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Família doa órgãos no
Hospital de São Lourenço
Família de paciente falecido no Hospital autorizou doação de órgãos

(pág 06)

Saúde

Equipe/Hospital São Lourenço: dr. Leonardo (plantonista/UTI), Maria Rita, Alexandra (enfermeiras/UTI) e Anderson (assistente social), os dois últimos da CIHDOTT.

Provas de concurso são
canceladas em Caxambu (pág 05)

Queda de barreiras na
BR-354, em Itamonte (pág 06)

Entorno da prefeitura
será revitalizado (pág 07)
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jornalismo@portalalternativa.com.br

Variam, conforme a cultura
política de cada país, as reações e o interesse que desperta a vida particular das personalidades públicas.
Nos Estados Unidos, a imagem presidencial se constrói
de modo a contentar um ideal
doméstico de classe média. Sabe-se o nome do cãozinho da
família, a Casa Branca é ao mesmo tempo residência e sede
administrativa, fotógrafos se
dedicam a registrar momentos
em que o presidente vive como simples pai e marido.
Adquirem poder de especial
comoção, portanto, as revelações –e, mais ainda, os negaceios– de algum envolvimento
extraconjugal do chefe de Estado. Na França, um exemplo
oposto, aventuras românticas
e adultérios longamente mantidos se recebem com indiferença, quando líderes de Estado cedem a seus riscos e tentações.
Um pouco entre uma coisa
e outra, o Brasil consegue chegar a uma espécie de equilíbrio
no tratamento desse tema pela opinião pública.
Casos extraconjugais de políticos e governantes, não ra-

ro resultando em filhos fora
do casamento, são vistos com
moderada curiosidade. Para
que se transformem em escândalo, outros ingredientes
são necessários –e, sem dúvida, não faltam.
Há alguns anos, tornou-se
rumoroso o envolvimento do
senador Renan Calheiros (PMDB-AL) com a jornalista Mônica
Veloso.

DRA. RENATA FONSECA
Dermatologia, Alergia
e Imunologia
Coluna
Popular

Cuidados básicos
de limpeza da face
No inverno muitas pessoas
acabam usando sabonetes mais
suaves por conta da tendência
da nossa pele ﬁcar mais seca
nessa época do ano.
Porem no verão, a maioria
das pessoas sente necessidade de sabonetes que limpam
com mais eﬁcácia retirando
o excesso da oleosidade. Logico que isso não é uma regra, mas se aplica a uma grande parcela da população brasileira, uma vez que apresentamos peles mistas a oleosas.
Devemos fazer a limpeza
da nossa pele duas vezes ao
dia, de manhã e à noite, para evitar o acúmulo de oleosidade e resíduos (maquiagem e outros cosméticos, poluentes etc.).
Esses resíduos que não são
retirados da nossa pele vão obstruindo os poros, o que leva ao
surgimento de cravos e espinhas,
e pior, contribuem para o envelhecimento precoce.
Devemos usar sabonetes de
preferencia líquidos e que sejam adequados para cada tipo
de pele, porque ao contrario

do que muita gente pensa, os
sabonetes podem causar sim
muita irritação quando usados
de forma incorreta.
Por exemplo:
Peles oleosas a mistas, o
ideal é optar por sabonetes
à base de ingredientes adstringentes com alfa-hidroxiácidos e enxofre, ingredientes que favorecem a remoção
das impurezas e a desobstrução dos poros.
Peles secas e normais, o ideal são os sabonetes líquidos,
com pH neutro, e complementação do processo com loção
ou leite (creme) de limpeza.
E os tônicos?
O uso dos tônicos não é obrigatório, mas podem ser usados principalmente para peles
mais oleosas.
Eles ajudam a remover o resto de resíduo que o sabonete
pode ter deixado durante a limpeza, podendo ser usado também como demaquilante.
Então ﬁca a dica: pra saber
melhor qual o sabonete ideal
pra sua pele procure seu dermatologista!

SIMONE GANNAM

O bolso e o coração

A acusação de que o funcionário de uma empreiteira havia
se encarregado de pagar a pensão devida por Renan à jornalista, com quem tivera um ﬁlho,
por pouco não determinou a
cassação do peemedebista por
seus colegas do Senado.
De peripécia amorosa, o assunto passou a ter implicações
para o bolso dos contribuintes
e para a estrutura, que se quer

impessoal, dos negócios públicos. É neste ponto, na visão
desta Folha, que cumpre aos
meios de comunicação iluminar o que se passa.
Do mesmo modo, as declarações da jornalista Miriam Dutra a respeito de seu romance
com o ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso teriam pouco mais que um vago interesse
histórico, não fosse a denúncia
que as acompanha.
A jornalista apresentou contrato que ﬁrmou em 2002 com
a empresa Brasif, dedicada à
gestão de lojas de duty-free,
para um trabalho que diz não
ter realizado –seria uma forma
de disfarçar remessas de dinheiro que FHC teria endereçado à jornalista, em benefício
do ﬁlho desta.
Tanto o ex-presidente como
a empresa negam tal ﬁnalidade, mas restam dúvidas razoáveis sobre as circunstâncias
do contrato.
É esse o aspecto que cumpre
esclarecer, não importando para ninguém o que este ou aquele político faz de sua vida amorosa. O bolso, parodiando Pascal, tem razões que o coração
desconhece.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Ela intercede por nós!
Havia uma festa de casamento em Caná da Galileia. Maria
foi convidada, juntamente com
Jesus, que levou consigo os
apóstolos.
No meio da festa, faltou vinho, que era a única bebida mais
comum na época. Maria percebeu. Provavelmente estava sentada à mesa, ao lado de seu Filho. Bem baixinho, sem que ninguém percebesse, disse a Jesus:
“Eles já não têm vinho” (Jo 2,3).
O que havia no íntimo de Maria
ao dizer estas palavras ao Filho?
Não era um pedido. Ela expressava simplesmente um desejo
íntimo e profundo. Não gostaria
que os esposos e os de casa passassem vergonha por falta de
vinho. Jesus nunca havia feito
milagres. O que Maria queria
de seu Filho? Jesus, não tinha
vontade de realizar milagres.
Sua hora ainda não havia chegado, dissera Jesus. Maria conhecia tão bem seu Filho que,
sem esperar, chamou os que
serviam à mesa e lhes disse: “Fazei tudo aquilo que Ele vos disser” (Jo 2,5). Jesus, conhecendo
o desejo íntimo e intenso de sua
mãe, apressou a sua hora, realizou o seu primeiro milagre,
transformando a água em vinho,
um vinho bem melhor do que

o que fora servido antes.
O coração da Mãe de Jesus
devia bater de alegria ao ver
seu desejo realizado pelo Filho,
em favor dos noivos. Assim, o
primeiro milagre de Jesus, foi
grandioso e foi feito, por intercessão de Maria.
Como é grande o poder de
intercessão de Maria diante de
seu Filho! Será que Jesus pode
recusar um pedido de sua mãe
a nosso favor? Certamente que
não. Costuma-se ouvir dizer:
“Pede para a Mãe, que o Filho
atende”. Com certeza, Maria está constantemente intercedendo por nós junto a seu Filho.
Muitas vezes, a hora do Senhor
ainda não chegou, mas, diante
de uma súplica de sua Mãe, Ele
apressa sua hora e nos atende.
Quantas graças são derramadas
em nós e em nossas vidas, por
meio da poderosa intercessão
de Maria! Todo pedido de Maria é comando para Jesus, porque Ela é sua Mãe.
Conscientes da poderosa intercessão de Maria, peçamos
a Ela as graças de que necessitamos certos de que, nunca
ao seu socorro alguém recorreu em vão...
Fonte: Maria nosso sim a Deus
– Frei Battistini

Falando ao
Coração
sigannam@yahoo.com.br

Convite
Imagine que hoje chega às suas
mãos um convite para uma completa renovação. Você está sendo chamado a começar tudo do zero, abandonando tudo o que ﬁcou para trás.
Seu olhar deve estar ﬁxo no hoje,
presente maior. Hoje, viva como se
fosse o último dia de sua vida terrena, conﬁante numa vida fora do alcance de seus olhos, plena e eterna.
Você está sendo convidado a
abandonar todas as suas idéias ﬁxas, preconceitos e situações tidas
como deﬁnitivas e imutáveis. Tudo
pode ser mudado, se houver disposição, coragem e atitude concreta. Se não dá pra fazer este caminho de volta sozinho, não se
sinta diminuído. Peça ajuda num
gesto grandioso de humildade. E
acredite que na sua volta há anjos
que te conduzirão nesta empreitada difícil, porém muito válida.
Você está sendo convidado a pedir perdão e a perdoar, a amar para poder ser amado depois, a aceitar as coisas e as pessoas e a buscar um aperfeiçoamento constante ao invés de ﬁcar apontando os
erros e os defeitos alheios. Isso
verdadeiramente funciona.
Você está sendo convidado a olhar
tudo com olhares positivos, a ver o
lado bom das coisas e das pessoas,
a enxergar um crescimento por trás
da queda e uma puriﬁcação depois
da lágrima. Você está sendo chamado a empurrar as pedras do sepulcro da sua existência que te levam
a se fechar no seu mundo cômodo,

onde só tem valor a sua própria verdade. Você está sendo convidado a
“vir para fora” e enfrentar a beleza
da vida com todos os desaﬁos que
ela apresenta diariamente, na certeza de que, apesar do medo, da
angústia e da insegurança, é preciso dar o primeiro passo para que a
chegada se concretize, pois a largada já foi dada e você não pode ﬁcar
parado esperando que os milagres
aconteçam.
Você está sendo convidado a sair
do seu egoísmo e pensar no outro,
a entender e a viver considerando
que faz parte de um mundo onde
a sua omissão contribui para a manutenção do estado atual da sociedade e que se algo não vai bem,
a responsabilidade não é só das
autoridades constituídas, mas é
antes de tudo, de quem não se envolve e não participa do processo
de mudança que se inicia com pequenos gestos aparentemente insigniﬁcantes para o contexto.
Você está sendo convidado a olhar
este tempo, não só como mais uma
quaresma onde você deixa de comer ou beber algo...Você está sendo convidado, literalmente, a celebrar a sua existência, o amor de
Cristo por você a ponto de se entregar por toda a humanidade e,
principalmente, você está sendo
convidado a viver e experimentar
o verdadeiro sabor da vitória, a mudança, a abertura, a plenitude...
Aceite o convite. Conﬁrme sua
presença nesta festa!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Você sabe o que é uma
sombra ASSADA?

Tendências vêm, tendências
vão, mas alguns clássicos da
maquiagem estão sempre em
alta. Precisando de novidades
para agradar aos consumidores, as empresas se reinventam
e criam novas maneiras de melhorar seus produtos.
A novidade nas prateleiras são
as sombras baked (em inglês,
assado). Elas são chamadas assim porque são assadas em um
forno especial, que retira toda
a água presente na fórmula, restando apenas o pó, que ﬁca mais
pigmentado e ﬁninho. Com isso, a qualidade da maquiagem
aumenta e o resultado ﬁnal é
bem mais duradouro que das
sombras tradicionais.
As sombras comuns, que são
feitas de pó misturado com co-

rantes e aglutinantes, são prensadas já em sua própria embalagem. Na tecnologia baked, o
pó pigmentado recebe água e
são assados em discos de terracota. O processo dura de 24
à 48 horas, até perderem toda
a umidade. O seu formato é
ovalado e suas cores ﬁnais mais
puras e brilhantes.
Desenvolvida com a função
de valorizar ainda mais o olhar,
sua formulação possui maior
aderência e alta cintilância,
apresentando textura diferenciada. Isso permite uma múltipla utilização: se aplicada com
pincel molhado, as cores ﬁcam
mais intensas e vibrantes. Se
aplicada com pincel seco, o resultado será de cores mais suaves e naturais.
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Governador anuncia contingenciamento de R$ 2
bilhões em Minas Gerais para enfrentar a crise

CARLOS LOURENÇO
Falando Sério

colunafalandoserio@yahoo.com.br

Fernando Pimentel garantiu que a redução dos custos da máquina
pública não irá afetar a prestação de serviços à população
Diante do cenário ﬁscal e ﬁnanceiro desaﬁador pelo qual
atravessa o Estado, o governo
de Minas Gerais cortou em R$
2 bilhões as despesas operacionais e de custeio da máquina pública. Em coletiva à imprensa nesta segunda-feira
(22/2), no Palácio da Liberdade,
em Belo Horizonte, o governador Fernando Pimentel anunciou o contingenciamento do
orçamento, mas deixou claro
que a prestação de serviços à
população não será afetada.
Ao lado dos secretários de
Estado Helvécio Magalhães (Planejamento e Gestão), José Afonso Bicalho (Fazenda) e Odair
Cunha (Governo), o governador
fez um balanço da situação ﬁnanceira do Estado nos últimos
anos e destacou a intenção do
governo de fazer com que a
máquina pública de Minas Gerais caiba dentro do orçamento, o que não vinha acontecendo nas gestões anteriores.
“A nossa situação é grave.
Herdamos um Estado absolutamente desequilibrado do ponto de vista ﬁscal. Estamos fazendo um esforço muito gran-

de para ajustar as contas do
Estado. É um momento que
exige decisões corajosas, mas
nós vamos enfrentar e tomar
decisões ousadas”, disse. “Vamos nos desdobrar para que
esse corte não signiﬁque nenhum prejuízo para a população, da prestação de serviços
públicos, nem na saúde, nem
na segurança, nem na educação”, completou o governador.
Uma das prioridades do governo Pimentel, a educação não
sofreu cortes. Obteve, inclusive, um ajuste orçamentário de
R$ 125 milhões.
Fernando Pimentel ainda ressaltou que os compromissos
por ele assumidos, como a participação popular nas decisões
do Estado, estão mantidos. “Não
temos dúvida de que Minas Gerais tem capacidade para reverter essa situação. Não vamos
abrir mão dos mecanismos de
participação popular que construímos nesse primeiro ano de
governo, como os Fóruns Regionais de Governo”, salientou.
A medida anunciada nesta
segunda-feira diz respeito ao
Decreto 46.949 publicado no

DOM ZECA

“Minas Gerais” da última quinta-feira (18/2). Ela faz parte de
um conjunto de ações que estão sendo desenvolvidas pelo
governo. Outra iniciativa é o
envio para a Assembleia Legislativa de um projeto de lei propondo reformulações e ajustes
para tornar o Estado mais enxuto e eﬁciente. “Não é uma
simples reforma administrativa, nós vamos propor um verdadeiro pacto pela eﬁciência
do Estado”, ﬁnalizou.
Detalhamento
O secretário de Planejamento e Gestão, Helvécio Magalhães, explicou que o corte de
R$ 2 bilhões é muito signiﬁcativo. Segundo ele, o Estado possui um orçamento de cerca de
R$ 92 bilhões e o conjunto das
despesas ditas discricionárias
são cerca de R$ 9 bilhões e,
dessas, algumas não transitam
diretamente no caixa único, por
exemplo os recursos do governo federal. “Então, tirando as
despesas obrigatórias do Estado e essas despesas que não
passam pelo caixa único sobram
ao Estado para gerenciamento
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R$ 5,2 bilhões. Assim, desse
total, passaremos para R$ 3,2
bilhões”, explicou.
Helvécio destacou que o esforço do governo é para melhorar a qualidade da gestão.
“Nós encontramos muitos gastos desnecessários e recursos
muito mal utilizados no aspecto gerencial. Estamos desde
2015 em um esforço enorme
em cada contrato, por menor
que seja, e essa é uma determinação clara. As secretarias
de Planejamento e da Fazenda
cuidam disso cotidianamente
e fazem negociações diárias
com todo o governo”, aﬁrmou.
De acordo com o secretário,
o déﬁcit das contas ainda é signiﬁcativo, mas será reduzido
em R$ 2 bilhões. “Vamos caminhar progressivamente para
reduzir esse déﬁcit”, acrescentou. Helvécio Magalhães também frisou que a ﬁnalidade básica do Estado, que é o atendimento à população, não será afetada. “Não tem nenhum
risco. Não vamos comprometer
os serviços do Estado, sejam
diretos ou através dos municípios”, assegurou.

Depois de um longo tempo a Coluna Falando Sério esta de volta
ao São Lourenço – Jornal. Com o intuito de contribuir com o desenvolvimento da cidade de São Lourenço, a Coluna Falando Sério propõe interagir, com a comunidade, através de idéias, criticas, elogios
e sugestões. Espero poder fazer uma parceria com o leitor, para juntos colaborarmos, na construção de uma cidade cada vez melhor.
Entre e deixe o seu recado: colunafalandoserio@yahoo.com.br

Sociedade Musical Antônio de Lorenzo

É um orgulho para a cidade de São Lourenço, ter músicos talentosos e com grande amor e dedicação a arte da música. Sempre que tem uma apresentação, o sucesso de público é sucesso
garantido. Também quem não gosta de ouvir uma boa música
apresentada por uma equipe, com tamanha qualidade? No entanto, a Sociedade Musical Antônio de Lorenzo precisa de apoio,
pois a manutenção não é barata. Seria muito bom, para nossa
cultura, que a Sociedade Musical Antônio de Lorenzo tivesse
mais espaço promovido pela diretoria de cultura e passasse a
realizar mais apresentações, nos ﬁnais de semana e feriados.
Setores do comércio poderiam ajudar na aquisição de um veículo, para transporte de músicos e instrumentos. Vamos apoiar
a cultura investindo na Sociedade Musical Antônio de Lorenzo.

Praça da Estação

Bebê da Semana

A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Falecimento
A cidade de São Lourenço, perdeu no último dia 09, uma de
suas ﬁguras populares, Antônio
Cruz Filho, popular Toninho Branco e também Salim. Jogador do
Esporte Clube São Lourenço, comerciante, componente dos Corais Santa Cecília da Paróquia de
São Lourenço, Coral Bach de São
Lourenço e Coral Mauricio França Mendes. Deixou um grande
número de amigos, que conquistou durante toda sua vida entre
nós. Hoje, Salim Saiu, mais entrou
para as páginas da nossa história,
e sabemos, como disse Santo
Agostinho: “A morte não é nada,
apenas passamos para o outro
lado do caminho...” Quero expressar meus sentimentos a todos os familiares, em especial a sua
esposa Lourdes, seus ﬁlhos Marcos e Jane. Que Deus possa consolar cada coração. Que nosso amigo descanse em paz!!!

Felipe Machado da Silva, é
nosso Bebê da Semana. Nascido em 06 de agosto de 2015,
o simpático garotão é filho de
Gemile Machado e Bruno Ribeiro da Silva. Que Deus abençoe Felipe, dando-lhe saúde
e paz, concedendo-lhe vida
longa e feliz.
Uma das mais importantes e históricas praças da cidade de
São Lourenço. Foi porta de entrada do desenvolvimento da cidade e palco de grandes eventos. Hoje esta totalmente abandonada, por essa administração municipal, que nada faz para
embelezar esse espaço turístico.
A praça esta suja, sem pintura, sem ﬂores e em estado de total abandono. Fica difícil de entender o que passa na cabeça da
administração municipal. Uma praça tão importante e situada
diante do nosso segundo e mais importante atrativo turístico,
que é o Trem das Águas, estar em total estado de abandono.
Fica a pergunta: será que a atual administração municipal tem
idéia de como a praça é importante para o turismo da cidade?

Televisão

Palco do Calçadão

Aniversário

Neusa Nogueira (irmã do ex prefeito Nega Véia), participou
no último dia 15, do show de calouros do Programa do Ratinho, no SBT. A cidade de São Lourenço, foi bem comentada pelos jurados, e Neusa mostrou sua bela voz. Parabéns!!!

Bazar

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

EXPEDIENTE

Completando mais um aniversário neste dia 23, nossa amiga
Ivana Santiago Swerts, para quem enviamos nossos votos de
saúde, paz e felicidades, rogando a Deus muitas bençãos para
a sua vida. Parabéns!!!

Está sendo realizado na Cripta da Igreja Matriz de São Lourenço (em frente a Casa Paroquial), um bazar em pról da Semana Santa 2016 da Paróquia de São Lourenço. Colabore conosco
doando roupas, calçados e acessórios.

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.

Eu juro que
gostaria de entender, o que
passa na cabeça da atual administração! O
palquinho do
calçadão I, local de diversos
eventos de sucesso foi inviabilizado pela
atual administração, que por
ﬁm acabou por retirá-lo do calçadão. Agora ﬁca difícil saber
quanto São Lourenço perde em lazer e cultura?
No palco do calçadão tivemos grandes apresentações e todas
com sucesso de público. Foi um espaço, onde talentos da cidade
podiam se apresentar entretendo moradores e visitantes. Era uma
boa opção para nossos artistas ganharem honestamente o seu sustento. Tínhamos uma opção variada de eventos, que eram as nossas opções de lazer e cultura, nos ﬁnais de semana e feriados.
Hoje os moradores da cidade têm que ﬁcar no calçadão assistindo e ouvindo as apresentações, que acontecem dentro do
hotel Metrópole, se quiserem algum atrativo cultural. Isso é
uma vergonha!

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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‘Águas Minerais de MG’
demite funcionários
em 3 cidades da região
Empresa subsidiária da Copasa anunciou desligamento de 52 funcionários.
Sindicato que representa trabalhadores acionou o Ministério Público.

Funcionários da empresa
Águas Minerais de Minas Gerais, em Cambuquira (MG),
Caxambu(MG) e Lambari (MG),
estão sendo demitidos. O sindicato que representa os trabalhadores acionou o Ministério Público para tentar impedir
que isso aconteça, já que os
funcionários são concursados.
Ao todo, 52 funcionários da empresa, que é uma subsidiária
da Copasa, receberam aviso de
desligamento da empresa.
“Todo mundo ficou apreensivo né. Perder o emprego nessa empresa ainda, é difícil”,
disse o operador de máquinas
Adir Soares Teixeira.
Desde 2007, a empresa tinha o direito de explorar os
recursos hidrográficos das ci-

dades de Araxá (MG), Lambari (MG), Caxambu (MG) e Cambuquira (MG). Mas, oito anos
depois, alegou prejuízos de
cerca de R$ 8 milhões e decidiu romper o contrato com o
governo do Estado. No entanto, o presidente da empresa
disse na época que as demissões estavam descartadas.
O sindicato que representa
os trabalhadores já acionou o
Ministério Público para reverter as demissões. Segundo a
entidade, esses funcionários
são concursados e não poderiam ser demitidos.
“A empresa continua a atividade que eles exerciam, estão sendo contratadas outras
pessoas para fazer o trabalho
que eles faziam”, disse o se-

Faculdade Victor Hugo: MEC
divulga mapa das instituições
inovadoras e criativas!
O MEC acaba de divulgar o
Mapa da Inovação e Criatividade na Educação Básica.
Foram considerados aspectos de gestão, currículo, ambiente, métodos e articulação
com outros agentes. Uma das
instituições reconhecidas como
inovadoras foi a Escola Municipal Ana Carlos da Silva, em
Itanhandu – MG.
O trabalho nesta escola foi
objeto de análise de um artigo
produzido em 2015 pela aluna
do Curso de Pedagogia da Faculdade Victor Hugo, Renata
Ribeiro Vieira, bolsista da FAPEMIG (Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais), que foi orientada pela
Profª Joana Pires Luiz da Costa
que ministra a Disciplina de
Gestão e Análise Ambiental no
Curso de Pedagogia.
O artigo intitulado “Relação
Afeto-Educação à Luz da Escola da Ponte” traz um estudo das
novas tendências transdisciplinares da educação, com ênfase na importância da afetivida-

Professora Joana

Professora Renata

de para a aprendizagem.
Suas conclusões apontam para o fato de que o envolvimento dos pais, da comunidade,
bem como a presença da natureza e o trabalho da agroecologia (que tem ênfase nas
inter-relações, na transdisciplinaridade e no envolvimento
com o espaço local) inﬂuenciam
positivamente a aprendizagem,
o desenvolvimento integral e

a motivação dos alunos por
meio da energia do afeto, facilitando mudanças comportamentais e no modo de pensar,
deixando-os mais questionadores, críticos e pertencentes
ao ambiente. A Prof. Leila R.
Direzenchi 9Diretora Pedagógica da FVH) parabeniza a Prof.
Joana e sua Pedagoga Renata
Vieira pelo trabalho desenvolvido e reconhecido pelo MEC!

cretário do Sindágua, Adilson
Ramos.
O Ministério Público já notificou a Copasa e o governo
do Estado. A recomendação
da Promotoria é de que seja
elaborado um novo plano de
demissões ou que os trabalhadores sejam remanejados para outros setores.
“A gente quer que a empresa reconheça o nosso concurso e abra as portas pra gente
aí fora, ela tem tantos lugares
pra reabsorver a gente”, disse
o operador de máquinas Luiz
Carlos de Souza.
A Codemig informou que até
o 3º trimestre deste ano, vai
continuar fazendo o envazamento até uma nova empresa
assumir os trabalhos.

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

O Pai espera por você
Este é o tempo privilegiado em que o Pai está de braços
abertos esperando cada um dos seus ﬁlhos!
Na parábola do ﬁlho pródigo,
o personagem mais importante não é o ﬁlho desnaturado
que acaba extorquindo da herança a parte que lhe cabe, que
sai pelo mundo vivendo desregradamente e retorna para
casa em farrapos e sem mais
nada, além da vergonha e do
fracasso. Quaresma é tempo de
voltar para Deus de todo coração. É um tempo privilegiado de
penitência, de conversão, em que
o Pai está de braços abertos esperando cada um dos seus ﬁlhos.
Não duvide: muitos e muitos
ﬁlhos haverão de voltar. Filhos
dos quais você e eu não teríamos nenhuma esperança de
retorno, mas o Pai sempre os
esperou e espera. Ele tem esta
certeza: “É meu ﬁlho, ele vai
voltar. Mesmo que demore, ele
vai voltar, por isso estarei aqui
de braços abertos, esperando
por ele.” Não perca tempo e
volte para o Senhor!

TIRE UM TEMPINHO
E TOME UMA ATITUDE.
O QUE VOCÊ FAZ EM 10 MINUTOS?
Fica um tempinho a mais na cama, confere seus e-mails, toma um cafezinho, não
faz nada? Pois saiba que com 10 minutos por semana você pode fazer um grande
bem para você e para todos a sua volta. Você pode eliminar os mosquitos da dengue,
que também transmitem chikungunya e zika.
10 MINUTOS POR SEMANA. POR QUÊ?
O ciclo de vida do mosquito da dengue, do ovo até a fase adulta, leva cerca de 7 a 10
dias. Se você verificar e eliminar os criadouros uma vez por semana, vai interromper
o ciclo e evitar o nascimento de novos mosquitos. Pneus vazios guardados em locais
cobertos, vasilhames, baldes e garrafas sempre de cabeça para baixo, caixa-d’água
tampada, piscina tratada. Você já sabe o que fazer. Vamos lá, 10 minutos é muito
pouco para um ganho tão grande.

ELIMINE OS FOCOS
DO MOSQUITO. FAÇA
ISSO POR VOCÊ E POR
TODOS A SUA VOLTA.

www.saude.mg.gov.br/dengue
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Provas de concurso que teve tumulto Governo e fabricantes se unem
são canceladas em Caxambu, MG
para deﬁnir regras de destinação
Prefeitura divulgou comunicado sobre cancelamento nesta quarta-feira.
Candidatos tiveram diﬁculdades em conﬁrmar presença em listagem

de lâmpadas usadas

Descarte incorreto pode contaminar o meio ambiente e prejudicar a saúde
humana; Feam pretende adequar Minas à Política Nacional de Resíduos

A Prefeitura de Caxambu (MG)
informou na tarde desta quarta-feira (24) que cancelou as
provas do concurso público que
foi realizado no último ﬁnal de
semana na cidade. A Polícia Militar registrou tumulto em duas escolas depois que candidatos tiveram diﬁculdades em
conﬁrmar a presença na listagem oﬁcial. No início da semana, parte das provas já tinham
sido canceladas. Os candidatos
que participaram do concurso
poderão requisitar os valores
pagos pela inscrição.
Segundo o comunicado da
prefeitura, “Tendo em vista as
razões expedidas no parecer da
Procuradoria Jurídica, Assessoria Jurídica em Belo Horizonte
e Comissão do Concurso, noticiando que o Princípio da Isonomia entre os candidatos foi
prejudicado, o prefeito de Caxambu decretou o cancelamento da prova do concurso”.
Ainda conforme o comunicado, a prefeitura determinou a
elaboração de uma portaria para instauração de processo ad-

ministrativo competente e que
a Procuradoria Jurídica do município elabore uma representação ao Ministério Público. O
prefeito também mandou suspender o pagamento da empresa contratada para a organização do concurso.
Procedimentos para resgate
do dinheiro da inscrição
As pessoas que se candidataram ao concurso, poderão
requisitar os valores pagos pelo email concurso@caxambu.
mg.gov.br ou através de requerimento na prefeitura. Antes,
é preciso preencher um formulário que está disponível neste
link. O link também está disponível no sitewww.caxambu.
mg.gov, abaixo da logo do concurso público. O horário de
atendimento na prefeitura é de
13h às 18h.
Candidatos fora
da lista oﬁcial
Em lista divulgada no dia 18
de fevereiro, a aplicadora do
concurso estimava em 3.691 o
número de inscritos para as pro-

vas. Na mesma data, uma relação com o nome de cada inscrito e o respectivo local do exame
também foi divulgada. Foi publicada ainda uma terceira lista
com a associação entre cargo
pretendido e local de prova.
Junto com as orientações sobre o concurso, a empresa organizadora alertava para a provável ausência do nome de alguns inscritos na listagem oﬁcial. “Caso o seu nome não esteja em nossa planilha de locais
de prova atualizada em 18/02/2016,
basta comparecer ao local de
prova do pretendido cargo, com
o boleto, comprovante de pagamento e documento de identidade com foto oﬁcial, que você realizará a prova objetiva”,
dizia o informativo.
O concurso público da Prefeitura de Caxambu ofereceria
129 vagas para 47 cargos. Nas
escolas onde foram registrados
os tumultos seriam aplicadas
as provas para servente de serviços gerais, técnico de enfermagem, auxiliar de biblioteca,
vigia e cantineira.

EDITAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL
PESSOA FÍSICA - EXERCÍCIO DE 2016
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com as Federações
Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição
Sindical Rural - CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém
o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural, com ou sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade
econômica rural, enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos
do artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício de 2016,
devida por força do Decreto-lei 1.166/71 e dos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR deverá ocorrer, impreterivelmente, até o dia 22 de maio de 2016, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. A falta do recolhimento da Contribuição Sindical Rural – CSR, até a data do vencimento (22 de maio de 2016),
constituirá o produtor rural em mora e o sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização
monetária previstos no artigo 600 da CLT. As guias foram emitidas com base nas informações
prestadas pelos contribuintes nas Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB, remetidas, por
via postal, para os endereços indicados nas respectivas Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, e o 7º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de extravio ou de não recebimento
da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da Agricultura do Estado onde tem domicílio, até 5 (cinco) dias úteis
antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA: www.canaldoprodutor.com.br. Eventual impugnação administrativa contra
o lançamento e cobrança da Contribuição Sindical Rural – CSR deverá ser encaminhada, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da guia, para a sede da CNA, situada
no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, CEP: 70.830-021 ou da
Federação da Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviada via internet no site da CNA:
cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil–CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos
Rurais e/ou de Produtores Rurais.
São Lourernço, 28 de fevereiro de 2016.
João Martins da Silva Júnior
Presidente da Confederação

Fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes
de lâmpadas terão 120 dias, a
partir desta sexta-feira (12/2),
para apresentar propostas para a coleta e disposição adequada das lâmpadas descartadas após uso pelo consumidor.
As regras a serem seguidas pelo setor estão no edital de chamamento público da Fundação
Estadual do Meio Ambiente
(Feam)publicado no Diário Oﬁcial de Minas Gerais.
As propostas visam sistematizar a destinação correta das
lâmpadas ﬂuorescentes, de vapores de sódio, de mercúrio,
vapores metálicos e de luz mista. Hoje a destinação correta
dessas lâmpadas, depois de
usadas, depende de ações voluntárias e pulverizadas por
parte da rede varejista e de comerciantes, que recebem o material dos consumidores e pagam pelo descarte correto. Por
conter substâncias perigosas,
como o mercúrio, lançar essas
lâmpadas no meio ambiente
pode contaminar o solo, a água
e o ar, além de prejudicar a saúde humana.
“O Governo de Estado quer
detalhar as metas para o território mineiro e assinar um termo de compromisso com o setor produtivo que atenda às
especiﬁcidades da população
mineira. A legislação exige que
a destinação das lâmpadas usadas seja de reponsabilidade do
fabricante. Por isso, a proposta apresentada precisa assegurar que o recolhimento seja feito independente do serviço público de limpeza urbana”, explica a gerente de Resíduos Especiais da Feam, Alice Libânia.
As propostas vão nortear a
implementação do sistema de
logística reversa de lâmpadas
em Minas Gerais. Esse sistema

é uma exigência da lei 12.305/2010,
que trata da política nacional
de resíduos, e da Deliberação
Normativa 188/2013, do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) assinado um
acordo em âmbito nacional.
Regras
Segundo o edital, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de lâmpadas podem apresentar propostas de forma individual ou conjunta, por meio da entidade
representativa do setor. O documento deve especiﬁcar os
envolvidos, descrever como vai
ser a destinação dos resíduos
e explicitar a forma de participação do consumidor.
Uma exigência é a explicitação da quantidade de pontos
de coleta e em quais municípios serão implantados. Pelas
regras, o sistema de coleta deve ser implantado em 100% das
cidades com população superior a 25 mil habitantes até novembro de 2019. Até o quinto
ano após a assinatura do temo
de compromisso com o Governo do Estado, 100% dos municípios com mais de 20 mil moradores terão de ser contemplados. As localidades mineiras

com população abaixo desses
números serão atendidas de
forma progressiva conforme
propostas a serem apresentadas.
O edital também determina
que o setor produtivo informe
a quantidade de lâmpadas que
foram disponibilizadas no mercado mineiro nos últimos cinco
anos. A informação, de acordo
com Alice Libânia, vai servir para avaliação das metas. Uma
delas é a coleta e destinação
adequada, até o ﬁnal de 2019,
de no mínimo 20% das lâmpadas colocadas no comércio de
Minas Gerais.
Impacto
De acordo com o Ministério
do Meio Ambiente (MMA), em
2013, foram colocadas no mercado brasileiro cerca de 337 mil
lâmpadas entre ﬂuorescentes,
mistas, de vapor de mercúrio
e vapor de sódio. Para a Alice
Libânia, a implantação do sistema de logística reversa de
lâmpada em Minas Gerais é “um
passo importante na destinação adequada deste tipo de resíduo e também uma forma de
despertar no cidadão a responsabilidade com a melhoria da
qualidade do meio-ambiente”.

AVISO DE VISTORIA
LOCADOR: Hotéis Primus S/A, a Rua Coronel José Justino, n˚681, Centro, São Lourenço/
MG, Cep. 37.470-000, inscrita no CNPJ sob o n˚ 24.822.504/0001-55, neste ato representado
na forma de seus estatutos sociais, por meio de seu representante a seguir qualiﬁcado: Celestino Candal Garcia, brasileiro, viúvo, portador da cédula de identidade RG n˚3047255 expedida pela IFP/RJ, inscrito no CPF sob o n˚ 166.308.826-87.
LOCATÁRIO: Agropecuária Talismã & Incorporadora de Imóveis Ltda ME, inscrita no CNPJ
n˚05.670.461./0001-95, com sede na Rua Antônio Junqueira de Souza, n˚ 640, bairro centro,
na cidade de São Lourenço/MG, CEP:37.470-000, neste ato por JOSÉ DIMAS GARRIDO, brasileiro, casado, empresário do ramo agropecuário e imobiliário, portador do RG n.º 8.141.310
SSP/SP e do CPF n.º 730.140.298-95, ﬁliação desconhecida, residente e domiciliado na Rua
José Costa Soares n° 982, Bairro Vila Nova, Centro, em São Lourenço – MG, CEP 37470-00t0
, e sua esposa
MARIA IZABEL GONÇALVES GARRIDO, brasileira, casada, cabeleireira, portadora do RG n°
36.929.026/4 SSP/SP, CPF n.º 793.735.771-15, ﬁliação desconhecida, residente e domiciliada
na Rua José Costa Soares n° 978, Bairro Vila Nova, em São Lourenço – MG, CEP 37470-000,
podendo também ser encontrada em seu salão de cabeleireiro situado à Avenida Dom Pedro
II, 135, Centro (Galeria Edifício Michel Haidar), São Lourenço - MG, CEP: 37470-000;
IMÓVEL: Hotéis Primus S/A, a Rua Coronel José Justino, n˚681, Centro, São Lourenço/MG,
Cep. 37.470-000
O LOCATÁRIO acima indicado com direito garantido pela décima quarta clausula do contrato em anexo in verbis: “CLÁSULA DÉCIMA QUARTA: A LOCATÁRIA, desde já faculta aos LOCADORES ou seu representante legalmente habilitado, vistoriar o imóvel locado sempre mediante prévio agendamento e sem que a vistoria prejudique as atividades DA LOCATÁRIA ”
(sem grifos no original)
Declara que nesta data que vistoriará o imóvel objeto da locação pelo tempo que for necessário, durante horário comercial, acompanhado de Engenheiro e outros proﬁssionais. E,
deverá ainda a vistoria ser descrito na RELATÓRIO DE VISTORIA, devidamente rubricado pelas partes no dia da vistoria.
Este AVISO DE VISTORIA é parte integrante do contrato de locação ﬁrmado entre as partes
supramencionados, e, por estarem assim acertados em cláusula contratual, o requerente
elege o dia 29 de fevereiro de 2015 para vistoria o imóvel de sua propriedade e locado para
Agropecuária Talismã & Incorporadora de Imóveis Ltda ME. Valendo este edital no São Lourenço Jornal de comunicação prévia da vistora no prédio locado na Coronel José Justino,
n˚681, Centro, São Lourenço/MG, Cep. 37.470-000
Por ser verdade o LOCADOR ﬁrma o presente instrumento de vistoria, que será enviado
por AR, e-mail, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.
São Lourenço, 10 de fevereiro de 2016.
Hotéis Primus S/A Locador
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Família de paciente falecido no
Hospital autorizou doação de órgãos

Após queda de barreiras,
trânsito é liberado na
BR-354, em Itamonte

Equipe/Hospital São Lourenço: dr. Leonardo (plantonista/UTI), Maria Rita, Alexandra
(enfermeiras/UTI) e Anderson (assistente social), os dois últimos da CIHDOTT.

O trânsito na BR-354, próximo a Itamonte (MG), foi liberado na noite da última terça-feira (23) para a circulação de
veículos leves. No entanto, o
tráfego de veículos pesados
continua interditado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit)
desde o início do ano.
A BR-354 é um dos principais

Equipe/Hospital Escola de Itajubá: Priscila (técnica em enfermagem), dr. Gabriel
(cirurgião geral), dr. Seleno (cirurgião vascular) e Flávia (enfermeira).

Um belo exemplo ocorreu,
há poucos dias, no Hospital São
Lourenço. No último sábado
(20), um paciente (no caso em
questão, não é permitido informar o sexo) faleceu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
do Hospital, devido a um acidente vascular cerebral (AVC).
Então, os familiares decidiram
pela doação de órgãos dele. “O
paciente tinha hipertensão arterial, sofreu um AVC isquêmico extenso e foi operado pelo
neurocirurgião dr. Ricardo Duarte de Carvalho, para descompressão de um edema (inchaço) cerebral, mas lamentavelmente não resistiu e teve morte encefálica”, explicou a dra.
Eloisa Azalini, cirurgiã geral e
plantonista da UTI. Quando é
detectada a morte encefálica,
a pessoa não tem qualquer possibilidade de recuperação.
Seguindo um rigoroso protocolo (obrigatório nesses casos), foram feitos todos os exames para conﬁrmar a morte
encefálica do paciente - principalmente o mapeamento cerebral, cujo laudo foi assinado
pelo neurocirurgião dr. Mauro
Horta. Após ser consultada pela Comissão Intra-hospitalar de
Doação de Órgãos e Tecidos

para Transplante/CIHDOTT do
Hospital, a família do paciente
autorizou doar os órgãos dele.
Assim, no Centro Cirúrgico
do Hospital, os rins foram captados (retirados) por uma equipe do Hospital Escola de Itajubá (cirurgião geral dr. Gabriel
Iannuzzi, cirurgião vascular dr.
Seleno Glauber, enfermeira Flávia Gama Sampaio e técnica em
enfermagem Priscila Fernandes
Faria) e encaminhados ao MG
Transplantes/CNCDO (Central
de Notiﬁcação, Captação e Distribuição de Órgãos) Sul/Pouso
Alegre; por sua vez, as córneas
foram encaminhadas ao Banco
de Olhos do Hospital Alzira Velano, de Alfenas (enfermeira
Marília Aparecida Carvalho Leite). É importante destacar que
tanto o paciente doador quanto o receptor de órgãos têm
suas identidades mantidas em
absoluto sigilo.
A enfermeira Maria Rita Ferraz e o dr. Leonardo Godoi (plantonista/UTI), do Hospital São
Lourenço, participaram de todo
o processo, além dos médicos
drs. Daniel Fonseca Pereira (nefrologista), Frederico Khachikian
(cardiologista), Anna Paula Estrela (plantonista/UTI) e Cornélio Carneiro (ultrassonograﬁsta);

equipes de enfermagem da UTI,
do Centro Cirúrgico (setor que
alterou o mapa cirúrgico para
priorizar a captação dos órgãos)
e proﬁssionais do Laboratório;
farmacêutico Filipe Branco Rios
e secretária/UTI Edna Maria Vaz.
“A equipe do MG Transplantes/
CNDCO Sul nos deu total suporte durante as ações do protocolo, inclusive de madrugada,
além do enfermeiro Sandro Lourenço Ferreira, do MG Transplantes/CNCDO Sul, que veio
fazer o eletroencefalograma do
paciente”, destacou Maria Rita.
É muito importante que a
pessoa interessada em doar órgãos e/ou tecidos deixe claro
tal desejo junto a seus familiares, para que a doação se efetive quando ela falecer. Atualmente, a CIHDOTT/Hospital São
Lourenço tem a seguinte composição: dra. Eloisa Azalini (presidente), Alexandra das Graças
(enfermeira), Anderson Machado (assistente social) e Jaques
Junqueira de Souza (psicólogo
clínico). Não há registro de outro caso de doação de órgãos
de pacientes falecidos na instituição. Relatos informais (de
funcionários mais antigos) indicam a ocorrência de apenas
um caso, há cerca de vinte anos.

acessos do Sul de Minas ao Estado do Rio de Janeiro. A pista
simples, sem acostamento, é
perigosa, principalmente em
dias de chuva, quando ﬁca tomada pela água e muitas árvores costumam cair. Para que o
trânsito fosse liberado nesta
terça-feira, moradores tiveram
que ajudar cortando os galhos.
Quedas de barreiras

Na tarde da última terça-feira (23/02), uma chuva de cerca de meia hora causou estragos e interditou a rodovia nos
dois sentidos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a chuva
que começou por volta de 15h30,
derrubou várias barreiras e árvores entre o Km 760 e o Km
774, até a divisa de Minas Gerais com o Rio de Janeiro.

www.sljornal.com.br

DOMINGO, 28 DE FEVEREIRO DE 2016

7

São Lourenço integra denominação Polícia Civil tem laboratório
de origem cafés da Mantiqueira
aprovado em programa da ONU
O município de São Lourenço integra oﬁcialmente a área
geográﬁca de denominação de
origem Cafés Mantiqueira de
Minas, delimitada pelo Instituto Mineiro de Agropecuária
(IMA). De acordo com a Portaria 1.579, de 23 de fevereiro
de 2016, expedida pela Secretaria de Estado da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, ﬁca
instituída a delimitação da área
geográﬁca no âmbito do estado de Minas Gerais, compreendida entre as coordenadas
44º40?49,5??W a 45º40?47,7??W
de longitude e 21º58?36,0??S
a 22º42?40,9??S de latitude,
inserida no Complexo Serra da
Mantiqueira, delimitada ao norte, com o município de Três Corações; a nordeste, com os municípios de São Tomé das Letras
e Cruzília; a leste, com Aiuruoca; a sudeste, com os municípios de Alagoa, Itamonte, Itanhandu, São Sebastião do Rio
Verde, Virgínia, Maria da Fé,
São José do Alegre e Piranguçu; ao sul, com o município de
Gonçalves e com o Estado de
São Paulo; a sudoeste, com os
municípios de Córrego do Bom
Jesus e Consolação; a oeste com

Polícia mineira teve 100% de acerto; Também participaram os
laboratórios das polícias civis do Distrito Federal e outros 4 estados

o município de Estiva; e a noroeste, com os municípios de
Pouso Alegre, Careaçu e Monsenhor Paulo, composta de 25
(vinte e cinco) municípios da
região Sul do Estado de Minas
Gerais, conforme Anexo I, para
ﬁns de reconhecimento da Denominação de Origem CAFÉS
DA MANTIQUEIRA DE MINAS,
por órgão competente.
Anexo I - Municípios que integram a denominação de origem denominada Cafés da Man-

tiqueira de Minas: Baependi,
Brasópolis, Dom Viçoso, Cambuquira, Campanha, Carmo de
Minas, Conceição das Pedras,
Conceição do Rio Verde, Caxambu, Cristina, Heliodora, Jesuânia, Lambari, Olímpio Noronha, Pedralva, Pouso Alto,
São Lourenço, Soledade de Minas, Cachoeira de Minas, Natércia, Paraisópolis, Santa Rita
do Sapucaí, Piranguinho, São
Gonçalo do Sapucaí, São Sebastião da Bela Vista.

Entorno da prefeitura
será revitalizado
A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana retirou, na
tarde de quarta-feira (24), as
mesas e os bancos de cimento
que ﬁcavam ao lado do prédio
da prefeitura, na entrada da
antiga sala da Biblioteca Municipal. O objetivo é recuperar
a área, com a melhoria do paisagismo. A ação faz parte do
projeto de revitalização do entorno da prefeitura, que terá
melhorias na iluminação pública e instalação de mais um conjunto de aparelhos de ginástica ao ar livre no gramado existente do outro lado.
A Praça Duque de Caxias, onde estão as sedes dos Três Poderes, há tempos vem sendo
utilizada para caminhadas, principalmente à noite. Famílias e
grupos de amigos se reúnem
e praticam diversos tipos de
atividades físicas no local. E a
tendência é que o número de

frequentadores aumente com
a revitalização e a adequação

da área para facilitar as práticas das referidas atividades.

A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio do laboratório
de química do Instituto de Criminalística, obteve 100% de
acerto no Exercício Colaborativo Internacional (ICE), promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU), como parte de um programa de controle de qualidade dos laboratórios
de análise de entorpecentes
internacionais.
O objetivo do exame é ajudar os laboratórios ao redor do
mundo a conhecer seu próprio
desempenho e tomar medidas
de melhoria quando necessário. O programa também dá à
ONU um panorama sobre as
novas drogas que estão sendo
apreendidas e identiﬁcadas no
mundo, como as drogas sintéticas, para veriﬁcar se há necessidade de controle internacional. Em 2014, por exemplo,
a ONU colocou 10 novas drogas
sob controle Internacional, a
partir dos relatórios do ICE.
A chefe da Polícia Civil, delegada Andréa Cláudia Vacchiano, comemorou o resultado
do programa, já que foi a primeira participação da Instituição e com 100% de sucesso.
Segundo ela “esse resultado
demonstra que a Polícia Civil
de Minas Gerais tem dado o
tratamento adequado à Perí-

cia Criminal, que constitui importante ferramenta da Investigação Criminal”.
Essa também é a avaliação
do diretor do Instituto de Criminalística, perito criminal Marco Paiva. “Hoje sabemos que o
laboratório está no caminho
certo, com excelente nível de
competência de pessoal e de
equipamentos. A avaliação do
desempenho do laboratório de
forma positiva é um resultado
tangível e bem objetivo da nossa qualidade, sob a chancela de
um órgão internacional”.
Para o chefe da Divisão de
Laboratório do Instituto de Criminalística, perito criminal Pablo Alves Marinho, o resultado
do programa “mostra que nosso laboratório está preparado
para identiﬁcar não apenas drogas comumente apreendidas,
como cocaína, crack, maconha,
mas também novas drogas, como as sintéticas”.
O exercício ocorre em mais
de 200 laboratórios no mundo,
em cerca de 60 países diferentes. Essa foi a primeira vez que
a Polícia Civil de Minas Gerais
participou, já com 100% de sucesso. Também participaram os
laboratórios das polícias civis
do Distrito Federal, São Paulo,
Espírito Santo, Santa Catarina
e Paraíba.

Como funciona
O exame acontece duas vezes por ano. A ONU encaminha
quatro amostras de composição desconhecida, juntamente
com alguns padrões, que podem auxiliar na identiﬁcação
dos componentes. O padrão é
a substância pura, onde se conhece a composição e a concentração exata da droga. As
amostras desconhecidas devem,
então, ter sua composição química e pureza desvendada pelos laboratórios participantes
do programa.
Inicialmente faz-se uma triagem usando a cromatograﬁa
gasosa para identiﬁcar grupos
de drogas, como derivados da
cocaína, maconha, alucinógenos etc. Depois se realiza o exame de conﬁrmação para constatar qual a molécula especíﬁca que está presente naquela
amostra. Essa conﬁrmação é
obtida pelos exames de espectrometria de absorção do infravermelho e de cromatograﬁa líquida.
O laboratório da Polícia Civil
foi capaz de identiﬁcar com 100%
de acerto as drogas presentes
em cada uma das amostras. Além
disso, foi possível determinar
com precisão o nível de pureza
da droga em duas amostras das
quatro examinadas.
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