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Corpo de Bombeiros apresenta balanço de operações
do primeiro semestre em São Lourenço e região

O 3º Pelotão do Corpo de Bombeiros, com sede em São Lourenço, concedeu uma entrevista ao São Lourenço Jornal e Rádio Alternativa para falar sobre o balanço de operações do primeiro
semestre. Quem nos atendeu foi o Subtenente José Alcir de Oliveira. O 3º Pelotão está à disposição através dos telefones 193 para emergência e 3332-6332 para demais informações.

Segurança

Som que pode ser ouvido do lado de
fora do carro será infração grave

(pág 03)

(pág 04)

Hospital realiza
caminhada do Outubro Rosa

Funcionários do Hospital de Carmo
de Minas entram em greve (pág 06)
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EDITORIAL

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

jornalismo@portalalternativa.com.br

A prisão preventiva do ex-presidente da Câmara e deputado cassado Eduardo
Cunha(PMDB-RJ, decretada no
começo da tarde da quarta-feira 19 pela Justiça Federal de
Curitiba, tem algumas características que precisam ser avaliadas com atenção.
Ainda que Cunha tenha sido
um agente público de comportamento reprovável, tanto do
ponto de vista político, quanto
do ponto de vista ético, sabidamente repudiado pela opinião pública, deve, como qualquer cidadão, ter seus direitos
fundamentais assegurados.
As graves suspeitas que pesam contra ele ensejam, evidentemente, que seja investigado e, se comprovadas, punido, na forma prevista na Lei, o
que inclui a observância do direito à presunção de inocência
e à ampla defesa, inerentes ao
processo.
O que se constata novamente, no entanto, é a existência
de uma forte tendência, não
só na operação Lava Jato, mas
na jurisprudência penal brasi-

leira, em geral, de banalização
do instituto da prisão preventiva e das prisões cautelares.
As razões apresentadas pelo Ministério Público Federal e
noticiadas até o momento pela mídia não justiﬁcam a prisão
preventiva de Eduardo Cunha.
Segundo a acusação, o ex-deputado teria se valido de
sua posição na Presidência na
Câmara para obstruir as investigações contra si. Logo, os fatos que motivaram o pedido
dizem respeito a atos praticados durante o mandato parlamentar, que ele não exerce mais.
Ora, prisão preventiva não
serve para punir fatos pretéritos; ao contrário, tem justamente a ﬁnalidade de acautelar,
proteger o processo de fatos
graves, comprovados e ocorrentes no presente.
Por isso, deve-se, no mínimo, suspeitar de que esteja
ocorrendo nesta situação uma
grave inconstitucionalidade, o
que não contribui em nada para o bom funcionamento do
Estado democrático de Direito.
Lembre-se que o Brasil tem

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

O perdão como um grande
tesouro para as famílias

A capacidade de pedir perdão e o presente de Jesus aos noivosTemos o perdão como um fardo, como algo impossível de
se viver. É o próprio inimigo quem suscita esse pensamento em
nossa mente; ele faz com que guardemos raivas, mágoas e ressentimentos. Essa é a tática que ele usa para acabar com a nossa família, nosso grupo e comunidade.

hoje a quarta maior população
carcerária do mundo, com mais
de 600 mil detentos.Destes,
cerca de 40% estão presos de
forma cautelar, ou seja, sem
que tenham sido submetidos
a julgamento, e, portanto, exercido seu direito de defesa.
A banalização da prisão cautelar, antes aplicada, sobretudo, para segregar a pobreza,
agora se estende aos setores
incluídos economicamente. Em
ambos os casos, caracteriza-se
como típica medida de exceção.
A prisão de Cunha não deve
ser festejada, deve ser vista de
forma crítica, como um equívoco que fere direitos fundamentais do cidadão. A narrati-

va da mídia que aﬁrma que a
prisão de Cunha era esperada
pela sociedade e que seria uma
demonstração da ausência de
seletividade por parte da operação Lava Jato é absolutamente temerária.
Prisões não devem ser feitas
de forma “pedagógica”, guiadas pelo clamor social, mas sim
na forma da lei. Não haver seletividade é fundamental, mas
somente quando se acerta.
Errar para os dois lados continua sendo erro e, antes de
representar isenção, representa que o Direito está sendo suprimido sistematicamente. Hoje é o Cunha. Amanhã poderá
ser qualquer um de nós. (Fonte: Carta Capital)

VERA GANNAM

Maria Nossa Mãe

Mensagem de
Nossa Senhora

Não somos capazes de imaginar o mal que a falta de perdão
gera em nós. Infelizmente, acabamos guardando dentro de nós
o mal que as pessoas nos fazem. E o ressentimento é como a
ferrugem que vai nos corroendo aos poucos. Quando percebemos, já fomos tomados por ela. Porém, quando perdoamos,
Deus mesmo preenche nosso coração com Seu amor e passamos a experimentar a paz que tanto sonhamos.
São Paulo nos ensina em sua carta: ”Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento” (Ef 4,26).
Somos todos frágeis! Se reconhecêssemos e admitíssemos
nossas limitações, seria mais fácil perdoar o irmão e compreender suas fraquezas. Portanto, não tenha medo de falar para
Jesus de sua diﬁculdade de perdoar; o quanto é difícil para você admitir que é capaz de cometer os mesmos erros e as mesmas falhas dos outros.
O Senhor conhece o seu coração, mas espera que você fale
das suas diﬁculdades. Temos de ser verdadeiros com Deus.

Queridos ﬁlhos, deem graças
a Deus comigo pelo dom da minha estada com vocês. Rezem,
ﬁlhinhos, e vivam os mandamentos de Deus, para que eles possam ser bons para vocês na terra. Hoje, neste dia de graças, Eu
desejo dar a vocês minha bênção
maternal de paz e de amor. Eu
intercedo a meu Filho por todos
e peço-lhes que perseverem na
oração, a ﬁm de que Eu possa
realizar meus planos com vocês.
Obrigada, por terem correspondido ao meu apelo.
Deus jamais poderia dar aos
seus ﬁlhos coisas que não fossem boas. Criou-nos e continua
a criar os seres humanos com a
mesma ﬁnalidade. Cada criatura é obra de suas mãos e tem

um destino conforme a própria
natureza. O homem e a mulher,
criados à semelhança de Deus,
têm o mais belo destino de toda
a criação: viver uma felicidade
perpétua junto com Deus e seus
eleitos no Céu. Entretanto, por
gozar de liberdade, a criatura humana pode escolher entre o bem
e o mal, decidir se deseja, ou não,
seguir os mandamentos de Deus
e os ensinamentos de seu Filho
Jesus.
A Santa Virgem Maria declara, nesta mensagem, que devemos sim acolher e viver realmente os mandamentos de Deus,
sem os quais corremos o risco
de sermos excluídos da vida eterna.
Fonte: Informativo da Paz

Quantas vezes o desânimo toma conta de nós quando queremos
ser justos.
Aﬁnal, os conceitos do mundo
são bem diferentes dos conceitos
de Deus.
Para Deus, justo é quem partilha com o outro o que tem, quem
perdoa verdadeiramente seu pior
inimigo, quem oferece a outra face, quem não teme a humilhação,
quem conserva sua pureza e sua
docilidade, quem vê no próximo a
imagem de Cristo, quem não julga
nem condena o pior dos pecadores, quem “se mistura”, quem pratica o bem, quem ama sem olhar
a quem.
Ainda existem muitas pessoas
assim a nossa volta, mesmo que
ﬁquem no anonimato, até porque
não interessa às mídias propagar
este tipo de feito. Ao contrário, convém aos meios de comunicação
mostrar o comportamento dos ímpios com ênfase, incutindo em nosso interior a idéia de que não vale
a pena tentar fazer diferente, que
é preciso entrar no jogo do poder,
do prazer, do possuir sem escrúpulos.
De que adianta nadar contra a
correnteza? Por que eu vou me preocupar em ser bom e fazer as coisas corretamente, se as pessoas a
minha volta não estão nem um
pouco preocupadas comigo e muito menos em agir dessa forma? Eu
não sou o Salvador da Pátria... Quem
nunca pensou dessa forma, que
atire a primeira pedra...
E o Senhor nos responde: Porque praticando a justiça você salvará os que não praticam. Essa é
boa nova que não vem de hoje,

que consta no primeiro livro da Biblia, o Gênises, quando Abraão conversava com Deus sobre Sodoma
e Gomorra. Naquele cenário, as cidades seriam aniquiladas devido
ao pecado de seu povo. Abraão,
no entanto, intercedeu junto ao
Senhor perguntando se Ele trataria
os justos da mesma forma que os
ímpios. E Ele respondeu que não,
que desceria às cidades para averiguar e que se nelas encontrasse
cinquenta justos , perdoaria toda
a cidade em atenção a estes. Abraão
seguiu questionando a Deus, caso
encontrasse apenas quarenta, trinta, vinte justos, o que faria. E surpreendentemente Deus continuou
com a mesma resposta.
Diante disso, ﬁca para nós a alegria de buscar a justiça e também
a nossa responsabilidade pelo contexto no qual estamos inseridos.
Somos responsáveis, com nossas
próprias atitudes, pela destruição
ou pela salvação de nossa casa,
nossa família, nosso ambiente de
trabalho, nossa rua, nosso bairro,
nossa cidade, nosso estado, nosso
país. Não é demagogia, é Palavra
de Deus. Não “chute o balde” da
sua história! Muita gente depende
do modo como você a escreve. O
amor do Senhor é tão grande que
aquilo que fazemos de bom a outros aproveita. Bem como o que
fazemos de ruim. Sigamos ﬁrmes
no caminho da justiça.
Abraão replicou: Que o Senhor
não se irrite se falo ainda uma última vez! Que será, se lá forem
achados dez justos? E Deus respondeu: “Não a destruirei por causa
desses dez.” Que estejamos entre
eles!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza
Inicialmente, é preciso esclarecer alguns pontos acerca das pin-ups. “Pin-up” é um termo inglês
que signiﬁca “pendurar” e isso se
deve ao fato das imagens, catálogos e calendários dos anos 30 a 50,
onde apareciam constantemente
essas mulheres de ar inocente e
ao mesmo tempo sensual, ﬁcarem
pendurados nas paredes dos locais
onde os soldados residiam e, não
menos comum, em várias oﬁcinas,
como ainda acontece nos dias de
hoje.
É bastante válido lembrar, que
a época em que as primeiras pin-ups surgiram, era extremamente
ofensivo para a sociedade que uma
mulher usasse roupas provocantes
e se deixasse fotografar seminua
ou nua. Podemos pensar que foi
nesse instante que o feminismo e
os demais movimentos relacionados ao estilo de vida das mulheres
começaram. Apesar das pin-ups
terem ganhado força a partir dos
anos 30, é importante ressaltar que
muitas delas surgiram ainda no século XIX, em cartazes de espetáculos e anúncios inovadores para a
época. A exemplo disso, temos o
cartaz que divulga o Moulin Rouge,
no ﬁnal do século XIX e início do
século XX.
Marilyn Monroe, Dita Von Teese e Betty Pagie são apenas algumas das precursoras do movimen-

to pin-up, que volta a ganhar adeptas do estilo.
Não é difícil elencar uma série
de cantoras que, seja esporádica
ou permanentemente, adotam a
linha pin-up para se vestir e, até
mesmo, em seu comportamento
em sociedade. Podemos citar de
início a cantora Amy Winehouse
que, apesar de ter vida e obra encerradas muito cedo, deixa um verdadeiro legado musical e icônico,
seja por sua maquiagem pesada e
cabelo volumoso, ou sua personalidade tão característica.
Outras cantoras que, sem sombra de dúvida, chamam a atenção
pela maneira como compõem o
ﬁgurino são as americanas Katy
Perry, Christina Aguilera e a brasileira Pitty que, além das roupas habituais, já apareceram como pin-ups em diferentes momentos de
suas carreiras.
Vendo essas quatro mulheres,
ﬁca fácil compreender como as pin-ups continuam representando um
grande movimento feminino na
história. Força, atitude e feminilidade são características marcantes
de uma pin-up e de tudo o que ela
representa.
A expressão “sexy sem ser vulgar” funciona perfeitamente para
descrever uma pin-up ou apenas
responder a pergunta “O que é pin-up?”.
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Som que pode ser ouvido do lado
de fora do carro será infração grave
O Conselho Nacional de
Trânsito (Contran) regulamentou a multa por causa de som
alto dentro do carro por meio
da Resolução nº 624, aprovada na quarta-feira (19).
Segundo informou o Ministério das Cidades, agora
quem for pego perturbando
“o sossego público” pode ser
multado, mesmo sem medição do volume em decibéis.
Até então, o artigo 228 do
Código Brasileiro de Trânsito
estabelecia um limite aceitável de até 80 decibéis a uma
distância de 7 metros, e de
98 decibéis, a apenas 1 metro.
Por isso, as multas dependiam de um equipamento
chamado decibilímetro, certificado pelo Inmetro. Com a
nova resolução, a autuação
agora pode ser feita, “independente do volume ou frequência”.
“O agente de trânsito deverá registrar, no campo de
observações do auto da infração, a forma de constatação do fato gerador da infração”, afirmou o órgão público.
A infração continua consi-

Faculdade de São Lourenço promove
a 3ª Semana do Conhecimento

Multa vai pressionar quem gosta de sair com carro de som

derada grave (5 pontos), com
penalidade de R$ 127,69 (vai
subir para R$ 195,23 em 1º
de novembro) e retenção do
veículo.

DOM ZECA
A notícia é...
maestromartins@yahoo.com.br

Ficam fora desta regra as
buzinas, alarmes, sinalizadores de marcha-a-ré, sirenes,
veículos de publicidade com

caixas de som e carros de
competição e entretenimento em locais permitidos pelas
autoridades competentes.
(Fonte: G1)

Música

Falecimento
Comunicamos com pesar o
falecimento de Maria Alzira Ribeiro Mendes, ocorrido dia 13
último.
Nossos sinceros pesames a
todos os familiares, em especial a seus ﬁlhos Bruno e Diogo, sua mãe Maria Aparecida
e suas irmãs Maria Antonieta,
Maria Cristina e Maria Emília.
Que a misericórdia de Deus,
seja o bálsamo necessário para aliviar a dor da separação!!!
Paz a sua alma!!!

Bebê da semana

EXPEDIENTE

Bento Furquim Domingos de Mattos, é nosso
Bebê da Semana.
O garotão, nasceu na cidade de Jundiaí, SP, no
dia 22 de setembro, e é ﬁlho de Rafael Gonçalves
de Mattos e Lara Furquim de Mattos.
São seus avós: Gilmar e Aparecida, e Ricardo
de Mattos e Valquíria.
Felicidades a todos, e muita saúde e paz para
o bebê.

Aconteceu entre os dias 03 e 06 de outubro próximo
passado, a 3ª Semana do Conhecimento e Jornada de Iniciação Cientíﬁca da Faculdade de São Lourenço. O evento
teve por objetivo promover a integração entre alunos, professores, e a sociedade em geral propiciando um espaço
de debate e reﬂexão e, apresentou através de palestras,
mini-cursos, workshops e mesa redonda temas relevantes
para a formação dos alunos dos cursos de Administração,
Ciências Contábeis e Gestão de Recursos Humanos, bem
como para o público presente. O Coordenador do Curso
de Administração, Professor Nei Domiciano da Silva, enalteceu a parceria com o SEBRAE para conseguir viabilizar a
vinda da Palestrante Silvana Lages para São Lourenço. Segundo o Coordenador, “essas palestras são diferenciadas
e agregam muito conhecimento aos alunos.” Na segunda-feira (03/10/16), a faculdade teve a honra de receber os
alunos do curso Técnico em Administração, do Campus
Avançado Carmo de Minas, que após assistirem ao teatro
sobre “Educação Financeira” apresentado pelos alunos do
6º período de Ciências Contábeis, participaram ainda da
palestra ministrada pela Palestrante Internacional Silvana
Lages, com o tema “O Poder da Imagem Pessoal para conquistar o Sucesso Proﬁssional”.
Nas demais noites outras atividades foram oferecidas
e abordaram temas como Humanização no Trabalho, Excel
para Análise de Investimentos, Gestão de TI: Excelência,
hábitos e valores corporativos, Marketing de Experiências
e Experiências do Marketing, Planejamento e Controle Financeiro para Micro e Pequenas Empresas, Gestão da Qualidade Total, todas ministradas por proﬁssionais competentes e respeitados, além da mesa redonda intitulada “RH
em Foco” que promoveu o debate com Gestores de Pessoas de empresas locais.
E a última noite do evento foi coroada com as belíssimas apresentações dos artigos cientíﬁcos produzido pelos
alunos de todos os cursos da Faculdade de São Lourenço.
Nei Domiciano da Silva – Coordenador do Curso de Administração

Aproximadamente oitenta mil pessoas, lotaram a Tribuna
Papa Bento XVI, no Santuário de Aparecida, SP, para assistir ao
grande show de um dos maiores tenores do mundo, Andrea
Bocelli.
O show, teve a participação da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e do Coral Jovem de São Paulo, não faltando a
grande presença do cantor Daniel.

Aniversário
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Aniversário

Nosso abraço de felicidades, a nossa grande amiga Zeni Dutra Marques, que no último dia 20, comemorou mais uma primavera.
Que Deus a abençoe sempre, dando-lhe saúde e paz. Parabéns!!!

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra. Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo.
Jornalista Responsável: João Vicente Nogueira. 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.

Nosso grande Moisés Bira, da Banda Climax, a mais famosa
de São Lourenço e região, completando mais um aniversário
no último dia 20.
Parabéns, felicidades, saúde e paz. Que Deus o abençoe e
lhe conceda vida longa e feliz!!!

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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Hospital SL realizou caminhada
e palestra do Outubro Rosa

Foi realizada uma palestra no Parque das Águas

Caminhada do Outubro Rosa percerreu ruas de São Lourenço

Os cuidados com a saúde
devem, sempre, ser iniciados
com a devida conscientização
e atitudes de prevenção. Foi
com esta filosofia que o Hospital São Lourenço desenvolveu, no dia 15 de outubro (sábado pela manhã), a 2ª Caminhada do Outubro Rosa, nas
ruas centrais de São Lourenço - e, em seguida, uma palestra no Parque das Águas.
A caminhada reuniu profissionais do Hospital, estudantes, representantes da Prefeitura e pessoas da comunidade, saindo da entrada do Parque das Águas, seguindo pelas ruas Comendador Costa e

Melo Viana, avenidas Dom
Pedro II, Getúlio Vargas e retornando à Praça Brasil. Em
seguida, no Parque das Águas
(Catedral de Bambu), a dra.
Beatriz Verçoza (oncologista
clínica do Hospital) conversou
com os participantes a respeito do câncer de mama.
De acordo com a coordenadora do evento, Yara Lopes
(enfermeira do serviço de Oncologia do Hospital), o objetivo principal do Outubro Rosa (que tem como símbolo o
laço cor de rosa) é conscientizar e alertar as mulheres e
a sociedade sobre a importância da prevenção e do diag-

nóstico precoce do câncer de
mama.
Previna-se contra o câncer
de mama, ficando atenta a alguns sinais: mudança no tamanho ou formato da mama;
vermelhidão ou coceira na pele ou ao redor do mamilo; inchaço nas axilas; vazamento
de líquidos pelo mamilo; caroço, mudança na textura e/
ou dor constante na mama e
axilas. Para se prevenir, são
importantes: prática de atividade física; alimentação saudável; peso corporal adequado, amamentar e evitar o consumo de bebida alcoólica.
A Oncologia do Hospital

atende, diariamente, pacientes com qualquer tipo de câncer,
que necessitam de acompanhamento oncológico e tratamento
com quimioterapias, hormonioterapias e oncohematologias.
Para se chegar a um diagnóstico
que indique a ocorrência do câncer ou, mesmo, buscar a transferência de atendimentos já iniciados em outros locais, é preciso marcar uma consulta médica pelo telefone 3339-2058 ou
pessoalmente, na Oncologia/
Centra (rua Senador Soares dos
Santos, s/no). É o Serviço de Oncologia do Hospital São Lourenço e você: todos na luta contra
o câncer de mama.
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Corpo de Bombeiros de São Lourenço
apresenta balanço do primeiro semestre

O 3º Pelotão do Corpo de
Bombeiros, com sede em São
Lourenço, concedeu uma entrevista ao São Lourenço Jornal e
Rádio Alternativa para falar sobre o balanço de operações do
primeiro semestre. Quem nos
atendeu foi o Subtenente José
Alcir de Oliveira. No primeiro
semestre de 2016 o Corpo de
Bombeiros de São Lourenço
atendeu um total 3.782 ocorrências, sendo: 204 de salvamento, 700 atendimentos pré-hospitalar, 74 combates a incêndio, 1937 ocorrências preventivas e 867 ocorrências de
tipos diversas. “No primeiro semestre atuamos em várias ocorrências de destaques, dentre
elas podemos citar: Enchente
ocorrida na região, destacando
ocorrências atendidas em Itamonte, Itanhandu, Santana do
Capivari, Pouso Alto, São Sebastião do Rio Verde, Carmo de Minas e São Lourenço, inclusive
com resgate de pessoas ilhadas.
Atendemos um soterramento
de três pessoas em Passa Quatro durante construção de muro de arrimo, tendo uma vítima
fatal. Atendemos também um
acidente seguido de incêndio
com cinco vítimas como uma
vítima fatal carbonizada, ocorrido na BR-354 em Pouso Alto
e resgate de corpo encontrado
no Rio Verde em Carmo de Minas”, comenta Alcir que destaca as principais atribuições de
um proﬁssional do Corpo de
Bombeiros: “prevenção e combate a incêndios e salvamentos

e atuação prévia contra incêndios através do Serviço de Segurança contra incêndio e pânico, realizando análise de projetos e vistoria em ediﬁcações
e eventos, cobrando o cumprimento das legislações estaduais”, complementa.
]Atualmente, o 3º Pelotão do
Corpo de Bombeiros de São Lourenço conta com 39 proﬁssionais distribuídos em seis equipes, sendo quatro alas operacionais, revezando em plantões
de 24 horas para atendimentos
de ocorrências, uma equipe de
coordenação de Serviço de Comando e administrativo e uma
equipe de Análise de Projetos
e vistoria em ediﬁcações e eventos através do serviço de segurança contra Incêndio e Pânico.
Perguntado se há expectativa
de abertura de vagas para a Regional de São Lourenço por meio
de concurso público, Subtenente Alcir diz que sim. “Porém, não
especiﬁcamente para São Lourenço. O concurso para admissão é anunciado no site do Corpo de Bombeiros com vagas para todo o Estado de Minas Gerais, sendo distribuídos os militares pelos pelotões em todo
o Estado de acordo com a necessidade de cada cidade”. No
início de trabalho do segundo
semestre, o 3º Pelotão já atendeu 2.444 ocorrências. “Este semestre iniciou-se com várias
ocorrências de incêndios devido
ao período de estiagem e da
baixa umidade relativa do ar e
com um grande número de aci-

Subtenente José Alcir de Oliveria do 3º Pelotão do Corpo de Bombeiros

dentes graves. Algumas das principais ocorrências foram: acidente com três vítimas na BR354 em Caxambu; incêndio na
Delegacia de Passa Quatro com
dano na ediﬁcação e em três
veículos; incêndio em residência de Cruzília; incêndio no Parque Estadual da Serra do Papagaio em Itamonte; acidente envolvendo cinco veículos, com
cinco vítimas sendo uma fatal,
ocorrido na BR-354 em Itamonte; resgate de corpo de vítima
de afogamento no Rio Verde em
São Sebastião do Rio Verde; aci-

dente envolvendo caminhão de
produtos químicos na BR-354
em Pouso Alto com uma vítima;
acidente na BR-354 em Pouso
Alto envolvendo dois veículos
e com cinco vítimas; parto realizado no bairro Carioca; acidente envolvendo dois veículos com
cinco vítimas em Dom Viçoso;
queda de monomotor no Aeroporto de São Lourenço; acidente envolvendo cinco veículos
com quatro vítimas na BR-267
em Aiuruoca e incêndio com
ônibus em Cruzília”.

O Corpo de Bombeiros relata que devido à aproximação do
período chuvoso há a possibilidade do aumento do número
de ocorrências relacionadas e
orienta que a população tenha
os seguintes cuidados: “ Tenham
cautela durante os deslocamentos com veículos em rodovia durante as chuvas para evitar aquaplanagem e derrapagens; mantenha freios, suspensão, pneus
e equipamentos de sinalização
em boas condições; estacione
o veículo em local seguro quan-

do deparar com tempestades
onde não consigam ter boa visibilidade; evitem se esconder
debaixo de árvores quando houver tempestades, principalmente com relâmpagos; faça limpeza de calhas para evitar inundações e outras conturbações”. O
3º Pelotão está à disposição
através dos telefones 193 para
emergência e 3332-6332 para
demais informações. Por meio
do site www.bombeiros.mg.gov.
br a população pode obter várias informações sobre a corporação.
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Funcionários do hospital de Carmo de Minas
entram em greve por falta de pagamento
Funcionários do Hospital Casa de Caridade e Maternidade
de Carmo de Minas, cidade vizinha a São Lourenço, entraram
em greve na manhã desta segunda-feira (17) e os moradores estão sem atendimento. No
local apenas os serviços de urgência e emergência estão sendo realizados.
Segundo os funcionários do
hospital, o motivo da paralisação é a falta de pagamento de
salários. O hospital é o único
da cidade e ainda atende a população de Olímpio Noronha e
Dom Viçoso. Cerca de 2 mil pessoas são atendidas mensalmente entre pronto-socorro, internações e consultas. Ainda de
acordo com os funcionários do
hospital, os salários estão atrasados há três meses e enquanto a situação ﬁnanceira não for
resolvida, os atendimentos não
serão retomados. “Está difícil
a gente sobreviver com isso. A
nossa reivindicação é que seja

acertado o nosso salário. Enquanto isso, a gente não retorna”, disse a enfermeira Andréia
Carvalho Santos. Um cartaz feito pelos próprios funcionários
foi ﬁxado na parede do hospital pedindo a ajuda da população. “Que nos ajude com doações, com contribuições para
o hospital, para que a gente
possa continuar exercendo a
nossa função aqui, ajudando a
comunidade”, explicou a enfermeira.
De acordo com o provedor
do hospital. Dr. Walter José Lessa, os salários atrasados são
reﬂexos da crise ﬁnanceira resultada pela defasagem do repasse do Governo Federal e
também no atraso do repasse
do convênio com a prefeitura.
“Para tocar o pronto-socorro,
passam R$ 9 mil e para fazer
as internações, R$ 16 mil, dando um total de R$ 25 mil. Esses
valores geram um déﬁcit mensal em torno de R$ 35 mil por

mês. Por isso ﬁca praticamente inviável o hospital manter
as portas abertas pelo déﬁcit
que ele tem”, conta o provedor.
Devido à greve, apenas os pacientes mais graves estão sendo
atendidos. A situação preocupa
a população e obriga os moradores a procurarem atendimento nos postos de saúde do município ou até mesmo em hospitais de cidades vizinhas. “Fica
uma situação bem complicada
e a gente está esperando que
resolvam logo para que a população ﬁque mais satisfeita,
porque na hora que precisar,
para onde que a gente vai? ”,
diz a autônoma Flávia Silva. Segundo a Secretaria Municipal
de Saúde, o repasse previsto no
convênio entre a prefeitura e o
hospital, no valor de R$ 82 mil,
está atrasado há pelo menos oito dias. O órgão informou ainda
que o repasse deverá ser liberado até o ﬁm deste mês. (Fonte: G1 Sul de Minas)

IF Sul de Minas abre inscrições de
vestibular com vagas para Carmo de Minas

Funcionários do Hospital só deve retomar atividades quando houver acerto salarial

Chopinho e Rodrigo do Chiquinho
deixam um recado à população

Vereador reeleito Chopinho

Professores Luiz Gustavo de Mello e Leila Vanessa Silva, do IF Sul de Minas
O IF Sul de Minas (Campus
Carmo de Minas) abriu no último dia 3, inscrições para o
processo seletivo da entidade.
As inscrições vão até o pró-

ximo dia 8.
As vagas são para Carmo
de Minas.
A prova acontece no dia 4
de dezembro no município,
pelo período da manhã. Os

cursos disponíveis são: Técnico em Administração (30
vagas), Técnico em Alimentos
(30 vagas) e Técnico em Informática (30 vagas). O valor
da inscrição é de R$ 25.

Chopinho: “Nossa luta com
certeza será por São Lourenço.
Vamos batalhar para que nosso município consiga mais verbas do Governo Estadual e Federal para que possamos colocar a casa em ordem. São Lourenço está abandonada. Nossa
saúde está doente. Vamos também batalhar pelas nossas ru-

Vereador eleito Rodrigo do Chiquinho

as e calçamentos que precisam
ter uma prioridade com manutenção para que não chegue
ao ponto que chegou”.
Rodrigo do Chiquinho: “Nossa saúde pública é a principal
demanda que vamos trabalhar.
Trabalhei na saúde do nosso
município por seis anos. Tenho
este compromisso com a po-

pulação de São Lourenço para
estar melhorando nossa saúde
pública. Acredito que temos
deﬁciências em todas as áreas.
Em trabalho com meu pai tive
um contato com todas as secretarias. Aﬁrmo meu compromisso com a população de São Lourenço com a saúde do povo, que
a nossa maior preocupação”.

8

www.sljornal.com.br

DOMINGO, 23 DE OUTUBRO DE 2016

