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EDITORIAL
Seria ingenuidade esperar que
Lula da Silva, como ex-chefe de
Estado que foi e líder político que
é, tivesse a grandeza de respeitar
as instituições do regime democrático que ele diz tanto prezar.
Contudo, mesmo sabendo-se que
Lula da Silva jamais foi o democrata que ele proclama ser, mesmo que ele tenha dado inúmeras
provas de seu autoritarismo ao
longo de toda a sua trajetória,
tem causado espanto a virulência
de sua reação à sua condenação
judicial por corrupção, muito além
do que faculta o direito de espernear e muito mais grave do que
as inúmeras agressões que sua
equipe de advogados cometeu
contra os juízes do processo e
contra o próprio Judiciário.
Lula da Silva tem ultrapassado
todos os limites que uma pessoa
pública deveria respeitar, por mais
contrariada que esteja. Pode-se
dizer que o chefão petista, agora
condenado por corrupção, comporta-se como líder sedicioso, incitando à desobediência civil sem
que nenhum de seus direitos tenha sido violado no processo que
o condenou.
Quando vocifera, do alto de
um palanque, que os desembargadores da 8.ª Turma do Tribunal
Regional Federal da 4.ª Região
(TRF-4) “formaram um cartel para dar uma sentença unânime”
e confirmar a decisão do juiz fe-
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deral Sérgio Moro, condenando-o à prisão por corrupção, Lula
da Silva afirma com todas as letras que houve uma combinação
entre os magistrados para chegar
a esse resultado e, assim, impedir sua candidatura à Presidência.
Pior: Lula da Silva acusa os quatro
juízes que o condenaram de integrar um complô com o Ministério Público, a Polícia Federal e
a imprensa para sabotar sua volta ao poder. “Eles não precisam
mais de militares com canhão na
frente do Congresso Nacional.
Agora eles fazem através das instituições”, discursou o ex-presidente, citando especificamente
“a construção de um pacto entre
o Judiciário e a mídia”. No auge
de seu delírio, Lula da Silva disse
que, embora fosse ele o réu, “o
condenado foi o povo brasileiro”.
Em casos assim, recomenda-se
ao paciente um bom psiquiatra.
Na mesma linha de seu chefão, o PT soltou uma nota em que
diz que os votos dos desembargadores que julgaram a apelação
do ex-presidente foram “claramente combinados”, o que “configura uma farsa judicial”. Por essa razão, o partido informa que
não aceitará “que a democracia
e a vontade da maioria sejam mais
uma vez desrespeitadas” e que
lutará “principalmente nas ruas”.
A insanidade, como se vê, pode
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Petista comporta-se como líder sedicioso, incitando à desobediência civil sem que nenhum de seus direitos tenha sido violado no processo que o condenou
çamento da pré-candidatura de
ser coletiva.
Os sabujos de Lula rapidamen- Lula à Presidência. A julgar pelos
te aderiram ao tom incendiário. discursos inflamados, os petistas
Vagner Freitas, presidente da Cen- não estão se preparando para
tral Única dos Trabalhadores (CUT), uma campanha eleitoral, mas padisse que “o povo vai para as ru- ra uma guerra. No mundo real,
as, trancar rodovias” e “desauto- porém, com exceção dos pneus
rizar o TRF-4”. O líder do Movi- queimados de praxe, o País amamento dos Trabalhadores Rurais nheceu tranquilo um dia depois
Sem Terra (MST), João Pedro Sté- da condenação de Lula. A retóridile, mandou um “recado para a ca virulenta dos petistas não padona Polícia Federal e para a Jus- rece capaz de mobilizar ninguém
tiça: não pensem que vocês man- além dos sequazes de sempre na
dam no país”. E anunciou: “Nós, defesa de seu líder corrupto.
dos movimentos populares, não
Mas, como nem todos os diaceitaremos de forma nenhuma rigentes petistas são tresloucaque o nosso companheiro Lula dos, certamente já há entre eles
seja preso”. Para Raimundo Bon- quem saiba que o partido será
fim, dirigente da Central de Mo- duramente castigado nas urnas
vimentos Populares, “não há ou- se embarcar nos delírios de Lula,
tro caminho que não a rebelião uma vez que sua candidatura, lase a desobediência civil”. E o se- treada exclusivamente em um
nador Lindbergh Farias desafiou: discurso delinquente e antidemo“Venham, que nós estamos pre- crático, é tóxica. Enquanto Lula
parados para lutar nas ruas”. É insulta as instituições, com indisum concurso de valentia e valen- farçável medo da prisão, os petões!
tistas, discretamente, desembarTudo isso se deu na reunião cam do barco furado e tratam de
da direção nacional do PT em que cuidar da vida. (Estadão)
foi anunciado oficialmente o lan-

VERA GANNAM

Maria Nossa Mãe

Lute pelo Mensagem
seu marido de Nossa
Senhora

É hora de empenhar-se,
de lutar, de sofrer, de orar
com fervor
A dor de muitas mulheres
é não ter um marido formado pelo Espírito Santo, confiante na Palavra, homem
de oração, fiel a Deus. Talvez estejam vivendo situações difíceis, justamente por
não terem um marido santo.
É hora de empenhar-se,
de lutar, de sofrer, de orar
com fervor. É tempo de resgatar seu lar, seu marido,
seu casamento. Que São José a ajude e a faça semelhante a Maria. Possivelmente para muitas mulheres falta essa entrega.
Querem o esposo em Deus,
mas o seguram. É certo que
,todo homem, é bastante independente. A cabeça tem
de ser independente! O coração é diferente; está preso dentro do tórax e bem
defendido! Mas a cabeça
tem que ficar de fora, ser

autônoma.
O homem é a cabeça, a
mulher, o coração. Ao homem cabe construir o mundo; à mulher, humanizá-lo.
Cada um no seu lugar. Ciúmes não resolvem. Deixar o
marido livre para Deus é a
melhor maneira de garanti-lo.
Os homens precisam de
coração. Graças a Deus, as
mulheres, que são o coração, têm “batido” bem. Felizmente são elas que têm
sustentado tanto os
homens como as famílias.
A maioria das pessoas na
Igreja, é mulher; o coração
da mulher é mais sensível
para Deus. Porém, é preciso
que a cabeça esteja unida
ao coração, desempenhando sua função.
Deus o abençoe!
Seu irmão,
Monsenhor Jonas Abib
Fundador da Comunidade
Canção Nova

Queridos filhos!
Hoje EU estou chamando todos vocês: rezem pelas minhas
intenções. A paz está em perigo,
portanto, filhinhos, rezem e sejam portadores da paz e da esperança neste mundo sem paz,
onde satanás está atacando e tentando de todas as maneiras. Filhinhos, sejam firmes na oração
e corajosos na fé. Eu estou com
vocês e intercedo por todos diante de meu Filho, Jesus. Obrigada,
por terem correspondido ao meu
apelo.
Ah! Se todos nós soubéssemos
a força e o poder da oração.
Repetidas vezes, Nossa Senhora convida-nos a rezarmos, porque, sendo Ela a onipotência suplicante, tem a experiência vivida
de quantas graças e bênçãos tem
alcançado de seu Filho, quando
intercede por nós. E sempre foi
assim. Lembremo-nos das Bodas
de Caná, quando, na festa de um
casamento, faltou vinho aos convidados. Nossa Senhora dirigiu-se

ao Filho e lhe disse simplesmente que estava faltando vinho. Bastou esta observação, para que
Jesus fizesse seu primeiro milagre, transformando água em um
delicioso vinho.
Temos tido notícias das atrocidades que têm acontecido nestes últimos tempos. Atentados,
guerras, mortes, ameaças, sobressaltos, medo, muito medo, a cada hora, a cada instante.
Satanás parece estar solto; parece não, está realmente solto,
atacando e tentando de várias
maneiras, como afirma Nossa Senhora, e, por meio de todos os
recursos satânicos, deseja destruir
o mundo e fazer com que as criaturas humanas percam a esperança e se deixem vencer por suas astúcias.
Para nos consolar e dar coragem, a Santíssima Virgem coloca-se à nossa frente e afirma: Eu
estou com vocês e intercedo por
todos, junto ao meu Filho, Jesus.
Fonte: Informativo Rainha da
Paz

Um rei que não acreditava na
bondade de DEUS, tinha um servo
que
em todas as situações lhe dizia:
Meu rei, não desanime, porque tudo que
Deus faz é perfeito, Ele não erra!
Um dia, eles saíram para caçar e
uma fera atacou o rei. O seu servo
conseguiu matar o animal, mas
não pôde evitar que sua majestade
perdesse um
dedo da mão.
Furioso e sem mostrar gratidão
portersidosalvo,onobredisse: Deus
é
bom?! Se Ele fosse bom eu não
teria sido atacado e perdido o meu
dedo!
Oservoapenasrespondeu:Meu
Rei, apesar de todas essas coisas, só
posso
dizer-lhe que Deus é bom; e ele
sabe o porquê de todas as coisas!
Indignado com a resposta, o rei
mandou prender o seu servo.
Tempos depois, saiu para uma
outra caçada e foi capturado por selvagens
que faziam sacrifícios humanos.
Já no altar, prontos para sacrificar o
nobre,osselvagensperceberamque
a vítima não tinha um dos dedos e
soltaram-no:elenãoeraperfeitopa-

ra ser oferecido aos deuses.
Aovoltarparaopalácio,mandou
soltaroseuservoerecebeu-omuito
afetuosamente.
_ Meu caro, Deus foi realmente
bom comigo! Escapei de ser sacrificado
pelos selvagens, justamente por
não ter um dedo! Mas tenho uma
dúvida: Se
Deus é tão bom, por que permitiu que você, que tanto o defende,
fosse
preso?
_ Meu rei, se eu tivesse ido com
o senhor nessa caçada, teria sido
sacrificadoemseulugar,poisnão
me falta dedo algum. Por isso,
lembre-se: tudo o que Deus faz
é perfeito!
Ele nunca erra! Muitas vezes nos
queixamos da vida e das coisas
aparentemente ruins que nos
acontecem, esquecendo-nos que
nada é por acaso
e que tudo tem um propósito.
Toda a manhã ofereça seu dia a
Deus.
Peça para Deus inspirar os seus
pensamentos,guiarosseusatos,apaziguar
os seus sentimentos.
E nada tema, pois DEUS NUNCA
ERRA!!!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Angelitá: empreendedorismo
com estilo único

Marca exibe tendências em roupas femininas com serviço
personalizado

No dia 8 de fevereiro, a loja Angelitá abre
as portas em São Lourenço e apresenta as
tendências da moda para 2018. Com a chancela das influenciadoras Adriana Marsillac e
Paula Felix, a loja chega a cidade com uma
proposta de inovar por
meio de marcas de renome e peças femininas escolhidas a dedo.
Com uma curadoria antenada, o objetivo é
mostrar que toda mulher pode estar bem-vestida e com estilo,
seja ele despojado ou
chique. Iniciando já com
um passo à frente, Angelitá apresenta, em
primeira mão, as novidades da coleção outono/inverno 2018. Entre as marcas de destaque estão LITT, com
personalidade jovem e
acessível, e a moda de-

mocrática da Canal, que
tem looks completos
usadoscompletos usados por famosas, como:
Camila Coelho, Patricia
Abravanel, Paola Antonini e Jade Seba. Acompanhando o que há de
novo no mundo da moda, as roupas deste lançamento trazem o aconchego chique para o
clima frio da cidade de
São Lourenço, umaLourenço, uma vez que, a
partir de março, a temperatura já começa a
cair na cidade - podendo chegar a zero grau
no inverno. As sócias-proprietárias Adriana
Marsillac e Paula Felix
se conhecem há 15 anos,
e em 2016 tornaram-se amigas mais próximas. Apaixonadas por
moda e conhecidas na
cidade, as duas são referências para as mulheres da região quando o assunto é como
montar um look de bom
gosto, seja sofisticado
ou casual. Com essa bagagem em comum, empreender um negócio
com o DNA fashion e
inovador foi um caminho natural. Além das
peças femininas diferenciadas, o atendimento personalizado é uma
das principais marcas
da loja. A dupla realiza
uma orientação de montagem de looks com estilo, pensada com carinho e atenção individual, na procura de expressar a personalidade e o que há de melhor em cada cliente.
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Vereadores se reúnem com secretário de Saúde de São Lourenço
e discutem situação financeira do setor no município
Os vereadores de São Lourenço se encontraram com o
secretário municipal de Saúde,
Allan Fabrício de Souza. Os atrasos no repasse de verbas pelo
Governo de Minas Gerais foram o motivo da reunião. Segundo a Prefeitura, o estado já
deixou de transferir R$ 8,5 milhões para a cidade. Somente
no ano passado, faltou R$ 1,5
milhão.
O secretário afirmou que o
município vai entrar na Justiça
contra o Governo Estadual e
solicitou um auxílio dos vereadores: “Eu peço aos senhores
que lutem, que consigam até
mesmo emendas para nós resolvermos essa questão”. De
acordo com Allan, os atrasos
têm comprometido os serviços
de saúde em São Lourenço. Vinte e três profissionais já foram
demitidos entre o final de 2017
e o início de 2018. Com esses
cortes, a Prefeitura pretende
deixar de gastar R$ 858 mil em
um ano.
Participaram da reunião os
vereadores Agilsander Rodrigues da Silva (PSD), Evaldo José Ambrósio (PROS), Helson de
Jesus Salgado (PPS), Natanael
Paulino de Oliveira (PPS), Paulo Gilson Chopinho de Castro

Ribeiro (PSC), Ricardo de Mattos (PMN), Rodrigo Martins de
Carvalho (PSB) e Waldinei Alves Ferreira (PV). As diretoras
de Saúde do município, Simone Póvoa e Lívia Sanches, também estiveram presentes.
“É necessário fazermos um
esforço conjunto para solucionar essa questão da saúde em
São Lourenço, que se faz tão
urgente. Devemos prezar pelo
direito dos são-lourencianos a
um atendimento de qualidade
e eficiente. Com certeza cumpriremos nossos papeis de vereadores e faremos o que for
possível”, afirmou o presidente da Câmara Municipal, Ricardo de Mattos. “Nós precisamos
dar o melhor para o nosso município e nos preocupar em oferecer o que a população precisa”, completou Paulo Gilson
Chopinho.
Os vereadores também aproveitaram a ocasião para cobrar
melhorias, como o aumento do
número de cirurgias de catarata, a agilidade no atendimento
de fisioterapeutas, a utilização
do prédio onde seria a UPA, no
bairro Federal, a diminuição da
demora para a realização de
exames e a contratação de um
urologista no hospital.

O Departamento de Cultura promove apresentação
da “Orquestra Católica São
Lourenço”, no próximo sábado (03). A Orquestra (Paróquia de São Lourenço do

Rio de Janeiro) é a única
católica do Brasil, composta 35 músicos que se dedicam semanalmente aos ensaios e eventos. Criada em
29 de março de 2009, atra-

Departamento de Cultura de São Lourenço promove
a apresentação da “Orquestra Católica São Lourenço"
DOM ZECA
A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Transferência

vés da iniciativa do Rev.mo
Padre Marcelo Batista e do
Maestro Carlos Pimenta, com
o objetivo de atender a uma
lacuna na Música Sacra Católica no Brasil, a orquestra
convocou fiéis católicos da
região mais populosa da Arquidiocese de São Sebastião
do Rio de Janeiro, para aprimorar seus dons musicais
com aulas de teoria e prática instrumental.
Além da Orquestra, a Sociedade Musical de Lorenzo
e os Violeiros também farão
apresentações, que acontecerão no Calçadão I. O evento é uma realização do De-

partamento de Cultura e da
Secretaria de Turismo com
apoio do Convention Visitors Bureau. Confira a programação:

Dia Sábado - 03 de Fevereiro
Local: Calçadão I
16h – Violeiros
18h - Sociedade Musical
Antônio de Lorenzo
18h30 – Orquestra Católica São Lourenço (RJ) – participação especial Auyria
Ferrer

Falecimento

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

EXPEDIENTE

Padre Roberto Nogueira, deixa a Paróquia Nossa Senhora
das Graças, no Bairro Carioca, para cumprir sua nova missão
na Paróquia do Mártir, na cidade de Varginha.
Agradecemos pelo carinho, que sempre teve com as pessoas, principalmente com os mais necessitados, em especial nossos irmãos encarcerados, coisa rara de se encontrar hoje em
dia.
O Padre do futebol Rubro Negro e da Viola, vai deixar saudades!!!
Que Deus abençoe Padre Roberto em sua nova missão!!!

Faleceu no último dia 19 de janeiro, às 17h30, Frei Perceval
Canuto Carvalho. Ele estava internado no Hospital São Francisco de Bragança Paulista (SP) devido a um acidente automobilístico que sofreu no dia 12 de janeiro em Amparo (SP), onde
reside na Fraternidade São Benedito.
Frei Perceval retornava da Comunidade da Boa Vereda quando perdeu o controle do veículo, saiu da pista e colidiu contra
uma árvore. Foi socorrido no Hospital Santa Casa Ana Cintra
de Amparo, onde passou por acompanhamento médico devido
a um corte na testa e também para fazer exames. Constatou-se uma pequena hemorragia na cabeça após o laudo. O médico de plantão, então, pediu a transferência de Frei Perceval
para outro hospital, onde pudessem ser feitos novos exames
e passar pela avaliação de um neurocirurgião. No sábado, 13
de janeiro, foi transferido para o Hospital São Francisco de Bragança Paulista. Internado na UTI, fez novos exames e a equipe
médica, através de nova tomografia, percebeu que a hemorragia tinha parado e não haveria necessidade de intervenção cirúrgica.
Embora não se lembrasse do ocorrido, Frei Perceval chegou
a apresentar um quadro de melhora e pôde ir para o quarto.
O guardião da Fraternidade de Amparo, Frei Cláudio Broca, foi
visitá-lo e o encontrou relativamente bem. No final da tarde,
contudo, Frei Perceval veio a falecer.
Frei Perceval, foi Vigário Paroquial na Paróquia de São Lourenço Mártir, no ano de 1997 e 1999.
Seu corpo foi sepultado na cidade do Rio de Janeiro, onde
reside seus familiares.

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra. Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo.
Jornalista Responsável: João Vicente Nogueira (MTB 18.220/MG). Diagramação: João Vicente Nogueira. Departamento Administrativo: Isabel Cristina de Paula
Dutra. Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra e Luciana Dutra. Assessor Jurídico: José Manoel Pereira. Distribuição: Júlio César de Paula Dutra.
Colaboradores: Anderson Joinha, Vera M. Gannam de Castro, Simone Gannam L. Ribeiro, Frei Felipe Gabriel Alves, Heloísa M. D. de Almeida, Filipe
Nacle Gannam, Pedro Jorge de Oliveira Netto, Mariana Dutra, José Celso Garcia, Prof. André, Beto Bacha, Dom Zeca, Mario Henrique Poli de Oliveira,
Monsenhor Jonas Abib, José Luiz Mendes, Padre Bruno César, Dr. Rodrigo C. Santos, Cecília Britto, Débora Centi, Rita Abbud.

Circulação: São Lourenço e Região Sul de Minas: Lambari, Jesuânia, Olimpio Noronha, Carmo de Minas, Dom Viçoso,
Cristina, Soledade de Minas, Conceição do Rio Verde, Caxambu, Cambuquira, Baependi, Pouso Alto, Itamonte,
Itanhandu, Passa Quatro.
Redação e Administração: Rua Alzira Candal, 100 - São Lourenço/MG - CEP 37470-000
Telefax: (35) 3332-8484 - E-mail: escritorio@portalalternativa.com.br / jornalismo@portalalternativa.com.br
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Hospital voltará a fazer ultrassons
a partir de 1º de fevereiro

O setor de Ultrassonografia do
Hospital São Lourenço voltará a funcionarparausuáriosexternos(agendados) a partir da próxima 5a feira
(1º de fevereiro). Os exames serão
realizados, de início, pelo dr. Walter
Lessa - ginecologista/obstetra e ultrassonografistacomvastaexperiên-

cia na área.
Alémdaultrassonografia4D(que
permite visualizar feições do bebê,
dentre outras importantes imagens
obstétricas), poderão ser realizados
ultrassons - numa sala exclusiva e
confortável-dosseguintestipos:abdome total, aparelho urinário, pélvi-

co,obstétrico,mamas,tireoideepróstata (por enquanto, não serão feitos
vasculares e de articulações). Tudo
através de um moderníssimo aparelho de ultrassonografia da marca
GE.
Osatendimentospoderãoserfeitos de forma particular, pelo Carnê

deDoaçãodoHospitaloupelosconvênios mantidos pela instituição:
AMMP, Caarj, Cascb (Polícia Militar/
MG), Cassi (Banco do Brasil), Cemig
Saúde, Geap, Ipsemg, Marinha do
Brasil,MedisanitasBrasil,SaúdeBradesco,SaúdeCaixa,SicoobVivamed
e Unimed.

Asultrassonografiasexternasocorrerão às quintas-feiras de manhã, a
partir da 9h; à tarde, a partir das 15h
- e, na segunda sexta-feira de cada
mês, a partir das 9h (é preciso solicitar agendamento através do telefone geral do Hospital: 35 3339-2060).
“Vamos verificar a demanda de

atendimentos e, a partir daí, fazer
ajustes. Tudo para que trabalhemos
em função das necessidades da população”, destacou o dr. Lessa.
Importantefrisarqueultrassonografias de urgência continuam, normalmente, sendo realizadas todos
os dias.

Fernando Pimentel participa de evento que marca os 10 anos da
primeira extração de azeite extravirgem em Minas Gerais
Durante cerimônia, que reuniu prefeitos do Sul de Minas, foram anunciadas ações para certificação e melhoria da qualidade do azeite mineiro

O governador Fernando Pimentel participou, nesta sexta-feira (2/2), em Maria da Fé,
no Território Sul, da comemoração dos dez anos da primeira extração de azeite extravirgem no Brasil. Durante o evento foi anunciada a criação do
programa de certificação para
a olivicultura, que ficará sob a
responsabilidade da Secretaria
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa).
A medida permitirá o desenvolvimento de protocolo de
certificação de produtos agropecuários e agroindustriais em
olivicultura. Também foi lançado o rótulo comemorativo
que será impresso nos azeites
produzidos pela Empresa de
Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig).
Também durante o evento,
Fernando Pimentel se reuniu
com 12 prefeitos do Sul de Minas, dos municípios de Bom
Repouso, Conceição das Pedras,
Delfim Moreira, Ipuiúna, Jacutinga, Maria da Fé, Poço Fundo, São Gonçalo do Sapucaí,
São Sebastião do Rio Verde,
Senador Amaral, Senador José

Bento e Wenceslau Braz. Foi
uma oportunidade para debaterem os investimentos feitos
pelo Estado na região e ouvir
as demandas de cada município.
Durante a visita, o governador acompanhou o processo
de extração de azeite que é realizado pela Epamig, fez a degustação dos produtos da região e colou o primeiro rótulo
comemorativo elaborado pela
empresa.
Em seu discurso, Fernando
Pimentel lembrou a importância do pioneirismo da extração
de azeite em Minas Gerais e o
impacto do setor na economia
mineira. “Nós estamos celebrando aqui algo muito importante que é a determinação de
trabalho dos agricultores e produtores agrícolas de Minas Gerais. Estamos comemorando
dez anos da primeira extração
de azeite de oliva em Minas Gerais. Isso não é pouca coisa. Para um estado que não tinha a
oliveira como uma das suas culturas básicas, em dez anos nós
demos um salto extraordinário,
pois nós estamos produzindo

azeite da melhor qualidade”,
destacou.
Ele reforçou que as ações do
Governo do Estado na região
vão fomentar a produção de
azeite em Minas Gerias, tornando o produto mais competitivo. “Agora nós vamos certificar, por meio da Secretaria de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do Instituto Mineiro de Agricultura e da Epamig,
carimbando nosso azeite como
extravirgem, com especificações que vão além até daquelas que estão determinadas pelo Ministério da Agricultura. O
instrumento da certificação,
que nós já testamos com o café, com os queijos e com a cachaça, é um instrumento poderosíssimo para abrir mercado para os nossos produtores
agrícolas”, afirmou.
Além de anunciar o protocolo de certificação dos azeites,
o governador assinou convênio
entre a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) e a Epamig para adaptação do sistema
de produção de mudas de oliveira do viveiro do Campo Ex-

perimental de Maria da Fé para o sistema protegido, com
objetivo de melhorar a qualidade fitossanitária durante a
produção.
Outro instrumento de fomento ao setor anunciado durante o encontro foi a assinatura do Termo de Cooperação
Técnica com a Câmara Brasil-Itália para intercâmbio e treinamento de pesquisadores e
produtores, além da identificação geral de oportunidades
de cooperação entre os países
no que se refere à olivicultura
e à produção de azeites.
A região ainda será beneficiada com o protocolo de intenções assinado entre a Epamig e a Associação de Olivicultores dos Contrafortes da Mantiqueira (Assoolive) para desenvolver e executar ações e programas conjuntos com o objetivo de fortalecer a olivicultura
no estado, estabelecendo um
programa de qualidade do azeite.
Para o secretário de Estado
de Governo, Odair Cunha, o investimento do Estado no setor
vai dinamizar a economia, ge-

rando emprego e renda. “Depois de dez anos da primeira
extração nós temos a oportunidade de certificar o azeite
produzido. Com trabalho e determinação nós podemos diversificar a economia do nosso
estado. Minas é um estado diverso, plural e com certeza essa certificação mostra que as
muitas minas podem oferecer
muitas oportunidades de renda e de trabalho para os nossos agricultores”, enfatizou.
Produção
Atualmente, cerca de 40 marcas de azeites são produzidas
na região da Mantiqueira com
tecnologia desenvolvida pela
Epamig. A região conta com
média de 160 produtores de
oliveiras, distribuídos em 2.000
hectares. Estima-se que 60%
deles estão em solo mineiro.
As ações do Governo de Estado na região são feitas por
meio da Epamig, no Campo Experimental de Maria da Fé, precursora do trabalho no Brasil.
No local são realizadas pesquisas com objetivo de apoiar o
desenvolvimento da olivicultura do Sudeste brasileiro.

Para o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Leitão, o setor tende
a apresentar avanços significativos nos próximos anos. “A
agricultura é um setor cada vez
mais estratégico para o estado
e é um dos setores que mais
cresce e, por isso, a gente tem
prestado atenção na diversificação e na determinação do
produtor rural. Hoje a gente
comemora quase 100 mil litros
de azeite e a tendência é que
isso aumente, gerando emprego, renda, e mais oportunidade. Em um momento tão difícil
como esse, o Estado presta
atenção em setores estratégicos como esse, que tem muito
a crescer”, destacou o secretário.
Para o presidente da Epamig,
Rui Verneque, os anúncios feitos pelo governador ajudarão
a ampliar e melhorar a produção do azeite mineiro. “Esse
convênio visa sobretudo amplificar e aumentar a capacidade de produção de mudas qualificadas, sadias, correspondendo ao mercado que é crescente. Nossa ideia é duplicar a produção de mudas anualmente”,
pontuou.
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Câmara Municipal de São Lourenço sedia reunião
pública sobre Estação de Tratamento de Esgoto
A Câmara Municipal de São
Lourenço recebeu cerca de 150
pessoas na noite da última
quinta-feira em uma reunião
pública sobre a situação das
obras da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), que se encontram paralisadas. O encontro, sediado pela Casa Legislativa, foi promovido pela Prefeitura.
Compareceram ao evento
os vereadores Evaldo José Ambrósio (PROS), Helson de Jesus
Salgado (PPS), Natanael Paulino de Oliveira (PPS), Paulo
Gilson Chopinho de Castro Ribeiro (PSC), Renato Motta de
Carvalho (PT do B), Ricardo de
Mattos (PMN), Ricardo Luiz
Nogueira (PMDB) e Waldinei
Alves Ferreira (PV).

Na reunião, os engenheiros
Frederico Ferreira de Vasconcelos, do Serviço Autônomo
de Água e Esgoto (SAAE), e Jairo Batista, da empresa JVA, a
qual executa o projeto de licitação para a continuidade das
obras, explicaram o porquê do
atraso. Segundo eles, houve
problemas técnicos anteriores,
o que comprometeu a estrutura das fundações, sendo necessário refazer alguns pontos.
De acordo com a advogada geral do município,
Amanda Mattos, que também
se pronunciou na reunião, a
Prefeitura irá elaborar um edital para a licitação da continuidade da obra. O prazo para que a empresa vencedora
finalize a ETE é de um ano e

meio, tempo que será contado a partir da emissão da ordem de serviço.
Ainda participaram da reunião o vice-prefeito Leonardo
Sanches e a prefeita Célia Cavalcanti. “Nós fizemos essa palestra para esclarecer a população sobre o que aconteceu.
É um projeto que todos nós
estamos aguardando”, afirmou
a chefe do Executivo.
O presidente da Câmara Municipal, Ricardo de Mattos, reiterou: “É uma obra muito importante para a cidade. Então
cumpriremos o nosso papel de
fiscalizar e acompanharemos
tudo de perto, prezando sempre pelo bem estar dos moradores de São Lourenço”.

Prefeitura solicita aumento para professores pós
graduados e mestrados
A Prefeitura protocolou um
projeto que determina alterações na Lei Complementar 002
(01/08/2011) para aprovação
da Câmara Municipal, propondo a alteração no salário para
professores pós-graduados e
mestrados. Para pós-graduado,
com carga mínima de 360 horas, um acréscimo de 20% sobre o vencimento e para mestrado, um acréscimo de 25%.
Além disso, a proposta também prevê o aumento do auxílio alimentação para os servidores municipais no valor de
R$230,00 mensais. O projeto
foi enviado à Câmara e aguarda a aprovação dos vereadores.

Corpo de Bombeiros de São Lourenço atende
ocorrência na BR-267 em Aiuruoca
No dia 06 de Fevereiro de 2018,
por volta das 01h45min, o Corpo de Bombeiros de São Lourenço foi acionado através do serviço de emergência 193, para
atendimento a vítima de capotamento de veículo na BR 267,
KM 278, município de Aiuruoca.
No local haviam três vítimas, o
motorista da camionete L200 Triton Mitsubishi, Sr, L.B.F, de 68

anos, que no momento do acidente, conseguiu sair do veículo
que caiu de um barranco de aproximadamente 10 metros, e foi
socorrido por terceiros que passavam pelo local. O mesmo foi
encaminhado para o pronto socorro de Baependi, sofrendo ferimentos leves. Os dois passageiros, L.S.B., de 16 anos de idade, e L.G.S.B., de 14 anos de ida-

de, que encontravam-se presos
às ferragens em óbito. Os dois
adolescentes eram filhos do condutor. Após a liberação da perícia, as duas vítimas fatais foram
desencarceradas e entregues a
funerária Santa Casa de Caxambu para demais providências. O
veículo e demais pertences das
vítimas ficaram sob responsabilidade da PRF de Capivari.
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Chegada do Carnaval alerta para a necessidade
da imunização contra a febre amarela

Quem vem curtir a folia em Minas Gerais precisa se vacinar com pelo ao menos 10 dias de antecedência

Falta pouco para o Carnaval e quem vem curtir
a folia em Minas Gerais
precisa se vacinar contra a febre amarela o
quanto antes. Isso porque a vacina só confere
imunidade contra a doença contados 10 dias
de sua aplicação, que é
o tempo necessário para o organismo produzir
os anticorpos necessários contra a doença.
“Além disso, Minas Gerais é área de recomendação de vacinação e,
por isso, as pessoas que
viajam para o estado devem estar imunizadas”,
destaca o subsecretário
de Vigilância e Proteção
à Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde (SES-MG), Rodrigo Said.
O subsecretário também lembra que a doença pode acometer e
ser letal mesmo a quem
tiver tomado a vacina
(com menos de 10 dias
de antecedência) e tiver
contato com o vírus, antes dos 10 dias necessários para a vacina agir.
Por isso, deixar para receber a dose somente
quando chegar ao destino da viagem é um comportamento arriscado,
tendo em vista o tempo
necessário para que a
vacina gere seus efeitos
de proteção.
Vale destacar, porém,
que o risco de contrair
febre amarela não aumenta em ambientes lotados de pessoas, como
é o caso das festas de
Carnaval e blocos de rua.

Isso porque a febre amarela não é uma doença
contagiosa, ou seja, não
se transmite de pessoa
a pessoa, somente pela
picada de mosquitos infectados com o vírus da
doença.
“O risco de contrair febre amarela existe onde
há circulação viral, independentemente do número de pessoas. Minas
Gerais é um estado onde
há circulação viral. Por
isso, a melhor forma de
se prevenir é mesmo se
vacinar”, reforça Said.
Os casos de febre amarela registrados em Minas Gerais são os da sua
forma silvestre, ou seja,
aquela transmitida pelos mosquitos encontrados no ambiente silvestre, dos gêneros Haemagogus e Sabethes.
O último caso de febre amarela urbana, transmitida pelo Aedes aegypti, foi registrado no
Brasil em 1942. Assim,
os cuidados devem ser
redobrados para os viajantes que se deslocarem
para zonas rurais e áreas de mata.
Viagens internacionais:
novos países passam a
exigir vacinação
Panamá, Nicarágua,
Venezuela e Cuba alteraram seu status de exigência em relação à comprovação da vacina de
febre amarela a viajantes procedentes do Brasil.
Devido ao surto da doença em alguns estados
do país, o Certificado In-

ternacional de Vacinação ou Profilaxia (CIVP), se tornou requisito para entrar nesses
países.
Conforme diretriz da
Organização Mundial
de Saúde, para emissão do CIVP, a vacinação deve ser realizada
pelo menos dez dias
anteriores à viagem.
O viajante que não
tiver nenhum histórico vacinal comprovado, deverá tomar uma
dose para emissão do
certificado. Para a pessoa que já realizou uma
vacinação, basta apresentar o cartão nacional de vacinação com
os dados da vacina para emissão do CIVP.

O Setor de Meio Ambiente
da Prefeitura de São Lourenço
divulgou um comunicado referente às podas que estão
acontecendo na cidade. De
acordo com o comunicado, as
árvores precisaram ser retiradas com o intuito de prevenir
acidentes nos locais, e tudo foi
feito de acordo com a Lei Estadual nº 20.922 no Artigo 12º
§ 1º. No local, haviam várias
plantas com galhos podres, em
risco iminente de queda e o
serviço precisava ser realizado.
Sobre a poda realizada entre as ruas Mello Vianna e Cel
José Justino no Centro da cidade, foi realizada após vistoria no local, onde foi constatado prejuízos à residência próxima ao local, tudo via Parecer
Técnico do Engenheiro da Defesa Civil e do Técnico da Prefeitura. Também foi realizada
de acordo com leis ambientais,
a normativa 05/2005 do CODEMA que normatizou a retirada de árvores em calçadas.
Vale ressaltar que foram plantadas (no mesmo lugar) outras
árvores mais adequadas para
calçadas, ou seja, a reposição
é quase imediata e não traz dano algum ao meio ambiente.

Foram realizados na Praça
João Lage no dia 18 e 19 de janeiro de 2018 algumas podas
em árvores no intuito de prevenir acidentes no local de acordo com a Lei Estadual nº 20.922
no Artigo 12º § 1º, no local haviam várias plantas com galhos
podres em risco iminente de
queda e o serviço precisava ser
realizado. Aconteceram duas
situações que repercutiram nas
redes sociais e com comentários sem conhecimento do que
na verdade aconteceu.
Não houve destruição de ninhos caso contrário teríamos
cometido crime ambiental de
acordo com a Lei 9.605 no Artigo 29º item II, ocorreu um acidente com um pássaro que acabou morrendo no local, pois,
a árvore acabou batendo no
animal. Não existe nenhuma
foto de ovos quebrados e nem
de filhotes mortos no local, pelo fato do monitoramento realizado pela equipe técnica da
prefeitura constatando que não
havia atividade de ninho ativo
no local.
A respeito da poda realizada
entre as ruas Mello Vianna e
Cel José Justino no Centro da
cidade nas Espécies Sibipirunas, foi realizada após vistoria
no local, onde foi constatado
via Parecer Técnico do Engenheiro da Defesa Civil e do Técnico da Prefeitura, prejuízos à
residência próxima ao local. Sa-

lientamos ainda que seguimos além das leis ambientais
a normativa 05/2005 do CODEMA que normatizou a retirada de árvores em calçadas. Nossa cidade possui aproximadamente 6 mil árvores
e quase mil espécies são Sibipirunas, que não são apropriadas para calçadas devido
ao seu grande porte. O número de pedido para substituição dessas árvores tem subido surpreendente e a população deve se preparar,
pois, iremos substitui-las gradativamente conforme pareceres técnicos. Foram plantadas no local outras árvores
mais adequadas para calçadas. Vale ressaltar que a reposição dessas árvores é quase imediata e não traz dano
algum ao meio ambiente.
No ano de 2017 foram feitas cerca de 15 supressões
em calçada, e foram plantadas por essa coordenadoria
em eventos realizados em
parceria com Catequese Santíssima Trindade, Colégio Imaculado Coração de Maria, Policia Ambiental e evento de
Bike do CCAA, 150 mudas de
árvores entre frutíferas e nativas além de algumas exóticas. Na Semana de Meio Ambiente fizemos doação de 200
mudas aos munícipes, todas
catalogadas e fotografadas
pelo Meio Ambiente e CODEMA.

Dados Epidemiológicos
Desde o início do 2º
período de monitoramento da febre amarela ( julho/2017 a junho/2018), foram confirmados 81 casos da
doença em Minas Gerais, todos registrados
em pessoas sem histórico vacinal para a doença. Do total de casos
confirmados, 77 são do
sexo masculino.
“Isso revela que, culturalmente, os homens
têm menor costume de
acessar as unidades de
saúde de forma preventiva, ficando expostos, no caso da febre
amarela, ao adoecimento pelo vírus”, aponta o subsecretário.

Setor de Meio Ambiente esclarece
sobre podas de árvores

Confira o comunicado na íntegra:
Setor de Meio Ambiente Informa

Câmara Municipal de São Lourenço rejeita abertura
de Comissão Processante para investigar prefeita Célia
Com o Plenário lotado, a Câmara Municipal de São Lourenço retornou às atividades legislativas nesta segunda-feira
(06.01). O primeiro assunto a
ser discutido foi a abertura de
uma Comissão Processante
contra a prefeita Célia Cavalcanti (PR). O pedido foi negado
por seis dos treze vereadores
da Casa. Para ser acatado era
necessário 2/3 dos votos (nove). A denúncia, feita por um
morador da cidade, solicitava
a investigação da contratação
do Escritório Ribeiro e Silva Advogados Associados, no valor
de R$ 1,2 milhão de reais, pelo Poder Executivo.
Os vereadores que votaram
pela abertura da CP foram Agilsander Rodrigues da Silva (PSD),
Helson de Jesus Salgado (PPS),
Natanael Paulino de Oliveira
(PPS), Orlando da Silva Gomes
(PRB), Rodrigo Martins de Carvalho (PSB), Waldinei Alves Ferreira (PV) e Ricardo de Mattos
(PMN). Já Abel Goulart Fer-

reira (PR), Evaldo José Ambrósio (PROS), Isac Ribeiro (PRP),
Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro (PSC), Renato Motta de Carvalho (PT do B) e Ricardo Luiz Nogueira (PMDB)
rejeitaram a denúncia, por entender que o assunto já está
sendo investigado por uma CPI
instaurada na Câmara no dia
13 de novembro do ano passado.

Uma Comissão Processante,
aprovada na mesma data, também já investiga Célia Cavalcanti. O próximo passo é a realização da instrução processual,
com a análise de documentos,
o depoimento da denunciada,
da denunciante e oitivas de testemunhas. A CP tem até o dia
08 de março de 2018 para encerrar os trabalhos.

Na primeira sessão ordinária do ano, os vereadores da
Câmara Municipal de São Lourenço votaram nos membros
de duas importantes comissões:
A de Legislação, Justiça e Redação Final, que deve emitir
pareceres sobre todos os projetos que tramitam na Casa, e
a de Finanças e Orçamento,
que analisa os textos relacionados aos gastos públicos.
A partir de hoje, a Comissão de Legislação, Justiça
e Redação final será presidida
pelo vereador Agilsander Ro-

drigues da Silva. Também foram eleitos membros Waldinei
Alves Ferreira e Natanael Paulino de Oliveira.
Já Helson de Jesus Salgado venceu a eleição para presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Ele a conduzirá junto aos vereadores Orlando da Silva Gomes e Waldinei Alves Ferreira.
Também houve eleição para a Escola do Legislativo, que produz e divulga conhecimentos ligados à política
com o objetivo de incentivar

a participação popular cidadã.
A instituição, inaugurada no dia
10 de junho de 2015, terá o vereador Agilsander Rodrigues
como presidente. Renato Mota de Carvalho será o vice.
Atualmente, a Escola
desenvolve dois projetos: o Parlamento Jovem, que trabalha
com estudantes regularmente
matriculados no Ensino Médio,
e a Gincana do Saber, cujo foco
são alunos do 6º ao 9º ano do
Ensino Fundamental.

Câmara Municipal de São Lourenço
elege membros de comissões

Câmara de São Lourenço inicia oitivas de processo
que investiga prefeita Célia Cavalcanti
A Comissão Processante
01/2017, que apura o suposto cometimento, pela prefeita de São Lourenço, Célia
Cavalcanti (PR), de irregularidades previstas do Decreto Lei 201/67, começou
a realizar as oitivas de testemunhas nesta quarta-feira (07.02). No início da tarde, a Casa Legislativa recebeu Rosana Aparecida Lopes,
moradora da cidade que realizou o pedido de investigação junto à Câmara Mu-

nicipal. No entanto, como a
chefe do Executivo e seu advogado não compareceram,
a denunciante foi dispensada, já que seu depoimento
não é obrigatório.
Outras oitivas foram marcadas para a próxima semana. Entre 14 e 15 de fevereiro, seis testemunhas serão
recebidas pelos membros da
CP: Evaldo José Ambrósio
(PROS), Natanael Paulino de
Oliveira (PPS) e Orlando da
Silva Gomes (PRB), presiden-

te. Após o encerramento
da instrução, a prefeita terá cinco dias para apresentar as alegações finais.
Os integrantes da CP devem encerrar os trabalhos
e realizar a sessão de julgamento de Célia Cavalcanti até o dia 08 de março. A
prefeita poderá ser cassada caso 2/3 dos vereadores
(ou nove) votem a favor. A
Comissão Processante foi
aberta em 13 de novembro
do ano passado.
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