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São Lourenço comemora o Dia do Soldado
em cerimônia do Tiro de Guerra

O Tiro de Guerra de São Lourenço realizou a cerimônia em homenagem ao Dia do Soldado na manhã desta sexta-feira (25). Anualmente a cerimônia acontece
em frente ao busto do Duque de Caxias, Patrono do Exército Brasileiro, na Praça em que leva seu nome, em frente à Prefeitura Municipal. Esta cerimônia tem o
objetivo de resgatar a memória do Marechal Luís Alves de Lima – o Duque de Caxias, e todos os feitos heroicos que realizou durante o tempo em que serviu à Pátria
(pág 05)
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SL Trans inicia levantamento de
veículos abandonados
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Fábrica de bloquetes em parceria com o
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EDITORIAL
jornalismo@portalalternativa.com.br

Dentro de suas atribuições
constitucionais, a Câmara dos
Deputados negou autorização
ao Supremo Tribunal Federal
(STF) para dar prosseguimento
à denúncia contra o presidente Michel Temer apresentada
pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Diante
dessa negativa, o ministro Edson Fachin determinou, no dia
10 de agosto, a suspensão do
inquérito até o término do mandato de Michel Temer, também
como determina a Constituição.
No entanto, há quem difunda
a ideia de que esse desfecho
da denúncia contra o presidente prejudica o andamento da
Operação Lava Jato.
O procurador da República
Carlos Fernando dos Santos Lima, um dos coordenadores da
força-tarefa da Lava Jato em
Curitiba, criticou, em entrevista ao jornal Valor, a decisão da
Câmara dos Deputados de negar prosseguimento à denúncia. “Toda vez que uma investigação não atinge os seus objetivos, uma acusação não é
processada, boa parte da população se sente desanimada”,
disse Carlos Fernando. “O certo mesmo de qualquer acusação é que seja recebida e o Judiciário enfrente o mérito”, sentenciou o procurador.
A afirmação do procurador
reflete uma opinião pessoal - e
muito enviesada - e não o que
manda o Direito. O certo, com
o qual o Ministério Público de-

ve estar absolutamente comprometido, é o cumprimento
da Constituição. E no caso concreto verifica-se uma exata obediência ao mandamento constitucional. O art. 86 da Carta
Magna condiciona o julgamento criminal do presidente da
República pelo STF à admissão
da acusação “por dois terços
da Câmara dos Deputados”.
Essa disposição constitucional não representa qualquer
conluio com a impunidade, sendo apenas um reconhecimento de que eventual julgamento
do presidente da República tem
sérios efeitos sobre o País e que,
portanto, merece um cuidado
especial. É do sistema democrático que matérias especialmente sensíveis à vida da sociedade sejam submetidas ao
controle do Poder Legislativo.
Ao comentar a votação que
negou o prosseguimento da denúncia contra o presidente da
República, o procurador Carlos
Fernando dos Santos Lima fez
a seguinte avaliação: “Acho que
os únicos que ganharam (com
a decisão) foram os partidos e
políticos que fizeram barganha
e que agora têm uma posição
de poder barganhar novamente”. Como é evidente, escapa
ao papel do Ministério Público
emitir juízos sobre o papel constitucional da Câmara dos Deputados. Há no País uma saudável e necessária separação
dos Poderes, e o Ministério Público - é sempre bom lembrar

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Não impeça a ação
do Espírito Santo

Impedir os dons é impedir
a ação do Espírito Santo
O Senhor quer que todos
sejam cheios do Espírito Santo, que recebam Seus dons,
a fim de que a Igreja não seja mutilada, mas perfeita. Assim como o pai e a mãe querem seus filhos perfeitos, a
Igreja também precisa deles.
Podemos dizer: “Sim, Deus
quer uma Igreja perfeita, com
todos os dons do Espírito Santo. Ele quer que Sua Igreja,
hoje, receba o batismo no Espírito Santo e manifeste Seus
dons, para não ser uma Igreja mutilada”.
Isso se dará a partir do dom

menor, que é o dom de línguas, até o dom maior, que
é o amor. Ore pedindo a Deus
o derramamento do Espírito
Santo:
“Dá-me, Senhor, o derramamento do Espírito Santo.
Eu preciso e sei que essa é a
tua vontade. Que eu seja cheio
do Espírito Santo. Este Espírito que é da Igreja, una, santa, católica e apostólica. Para que ela seja renovada, santa, com todos os seus órgãos
perfeitos, e não uma Igreja
mutilada. Muito obrigado,
Senhor, porque sou parte dessa Igreja que tem o Espírito
Santo. Amém!

A lei e o arbítrio

Não houve descumprimento da lei na decisão da Câmara dos Deputados de
negar autorização ao prosseguimento da denúncia contra Temer

- não é um deles.
Além disso, dar como fato a
vinculação entre a decisão da
Câmara e suposta barganha dos
deputados indica uma inversão
de princípios incompatível com
a defesa do bom Direito, tarefa que, entre outras, compete
ao Ministério Público. Nesse
equivocado raciocínio, presume-se que Michel Temer seja
culpado dos crimes de que foi
acusado e, portanto, o voto negando prosseguimento à denúncia só poderia ser efeito de
negociações espúrias. E se houve barganhas condenáveis, cabe a qualquer membro do Ministério Público levar o caso à
Justiça, não deblaterar perante a opinião pública.
É benfazeja, sem dúvida, a
disposição do Ministério Público de perseguir crimes e criminosos. O País precisa dessa persistente luta contra a corrupção
e a impunidade, que não se

restringe, como é óbvio, à Operação Lava Jato. Mas não é benfazejo que membros do Ministério Público, fazendo vista grossa aos ditames da lei, tratem
tudo o que não lhes agrada como sinônimo de impunidade.
Não houve descumprimento
da lei na decisão da Câmara dos
Deputados de negar autorização ao prosseguimento da denúncia. Não cabe, portanto,
criticá-la, como se ela contribuísse para a impunidade.
Nesses tempos esquisitos,
faz-se necessário lembrar que,
onde há lei, não há impunidade. Quando o Direito é esquecido e o que vale na prática são
as opiniões pessoais, a tão almejada “batalha contra a impunidade” é mera ilusão, simples manobra de quem deseja
impor suas vontades. (O Estado de S. Paulo)

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Não se esqueçam da Bíblia
Em Medjugórie, onde Nossa Senhora tem aparecido
desde junho de 1981, várias
vezes nos falou sobre a Bíblia. Em uma de suas mensagens, assim nos disse a Mãe:
“Também hoje os convido a
serem portadores do Evangelho em suas famílias. Filhinhos, não se esqueçam de ler
a Sagrada Escritura. Coloquem-na num lugar visível e testemunhem, com sua vida, para creem e vivem a Palavra
de Deus”. O Padre jozo Zovko
diz que a Virgem lhe apareceu chorando cinco vezes:
“Vocês se esqueceram da Bíblia! ”, diz Ela.
O Padre Jozo explica que
tem encontrado, muitas vezes, mães que perderam um
filho e que sofrem inconsolavelmente desgosto. No entanto, nunca tinha visto uma
mãe tão dolorosa como a Mãe
de Deus, quando disse: “Vocês se esqueceram da Bíblia!
”. Os Croatas cristãos sofreram muito sob o domínio comunista, porque a Bíblia não

era permitida nos lares católicos. (isso explica as longas
homilias dos franciscanos durante as missas, porque era
o único meio que tinham para enriquecer a fé do povo.
Adotaram este bom hábito,
de conformidades com as regras de S. Francisco).
Quando Nossa Senhora
apareceu em 1981, o regime
comunista ainda era dominante. Por isso, Ela pediu que
colocassem a Bíblia num local bem visível em cada casa!
Só os católicos praticantes de
Medjugórie e arredores puderam avaliar a bravura da
Mãe de Deus, quando transmitiu essa mensagem, que,
naquela oportunidade, se tornou um verdadeiro desafio
ao regime ateu. E nós, que
hoje podemos dispor de uma
Bíblia sem correr riscos, o que
fazemos? O lugar onde a colocamos indica a importância
que lhe damos...
(Ir. Emmanuel)
Fonte: Periódico Rainha da
Paz
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SIMONE GANNAM
Falando sigannam@yahoo.com.br
ao Coração

PARALELO...
Você já imaginou como seria o mundo se as pessoas dessem à Bíblia o mesmo valor que
dão ao seu celular?
Imagine as pessoas consultando a Bíblia de minuto em
minuto assim como verificam
suas mensagens de e-mails, facebook e whatsapp?
Já imaginou se de meia em
meia hora as pessoas ouvissem
o que Deus tem a lhes dizer
através de Sua Palavra viva?
O que seria da sociedade se
as pessoas levassem a Bíblia no
coração da mesma forma como levam seus celulares para
todas as partes?
E se recarregássemos nossas almas com os ensinamentos contidos na Bíblia com a
mesma intensidade e rapidez
com que carregamos as baterias de nossos celulares? Certamente todos os combates seriam vencidos!
Se atendêssemos aos cha-

mados de Deus para amar e
servir com a mesma disponibilidade com que atendemos nossas ligações ?
Se respondêssemos aos apelos da Biblia com a mesma velocidade com que respondemos
nossas mensagens de watzap?
Você consegue imaginar a
vida sem celular, watzap, e-mails, internet e redes sociais?
Parece algo impossível! Muito
mais impossível e complexa é
a vida sem Deus, sem Seus ensinamentos, sem Suas exortações, sem Seus conselhos para
ser feliz contidos na Bíblia Sagrada, que, ao contrário do que
se pensa, mesmo não tendo
uma tela plana, mesmo não
tendo aplicativos vários, tem
completa aplicabilidade em nossos dias!
Reflitamos sobre este paralelo e valorizemos a Bíblia como deve ser: muito mais que
todas as outras coisas!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza
BASE TIMEWISE MARY KAY EFEITO
MATTE – A QUERIDINHA!
A maioria das mulheres que
conhecem, gostam e usam maquiagem na sua rotina diária
de beleza não abre mão da Base TimeWise Mary Kay.
Para pele mista à oleosa, cobertura total, isenta de óleo,
proporciona acabamento matte à pele e ajuda a controlar a
oleosidade. Reduz visivelmente a aparência de linhas finas,
rugas e imperfeições para um
acabamento perfeito.
Diferenciais:
Peptídios e Vitamina E: fator

antiidade e estímulo de colágeno
A base TimeWise Mary Kay
é uma das minhas prediletas,
pois ela cobre a pele sem deixar com aquele aspecto pesado. Superprática, você consegue uma pele perfeita com pouca quantidade e com uma uma
aplicação rápida. A durabilidade também é sensacional, pois
não derrete e, utilizando juntamente com um pó translúcido, não transfere.
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SLTrans inicia levantamento
de veículos abandonados
A partir desta segunda-feira (21) a
GerênciaMunicipaldeTrânsitoeTransportePúblicodeSãoLourenço(SLTrans)
começaráotrabalhodelevantamento
deveículos,carcaças,chassis,partesde
veículosabandonadosnasviaspúblicas.
Amedidasedeveaocumprimentoda
Lei Municipal 3284, que regulariza esta
ação.
DeacordocomaLei,éconsiderado
veículo abandonado, aquele que, por
temposuperiora30dias,estivernavia
pública com sinais exteriores de abandonoouimpossibilidadedesedeslocar
comsegurançapelosseusprópriosmeios.
Dessa forma, caso seja constatado
casodeabandono,oveículoseráidentificadocomumadesivodaSLTrans,que
valecomonotificação.Apartirdeentão,
o proprietário terá um prazo de até 10
dias para a retirada do veículo do local
sob pena de remoção, isto é, o veículo
poderáserguinchadoelevadoparaum
pátio determinado pela SLTrans.
Paramaisinformações,apopulação
pode entrar em contato com a SlTrans
através do telefone 3332-4152 de segunda à sexta-feira, das 12h às 18h.

Concurso no Sul de Minas vai premiar
os melhores cafés especiais do país

Inscrições estão abertas para produtores até setembro. Os melhores cafés participam de leilões internacionais.
A cidade de Varginha vai
receber em setembro mais
uma edição do concurso de
qualidade de cafés especiais,
o Cup of Excellence 2017. O
concurso é o mais importante do país no setor e escolhe
os melhores cafés especiais
do Brasil.
O concurso é dividido nas
etapas de pré-seleção, fase
nacional e fase internacional.
Este ano, as duas primeiras
etapas acontecem no Sul de
Minas e a terceira será em
Venda Nova do Imigrante (ES).
Podem participar produtores cafés especiais de todo o
Brasil que trabalhem com a
espécie arábica e tenham amostras da safra 2017. As amostras enviadas passam por uma
pré-seleção e depois são avaliadas por um júri nacional.
Os melhores cafés avançam

para a etapa de avaliação internacional, com um júri composto por representantes de
empresas importadoras, consideradas líderes no mercado
de café especial. Desta análise, saem os vencedores.
Os cafés especiais escolhidos como os melhores do país ganham o direito de participar de leilões internacionais
exclusivos, com altos valores
de venda do produto no exterior.
Serão premiados os melhores produtos em duas categorias: o via úmida (Pulped
Naturals), método que elimina a casca do café e separa o
grão de acordo com o estágio
de maturação; e o via seca
(Naturals), que não elimina a
casca e usa o café natural.
Para participar, o produtor
deve acessar o site oficial do

concurso e se inscrever. Após
a inscrição, é necessário enviar amostras do café pelos
Correios ou entregar na sede
da empresa que organiza a
premiação, que fica Rua Gáspar Batista Paiva, número 416,
bairro Santa Luiza, em Varginha (MG).
O prazo final para envio das
amostras vai de 06 a 12 de
setembro, dependendo da categoria de participação. Todas
as informações estão disponíveis no regulamento do Cup
of Excellence 2017.
O concurso é realizado pela Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) em parceria com a Alliance for Coffee
Excellence (ACE) e a Agência
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos
(Apex - Brasil). (G1 Sul de Minas)

São Lourenço comemora o Dia do Soldado
em cerimônia do Tiro de Guerra

O Tiro de Guerra de São
Lourenço realizou a cerimônia em homenagem ao
Dia do Soldado na manhã
desta sexta-feira (25). Anualmente a cerimônia acontece em frente ao busto do
Duque de Caxias, Patrono
do Exército Brasileiro, na
Praça em que leva seu nome, em frente à Prefeitura
Municipal. Esta cerimônia
tem o objetivo de resgatar
a memória do Marechal
Luís Alves de Lima – o Duque de Caxias, e todos os
feitos heroicos que realizou durante o tempo em
que serviu à Pátria. Esta
data foi instituída justamente por ser o dia de seu nas-

cimento, e para simbolizar
esta homenagem, flores
são depositadas junto ao
busto do Marechal.
Além disso, o Dia do Soldado reporta à bravura e
dedicação dos soldados
brasileiros. Em seu discurso a respeito da data, a Prefeita Célia Cavancanti ressaltou a “dedicação imprescindível destes jovens movidos por puro patriotismo
e solidariedade que, muitas vezes longe de suas famílias, dedicam seu tempo
em benefício e bem-estar
dos menos favorecidos. Parabenizo os soldados pelo
dia de hoje, em nome de
nossa cidade. Agradece-

DOM ZECA

mos o cuidado, a vigilância
e o amparo de sempre.”
Durante a cerimônia, foi
realizada a entrega do certificado “Amigo do Tiro de
Guerra” para agraciar personalidades que apoiam a
instituição durante todo o
ano. Foram homenageadas personalidades civis e
militares em reconhecimento aos serviços prestados, à colaboração e ao
apoio espontâneo e amizade para o órgão de formação de reserva. A Prefeita Célia Cavalcanti e o
Chefe de Instrução - SubTenente Jardim fizeram a
entrega dos certificados.

Falecimento

A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Ordenação
Música

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

EXPEDIENTE

As cidades de Caxambu e Baependi, respiraram muita música no último final de semana, com a realização do Canta Brasil 2017.
Aproximadamente 1.600 coralistas e 58 corais, dos Estados
de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Paraná, passaram
por Caxambu durante o evento, que foi realizado no Centro de
Convenções do Hotel Glória, Igreja Matriz, Parque das Águas,
e simultaneamente nas Igrejas da cidade de Baependi.

Noticiamos com pesar, o falecimento de Maria José de Jesus
Bastos, ocorrido no último dia 19.
Maria, uma excelente pessoa, uma grande irmã, mãe, avó e
bisavó. Casada com o saudoso Célio Ferraz Bastos.
Enviamos nossos sentidos pesames a todos os familiares, em
especial a seus filhos Mara, Celio e Ronaldo, e a seus irmãos
Clara Maria, Ana Maria, Maria Aparecida e Francisco de Assis.
A família aproveita este semanário, para agradecer a todos
os amigos que oraram pela sua saúde, aos médicos e enfermeiros e demais funcionários do hospital, que incansavelmente nos
últimos anos, cuidaram de sua matriarca. A todos o Deus lhes
pague!!!

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra. Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo.
Jornalista Responsável: João Vicente Nogueira (MTB 18.220/MG). Diagramação: João Vicente Nogueira. Departamento Administrativo: Isabel Cristina de Paula
Dutra. Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra e Luciana Dutra. Assessor Jurídico: José Manoel Pereira. Distribuição: Júlio César de Paula Dutra.
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Os Diáconos Wendel Rezende e Rafael dos Reis Soares, foram ordenados Presbíteros dia 19 último, em cerimônia presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Pedro Cunha Cruz, realizada
na Catedral de Santo Antônio, na cidade de Campanha.
Que Deus abençoe os novos Padres de nossa Diocese.

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
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Inscrições abertas para seleção de projetos de iniciação
científica nas escolas estaduais mineiras
Projetos para os eixos de pesquisas Ubuntu/Nupeaas e Territórios de Iniciação científica, direcionados para estudantes e professores do ensino médio, podem ser inscritos até o dia 8 de setembro

Está aberto o período para
inscrição de projetos de autoria de estudantes e professores, como parte dos editais de
iniciação científica na rede de
ensino mineira. Conforme publicação no Diário Oficial Minas Gerais, o Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Educação
(SEE), estabeleceu o prazo, de
18 de agosto a 8 de setembro,
para submissão de projetos
relacionados aos eixos “Núcleo
de Pesquisa e Estudos Africanos, Afrobrasileiros e da Diáspora – Ubuntu/Nupeeas” e
“Territórios de Iniciação Científica (TICs)” no Ensino Médio
da Rede Estadual de Ensino.
Ao todo, serão selecionados
121 projetos de autoria de estudantes e professores, sendo
74 que farão parte do eixo de
pesquisa Ubuntu/Nupeaas e
47 que vão integrar os TICs,
que formarão coletivos de pesquisa em escolas estaduais. As
inscrições devem ser realizadas a partir do preenchimento do formulário eletrônico,
disponível neste link. O resultado está previsto para o dia
21 de setembro.
Os dois eixos fazem parte
do Projeto Iniciação Científica
no Ensino Médio, uma iniciativa do Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de
Estado de Educação (SEE), coordenado pela Superintendência de Modalidades e Temáticas Especiais de Ensino e pela
Superintendência de Ensino
Médio, Juventudes e Educação
Profissional.
O Projeto Iniciação Científica no Ensino Médio tem por
finalidade viabilizar e apoiar
a atividade de pesquisa e investigação científica em escolas da Rede Estadual de Ensino

Médio de Minas Gerais, para
estudantes, e conceder extensão de carga-horária a professores do Ensino Médio, para
que desenvolvam os projetos
de pesquisa selecionados.
A ideia é incentivar, apoiar,
valorizar e dar visibilidade à
produção e compartilhamento de conhecimentos e saberes, oportunizando aos estudantes e professores a identificação de problemas, da escola ou da comunidade, e a
construção coletiva de soluções
para resolvê-los ou minimizá-los.
A participação dos estudantes no projeto de pesquisa é
voluntária e os professores serão remunerados para a atividade de orientador de pesquisa, por meio da extensão de
carga-horária. Os interessados
deverão ler atentamente as
regras constantes nos editais
01/2017 e 02/2017. Os professores-tutores serão professores de Instituições de Ensino
Superior selecionados a partir
de um edital da Fundação de
Amparo à Pesquisa (Fapemig),
que chegarão com a missão de
orientar os professores-orientadores e os trabalhos do grupo de pesquisa.
Eixo
Para o eixo Ubuntu/Nupeaas, serão selecionadas 74 escolas, sendo uma por Superintendência Regional de Ensino
(SRE) e 10 escolas nas SREs de
Araçuaí, Metropolitana C e Teófilo Otoni. O caráter prioritário dessas SREs foi definido
em função do adensamento
de matrículas no Ensino Médio, dos índices de abandono
escolar, do Índice de Desenvolvimento Humano da região
e de violência juvenil. Cada

projeto poderá ter de 7 a 12
estudantes pesquisadores. Cada escola poderá inscrever um
projeto. Os professores orientadores, responsáveis pelo
acompanhamento dos estudantes pesquisadores, serão
selecionados a partir das regras descritas neste edital, sendo um professor por escola.
Os projetos desse eixo deverão se estruturar a partir da
linha de pesquisa Cultura, História, Trajetórias Político-Sociais e Científicas dos Africanos
e Descendentes em Diáspora,
e devem abordar uma das seguintes vertentes analíticas:
Cultura, memória, corporeidade e ancestralidade; Construção e fortalecimento das identidades afrodescendentes na
contemporaneidade; Participação social, comunitária e
política de combate ao racismo e à discriminação social;
Africanidades, Ciências, Engenharias e Tecnologias.
A carga horária semanal obrigatória voltada às atividades
de orientação das pesquisas
será de cinco horas, sendo realizada no contraturno. A carga horária obrigatória poderá
contemplar também atividades orientadas de ida a campo, não necessitando, portanto, que essas horas sejam cumpridas apenas no espaço interno da escola. O período de
vigência do Projeto Iniciação
Científica no Ensino Médio será de até 16 meses.
O Processo seletivo do Ubuntu compreenderá três etapas.
A primeira será a mobilização
e elaboração dos projetos de
pesquisa pelos professores e
estudantes e submissão ao Colegiado Escolar, para escolha
de um para representar a escola. A segunda fase é a aná-

lise dos projetos selecionados
na 1ª etapa, por equipe constituída pelo analista educacional responsável pelas Temáticas e Modalidades Especiais
de Ensino, pelo gestor do Programa Ensino Médio Inovador
(Proemi), e por um servidor da
equipe pedagógica ou supervisão da SRE.
Serão selecionados, no máximo, três projetos de pesquisa por SRE. Já as SREs de Araçuaí, Metropolitana C e Teófilo Otoni poderão submeter até
20 projetos. A terceira etapa
será a seleção final, realizada
pelo Núcleo Gestor do Ubuntu/Nupeaas.
Para participar dos projetos
de pesquisa do eixo Ubuntu o
estudante deve estar matriculado e frequente no 1º ou no
2º ano do Ensino Médio em
escola estadual; ser oriundo
de família com pais com baixa
escolaridade; ter interesse em
pesquisar uma situação-problema que seja de relevância
para a comunidade e atenda
à linha de pesquisa. Já o professor deve ser efetivo, com
atuação no Ensino Médio Regular ou EJA, dentre outros
pré-requisitos.
Para se inscrever as escolas
deverão preencher o formulário de inscrição do projeto,
cujo modelo está disponível
no Anexo I do Edital, a ser disponibilizado no Google Docs
pelas SREs. As fichas de inscrição dos estudantes pesquisadores, disponíveis no anexo II
do Edital, deverão ser preenchidas e anexadas em formato PDF ao formulário de inscrição do projeto no Google
Docs. A previsão para início do
projeto é em 28/9.
Os Núcleos de Pesquisas e
Estudos Africanos, Afro-brasi-

leiros e da Diáspora (Ubuntu/
Nupeaas) têm como enfoque
a promoção da igualdade racial pautada no reconhecimento da diversidade como elemento preponderante para o
desenvolvimento escolar.
“A iniciação científica vai ao
encontro dos desejos das nossas juventudes do Ensino Médio, que pleiteiam entrar no
ambiente acadêmico, algo que
é distante para alguns, principalmente, negros e negras que
vivem nas periferias. Nesse
sentido, os Nupeaas vêm dizer
a esses jovens que eles também são capazes e têm plenas
condições de estar na Universidade”, afirmou a superintendente de Modalidades e Temáticas Especiais de Ensino da
SEE, Iara Pires Viana.
Os Núcleos compõem agenda da Campanha Afroconsciência, que visa a efetivação da
lei nº 10.639/03, que estabelece a obrigatoriedade da inclusão no currículo oficial da
Educação Básica da temática
"História e Cultura Afro-Brasileiras".
Territórios de Iniciação
Científica
Os Territórios de Iniciação
Científica (TICs) apostam na
interação entre a Educação Básica e o Ensino Superior para
que a realidade, os anseios e
as trajetórias de vida dos jovens do Ensino Médio e os problemas que enfrentam em seus
territórios tornem-se objetos
de pesquisa. Para esse eixo de
pesquisa, cada escola pode
participar da seleção com um
projeto, com até sete estudantes pesquisadores e um professor orientador. Participarão
do Eixo, 47 escolas a serem selecionadas conforme as regras

do Edital 02/2017, sendo uma
escola por Superintendência
Regional de Ensino (SRE). A
carga horária semanal obrigatória voltada às atividades
de orientação das pesquisas
será de cinco horas, sendo realizada no contraturno.
O Processo de Seleção compreenderá a análise dos anteprojetos inscritos, bem como do currículo do professor
orientador, com base nos pré-requisitos e critérios descritos no edital. No ato da inscrição, deverão ser informados os dados de todos os estudantes e do/a professor/a
que comporão o coletivo de
pesquisa, além do anteprojeto, cuja elaboração deve partir de uma situação-problema
que se pretenda pesquisar. É
importante que os problemas
de pesquisa envolvam questões de relevância para a comunidade ou para a sociedade como um todo.
Para participar o estudante deve estar matriculado e
frequente no 1º ou no 2º ano
do Ensino Médio em uma escola estadual. O professor
orientador deve ser efetivo e
atuar como regente de aulas
no Ensino Médio Regular. Os
candidatos interessados deverão realizar a inscrição preenchendo o formulário de inscrição e de anteprojeto.
As inscrições deverão ser
realizadas online no período
determinado neste edital, podendo ser prorrogado a critério da equipe da SEE. O anteprojeto deverá ser inscrito
apenas uma vez, constando
os dados de todos os estudantes responsáveis por sua elaboração e condução. (Agência
Minas Gerais)

Fernando Pimentel se reúne com representantes dos
poderes do Estado para discutir crise financeira
Governador ressaltou esforço da gestão para manter o pagamento da folha salarial dos servidores mineiros e garantir serviços de qualidade à população
O governador Fernando
Pimentel participou, na manhã da última quinta-feira
(24/8), no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, de
reunião com representantes
dos poderes estadual para
discutir a crise financeira do
Estado e o pagamento da folha salarial dos servidores
mineiros. Pimentel destacou
o esforço do Governo para
regularizar a situação o mais
rápido possível.
Participaram do encontro
o presidente da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais,
Adalclever Lopes, o presidente do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, desembargador Herbert Carneiro, o procurador-geral de Justiça de
Minas Gerais, Antônio Sérgio
Tonet, o subsecretário do Tesouro Estadual, Paulo Duarte, e o secretário de Estado
de Governo, Odair Cunha.
“O objetivo dessa reunião
emergencial foi avaliar diagnósticos e discutir alternativas com o intuito de realizar o mais rápido possível o

pagamento da segunda parcela dos salários. Por uma
questão de fluxo de caixa e
diminuição dos repasses do
Governo Federal a Minas Gerais, não foi possível efetuar
todos esses depósitos ontem”, afirmou o governador.
Fernando Pimentel ressaltou que, no último dia 11 de
agosto, cerca de 75% dos servidores receberam integralmente o salário referente ao
mês de julho. “É com muito
esforço, trabalho e seriedade que temos enfrentado a
crise que afeta os estados
brasileiros. Em meio a tantos desafios, trato como prioridade a manutenção do pagamento dos servidores do
Estado de Minas Gerais dentro do mês subsequente ao
vencido. O nosso objetivo é
manter esse compromisso
com profissionais que tanto
se dedicam a prestar um serviço de qualidade à nossa
população”, disse.
O procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Antônio Sérgio Tonet, destacou

que o Governo tem trabalhado para buscar alternativas
para recuperar a arrecadação estadual. “A expectativa
do Governo é que a arrecadação vai melhorar em razão
do Refis. Agosto foi um mês
atípico, foi a pior arrecadação do Estado deste ano e a
expectativa é que no mês de
setembro, outubro e novembro, com o Refis, a situação
tende a se regularizar ou ficar não tão grave como está
hoje do ponto de vista financeiro”.
Antônio Sérgio Tonet também destacou a harmonia
entre os poderes para enfrentar a crise financeira. “As
instituições, como a Assembleia Legislativa, o Ministério Público, o Judiciário, o
Tribunal de Contas, compreendem a dificuldade do Estado nesse momento e também estão fazendo o seu dever de casa. Estamos aguardando e torcendo na expectativa que a situação melhore nos próximos meses”, finalizou.

Duas pessoas são presas com aproximadamente
40 pés de maconha em Cambuquira
Droga era cultivada na zona rural da cidade e era utilizada pra venda.
Pelo menos duas pessoas foram presas na manhã
desta quinta-feira (24) em
Cambuquira. Segundo a Polícia Militar, cerca de 40
pés de maconha e um re-

vólver foram apreendidos
durante uma Operação Antidrogas.
Ainda de acordo com a
PM, os suspeitos cultivavam a droga na zona rural

da cidade e depois vendiam.
Os homens foram presos
em flagrante e encaminhados para a delegacia de Três
Corações. (G1 Sul de Minas)
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Secretaria de Infraestrutura vai inaugurar Fábrica
de Bloquetes em parceria com Presídio
A Prefeitura de São Lourenço, através da Secretaria de
Infraestrutura Urbana inaugurou, neste sábado (26) a Fábrica de Bloquetes, em parceria com o Presídio de São Lourenço. A partir de agora, a Prefeitura vai poder utilizar o material produzidos na própria
cidade, destinados à pavimentação das ruas. Isso represen-

ta uma economia de aproximadamente 35% para o orçamento do município.
Além desta economia, os
benefícios da fabricação própria estão relacionados à redução de custo do produto,
logística de entrega (agilidade
e economia de tempo), e principalmente, à qualidade do
produto produzido. O bloque-

te será produzido com coeficiente de 35mpa, isso significa que a resistência e durabilidade do material será maior
em relação ao que era fornecido anteriormente.
Serão cerca de mil bloquetes produzidos diariamente,
com uma equipe de cinco detentos. A Prefeitura vai fornecer os insumos para a fabrica-

APAE presta contas da
Festa de Agosto 2017

Na manhã da última segunda-feira (21), os diretores da
APAE São Lourenço se reuniram
para fazer a prestação de contas da Festa de Agosto 2017
que este ano foi toda em prol
da instituição. Eduardo Gonçalves, Presidente Voluntário da
instituição acompanhado de
Raquel Rocha, Diretora da APAE
e André Mattos, Diretor Administrativo se reuniram e juntos
vieram a público mostrar os números e valores arrecadados.
“Essa foi a nossa preocupação a todo momento: em zelar
pela nossa APAE. Assim, apuramos um valor bruto de R$
73.610,69 (setenta e três mil,

seiscentos e dez reais e sessenta e nove centavos), sendo que
a Lei previa contemplação com
20% em rateio à três instituições, o que representa um valor de R$ 14.722,13 (quatorze
mil setecentos e vinte e dois
reais e treze centavos), onde
cada uma será contemplada
com a quantia de R$ 4.907,37
(quatro mil novecentos e sete
reais e trinta e sete centavos).
Desta forma o valor líquido
registrado para a APAE foi de
R$ 58.888,56 (cinquenta e oito
mil, oitocentos e oitenta e oito
reais e cinquenta e seis centavos). Lembro ainda que nesta
semana divulgaremos resulta-

do contendo detalhamento receitas tais como valores arrecadados com área de alimentação/
estacionamento, área de comércio, bilheteria, área de shows e
patrocínios. Também contemplaremos em relação as despesas: seguranças/apoio, custo total shows(diretos e indiretos),
locações, transportes, camarim,
energia elétrica, ecad, prestação
de serviços dentre outros. Nossa contabilidade(Fernando Noronha) está finalizando nesta data para posterior encaminhamento também à Prefeitura Municipal, atendendo anexo instituído
pela mesma visando prestação
de contas deste processo”.

ção do produto (areia, cimento, pedrisco e pó de pedra) e
em contrapartida, o Presídio
cederá o espaço e a mão de
obra dos detentos que estão
em regime semiaberto.
A Secretaria de Infraestrutura investiu cerca de R$38 mil
reais na compra de maquinário para a montagem da fábrica. De acordo com o Secretá-

rio da pasta, Marcelo Flori, este valor foi arrecadado após
um leilão de materiais não utilizados, realizado pela Secretaria. Dessa forma, foi possível
investir na fábrica. A expectativa é de que o valor investido
seja revertido em um período
de 10 meses após o início dos
trabalhos.
Pensando nas melhorias ne-

cessárias para a pavimentação
da cidade, a Secretaria busca
novas formas de atender à grande demanda acumulada de ruas que precisam de reestruturação. Dessa maneira, com a
produção local de bloquetes,
a Secretaria está realizando um
planejamento para os próximos
meses, que vai contemplar bairro a bairro através de mutirões.

São Lourenço promete um fim
de semana no céu e na terra

Este fim de semana promete muita diversão e atividades culturais em São Lourenço. A cidade vai receber
dois eventos inovadores, o
São Lourenço Coffee Music
e o X-Mantiqueira. Ambos
oferecem atrações gratuitas
para a população, com atividades para todos os gostos.
O X-Mantiqueira já é um tradicional evento que atrai pilotos de parapente de várias
partes do Brasil. O evento,
realizado pelo Clube de Voo
Livre de São Lourenço, em
parceria com a Confederação
Brasileira de Voo Livre, será
válido para compor o ranking
do campeonato mineiro 2017,
que dará vaga para o campeonato brasileiro 2018.
Neste ano, o público vai
apreciar também, além dos
espetáculos de voo livre - que
enchem o céu de cores e beleza - show de rock, comida
de boteco, sorteio de voo de
balão, wifi grátis e transmissão ao vivo da prova para os
internautas. Pensando tamOHospitalSãoLourençoestácomvaga
noProntoSocorro,paramédicoplantonistaenaMaternidade,paraenfermeiraobstétrica.
No caso dos médicos, até o dia 31 de
agosto de 2017 os interessados deverão
levarcurrículopessoalmentenoPSdoHospital,àssegundas,quartasesextas-feiras(o
diatodo),conversandocomocoordenador
doProntoSocorro,dr.LeonardodeGodoi.
Quanto às enfermeiras obstétricas, as
interessadas deverão ter a Especialização
(Pós-Graduação)emEnfermagemObstétricajáconcluídae,tambématé31deagosto,encaminharcurrículoatravésdoe-mail
curriculo@hospitalsaolourenco.com.br-ou,
então, colocando-o no porta-currículos situado na entrada do Departamento PessoaldoHospital(aoladodoCarnê).

Unidade Saúde Mental de São Lourenço agora
também é parceira do Projeto Crescer

A unidade Saúde Mental
de São Lourenço agora também é parceira do Projeto
Crescer. A proposta é criar
mais uma nova oficina de lazer para os usuários do CAPS
(Centro de Atenção Psicossocial).
A partir de agora, as aulas
de capoeira irão acontecer
todas ás quintas-feiras, no
período da tarde na Unidade. Essa parceria é de enorme importância para o CAPS,
um desejo de muito tempo
dos usuários do Serviço.
A Secretaria de Saúde,
através da unidade da Saúde
Mental agradece a todos do
Projeto Crer-Ser, em especial a Coordenadora Cláudia
e o professor e Instrutor Jibóia, pela grande parceria.

bém em promover uma atividade voltada para o meio
ambiente, o Clube de Voo Livre recebeu a doação de 5
mil mudas de ipê amarelo,
para que os pilotos possam
soltar nas cabeceiras de montanhas por onde passarem.
O X-Mantiqueira acontece na
rampa de voo livre na famosa montanha sagrada da cidade, a recepção do evento
será no restaurante Quinta
do Cedro.
Passando do céu para a
terra, na Praça Brasil estará
acontecendo o São Lourenço

Coffee Music, um evento inédito que vai trazer para a cidade palestras, gastronomia,
shows e o Campeonato Brasileiro de Baristas, com objetivo de promover e expandir a apreciação do café. A
programação está repleta de
atrações que começam de
manhã e seguem até à noite.
O encontro é gratuito e a expectativa é que cerca de 8 mil
pessoas prestigiem o evento,
movimentando aproximadamente R$2 milhões na cidade
e região, entre comércio, hotéis, bares, restaurantes e etc.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
O Presidente do Conselho Deliberativo do São Lourenço
Country Clube, usando de suas atribuições estatutárias (art.
50, Item II, letra B), vem através do presente, comunicar aos
associados que se encontra aberta as inscrições para registro
de chapa, sob legenda, para concorrer as eleições da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal do São Lourenço Country
Clube.
Inscrições estarão abertas do dia 13/08/2017 e encerradas
dia 31/08/2017 às 17h00.
		
Para homologação das chapas pelo Conselho Deliberativo, deverão ser preenchidos os seguintes requisitos:
1)
Petição subscrita por no mínimo 5% dos sócios proprietários em pleno uso de seus direitos sociais (no mínimo
22 sócios);
2) Chapa postulante a Diretoria Executiva:
Nas chapas eleitorais serão sempre completas com os nomes definidos para os seguintes cargos:
PRESIDENTE
1º VICE- PRESIDENTE
2º VICE- PRESIDENTE
Chapa postulante ao Conselho Fiscal:
As chapas eleitorais serão sempre completas
com os nomes definidos para todos os cargos.
As eleições se realizarão no dia 30 de Setembro de 2017,
em ASSEMBLEIA GERAL, com início às 12h00min se estendendo até às 17h00min, quando logo após será feita a apuração
dos votos para designar a chapa vencedora.
A dilatação do prazo da votação é para propiciar a todos os
sócios à oportunidade de uma participação mais ativa na vida
do clube, com isso o CONSELHO DELIBERATIVO convida e espera o comparecimento de todos os associados.
São Lourenço, 11 de Agosto de 2017.
____________________
Edson Jose Faria Rodrigues
Presidente do Conselho Deliberativo
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UFLA tem vagas abertas para professores
substitutos em seis áreas

Inscrições para seleção termina nesta quarta-feira (23). Candidatos serão avaliados com prova didática e de títulos.

A Universidade Federal de Lavras (UFLA) encerra nesta quarta-feira (23) as inscrições para o processo seletivo que vai escolher sete professores substitutos. Os selecionados vão trabalhar nos departamentos de Biologia, Ciência
da Computação, Engenharia, Administração, Medicina Veterinária
e Química.

Os selecionados serão contratados como temporários para substituição de professores afastados
para capacitações, gestação ou
outras situações de médio a longo
prazo. Serão 40 horas semanais
de trabalho em horários diurno
ou noturno, dependendo da vaga.
A seleção vai contar com prova
didática e prova de títulos dos can-

didatos. A previsão é que as provas aconteçam a partir de 11 de
setembro.
As inscrições podem ser feitas
até esta quarta-feira no site da pró-reitoria da UFLA. A taxa é de R$100
e deve ser paga até quinta-feira
(24). O edital completo também
está disponível no site da universidade. (G1 Sul de Minas)

São Lourenço Coffee Music
Palestras gratuitas, shows, gastronomia e Campeonato
Brasileiro de Baristas prometem movimentar a cidade

Hospital Escola de Itajubá faz primeiro
transplante de coração do Sul de Minas

O Hospital Escola de Itajubá
realizou o primeiro transplante de coração do Sul de Minas,
segundo o MG Transplantes. A
operação foi realizada na tarde
desta terça-feira (22) e durou
aproximadamente 5 horas.
O paciente que recebeu o
coração é um homem de 47

anos, morador de Brazópolis
(MG) que sofria de insuficiência cardíaca. Ele estava na fila
há três meses. Após o procedimento, o paciente foi levado
para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com um quadro
de saúde estável.
De acordo com o hospital,

a doadora foi uma mulher que
teve morte encefálica. Além do
coração, foram doados os rins, o
fígado e as córneas. Os rins foram
levados para Belo Horizonte, as
córneas vão para o banco de olhos
de Alfenas e o fígado será transplantado no próprio Hospital Escola. (G1 Sul de Minas)

BDMG reduz taxas de financiamento
para capital de giro

Essa é a segunda redução realizada pelo banco em 4 meses, facilitando o acesso ao crédito em todo o estado
O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) reduziu, novamente, suas taxas
para financiamentos a micro e
pequenas empresas. A partir
desta terça-feira (22/8), o capital de giro estará mais barato e
poderá ser utilizado para diversas finalidades, como o pagamento de funcionários, equilíbrio do fluxo de caixa, compra
de máquinas e equipamentos,
reposição de estoque e expansão do negócio, com taxas a partir 1,64% e prazo de até 48 meses para pagar (taxa anterior:
1,71%).
Para as regiões com IDH-M

abaixo da média dos IDH-M do
estado, a redução foi ainda maior:
de 1,55% para 1,48% ao mês,
com prazo estendido de até 51
meses para quitar o financiamento. Já o produto Minas Criativa, para o fomento da economia da cultura e do conhecimento, que era a partir de 1,60% ao
mês, passou para 1,53% a.m..
A iniciativa tem o objetivo de
estimular a economia por meio
da atividade empresarial, contribuindo para a geração de emprego e renda. “O BDMG reduz
suas taxas de financiamento alinhado aos compromissos do
Governo do Estado de Minas

Gerais com o desenvolvimento
das empresas mineiras e com
a retomada da atividade econômica”, pontua o presidente
do banco, Marco Crocco.
Em abril deste ano, 18 produtos do BDMG tiveram suas
taxas reduzidas em até 3,44 pontos percentuais (ano), alcançando todos os segmentos de atuação da instituição. A revisão
permanente dos preços é possível graças à queda na Selic,
captações feitas pelo banco com
custos mais baixos, redução dos
spreads e cortes de gastos internos realizados na atual gestão. (Agência Minas Gerais)

1ª parcela do 13º salário para aposentados e
pensionistas começa a ser paga nesta sexta-feira
Depósitos seguem até o 8 de setembro junto com a folha de pagamentos mensal do INSS.

Entre os dias 25 e 27 de
agosto, a cidade de São Lourenço, recebe a primeira edição do São Loureço Coffee
Music. O evento reúne uma
programação especial e gratuita para os amantes do café, proporcionando novas experiências, intercâmbio de
informações e aprendizado
sobre a bebida e seus grãos.
A programação inclui o “16º
Campeonato Brasileiro de Baristas” e a eleição e premiação do Melhor “Café da Serra da Mantiqueira”, além de
oferecer um ciclo de palestras, como a do especialista

Hélcio Júnior, da Unique Cafés Especiais, que abordará
o café especial como bandeira única. O especialista e um
dos organizadores do evento,
Jacques Pereira Carneiro, apresentará as reflexões sobre os
cafés especiais, enquanto o
também especialista Ari Quinta, da CarmoCoffees, abordará a globalização, a nova
geração, a evolução do século XXI e os impactos na produção dos cafés especiais.
O São Lourenço Coffee Music conta ainda com várias
atrações musicais que incluem
shows de Blues, Jazz, Moda

de Viola e MPB, além de uma
Vila Gastronômica, que reunirá o melhor da culinária
mineira. O São Lourenço Coffee Music é organizado pela Production Eventos e tem
como patrocinador a Unique
Café e Nespresso, com o co-patrocínio da Klabin e uma
realização da Rota do Café
e São Lourenço Convention
& Visitors Bureau. O evento
conta com o apoio da Prefeitura Municipal de São Lourenço, da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura,
Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.

Os aposentados e pensionistas em todo o país começam a receber a antecipação
da primeira parcela do 13º
salário a partir desta sexta-feira (25).
O depósito da gratificação
será realizado junto com a folha de pagamentos mensal do
INSS, que começa a ser depositada nesta sexta e vai até o
dia 8 de setembro.
Segundo a Previdência Social, mais de 29,2 milhões de
beneficiários receberão a primeira parcela do abono anual, que corresponde a 50% do
valor do 13º e representa uma
injeção extra na economia de
pelo menos R$ 19,8 bilhões
nos meses de agosto e setembro.
Para quem ganha um salário mínimo (R$ 937), os pagamentos serão realizados entre
os dias 25 de agosto e 8 de
setembro. Já os segurados que
ganham acima do valor receberão entre os dias 1º e 8 de
setembro.
Não haverá desconto de
Imposto de Renda nesta primeira parcela. De acordo com
a legislação, o IR sobre o 13º
somente é cobrado em novembro e dezembro, quando
será paga a segunda parcela
da gratificação natalina.
Aposentados e pensionistas, em sua maioria, receberão 50% do valor do benefício.

A exceção é para quem passou a receber o benefício depois de janeiro. Neste caso,
o valor será calculado proporcionalmente.
Os segurados que estão em
auxílio-doença também recebem uma parcela menor que
os 50%. Como esse benefício
é temporário, o INSS calcula
a antecipação proporcional
ao período. Por exemplo, um
benefício iniciado em janeiro
e ainda em vigor em agosto
terá o 13º terceiro salário calculado sobre oito meses. O
segurado receberá, portanto,
metade desse valor. Em dezembro, caso ainda esteja afastado, o segurado irá receber
o restante. Se tiver alta antes,
o valor será calculado até o
mês em que o benefício vigorar e acrescido ao último pagamento do benefício.
O advogado de Direito Previdenciário João Badari, sócio
do escritório Aith, Badari e
Luchin Advogados, observa
que a segunda parcela será a
diferença entre o valor total
do abono anual e o valor da
parcela antecipada e será paga juntamente com os benefícios relativos ao mês de novembro.
Segundo Badari, não têm
direito ao 13º salário os segurados que recebem os seguintes benefícios: amparo
previdenciário do trabalhador

rural; Benefício de Prestação
Continuada da Lei Orgânica
da Assistência Social (BPC/LOAS) e Renda Mensal Vitalícia
(RMV); amparo assistencial
ao idoso e ao deficiente; auxílio-suplementar por acidente de trabalho; pensão mensal vitalícia; abono de permanência em serviço e salário-família.
O advogado reforça que,
caso o segurado do INSS que
tenha se aposentado este ano
ou recebido um benefício previdenciário em 2017, por período inferior a 12 meses, terá direito a gratificação de forma proporcional.
“A única exigência é a espécie do benefício; normalmente, terão direito ao 13º
salário todos os que receberem os seguintes benefícios
da previdência social: auxílio-doença, auxílio-acidente, salário-maternidade, aposentadoria, pensão por morte e auxílio-reclusão”, alerta.
Badari ressalta que a Constituição Federal prevê que o
13º dos segurados da Previdência Social deve ser pago
com base no valor integral dos
benefícios ou da aposentadoria recebida pelos beneficiários durante o ano, considerando o valor dos proventos
do mês de dezembro. O benefício todo deverá ser pago
até o final do ano. (G1)

www.sljornal.com.br

DOMINGO, 20 DE AGOSTO DE 2017

7

Minas Gerais registra crescimento de
5% na abertura de novas empresas

Inovações patrocinadas pelo Governo do Estado, com a implantação do Sistema de Registro Mercantil (SRM) na Jucemg, têm sido fundamentais para dar agilidade aos negócios

Mesmo enfrentando a crise econômicanacional,MinasGeraisapresentou crescimento de 5% no número de empresas abertas de janeiro a julho deste ano, quando comparado ao mesmo período do ano
passado.
Asinformaçõesforamdivulgadas
pela Junta Comercial do Estado de
MinasGerais(Jucemg),autarquiado
Governo do Estado, vinculada à Secretaria de Estado de Fazenda (SEF).
De acordo com a Jucemg, foram
constituídas 24.650 empresas em
todo o estado no período de janeiro
a julho de 2017, enquanto nos sete
primeiros meses do ano passado o
total de empresas abertas em todas
as regiões de Minas Gerais chegou
a 23.494 novos negócios.
Entre os sinais que retratam recuperação dos indicadores está o
item da indústria classificado como
“construçãodeedifícios”,cujonúmero de empresas abertas chegou a
992, enquanto as extinções somaram 479 nos primeiros sete meses
deste ano.
Já no comércio, o item “restau-

rantesesimilares”tambémapresentou reação, com abertura de 1.175
estabelecimentos e fechamento de
899.
Segundo a diretora de Registro
Empresarial da Jucemg, Lígia Xenes,
a movimentação mensal no órgão
tem uma média que não varia muito,entretanto,ocrescimentonaabertura de novas empresas precisa ser
ressaltado.
“Estamos trabalhando para desburocratizar cada vez mais a abertura de novas empresas, bem como o
processo de baixa ou fechamento
de empresas, por meio do Registro
Digital, que integra 128 municípios
mineiros”, afirma.
Ela observa que a integração é
importanteparaocidadão,mastambém para o Estado e os municípios
terem conhecimento, para finalidades diversas, de todas as atividades
econômicas estabelecidas.
A primeira etapa para abrir um
novo negócio é a consulta de viabilidade, apresentando informações
como endereço, atividade e o nome
da futura empresa. Com a participa-

ção do município no levantamento,
aJucemgtemacompetênciaderesponder positiva ou negativamente
em poucos dias.
Algumtempoatrás,ademorade
mesesnãoeraapenasparaabriruma
empresa, mas também para fechá-la em Minas Gerais. Com a implantação do registro simplificado a Jucemg realiza o fechamento em apenasdoisdias,trabalhointegradocom
os órgãos fiscais e arrecadadores,
como Receita Federal, Receita Estadual,INSSeCaixaEconômicaFederal
(CEF).
“Se a empresa tiver alguma dívida,isso não serámaisempecilho para encerrar as atividades. O débito
será cobrado das pessoas físicas responsáveis pela empresa”, explica a
diretora da Jucemg.
Modelo mineiro vai a outros estados
O Sistema de Registro Mercantil
com Registro Digital -- desenvolvido
pelaJucemgeSebraeMG--temdespertadoaatençãodasjuntascomerciais de outros estados. Ceará e Roraima já implantaram o modelo mi-

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

neiro,enquantoMatoGrossodoSul,
Distrito Federal e Rio Grande do Sul
tambémmanifestaraminteresseno
sistema pelas funcionalidades que
ele apresenta.
No novo sistema tudo é digital e
permite a validação do CEP de qualquer lugar, pois ocorre via web, enquanto o anterior precisava dos papéis e tudo se resolvia pessoalmente nas estruturas da Jucemg. Hoje se
utiliza papel apenas para as procurações protocoladas no órgão.
Microempreendedor individual
Também nos sete primeiros me-

ses do ano, a formalização dos MicroempreendedoresIndividuais(MEIs)
registrou queda de 17% em Minas
Gerais. Noanopassadoforam109.980
profissionais que se tornaram MEIs
e, neste ano, 90.782.
O número de microempreendedores individuais que deram baixa
em seus registros de janeiro a julho
deste ano (6.099) foi 41% menos do
que no mesmo período do ano passado(10.251),segundoinformações
do Sebrae MG. Conclui-se que houve menos formalização de MEI em
2017, mas também houve menos

fechamento.
O MEI é um cidadão que trabalha como autônomo, mas se
legaliza para ser um pequeno
empreendedor, que passa a ser
enquadrado no regime de tributação Simples Nacional, ficando isento de tributos federais,
como PIS, Cofins, Imposto de
Renda, entre outros. Existem
alguns critérios para fazer o cadastro e o principal deles é ter
faturamento de até R$ 60 mil
por ano, ou seja, R$ 5 mil por
mês. (Agência Minas Gerais)
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