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São Lourenço será a primeira cidade a
receber a etapa classificatória do FENAC

São Lourenço vai ser a primeira cidade a receber a etapa classificatória do maior festival de música do Brasil, o Festival Nacional da Canção (FENAC). Ao todo, 20 canções foram selecionadas e serão apresentadas, a partir das 21h em frente ao Parque das Águas, nos dias 28
e 29 de julho. Ao todo foram mais de duas mil músicas inscritas com ritmos e sotaques de vários cantos do país.
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EDITORIAL A convalescença, o BC
O Brasil pode ter saído da
UTI econômica, mas sua recuperação continua lenta e com
os sinais oscilando, como confirma de novo um dos principais boletins sobre a saúde dos
negócios, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br). Sem o efeito da
grande safra de verão, já colhida em grande parte, o indicador de maio foi 0,51% menor que o de abril, na série livre de efeitos sazonais, e 1,4%
maior que o de um ano antes,
na série sem ajuste.
Apesar da oscilação mensal, a tendência de recuperação, embora lenta, se mantém,
com ganho de 0,53% na comparação da média do trimestre
até maio com a dos três meses
anteriores. Além de vagarosa
e sujeita a oscilações, a convalescença ainda pode ser prejudicada pelo aumento das
tensões políticas a partir de
maio. O risco é bem visível para os analistas fora do País.
Embora o fim da recessão “pareça estar à vista, o aumento
recente da incerteza política
lançou uma sombra sobre as
perspectivas”, adverte o Fundo Monetário Internacional
(FMI), em seu relatório anual
sobre o País, lançado na quinta-feira passada.

jornalismo@portalalternativa.com.br

Divulgados em dias diferentes, mas com diferença apenas
de horas, o IBC-Br e o informe
do FMI tanto confirmam a tendência de melhora da economia nacional como reforçam
os motivos de preocupação.
O índice publicado mensalmente pelo Banco Central (BC) é
usado por analistas do setor
privado como prévia do Produto Interno Bruto (PIB). É uma
antecipação imperfeita, mas
dá uma boa ideia de como serão os números do PIB, divulgados uma vez por trimestre
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O IBC-Br de maio fortalece
a avaliação, ainda sujeita a risco, de um segundo trimestre
menos dinâmico que o primeiro. O PIB de janeiro a março
foi 1% maior que o dos três
meses finais de 2016. Isso resultou principalmente do excelente desempenho do setor
agrícola, mas houve sinais de
reação, embora muito moderada, em outras áreas de atividade. Indicadores parciais
têm confirmado a continuidade da recuperação em vários
segmentos produtivos, mas
com indicadores bem desiguais
e com a demanda ainda fraca.
O consumo permanece conti-

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Somos combatentes de Deus

e o FMI

Indicadores de atividade tanto confirmam a tendência de melhora da economia nacional como reforçam os motivos de preocupação com a crise política

do pelo desemprego alto e pela insegurança das famílias,
enquanto o investimento privado é contido tanto pelas incertezas como pela ampla capacidade ociosa da maior parte das empresas.
Apesar dessas limitações,
os técnicos do FMI elevaram
de 0,2% para 0,3% sua projeção de crescimento do PIB brasileiro neste ano. A estimativa
para 2018 foi no entanto reduzida de 1,7% para 1,3%. Até
a semana passada os economistas do mercado mantinham
previsões pouco mais otimistas – crescimento de 0,34%
para este ano, de 2% para o
próximo e de 2,5% para 2019.
Depois do arranque inicial, o
FMI projeta certa estabilização
em torno de 2%, por vários
anos. Um dos pressupostos é
obviamente o baixo potencial
de expansão, um reflexo do
investimento insuficiente em
quase todos os fatores importantes para a dinamização econômica.
As previsões foram formuladas com base na hipótese de
avanço na pauta de reformas,
especialmente a da Previdência, apontada como essencial
para a sustentabilidade das

contas públicas. O maior perigo
indicado é o de severa diluição
da reforma previdenciária ou de
seu adiamento para o próximo
governo. Isso poderá, segundo
o relatório, provocar reações
adversas no mercado e tornar
necessárias medidas adicionais
para o ajuste fiscal. Do lado externo o FMI aponta como riscos
principais um aperto financeiro
antes do esperado ou, menos
provavelmente, uma forte desaceleração da economia chinesa.
Riscos externos como esses
poderiam ser muito menos importantes, sem dois erros cometidos pelos governos petistas. Um foi a devastação das
contas públicas, sujeitas a um
custo de rolagem muito superior ao de países mais bem administrados. O outro foi a opção
pelo terceiro-mundismo nas políticas industrial e comercial. O
País tornou-se muito mais dependente do que poderia ser
das exportações de commodities, especialmente para a China. Corrigir esses erros é um dos
objetivos da atual política econômica. Mas ainda há em Brasília e nos meios empresariais
e sindicais quem prefira o atraso. (O Estado de São Paulo)

VERA GANNAM

Maria Nossa Mãe

Medjugorje, onde
o céu toca a terra
O nosso combate é para criarmos têmpera
Os combatentes de Deus são forjados e criam têmpera no
cadinho da tentação. Trata-se de algo que pode gerar estranheza: muita gente não aceita isso e sente até repulsa. Mas é a pura verdade! O Senhor treina Seus valentes guerreiros no campo
aberto da tentação.
Foi assim com Seu Filho Jesus: o Pai O preparava para ser o
“general” do poderoso exército de Seus valentes guerreiros. Por
isso, fez com que passasse, também Ele, pela dura prova da tentação. Não duvide! O discípulo não é mais que o Mestre.
Portanto, nós passamos pelos mesmos caminhos de Jesus.
Não podemos confiar em nós mesmos, pois nossa natureza humana já foi contaminada pelo pecado. Somos portadores de
uma inclinação para o mal. Se não tomarmos cuidado, essa natureza nos domina e nos faz perder a graça de Deus.
É preciso podar sempre o homem velho e deixar que cresça
o ramo novo, isto é, a semelhança de Jesus. Isso se faz pelo Espírito Santo, que o próprio Senhor enxertou em nós. Por que
escribas e sacerdotes, levitas e fariseus, que conheciam e ensinavam a Palavra de Deus, acabaram traindo Jesus? Porque os
mais escolhidos, os mais eleitos, os mais amados, são os mais
tentados.

Neste tempo de graça, principalmente nos últimos 150 anos,
aparições de Nossa Senhora foram observadas em diversas partes do mundo, objetivando sempre a salvação da humanidade,
no resgate da moralidade, através
do estímulo à oração, à penitência e à conversão.
Em extraordinário fenômeno,
sem precedentes na história do
Cristianismo, em Medjugorje, Nossa Senhora aparece desde o dia
24 de junho de 1981, convidando
à conversão através de suas mensagens e revela segredos aos seis
videntes. (três já conhecem os 10
segredos e a três videntes foram
revelados nove segredos).
Naquela terra abençoada, com
incentivo da presença de Maria,
surge uma Igreja renovada, alicerçada no amor com a pretensão de congregar no mesmo objetivo de salvação, tanto os católicos quanto os ortodoxos, mu-

çulmanos e tanta gente atualmente desligada de Deus.
Nos dias 02 de cada mês, durante a aparição de Nossa Senhora à Mirjana, os peregrinos tem
a felicidade de estar junto da Mãe
do Céu. Estes momentos são vividos, mas difíceis de serem descritos. É como se estivessem no
paraíso!
Isto acontece, também, quando a Rainha da Paz, aparece extraordinariamente, à noite, na
Colina das Aparições ao vidente
Ivan.
Cada um é livre, para crer ou
não crer que Maria aparece em
Medjugorje e os próprios videntes exprimem um grande desprendimento acerca disso: “Eu
digo-te o que vejo e tu és livre de
pensar o que quiseres”, respondem eles, sorrindo, aos que lhe
dizem não acreditar nas aparições.
FONTE: ANUNCIANDO MEDJUGORJE

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

Conexão

As pessoas olham a vida da
gente sob seu próprio ângulo
e sobre aquilo que se aparenta ser, não sobre o que realmente é. Olham para a vida
do outro e pensam que é muito melhor do que a sua própria vida, como se existisse
uma vida perfeita, sem obstáculos a serem superados e
sem novos problemas que batem a nossa porta toda manhã, nos convidando a pensar
em novas soluções. E assim
se forma um círculo vicioso e
uma ilusão acerca do alheio.
Sobretudo com o advento das
redes sociais, que incentivam
ainda mais o chamado "Reino
das aparências" preconizado
por Platão na Antiguidade Clássica, as pessoas estão cada
vez mais mergulhadas num
universo fantasioso e distantes da realidade palpável e
imperfeita, porém, felizmente, mutável. A rede é bem
diferente da vida, porque na
rede ou você está muito feliz
e desperta a inveja alheia ou
você está muito triste e desperta a compaixão. Mas a vida é feita de equilíbrios e não
só de extremos, é feita de dias

normais, corriqueiros, simples,
porém especiais, mesmo sendo complexos. Há pessoas que
teclam muito e pouco fazem
em benefício próprio. Postam
demais e vivem de menos. Enquanto estão preocupadas em
fazer selfies, perdem segundos
preciosos de degustação do
presente e quando se dão conta, o momento já passou...Enquanto sabem tudo o que o
outro está fazendo, tornam-se
cada dia mais inaptas a darem
conta de sua própria vida e
empurram suas dificuldades
com a barriga, dia após dia. E,
ainda que inconscientemente,
querem para si o que não lhes
pertence e desprezam o que
receberam de Deus. Só pra
constar: Não existe vida perfeita. O dia em que inventarem
esta fórmula a vida não fará
mais sentido algum. Não percamos tempo!Vivamos e mudemos o que pode ser mudado, valorizemos o que realmente é importante, floresçamos
onde estamos "plantados" e,
acima de tudo, sejamos gratos
pelo que temos e trabalhemos,
diariamente, para evoluir em
todos os sentidos!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Diferentes tipos de Shampoo
O shampoo é uma parte muito importante para o tratamento de cabelo, sua função principal é limpar os fios
e o couro cabeludo, porém essa limpeza em excesso, pode
causar o ressecamento de ambos, sendo que o couro cabeludo precisa estar equilibrado para que nosso cabelo
cresça saudável.
Por isso é importante conhecer os tipos de shampoos
para usa-los corretamente em cada tipo de cabelo. Ele também abre levemente a cutícula dos fios e prepara o cabelo para receber os tratamentos, por isso é sempre bom
lavar duas vezes com shampoo, uma para tirar a sujeira e
outra para preparar os fios para receber a hidratação.
Shampoos sem Sulfato
Os sulfactantes mais comuns são: Lauril Sulfato de Sódio, Lauril Sulfato de Amônio e Lauril Éter Sulfato de Sódio.
Esse tipo de shampoo não contém nenhum surfactante
derivado dos sulfatos, os sulfatos são muito utilizados na
indústria, pois são baratos, além de produzirem bastante
espuma e uma boa limpeza. Porém podem causar de irritações, coceira, escamações, além de provocar o ressecamento dos fios, por isso muitas fórmulas de shampoo possuem agentes condicionantes. Os shampoos sem sulfato
não possuem os sulfactantes mais pesados que citei acima
e por conta disso promovem uma limpeza mais suave, ajudam evitar o ressecamento dos fios, evitam que a cor do
cabelo desbote, reduzem os riscos de alergia, etc. Geralmente cabelos cacheados e cabelos secos se dão muito
bem com esse tipo de shampoo.
Shampoos Perolados
Este tipo de shampoo é considerado um shampoo de
tratamento, promove uma limpeza mais suave, possui agentes condicionantes na formula, silicones e etc. Não promovem uma limpeza muito boa, por isso use preferencialmente um shampoo transparente antes, a não ser que seu
couro cabeludo seja muito seco.
Shampoos Leitosos
Esses shampoos possuem baixo poder de limpeza, geralmente são shampoos com funções específicas como anti-caspas (Clear), shampoos para tratamento de alguma
disfunção do couro cabeludo, shampoos para cabelos tingidos, cabelos extra secos, todos esses shampoos podem
ser leitosos. Você pode usar um shampoo transparente
antes, a não ser que seu médico tenha receitado algum
shampoo para seborreia ou alguma disfunção no couro
cabeludo, neste caso você deve seguir a orientação do seu
médico.
Shampoos Transparentes
Eles são transparentes, porém alguns possuem pouca
cor como os shampoos de bebê. Geralmente esse tipo de
shampoo limpa mais que os perolados, porém podem existir shampoos transparentes super hidratantes, como perolados que ressecam muito, tudo depende dos ativos hidratantes existentes na fórmula de cada um. Eu amo esse
tipo de shampoo, pois limpa bem e não resseca tanto com
o anti-resíduo, além de controlar bem minha oleosidade
no couro cabeludo.
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Manutenção preventiva e participação popular
são prioridades na gestão das estradas mineiras

Empresas contratadas pelo Governo de Minas Gerais terão que garantir boas condições da via, receberão por quilômetro conservado e cidadão mineiro será
atuante na identificação dos pontos que necessitem de reparos

O Governo de Minas Gerais,
por meio da Secretaria de Estado de Transportes e Obras
Públicas (Setop), está mudando a metodologia de contratação de serviços para manutenção das rodovias sob responsabilidade do Departamento
de Edificações e Estradas de
Rodagem de Minas Gerais (DEER/MG).
A partir de agora, as empresas que fazem o trabalho serão
contratadas para garantir a conservação por quilômetro e não
mais para atender às demandas quando essas surgirem como era feito até então. A medição dos serviços será por quilômetro conservado e não mais
por itens de serviço e material
gasto.
As contratadas terão, portanto, que cuidar preventivamente da via, mantendo-a em
boas condições de trafegabilidade e segurança, executando

rotineiramente os serviços de tapa-buracos.
O cidadão será incentivado a
indicar, por meio do telefone 155,
opção 6, locais onde há buracos
na pista, placas em más condições, visibilidade das placas prejudicada pela vegetação nas faixas de domínio ou qualquer outra irregularidade que prejudique
a trafegabilidade e a segurança
da pista.
"Essas mudanças foram planejadas para serem graduais e
estimamos que no final de 2017
a maioria dos novos contratos de
manutenção das rodovias já esteja neste novo formato. O objetivo é ter a melhor prestação de
serviço, otimizando custos e incentivando o mineiro a participar,
em consonância com a diretriz
do Governo do Estado de ouvir
para governar”, destaca o secretário de Estado de Transportes e
Obras Públicas, Murilo Valadares.
(Agência Minas Gerais)

Conferência Municipal de Saúde
No próximo dia 27 de julho vai acontecer a VII Conferência Municipal de Saúde de São Lourenço. O evento está sendo promovido pela Secretaria Municipal de Saúde e pelo
Conselho Municipal de Saúde.
A principal característica da conferência é reunir o governo e a sociedade civil organizada para debater e decidir as
prioridades da política de Saúde nos próximos anos, com a
participação dos representantes das organizações da sociedade civil, usuários, trabalhadores e as entidades de Saúde.
O evento vai acontecer no plenário da Câmara Municipal,
das 18h às 22h.

DOM ZECA
A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Música

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

EXPEDIENTE

São Lourenço receberá no período de 19 a 22 de outubro
próximo, o FESTIVAL NACIONAL DA MÚSICA SACRA DE CANTO
CORAL.
O evento, organizado pelo Maestro do Coral da Basílica de
São Lourenço Mártir, José Henrique Martins (Zeca), irá homenagear a Paróquia de São Lourenço, pelo seu nonagésimo aniversário de criação.

Vacinação antirrábica terá início nesta semana em São Lourenço
A Prefeitura de São Lourenço, através do departamento de
Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde e do departamento de Zoonose, dará início, a partir do dia 17 de julho
à campanha de vacinação antirrábica em todo o município.
Os moradores devem ficar
atentos ao calendário dos bair-

ros para levarem seus cães e gatos para vacinarem. As equipes
estarão atuando em diferentes
pontos até o final do mês, quando será realizado o “Dia D” da
campanha, em 29/07, onde se
concentrarão em vários pontos
ao mesmo tempo para atender
maior número de pessoas. A
meta é imunizar cerca de 7 mil

Comemorando suas boas de ouro de natalício,no último dia
21, nosso amigo e grande funcionário da Prefeitura de Dom
Viçoso, José Marcelino Simões Barbosa, a quem desejamos milhões de votos de felicidades, saúde e paz, rogando a Deus que
lhe conceda vida longa e feliz!!!

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.

A Veterinária explica que é
fundamental que todos levem
seus animais para tomarem a
dose antirrábica. “Todos os cães
e gatos com mais de três meses
de vida devem ser vacinados,
pois trata-se de uma doença letal e que pode ser transmitida
para o homem”, completou.

Falecimento

Aniversário

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.

animais na cidade.
Nesta sexta-feira (14), a Veterinária responsável pelo município, Thais Nakaoka de Matos, realizou um treinamento no
Canil Municipal com a equipe
da Secretaria de Saúde que participará da campanha. Mais de
250 animais do canil, entre cães
e gatos, já receberam a vacina.

Comunicamos com pesar, o falecimento de Francisco Nascimento, "Sr. Chico da Casa Pojo", ocorrido dia 21 último.
Deixamos aqui registrado, nossas sentidas condolências a
todos da Família Nascimento, em especial sua esposa Leonor
Centi Nascimento, e seus filhos Mônica, Gustavo e Luiz Fernando.
Paz a sua alma!!!

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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Homem morre ao ser atingido
por muro em São Lourenço

Conferência Municipal de Assistência Social
será na próxima semana

Ajudante de pedreiro trabalhava em obra quando muro cedeu e caiu sobre ele.

Um ajudante de pedreiro morreu após um muro cair sobre ele
na tarde da última sexta-feira
(21) em São Lourenço. Segundo
o Corpo de Bombeiros, Sebastião Alencar da Silva, de 60 anos,
estava calçando a base do muro
quando ele cedeu e caiu sobre
a vítima e um caminhão, por vol-

ta de 15h.
Ainda de acordo com os bombeiros, o muro tinha aproximadamente 12 metros de comprimento. Silva foi retirado dos escombros por outros trabalhadores da obra e levado para o hospital da cidade com suspeita de
hemorragia interna, mas não

resistiu aos ferimentos e morreu
por volta de 18h de sexta-feira.
Segundo o boletim de ocorrência dos bombeiros, não foram
constatados equipamentos de
proteção individual com a vítima. A instituição não deu informações sobre o responsável pela obra. (G1 Sul de Minas)

“Dia D” reúne cerca de 100 pessoas
na Ilha Antônio Dutra
O ‘Dia D – Esporte com Saúde’ aconteceu na manhã da
última sexta-feira (14) na ilha
Antônio Dutra. O evento é
uma parceria da Secretaria
de Esporte e Lazer com a Secretaria de Saúde (Núcleo de
Apoio a Saúde da Família), e
contou com a participação de
cerca de 100 pessoas.
De acordo com a Secretária de Esporte e Lazer, Aline
Forasteiro, o objetivo do encontro é incentivar o esporte
na cidade e despertar o interesse da população para
que pratiquem exercícios, e
também cuidem da saúde.
Durante toda manhã aconteceram aulas de ginástica
funcional, aeróbica, alongamento, caminhada, dança e
além das atividades físicas,
a equipe da saúde realizou
aferição de pressão arterial
e teste de glicemia. Os participantes ainda ouviram uma
palestra com um nutricionista e tomaram um café da manhã disponibilizado pela organização.
A proposta das Secretarias

No próximo dia 27 de julho vai acontecer a XI Conferência Municipal de Assistência Social de São Lourenço. O evento está sendo
promovido pela Secretaria
de Desenvolvimento Social
e pelo Conselho Municipal
de Assistência Social e tem
como objetivo avaliar a po-

é que este evento aconteça
periodicamente, já que o primeiro obteve um resultado
muito positivo. Vale destacar
que durante a semana (segundas, quartas e sextas)
acontecem caminhadas e exercícios físicos na Ilha Antônio

lítica de assistência social
e a construção de novas diretrizes.
A principal característica da conferência é reunir
o governo e a sociedade
civil organizada para debater e decidir as prioridades
da política de assistência
social nos próximos anos,

com a participação dos representantes das organizações da sociedade civil,
usuários, trabalhadores e
as entidades de assistência social.
O evento vai acontecer
no plenário da Câmara Municipal, das 13h às 18h.

Mãe do ex-ministro José Dirceu
morre em Passa Quatro
Dutra acompanhados de um
profissional de Educação Física, às 9h da manhã, gratuitamente para a população.
Para mais informações, o telefone de contato da Secretaria de Esporte e Lazer é
3331-4945.

Olga Guedes e Silva morreu aos 97 anos no hospital da cidade.

Festival de gastronomia tem oficinas
e pratos especiais em Caxambu

Caxambu recebe até o dia
29 de julho mais uma edição do Festival Boa Mesa.
Os restaurantes participantes preparam durante todo
o mês um prato exclusivo
para o evento, que é servido para o público. O festival
realiza ainda oficinas e aulas-show abertas ao público.
Neste fim de semana, chefs de todos os restaurantes
encheram de cheiros e sabor a Praça 16 de Setembro,
ensinando receitas ao público durante as aulas-show.
As pessoas ainda podem experimentar os pratos. “A carne está super macia, o molho uma delícia, delicioso”,
conta a fonoaudióloga Mônica Pinho Brito.
Pra quem cozinha, não

tem melhor recompensa do
que ver o público raspando
o prato. “Aí o povo fala ‘está fantástico, está muito gostoso’, aí essa que é a nossa
medalha ‘né’, o nosso grande pagamento é a alegria de
quem está comendo”, comenta o chef Ricardo Penna.
O festival de Caxambu quer
conquistar o turista pelo estômago e movimentar a cidade. “Acaba fortalecendo
o turismo, porque é a alta
temporada aqui e a gente
precisa mesmo incrementar
e valorizar esses estabelecimentos”, explica o organizador Marcos Loesch.
No cardápio, os restaurantes incluem ingredientes
como truta, linguiça e até
caldo de pinhão para ser ofe-

recidos ao público, dando o
seu melhor. “A gente sai um
pouco do nosso estabelecimento e vem pro evento de
rua, e é uma boa oportunidade da gente ampliar um
pouco as vendas e o pessoal
conhecer nosso evento, e consequentemente, vender nosso prato na rua”, conta Fernando Lopes Megda, dono de
um dos restaurantes participantes.
As aulas-show aconteceram até este domingo (23) na
praça de Caxambu. Durante
o festival, os hotéis realizam
ainda os Festins, jantares especiais com menu fechado
realizados semanalmente.Na
segunda-feira (24), o evento
realizou ainda uma Oficina
Social de Trutas na Igreja do
bairro Santa Rita. (G1 Sul de
Minas)

A mãe do ex-ministro José
Dirceu, Olga Guedes e Silva,
morreu no início da madrugada da última segunda-feira (17)
aos 97 anos em Passa Quatro.
Segundo a funerária que está
cuidando do velório, ela morreu pouco depois da meia-noite no hospital da cidade. A causa da morte não foi informada.
Por causa do estado de saúde
da mãe de Dirceu, o juiz Sérgio
Moro, que é responsável pelos
processos da Lava Jato na primeira instância, tinha autorizado a permanência do ex-minis-

tro na casa dela até o dia 21 de
julho com monitoramento eletrônico. A decisão foi dada por
Moro em caráter excepcional.
O advogado do ex-ministro,
Roberto Podval, não confirmou
que José Dirceu esteja em Passa Quatro nesta segunda-feira.
No site do Partido dos Trabalhadores (PT), a Secretaria
Nacional LGBT disse em nota
que lamenta a morte da mãe
do ex-ministro: “Secretaria Nacional LGBT do PT envia nossos
sentimentos de pesar ao Companheiro José Dirceu pelo fa-

lecimento de Dona Olga, sua
mãe. Nossa solidariedade à família e aos amigos. Abraços da
Militância LGBT."
Casa em Passa Quatro
Desde maio do ano passado,
na sentença em que condenou
o ex-ministro José Dirceu e outras 10 pessoas na Operação
Lava Jato, Moro já tinha determinado o confisco de diversos
bens. Entre eles estava a casa
no município de Passa Quatro,
onde morava a mãe do ex-ministro. (G1 Sul de Minas)

COMUNICADO PARA COMPARECER AO TRABALHO
CONVIDO O SR. JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA, PORTADOR DA CTPS-1534887 SÉRIE 002-0/MG,
A COMPARECER EM MEU ESCRITÓRIO (OBRA) SÍTIO A ALAMEDA DOS PINHEIROS, Nº 95, LOTE
31, QUADRA 1, BAIRRO VALE DO PINHEIROS, MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO, MG, CEP 37.470000, A FIM DE RETORNAR AO EMPREGO OU JUSTIFICAR AS FALTAS DESDE 12/09/2016 DENTRO
DO PRAZO DE 7 DIAS A PARTIR DESTA PUBLICAÇÃO, E PARA FINS DE ASSUNTO DE SEU INTERESSE TAMBÉM.
SÃO LOURENÇO, 17/07/2017
MARCO ANTÔNIO MATEOS DIAS DA CRUZ FILHO
CEI – 5123155325/66
AL. DOS PINHEIROS, Nº 95, LOTE 31, QUADRA 1, BAIRRO VALE DOS PINHEIROS,
SÃO LOURENÇO, MG, CEP – 37.470-000.
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Novos e modernos equipamentos Estão abertas as inscrições
chegaram ao Hospital SL
para cursos técnicos gratuitos

Há poucos dias, o Hospital
São Lourenço recebeu os primeiros equipamentos comprados com parte dos recursos de
emenda parlamentar no valor
de R$ 1.024.750,00 - destinada
à instituição, em 2015, pelo então senador Antônio Aureliano
Sanches de Mendonça (que
exerceu o cargo até o mesmo
ano citado). “Só pelo expressivo valor da emenda já se percebe a importância do fato.
Agradecemos ao Antônio Aureliano e, também, ao Carlinhos
Sanches, conselheiro do Hospital, pelo empenho junto ao
ex-parlamentar, primo dele e
filho do saudoso dr. Aureliano
Chaves”, destacou o presidente do Conselho Diretor do Hospital, Márcio Santiago (na foto,
o primeiro à direita, ao lado de
Carlinhos e do provedor do Hospital, dr. José Eduardo de Carvalho). Além desta primeira
etapa, haverá mais duas remessas de equipamentos (uma parte já foi comprada, mas ainda
não chegou; outra parte aguarda processo de licitação).
Foram adquiridos itens fundamentais para uma melhor
assistência aos usuários da instituição: um endoscópio/sistema de videoendoscopia flexível
(faz exames de endoscopia e
colonoscopia, produzindo imagens internas do sistema digestivo para avaliação e diagnóstico médicos), no valor de R$
185.000,00; quatro respiradores (ventiladores) pulmonares
pressiométricos e volumétricos
(para suporte respiratório a pacientes em UTIs), que custaram
R$ 179.880,00 (ao todo) e uma
mesa cirúrgica elétrica (interage com outros equipamentos
durante cirurgias, facilitando
movimentos e evitando o deslocamento do paciente), no valor de R$ 38.000,00.
Chegaram, também: um analisador de íons/eletrólitos para
o Laboratório (faz exames de
sódio e potássio de forma au-

tomatizada, a partir de amostras de sangue ou urina); dois
respiradores (ventiladores) pulmonares pressiométricos (para o Pronto Socorro); um bisturi elétrico (corta e cauteriza
tecidos humanos em cirurgias,
estancando o sangue no momento do corte); um monitor
multiparâmetro (monitoramento permanentemente dos sinais
vitais do paciente); dois cufômetros (monitoram a pressão
do cuff, evitando escapes de ar
e lesões na traqueia de pacientes intubados ou traqueostomizados); seis mantas térmicas

(espécie de cobertor elétrico
que mantém a temperatura corporal dos pacientes durante recuperação anestésica, em UTIs
ou procedimentos de urgência/
emergência no PS); duas seladoras (vedam embalagens de
instrumentais cirúrgicos, evitando contaminações dos mesmos após a esterilização), dois
laringoscópios (auxiliam no processo de intubação de pacientes) e dois detectores fetais para a Maternidade (verificam
batimentos cardiofetais e fluxo
sanguíneo do cordão umbilical).

Estudantes do ensino médio
que não confirmaram matrícula no MedioTec, ou que tenham
interesse em ingressar no programa, têm prazo até 31 de julho para se candidatar às vagas
remanescentes. Programa do
Ministério da Educação, o MedioTec oferece 107.465 vagas
em 131 cursos técnicos gratuitos a alunos da rede pública de
ensino.
Uma vez que cada estado tem
um calendário próprio, os interessados devem procurar a secretaria estadual de educação,
conforme o cronograma e orientações locais. Não há prova seletiva nem são cobradas taxas,
e o curso acontece em paralelo
com o ensino médio, sempre no
contraturno, de forma que, ao
concluir os estudos, o aluno também possua o diploma técnico,
já estando, portanto, apto a ingressar no mercado de trabalho.
A oferta dos cursos teve como base tanto um mapeamento de empregabilidade a longo
prazo quanto o de demandas

regionais. Na página do MedioTec na internet é possível ter
acesso à lista completa, com opções como técnicos em eletrônica, logística, segurança do trabalho, química, finanças, rede
de computadores, açúcar e álcool, agricultura, agronegócio,
guia de turismo, meio ambiente, jogos virtuais, cenografia,
dança e teatro. Cada estudante
pode se candidatar somente a
um curso.
“É comum os jovens se interessarem muito por cursos ligados à informática, mas é importante que pesquisem sobre outros cursos, vejam as carreiras
e ofertas do mercado. Existem
muitas áreas com demandas e
sem profissional formado”, comentou a secretária de Educação Profissional e Tecnológica
do MEC, Eline Neves Braga Nascimento.
Ela falou, ainda, da necessidade de que pais e familiares
estejam presentes nesse momento. “A família é fundamental. Muitas vezes o jovem não
despertou ainda para o merca-

do e a família pode mostrar as
oportunidades e caminhos possíveis.”
Os cursos técnicos terão início
no segundo semestre. No caso
em que as instituições ofertantes
de formação técnica estejam localizadas em endereço diferente
da escola onde o aluno cursa o
ensino médio, será oferecido um
auxílio-estudantil para custear
despesas de transporte e alimentação. Vale observar que alguns
dos cursos são oferecidos na modalidade Ensino a Distância (EaD).
Vagas – No mapa das vagas,
Minas Gerais é o estado que apresenta o maior número de oportunidades dentro do MedioTec.
Sozinho, o estado mineiro concentra 19% das vagas oferecidas,
algo que se justifica pelo grande
número de indústrias e rede técnica. São seis institutos federais
e um Centro Federal de Educação
Tecnológica (Cefet), além de várias escolas técnicas estaduais. O
segundo estado com maior número de vagas é Goiás (11.572),
seguido de São Paulo (9.525) e
Bahia (6.133).

Prêmio nacional seleciona melhores amostras
de café para concurso internacional
Inscrições vão até 15 de setembro; produtores podem concorrer
nas categorias nacional e regional.
A 27ª edição do Prêmio Ernesto Illy de Qualidade Sustentável do Café para Espresso recebe amostras até o dia
15 de setembro. O concurso
premiará os seis melhores cafés do país, além dos vencedores em até 10 regiões diferentes. Os três primeiros lugares ganharão uma viagem
ao exterior para participar do
3º Prêmio Ernesto Illy Internacional.
Os melhores cafés serão
selecionados por uma comissão julgadora, com especialistas nacionais e internacionais. Para a etapa nacional do
prêmio, serão escolhidos 40
produtores finalistas, que concorrerão aos seis primeiros
lugares.
Na etapa regional terá, serão premiados até dois cafeicultores em cada um dos 10
estados ou regiões estabelecidos pelo prêmio: Espírito
Santo; Minas Gerais (subdividido em Cerrado Mineiro, Chapada de Minas, Matas de Minas e Sul de Minas); região

Centro-Oeste; região Norte/
Nordeste; região Sul; Rio de
Janeiro e São Paulo.
O cafeicultor poderá inscrever quantas amostras desejar, mas somente concorrerá com a melhor avaliada. As
análises serão feitas pela classificação do grão quanto ao
aspecto, seca, cor, tipo, peneiras, teor de umidade, torração e quanto à qualidade
da bebida, inclusive com degustação para espresso.
Todos os vencedores e finalistas receberão prêmios
em dinheiro, que variam entre R$ 2 mil e R$ 10 mil, e diplomas de participação.
A divulgação dos 40 finalistas será feita até novembro
deste ano, e a revelação dos
vencedores e entrega dos prêmios acontecerá em abril de
2018. O regulamento do concurso pode ser acessado pela
internet e outras informações
estão disponíveis no site do
Clube illy do Café.
Organizadora do concurso
A illycaffè é uma empresa

familiar italiana, fundada em
Trieste em 1933. A marca de
café global produz um único
blend de café espresso 100%
arábica, com grãos provenientes de 9 países fornecedores,
sendo o Brasil o principal. São
consumidas mais de 7 milhões
de xícaras de café illy por dia,
em cafeterias, restaurantes e
hotéis de mais de 140 países.
A illycaffè também é a precursora do espresso, tendo inovado no investimento na qualidade da bebida, com a criação
do Prêmio Ernesto Illy, em 1991,
para os produtores brasileiros.
Também foi pioneira na compra direta dos fornecedores,
compartilhando know-how e
pagando preços acima do mercado para quem atinge seus
padrões de qualidade, em parcerias sustentadas pelos princípios do desenvolvimento sustentável.
A illycaffè emprega cerca de
1,3 mil pessoas no mundo todo, e em 2016, registrou receitas consolidadas de 460 milhões
de euros. (G1 Sul de Minas)
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São Lourenço será a primeira cidade a
receber a etapa classificatória do FENAC

São Lourenço vai ser a primeira cidade a receber a etapa classificatória do maior festival de música do Brasil, o Festival Nacional
da Canção (FENAC). Ao todo, 20
canções foram selecionadas e serãao apresentadas, a partir das
21h em frente ao Parque das Águas,
nos dias 28 e 29 de julho. Ao todo
foram mais de duas mil músicas
inscritas com ritmos e sotaques
de vários cantos do país.
O 47ºFenac recebeu inscrições
de 24 estados do Brasil e também
de Portugal. Um júri especializado
irá escolher 4 canções que vão para as semifinais em Boa Esperança e ,cada uma delas, vai garantir
no mínimo R$ 2.500,00.
A próxima cidade a receber o
Fenac será Extrema (4 e 5/8), em

seguida São Thomé das Letras (11
e 12/8), Coqueiral (25 e 26/8) e
Guapé (1 e 2/9). A grande final
acontecerá no berço do festival,
Boa Esperança, nos dias 7,8 e 9
de setembro. Ao todo, o 47° Fenac vai distribuir R$200 mil em
prêmios e o cobiçado troféu Lamartine Babo.
Cultura na Rua
Durante todos os dias do evento, ocorrerão nas ruas e praças
das seis cidades sedes, o 8º Festival Nacional da Cultura, um evento paralelo onde o acontecerão
grandes espetáculos de música
clássica, instrumental, teatro, dança e artes circenses. O evento encanta por ser uma opção cultural
diferenciada, raramente oferecida
para a população desses municípios.

Quinta-feira (27 de julho)
Pedreira - Bairro Nossa Senhora de Lourdes
19h – Alex Tiso e Matheus Tiso (sax e violino)
19h50- Martin Fernandez e Vivian Peloso (Ópera)
Sexta-feira (28 de julho)
Calçadão I:
15h - Espetáculo de Palhaços “PALHACITA VAI A PRAIA” Trupe Gaia
16h- Família Tiso (sax, piano e violino)
17h30 – Project Violive (trio de violinos)
21h - Palco Fenac: O Clown e os Tambores / Project Violive
e Malabares de Led

Sábado (29 de julho)
Calçadão I:
10h30 - Espetáculo de circo “PALHACITA VAI A PRAIA” Trupe Gaia
11h30 – O Clown e os Tambores
13h – Sofisticanto (ópera)
14h– Trio Instrumental de música caipira (viola, violão e
acordeom)
15h30 - Martin Fernandez e Thuany Schainaider (ópera)
17h- Daiana Mazza (violino)
*Escola de Circo – Trupe Gaia - à partir das 14h
21h - Palco do Fenac: O Clown e os Tambores e Daiana Mazza (violino)

Atenção! Fique atento cidadão são-loureciano. Nos domingos 30/07, 6/8 e 13/8, a
Feira Livre acontecerá na Rua dos Andradas, próximo a Praça da Federal.

Sul de MG apresenta melhora na geração de empregos
na indústria e na construção civil no 1º semestre
Embora colheita do café seja responsável por 80% da geração de empregos do 1º semestre, demais setores também apresentaram melhora.

Os números do Caged (Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados), do Ministério do Trabalho, divulgados na
semana passada, mostram que
a geração de empregos no Sul
de Minas no 1º semestre deste ano foi maior em relação ao
mesmo período do ano passado. Embora a colheita do café
tenha influenciado fortemente
na geração - cerca de 80% das
vagas criadas foram na agropecuária - os demais setores
da economia também apresentaram uma melhora, mesmo
que tímida.
É o caso, por exemplo, da
construção civil. De janeiro a
junho de 2016, o setor fechou
242 vagas na somatória das 10
maiores cidades do Sul de Minas. Já de janeiro a junho deste ano, o setor apresentou uma
geração positiva de 319 vagas,
uma alta de 231%. Varginha é
o município que apresentou
melhor desempenho, gerando
114 vagas, enquanto Poços de
Caldas fechou 345 postos no
setor neste período.
"Não só envolve o próprio
trabalhador que trabalha na
construção civil, mas todos os
setores que estão na construção civil, como material, que
envolve outras fábricas, eletricidade, fios elétrico, plantas
que os engenheiros fazem. É
um setor muito importante para a geração de empregos", disse o economista Linneu Pedroso.
A indústria também apresenta boa recuperação no comparativo deste ano com 2016.
Enquanto de janeiro a junho
do ano passado as maiores cidades do Sul de Minas fechavam 105 postos no setor, no
mesmo período deste ano, as

cidades-polo da região criavam
133 vagas na indústria, alta de
226%. Três Pontas e São Sebastião do Paraíso lideram a geração de postos de trabalho no
setor no ano, com 213 vagas
cada uma.
"Pelos dados, especialmente nos últimos três meses, tem
havido uma alavancagem, mesmo na área da indústria, que
mostra uma recuperação. Nós
vemos que alguns setores estão puxando: produtos alimentícios, produtos farmacêuticos,
bebidas, principalmente a indústria da alimentação", disse
o gerente regional do Ministério do Trabalho em Varginha,
Mário Ângelo Vitório.
O setor de serviços, que já
vinha bem em 2016, está melhor em 2017. De janeiro a junho do ano passado, as 10 maiores da região geraram 1.118
vagas no setor. Já nos primeiros
meses deste ano, o número saltou para 1.642 vagas geradas,
alta de 46,87%. Nesse quesito,
Pouso Alegre e Alfenas são as
cidades que mais geraram empregos em serviços nos primeiros 6 meses de 2017. Enquanto Pouso Alegre gerou 538 vagas, Alfenas criou 469 postos
de trabalho no setor.
"Em regra, em anos anteriores, os serviços eram as primeiras áreas que sofriam o primeiro impacto quando a economia
entrava em crise, e pelo que a
gente está percebendo, o serviço está puxando, está mantendo e puxando outras áreas,
inverteu essa lógica. Geralmente quando a indústria entra em
crise, o comércio, a construção
civil, a tendência é que o serviço caia, mas a gente está percebendo que o setor está se
mantendo, é um detalhe inte-

ressante em relação aos anos
anteriores", disse o gerente do
Ministério do Trabalho.
Já Poços de Caldas apresentou geração negativa de 136
vagas no 1º semestre de 2017
em serviços. O município também é vilão em geração de empregos quando o assunto é comércio. A cidade fechou 259
vagas no setor nos primeiros 6
meses do ano, o maior número negativo.
Mas os números também
mostram que o desempenho
do comércio é ruim em oito das
10 maiores cidades da região.
Apenas Três Pontas e Passos
conseguiram geração positiva
nesse quesito e mesmo assim,
pouco significativa: +50 e +9
respectivamente.
Segundo o presidente da Associação Comercial e Industrial
de Poços de Caldas, Márcio Roberto de Oliveira, a entidade
acompanha com muita apreensão esses números negativos. Segundo ele, são muitas
lojas fechadas e esse número
surpreende a cada dia. Na visão do presidente, algumas
ações precisam ser tomadas
para que a retomada do emprego possa acontecer nesses
setores.
"A associação tem passado
à SEDET, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, suas posiçoes sobre o
assunto e vê muito esforço por
parte do secretário neste sentido. A nivel municipal, os maiores impecilhos são a falta de
atualização do plano diretor, a
burocracia para se abrir novas
empresas, a concorrência desleal com ambulantes e a dificuldade de se atender aos órgãos de fiscalização que às vezes existem nos dois níveis (mu-

nicipal e estadual) com o Procon
e a Anvisa", disse o presidente.
Sazonalidade do café ainda
é destaque
Embora a agropecuária tenha sido responsável por 80%
das vagas geradas no 1º semestre de 2017 nas maiores cidades do Sul de Minas, o setor
não reflete a real situação da
geração de empregos na região.
Isso porque ele é sazonal e a
contratação se acentua entre
os meses de maio e outubro,
quando acontece a colheita do
café, principal produto agropecuário do Sul de Minas.
Por causa da colheita, municípios como Alfenas e Três
Pontas, apresentaram a melhor

geração de empregos do 1º semestre entre as 10 maiores cidades da região: 1.758 vagas
e 1.183 respectivamente. Se a
agropecuária não for levada em
consideração, o município com
melhor geração nos primeiros
6 meses é Pouso Alegre: +618,
puxado pelo bom desempenho
de serviços (+538).
"Por causa da cultura do café, são cerca de seis meses que
geram esses empregos e depois
que passa esse período, esses
trabalhadores são demitidos.
Depois começa aos poucos, no
começo do ano seguinte, começa o novo período de contratação", explica Vitório.
Segundo o gerente do Mi-

nistério do Trabalho, o número
de trabalhadores na colheita do
café pode ser ainda maior na
região, já que o índice de informalidade ainda é muito alto.
"A agropecuária desenvolveu
um número bom de vagas. Mesmo assim, esses números estão
subestimados. Ainda existe muita gente trabalhando na área
rural, que ainda não estão computados. Essa informalidade estaria na casa de 62% na área
rural, enquanto na área urbana,
essa informalidade seria de 31%.
Eu creio que esses números caíram nos últimos anos. Mesmo
assim, a gente tem aí mais gente trabalhando sem registro",
disse o gerente do Ministério
do Trabalho. (Fonte: G1 Sul de
Minas)
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Produtores de café do Sul de MG recebem
certificados internacionais de qualidade

Trinta e um produtores
de café do Sul de Minas receberam nesta semana certificados internacionais.
Quem reconheceu a qualidade dos grãos foi uma empresa holandesa, em parceria com o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA).

A vantagem para eles é que
agora o café poderá ser vendido em um preço bem melhor.
"É uma ajuda você ter um
café de qualidade, com certificado de qualidade, ajuda bastante nessa organização e o nome do café, da

fazenda, lá fora é mais bem
visto", disse o produtor rural Carlos Henrique Pomárico.
Para conseguir a certificação do café é preciso cumprir uma série de exigências. Ao todo, são 28 pré-requisitos especificados

PROFESSORA DA FACULDADE SÃO LOURENÇO DO
CURSO SERVIÇO SOCIAL PARTICIPA DO CURSO
CAPACITASUAS NA CIDADE DE VARGINHA –MG
O Serviço Social é uma profissão de homens e mulheres que trabalham para atender as
necessidades sociais da população, defendendo os direitos básicos do cidadão. De caráter
sócio-político e crítico, utilizando instrumental técnico operacional, intervenções interdisciplinares a fim e trabalhar nas questões sociais. O curso de Serviço Social da Faculdade São
Lourenço, teve seu em 2010, no intuito de formar profissionais capazes de atuar na gestão
das políticas sociais (saúde, educação, assistência social, habitação) em órgãos públicos de
âmbito federal, estadual e municipal ou nas organizações privadas, como empresas, em ONGs (organizações não-governamentais) entre outras. Na faculdade São Lourenço a participação e conhecimento de instituições como instrumento de aprendizado, é muito valorizado.
Os alunos têm a oportunidade de fazer visitas institucionais, participação em fóruns e atividades correlatas
Além das disciplinas teóricas, o currículo do curso também inclui estudo de casos, nos
quais os alunos, por meio de vivências, dinâmicas e outros recursos pedagógicos, apreendem os conhecimentos da área para a atuação junto a crianças e adolescentes, terceiro setor, conselhos de direito, idosos, famílias, entre outros. Nos dias 15 a 19 de Agosto a professora do curso de Serviço Social da Faculdade São Lourenço, Beatriz Rezende Rocha, participou do curso Capacita SUAS na cidade de Varginha –MG com Secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, André Quintão Silva. A capacitação atende a uma deliberação
do Conselho Nacional de Assistência Social, que assegura aos profissionais da área conhecimentos sobre as principais ferramentas de trabalho junto aos usuários do SUAS. Trata-se do
Programa Qualifica SUAS em Minas Gerais, da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social. A participação em cursos como este permite ao professor o aperfeiçoamento e aprimoramento profissional, transmitindo aos discentes a possibilidade de uma maior
aproximação entre teoria e prática de ação no cotidiano. É a Faculdade São Lourenço, mais
uma vez saindo na frente!
Contato: Coordenação do curso Professora Eliete Lourdes de Almeida Augusto
e-mail: servico.social@faculdadesaolourenco.com.br
Tel: 3332-3355

pelo IMA para garantir que
as fazendas estejam dentro
dos padrões. Entre eles, a
responsabilidade com o meio
ambiente, como preservar
cursos d´água e a mata em
volta das lavouras. Os apanhadores também precisam
ter condições adequadas de
trabalho.
"A importância é a melhoria da organização da
propriedade, o produtor tem
uma condição de melhora
na produção, no aspecto do
manuseio do produto, da
secagem do café e da identificação dos lotes que estão sendo produzidos", dis-

se o chefe do IMA de Poços
de Caldas, Vladimir Ferreira.
Os padrões internacionais também exigem que
cada rua de café seja identificada com um número e
todo processo de produção
seja registrado, até o momento da secagem e a separação dos grãos. Os cuidados também são para evitar contaminações. Os agrotóxicos são armazenados
em um depósito que fica no
mínimo a 60 metros de distância da lavoura e das casas.

"É feito uma tríplice-lavagem,
onde é descartado dentro do
próprio tanque pulverizador, depois essa embalagem é lavada
e furada e depois descartada
em local próprio, que fica em
Botelhos ou Guaxupé", disse o
encarregado de fazenda, José
Ricardo Albino.
Tudo isso traz valor agregado
e reconhecimento da qualidade
que, para o IMA, garantem também melhorias em fazendas que
buscam a certificação internacional. O produtor de café que
alcançar pelo menos 80 pontos
recebe o certificado internacional. (Fonte: G1 Sul de Minas)
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