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Moradores do bairro Solar dos Lagos
ainda esperam início da obra do lago
Os moradores do bairro Solar dos Lagos estão aguardando desde o primeiro semestre o início da obra do lago. Contudo, houveram determinados atrasos relacionados às empresas terceirizadas e ao processo de licitação.Como explicado aos moradores em reunião com o Presidente do SAAE, Henrique Poli, o SAAE promoveu processo de licitação para contratar empresa de engenharia para execução do desassoreamento do lago no mês de julho, e duas empresas compareceram para apresentar propostas.
(pág 05)

Lago do Solar

Secretaria de Infraestrutura inaugura Praça no Santa Mônica II

(pág 03)

Caminhada Outubro Rosa promove
Casa
dos Meninos:
s
conscientização
na Pça Brasil
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Setor de Saúde Mental divulga nota de
esclarecimento
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EDITORIAL
jornalismo@portalalternativa.com.br

Quando se trata de crescimento econômico, o Brasil perde para a maioria dos países
emergentes, mas ganha com
folga no confronto das maiores
dívidas públicas. Domar essa dívida é um dos objetivos centrais
da equipe responsável pelas finanças oficiais. O trabalho é
complicado, mas há esperança
de sucesso, de acordo com especialistas do Fundo Monetário
Internacional (FMI). Pelas projeções, o ajuste das contas avançará nos próximos anos. Em 2021
o déficit primário do setor público será zerado e, mais que
isso, o saldo voltará a ser positivo. Apesar dessa vitória, o endividamento ainda crescerá por
algum tempo e em 2022 chegará a 96,9% do Produto Interno Bruto (PIB).
Essa proporção pode parecer
assustadora, especialmente
quando comparada com a situação prevista para o conjunto
dos países emergentes, com dívida média estimada para aquele ano em 55% do PIB. Mas o
número calculado para o Brasil
envolve um considerável otimismo.
A projeção depende de algumas hipóteses nada triviais.
Admite-se, em primeiro lugar,
um esforço de ajuste continuado até o fim de 2018 e nos três
primeiros anos, pelo menos, do
próximo governo. As estimati-

vas dependem, além do mais,
da aprovação, sem muita demora, de uma razoável reforma da
Previdência. Enfim, a tarefa deverá, segundo o conjunto de
pressupostos, ser facilitada, embora moderadamente, por um
crescimento econômico mais
rápido que o deste ano. A expansão deverá, nesse quadro,
ficar em torno de 2% ao ano,
0,5 ponto acima do ritmo estimado para 2018.
As hipóteses do Fundo coincidem, segundo o ministro da
Fazenda, Henrique Meirelles,
com a importância atribuída pelo governo a dois fatores – a
aprovação da reforma da Previdência e a continuidade do
ajuste. Além disso, o ministro
tem mencionado a hipótese de
um crescimento do PIB mais veloz que o calculado pelos técnicos do FMI, possivelmente na
faixa de 2,5% a 3%. O Banco
Central já chegou, nas estimativas para 2018, ao patamar de
2,5%.
O esforço de ajuste apontado nas contas do Fundo é considerável, embora os menos pacientes possam julgar o avanço
muito lento. O déficit primário
do setor público chegou a 2,5%
do PIB em 2016. Os economistas da instituição estimam um
resultado igual para este ano.
O declínio deverá começar no
próximo ano, mas o déficit só

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Na Eucaristia somos curados

Jesus Eucarístico quer nos
curar
Jesus, pessoalmente, vem
até nós, para nos curar e libertar. Passar horas com Jesus no sacrário é o melhor
remédio, a melhor terapia.
Não imaginamos o efeito
que isso produz em nossa vida, em nossa mente, em nosso coração, nas nossas emoções e também na nossa sexualidade. O Senhor realizará até mesmo as curas físicas
de que precisamos.
Jesus Eucarístico, pela força do Espírito Santo, quer
curar toda a área da nossa
afetividade e sexualidade,
Ele quer curar toda a esterilidade que o mundo nos

trouxe. Ele vem nos devolver
vida.
Recebemos, na Canção Nova, muitos testemunhos de
pessoas que foram curadas
fisicamente por meio da Eucaristia. O Senhor tem realizado verdadeiros milagres.
A Eucaristia é como um
remédio que temos de tomar, constantemente, até ficarmos curados, principalmente quando a nossa luta
é contra um determinado
pecado que não conseguimos
vencer.
Se, frequentemente, recebermos o corpo do Senhor,
seremos vencedores nessa
luta em busca da cura e libertação.

SIMONE GANNAM
Uma aposta no
Falando ao Coração
ajuste do Brasil Ainda há tempo...
sigannam@yahoo.com.br

Domar a dívida pública é um dos objetivos centrais da equipe responsável pelas finanças oficiais. O trabalho é complicado,
mas há esperança de sucesso
será eliminado em 2021. Nesse
ano, o cenário inclui um superávit primário de 0,2% do PIB.
Será um respiro, mas muito limitado.
O resultado primário é calculado sem a conta dos juros.
Quando o serviço da dívida é
incluído no balanço, obtém-se
o chamado resultado nominal
– no caso brasileiro, o buraco
fiscal completo. Pelas projeções,
o déficit nominal, estimado em
9,2% do PIB para este ano, ainda chegará a 9,3% em 2018. Depois diminuirá até 7,6% em 2021
e 7,3% em 2022, quarto ano de
mandato do próximo governo.
Com esses detalhes é mais
fácil entender por que a dívida
bruta continuará aumentando,
nesses anos, como porcentagem
do PIB. Também no caso do resultado nominal a posição brasileira é bem pior que a da maioria dos emergentes. O déficit
estimado para a média dos países emergentes e em desenvolvimento em 2022 é de 3,7%
do PIB.
Projeções para prazos médios
ou longos são normalmente su-

jeitas a riscos enormes, como
desastres naturais, turbulências
políticas, terrorismo e guerras.
Não é preciso pensar em nada tão extremo no caso do Brasil. O cuidado com os fundamentos da economia está longe de
ser uma preocupação comum
de muitos políticos ou partidos
e isso inclui parte do Executivo.
O cronograma das necessidades
do País, como a reforma da Previdência, é muito menos importante para a maioria dos parlamentares que o de seus interesses, como indica seu comportamento habitual.
Além disso, muitos provavelmente se disporiam a repetir ou
a apoiar a repetição dos desmandos causadores do desastre
recente. Enfim, quantos hesitariam diante de uma jogada de
efeito eleitoral, mesmo diante
do risco de jogar o País de novo
no atoleiro? Quando se consideram essas questões, o aparente pessimismo das projeções
do FMI se converte quase num
otimismo de Pollyana. Sem o
confessar, o governo deve saber
disso. (Estadão)

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Por que rezar a Maria?

Nós católicos adoramos somente a Deus e a Ele prestamos culto.
ReconhecemosquesóJesuséonosso Salvador. Ao mesmo tempo, veneramosossantos.Ficamoscontentes, pois não estamos sozinhos na
travessia por este mundo. Nossos
companheirosdecomunidadeestão
conosco, como também os santos,
os “vivos em Deus”.
Maria tem um lugar especial na
comunhão dos Santos.ao II, ela ocupa o lugar mais alto depois de Cristo
e mais perto de nós (LG 54). Por isso,
podemos rezar para ela, contar como sua intercessão, pedir sua proteção e auxílio e entregarmo-nos nas
suas mãos.
Tudo o que Maria nos comunica
vem de Deus e para Deus volta. A
oração a Maria deve nos colocar em
sintonia com Deus mesmo: O Pai, o
Filho e o Espírito.
Quando chamamos Maria de
“Nossa Senhora”, fazemos isso com

delicadeza e afeto, reconhecimento
egratidão.Masnãodevemoscolocá-lanomesmoníveldeJesus,oudizer
que ela é mais poderosa que Jesus.
Só Ele é o Senhor. Maria, na comunhão dos santos, vive em relação a
Deus e a nós. Aprendeu de Jesus a
serserva,aprestarumserviçoatoda
a humanidade. Só Jesus é a Luz, a
Luz verdadeira que veio a este mundoparailuminaratodos(Jo1,9).Maria reflete e transmite a luz amorosa
de Deus.
Na comunhão dos santos, Maria
continua ao nosso lado, apontando
para Jesus e nos conduzindo a Ele.
Como foi aqui na Terra, Maria é uma
mãe que não quer nada para si. Não
prende seus filhos numa relação de
dependênciaouescravidão.Suamaior
alegria é que todos sejamos livres,
filhosadultos,herdeirosdoReinode
Deus, cidadãos na sociedade e participantes da glória no Ressuscitado.
Fonte: REVISTA DE APARECIDA

Ainda dá tempo de resgatarmos algo que ficou perdido no
passado: a importância de visitar e ser visitado...

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

O empoderamento da
mulher no século XXI
Sabemos todos, que nós mulheres quando queremos algo,
não existirá o que nos detenha.
Força, garra e determinação são
alguns dos montantes que a
mulher da nova era exibe.
Antigamente, as mulheres
tinham os seus direitos cerceados. Foi, então, através de muita luta, que nós hoje somos
consideradas “capazes” de ocupar cargos que antes eram majoritariamente ocupados por
homens.
As mulheres, antigamente,
não podiam votar, e muitas vezes, não podiam sair de casa
sem a companhia de um homem que, geralmente, era seu
marido ou o então o seu pai.
Muita coisa entre o céu e a
terra aconteceu aqui, em vários países do mundo, desde
os primórdios até bem pouco
tempo atrás. Há quem diga, ainda, que a mulher é considerada um ser inferior, era assim
que alguns filósofos da antiguidade a consideravam.
Mas cabe-nos a pergunta:
inferior em que sentido? Seria
a força física, um atributo medido e considerado um bom
fornecedor de informações?
Ou seria o intelecto feminino,
que deixou em algum momento por desejar, fazendo fomentar a crença de que seríamos
as principais vítimas desta sociedade tão ambígua e tão carente de formações verdadeiras
de valores, que por muitos séculos encontraram-se em equívoco?
Foi a sociedade de classes,
quem colocou o homem em
posição superior a da mulher.
Foi a castidade da igreja que
classificava e obrigava as mulheres a terem repúdio ao que
considerou-se - por muito tempo - como o "socialmente aceito". Refiro-me, aqui, ao papel
de submissão e de total dependência ao sexo oposto, bem como a castidade.
Não foi culpa da natureza,
mas sim da sociedade, fazendo
com que restasse somente às
mães, o papel mais animalesco
e instintivo que a maternidade
proporcionava ao casal. Aos homens, a função era de trazer
dinheiro ao lar, era de ser o líder de uma família. Os costumes antigamente eram outros.
Por muito tempo, a mulher
oprimiu-se, deixando para o
homem as funções que hoje
podem ser exercidas pelos dois
sexos. E, hoje em dia, a mulher
se sobressai em muitos setores, e muitas vezes ao seu opositor.
Chegamos ao mercado de
trabalho para ficar. É claro que
muita coisa não poderia ser diferente, pois os avanços são fatores de muito pouco tempo
atrás.
O homem ainda lidera o
ranking empregatício, no quesito de base salarial. As mulheres ainda no quadro geral, encontram-se atrás, e acredito
que esta conquista, será pouco
a pouco concedida a nós mu-

lheres, pois ainda é muito recente tudo que vêm acontecendo nos avanços de nossa
sociedade.
Acredito que para a mulher,
sempre caberá a função de ser
mãe e creio que algumas funções sempre serão femininas,
pois são características próprias de nosso sexo, bem como também a sensibilidade,
o zelo e o carinho, que nós realizamos com maestria.
Existem mulheres, que ainda apegam-se a costumes mais
antigos, como cuidadoras do
lar, e não convém que condenemos estas condutas, pois a
cada uma de nós é dado o livre arbítrio, e devemos sempre respeitar as vontades mais
caras à nossa pessoa.
O homem sempre será o
mais forte fisicamente, e é bem
provável que seja assim até o
fim dos tempos. Se a análise
for medida por esse parâmetro, podemos nos considerar
inferiores, mas este não seria
o termo mais apropriado. Diria que somos singulares, que
somos feitas de um material
diferente, que temos muitas
conquistas ainda a serem alcançadas.
Mas acredito que não podemos fazer com que a competição exacerbada seja uma
constante. Não precisamos
competir, para termos o nosso
lugar garantido. O nosso lugar
hoje ocupado com tanta luta
e esforço, é resultado de um
espaço que conquistamos e
que hoje por ser inteiro e íntegro não será por ninguém
roubado.
Que continuemos avançando sempre, e que tudo que desejarmos, possa ser definitivamente alcançado por todas
nós, que insistimos em não
permanecer estacionadas. Que
jamais cruzemos os nossos braços e que lutemos sempre, para que os nossos direitos como
cidadãs, sejam devidamente
cumpridos.
Que sejamos como sempre
fomos, que possamos ser as
pioneiras em acreditar que tudo que nós almejamos possa
ser devidamente alcançado por
qualquer uma de nós, que acreditará sempre que a verdade
triunfará e que os nossos direitos sejam sempre respeitados, na natureza profunda de
todo o nosso vivenciar.
Acreditemos sempre em nós
mesmas, pois devemos crer
que podemos ir sempre mais
longe do que até agora nós
conseguimos chegar. E que a
vitória é o alvo certo que todas nós precisamos alcançar,
se quisermos verdadeiramente ter os nossos valores conquistados.
Pois a nós é dado o direito
de podermos sempre levar, estampado no rosto, o sorriso
que nos tornará pessoas fortes e diferenciadas, em todas
as formas que a natureza um
dia nos esculpiu.
(Escrito por Thiana Furtado)
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Caminhada Outubro Rosa promove
conscientização na Praça Brasil

Secretaria de Infraestrutura inaugura
Praça no bairro Santa Mônica II

Na tarde deste domingo (22),
a Secretaria de infraestrutura
com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social, realizou
uma grande festa para comemorar a inauguração da Praça
Luiz Augusto Silveira Lima, localizada no bairro Santa Mônica II.
A obra da Praça foi uma conquista do Vereador Evaldo Ambrósio, através de uma emenda parlamentar conquistada no
ano de 2014, e somente agora
pode ser concretizada.
A Praça leva o nome do ex-

-vereador Luiz Augusto Silveira
Lima, conhecido como Luiz Engenheiro, que exerceu o mandato dos anos legislativos de
1996; 2000 e 2004, sendo presidente da Câmara nos anos de
2003 e 2007. Luiz Engenheiro
prestou grandes serviços ao
nosso município, a exemplo do
projeto de construção da igreja São Pedro, no bairro Porta
do Céu, e da igreja Santa Salete, bairro Sonda.
Durante a cerimônia de inauguração, a Prefeita Célia Cavalcanti e o Vice-Prefeito Leonar-

do de Barros Sanches, realizaram uma homenagem à família
do Luiz Engenheiro, e agradeceram à população pela presença, pedindo para que cuidem bem da praça e aproveitem de forma saudável este
novo espaço construído com
muito carinho e empenho.
A inauguração contou com
a participação dos alunos do
Projeto Crer-Ser que desenvolveram atividades de recreação
com as crianças do bairro, e
também se apresentaram com
o grupo de Capoeira.

Boa parte dos ataques a caixas eletrônicos no estado aconteceram no Sul de Minas. De
acordo com a Polícia Militar,
dos 120 ataques registrados

neste ano, 51 aconteceram na
região. O índice representa mais
de 40% dos crimes registrados
em todo o estado.
Em comparação com os no-

ve primeiros meses do ano passado, os ataques a caixas eletrônicos aumentaram 42,5% no
Sul de Minas. Em contrapartida, o estado registrou queda
de 36,5%. Em 2016, foram 189
crimes de janeiro a setembro.
Em 2017, foram 120.
O ataque mais recente foi
registrado em Bom Sucesso
(MG) na madrugada do dia 12
de outubro. Bandidos explodiram caixas eletrônicos de duas
agências da cidade. Na mesma
cidade, em abril, outra agência
já havia sido atacada. (G1 Sul
de Minas)

Mais de 40% das explosões a caixas eletrônicos
no estado aconteceram no Sul de MG em 2017

DOM ZECA
A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Ação Beneficente

Na manhã deste Domingo (22) a Secretaria de Saúde, com apoio do Núcleo
de Atenção à Saúde da Família (NASF) e Setor de
Atenção Básica, realizaram
uma grande caminhada em
prol da campanha Outubro
Rosa, que tem por objetivo alertar as mulheres sobre a importância da prevenção contra o Câncer de
Mama.
A caminhada saiu da Praça Brasil, passando pela Av.
Dom Pedro II e retornando
à Praça para que as mulhe-

EXPEDIENTE

Márcio Bassano, depois de 6 meses de intensa participação
na Olimpíada de Conhecimento "Game of Talents", com várias
etapas de provas escritas, e provas práticas, na Cidade de Campinas, SP, ele se consagrou o MELHOR TÉCNICO MASTER DA REDE FIAT DO BRASIL!!! Esse é o resultado de muita dedicação,
esforço e empenho diante do seu trabalho, iniciado aos 16 anos
de idade. Parabéns, que Deus continue abençoando a sua vida
e que você continue sendo esse profissional nota mil. Todos das
famílias Felisberto e Bassano e Ideal Fiat, estão orgulhosos de
você!!
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.

res pudessem participar
das palestras, exames, apresentações e sorteios de
brindes. Houve também
aula de alongamento, dicas sobre como fazer o autoexame e uma palestra
sobre a auto estima da mulher, com a Psicóloga Esmeralda. Os grupos da terceira idade do CRAS também participaram com o
Coral do grupo Viver, Dança Cigana e Ritmos.
O clima foi de muita descontração e alegria, sorteio
de brindes e, o mais impor-

tante, a conscientização sobre a importância da prevenção. O evento foi finalizado com a apresentação do
Coral do Rio de Janeiro, Onix
Precious Stone, e um saboroso café da manhã para todos.
Vale lembrar ainda, que
a Campanha Lenços do Sorriso, promovida pela Clínica
Antares continua até o final
do mês de outubro. As doações de lenços para as mulheres em tratamento podem
ser feitas na Clínica Antares
ou na Policlínica Municipal.

Aniversário

Homenagem

Para anunciar:
Telefax: (35) 3332-8484
Tiragem Semanal:
8000 exemplares
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Comemorando mais um niver no próximo dia 28 de outubro,
nossa amiga, Professora Lourdinha Felisberto Bassano, para
quem enviamos milhões de felicidades, muita paz e saúde.
Parabéns!!!

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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Bancos de sangue se desdobram contra
baixa nos estoques no Sul de MG
Dificuldade de captar doadores dificulta o fornecimento de sangue aos hospitais da região.
As poucas doações nos bancos de sangue são problema
frequente nos hemocentros
do Sul de Minas. Os poucos
doadores mantêm os níveis
dos estoques abaixo da meta
no Sul de Minas. Apenas uma
bolsa de sangue pode ajudar
quatro pessoas em situação
de emergência. Mesmo assim,
a pouca procura coloca em risco a oferta de sangue para pacientes internados nos hospitais.
Ao todo, três cidades contam com hemocentros ligados
à fundação Hemominas. A primeira foi inaugurada em Pouso Alegre (MG), em 1994. A
segunda, inaugurada no ano
seguinte em Passos (MG) e a
última inaugurada em Poços
de Caldas (MG) em 2009.
Em Varginha, não há uma
sede própria da fundação. O
terceiro maior município da
região conta apenas com um
posto avançado de coleta externa, que atende três hospitais na cidade: o Hospital Bom
Pastor, Hospital Regional e o
Hospital Varginha. O posto é
submetido ao Hemominas de
Poços de Caldas, e as doações
recolhidas são enviadas para
lá. Em 2016, um terreno foi
doado pela prefeitura de Varginha para a construção do novo posto de coleta.
Desde o dia 9 de outubro,

três profissionais vindos da sede do Hemominas em Poços
de Caldas estão auxiliando a
captação no posto de coleta.
Com o apoio, a chefe de captação Maria José Tempesta explica que tem sido possível aumentar o número de cadastros.
Ela diz que a instalação de
uma sede própria depende do
aval da Secretaria de Saúde do
estado. O atual posto existe
desde março de 2015 e foi uma
alternativa para o município
que ficou sem hemocentro desde que o antigo posto de coleta de sangue particular foi
fechado por uma decisão do
Ministério da Saúde, que determinou que hemocentros só
pudessem funcionar pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Ela explica ainda que a média
de captações teve que ser reduzida porque o posto de coleta não possui capacidade suficiente para atender mais pessoas. “Os doadores começaram
a reclamar em relação ao tempo de espera, porque se demora muito, eles passam mal
por adiar muito o horário da
doação”, conta.
Maria acredita ainda que
uma sede própria poderia aumentar o índice de doações e
melhorar o fornecimento para
os hospitais: “Assim, daria para atender melhor o doador”,

completa.
Segundo a Fundação Hemominas, um terreno foi doado
pela prefeitura de Varginha
para a construção de um posto avançado de coleta. O terreno fica no Bairro Cidade Nova, aos fundos de uma Unidade Básica de Saúde que está
em construção.
A sede funcionaria por meio
de uma parceria entre a fundação e o município, em que
os funcionários seriam fornecidos pela prefeitura e a fundação faria o treinamento e
acompanhamento dos profissionais. Entretanto, o projeto
ainda não saiu do papel, e não
há prazo para a instalação do
centro de captação.
Situação no Sul de Minas
Uma das maiores dificuldades para os hemocentros é encontrar pessoas que tenham
sangue de tipagem negativa,
uma das mais raras. No Hemominas de Passos, esse tem sido o maior problema atualmente, segundo o diretor técnico do núcleo, o médico Aldir
Ribeiro.
Ele diz que só é possível
manter o hemocentro por meio
de campanhas pedindo doações: “São campanhas realizadas junto aos doadores, aos
pacientes que receberam sangue e um trabalho de convo-

cação, tanto pela imprensa como por meio de contato telefônico”, explica.
Aldir diz ainda como anda
a situação do posto de coleta:
“No último mês houve uma
queda no número de coletas,
mas já nos recuperamos. E hoje nós temos um estoque dentro do que a gente espera para garantir um estoque para o
mês de outubro”, conta.
Em Pouso Alegre (MG), a
fundação Hemominas atende
54 municípios da região. Segundo a coordenadora local, Solange Assis, o histórico de falta
de doações é frequente e, atu-

almente, o banco de plaquetas
é o que segue mais defasado.
Por lá, a média nas doações
já chegou a 120, mas no último
mês, o banco registrou apenas
90 candidatos. “Nosso estoque
está baixo, a gente precisa que
venham doadores”, explica a
coordenadora.
Na cidade de Poços de Caldas (MG), a situação não é diferente. Por lá, o pedido por
doações também é frequente.
Para quem doa, a sensação
é de ajudar quem precisa. A
atendente Elizabeth Pereira
conta que resolveu ir ao hemocentro após um colega de tra-

balho precisar de doação sangue. "Doar é tranquilo e é muito importante porque uma doação salva várias vidas", afirma.
Eduardo José da Silva, técnico de enfermagem, conta que
o seu trabalho na área da saúde acabou mostrando a importância de se tornar um doador
assíduo. Ele conta que costuma
doar quatro vezes ao ano: "Este ano já é a minha terceira vez
que eu estou aqui. A gente doa
um pouquinho do nosso tempo para ajudar uma vida inteira de outra pessoa", diz. (G1
Sul de Minas)

Prazo para protocolo de projetos no edital 01/2017 da Lei
Estadual de Incentivo ao Esporte encerra-se em um mês
Segundo a Seesp, já foram inscritas no edital 01/2017, aberto em 14 de julho deste ano, mais de 60 iniciativas de promoção e fomento ao esporte
Daqui a um mês, no próximo dia
20 de novembro, encerra-se o prazo
para protocolo de projetos esportivos
no edital 01/2017 do Minas Esportiva
IncentivoaoEsporte.Abertonodia14
de julho, o edital conta, até o momento, com 63 iniciativas protocoladas.
Do total de iniciativas cadastradas:
46encontram-seemanálise–aordem
está disponível para consulta – e três
foram indeferidas ou rejeitadas; treze,
quejáestãoaprovadas,encontram-se
em fase de captação e uma, em execução. O Comitê Deliberativo Minas
EsportivaIncentivoaoEsportereuniu-senessaquinta-feira(19/10),naCidadeAdministrativa,emBeloHorizonte,
para analisar projetos já protocolados
no edital que está aberto.
A seleção contempla projetos de
até R$ 300 mil que tenham como característica essencial a promoção e o
fomento do esporte e da prática de
atividadefísicaemMinasGeraiseque
sejam de acesso gratuito ao público,
isentos de taxa de inscrição ou qualquer outra forma de contribuição, ou
cujo acesso seja por meio de doação
de alimentos ou similares.
Estãoaptasainscreverprojetospessoas jurídicas com mais de um ano de
existêncialegal,semfinslucrativos,estabelecidasnoEstadodeMinasGerais,
com comprovada capacidade de execuçãodoprojetoesportivo,respondendo diretamente por sua elaboração,
promoção, execução e prestação de
contas.Dessaforma,podemapresentarpropostasasprefeituras,órgãosda
administração pública indireta, associações,OSCs,clubes,ligasdesportivas,
entre outras entidades que se enquadrem nos critérios definidos no edital.

A Lei Estadual de Incentivo ao Esporte – que prevê que até 0,05% da
receitalíquidaanualdoICMSquecoube ao Estado sejam direcionados a
apoiar atividades esportivas ou paradesportivas – já aprovou, desde sua
implantação,502projetos,beneficiandomaisde85milpessoas.Osrecursos
captadosultrapassamosR$42milhões.
RegularizaçãojuntoaoCagecénecessária para protocolo de projetos
ASecretariadeEstadodeEsportes
(Seesp) publicou, no mês de julho, a
Resolução Seesp 19/2017, que estabelece os procedimentos para o cadastro do Executor de Projetos EsportivosnoSistemadeInformaçãoMinas
Esportiva Incentivo ao Esporte, para a
apresentação e para o acompanhamento de iniciativas apoiadas com recursos decorrentes de incentivo fiscal
nos termos da Lei Estadual de IncentivoaoEsporte.Entreoutrosdetalhes,o
documentodeterminaqueasOrganizações da Sociedade Civil (OSCs) que
desejaremparticipardoseditaisdaLei
de Incentivo precisam estar em situaçãoregularnoCadastroGeraldeConvenentesdoEstado(Cagec),deacordo
com as novas regras. O mesmo vale
para os executores que já têm projeto
aprovado e encontram-se em fase de
captação.
Desde o final de maio deste ano
está vigente a Resolução Conjunta
001/2017 que altera a regulamentação do Cagec, buscando adaptá-la às
novas exigências legais, em especial o
Marco Regulatório das Organizações
daSociedadeCivil–MROSC(LeiFederal nº 13.019/2014), e às exigências já
previstas na Lei Complementar Federal101/2000,aqualestabelecenormas

paraaresponsabilidadenagestãofiscal
de finanças públicas.
SegundoodiretordeGestãodeLei
deIncentivoaoEsportedaSeesp,ThiagoSantana,osexecutoresdeprojetos
esportivosdevembuscararegularização o mais rápido possível para que
seja possível o protocolo de iniciativas
no edital 01/2017 da Lei Estadual de
Incentivo ao Esporte.
“Comasmudançasestabelecidas,
existeumgrandevolumedeentidades
atualizando as informações junto ao
Cagec, então é necessário que as pessoasdeementradanadocumentação
para regularizar o cadastro o quanto
antes, para evitar problemas no protocolo de novos projetos na Lei de Incentivoenorecebimentoderecursos
para projetos já aprovados”, destaca
Santana.
Inscrição
Para efetuar a inscrição do projeto
esportivo no edital 01/2017, o executor deverá estar previamente cadastradonoSistemadeInformaçãoMinas
Esportiva Incentivo ao Esporte, disponívelnoendereçoeletrônicoincentivo.
esportes.mg.gov.br.
Ao final do cadastro, será emitido
formulário Cadastro do Executor, que
deveráserimpresso,assinadopelorepresentante legal e digitalizado para
inserção no sistema, conforme passo
apassodisponívelnositedoprograma.
Uma vez aprovado o cadastro do
executor pela Seesp, estará liberado o
acessoparainscriçãodoprojetoesportivo,quedeveráserelaboradodeacordocomoedital,bemcomoainserção
detodososdadosedocumentosdes-

critos. Em seguida, o executor deverá
finalizar e protocolar o projeto no SistemadeInformação.OFormuláriode
ProtocolodoProjetoEsportivo,assinado pelo representante legal do executor - que atestará a veracidade das informações prestadas -, deverá ser di-

gitalizado e inserido no Sistema antes
da finalização do Projeto.
Todo o processo será realizado via
Sistema de Informação, não cabendo
enviodequalquerdocumentofísicoà
Seesp.Oprojetoesportivoregularmente inscrito será encaminhado, então,

para análise técnica e decisão do Comitê Deliberativo.
Dúvidas quanto à utilização do Sistemapodemsersanadasjuntoàequipe técnica pelo e-mail incentivo@esportes.mg.gov.br. (Agência Minas Gerais)

GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.
Laticínio no Sul de Minas procura para admissão imediata profissional com experiência de
no mínimo 10 anos de gerencia na área Administrativa e Financeira. .
A empresa oferece salário compatível com a função, registro, plano médico extensivo à família e seguro.
Os interessados deverão entregar o Curriculum no escritório de IRAI CONTABILIDADE a Rua
1º de Abril, 163 – centro – São Lourenço, dentro do horário comercial.
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Defesa Civil capacita mais de 2 mil gestores
para o período chuvoso no estado
Treinamento especializado, com o objetivo de prevenir desastres e mitigar danos, já alcançou municípios de 15 territórios de desenvolvimento, além de Belo Horizonte
Com as primeiras chuvas iniciadas em Minas Gerais após uma
das mais longas estiagens de que
se tem registro, o Governo do
Estado, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil
(Cedec), se prepara para atender
melhor à população que fica mais
vulnerável nesse período.
Com know-how e reconhecida como umas das referências
do Brasil, a Defesa Civil mineira
realiza treinamento nos territórios de desenvolvimento a fim
de prevenir os desastres e mitigar os danos das possíveis emergências que podem surgir em
situações extremas, a exemplo
das chuvas e da seca. Os trabalhos de conscientização, prevenção e resposta rápida são ferramentas fundamentais para a preservação da vida.
O número de gestores públicos treinados em 2016 foi de 755,
enquanto em 2017 aumentou
para 1.293. Nos dois últimos anos
totalizaram 2.048 servidores capacitados em 337 municípios,
por meio de cursos regionalizados em 15 territórios de desenvolvimento e na capital.
As capacitações duram três
dias e se dividem em aulas teóricas e práticas. A Cedec disponibiliza a Capacitação Regional
de Gestão em Proteção e Defesa Civil e Mudanças Climáticas
(CRPDCMC), em parceria com a
Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), e conta com aula específica do Instituto Estadual de Florestas (IEF) e da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).
Outro curso ministrado e con-

siderado de extrema importância é o de Sistema de Comando
em Operações (SCO). Para o coordenador municipal da Defesa
Civil de Chapada Gaúcha (Território Noroeste), Leandro Henning, o SCO foi bom tanto pela
qualidade dos professores quanto pelo material didático.
“Foi possível aprender a organizar resposta eficiente em um
cenário de desastre, quando todos devem falar a mesma língua
para dar agilidade aos trabalhos
e não causar confusão”, ressalta
Henning.
O coordenador de Chapada
Gaúcha reconhece que a simulação fez toda a diferença para
compreender um cenário de crise e como agir, levando em consideração todas as dificuldades.
“Eu me sinto muito mais preparado para dar uma resposta a
um desastre, ajudar numa situação real de crise. Acho que o
curso deveria ser estendido não
apenas ao setor público, mas
também às empresas”, conclui
Henning.
A sugestão do coordenador,
no entanto, já é colocada em prática. A Cedec informa que diversas empresas já foram treinadas
na metodologia do SCO e que
na medida do possível vagas são
reservadas para o setor privado.
Gestão de riscos
Segundo a Cedec, todos os
municípios precisam ter dois documentos essenciais para fazer
gestão de risco de desastre: Mapeamento da Área de Risco e
Plano de Contingência. Com esses instrumentos, muitos desastres são prevenidos, e as ações

têm respostas mais rápidas e efetivas para salvar vidas, em primeiro lugar, e para a proteção
do patrimônio e dos sistemas
coletivos.
Esses documentos são providenciados pelas coordenadorias
municipais de Proteção e Defesa Civil (Compdec). Em Minas
Gerais, até o momento, 723 municípios têm Compdec criada e
regulamentada.
De acordo com o diretor técnico da Cedec, capitão PM Junior
Silvano Alves, na prática os municípios são os protagonistas da
defesa civil e o Estado trabalha
em caráter complementar, com
uma parceria efetiva nas situações exigidas, conforme determina a legislação.
Para dinamizar ainda mais os
trabalhos, o governador Fernando Pimentel editou o decreto
655/2016, que criou o Grupo Estratégico de Resposta (GER). “Foi
um marco na Defesa Civil, pois
é um instrumento eficiente que
diminui o tempo de resposta,
compartilha e nivela informações
com resoluções muito mais rápidas para a comunidade”, afirma capitão Junior.
O GER é formado por representantes das secretarias de Governo (Segov), Fazenda (SEF),
Saúde (SES), Trabalho e Desenvolvimento Social (Sedese), Meio
Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (Semad), Transporte e Obras Públicas (Setop), bem
como pelos órgãos: Corpo de
Bombeiros Militar, Departamento de Edificações Estradas de Rodagem (DEER), Cemig, Copasa,
Polícia Militar, Polícia Civil e Ins-

Obra do lago do bairro Solar dos Lagos continua
sendo acompanhada pelo SAAE

tituto Mineiro de Gestão das
Águas (Igam).
Dicas de proteção
A população recebe panfletos
nas blitze educativas com orientações e explicações da Defesa
Civil do Estado e dos municípios.
Ao pedestre, recomenda-se não
andar em áreas alagadas para
evitar ser sugado por bueiros sem
tampa ou boca de lobo, o que
na maioria das vezes inviabiliza
o socorro; não abrigar debaixo
de rede elétrica nem árvores,
pois elas atraem os raios, bem
como coberturas metálicas.
Aos motoristas, pede-se que
não enfrente as chuvas fortes,
mas se não for possível trafeguem
por áreas mais altas e procurem
lugar seguro para estacionar, porém, se a água começar a entrar
no veículo, a melhor atitude é
abandonar o carro.
Àqueles que vivem em áreas
de deslizamento de terras, qualquer sinal é importante para acionar a Defesa Civil Municipal, pedir vistoria e procurar a assistência social a fim de conseguir abrigo. Estalos e rachaduras também
são alerta para abandonar a residência ou local de trabalho.
“Quem vive em área de risco
deve manter documentos pessoais em condições de serem
transportados com agilidade em
caso de necessária evacuação,
de preferência dentro de um saco plástico para serem protegidos da chuva. Em caso de desastre iminente, em hipótese alguma deve retornar ao local de risco para se apropriar de bens materiais”, recomenda o diretor da
Cedec.

Estrutura para salvar vidas
A Defesa Civil Estadual tem
sede em Belo Horizonte e está
dentro da estrutura do Gabinete Militar do Governador. O seu
corpo funcional é formado, em
sua maioria, por militares, e a
Coordenação Estadual é do coronel PM Fernando Antonio Arantes, que conta com o apoio do
major PM Rodrigo de Faria Mendes, coordenador adjunto.
Nas 19 Regiões da Polícia Militar (RPM) -- nos quatro cantos
de Minas Gerais -- existem os coordenadores regionais, que são
os comandantes das RPMs.
Há ainda 16 depósitos avançados descentralizados. Em todos eles existe uma estrutura
mínima para atendimento humanitário, como cestas básicas,
colchões, cobertores, lonas, kits
de higiene pessoal e de limpeza.
Em razão do prazo de validade de alguns produtos como gêneros alimentícios, o Estado trabalha atualmente com o sistema
de Registro de Preços, procedimento especial de licitação, tornando mais ágeis as compras
necessárias em caso de tragédias, impedindo que o Governo
mantenha grandes estoques sem
utilizá-los ou evitando perecimento, principalmente das cestas básicas.
Cada depósito possui um responsável, que além das missões
afetas a manutenção do estabelecimento, atua junto aos municípios de sua região no fomento
das ações de gestão de risco de
desastre e gestão de desastres.
No período compreendido
entre outubro de 2016 a março

de 2017, 235 mil pessoas foram afetadas por problemas
decorrentes das chuvas em 47
municípios mineiros. Naquela
ocasião, 27 decretaram situação de emergência e 20 municípios conseguiram responder aos desastres sem o decreto.
“Minas mais Resiliente” está em sintonia com a ONU
Todas as ações da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil estão sob o guarda-chuva
do programa Minas Mais Resiliente, que está alinhado ao
programa Cidades Resilientes
da Organização das Nações
Unidas (ONU).
“O objetivo é tornar os municípios mineiros mais resilientes aos desastres e, à medida
em que eles ocorrem, trabalharmos para mitigar seus efeitos e reconstruir áreas afetadas de forma que elas suportem novos desastres com mais
eficiência. O propósito é criar
condições para potencializar
nos municípios a gestão do risco de desastre, haja vista que
a prevenção é o melhor caminho”, diz o diretor técnico da
Cedec.
Em razão da natureza da atividade, enfrentando situações
quase sempre imprevisíveis, a
Coordenadoria de Defesa Civil
de Minas Gerais está permanentemente atenta aos telefones disponibilizados a todos
os municípios do estado. Com
plantão permanente, a Cedec
atende no fixo (31) 3915-0199
ou no celular (31) 9 9818-2400
(24 horas). (Agência Minas Gerais)

Setor de Saúde Mental de São Lourenço
divulga nota de esclarecimento
O município de São Lourenço vem a público prestar esclarecimentos sobre
o cidadão G.A. S, que estava em nossa cidade nesses últimos dias, mediante a divulgação de
vídeos sobre o mesmo
nas redes sociais.

A Saúde Mental junto
com a Secretaria de Saúde e também com apoio
da Secretaria de Desenvolvimento Social do município já tomaram as devidas providências, e o
indivíduo encontra-se em
cuidados médicos para

o devido tratamento. Vale
ressaltar que a Saúde Mental/Secretaria de saúde está sempre ao dispor da população para prestar quaisquer esclarecimentos necessários a respeito das
ações de saúde que são
desenvolvidas no município.

EDITAL DE INTIMAÇÃO

A o b ra d o l a g o d o b a i rro Solar do Lagos vem
sendo acompanhada pel o S A A E d e S ã o L o u r e n ç o,
desde o primeiro semestre de 2017. Contudo,
h o u v e ra m d e t e r m i n a d o s
a t ra s o s r e l a c i o n a d o s à s
empresas terceirizadas e
ao processo de licitação.
C o m o ex p l i c a d o a o s m o ra d o r e s e m r e u n i ã o c o m
o Presidente do SAAE,
H e n r i q u e Po l i , o S A A E p ro moveu processo de licit a ç ã o p a ra c o n t ra t a r e m presa de engenharia para e xe c u ç ã o d o d e s a s s o reamento do lago no mês
de julho, e duas empres a s c o m p a r e c e ra m p a ra
apresentar propostas.
Po r é m , a m b a s t i v e ra m

problemas com sua documentação, o que obrigou o SAAE a desclassificá-las. Mesmo assim, as
e m p r e s a s e n t ra ra m c o m
recursos, fato previsto
e m l e i q u e , i n fe l i z m e n t e ,
a l o n g a o p ra zo d o p r o cesso licitatório. Dessa
m a n e i ra , o p ro c e d i m e n t o
d e m o ro u m a i s d o q u e u m a
c o n t ra t a ç ã o s e m p e r c a l ç o s , a t ra s a n d o o c r o n o g ra m a i n i c i a l m e n t e p r e v i s t o p a ra re s o l v e r a q u e s t ã o . O p r o c e s s o fo i c a n celado no final de setemb r o . D u ra n t e e s t e m ê s d e
outubro, o SAAE havia
previsto a republicação
desse processo licitatório.
C o m o fo r m a a l t e r n a t i -

va de resolver o problem a , o S A A E i rá s e r e u n i r
com o pelotão de engen h a r i a d o e xé r c i t o b ra s i leiro, sediado em Itajub á , n o f i m d o m ê s , p a ra
avaliar possível parceria
c o m a i n s t i t u i ç ã o, n a q u a l
a o b ra s a i r i a p o r v a l o r
m u i t o m a i s b a i xo p a ra o
orçamento público, com
qualidade igual ou super i o r.
Po r ta n t o, e s p e ra - s e q u e
em novembro se tenha
uma definição sobre o
novo procedimento licit a t ó r i o o u a c e l e b ra ç ã o
d o c o n v ê n i o c o m o e xé rc i t o b ra s i l e i r o p a ra d e s a s s o r e a r o l a g o d o b a i rro Solar dos Lagos.

O Oficial Interino do Serviço Registral de Imóveis da Comarca de São Lourenço/MG, com
endereço na Rua Dr. Melo Viana, n° 307, Centro, inscrito no CNPJ n° 21.409.354/0001-34, com
base no parágrafo 4°, do Art. 26 da Lei n°. 9.514/97, vem INTIMAR JOEZAMIR MARQUES DE
ARRUDA, brasileiro, divorciado, portador da CNH n° 00138476040 DETRAN/MG, inscrito no
CPF n° 037.822.256-27, não encontrado no endereço indicado (Rua Quaresmeiras, n° 73 Pavimento superior, Orebe, São Lourenço/MG), para, no PRAZO DE 15 DIAS, comparecer nesta
Serventia e efetuar o pagamento das prestações com vencimentos em 19.12.2014 a 19.07.2017,
perfazendo até a data de 17.08.2017 o montante de R$42.144,69 (Valor fornecido pelo credor), bem como as vincendas, acrescidas de juros, correção, encargos contratuais e despesas
cartorárias, cujo valor total será apurado na data do efetivo pagamento. A presente dívida é
oriunda do Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel, Financiamento com
Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel e Outras Avenças datado de 19 de setembro de
2014, contrato n° 144407061472-2, Alienação Fiduciária em Garantia( Cédula de Crédito Imobiliário) celebrado entre JOEZAMIR MARQUES, acima qualificado e, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com sede no setor bancário sul, quadra 04 lotes ¾, em Brasília/DF, inscrita no
CNPJ:003.60.305.0001-04 , para compra do imóvel de n°73 - Subsolo, com a área construída
de 70,00m², fração ideal de 0,331, situado na Rua das Quaresmeiras , nesta cidade, e seu respectivo terreno, devidamente matriculado nesta Serventia, no Livro 02, sob o n° 26.994. O
não comparecimento no prazo estipulado, observadas as exigências legais, acarretará a CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE em nome do credor fiduciário, ou seja, CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL. Caso já tenha efetuado o pagamento ou celebrado algum acordo junto ao credor
fiduciário, favor comparecer nesta Serventia, no mesmo prazo, e apresentar os comprovantes
de pagamento e/ou acordo para que possamos tomar as devidas providencias. São Lourenço
/ MG, 18 de outubro de 2017.
JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA
OFICIAL INTERINO
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Centro Viva Vida volta a realizar
mamografia nesta semana
O Centro Viva Vida (CEAE)
voltou a realizar os exames
de mamografia nesta segunda-feira (16). Desde abril deste ano, após a queima de uma
peça no digitalizador do mamógrafo, os exames foram
interrompidos e a Prefeitura
precisou arcar com o concerto da peça. Agora, a Prefeitura terá todo o suporte e
manutenção da empresa contratada para evitar que problemas como este voltem a
acontecer.

A partir desta semana, as
pacientes que estão aguardando os exames de mamografia serão reagendadas. Serão atendidas mulheres com
idade acima de 49 anos, e
também aquelas que tenham
uma alteração no exame clínico das mamas ou histórico
prévio da doença, e risco de
câncer.
Hoje, com o repasse do Estado para o município, o Centro Viva Vida (CEAE) está aberto para o atendimento da mi-

crorregião, que representa
24 cidades.
Pacientes em acompanhamento de câncer de mama
continuam tendo seu tratamento garantido com assistência médica, e equipe multiprofissional como enfermeiros, psicólogos, nutricionista
e fisioterapeuta. Assim como
as gestantes de alto risco,
crianças prematuras, mulheres com alterações no colo
do útero e homens com risco
de câncer de próstata.

Câmara de São Lourenço lidera criação
de
Conselho Municipal de Segurança
Na tentativa de conter a cri-

minalidade em São Lourenço, a
Câmara Municipal organizou uma
verdadeira força-tarefa e convocou, nesta sexta-feira, uma reunião com diversas entidades locais para a formação de um Conselho Municipal de Segurança.
Vinte representantes de dez órgãos compareceram à Casa Legislativa no final da tarde para o
encontro, entre eles o vice-prefeito, Leonardo Sanches, o capitão da Polícia Militar e comandante da 276ª CIA, Leandro Castilho Campos, o promotor do Ministério Público, Fernando Fagundes Vieira, e o delegado de Polícia
Civil, Felipe Piccin.
Também deverão compor o
Conselho entidades, como a OAB,
CDL, Associação dos Aposentados e Pensionistas, Conselho Tutelar e Secretarias de Turismo,
Educação, Saúde Mental e Desenvolvimento Social, além da própria Câmara Municipal. “Tivemos
uma onda de onze furtos em comércios de São Lourenço no último mês. Já fizemos a prisão de

Atendimento telefônico salva
vida de recém-nascido

alguns autores, mas é necessário
continuar com essa mobilização.
Esse grupo será uma forma de
unir a sociedade para conseguirmos resultados positivos na área
da segurança”, declarou o capitão
da PM, Leandro Castilho Campos.
Segundo o presidente da Câmara Municipal, Agilsander Rodrigues da Silva, a criação do Conselho é essencial para garantir
qualidade de vida à população.
“Quando nos unimos em prol de

um mesmo objetivo, temos mais
força. Não podemos deixar uma
cidade tão importante quanto a
nossa se render aos problemas”,
afirmou.
Essa foi a segunda reunião realizada para criar o Conselho. Agora a Prefeitura vai encaminhar
para a Câmara Municipal um projeto de lei para institui-lo legalmente na cidade. A matéria deverá ser votada no prazo máximo
de um mês.

OCorpodeBombeirosdeSãoLourenço na noite do último sábado (21)
para atendimento de uma obstrução
respiratóriaemrecém-nascido.Segundo relatos da mãe, após amamentar
e deitar seu filho no berço, o bebê de
ummêseseisdias,percebeuqueteve
umpequenorefluxo,estavacomapele arroxeada e que deixara de respirar.
Nesteinstante,umavizinhadamãeda
criança entrou em contato com a Sala
deOperaçõesdoCorpodeBombeiros
que repassou os procedimentos necessários.Aunidadederesgatedirigiu-se até a residência da vítima onde a
encontrou consciente e respirando.

Primeiro lote de saque do PIS para idosos
concentra mais da metade dos saques
Ao todo, governo vai liberar R$ 15,9 bi para 8 milhões de pessoas; saques são destinados a homens a partir de 65 anos e mulheres a partir de 62 anos; em caso de morte, herdeiros podem sacar valores.

Começa nesta quinta-feira (19) o pagamento dos recursos do PIS-Pasep para os
cotistas idosos.
A Caixa Econômica Federal é responsável pelo pagamento dos recursos do
PIS, o que corresponde a
80% (6,4 milhões de pessoas) do total de cotistas do
PIS-Pasep (8 milhões) e 70%
(R$ 11,2 bilhões) do total
a ser pago (15,9 bilhões).
Já as contas do Pasep,
vinculadas aos servidores
públicos, são administradas
pelo Banco do Brasil. São
1,6 milhão de pessoas contempladas (20% do total),
com o valor de R$ 4,7 bilhões (30% do total).
TIRE SUAS DÚVIDAS SOBRE O PIS/PASEP
De acordo com a Caixa,
a partir de quinta-feira, 3,596
milhões de cotistas do PIS
(56%) poderão fazer o saque - são os idosos com 70
anos ou mais. O total a ser
pago pela Caixa para esse
grupo é de R$ 6,712 bilhões
(60% do total).
Nesta terça-feira, cerca
de 193,9 mil pessoas, com

saldo total de R$ 148,3 milhões, terão o dinheiro depositado automaticamente
em conta corrente na Caixa. Nos três lotes, serão 627
mil pessoas que terão o dinheiro depositado automaticamente na conta corrente do banco.
Já o Banco do Brasil prevê depósito automático para seus correntistas nesta
terça para 50,3 mil pessoas
com cotas do Pasep, somando R$ 90,2 milhões.
Em 17 de novembro, quando começa o calendário para quem é aposentado, 1,233
milhão (19% do total) receberão o dinheiro do PIS
(total de R$ 1,791 bilhão ou
16% do total).
Em 14 de dezembro, quando começa o calendário para quem tem a partir de 62
anos para mulheres e a partir de 65 anos para homens,
serão 1,571 milhão de pessoas (25% do total) com direito a sacar o PIS. O total
a ser sacado será de R$ 2,697
bilhões (24% do total).
Participam do fundo do
PIS-Pasep trabalhadores de

organizações públicas e privadas que contribuíram para o Pasep ou para o PIS até
4 de outubro de 1988 e que
não tenham resgatado todo o saldo. Quem passou a
contribuir após essa data
não possui saldos para resgate.
Maior parte receberá até
R$ 1,5 mil
Segundo a Caixa, o valor
médio a ser pago para os
cotistas do PIS é de R$ 1.750.
Do total de 6,4 milhões
de pessoas que têm direito
ao PIS, 4,3 milhões (67,3%)
receberão até R$ 1,5 mil;
1,22 milhão de pessoas
(19,21%) receberão de R$
1,5 mil a R$ 3 mil; e 863,4
mil (13,49%) receberão acima de R$ 3 mil.
Apesar de a faixa de valor acima de R$ 3 mil reunir
o menor percentual de cotistas, será a responsável
por pagar 51% do total (R$
5,65 bilhões do total de R$
11,2 bilhões). A faixa de R$
1,5 mil a R$ 3 mil será responsável por 25% do total
e a faixa até R$ 1,5 mil representa 24,6% do total.
(G1)
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Vereadores discutem geração de emprego e
criação de distrito industrial em São Lourenço
A 32ª reunião ordinária do
ano foi marcada por um debate
de mais de uma hora sobre a
economia de São Lourenço. O
motivo foi o comparecimento
do secretário municipal de Indústria, Comércio, Agricultura
e Desenvolvimento Econômico,
Vinícius Fernandes Vilella, à Casa Legislativa. A visita foi um pedido de Orlando da Silva Gomes
(PRB), com apoio de Helson de
Jesus Salgado (PPS), Natanael
Paulino de Oliveira (PPS), Isac
Ribeiro (PRP) e Rodrigo Martins
de Carvalho (PSB), por meio do
requerimento 106/2017.
No documento, os vereadores cobraram a implantação de
um projeto sustentável de geração de vagas de trabalho e
perguntaram sobre o funcionamento da secretaria. Eles solicitaram a presença de Vinícius
para responder a esses e outros
questionamentos. "Não temos
classificação de indústria em São
Lourenço, uma cidade que vive
exclusivamente de turismo. Estou preocupado com as alternativas de emprego, além dos

hotéis e o Parque das Águas,
pois a cidade não pode depender de apenas um setor", declarou Orlando.
O representante da pasta justificou que o órgão tem cerca
de três meses de existência e
que, assim, a fase ainda é de
planejamento, sendo cedo para colher resultados, principalmente no tocante à criação de
empregos. "Mesmo assim, São
Lourenço apresenta um saldo
positivo. De acordo com dados
do Caged, mais de 80 novos postos com carteira assinada foram
criados nos últimos meses, enquanto várias cidades da região
ficaram no negativo", afirmou.
Vinícius também disse que
o Governo Estadual aprovou a
criação do Arranjo Produtivo
Local de Doces da Microrregião
de São Lourenço, o primeiro do
setor alimentício em Minas Gerais. O secretário ainda informou que a Prefeitura está incentivando os produtores de
cerveja artesanal e que estuda
a possiblidade de criar um Distrito Industrial. "A cidade tem

um potencial muito grande",
comentou.
O vereador Natanael se pronunciou durante a sessão e pediu à Prefeitura incentivos fiscais para os pequenos empresários e reforçou a importância
da criação de um parque industrial em São Lourenço. "O ideal
é que a Prefeitura ceda os terrenos, em forma de comodato,
para esses empreendedores",
explicou. Helson Salgado lembrou da importância da agricultura na cidade e região e cobrou
medidas para o desenvolvimento do setor.
Já Isac Ribeiro, que também
assinou o requerimento de Orlando Gomes, defendeu a visita
de mais representantes do Poder Executivo Municipal. "Meu
interesse é que todos os secretários sejam convidados para
nos informar como estão as pastas. Assim, poderemos nos inteirar de uma forma mais rápida do andamento de cada área
e, consequentemente, melhoraremos nosso trabalho", concluiu.

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
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