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População tem até o dia 16 de novembro
para quitar débitos do IPTU
A Prefeitura Municipal prorrogou o prazo para os contribuintes realizarem a negociação de débitos com o município. O prazo se encerraria nesta semana, porém após grande procura, a
administração solicitou a alteração na lei para a prorrogação da data.
“De acordo com a Lei Municipal n° 3.303 do dia 13 setembro de 2017, fica prorrogado o prazo previsto no §5° do Artigo 1° da Lei Municipal nº 3.297, de 19/07/2017, que estabelece o Programa de Recuperação Fiscal - Refis 2017.”
Agora os contribuintes terão até o dia 16 de novembro de 2017 para renegociar e solicitar os descontos das multas e juros. Dessa forma, é possível pagar as dívidas de impostos atrasados
da Prefeitura (IPTU, ISS e outros), com descontos de até 80% nas multas e juros de acordo com o número de parcelas.
(pág 05)

IPTU

Circuito das Águas revela belezas e
poderes das fontes terapêuticas

(pág 03)

Conferência Municipal de Drogas
Casa
dos Meninos:
falou sobre
consumo nasjuventude
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Hospital recebeu renda da 2ª Festa da
Bocaina/Dom Viçoso
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EDITORIAL
jornalismo@portalalternativa.com.br

A nova procuradora-geral da
República, Raquel Dodge, encerrou seu discurso de posse
dizendo que os valores que ela
defende e que definirão suas
ações à frente do Ministério
Público “estão na Constituição”.
Ela prometeu “muito trabalho,
honestidade, respeito à lei e às
instituições, observância do devido processo legal e responsabilidade”. São palavras que
dão a esperança de que a Procuradoria-Geral da República
deixe de ser, a pretexto de dar
combate sem quartel à corrupção, a fonte de instabilidade e
de violação de direitos básicos
que tanto mal fez ao País nos
últimos tempos, sob a chefia
de Rodrigo Janot.
Raquel Dodge enfatizou seu
compromisso em fazer cumprir
a função constitucional do Ministério Público, para assegurar
que “todos são iguais e todos
são livres” e que “o devido processo legal é um direito”. Pode
parecer uma platitude, mas,
nestes tempos em que delações
de criminosos são aceitas como prova pela Procuradoria-Geral, num açodamento que
compromete a defesa dos réus
e os condena previamente perante a opinião pública, é adequado reafirmar o respeito por
essas noções básicas do direito e do papel do Ministério Público.
Ademais, Raquel Dodge lembrou que ao Ministério Público
cabe muito mais do que combater a corrupção. “Em todos
os lugares do Brasil e em temas
muito diferentes, há muito trabalho para o Ministério Públi-

co”, disse a nova procuradora-geral, citando a incumbência
“de zelar pela higidez do sistema eleitoral, de coibir a violência doméstica, os crimes no
trânsito que ceifam tantas vidas, os homicídios e os crimes
de corrupção”. Ela mencionou
ainda, entre os desafios da instituição, “as elevadas taxas de
homicídios, a violência urbana
e rural, as falhas na qualidade
da escola (...) e a ausência de
serviços básicos de saúde onde são necessários”.
A lembrança da múltipla gama de assuntos sobre os quais
o Ministério Público deve se
debruçar serve como contraponto à ênfase dada, nos últimos tempos, ao combate à corrupção. Como se sabe, vários
procuradores da República, especialmente Rodrigo Janot, parecem ter entendido que sua
tarefa primordial, talvez única,
era depurar a política. Para os
engajados nessa missão, nada
havia de mais importante do
que isso, e todos os políticos
passaram a ser suspeitos.
Ao sugerir que as atribuições
da Procuradoria-Geral da República vão muito além dos casos de corrupção, Raquel Dodge ajuda o País a sair dessa espécie de transe, em que problemas cruciais são relegados
a segundo plano ante a urgência da campanha contra a corrupção – como se tudo dependesse do resultado dessa cruzada.
Raquel Dodge deixou claro
que não menosprezará a luta
para pegar os corruptos, mas
lembrou que o Ministério Pú-

MONS. JONAS ABIB

Sob nova direção

As palavras de Raquel Dodge dão a esperança de que a PGR
deixe de ser a fonte de instabilidade e de violação de direitos
básicos que tanto mal fez ao País nos últimos tempos, sob a
chefia de Rodrigo Janot

blico tem muitas atribuições
e que “é preciso desempenhar
bem todas essas funções, porque todas ainda são realmente necessárias”.
Nota-se, nas palavras de Raquel Dodge, um alvissareiro
chamamento ao equilíbrio, necessário depois de tanto radicalismo justiceiro. O contraponto entre o primeiro dia da
nova procuradora-geral e o último de seu antecessor, Rodrigo Janot, não podia ser mais
eloquente. Em mensagem de
despedida, Janot começa citando a famosa frase da tragédia Hamlet, de Shakespeare,
“há algo de podre no reino da
Dinamarca”, para dizer que a
Dinamarca, que “apodrecia
com a corrupção moral e política”, poderia ser “o Brasil
deste século”. É uma generalização absurda, da qual, obviamente, só escapam as vestais que Janot julga representar.
Ao sair, o ex-procurador-ge-

ral, que não foi à posse de Raquel Dodge alegando “motivos protocolares”, trocou suas famosas flechas por uma
metralhadora. “O Brasil é nosso!”, bradou Janot, apontando sua arma para “a parcela
de larápios egoístas e escroques ousados que, infelizmente, ainda ocupam vistosos cargos em nossa República”. O
destempero de Janot não ficou apenas nas palavras. Um
de seus atos finais como procurador-geral foi enviar ao Supremo Tribunal Federal uma
papelada – imagina-se que
sejam processos – que o setor correspondente do tribunal não será capaz de catalogar antes de decorridos dez
dias. Por que acumulou essa
papelada?
Não se sabe como Raquel
Dodge se sairá à frente do Ministério Público, mas será um
grande avanço se não tiver
seu antecessor como modelo.
(O Estado de S. Paulo)

VERA GANNAM

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

Refletindo
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, corriquei-

ros, 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

O cabelo na altura do queixo
hit do momento
Precisamos estar com Maria Bíblia – Palavra de Deus éNooinício
do ano, o pixie cut estava fazendo a cabeça de toReflexão

É Maria quem vai vencer o
maligno, a bendita entre as mulheres!
“Nossa Senhora está aqui,
eu a vejo, sim, a vejo andar pelos corredores da sua casa”, disse São João Bosco.
A Santíssima Virgem Maria
é nossa Mãe! E mesmo quando não a reconhecemos, ela
olha por nossas necessidades.
Quanto maior a necessidade,
mais Maria se faz presente em
nossa vida.
Se sua casa e sua família estão padecendo de grandes problemas, Nossa Senhora está
muito mais presente nela do
que você pensa. Maria está,
constantemente, percorrendo
os cômodos da sua casa; e para que Deus possa operar maravilhas, basta que alguém acredite n’Ele e tenha fé. Ela é nosso grande exemplo disso.
Nós estamos em tempos de
luta entre a Mulher e o dragão
(cf. Apocalipse 12,1-18). Por isso, precisamos estar com Maria, ao lado dela. Precisamos
estar debaixo do seu manto.
Mais ainda: temos de estar no

seu ventre, como Jesus esteve,
bem debaixo de seu coração.
É ela quem vai vencer o maligno, a bendita entre as mulheres!
Deus o abençoe!

Maria Nossa Mãe

Celebramos no último domingo do mês de setembro,
o Dia da Bíblia. O que representa a Bíblia para você, leitor amigo? Que lugar ela ocupa no seu coração? E na sua
vida? Você encontra tempo,
neste seu corre-corre diário,
para se afastar dos rumores
do mundo e de seus afazeres, para ficar a sós com o
Senhor e ouvir o que Ele tem
a lhe dizer através da Palavra escrita para você, que é
a Bíblia? A Bíblia não é somente um livro que dizemos
ser sagrado, é muito mais do
que isso. A Bíblia é a palavra
de Deus para seus filhos amados. Tão amados que Ele nos
deu sua palavra para nos indicar o caminho da verdadeira felicidade.
Como ser feliz nos dias de
hoje? Simplesmente, ouvindo e praticando a Palavra,
seguindo os mandamentos
do Senhor, acolhendo em
nosso coração suas leis, conselhos, ensinamentos e exortações. É difícil? Sim, é muito difícil fazer tudo o que o

Senhor nos diz, tudo aquilo
que Ele nos pede!... Mas,
não é impossível! Jesus não
nos pediria algo impossível.
Para viver a palavra, nós contamos com a graça de Deus
e com seu Espírito Santo,
que nos santifica e nos transforma...
Todos nós conhecemos o
milagre das Bodas de Caná.
Por que aconteceu o milagre? Primeiramente pela intercessão de Maria e também porque os serventes
obedeceram ao conselho
dado por Ela: “Fazei o que
Ele vos disser ” (Jo 2,5)
Os serventes fizeram tudo o que Jesus disse e o milagre aconteceu: a água se
transformou em vinho, vinho muito melhor do que
havia sido servido antes (Jo
2,10).
Quantos milagres deixam
de acontecer em nossas vidas por não sermos obedientes à Palavra de Deus! Faça
uma leitura bíblica todos os
dias e muitas mudanças ocorrerão na sua vida!

das as atrizes e fashionistas, mas o corte na altura do queixo
também ganhou lugar cativo no looks de street style. O visual
conquista porque pode ser adotado tanto por pessoas que não
querem ter cabelos longos quanto para mulheres que não gostam de tamanhos muito curtos.
Além de ser prático, ele funciona em diversos tipos de fio e
ajuda a dar um refresh no visual. Os cortes de cabelo no ombro
podem seguir um estilo mais clássico ou mais despojado como
por exemplo o assimétrico.
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Circuito das águas revela as belezas e poderes
das fontes terapêuticas de São Lourenço

Em meio à Serra da Mantiqueira, as formações rochosas
criaram um verdadeiro santuário de águas minerais. Com
propriedades medicinais e terapêuticas, as águas do Sul de
Minas tornaram o Circuito das
Águas um dos mais importantes roteiros turísticos do estado.
Entre as cidades que fazem
parte do circuito estão São Lourenço e Caxambu, que entram
como polos, e vêm acompanhadas de Baependi, Cambuquira,
Campanha, Carmo de Minas,
Conceição do Rio Verde, Heliodora, Lambari, Soledade de Minas e Três Corações.
São Lourenço e o Parque das
Águas
Com pouco mais de 45 mil

habitantes, São Lourenço tem
no Parque das Águas seu principal atrativo para turistas, que
chegam à cidade principalmente vindos do Rio de Janeiro. Quem
mora nos grandes centros vê em
São Lourenço um refúgio para
descanso, como um “detox” da
rotina movimentada.
O Parque das Águas, com seus
370 mil metros quadrados, tem
nove fontes de águas minerais,
com propriedades que tratam
o estômago, doenças como anorexia, anemia, infecções, problemas respiratórios, alergias e
quadros de estresse e depressão.
Uma das mais importantes
é a Fonte Vichy, com propriedades que fazem dela uma das

duas únicas no mundo - a outra
fica na França. A fonte alcalina
é indicada para problemas gástricos e renais.
Para quem gosta de usar a
água como aliada da juventude
e bem estar, o Centro Hidroterápico-Balneário SPA, localizado
dentro do Parque das Águas,
oferece banhos em águas sulfurosas em banheiras, ofurô,
massagens relaxantes, sauna,
drenagem linfática, além de limpeza de pele. Banhos de sais e
de espuma completam as atrações.
Com vista para o lago principal, o visitante tem o cenário
perfeito para relaxar e cuidar
da pele. A construção do balneário é de 1935 e preserva o
estilo clássico da época, com
toques de modernidade.

Os banhos e serviços do spa
têm preços que variam de R$ 9
a R$ 200.
Além do balneário, o Parque
das Águas tem lago com pedalinhos e barcos, a Ilha dos Amores, no meio do lago, onde é
possível chegar de pedalinho ou
barco, o Entardecer com as Garças, quando o parque abre para o público acompanhar o pôr-do-sol ao lado dos animais, e
a Catedral de Bambu, espaço
dedicado a apresentações e até
casamentos.
O visitante consegue aproveitar o dia no parque com todas as atividades por R$ 12. Moradores de São Lourenço pagam
R$ 6 para a visita.
Os hotéis da cidade se concentram próximos ao parque.
Eles oferecem pacotes para vi-

Medicamento usado no tratamento de leucemia infantil é alvo de críticas
da comunidade médica por não ter eficácia comprovada nem registro junto à
Anvisa. Decisão é de magistrado do DF.

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

Aniversário

A Basílica Menor de São Lourenço Mártir, comemorou no último dia 20, seu primeiro aniversário de criação.
Foi celebrada uma Missa solene, presidida pelo Vigário Geral
da Diocese da Campanha, Cônego José Douglas Baroni, concelebrada pelo Reitor da Basilica, Padre Bruno César e pelo Vigário Paroquial Padre José Rodrigo.
O Coral Domus Ecclesiae da Basílica, abrilhantou a cerimônia.

Falecimento

EXPEDIENTE

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

Trem das Águas a Soledade
de Minas
De São Lourenço, é possível
entrar no Trem das Águas pela
estação central e seguir viagem
até Soledade de Minas, mais
uma cidade do Circuito das Águas.
O caminho pelos trilhos até a
estação de Soledade tem 10 km
e a linha fica às margens do Rio

Verde.
O passeio na locomotiva fabricada em 1927 é uma viagem
no tempo, com apresentações
de grupos musicais. A viagem
na classe turística sai por R$ 60.
Quem quer uma experiência diferente pode apostar na classe
especial que, além de bancos
estofados, tem a degustação de
produtos regionais como vinhos,
cachaças, doces e queijos. A classe especial custa R$ 80.
Logo na estação de trem em
Soledade de Minas, o turista já
encontra uma feira de artesanato com comidas locais, como
os pastéis, doces e a famosa garapa. (Fonte: G1 Sul de Minas)

Justiça federal proíbe compra e uso de
Leuginase da China em toda a rede SUS

Basílica

Cumprimentamos e felicitamos, o Sr. Luiz Felisberto, pela
passagem de seus 92 anos de muita saúde e bençãos.
Que Deus lhe dê saúde, paz e felicidades, concedendo-lhe
vida longa e feliz.
Parabéns!!!

sitas ao local e também para os
outros passeios da cidade.
São Lourenço também oferece passeio de balão, por R$
400, Rota do Café, com visitas
a fazendas, voos panorâmicos
e o Mercado Municipal, com vários produtos da culinária e arte mineira.

Com pesar, comunicamos o falecimento de Maria Bernadet
Alves Campos, ocorrido na manhã do último dia 21.
Pessoa amável, cristã fervorosa e grande amiga. Deixa um
vazio no coração de todos aqueles que com ela conviveu.
Pertencia a Comunidade Palavra de Deus, local onde foram
celebradas suas exequias, pelo Padre Bruno César.
Deixamos aqui registrado nossas condolências a todos os familiares, à Comunidade Palavra de Deus, em especial a seus irmãos: José Alves, Maria Elza, Maria Aparecida, Marta, Irmã Josefina e Irmã Maria Cecília.
Que a misericórdia de Deus, seja o bálsamo necessário para
aliviar a dor da separação.
Paz a sua alma!!!
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A Justiça Federal proibiu a compra, em toda a rede nacional do
SUS, do medicamento chinês Leuginase – usado no tratamento de
leucemia infantil e alvo de fortes
críticas da comunidade médica
por não ter a eficácia comprovada nem registro junto à Anvisa. A
decisão é liminar e foi assinada
pelo juiz federal de Brasília Rolando Valcir Spanholo neste domingo
(24). Cabe recurso.
Em julho, após série de reportagens do Fantástico apontando
a polêmica em torno do remédio,
o órgão decidiu suspender a compra.
O medicamento havia sido importado com dispensa de licitação.
O argumento do governo era de
economia aos cofres públicos – o
custo individual cairia de US$ 173
para US$ 38. No processo, porém,
o Ministério da Saúde não conseguiu provar que o remédio já havia sido testado em humano.
Exames clínicos apontaram ainda que ele tem 40% de impurezas,
enquanto o utilizado anteriormente pelo órgão tinha índice de 0,5%.
Para a Justiça, 4 mil pessoas, sendo 80% crianças e adolescentes,
podiam estar com as vidas em risco.
A decisão atende pedido do
Ministério Público Federal, que
havia pedido o recolhimento de
todos os lotes de Leuginase distribuídos em hospitais públicos e
quer que o governo volte a comprar a asparaginase fabricada no
Japão, que era o medicamento
usado até o ano passado.
Pela decisão, a União deve fazer em até 45 dias um processo
para compra emergencial para
adquirir um remédio “que, possuindo o princípio ativo L-Aspara-

ginase, ostente evidência científica sobre sua eficácia e segurança”. Em seguida, o governo federal deve recolher e armazenar
todos os lotes do medicamento
chinês ainda não usados. Além
disso, deve monitorar todos os
pacientes que usaram a Leuginase alvo da ação.
Como funciona a medicação
O medicamento tem como
princípio ativo a asparaginase,
usado para conter o avanço da
leucemia. Ele tira um “alimento”
essencial para as células malignas, que chama asparagina. Sem
esse “alimento”, a célula morre.
O remédio não é fabricado no
Brasil.
O país importava, desde a década de 1970, medicamentos produzidos por laboratórios dos Estados Unidos e da Alemanha. Segundo especialistas, o nível de
eficácia deles é de até 90%. Os
remédios são distribuídos aos
hospitais por meio do Programa
de Prevenção e Controle do Câncer do Ministério da Saúde.
O que gerou a polêmica
Mas, neste ano, o Ministério
da Saúde comprou outro medicamento: a asparaginase chinesa,
do laboratório Beijing SL Pharmaceutical, representado pela empresa uruguaia Xetley S.A. O órgão não fez licitação, valendo-se
da lei que permite a dispensa em
caso de emergência ou calamidade pública.
Na ocasião, foi feita uma pesquisa de preços entre quatro laboratórios estrangeiros e escolhido o produto chinês, que ofereceu o menor preço. A importação do novo remédio despertou
preocupação entre especialistas.
(Fonte: G1)

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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Conferência Municipal Sobre Drogas
falou sobre drogas na juventude

A Secretaria de Desenvolvimento Social e o Conselho Municipal sobre Drogas (COMAD)
realizou na tarde última quinta-feira (21/09) a Conferência Municipal sobre Drogas. O tema gerador para a conferência é o uso
de drogas na Juventude. Tanto

a palestra quanto os trabalhos
em grupo tem por objetivo discutir diretrizes do Sistema Municipal de Políticas Públicas sobre
Drogas; elaborar e consolidar
propostas para serem enviadas
a Conferência Estadual e Nacional com vistas a elaboração de

políticas públicas que ofertem
serviços mais efetivo ao dependente químico, em especial a juventude.
A Conferência é aberta a toda
a população e aos segmentos
representativos da sociedade civil e governo. Durante a tarde,

houveram apresentações do Projeto Crer-Ser, atividades em grupo e os convidados puderam assistir à palestra do Capitão da
Polícia Militar, Andreilson Josué
dos Santos e também da Presidente do COMAD em Belo Horizonte, Soraya Romina.

Participaram da solenidade a
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Fabíola Renó;
Vereador Evaldo Ambrósio; Presidente do COMAD São Lourenço, Missionária Anailda Flauzina
de Souza e os Conselheiros do
COMAD. Também estiveram presente os Vereadores Paulo Gil-

son Chopinho, Natanael de Oliveira, Helson Salgado e Rodrigo
Martins de Carvalho. Representando o Deputado estadual Antônio Jorge (PPS), que é Presidente da Comissão Prevenção e
Combate ao Crack e a Outras
Drogas da ALMG, seu assessor
Frederico Timóteo.

Milhares de fiéis se reúnem para celebrar o
aniversário da morte do beato Padre Victor

Pai morre após ser submetido a traqueostomia
'caseira' pelo filho em Itajubá
Segundo a polícia, jovem de 17 anos pegou objetos que tinha em casa para fazer
procedimento; ele disse que tentava ajudar.
No último sábado foi celebrado 112 anos da morte do
beato Padre Victor. Como de
costume, milhares de romeiros
caminharam até a cidade de
Três Pontas em uma demonstração de fé e devoção ao beato. O dia especial começou
antes mesmo do sol raiar. O caminho em direção a Três Pontas foi marcado pelo carinho
dos peregrinos com o beato.
“Nós sentimentos gratidão. Ele
intercede por nós e nossa família. Viemos no intuito de agradecer”, afirma o motorista João
Paulo Delfino. O pedreiro Gury
Sebastião Generoso destaca
que a devoção é muito grande.
Cleber da Silva Mendes, cole-

tor de lixo, afirma que o beato
Padre Victor é muito milagroso. “Muita gente vem até ele
pois merece a graça alcançada”. Quem sai de Varginha percorre 35 quilômetros a pé, o
que demonstra o esforço dos
peregrinos de uma tarefa nada
fácil. O cansaço bate, mas a fé
não permita que ninguém desista. “Com a fé em Deus chegamos onde queremos”, afirma
o jovem Lucas Douglas Oliveira.
O nascer do sol demonstra
uma cidade de Três Pontas bastante receptiva. Depois de uma
longa jornada, a cidade oferece um café reforçado para os
peregrinos. Já são 112 anos da
morte do padre que ficou na

cidade por 36 anos. O título de
venerável veio em 2012. Em
2015, o Vaticano autorizou a
sua beatificação depois de reconhecer o primeiro milagre
atribuído a ele. A gravidez de
uma professora impossível na
opinião de médicos aconteceu.
Na cidade também tem homenagens. Um busto do beato na
praça cheio de flores chama a
atenção dos fiéis que registram
com fotografias e vídeos. O museu preserva mais um pouco
da história do beato. Na igreja,
diante do túmulo há a demonstração de fé. Em Varginha, a
capela destinada ao beato padre Victor também ficou lotada.

Um homem morreu depois
de ser submetido a uma traqueostomia caseira pelo próprio filho em Itajubá. Segundo
a Polícia Civil, o rapaz, de 17
anos, disse que tentava ajudar
o pai, que tinha problemas de
saúde e teve uma crise de asma na manhã de domingo (17).
Ainda conforme a polícia, o
adolescente pegou objetos que
tinha em casa para fazer o procedimento, como ferramentas
do pai, canetas e utensílios domésticos. Ainda conforme a polícia, após tentar o procedimento, o jovem chamou o socorro
do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
"Inicialmente, ele disse que
as crises do pai aumentavam,

as crises respiratórias do pai
aumentavam, e ele passou a
pesquisar sobre o assunto", explica o delegado.
Segundo médicos, a traqueostomia é um procedimento
complexo e não pode ser feito
por qualquer pessoa. A orientação nesses casos, segundo o
médico, é de procurar ajuda.
"Esse procedimento nunca
deve ser feito em casa, muito
menos por uma pessoa leiga.
Esse tipo de procedimento pode ocasionar lesões gravíssimas,
porque o pescoço é uma região
em que temos várias estruturas que chamamos de nobres.
Se realmente ele tinha parado
de respirar, se eles estava sem

pulso, sem batimentos cardíacos, a massagem cardíaca que seria o mais indicado
nesse momento até a chegada do serviço de resgate",
explica João Paulo Fadil Romão, coordenador médico
do Samu de Poços de Caldas.
O corpo de José Del Ducca Ribeiro, de 54 anos, foi
enterrado na manhã da última segunda-feira (18). Os
objetos utilizados durante o
procedimento foram apreendidos pela Polícia Civil. Um
inquérito policial foi instaurado, e o resultado deverá
sair em 30 dias. O rapaz foi
ouvido pela polícia e liberado. (Fonte: G1 Sul de Minas)
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População tem até o dia 16/11
para negociar débitos de IPTU
A Prefeitura Municipal prorrogou o prazo para os contribuintes realizarem a negociação de
débitos com o município. O prazo se encerraria nesta semana,
porém após grande procura, a
administração solicitou a alteração na lei para a prorrogação da
data.
“De acordo com a Lei Municipal n° 3.303 do dia 13 setembro de 2017, fica prorrogado o
prazo previsto no §5° do Artigo

1° da Lei Municipal nº 3.297, de
19/07/2017, que estabelece o
Programa de Recuperação Fiscal
- Refis 2017.”
Agora os contribuintes terão
até o dia 16 de novembro de 2017
para renegociar e solicitar os descontos das multas e juros. Dessa
forma, é possível pagar as dívidas de impostos atrasados da
Prefeitura (IPTU, ISS e outros),
com descontos de até 80% nas
multas e juros de acordo com o

5

número de parcelas.
Vale lembrar que não é necessário fazer o pagamento no
momento do acordo, já que a
primeira parcela, ou o valor à vista, podem ser pagos após 30 dias
da assinatura da negociação.
Os interessados devem comparecer à Prefeitura Municipal
(Praça Duque de Caxias – 61 Centro), de segunda a sexta-feira,
das 12h às 18h, munidos de RG
e CPF.

Mutirão contra Dengue
aconteceu no bairro Federal

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Como uma das etapas da campanha de combate ao mosquito
Aedes Aegipty, a equipe da Secretaria de Saúde realizou um mutirão
em algumas ruas do bairro Federal
na última sexta (22) e sábado (23).
Com apoio da Secretaria de In-

fraestrutura e SlTrans, foram recolhidos materiais e entulhos das casas, que podem se tornar um foco
do mosquito. Os moradores aderiram a campanha e limparam os
quintais das casas.
Outros mutirões serão realiza-

dos nas demais ruas, assim como
nos outros bairros também. As atividades em prol desta campanha
continuam estão sendo realizadas,
como as visitas dos Agentes nas
casas e a fiscalização de lotes e terrenos.

Hospital recebeu renda da 2ª
Festa da Bocaina/Dom Viçoso

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 VANESSA CONSTANTINO
DE ALMEIDA, brasileira, solteira, inscrita na identidade n° 111648192-SSP-RJ, inscrita no CPF
n° 096.430.617-44, não encontrado no endereço indicado: Alameda Homero Candido da Silva, n° 135, Residencial Carioca, São Lourenço/MG), para, no PRAZO DE 15 DIAS, comparecer
nesta Serventia e efetuar o pagamento das prestações com vencimentos em 06.05.2017 a
06.07.2017 referente as parcelas de nº 025/026/027, perfazendo até a data de 25.07.2016 o
montante de R$ 8.409,63 (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 06 de abril de 2015, contrato n° 144440850996-4, Alienação Fiduciária em Garantia( Cédula de Crédito Imobiliário) celebrado entre VANESSA CONSTANTINO
DE ALMEIDA,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°135 com a área construída de 196,09m², situado na Alameda Homero Candido
da Silva, nesta cidade, e seu respectivo terreno, devidamente matriculado nesta Serventia, no
Livro 02, sob o n° 15.347. 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, 14 de setembro de 2017.

Noúltimodia18,representantesdaComissãoOrganizadorada2ªFestadaBocaina (bairro do município de Dom Viçoso)
foramaoHospitalSãoLourençodoar,àinstituição, a excelente renda líquida de R$
20.155,00doevento-realizadode21a23
dejulhodesteano,novamente100%em
proldoHospital.
ManoelValdir,MarcoRibeiroeEdnaldo
Alisson, membros da Comissão da Festa,
foram recebidos na sala da Diretoria pelo
vice-presidentedoConselhoDiretordoHospital, dr. Luiz Carlos Junqueira Castro; pelo

JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA
OFICIAL INTERINO
secretáriodoConselhoCurador,JoséLúcio osrepresentantesdoHospital,complemenPeresepeloadministradorNivaldoRodri- tandoqueorecursorecebidoseráaplicado
gues(tambémintegramaComissão:Pau- na compra de materiais e equipamentos
loJovanedeCarvalho-“Painho”,FelipeNo- paraaUTIAdulto.
Segundo os integrantes da Comissão
gueiraeValdineiNogueira,quenãopudedaFesta,oobjetivoéque,noanoquevem,
ramestarpresentes).
“Sótemosaagradeceraosamigosque, oeventosejanovamenteemproldoHospela segunda vez consecutiva, decidiram pitalSãoLourenço.Naprimeirafotodeste
doararendadaFestaaoHospitalSãoLou- álbum(esquerdaparadireita):Marco,Valdir
renço.Procuramosatenderatodosdame- (Comissão/FestadaBocaina);dr.LuizCarlos
lhor forma e precisamos muito de belos (vice-presidente/DiretoriadoHospital);Lúcio
exemploscomoodaBocaina,deparceria (conselheiro/Hospital),Ednaldo(Comissão/
comacomunidaderegional”,destacaram FestadaBocaina)eNivaldo(administrador/
Hospital).
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Rede de Propriedades Rurais Protegidas
leva mais segurança ao campo
Projeto baseado na Rede de Vizinhos Protegidos está em desenvolvimento em Mariana. Polícia Militar quer reduzir a criminalidade na zona rural

Manter a segurança na zona
rural também é uma das prioridades da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Por isso, a
corporação leva para o campo
a Rede de Propriedades Rurais
Protegidas, projeto baseado nas
Redes de Vizinhos Protegidos
existentes em áreas urbanas das
cidades.
A ideia central é mobilizar os
moradores da zona rural para,
em conjunto com a PMMG, viabilizar ações de prevenção e repressão aos crimes.
O foco principal é criar uma
rede bem estruturada, com a
setorização e delimitação de
áreas que possibilitem ao policial chegar a qualquer propriedade rural – de pequeno, média
ou grande porte – no menor
tempo, de modo que possa realizar visitas de orientação e
atender às denúncias.
“A partir deste projeto são
feitas reuniões com os proprietários, trabalhadores rurais e
moradores. São encontros periódicos com eles para apresentar, por exemplo, dicas de segurança para o ambiente rural”,
explica o diretor de Apoio Operacional da PMMG, coronel Geovani Gomes da Silva, que ainda
destaca a importância do envolvimento da comunidade, bem

como de associações, sindicatos, ONG’s e demais entidades.
“O envolvimento da comunidade é fundamental. Ela é convidada a participar das reuniões,
onde são tratadas as peculiaridades da região. Minas Gerais
é um estado muito grande e diverso e os encontros servem
para discutir as principais demandas de cada localidade”, salienta Geovani.
A iniciativa já funciona em
cidades como Patrocínio e São
Sebastião do Paraíso e, hoje, está sendo implantada nos arredores do município de Mariana
por meio da divisão independente de Meio Ambiente da
PMMG. Atualmente, está sendo
feito o cadastro dos moradores
locais.
“É uma fase demorada, é uma
visita mesmo em que não só cadastramos, como também explicamos o trabalho e aproveitamos para gerar um vínculo
com as pessoas”, conta o comandante da Companhia de Meio
Ambiente, major Juliano José
Trant de Miranda. “A ação está
tendo uma repercussão muito
positiva”, frisa.
Além, da Rede de Propriedades Rurais Protegidas, o coronel
Geovani elenca outras ações da
corporação voltadas para a se-

gurança no campo. Segundo ele,
já existe em alguns pontos do
estado a Patrulha Rural, que
consiste na vigilância das propriedades.
Em 2018, a expectativa é de
que a PMMG receba novos veículos com capacidade de trafegar em pisos de asfalto e de
terra. A medida vai beneficiar
tanto as ações da Patrulha Rural quanto o desenvolvimento
da Rede de Propriedades Rurais
Protegidas.
Novas tecnologias
Além da mobilização da comunidade rural, o êxito do projeto passa pela incorporação de
novas tecnologias, como uso do
GPS (Sistema de Posicionamento Global).
Por meio do georreferenciamento – definição da forma, limites, características e localização de um imóvel através de
métodos de levantamento topográfico – as propriedades são
cadastradas e recebem um código.
“Ao sair para investigar uma
denúncia o policial vai encontrar a propriedade rural por meio
das coordenadas geográficas.
Será um deslocamento mais rápido do que temos hoje, já que
o GPS aponta as rotas mais rápidas”, explica Geovani.

De acordo com o coronel, é
criado um código para cada propriedade. “Quando fizermos uma
consulta por ele, estarão listados todos os dados relacionados àquela propriedade rural,
os dados básicos”, diz.
O código que cada propriedade rural recebe é chamado
de Reds. O procedimento visa
evitar duplicidade de nomes das
propriedades, ou que o nome

de uma seja atribuído à outra
com nome similar.
O código Reds anula, portanto, a possibilidade de erro e facilita o trabalho de identificação,
bem como possibilita o Registro
de Eventos de Defesa Social (Reds) para a propriedade correta.
Com isso, a guarnição poderá se deslocar para qualquer
ponto da área rural, devendo
apenas informar o código Reds

do local a ser fiscalizado no GPS
e o aparelho irá traçar a rota
mais curta para se chegar, inclusive, realizando alertas de
curvas, velocidade, proximidade e chegada ao local de destino.
Além de agilizar o atendimento, a iniciativa traz mais segurança ao policial militar, que poderá conhecer o trajeto com
antecedência.

Governo incentiva o desenvolvimento da cadeia
produtiva do Queijo Minas Artesanal
Fapemig abriu chamada pública para financiar propostas de pesquisa. Objetivo é promover a sustentabilidade e a melhoria da qualidade da produção artesanal

De sabor inconfundível e
considerado um patrimônio
do estado, o Queijo Minas Artesanal está prestes a ganhar
ainda mais reconhecimento
no mercado nacional e internacional. Com o incentivo da
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig), pesquisadores
estão sendo convidados a elaborar propostas que contribuam para sustentabilidade
e a melhoria da qualidade do
queijo artesanal em toda a
cadeia produtiva.
A chamada pública 08/2017,
Queijo Artesanal: Tecnologias
para o seu Aprimoramento,
já está aberta e os pesquisadores interessados têm até o
dia 16 de outubro para encaminhar os projetos. Ao todo,
R$ 1 milhão será destinado às
propostas aprovadas.
“Existem várias questões
que precisam ser estudadas
para ter um padrão de qualidade que respeite as características do queijo. Isso é muito importante, que existam
padrões. A padronização permitirá a abertura para novos
mercados”, acredita o diretor
de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fapemig, professor
Paulo Sérgio Lacerda Beirão.
As propostas de investigação podem relacionar-se a diferentes linhas temáticas: qualidade do leite para produção
do queijo artesanal; processos
de higienização; condições de
acondicionamento, armazenamento, transporte e comercialização; entre outras. No
entanto, o professor Beirão
alerta para um ponto impor-

tante: as propostas devem ter
resultados úteis e aplicáveis.
“Essa chamada tem uma
caraterística que difere das
demais. Ela exige que, como
parte do projeto, os pesquisadores coloquem os mecanismos desenvolvidos a serviço da produção, como algo
útil e aplicável. Tem que impactar na qualidade e aprimoramento do queijo”, enfatiza
o Paulo Beirão. “Essa é uma
oportunidade de agregar toda nossa competência, desde
a área de produção do leite
até a garantia de qualidade
para lidar com o gado leiteiro”, acrescenta o professor.
Clique aqui para acessar a
íntegra da chamada. Dúvidas
podem ser encaminhadas para a Central de Informações
da Fapemig pelo e-mail ci@
fapemig.br.
Destaque internacional
A oportunidade de posicionar o Queijo Minas Artesanal
no mercado nacional e internacional é outro ponto destacado pelo professor Beirão.
Para ele, as pesquisas podem
fazer com que a iguaria mineira mude de patamar na vitrine mundial.
“O queijo mineiro teve um
reconhecimento internacional
recente, o que abriu oportunidades para mudarmos de
patamar na qualidade do queijo e também para abrir novos
negócios. Para isso, precisamos gerar conhecimento”, salienta o diretor da Fapemig.
Em junho deste ano, 12
queijos produzidos no estado
foram premiados no Mondial
du Fromage de Tours (Salão

Mundial do Queijo), realizado
na França. Participaram mais
de 600 produtos de 32 países.
A produtora de Queijo Minas Artesanal, Marli Leite, do
município de Sacramento, na
região de Araxá, foi uma das
vencedoras, tendo recebido
o prêmio Super Ouro. Ela e o
marido, Joel Leite, são atendidos há mais de dez anos pelo Governo do Estado, por meio
da Emater-MG, vinculada à
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa).
“Há mais de 30 anos a Emater identificou a produção do
Queijo Minas Artesanal no estado. A partir de então, começou a assistir os produtores, buscando o reconhecimento dessa forma peculiar
de produzir a iguaria. É um
processo amplo, que passa
desde o manejo do gado até
o produtor final e a comercialização”, ressalta o presidente da Emater-MG, Glenio
Martins.
A empresa orienta os produtores sobre adequações das
queijarias, currais e anexos,
obtenção higiênica do leite,
tratamento de água, controle
sanitário do rebanho, boas
práticas agropecuárias, boas
práticas de fabricação e exigências da legislação vigente.
Uma prova de que a ciência
pode trazer grandes resultados para o produtor.
Patrimônio dos mineiros
O Queijo Minas Artesanal
é considerado patrimônio dos
mineiros e é produzido em sete regiões: Canastra, Cerrado,

Araxá, Salitre, Serro, Campo
das Vertentes e Triângulo. Clique aqui para conhecer as cidades que compõem as sete
regiões reconhecidas como
produtoras.
O reconhecimento do modo artesanal da fabricação do
queijo em Minas Gerais é tão
grande, que o produto foi o
primeiro a ser registrado como patrimônio imaterial do
estado (no caso do queijo do
Serro) pelo Instituto Estadual
do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG) em 2002, além de também ter sido reconhecido como patrimônio cultural brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan).

Estudos históricos, agrogeológicos e edafoclimáticos (relativos ao solo e ao clima) foram feitos para identificar e
definir as sete regiões tradicionalmente produtoras. Os
queijos destas regiões possuem características próprias
que lhes conferem uma identidade regional, em função da
altitude, temperatura, tipo de
solo, pastagens e umidade relativa do ar.
A legislação identifica como Queijo Minas Artesanal o
produto que apresenta consistência firme, cor e sabor
próprios, massa uniforme,
isenta de corantes e conservantes, com ou sem olhaduras mecânicas, confeccionado
a partir do leite integral de

vaca fresco e cru, retirado e
beneficiado na propriedade
de origem.
De acordo com o Instituto
Mineiro de Agropecuária (IMA),
órgão estadual credenciado
junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), há 287 produtores mineiros cadastrados,
aptos para a produção de Queijo Minas Artesanal e habilitados para vender dentro do
território mineiro.
As propriedades rurais que
quiserem se cadastrar como
produtoras de Queijo Minas
Artesanal devem seguir os critérios estabelecidos pela Portaria 1.305, do IMA. (Agência
Minas Gerais)
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Hospital Bom Pastor cancela atendimento de
novos pacientes com câncer em Varginha
Segundo a administração, o motivo é uma dívida do Governo do Estado; atendimentos seguem apenas para moradores da cidade.
O Centro de Oncologia do Hospital Bom Pastor, em Varginha (MG),
cancelou o atendimento de novos
casos de tratamento de câncer para pacientes de outros municípios.
Segundo a administração, o motivo é uma dívida do Governo do
Estado.
A decisão de cancelar o atendimento aos novos pacientes de
câncer foi da direção hospital. “Foi
uma decisão muito dura para nós.
Nós que conhecemos e temos um
centro de excelência, até pela tradição. Nossos pacientes jamais
migram daqui”, afirma o presidente da Fundação Hospital e secretário de administração Luís Fernando Alfredo.
Por mês, o hospital Bom Pastor
recebia 1250 pacientes, sendo que
a capacidade é para atender 980.
O custo operacional, que deveria
ficar em cerca de R$ 1 milhão, passava de um R$ 1,2 milhão ao mês.
“Você tem o mesmo custo fixo
para manter aquele centro, mas
não tem a receita compatível para equilibrá-lo”, diz Alfredo.
Referência

O Centro de Oncologia atende
pacientes de vários municípios vizinhos. Para o médico coordenador do centro, a suspensão também é uma medida para manter
a qualidade dos atendimentos.
“Se você admite uma quantidade excessiva de pacientes, você
vai prejudicar o tratamento daqueles que estão atualmente fazendo quimioterapia, radio ou até
mesmo cirurgia, porque vai faltar
remédio, vai faltar vaga no bloco
cirúrgico. É uma cadeia muito complexa”, diz Rodrigo Maganha.
Agora, a avaliação médica que
determina o tipo de tratamento
que o paciente precisa fazer pode
demorar até 150 dias. Com isso a
direção do hospital acredita que
vai criar uma longa fila de espera.
E não são todos os pacientes que
podem esperar por todo esse tempo. A recomendação do ministério da saúde é de no máximo 60
dias.
“Pode não dar tempo da pessoa nem chegar aqui aos nossos
cuidados. Ou então, quando ela
chega, ela chega em um estado

muito debilitado, e isso compromete muito o tratamento”, completa Maganha.
Ainda segundo o presidente da
Fundação Hospitalar, o atendimento aos pacientes de Varginha será
garantido com verba do município.
Na região
Na unidade de alta complexidade em oncologia de Poços de
Caldas o atendimento de novos
pacientes está suspenso desde o
dia 13 de setembro. A Santa Casa
de Alfenas continua recebendo
novos pacientes. Já a diretoria do
Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre, disse que não irá se pronunciar, porque terá uma reunião
na segunda-feira pra decidir se para ou não o atendimento.
A Secretaria Estadual de Saúde, que informou que está previsto para os próximos dias o acerto
de parte do valor devido aos municípios e que, havendo o repasse
do recurso, não há justificativa para a paralisação do atendimento.
(Fonte: G1 Sul de Minas)

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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