www.sljornal.com.br

1

85 ANOS

CORREIOS

Impresso
Especial

CONTRATO
N. 9912166940/2008

DOMINGO, 22 DE ABRIL DE 2018

Domingo, 22 de abril de 2018
Edição nº 4336 - R$ 1,00

Escola Estadual Antônio Magalhães Alves
"Polivalente" é alvo de bandidos e vândalos

A Escola Estadual Antônio Magalhães de Souza "Polivalente" foi alvo de bandidos e vândalos na madrugada desta sexta-feira (20). Portas foram quebradas, fios de eletricidade, telefone
e internet arrebentados, além do furto de celulares e tablets.
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Pagar ao setor automobilístico para tornar-se mais competitivo, por meio do programa Rota 2030, pode ser um
erro enorme e custoso, como
foi o fracassado Inovar Auto,
uma das obras-primas do desgoverno petista. Mas o governo, tudo indica, vai continuar
pagando. Um ministro e um
representante da indústria deram como certo, depois de uma
reunião com o presidente Michel Temer, na terça-feira passada, o lançamento, em breve,
do novo programa. “Estamos
quase lá”, disse ao sair do encontro o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores
(Anfavea), Antonio Megale,
segundo informou a Agência
Estado. “Falta apenas concluir
os textos”, de acordo com o
ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos
Jorge, citado pelo jornal Valor.
As informações iniciais coletadas em Brasília indicaram um
projeto híbrido, moldado pelas propostas do Mdic, favoráveis aos benefícios, e pelas
objeções do Ministério da Fazenda. O resultado poderá ser
híbrido, mas continuará sendo
ruim, porque a ideia básica é
insustentável como política
econômica.

Desde o segundo semestre
do ano passado o governo vem
adiando o anúncio do projeto,
por causa da resistência do Ministério da Fazenda. Se faltassem outros argumentos, a experiência da generosa e improdutiva distribuição de favores fiscais e financeiros a
grupos e setores, no período
petista, deveria servir como
advertência.
Inovação pode tornar a indústria mais competitiva, beneficiá-la e beneficiar também
o País, mas estarão os dirigentes do setor automobilístico
interessados em investir, no
Brasil, em pesquisa e desenvolvimento? Não muito, a julgar pela conversa do presidente da Anfavea. As montadoras,
havia dito Megale na segunda-feira passada, são multinacionais e decidirão investir onde
for mais barato. Traduzindo:
pouco lhes interessa investir
neste país para abastecer seu
mercado e os mercados de países compradores, atuais ou
potenciais, de produtos brasileiros.
A resposta da indústria aos
incentivos ganhos até agora
foi abaixo de pífia. Suas exportações são enviadas a poucos
destinos e em grande parte
vinculadas ao acordo automo-

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Segredo para santidade

Se você precisa se confessar todos os dias, não tenha
receio!
O secretário do Papa João
Paulo II e, hoje, São João Paulo II, viveu com ele muitíssimos anos e é ele quem nos
contou que, São João Paulo
II, todos os dias, levantava-se às 5h30 e só ia celebrar
a Missa às 7 horas . Nesse
período, o Papa ia à Capela
e ficava em profunda oração,
ajoelhado no chão, diante do
Santíssimo Sacramento. Somente depois disso ele celebraria a Missa, e com uma
unção fora do comum! Além
disso, ele tinha vários momentos de oração durante o
dia.
Ele era profundamente eucarístico e rezava o rosário
todos os dias. Não somente
falava, mas vivia a espiritualidade. Outro segredo da fir-

meza inalterável de São João
Paulo João Paulo II era a confissão. Ele confessava toda
semana, isso mesmo, toda semana! Fico imaginando: que
pecado poderia ter esse homem? Como pai de toda cristandade, ele sentia necessidade de estar sempre buscando mais purificação; ele era
“o coração de Deus” para toda a humanidade. Este era o
segredo de São João Paulo II.
Creia: se você precisa se
confessar todos os dias, não
tenha receio! Você não será
um “sem-vergonha” que vive
pecando e se confessando,
mas sim, um doente que sabe
onde está o seu remédio e o
procura.
Deus o abençoe!
Seu irmão,
Monsenhor Jonas Abib
Fundador da Comunidade
Canção Nova

Rota do desperdício

Pagar ao setor automobilístico para tornar-se mais competitivo, por meio do programa Rota 2030, pode ser um erro enorme e custoso, como foi o fracassado programa Inovar Auto
tivo Brasil-Argentina, um co- nem chegam a ser as questões
nhecido pacto de mediocrida- principais. O dinheiro do Tede. Mas também é preciso le- souro será muito curto por vávar em conta outros pontos. rios anos e é preciso, sim, conAinda na segunda-feira o siderar esse ponto. Mas ainda
presidente da Anfavea atribuiu falta responder à pergunta mais
ao poder público um papel mais importante: será o Rota 2030
amplo que o de incentivar in- o uso mais vantajoso de recurvestimentos e esforços de ino- sos públicos?
vação. “Quando a coisa não
Outros setores e segmentos
está alinhavada com o gover- se têm mostrado competitivos
no, começamos a ter iniciati- sem tantos favores. O governo
vas independentes”, disse o pode empregar o dinheiro desrepresentante da indústria. se incentivo em ações mais
Segundo ele, o setor já come- vantajosas para o País. Quançava a se desorganizar por cau- to aos custos das empresas,
sa do atraso do Rota 2030. No- pode-se atacá-los com progratável: o setor precisa do go- mas horizontais – válidos para
verno para orquestrar suas ini- todos – de modernização triciativas?
butária, controle da inflação,
O texto final, segundo se corte de juros, diminuição de
informou em Brasília, será uma burocracia e formação de cafusão da proposta original do pital humano. Há muito por
Rota 2030 com a Lei do Bem, fazer para tornar toda a ecoem vigor há alguns anos. O be- nomia mais produtiva e comnefício fiscal poderá ficar limi- petitiva.
tado ao Imposto de Renda e à
O melhor caminho, como
Contribuição Social sobre o ensina a experiência internaLucro Líquido, com alcance me- cional, é o das políticas de alnor que o pretendido inicial- cance geral, com atenção, é
mente. Mas o abatimento fis- claro, a pontos estratégicos,
cal do valor investido em pes- como as prioridades em eduquisa e desenvolvimento po- cação. Políticas verticais poderá passar dos 60% previstos dem ser boas para os amigos
na Lei do Bem para 160%.
da corte. O País é algo mais
Esses detalhes, no entanto, amplo. (Estadão)

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Maria mulher de fé

Maria é modelo de fé e, sobre
isso, Santo Agostinho disse: “Mais
bem-aventurada, pois, foi Maria em
receber Cristo pela fé do que em
conceber a carne de Cristo. A consanguinidade materna de nada teria servido a Maria se ela não se
tivesse sentido mais feliz em acolher Cristo no seu coração que no
seu seio”.
O Anjo a saúda: “Ave cheia de
graça” (Lc 1,28). Quando foi que foi
um anjo dirigiu-se a um ser humano com tão honrosa saudação? Mas
a ela o Anjo referiu-se dessa forma:
cheia de graça, ou seja, cheia da
graça de Deus.
Maria não contestou a anunciação do Anjo; ao contrário, prontamente acreditou e docilmente consentiu na encarnação do Verbo.
Muitos podem pensar: “Qual
mulher não aceitaria ser a mãe do
Salvador? ”.
Não é bem assim. Temos de considerar a realidade na sociedade
daquela época, na qual os padrões

eram muito rígidos, principalmente
no que se referia às mulheres. Tanto que José, não querendo denunciá-la, pensou em abandoná-la sem
ninguém saber (Mt 1,19). Nenhuma
mulher se arriscaria dessa forma, a
não ser que acreditasse plenamente nas promessas de Deus. Isso torna o “Sim” de Maria a prova de sua
imensa fé. Por causa dessa fé, Isabel
proclama: “Bem-aventurada aquela que acreditou, porque vai acontecer o que o Senhor lhe prometeu”
(Lc 1,45).
Foi movida por sua fé que Maria,
dando à luz seu filho num estábulo,
acreditou que Ele era o Filho de Deus.
E, quando o viu maltratado e crucificado, acreditou que estava diante
do nosso Salvador.
Imitar a fé de Maria é acreditar
em Deus, em tudo o que Ele nos
revelou e reconhecer de todo o coração e com toda a alma a Sua misericórdia e glória. (Do Livro: 20 PASSOS PARA A PAZ INTERIOR – Pe. Reginaldo Manzotti)
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SIMONE GANNAM
Falando ao Coração

sigannam@yahoo.com.br

“Vai ficar quanto tempo? Preparo um café ou
preparo minha vida?”
Ao ler esta frase de um
autor desconhecido, pus
me a refletir a respeito...
Estamos correndo tanto que nos esquecemos
das delicadezas com o próximo.
Estamos correndo tanto que não nos encontramos mais.
Estamos com tanta pressa, que não temos tempo
para os encontros que tanto nos enriquecem e nos
alegram.
Estamos com tanta pressa que não visitamos e
não somos visitados.
Estamos correndo tanto que não convidamos
as pessoas pra vir e também não vamos até elas:
mandamos emails, mensagens pelo face, mas não
olhamos nos olhos, não
abraçamos, estamos per-

dendo a presença, deixando de ser presença viva.
Estamos correndo rumo
à superficialidade das coisas e dos relacionamentos.
O profundo nos assusta, nos amedronta, não
nos interessa mais.
Mas só é verdadeiro e
duradouro o que é profundo e o que determina a
profundidade não é a intensidade do tempo que
o relógio mede, mas o tempo em que degustamos o
encontro, seja um cafezinho ou uma vida inteira...
Corajosamente, exercitemo-nos diariamente para sair de nosso comodismo e, com alegria, preparar o café e colocar nossa
vida a serviço dos que amamos.
Afinal, amar é simplesmente e totalmente, doação..

Sâo Lourenço Jornal
Entre em contato com a nossa redação
(35) 3332-8484

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Tendência de
Maquiagem
no SPFW 2018

Quer saber o que vai ser (ou
continuar sendo) tendência de
maquiagem nos próximos meses? As passarelas da Semana
de Moda de São Paulo - o famoso SPFW 2018 - podem te
dar o spoiler! E, ao que tudo
indica, já pode se preparar para looks bem moderninhos,
viu?
No início da edição 45 do
evento, que começou no dia
21 e vai até 26 de abril, já deu
pra perceber que os desfiles
de PatBo, Samuel Cirnansck e
Lilly Sarti apostaram todas as
fichas em makes monocromáticas marcantes, blush como
protagonista da maquiagem e
sombras uniformes bem caprichadas - sempre seguindo a
criatividade e liberdade de expressão que estão na pauta
dessa temporada.

Não é novidade para ninguém que as maquiagens monocromáticas são trend máxima, né? Mas, se antes o look
ficava no estilo mais básico
usando tons terrosos e super
discretos nos olhos, bochechas
e lábios, agora a proposta apresentada no desfile de Samuel
Cirnansck no SPFW foi beeem
mais ousada, com cores como
vermelho e rosa bem predominantes no rosto!
Trend alert: e por falar em
caprichar nas cores, o aspecto
coradinho nas bochechas também está em alta! Tanto nas
passarelas de Samuel Cirnansk
quanto nas de Raquel Davidowicz, o destaque foi para a make
de blush mais marcadinho no
rosto. Por que não dar uma
chance ao estilo para caprichar
nas makes do dia a dia?
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São Lourenço realiza desfile em comemoração
aos 91 anos do município

Sistema Prisional

DOM ZECA
A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Falecimento

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

EXPEDIENTE

Recebemos com muita tristeza, a noticia do falecimento repentino de nosso grande amigo Sub. Tenente PM Lindolfo Efrain
Natividade, ocorrido no último dia 17.
Seu corpo foi transladado para a cidade de Lavras, onde foi
sepultado na tarde do dia 18.
Que a misericórdia de Deus, seja o bálsamo necessário para
aliviar a dor da separação!
Nossos sentimentos de pesar a todos os familiares, esposa e
filhos.

Presidio de São Lourenço recebe do Departamento Penitenciário Nacional, o SELO NACIONAL DE RESPONSABILIDADE SOCIAL PELO TRABALHO NO SISTEMA PRISIONAL - RESGATA, através do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sócio Econômico e Sócio Ambiental dos Municípios da Microrregião de
São Lourenço - CIDESEA.
Presos do regime Semiaberto recolhidos na Unidade Prisional de São Lourenço, recebem autorização do Juiz da Vara de
Execução Penal, para trabalharem no convênio firmado com o
Cidesea e Prefeitura Municipal.
O trabalho é distribuído pelo encarregado de Infraestrutura
como: manutenção do cemitério, garagem municipal, Tiro de
Guerra e Fábrica de Blocos e Bloquetes.

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.

Noúltimosábado,21deabril,São
Lourençorealizouodesfilecívicoemilitar em comemoração aos 91 anos
de emancipação político-administrativa do município. Como tradicionalmenteacontece,todasasescolasparticipantespassarampelaavenidaDom
Pedro II, assim como representantes
dasforçasmilitares,comoTirodeGuerra, Polícia Militar, Sistema Prisional e
Corpo de Bombeiros. As instituições
comoOrdemDeMolay,APAEeGrupo
de Escoteiros também participaram.

As Secretarias de Esporte e Lazer, bem como a Secretaria de Desenvolvimento Social e Secretaria
de Saúde também foram representadas pelos projetos de interesse social e educacional que realizam no município.
Este ano, o tema do desfile foi
uma homenagem aos professores, por isso, os alunos das escolas
trouxeram faixas e cartazes para
ressaltar a importância deste profissional em todas as áreas.

Circulação: São Lourenço e Região Sul de Minas: Lambari, Jesuânia, Olimpio Noronha, Carmo de Minas, Dom Viçoso,
Cristina, Soledade de Minas, Conceição do Rio Verde, Caxambu, Cambuquira, Baependi, Pouso Alto, Itamonte,
Itanhandu, Passa Quatro.
Redação e Administração: Rua Alzira Candal, 100 - São Lourenço/MG - CEP 37470-000
Telefax: (35) 3332-8484 - E-mail: escritorio@portalalternativa.com.br / jornalismo@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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Secretaria de Desenvolvimento Social
convoca famílias para o CadÚnico
A Secretaria de Estado de
Trabalho e Desenvolvimento
Social (Sedese) está lançando
a campanha “Cadastrar para
Incluir”, com o objetivo de alertar e incentivar os beneficiários
do Benefício de Prestação Continuada (BPC), que ainda não
fizeram o cadastro no CadÚnico, a procurarem o Centro de
Referência da Assistência Social (Cras) do município para
se cadastrar. As famílias já inscritas também devem atualizar
as informações.
As pessoas que não se cadastrarem até dezembro deste
ano terão o benefício cortado.
Já as que ainda não são beneficiárias, mas se enquadram no
perfil para receber o BPC - idosos com 65 ou mais, com renda familiar per capita de até
um quarto do salário mínimo
ou pessoas com algum tipo de
deficiência, também devem fazer o cadastro para receber o
benefício, garantido pela Constituição Federal e regulamentado pela Lei Orgânica de Assistência Social (Loas). Em Minas Gerais, 450.653 pessoas
recebem o benefício, sendo
190.261 idosos e 260.392 pessoas com deficiência. Desse total 139.250, 31% ainda precisam ser incluídos no CadÚnico
para evitar a suspensão do benefício a partir de janeiro de
2019.
Os beneficiários devem procurar a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, na sede da prefeitura, de segunda
a sexta, das 12h às 18h. Mais
informações pelo telefone 33392700.

Escola Estadual Antônio Magalhães Alves
"Polivalente" é alvo de bandidos e vândalos

A Escola Estadual Antônio Magalhães de Souza "Polivalente" foi alvo
de bandidos e vândalos na madrugadadestasexta-feira(20).Portasforam quebradas, fios de eletricidade,
telefone e internet arrebentados,
além do furto de celulares e tablets.
Deacordocomavice-diretoraJacianeAparecidodeSouza,elachegou
um pouco antes das 7h da manhã e
tematéalgunsfuncionáriosquechegam até mais cedo e encontraram a
estrutura da escola toda danificada.
"Entrarampelotelhadoonderoubaram uma televisão, seis notebooks,
18 tablets da sala da diretora. Estamos passados. A comunidade precisa da nossa escola".
Asaulastantodoturnodamanhã
quanto da tarde estão suspensas.

Ainda não há previsão de quando
voltarão as aulas. "Precisamos reerguer a escola. Nossos alunos precisam dela", declara a vice-diretora.A
Polícia Militar e Civil estiveram na
manhã desta sexta-feira (20) para
realizar o trabalho de investigação.
No período da tarde iniciará o reparo das portas que foram quebradas. A escola também pede uma
ajuda da Prefeitura solicitando a
presença de um vigia que antes tinha, mas no momento está sem.
"A escola é muito vulnerável e os
vândalos podem voltar no final de
semana. Estaremos presente no
desfile de amanhã. Nossa equipe
é muito unida. Vamos trabalhar em
prol de todos os nossos alunos",
finaliza.
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Equipe da Farmácia Verde promove
encontro com médicos e enfermeiras

A equipe da Farmácia Verde,
através da Secretaria de Saúde,
promoveu uma reunião, no último dia 18/04, envolvendo médicos e enfermeiras das unidades básicas de saúde. A farmacêutica responsável técnica,
Giorgea Farah Gomes Léo, falou
sobre os medicamentos fitoterápicos e apresentou experiências e relatos de outras cidades
sobre a eficácia dos géis de babosa e de calêndula com pacientes que fizeram uso dos
medicamentos fitoterápicos.
Segundo Giorgea, esta tem sido uma conquista para a população no tratamento de pele, como anti-inflamatório e cicatrizante, principalmente em
pessoas diabéticas, que tem
dificuldades de cicatrização de
ferimentos devido a doença.
Também participou do encontro a e representante da te-

rapia floral, Silvana Chaves Ribeiro Gonçalves, que realizou
uma apresentação sobre uso
de florais. Seu objetivo é fornecer mais um tratamento alternativo para a população do
município de toda microrregião.
Os médicos receberam um
kit para mostruário nos postos
de saúde e foram distribuídos
géis de babosa e calêndula para uso ambulatorial nas UBSs.
A Farmácia Verde
O modelo desta farmácia tem
como objetivo principal ofertar
aos usuários do Sistema Único
de Saúde (SUS) medicamentos
fitoterápicos de qualidade, segurança e eficácia comprovadas cientificamente como uma
nova opção terapêutica.
Pioneiro no Sul do estado de
Minas Gerais, o programa abrange toda a cadeia produtiva das
Plantas Medicinais, desde o cul-

No próximo dia 26, quinta-feira, o Corpo de Bombeiros
Militar retoma a Operação
Alerta Vermelho em todo o
Estado de Minas Gerais.

Estabelecimentos comerciais serão visitados e seus
ocupantes instruídos sobre
a importância das medidas
de segurança na edificação

tivo das espécies vegetais, o
processamento, a manipulação
e a dispensação dos medicamentos fitoterápicos.
A Farmácia Verde conta com
Laboratório estruturado de acordo com a RDC n°18 de 2013 da
ANVISA que regulamenta as
Boas Práticas de Produção em
Farmácias Vivas, e é apoiado
pelo Ministério da Saúde através do edital n°1 SCTIE/MS de
2014.
Neste ano de 2018 a Farmácia Verde, dando seguimento
ao trabalho que vem sendo desenvolvido, inaugura sua etapa
de distribuição com a produção
de 4 formulações fitoterápicas,
sendo elas:
- Xarope de Guaco (Mikania
laevigata/glomerata), com ação
expectorante;
- Gel de Babosa (Aloe vera)
com ação cicatrizante;

- Gel de Calêndula (Calêndula officinalis) com ação Antisséptica, anti-inflamatória e
cicatrizante;
- Tintura de Espinheira Santa (Maytenus ilicifolia) com ação
antiulcerogênica, antidispéptica e antiinflamatória.
Todos esses medicamentos
fitoterápicos prescritos mediante receituário serão ofertados
para a população na Farmácia
Básica Municipal.
A Farmácia Verde pretende
prestar os cuidados farmacêuticos e atenção farmacêutica
aos usuários dos medicamentos fitoterápicos, e servir como
referência no município para
informações seguras sobre a
utilização da fitoterapia como
prática complementar ao tratamento em saúde. Desta forma, fortalecer no município o
apoio às Práticas Integrativas
em Saúde.

e o seu correto uso.
Entre os itens de segurança verificados estão: o AVCB
(Auto de Vistoria do Corpo
de Bombeiros), as saídas de
emergências, a sinalização
de emergência, a iluminação
de emergência e os extintores. A intenção é trazer à tona a importância da prevenção contra incêndios, capaz
de evitar prejuízos. Lembrando que os incêndios iniciam
de forma pequena e se transformam em catástrofes incalculáveis.
Em 2017, foram mais 388
estabelecimentos visitados
em Varginha.
Nesta edição, para a Companhia de Prevenção e Vistoria em Varginha, a Opera-

ção será no Centro de Eloi
Mendes, com previsão de visitas em mais de 40 estabelecimentos. Para que a operação alcance sucesso, serão
empenhados 17 bombeiros
militares que percorrerão as
edificações daquele local, e
contarão com o apoio logístico de cinco viaturas.
Na área do 9º Batalhão de
Bombeiros, a operação também será desencadeada pelas Frações de Três Corações,
Lavras, São Lourenço, Pouso
Alegre, Extrema e Itajubá.
A prevenção de incêndios
é um conjunto de condutas
que deve ser ensinado e respeitado para evitar que situações de perigo saiam do
controle.

Corpo de Bombeiros
irá realizar a Operação
Alerta Vermelho

Goleiro Bruno completa um
ano preso em Varginha
Há exatamente um ano, o goleiro Bruno Fernandes se entregava
espontaneamente à polícia de Varginha (MG) para voltar à prisão. Após
um breve período de retomada da
carreira, onde atuou no Boa Esporte, time com base no município, o
jogador teve a liberdade revogada
e voltou ao cárcere. Agora a defesa
luta para que o atestado de pena
seja atualizado e espera que ele possa estar em liberdade já em julho
para 'retornar ao futebol'.
Bruno foi preso inicialmente em
2010 e depois condenado pelo homicídio triplamente qualificado de
Eliza Samúdio e por sequestro e cárcere privado do filho Bruninho. Ele
também havia sido condenado por
ocultação de cadáver, mas esta pena foi extinta, porque a Justiça entendeu que o crime prescreveu.
Os crimes somados chegaram a
20 anos e 9 meses de prisão. As penas foram divididas e, como o homicídio é considerado crime hediondo, Bruno precisa cumprir 40% da
pena dele para ter direito à progressão de regime. Ou seja, ao todo, o
goleiro precisa cumprir:
•
2/5 da pena por homícidio triplamente qualificado (17 anos
e 6 meses) de Eliza Samúdio: 7 anos
•
1/6 da pena por sequestro sequestro e cárcere privado do
filho Bruninho (3 anos e 3 meses):
6 meses e 15 dias
•
total: 7 anos, 6 meses e
15 dias
•
O atestado de pena do
goleiro hoje aponta para que ele pudesse obter o direito à progressão
em dezembro deste ano, mas para
o advogado de defesa de Bruno, Fábio Gama, com a inserção dos dias
de trabalho após agosto de 2017, a
pena pode ser remida e a data atualizada até para julho deste ano.

•
"Ele ainda tem de setembro a abril, que são oito meses,
de trabalho no Nucap, que ainda
não foram inseridos na execução
de pena, além de alguns cursos
que ele fez, que também dão direito a ele às horas de estudo para remição", explica.
•
Ainda conforme a defesa do goleiro, a expectativa é que
Bruno possa retomar a carreira
assim que obtiver o direito à progressão de pena. "Eu acredito que
em julho ele já possa estar no semiaberto, e daí realizar o desejo
dele que é retornar ao futebol",
acrescenta Gama.
•
Trabalho externo
•
O trabalho ao qual se refere o advogado vinha sendo feito no Núcleo de Capacitação para
a Paz (Nucap), em Varginha. A autorização para exercer a atividade
fora do presídio foi concedida pela Justiça no início de agosto de
2017.
•
No entanto, há cerca de
duas semanas, Bruno foi remanejado para o Corpo de Bombeiros,
onde passou a fazer serviços gerais, após uma requisição de trabalho da própria instituição, que
não especificava quais detentos
deveriam ser remanejados.
•
"O Bruno encara da seguinte maneira, eu conversava com
ele esses dias sobre isso, tudo que
ele faz é no sentido de mostrar à
sociedade, por se tratar de um caso emblemático, que ele mudou,
que ele é uma pessoa completamente diversa daquela da época
que se deram os fatos em 2010.
Hoje ele é uma pessoa completamente diferente, uma pessoa de
família, um ser humano voltado
ao trabalho, dedicado", afirma Gama.
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Balanço do 1º trimestre apresenta
redução de mais de 29% nos crimes
violentos em Minas

Número de homicídios, que é o principal indicador internacional de violência, caiu 23%

O número de registros policiais envolvendo crimes violentos em Minas Gerais caiu 29,7%
no primeiro trimestre de 2018,
comparando com o mesmo período de 2017. De acordo com
o levantamento da Secretaria
de Segurança Pública (Sesp), por
meio do Observatório de Segurança Pública Cidadã, os crimes
que mais preocupam a sociedade, como homicídios e roubos, continuam em queda. Foram 25.754 ocorrências de crimes violentos registradas neste
ano e 36.636 no mesmo período do ano passado.
Os crimes classificados como
violentos são: homicídio tentado e consumado, estupro tentado e consumado, estupro de
vulnerável tentado e consumado, roubo consumado, extorsão
mediante sequestro e sequestro e cárcere privado.
Entre os crimes classificados
como violentos, o roubo apresentou a maior diminuição no
Estado, de 31,5%. O índice representa uma redução de 10.434
ocorrências. Na Região Metropolitana (RMBH) a queda foi de
28,3% e na capital chegou a
32,3%.
O homicídio, que é o principal indicador internacional de
violência, está em queda em
Minas Gerais. Considerando o
primeiro trimestre, houve redução de 23% no número de
vítimas, 27,2% em Belo Horizonte e 21,2% na RMBH.
Na avaliação das cidades do
interior do estado, dados do Observatório mostram que 83,1%
dos 853 municípios mineiros
não tiveram registros de homicídios consumados ou mantiveram ou reduziram seus índices
em relação ao ano anterior.
Quando mesma análise é realizada considerando o crime de
roubo, o estudo aponta 76,9%
das cidades na mesma situação.
“A queda nos índices de roubo e homicídio demonstra a importância do trabalho integrado
entre as forças de segurança de
Minas, além do diálogo com outros estados, e dos investimentos em tecnologia e capacitação”, aponta o secretário de Estado de Segurança Pública, Sérgio Menezes.
Avaliando os 12 indicadores
monitorados pelo Observatório,
sete apresentam redução. Alguns com percentuais expressivos nos números de registros,
como a extorsão (-35,5%), o roubo (-31,5%) e o sequestro e cár-

cere privado (-20,2%). Já o estupro teve aumento de 1,8% no
estado, queda de 3,4% em BH,
chegando a cair 10,1% na Região Metropolitana (RMBH).
A extorsão mediante sequestro, apesar de contabilizar poucos registros, apresentou aumento nos casos durante o trimestre, indo de 16 para 24 no
estado e de 11 para 13 na RMBH. Na capital não teve variação.
O chefe da Polícia Civil, João
Octacílio Neto, também acredita que os dados em queda resultam da “atenção dada pelo
Governo de Minas Gerais na área
de segurança pública, com reforço na estrutura e incremento de pessoal”.
Todos os 12 índices monitorados pela Sesp estão disponíveis de forma transparente na
internet, com detalhamentos
para todos os 853 municípios
mineiros. Para acessar bastar
acessar o site da secretaria (www.
seguranca.mg.gov.br), nos links
Integração> Estatísticas > Estatísticas Criminais.
Caixa eletrônico
Segundo a Polícia Militar, o
crime de explosão de caixas eletrônicos, que afeta principalmente o interior do estado, também apresenta queda. Dados
levantados no primeiro trimestre deste ano, apontam que foram registradas 28 ocorrências.
O número é 35% menor do
que o registrado no mesmo período do ano passado, quando
foram contabilizados 28 ataques.
Dentre os detidos nesta modalidade, quatro pessoas suspeitas de participarem do roubo
às agências bancárias de Passos,
dia 10 de abril, no Sul de Minas,
foram capturadas este mês, em
São Paulo. A ação resultou do
trabalho integrado entre as polícias e os setores de inteligência dos dois estados. Também
foram apreendidos explosivos,
diversas armas e grande quantia em dinheiro.
"O balanço apresentado do
primeiro trimestre mostra, mais
uma vez, que os resultados são
positivos e nos levam ao entendimento que as estratégias de
segurança pública que vêm sendo adotadas estão sendo eficazes. Sabemos que temos muito
a melhorar ainda, mas estamos
no caminho certo para oferecer
à população a segurança que
ela almeja", destaca o comandante-geral da Polícia Militar,
coronel Helbert Figueiró de Lour-

des.
Produtividade policial
Como efeito, têm-se números de produtividade policial do
primeiro trimestre deste ano
que chegam a 88.375 pessoas
conduzidas, 6.485 armas apreendidas e 18.096 registros de
ocorrências realizados pelas forças de segurança, com apreensão de drogas. Os dados são do
Observatório e levam em conta
os registros feitos pelas forças
de segurança do estado.
+ Segurança
A melhoria das estatísticas
de segurança é resultado dos
investimentos e priorização, nos
últimos meses, das ações de segurança pública pelo Governo
de Minas Gerais. O programa +
Segurança, além do incremento de pessoal, também colocou
à disposição das polícias Militar
e Civil 2.026 viaturas. Somente
no primeiro trimestre de 2018
foram entregues 209 veículos
para as policias mineiras.
Em prol da segurança dos mineiros, são mais de 1.440 novos
policiais militares nas ruas no
último trimestre para atendimento ao cidadão, e 92 investigadores da Polícia Civil em atuação e outros 450 nomeados,
que estão fazendo curso na Academia de Polícia Civil (Acadepol). O Governo também abriu
concurso para 76 novos delegados de polícia e autorizou concurso para 119 escrivães de polícia. Ainda neste ano, novas
turmas de soldados irão se formar no interior do Estado.
A criação do programa de
instalação de bases comunitárias nos bairros da capital foi
fundamental para a melhora nos
números da segurança pública.
Outras duas ações de gestão
também têm contribuído para
a redução dos índices e foram
potencializadas no último ano.
O Grupo de Intervenção Estratégica de Enfrentamento a Roubos (GIE-R) e o Grupo de Intervenção Estratégica de Enfrentamento a Homicídios (GIE-H)
visam acompanhar e priorizar
inquéritos, mandados, prisões
e outras intervenções com resultados na segurança de alvos
recorrentes. São compostos por
representantes da Secretaria de
Estado de Segurança Pública,
Ministério Público, Polícia Civil,
Polícia Militar e Secretaria de
Estado de Administração Prisional (Seap).

Ouvidoria Municipal conta com
mais um canal de comunicação
Agora a Ouvidoria Municipal
conta com mais um canal de
comunicação. Pensando em
agilizar e facilitar o contato com
os munícipes, a ouvidoria disponibiliza um número de whatsapp para atender a demanda

de solicitações.
É importante ressaltar que
os usuários devem enviar o nome e o endereço junto com a
solicitação para que seja oficializada, sempre atentando
para os dias e horários de aten-

dimento.
Além do whatsapp, os usuários podem fazer contato com
a Ouvidoria através do telefone 3339-2734 e também pelo
site www.saolourenco.mg.gov.
br
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