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EDITORIAL
jornalismo@portalalternativa.com.br

Em uma das conversas gravadas recentemente pela Polícia Federal, o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva gaba-se de ser “a única pessoa que
poderia incendiar o País”. Eis
aí a ameaça nada velada do
chefão petista de provocar
distúrbios caso o cerco judicial e político se feche de vez
contra ele e contra seus apaniguados. É claro que se deve
levar a sério qualquer movimentação da tigrada para causar abalos à ordem pública, a
título de defender o ex-presidente do que considera uma
injustiça. Mas que não se exagere o poder de Lula – pois,
neste momento, pode-se dizer que as únicas coisas que
o autoproclamado Nero consegue reduzir a cinzas são sua
própria biografia, o pouco que
restou da Presidência de Dilma Rousseff e o PT.
Lula é um líder político que
se diz “popular”, mas hoje não
pode sair às ruas sem correr
o risco de levar estrepitosa vaia.
Também não viaja em aviões
de carreira – prefere o conforto e a privacidade de jatinhos
emprestados ou alugados, diz-se que pelo Instituto Lula, que,
na verdade, é seu escritório

político. Lula, ademais, só consegue comparecer a eventos
estritamente controlados, em
que a entrada é limitada àqueles que seguramente urrarão
a cada bravata proferida no
palanque.
Esse isolamento se traduz
por sua crescente impopularidade. Segundo o Datafolha,
a rejeição a Lula chegou a 57%
dos eleitores. Nas classes mais
pobres, reduto do voto lulopetista, já são 49% os que repudiam o ex-presidente.
O poder de Lula se restringe
cada vez mais à voz de comando que tem sobre um punhado de sindicalistas e líderes de
movimentos sociais, que, a título de proteger o genial guia
da “perseguição” judicial, ameaçam transformar em milícias
as organizações que cheﬁam,
afrontando ainda mais a lei e
ameaçando diretamente a democracia. Tudo para defender
um projeto que transformou
o Estado em fonte da preciosa
boquinha que sustenta essa
turma de ergofóbicos.
Os sequazes do lulopetismo
são minoritários, como provou
a manifestação do dia 18. Naquela oportunidade, menos de
300 mil pessoas em todo o Pa-

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

Vinde a mim e viva
a minha Paixão
Aqueles que se aproximam da
Paixão de Jesus recebem a salvação

“Ofereci as costas para me
baterem e as faces para me arrancarem a barba; não desviei
o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu
Auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo, conservei
o rosto impassível como pedra,
porque sei que não sairei humilhado”. (Is 50,6-7)
Seja qual for a sua situação,
diga: “Eu não serei humilhado!”.
Por maior que seja a sua paixão,

ela está cravada na Paixão de
Cristo. Meus irmãos, por maior
que seja o seu desgaste físico,
emocional e espiritual, o Senhor
está ao seu lado, segurando em
suas mãos! Hoje, Ele lhe diz esta profecia: “Achegai-vos a Mim!
Eu vos espero. Vinde a mim e
viva a minha Paixão. Não podeis
imaginar todos os frutos que viram por aí. Vinde, aproximai e
provai os frutos”. Deus abençoe,
a sua Semana Santa!

Um mero mambembe

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

JULGAMENTOS...

taram nele.
Diante de tudo o que o País
hoje sabe a respeito de Lula,
no entanto, pergunta-se: como é possível defendê-lo? Como acreditar no discurso de
alguém que critica as “elites”
ao mesmo tempo que come,
bebe, dorme e se diverte à custa de favores de empreiteiros?
Como acreditar nas juras de
inocência de um homem que
cheﬁa com mão de ferro o partido que é o principal beneﬁciário do maior esquema de
corrupção da história brasileira? Como enxergar em Lula o
republicano que ele diz ser enquanto, ao mesmo tempo, está claro que ele procurou sabotar as instituições republicanas no momento em que
estas o ﬂagraram com a boca
na botija?
É preciso ser um seguidor
muito fanático para não perceber que Lula é uma farsa,
hoje devidamente exposta para todo o País. E de fanáticos
não se deve esperar nada sensato. Por isso, se Lula realmente quiser tocar fogo no Brasil,
é possível que ele tenha uns
quantos sectários a apoiá-lo. Seria, no entanto, o último ato da
grande bufonaria lulopetista.

AS VEZES A VIDA SE ASSEMELHA A UM TRIBUNAL:
A TODO MOMENTO JULGAMOS E SOMOS JULGADOS.
ACUSAMOS, AINDA QUE INVOLUNTARIAMENTE OU
APENAS EM PENSAMENTO
E TAMBÉM DESSA FORMA, OU ATÉ EXPLICITAMENTE
SOMOS ACUSADOS.
NA MAIORIA DAS VEZES, CONDENAMOS E SOMOS CONDENADOS.
POUCO SE ESCUTA O OUTRO LADO DA QUESTÃO ENVOLVIDA,
POUCO SE OUVE A VOZ DO CORAÇÃO, POUCO SE CONHECE SOBRE O
QUE OU QUEM SE ESTÁ JULGANDO, POUCA PIEDADE SE TEM COM O
OUTRO OU CONSIGO MESMO QUANDO SE JULGA.
PROVAS SÃO IGNORADAS NESSE PROCESSO DIÁRIO.
FICAMOS COM A NOSSA VERDADE.
E, RARAMENTE, ABSOLVEMOS AOS OUTROS E A NÓS MESMOS.
CULPAMOS O PRÓXIMO E NOS CULPAMOS TAMBÉM,
EXAGERADAMENTE.
NÃO MODERAMOS EM NOSSAS SENTENÇAS DADAS
COMO DEFINITIVAS.
MAS A PÁSCOA NOS CONVIDA A REFAZER ESSE CAMINHO:
PASSEMOS A OLHAR O OUTRO E A NÓS MESMOS COM O OLHAR
MISERICORDIOSO DE DEUS, QUE TANTO NOS AMA!
ABANDONEMOS OS CONCEITOS TIDOS COMO DEFINITIVOS E
ABRAMOS O CORAÇÃO PARA O PERDÃO, A ACEITAÇÃO
E A BENEVOLÊNCIA!
JOGUEMOS PARA O ALTO NOSSAS IDÉIAS FIXAS E CORRAMOS AO
ENCONTRO DO SENHOR QUE, ANTES DE JULGAR NOS COLOCA NO
COLO E SE OFERECE PARA CURAR NOSSAS FERIDAS E FAZER O
CAMINHO DE VOLTA, AO NOSSO LADO, SE QUISERMOS CAMINHAR
COM ELE E RECOMEÇAR.
ABANDONEMOS A POSIÇÃO DE JUIZES E TAMBÉM A
CONDIÇÃO DE RÉUS.
NO TRIBUNAL DO AMOR NÃO EXISTEM DECISÕES IRRECORRÍVEIS,
APENAS PESSOAS A CAMINHO E EM PROCESSO DIÁRIO DE
CONVERSÃO.
CREIAMOS NESTA BELA VERDADE, AINDA QUE TUDO NOS LEVE A
ACREDITAR QUE NADA NEM NINGUÉM MUDA OU TEM SALVAÇÃO.
COMECEMOS PELO NOSSO EXEMPLO DE TRANSFORMAÇÃO. ESTA
SEM DÚVIDA É A MELHOR MANEIRA DE CONVENCER...
FELIZ PASCOA!

VERA GANNAM

DÉBORA CENTI

ís atenderam à convocação da
CUT e de movimentos sociais
em ato de “desagravo” a Lula.
O número não chegou a 10%
do total de manifestantes que
saíram às ruas no dia 13 para
exigir o impeachment de Dilma e expressar seu desapreço por Lula e pelo PT. Considerando-se que a CUT diz ter
quase 8 milhões de trabalhadores associados, sua capacidade de mobilização para ajudar Lula, mesmo apenas entre
seus filiados, provou-se muito limitada.
Ademais, pode-se especular
que, se não fosse o chamamento da CUT – que sempre vem
acompanhado de pagamento
de cachê, de transporte gratuito e de fornecimento dos já tradicionais sanduíches de mortadela para os manifestantes
–, muito provavelmente a aﬂuência teria sido ainda menor.
É certo que ainda há quem
se disponha a defender Lula
sem receber nada em troca.
Com convicção comovente,
dizem tratar-se de um grande líder, o primeiro político
neste país a olhar para os pobres e, portanto, merecedor
de consideração mesmo por
parte daqueles que não vo-

Maria Nossa Mãe

Eis aí tua Mãe
“Filhos prediletos, acolhei,
hoje, o dom supremo do meu
ﬁlho Jesus, que está para
morrer na Cruz.
Eis aí tua Mãe.
Neste momento Eu me encontro aos pés da sua Cruz,
transpassada por uma espada de dor.
Vi meu Filho subir o monte do Calvário, esmagado sob
o peso da Cruz; a cabeça ferida pela coroa de espinhos;
o corpo todo reduzido a uma
chaga pela ﬂagelação; o rosto desﬁgurado pelo sangue
e pela dor; os seus olhos velados pelo pranto; o seu Coração oprimido pelo peso da
ingratidão e da falta de amor.
Ouvi os golpes dos cravos
que lhe transpassaram as
mãos e os pés; o forte impacto da Cruz no terreno, que
O fez estremecer de dor; os
gemidos do seu corpo cruciﬁcado, nas últimas horas da
sua sanguinolenta agonia.
Agora estou aos pés da
Cruz e sou esmagada pelo
peso das blasfêmias e dos
urros de ódio e de maldade
desumana daqueles que as-

sistem à sua execução.
Recolho, no Cálice materno do meu Coração Imaculado, cada gota do seu padecer, a sua grande sede, o perdão ao ladrão arrependido,
a oração por aqueles que O
cruciﬁcam, o sentir-se abandonado também por Deus,
o seu gesto de ﬁlial entrega
à vontade do Pai.
Mas, alguns instantes antes que o Seu Coração divino se feche à vida terrena, abre-se ao seu último
dom:
Eis aí Tua Mãe.
Tornei-me, assim, Mãe de
toda humanidade, redimida
por meu Filho.
Sou verdadeira Mãe de todos vós. Compreendei toda
a preciosidade do dom que
Jesus vos fez, quando se abriu
para dizer-vos aquelas palavras que não deveis esquecer
jamais: EIS AÍ TUA MÃE.
E vivei sempre no reconhecimento a Jesus, por vos haver feito este último dom.”
Fonte: “Aos Sacerdotes Filhos Prediletos de Nossa Senhora.”

Irresistível mundo da beleza

Fotodepilação mais rápida e
com menos dor é tendência

O Lyra, equipamento de luz
pulsada pode ser usado em fotodepilação, antienvelhecimento e no tratamento de manchas,
acne e vasinhos. Maior conforto durante as sessões e resultados em curto prazo são os
principais diferenciais do Lyra,
equipamento de luz intensa
pulsada (LIP).
A grande vantagem a respeito do Lyra é a segurança
que o equipamento proporciona através de dois sistemas
de resfriamento (água e cooling), similar aos equipamentos de laser de alta potência
(diodo), possibilitando a utilização de mais energia e ampliando os resultados em menor tempo. Outra vantagem
é minimizar o desconforto ou

dor durante a sessão.
O equipamento funciona por
meio de uma luz policromática
(luz branca) de alta intensidade
que pode ser utilizado em fotodepilação, rejuvenescimento
– induzindo a produção de colágeno e elastina – e tratamento de manchas pigmentares,
acne e vasinhos. O Lyra revolucionou o mercado com o melhor custo benefício, sessões
rápidas e quase que indolores.
O mais interessante é o custo
acessível: numa sessão, com
um tempo de duração de 15
minutos, pode-se fazer buço,
virilha e axila por cerca de
R$150,00 (Clínica Motta).
A Fotodepilação é também a
opção mais indolor para os homens se livrarem dos pelos.
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Corpo de Bombeiros inicia treinamento
para o serviço aeromédico no Sul do estado
Implantação da 2ª Companhia de Operações Aéreas atende à reivindicação local e à
pactuação do governo mineiro para direcionar aeronave para as operações junto ao Samu
Já está em Varginha, no Sul
de Minas, o helicóptero “Arcanjo 02”, destinado ao treinamento para o reforço no trabalho
do Corpo de Bombeiros Militar
de Minas Gerais (CBMMG) na
região. Disponível no 9º Batalhão de Bombeiros Militar desde o último domingo (3/4), a
aeronave modelo ‘Esquilo AS
350 B2’ chegou para dar sequência ao compromisso, ﬁrmado
pelo governador Fernando Pimentel, de implantar uma base do Serviço Aeromédico Avançado de Vida. O pacto foi assumido durante a instalação do
Fórum Regional de Governo Território Sul -, em Pouso Alegre, em setembro de 2015.
De acordo com o comandante da 2ª Companhia de Operações Aéreas que está sendo
criada, capitão Dias, a aeronave está no local para a realização de treinamentos das equipes que irão atuar no serviço.
“O Arcanjo 02 será substituído
pelo Arcanjo 03, que ainda está em Belo Horizonte. O helicóptero que está em Varginha,
nesta fase inicial, será utilizado
exclusivamente para a prepa-

ração dos especialistas”, observa. “No momento, são 24 proﬁssionais do SAMU, sendo 14
médicos e 10 enfermeiros, sob
treinamento para se adaptar às
novas operações”, completa o
comandante. Todos os militares da sede dos Bombeiros também passarão por treinamento,
tão logo o serviço seja inaugurado pelo alto comando e o Governo do Estado.
O helicóptero multimissão
tem, em seu interior, equipamentos portáteis de Unidade

DOM ZECA

de Tratamento Intensivo (UTI).
“A aeronave é capaz de levar,
em cada atendimento, seis proﬁssionais, entre eles, por parte
do SAMU, um médico e um enfermeiro, e, pelo Corpo de Bombeiros, um piloto, um co-piloto
e dois tripulantes”, sinaliza o
capitão. O serviço estará disponível para atuação em toda
a região Sul de Minas e vai contribuir para melhorar a qualidade e o tempo de resposta nos
atendimentos à população. “Para a implantação, foram deslo-

cados nove militares da capital
para o atendimento em Varginha. As adaptações no hangar
já estão em fase ﬁnal e a base
adequada às operações do serviço que será executado”, destaca Dias.
A ação é uma parceria entre
o Corpo de Bombeiros e o Consórcio Intermunicipal de Saúde
da Região de Minas (CISSUL/
SAMU), apontado pelo Ministério da Saúde como o maior
Samu do Brasil em extensão,
com abrangência de 152 cidades e 27 hospitais credenciados. Pelo CBMMG, o serviço
será utilizado em situações como: prevenção aquática; salvamento em altura; incêndios
florestais; transporte e resgate em locais de difícil acesso;
e transporte de equipe especializada (operações especiais).
Já o Samu poderá recorrer à
aeronave para casos de atendimento médico de alta complexidade (transferências inter-hospitalares), captação de
órgãos e, em casos de urgência de acidentes automobilísticos em rodovias, transporte
aeromédico.

Princesa

A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Homenagem

CARLOS LOURENÇO
Falando Sério

colunafalandoserio@yahoo.com.br

Cavalgada das Patroas
A 5ª Edição da Cavalgada das Patroas, no dia
21 de março, foi um
grande sucesso. As patroas deram um show de
organização, animação,
beleza e simpatia, na Baia
Santo Amaro. Realizaram
uma cavalgada só de mulheres, até a cidade de
Virgínia. A realização foi
da Dani Boiadeira, que
junto com sua equipe ﬁzeram um belo evento, para 120 mulheres.
E como ela mesma me disse: ano que vem tem mais!

Redução de Salários dos Vereadores

A solicitação de uso da Tribuna Livre pela Sra. Alzira Fernandes, umas das líderes do Movimento pela Redução dos Salários
de Vereadores, agitou a Câmara Municipal de São Lourenço. A
Sra. Alzira Fernandes solicitou o uso da palavra na tribuna da
câmara, que foi autorizado pelo presidente da Câmara Municipal – Waldinei Alves. A Sra. Alzira Fernandes teve 20 minutos,
para colocar a posição do Grupo do Movimento pela Redução
dos Salários de Vereadores. Falou e fez críticas ao trabalho dos
vereadores. Logo depois do ﬁm das colocações da Sra. Alzira
Fernandes, o vereador Luiz Cláudio Siqueira (Kall) solicitou a
Palavra Franca. Todos esperavam que o vereador falasse “cobras e lagartos”, por ter uma personalidade forte e não medir
as palavras, sobre esse tema. No entanto o vereador se mostrou
calmo e tentou com muita tranqüilidade esclarecer os presentes. Disse que a maneira que foi apresentada a ação popular,
para a redução de salários estava errada. Disse que a Câmara
fez várias consultas, a vários escritórios de advocacia especializados no assunto e que todos disseram, que a Câmara Municipal não podia aceitar, sob o risco de cometer crime de responsabilidade. Mostrou vários pareceres técnicos e apresentou a
Lei Federal conﬁrmando os laudos dos pareceres técnicos. Disse que a decisão de se recusar a ação popular movida pelo Grupo do Movimento pela Redução dos Salários de Vereadores estava certa e embasada na Lei. No meu entender o vereador foi
claro e convincente na sua explicação.

Ouça a comunidade prefeito ...
Cumprimentamos nosso amigo Luiz Cláudio de Carvalho, pelo Título de Cidadão Honorário de São Lourenço, recebido dia
11 último, na Câmara Municipal de São Lourenço.

Miss Prisional

Ana Clara Corrêa tem 10 anos e aos 8 foi eleita Miss Minas
Gerais. Aos 9 foi representar o estado de MG no concurso Miss
Brasil Universal, onde foi eleita Miss Brasil Universal 2° Princesa. Vem fazendo trabalhos publicitários, e agora foi escolhida
por uma Produtora de Revista em São Paulo, como Miss Caras
e Talentos. A premiação (coroação) foi no último dia 27/02
no Hotel Mércure de Guarulhos. Parabéns Ana Clara!!! Sucessos para você!!!

Adoção

A obra de construção da pista de skate continua, assim, como
o prefeito continua, com a construção de uma obra errada, no
lugar errado. Prefeito ouça a comunidade, para não cometer
um erro e causar descontentamento na cidade. Moradores e
comerciantes das redondezas da praça, não querem que seja
construída uma pista de skate, com estruturas ﬁxas de concreto e ferro, inviabilizando o centro da praça para outras atividades de cultura e de lazer. Senhor Prefeito a decisão de fazer o
melhor para a comunidade esta em suas mãos. Deixe o espaço
da praça sem estruturas ﬁxas, para que TODOS possam desfrutar dela inclusive os próprios skatistas.

HOTEL GUANABARA (SÃO LOURENÇO) SA
AVENIDA: GETÚLIO VARGAS N.º 423 – CENTRO
SÃO LOURENÇO – MINAS GERAIS
ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
AVISO DE CONVOCAÇÃO

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

EXPEDIENTE

Presas recolhidas nas Unidades Prisionais do Estado, estão
participando das seletivas regionais, que irá escolher a Miss Prisional 2016, que participará da ﬁnal em Belo Horizonte, dia 10
de junho próximo. O evento tem a coordenação da Superintendência de Atendimento ao Preso, através de sua Superintendente, Louise Bernardes Passos Leite, e da Coordenação Estadual de Atividades Socioculturais nas Prisões, coordenador José Henrique Martins, com apoio da Secretaria de Estado de Defesa Social, e Governo do Estado de Minas Gerais.

1- Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social à
Avenida Getúlio Vargas n.º 423 em São Lourenço – MG, os documentos a
que refere o Artigo 133 da Lei n.º 6404/76.
2- Ficam os senhores acionistas convocados para as Assembléias Gerais
Ordinária e Extraordinária que serão realizadas no dia 05 de Maio de 2016
às 09:00 h. (nove horas), na sede social a ﬁm deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia:
a) Discussão e votação do relatório da administração, Demonstrações
Financeiras e Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2015.
b) Eleição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal para o exercício de 2016 bem como ﬁxação dos respectivos honorários.
c) Conseqüente reforma dos Estatutos Sociais.
d) Assuntos de interesse geral da Sociedade.
São Lourenço(MG), 22 de Março de 2016.

Lindíssimos cães para adoção, fêmeas ou machos, resgatados
pelo grupo Patrulha Animal. Contato: 3332-5061.

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra. Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo. Jornalista Responsável: Luciana Dutra
Henriques. Diagramação: Marcio Vinícius Gouveia. 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.

Carmen Sabra Barcia
Diretora Presidenta

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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Governo do Estado apresenta
cronograma de pagamento aos
sindicatos dos servidores

Faculdade Victor Hugo, Polícia
Militar e Projeto Fênix

Nos próximos três meses, o calendário será mantido nos mesmos moldes
do adotado no início do ano em função da baixa arrecadação estadual

O secretário de Planejamento e Gestão, Helvécio Magalhães, apresentou nesta terça-feira (29/3) às lideranças sindicais o cronograma de pagamento do funcionalismo público referente aos meses de abril,
maio e junho. O pagamento
será mantido nos mesmos moldes dos meses anteriores, com
75% do funcionalismo recebendo até o 5º dia útil. Quem ganha acima de R$ 3 mil terá o
restante do salário depositado
no 9º e 12º dia útil, respectivamente.
O secretário Helvécio Magalhães apresentou um balanço
orçamentário dos últimos três
meses ainda mais severo que
do início ano. “Temos observado, infelizmente, que nossa previsão orçamentária mais pes-

simista está se conﬁrmando.
Não tivemos nenhuma melhoria, pelo contrário, em algumas
semanas a arrecadação foi pior
que a do mês anterior e abaixo
da receita apurada no ano passado. Estamos vivendo um cenário político e econômico muito complexo. Todo nosso esforço é para manter esse cronograma de pagamento”, aﬁrmou
Magalhães.
Segundo o secretário, todas
as medidas que estão sendo
adotadas para ampliar a receita têm como objetivo primeiro

garantir o pagamento do funcionalismo. Dentre elas está o
programa Regularize, que busca ampliar a regularização da
dívida ativa, e a antecipação do
recolhimento do ICMS para a
primeira semana do mês. “Tudo isso é para ter ﬂuxo de caixa que garanta o pagamento
da folha. Gostaria de apresentar um horizonte maior, de seis
meses ou um ano, mas a conjuntura econômica está muito
instável. Precisamos ser honestos e transparentes com os servidores”, explicou.

Aconteceu no auditório da
Faculdade Victor Hugo, na noite do dia 23/03 (quarta-feita),
a apresentação do Projeto Fênix pelos seus idealizadores,
Maj. Paulo Márcio de Assis Jacinto e a educadora Débora
Furlani, graduada em Pedagogia pela Faculdade Victor Hugo.
O Projeto Fênix é um projeto que visa promover ações
de empoderamento individual

e coletivo; o protagonismo da
juventude envolvida, bem como de outros atores participantes da comunidade escolar, no
trato e combate aos temas do
uso e abuso de álcool e drogas,
e da violência dentro das escolas. Desde sua criação, em
maio de 2013, aproximadamente 500 estudantes participaram
das atividades do Projeto Fênix.
Neste ano de 2016, em sua

4ª edição, o Projeto Fênix fecha
parceria com a Faculdade Victor Hugo, para que seus alunos
possam participar e contribuir
para a realização das atividades
previstas.
Na foto: Maj. Paulo Márcio
de Assis Jacinto e a educadora
Débora Furlani (idealizadores
do projeto) e Prof. Alfredo Carnevalli (Coordenador do Curso
de Pedagogia da FVH)
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Governo mineiro libera mais de
R$ 50 milhões para 57 municípios

Novas aprovações do Edital 2015 do BDMG devem acontecer até 15 de abril para assinatura de contratos até 29 de abril, no total de R$ 200 milhões

O governador Fernando Pimentel liberou nesta quarta-feira (6/4), no Palácio Tiradentes, na Cidade Administrativa,
o primeiro lote de financiamentos, no valor de R$ 50,9
milhões, do Edital 2015 do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), para a realização de obras e benfeitorias em municípios mineiros.
Depois de passar por todas as
etapas estabelecidas pelo edital, 57 prefeituras já foram credenciadas para receber o financiamento solicitado.
Lançado em agosto do ano
passado, o Edital colocou R$
200 milhões à disposição dos
853 municípios mineiros em
quatro linhas de financiamentos: BDMG Urbaniza (investimentos em infraestrutura urbana, como pavimentação,
drenagem e iluminação pública); BDMG Cidades (construção, ampliação ou reforma de
prédios públicos municipais);
BDMG Saneamento (tratamento, distribuição ou coleta de
água e esgoto e soluções para
resíduos sólidos) e BDMG Maq
(para aquisição de máquinas
e equipamentos).
Fernando Pimentel ressaltou, em seu discurso, que o
Estado está desenvolvendo o
seu papel de atender às necessidades da população, muitas delas conhecidas pela nova gestão a partir da realização dos Fóruns Regionais de
Governo. “O Estado está desenvolvendo o seu papel. O
nosso entendimento é que o
melhor agente para resolver
os problemas da população é
o gestor municipal. Então, o
governo não deve economizar recursos para ajudar as
prefeituras, porque, se os mu-

nicípios tiverem condições de
fazer o seu trabalho, o Estado
vai bem”, disse.
O governador destacou a
importância da participação
popular na construção das políticas públicas de Minas Gerais. “Quem tem de definir é
a população, e é por isso que
nós construímos Fóruns Regionais. É um jeito de enfrentar a crise e estamos fazendo
isso aqui, utilizando a capacidade técnica e gerencial do
BDMG”, afirmou.
Para o vice-governador Antônio Andrade, o governo deve continuar trabalhando pelo desenvolvimento de todas
as regiões mineiras. “A parceria entre o Estado e os municípios é sempre importante.
Sabemos das dificuldades enfrentadas pelos prefeitos, que
necessitam do nosso apoio. É
o governo trabalhando para
fomentar o desenvolvimento
nos quatro cantos de Minas
Gerais”.
Patriotismo
Pimentel destacou o patriotismo dos participantes do
evento durante a execução
do Hino Nacional, que foi cantado à capela pelos presentes após o fim da gravação
musical.
“Colocaram o Hino Nacional,
e era só a música. Então, começamos a murmurar o hino,
o que é natural. Somos brasileiros e gostamos do nosso hino, gostamos do nosso país e
fomos murmurando, até o momento em que foi diminuindo
o som da música. E o que é
que nós fizemos espontaneamente? Nós cantamos o hino,
só com as nossas vozes. Eu fiquei pensando que isso tem

um simbolismo. No Brasil, por
mais que seja difícil o momento, nunca faltarão vozes para
levar a palavra da democracia,
do respeito à Constituição e
da dignidade dos nossos cidadãos”, afirmou.
Edital
O presidente do BDMG, Marco Aurélio Crocco, ressaltou o
esforço do governo estadual
para a disponibilização dos recursos aos municípios para que
eles possam retomar os investimentos. “Estamos fazendo
um esforço para atender a todos. Nesse edital, quase 70%
dos municípios atendidos têm
menos de 20 mil habitantes.
Ou seja, é um edital que atende de fato aos municípios que
têm mais necessidades, aos
municípios mais pobres e que
têm mais dificuldades de acessar um sistema financeiro mais
sofisticado”, afirmou.
Os recursos do primeiro lote estão distribuídos da seguinte forma entre as quatro linhas
de financiamento: BDMG Cidades (R$ 7,23 milhões); BDMG MAQ (R$ 2,69 milhões);
BDMG Saneamento (R$ 2,45
milhões) e BDMG Urbaniza (R$
38,62 milhões).
Para terem acesso ao financiamento, as prefeituras protocolaram o pedido e tiveram
de obter lei autorizativa das
respectivas Câmaras Municipais. A etapa seguinte consistiu na aprovação da operação
de crédito pela Secretaria do
Tesouro Nacional (STN), órgão
ligado ao Ministério da Fazenda que analisa a capacidade
de endividamento de cada município. O prazo junto ao órgão
federal vai até 15 de abril. A
contratação dos financiamen-

HOTEL GUANABARA (SÃO LOURENÇO) S/A - CNPJ: 24.821.589/0001-57
SÃO LOURENÇO – MINAS GERAIS - BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2015
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITA BRUTA
(-) Custos Serviços Vendidos
LUCRO BRUTO
(-) Despesas Diversas
(-) Impostos e Taxas
(-) Provisões
LUCRO NO EXERCÍCIO

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

2.239.780,85
552.295,65
1.687.485,20
1.260.622,33
202.373,59
207.000,25
17.489,03

CIRCULANTE
Caixa
Bancos c/Movimento
Estoque de Mercadoria
TOTAL DO CIRCULANTE

R$
R$
R$
R$

55.754,13
43.863,74
15.820,75
115.438,62

NÃO CIRCULANTE
Imobilizado
Realizável a Longo Prazo
(-) Depreciação Acumulada
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE

R$
2.185.599,89
R$
1.517,795,11
R$ (1.485.886,43)
R$
2.217.508,57

TOTAL DO ATIVO

R$

ATIVO

2.332.947,19

PASSIVO
CIRCULANTE
Fornecedores
Empréstimos e Financiamentos
Obrigações Fiscais a Recolher
Tributos a Recolher
TOTAL DO CIRCULANTE

Demonstrações Financeiras referentes ao mesmo exercício, documentos que atestam os atos de nossa Gestão Administrativa
e a situação ﬁnanceira do Hotel.
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS EM 31.12.2015
NOTA 1 – PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS
A) – Apresentação e elaboração das Demonstrações Contábeis:
As Demonstrações Financeiras consolidadas em 31 de dezembro de 2015, elaboradas a partir de diretrizes contábeis emanadas
da Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76) e Dec. Lei 1.596/77,
e suas alterações para a contabilização das operações associadas
às normas e instruções do Banco Central do Brasil (BACEN), estão
sendo apresentadas na forma da Legislação Societária.
B) – As depreciações do Imobilizado de uso, é calculada pelo
método linear, com base em taxas que contemplam a vida-útil-econômica dos bens, observando os limites permitidos pela
legislação em vigor.
C) – O regime contábil adotado é o de competência de exercício, observados os critérios uniformes no tempo e ainda, aos
princípios de contabilidade geralmente aceitos, mantidos os
registros permanentes.
D) – Os ativos são circulante e não circulante e os passivos circulante , não circulante e patrimônio líquido.
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO - ENCERRADO EM 31.12.2015

R$
R$
R$
R$
R$

152.850,88
311.730,01
255.666,04
737.711,15
1.457.958,08

NÃO CIRCULANTE A LONGO PRAZO
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
R$

466.379,65

TOTAL NÃO CIRCULANTE A LONGO PRAZO R$

466.379,65

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Reserva de Lucros
Lucro Acumulado
Prejuízo Acumulado
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R$
R$
R$
R$
R$

582.017,28
115.544,72
143.102,28
(432.054,82)
408.609,46

TOTAL DO PASSIVO

R$

2.332.947,19

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas:
Cumprindo disposições Legais e Estatutárias, apresentando para exame e deliberação de Vossas Senhorias, o Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2015, as

Histórico

Capital Social

Saldo 31.12.14 582.017,28

Reserva Lucro
115.544,72

Saldo Disp. Total
Assembléia
(306.441,57) 391.120,43

Aumento Capital

-

-

-

Result. Exercício

-

-

17.489,03

Divid.Distribuídos

-

-

-

-

Reserva Legal

-

-

-

-

Saldo em
31.12.15

582.017,28

115.544,72

17.489,03

(288.952,54) 408.609,46

São Lourenço(MG), 31 de dezembro de 2015.
Carmen Sabra Barcia
Diretora Presidenta
Carmen Dolores Barcia
Diretora Gerente
Débora Maciel de Magalhães Moreira
Téc. Contabilidade
CRC/MG – 63.190

tos entre o BDMG e os munícipios termina em 29 de abril.
Contemplado com aproximadamente R$ 500 mil no BDMG Máquinas, o prefeito de
Poço Fundo, Renato Ferreira
de Oliveira, destacou a importância do recurso para o município. “Os recursos vieram
em boa hora, nesse momento
delicado com municípios sem
condições de investimento, fazendo o esforço para manter
o custeio, os nossos compromissos. A gente sabe que o Estado também passa por dificuldade, mas esse ato de entendimento das necessidades
dos municípios vem também

comprovar o espírito republicano do nosso governador”,
ressaltou.
Histórico
O Edital 2015 foi lançado no
dia 21 de agosto, com recursos da ordem de R$ 200 milhões. O prazo para apresentação dos projetos foi até 30
de setembro. Inicialmente, a
aprovação legislativa deveria
ocorrer até 30 de novembro,
mas o BDMG resolveu prorrogá-lo para 15 de fevereiro, dando nova oportunidade aos municípios.
O segundo lote de municípios será anunciado após a

aprovação da STN. Em observância à legislação eleitoral, o
primeiro desembolso deverá
acontecer até 15 de junho. Tal
providência é imprescindível
para que os investimentos comecem antes da data em que
se iniciam as restrições legais
aplicáveis em anos eleitorais.
A liberação de recursos pode começar antes do prazo final do cronograma e muitos
municípios já estão com os
processos de financiamento
adiantados. Além disso, o edital faculta a distribuição do desembolso ao longo de dois exercícios, com a segunda parte do
repasse no ano de 2017.

Em tempos de crise, noticias boas são raras, desejadas e bem vindas. Estamos todos desolados com a crise política, ética, moral e ﬁnanceira que
assola nossos pais. Assim sendo, o momento e bastante oportuno para trazer uma boa nova à sociedade de São Lourenço e às cidades circunvizinhas.
É com muita alegria e com a certeza de que continuamos no caminho certo,
cumprindo o que prometido à sociedade local, quando em 2005, o grupo
Unisepe assumiu a gestão da Faculdade de Faculdade de São Lourenço, que
informamos a todos que o Curso de Direito obteve nota 4,0 (quatro), [em
5,0 (cinco)], em recente avaliação a que foi submetida pelo MEC.
De janeiro de 1992 a janeiro de 2007 a história da Faculdade de São Lourenço foi escrita tendo como autora a Faculdade Santa Marta. Através da
Portaria nº 75 de 24 de janeiro de 2007, publicada no D.O.U de 25 de janeiro de 2007, o MEC/SEsu tornou oﬁcial a transformação da Faculdade Santa
Marta em Faculdade de São Lourenço, denominação atual da Instituição.
Inspirada nos valores éticos a Faculdade de São Lourenço tinha e tem por
Missão “formar cidadãos com competência técnica e compromisso social,
e transmitir valores éticos de disciplinas, respeito, liberdade e seriedade”.
Desde sempre assumiu uma posição construtiva em busca de uma sociedade democrática, servindo de instrumento propulsor de transformação
social. Sempre teve como ﬁnalidade responder aos anseios e às necessidades da comunidade onde se situa. Sempre teve o compromisso de colocar
suas atividades de ensino ao alcance e serviço dessa comunidade, para dela merecer respeito e reconhecimento.
O resultado obtido nos dá a certeza de que o caminho é este. Não podemos descansar, pois a Educação é o caminho, senão a única forma de libertação. O ensino, todavia deve estar sempre sintonizado com o mundo real, sensível às necessidades da comunidade e às mudanças que naturalmente vão acontecendo.
O excelente resultado na avaliação do MEC revela nosso compromisso
com a Educação e com a sociedade de São Lourenço. Estamos cumprindo
com o prometido. Continuaremos a fazer a nossa parte. Muito obrigada a
todos, que de forma direta ou indireta são responsáveis por este resultado.
A nota é de todos nós.
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Governo do Estado reconhece
oﬁcialmente o APL de Tecnologia da
Informação e Comunicação de Itajubá
Secretário Altamir Rôso assinou, nesta terça-feira, documento oﬁcial
que atende a uma reivindicação das empresas de tecnologia da região

O Governo de Minas Gerais,
por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), oﬁcializou, nesta terça-feira (29/3), na Cidade
Administrativa, o reconhecimento das empresas de tecnologia
de Itajubá, no Sul de Minas, como novo Arranjo Produtivo Local de Tecnologia da Informação
e Comunicação (APL de TIC).
A reivindicação, que havia sido liderada pela Prefeitura de
Itajubá, foi representada, neste encontro, pelo secretário
municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio, Rodrigo Sampaio Melo. Ele recebeu o documento das mãos do
secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Altamir
Rôso. Entre os diversos benefícios para as empresas que integram o novo APL está o crédito subsidiado pela Caixa Econômica Federal (CEF).
A Sede coordena o Núcleo
Gestor de Apoio aos Arranjos
Produtivos Locais de Minas Gerais (NGAPL), que tem o objetivo de articular as ações governamentais, visando ao apoio
integrado aos APLs, de acordo
com as diretrizes da Política Estadual de Apoio aos Arranjos
Produtivos Locais. Dentre outras responsabilidades, cabe ao
Núcleo Gestor o reconhecimento dos APLs no estado. Segundo o coordenador do núcleo,
Fernando Passalio, o esforço
de Itajubá começou em maio
do ano passado, quando o prefeito Imar Martinez Riera procurou a Sede com essa demanda de transformação do polo

de empresas em APL.
Apoio às atividades
Na ocasião, o secretário Altamir Rôso pediu ao NGAPL que
avaliasse a reivindicação de Itajubá e averiguasse se ela cumpria o que determina a legislação estadual dos APLs. Durante
esse tempo, houve farta troca
de informações do governo estadual com a prefeitura e o polo de empresas. Ao ter acesso
aos dados necessários, a Sede
concluiu que Itajubá reunia todas as condições para se transformar em Arranjo Produtivo
Local de Tecnologia da Informação e Comunicação (APL de TIC).
Altamir Rôso disse que o Estado trabalha para fortalecer as
diversas atividades que geram
emprego e renda e reforçou
que Itajubá é uma potência no
desenvolvimento de novas tecnologias, o que é fundamental
para que Minas Gerais avance
na tão sonhada diversiﬁcação
econômica. Lembrou, ainda, ao
secretário municipal Rodrigo
Sampaio Melo, que é preciso
que a governança do Arranjo
Produtivo Local faça imediatamente o Plano de Negócios para levá-lo à CEF para ser aprovado. A partir daí as empresas
terão acesso à linha especial de
crédito para os APLs.
Força regional
Além da densidade empresarial da microrregião de Itajubá, com 62 estabelecimentos
(RAIS 2014) que geram 972 postos de trabalho, existem outros
aspectos que demostraram a

capacidade do novo APL. Destaque para as instituições de
apoio, como: Universidade Federal de Itajubá; Associação
Comercial, Industrial e Empresarial de Itajubá (ACIEI); Rede
de Empresas de Tecnologia,
Inovação e Conhecimento (RETIC); Rede Mineira de Inovação;
Sindicato Local das Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e de
Material Elétrico (Simmei); instituições de pesquisa e tecnologia, como a Incubadora de
Empresas de Base Tecnológica;
Parque Cientíﬁco e Tecnológico
de Itajubá (PCTI) PCTI; Governo de Minas Gerais; Prefeitura
de Itajubá; Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais (Fiemg); Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); e
bancos de fomento.
Arranjo Produtivo Local
Conforme a legislação mineira, os APLs são identiﬁcados
pela concentração espacial de
empresas de um determinado
setor da atividade produtiva,
que se caracteriza principalmente pela intensidade das relações comerciais e de cooperação intra-aglomeração, com
o ambiente institucional voltado para dar suporte ao seu desenvolvimento.
Com o novo APL reconhecido pela Sede, Minas Gerais passa a contar com 38 arranjos
produtivos locais. Entre eles
estão o APL de Eletroeletrônicos de Santa Rita do Sapucaí,
APL de Móveis de Ubá, e o APL
de Calçados de Nova Serrana.

EDITAL – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – EXERCÍCIO DE 2016
O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO LOURENÇO– MG, neste ato representado por seu atual presidente: LUIZ CARLOS BATISTA, sediado na RUA XV DE NOVEMBRO, nº 199, Bairro
CENTRO, Cidade SÃO LOURENÇO-MG, CEP 37478-000, CNPJ 00.188.622/0001-95, Entidade representativa de primeiro grau dos servidores municipais do município de SÃO LOURENÇO, AIURUOCA, ALAGOA,
ARANTINA, BOCAINA DE MINAS, CAMBUQUIRA, CARMO DE MINAS, CARVALHOS, CAXAMBU, CRISTINA,
DOM VIÇOSO, ITAMONTE, ITANHANDU, JESUÂNIA, LIBERDADE, MINDURI, OLÍMPIO NORONHA, PASSA
QUATRO, PASSA VINTE, SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE, SÃO TOMÉ DAS LETRAS, SERITINGA, SERRANOS,
SOLEDADE DE MINAS E VIRGÍNIA –– estado de Minas Gerais, regidos pela CLT (Consolidação das Leis do
Trabalho) e dos servidores públicos estatutários da administração direta e indireta e também dos contratados temporariamente pelo regime especial de todas as secretarias independente de categoria. Na
forma da lei, em especial no que dispõe o art. 605 da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT COMUNICA à Prefeitura Municipal de SÃO LOURENÇO, AIURUOCA, ALAGOA, ARANTINA, BOCAINA DE MINAS,
CAMBUQUIRA, CARMO DE MINAS, CARVALHOS, CAXAMBU, CRISTINA, DOM VIÇOSO, ITAMONTE, ITANHANDU, JESUÂNIA, LIBERDADE, MINDURI, OLÍMPIO NORONHA, PASSA QUATRO, PASSA VINTE, SÃO
SEBASTIÃO DO RIO VERDE, SÃO TOMÉ DAS LETRAS, SERITINGA, SERRANOS, SOLEDADE DE MINAS E VIRGÍNIA – e as Câmaras Municipais citadas acima, nas pessoas a quem compete que deverá descontar, na
folha de pagamento do mês de março de 2016, ou na inviabilidade técnica por decorrência de prazo,
em folha suplementar ou subseqüente, de todos os servidores, ativos ocupantes de cargos estatuários
e empregos celetistas, dos contratados temporariamente e também dos contratados em cargos de comissão a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA prevista no artigo 582 da CLT, com observância, ainda, dos
demais artigos do capitulo III do titulo V do mesmo diploma legal, bem como da Instrução Normativa
01/2008 do Ministério do Trabalho e Emprego, que dispõe sobre a cobrança da contribuição sindical aos
servidores públicos, pela Portaria 488 do MTE de 21 de novembro de 2005, publicada no D.O.U. de 24 de
novembro de 2005 a qual aprova o novo modelo e instruções de preenchimento da Guia de Recolhimento
de Contribuição Sindical Urbana – GRCSU, e da Nota Técnica/SRT/M.T.E nº 36 de 12 de março de 2009, publicada no D.O.U de 16 de março de 2009 A importância a ser descontada deverá corresponder a 1/30 (um
trinta avos) da remuneração de cada um dos aludidos servidores, sindicalizados ou não, mas de qualquer
forma representados pela entidade signatária, percebidos no mês de março do corrente ano conforme
dispõe o inciso I do artigo 580 da CLT, sendo que o seu recolhimento deverá ocorrer no mês de ABRIL de
2016, através da guia em nome do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO LOURENÇO-MG, com posterior remessa dos seguintes documentos: 1) relação nominal dos servidores contribuintes, indicado o cargo e remuneração percebida no mês de desconto, com o respectivo valor recolhido; 2)
GRCSU – Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana, devidamente quitada.
São Lourenço, 29 de fevereiro de 2016.
__________________________
Luiz Carlos Batista

MG tem mais de 700 casos
conﬁrmados de zika em 2016
Mudança no modo como é feita a notiﬁcação fez número disparar.
Os registros seguem deﬁnições do Ministério da Saúde.
Minas Gerais tem 789 casos
conﬁrmados de zika em 2016,
segundo boletim divulgado nesta terça-feira (29) pela Secretaria de Estado da Saúde (SES).
O aumento signiﬁcativo no número de registros – o órgão havia divulgado 10 conﬁrmações
na semana passada – se deve
a uma mudança na maneira como são feitas as notiﬁcações
da SES, seguindo deﬁnições do
Ministério da Saúde.
“Uma vez que é conﬁrmada
a circulação de vírus em um local (nos municípios ou, em casos de municípios maiores, nos
bairros), não é necessário realizar exames laboratoriais para a conﬁrmação do diagnóstico da doença”, informou a secretaria.
Antes, as conﬁrmações eram
feitas apenas por laboratório.
Destes 789 casos, 108 pacientes estão grávidas.
Também foram notiﬁcados
76 casos no protocolo de monitoramento da microcefalia.
Dois casos foram conﬁrmados
e 30 estão sob investigação.
Dengue
Em uma semana, o número
de casos prováveis de dengue
em Minas Gerais neste ano subiu de 217.110 para 251.315.
Já em 2015, foram registrados
196.555 casos. De acordo com
a SES, 30 pessoas morreram
este ano por causa da doença.
O estado ainda possui 125 óbi-

tos suspeitos da doença em investigação.
A cidade com maior quantidade de mortes conﬁrmadas é
Juiz de Fora, na Zona da Mata.
O boletim epidemiológico da SES
contabiliza oito óbitos em decorrência da dengue no município.
Com seis mortes, Belo Horizonte está em segundo lugar.
Chikungunya
Em relação à febre chikungunya, Minas Gerais totaliza

oito conﬁrmações em 2016.
Dois pacientes, que contraíram a doença em Santa Luzia
e Contagem, morreram, e a SES
investiga a suposta relação da
chikungunya com os óbitos.
Do restante dos pacientes,
um teria contraído a doença
em Belo Horizonte e os outros
cinco – moradores da capital,
Santa Vitória, Limeira do Oeste, Nanuque e Água Comprida
– teriam se infectado fora do
estado.
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