),
queda de 2,41% em relação a
2016. A dívida líquida da Cemig caiu 3,2% e somou R$ 12,5
bilhões.
No comunicado apresentando os resultados, a companhia
destaca que alcançou um Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 740 milhões no
segundo trimestre, aumento
de 8,7% em relação a igual período de 2016. A margem Ebitda ficou em 14,22%, pouco

abaixo dos 14,30% dos meses
de abril a junho do ano passado.
INADIMPLÊNCIA
O elevado nível de desemprego e a atividade econômica enfraquecida aumentaram
a inadimplência dos consumidores da Cemig, de acordo com
o comunicado. “Para combater o nível histórico de inadimplência, este ano, a Cemig tem
redobrado o cerco aos consumidores que têm conta em
atraso.”
Assim, quando se comparam os calotes em junho de
2017 com o do mesmo mês de
2016 houve aumento de 7,59%.
Mas quando se compara o mês
de junho com o apurado no
trimestre anterior a inadimplência caiu 2,24%. “Espera-se
um comportamento de queda
mais consistente daqui em diante”, ressalta o comunicado.
(Fonte: Estado de Minas)

Criminosos roubam cerca de R$ 50 mil
de agência dos Correios em Pouso Alto

Dupla amarrou as vítimas durante o assalto na tarde desta quinta-feira (17).

A agência dos Correios de
Pouso Alto foi assaltada na tarde da última quinta-feira (17).
Segundo a Polícia Militar, dois
homens armados invadiram a
agência, mudaram a direção das
câmeras de segurança e renderam os funcaionários. Depois,

fugiram levando cerca de R$ 50
mil.
Ainda de acordo com a PM,
as vítimas contaram que foram
amarradas pelas mãos e que os
criminosos colocaram o dinheiro do cofre em uma caixa de
papelão antes de fugirem. A du-

pla ainda rendeu um homem
na porta da agência e o levou
para dentro junto com as outras
vítimas.
Os assaltantes fugiram em
um carro com placas de São Paulo. (Fonte: Polícia Militar/G1 Sul
de Minas)

Homem é encontrado sem vida em Carmo de Minas
Samu compareceu ao local para prestar atendimento
Na última terça-feira (15), a
Polícia Militar compareceu em
um sítio localizado no bairro
Campos de Carmo de Minas
onde encontrou um comerciante de 67 anos sem vida.
Quem fez a denúncia, uma

dona de casa de 54 anos, relatou que encontrou a vítima caída no chão já sem vida. No local já estava presente uma equipe do SAMU e o óbito foi confirmado pela equipe médica. A
solicitante disse que caminha-

va pela estrada rural quando
viu o corpo caído no chão, próximo a um cavalo.
A perícia não compareceu
por não haver indícios de crime e o corpo foi liberado para
o serviço funerário.

Corte de verbas ameaça funcionamento
das escolas federais

Uma crise financeira que não
tem escolhido porte nem região
geográfica. Na rede federal de
ensino, ela é geral. No mesmo
barco à deriva em que se encontram as universidades públicas,
condenadas à bancarrota pelos
cortes e bloqueios de verbas previstas para este ano, em Minas
Gerais, agonizam também as instituições de educação tecnológica, responsáveis pelo ensino médio, técnico e superior. À espera
de pelo menos R$ 30 milhões
pendentes nos cofres da União
e com o caixa esvaziando, elas
correm o risco de ter de fechar
as portas a partir do mês que vem.
São pelo menos R$ 150 milhões previstos em orçamento,
aprovados na Lei Orçamentária
Anual (LOA) e um quinto desse
valor (R$ 30,5 milhões) contingenciado, ou seja, aprovado, mas
não liberado pelo Congresso. No
Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM), o desafio é analisar
prioridades e definir o que mais
será cortado. Em meio à tensão,
há apenas uma certeza: a verba
recebida até o momento do governo federal é suficiente somen-

te para este mês, segundo o pró-reitor de Administração substituto, Lucas Borges Kappel. “As 10
unidades do IFTM estão sofrendo
do mesmo corte de recursos e se
o caso não for resolvido corremos
o risco de paralisar nossas atividades a partir do mês que vem.
Nem mesmo as bolsas estão garantidas, uma vez que a instituição precisará tomar medidas
emergenciais para tentar continuar em funcionamento”, afirma.
Com um orçamento na LOA
da ordem de R$ 25 milhões para
as 10 unidades espalhadas pela
região do Triângulo, tem cerca de
R$ 7 milhões, quase um terço do
total, contingenciado. A ordem
na instituição é reduzir, da emissão de papel às bolsas de pesquisa e assistência estudantil.
“Não podemos abrir edital para chamada de projetos, pois não
sabemos se haverá dinheiro para
financiar. Esperamos que se resolva. De vez em quando, recebemos informações de maneira
informal de que o recurso virá,
mas nunca veio”, diz Kappel. “Temos um orçamento, ele foi aprovado pelo Congresso, sancionado

pelo presidente e cortam do que
foi aprovado. Ficamos de mãos
atadas, sem conseguir planejar
o mês que vem.”
Com um corte de aproximadamente 30% do limite para despesas, o instituto não tem recursos suficientes para cumprir com
as obrigações, nem sequer com
as mais elementares, como energia, água, limpeza e vigilância. Insumos básicos, como materiais
de higiene e limpeza estão comprometidos. “Em meados de julho, o governo liberou um dinheiro e alardeou para todos. Deu
para um mês, para fechar agosto”,
afirma o pró-reitor. Entre os diretores da unidade a decisão é
unânime: se não chegar recurso,
fecharão a instituição, pois consideram não haver condições mínimas de atendimento. “Estamos
falando da área de educação. É
para nosso jovem encontrar mercado de trabalho que o abrace,
se formar enquanto pessoa e ser
um cidadão melhor. Não estamos
falando de algo que podemos
desprezar, mas do futuro. E estão
desprezando esse futuro.” (O Estado de Minas)

Sem adesão, municípios podem
ficar de fora do Garantia Safra

Desde o dia 1º de julho, está aberto o calendário para adesão das prefeituras interessadas em participar do programa

Os municípios da área mineira da Sudene que não aderirem ao Garantia Safra até o
dia 30 de agosto correm o risco de não receberem o seguro.
“As prefeituras devem ficar atentas aos prazos. Até o momento,
apenas um quarto dos 168 municípios que integram a área
mineira da Sudene manifestaram interesse em participar do
programa”, alerta a coordenadora do programa pela Emater-MG, Eunice Ferreira Santos.
O Garantia Safra é um programa federal que funciona como seguro pago a agricultores
familiares com perdas de mais
de 50% da safra devido à seca

ou excesso hídrico. Desde o
dia 1º de julho, está aberto o
calendário para adesão das prefeituras interessadas em participar do programa.
A superintendente de Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável da Seda, Ana Luisa
Guimarães, destaca que sem a
adesão dos municípios, os agricultores familiares também são
prejudicados. O prazo de adesão dos trabalhadores rurais
termina dia 21 de setembro.
“A contrapartida do município é de apenas R$ 51,00 para
cada R$ 850,00 reais que será
recebido pelo beneficiário. Esse recurso, além de buscar ga-

rantir as condições de sobrevivência mínima às agricultoras
e agricultores que foram prejudicados pela estiagem ou excesso de chuva, também contribui com a economia local,
sobretudo dos pequenos municípios. Para tanto, as prefeituras precisam manifestar interesse em aderir ao programa.”, afirma.
Balanço das capacitações
Para ampliar o acesso à informação, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário (Seda) e a Emater-MG, em
parceria com a Secretaria Especial de Agricultura Familiar
e Desenvolvimento Agrário do

Governo Federal, realizou uma
rodada de capacitações nas regiões de Diamantina, Montes
Claros, Almenara e Teófilo Otoni.
Cerca de 210 inscritos, entre
coordenadores e técnicos locais da Emater-MG, representantes de prefeituras e dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável
(CMDRS), receberam a capacitação, representando 98 municípios.
Ao participar da abertura da
oficina em Teófilo Otoni, no Território Mucuri, o presidente da
Associação dos Municípios da
Microrregião do Vale do Mu-

curi (Amuc) e prefeito do município, Daniel Sucupira, afirmou que não irá medir esforços
para mobilizar os prefeitos da
região.
“Vamos reforçar junto aos
associados a importância de as
prefeituras aderirem ao programa, porque ganha todo mundo: a agricultura familiar e a
economia local”, disse.
Na safra 2015/2016, última
fechada, o valor do Garantia-Safra foi de R$ 850 por agricultor, divididos em cinco parcelas de R$ 170. Neste período,
houve adesão de 43.875 agricultores em 106 dos 168 municípios que compõem a área

mineira da Sudene.
A cota de agricultores familiares mineiros que poderão
aderir passou de 50 mil para
60 mil, crescimento de 20% em
relação ao período atual (20162017).
O Garantia Safra é uma das
ações previstas na Estratégia
de Enfrentamento da Pobreza
no Campo – Novos Encontros,
por meio das quais o Governo
de Minas Gerais vem promovendo a cidadania no campo e
levando mais qualidade de vida para os milhares de mineiros e mineiras. (Agência Minas
Gerais)
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TRE aprova resolução para rezoneamento
em Minas Gerais
A Corte Eleitoral aprovou, nesta quinta-feira (17), por unanimidade, a Resolução 1039 de
2017 que aplica em Minas Gerais
os critérios determinados pelo
TSE para o rezoneamento eleitoral, conforme a Resolução 23.520
de 2017 daquele Tribunal. Serão
extintas, dentro de 60 dias, a contar da publicação, 45 zonas eleitorais de Minas, das 351 atualmente existentes. Ao todo, dos
853 municípios de Minas, 139
passarão a integrar novas zonas
eleitorais. O rezoneamento não
implica mudança de local de votação dos eleitores, mas aqueles
que pertencerem às zonas ou
municípios que sofrerão alteração terão os dados do seu título
alterados oportunamente.
As zonas eleitorais extintas
serão transformadas em postos
de atendimento definitivo ou
temporário – esse último, existirá até dezembro de 2018 e se
aplicará aos casos da extinção
de zonas em cidades com mais
de 200 mil eleitores. Os postos
de atendimento estarão ligados
a uma zona eleitoral.

A Resolução se baseou no relatório apresentado pelo Grupo
de Trabalho criado pelo TRE, composto por juízes e servidores, que
analisou mais de 200 sugestões
recebidas por e-mail e durante
a Audiência Pública realizada no
TRE no dia 14 de julho. O grupo
levou em conta, na sua proposta, critérios como densidade demográfica, a área territorial, formas de acesso dos eleitores, localização, municípios limítrofes,
e trabalhou como objetivo de
remanejar o menor número possível de eleitores e impactar o
menor número possível de zonas. No caso dos municípios com
eleitorado acima de 200 mil eleitores e que possuem mais de
uma zona eleitoral, a extinção,
se necessária, recaiu sobre a de
menor eleitorado, com exceção
do Foro Eleitoral, cujas atribuições específicas justificam a sua
permanência.
Nas cidades com mais de 200
mil eleitores, serão extintas, duas zonas de Juiz de Fora (154ª e
155ª ZEs), a 277ª Zona de Uberaba e a 325ª de Montes Claros.

No caso de Uberaba, a extinção e o remanejamento do
eleitorado para as outras três
zonas só serão efetivados em
fevereiro de 2018, após o encerramento da revisão eleitoral (recadastramento biométrico) que ocorre no município,
para que não haja maior impacto no processo.
Os juízes das zonas remanescentes desses três municípios terão 20 dias para apresentar ao TRE uma proposta
de redesenho do território dos
respectivos municípios, determinando com que zona ficarão
as seções lá existentes.
Detalhes não previstos na
Resolução aprovada, tais como questões operacionais do
cadastro de eleitores e atribuições dos postos de atendimento, serão regulamentados pelo Tribunal no prazo de 60 dias.
Esse prazo está também previsto no artigo 11 da Resolução 23.520 de 2017 do TSE.
Os Juízos Eleitorais assinalados deverão apresentar ao
TRE, em 20 dias, a distribuição

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

igualitária dos municípios-termo e/ou das regiões do município-sede.
Por meio da Resolução nº
23.520 de 2017, o Tribunal Superior Eleitoral determinou o
rezoneamento eleitoral, com
o objetivo de ajustar as distorções no quantitativo de eleitores em zonas eleitorais e racionalizar custos em um cenário de fragilidade econômica
do país, sem descuidar do eficiente atendimento à sociedade, que sempre caracterizou
a Justiça Eleitoral brasileira.
(Fonte: TRE-MG)
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