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Campanha Antirrábica bate recorde
de vacinação em São Lourenço

A população compareceu aos postos conforme o calendário divulgado de acordo com a Unidade de Vigilância de Zoonoses, foram 6.433 animais vacinados, sendo 5.682 cães e 751 gatos. A campanha ainda continua até a próxima quarta-feira (02) e a meta é imunizar 6490 animais.
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EDITORIAL
Não é raro ouvir insinuações
– e, algumas vezes, não são
apenas insinuações – de que
todas as instituições políticas
estão podres. Para pôr o País
nos eixos seria necessário, pregam essas vozes, implodir tudo
o que está aí e, só depois, reconstruir um novo sistema político, limpo de toda a corrupção. A prova cabal do estado
geral de putrefação moral da
política nacional teria sido dada pela Operação Lava Jato, ao
revelar tantos e tão graves crimes praticados por políticos de
variados partidos.
A Lava Jato, no entanto, não
ofereceria apenas a confirmação de tanta sujeira. Segundo
essa linha de raciocínio, a famosa operação também serviria para evidenciar ao País qual
é a única instituição apta a levar adiante esse trabalho de
purificação nacional – o Ministério Público. Todas as instituições estariam carcomidas por
práticas ilegais de seus membros, com exceção do Ministério Público.
Tal visão das coisas equivoca-se não apenas ao generalizar indistintamente a corrupção
nas instituições políticas, pois,
como é evidente, há gente honesta no mundo da política e
nem tudo está inservível, como
propagam os profetas do caos.
O raciocínio também deixa escapar a realidade humana, e
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necessariamente falível, do Ministério Público.
O que poderíamos chamar
de lado frágil do Ministério Público ficou evidente na última
reunião do Conselho Superior
do Ministério Público Federal
(CSMPF), quando seus membros decidiram incorporar, na
proposta orçamentária do órgão, um reajuste de 16,38% ao
contracheque dos procuradores federais.
Em primeiro lugar, o aumento pretendido pelos procuradores manifesta uma escandalosa indiferença com a realidade social do País, que luta por
superar a mais grave recessão
econômica de sua história, acompanhada de gravíssima crise
fiscal. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o contingente total
de desempregados é de 13,771
milhões de pessoas, com uma
taxa de desemprego de 13,3%.
A situação é essa e os procuradores pleiteiam aumento de
16,38% em seus salários?
Além da insensibilidade com
a difícil situação dos cidadãos
comuns – esse povo cujo salário inicial bruto não é de R$ 28
mil, valor-base dos procuradores da República –, o aumento
salarial pretendido pelo MPF
está na contramão do que o
País tanto precisa: o ajuste fiscal. Estima-se que os 16,38% a
mais no bolso dos procurado-

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Não deixemos o desânimo
se instalar em nós

Se você abafar uma vela
com um copo, o que acontecerá? A chama se apagará
em poucos segundos, porque lhe faltará oxigênio. Você não pode se cobrir de justificativas negativistas sob o
argumento de que elas são
lúcidas.
Com você acontece o mesmo que com a vela: você tem
o combustível, a cera de qualidade, o melhor, mas, infelizmente, o desânimo se instalou e o abafou. Muitas pessoas estão com a chama apagada, com a alma morta. Entregaram-se ao conformismo,

instalaram-se no desânimo.
Resultado: ficaram tristes,
abatidas e deprimidas.
O que é alguém desanimado? É como se a pessoa
estivesse sem alma; a chama
se apagou. O desânimo pode pegar você, mas você não
pode deixar que ele se instale.
Repito: o desânimo destruiu muitos. Desarme essa
bomba na sua vida enquanto há tempo. Levante esta
bandeira: Desânimo nunca
mais! Aconteça o que acontecer, sejam quais forem os
problemas.

Corporativismo e
insensibilidade

O esforço por reequilibrar as contas do País atinge a todos,
exceto os procuradores da República, que esperam ganhar mais
16,38% do que atualmente ganham
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SIMONE GANNAM
Falando sigannam@yahoo.com.br
ao Coração

TOCANDO EM FRENTE

Basta de dramatizar! Vamos organizar nossas gavetas espirituais! Vamos desrotular e nos abrir as novidades diárias! Mais
ainda: vamos parar de lamber as nossas próprias feridas e nos
abrir aos pequenos banquetes que nos são oferecidos por Deus,
constantemente! Vamos justificar menos os nossos erros e nos
reconciliarmos com nossa história definitivamente, a fim de seguirmos em frente e desbravarmos os nossos caminhos!!!!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

res tenham um impacto anual
de R$ 116 milhões.
Como se sabe, as despesas
do Estado estão muito acima
de suas receitas e é necessário,
com urgência e de forma continuada, cortar gastos. A situação é drástica e envolve muitas frentes. Após longa batalha
parlamentar, foi aprovada a PEC
do Teto dos Gastos e agora o
Congresso tem o desafio de não
deixar no papel a reforma da
Previdência. Como esforço para o cumprimento da meta fiscal de 2017, o governo federal
cortou mais R$ 5,9 bilhões do
Orçamento – antes já havia cortado R$ 39 bilhões – e aumentou o PIS e Cofins para os combustíveis. Ou seja, o esforço por
reequilibrar as contas do Estado atinge a todos, exceto, essa
é a pretensão do Conselho Superior do MPF, os procuradores
da República, que esperam ganhar no ano que vem mais
16,38% do que atualmente ganham.

Fica difícil acreditar que esse tipo de mentalidade, tão interessado no próprio bolso e
tão indiferente à situação do
País e dos brasileiros, seja capaz de promover a apregoada
renovação moral e institucional. É mais crível que a recolocação do País nos trilhos, também na esfera moral, venha a
ocorrer pela via oposta, com a
diminuição de corporativismos
e a redução dos privilégios. Certamente, o Ministério Público
tem um importante papel institucional a cumprir na “defesa
da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis”, como lhe atribui a Constituição de 1988. Justamente
por essa imprescindível missão,
os inegáveis méritos do seu trabalho ao longo dos últimos anos,
não apenas com a Lava Jato,
não podem ser convertidos em
imorais pretensões salariais. (O
Estado de S. Paulo)

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

A simplicidade
da Mãe de Deus
Dar-se a Deus, fazer a sua
vontade e abandonar-se à sua
Providência, tal foi e é o segredo da santidade de todos os
justos. Uma alma, que procure
outro caminho, engana-se e
perde-se. Entre as criaturas mais
puras, nenhuma se igualará à
divina Mãe em santidade de
todos os justos. Uma alma, que
procure outro caminho, engana-se e perde-se. Entre as criaturas mais puras, nenhuma se
igualará à divina Mãe em santidade e, no entanto, a sua vida foi muito simples. Ela passou por todos os trabalhos das
mulheres da sua condição:
Viveu, cresceu, instruiu-se
como as crianças da sua idade.
Como esposa e Mãe, cumpriu
suas obrigações. Foi ao Templo
para purificar-se como qualquer
outra mulher. Todos os anos,
fazia uma viagem a Jerusalém,
conforme estava prescrito.
Quanto ao resto, ocupava-se com os afazeres no interior
do seu modesto lar. José, em
breve, ajudado por Jesus adolescente, provê às necessida-

des da família. Depois da morte de José, coube a Jesus sustentar a sua Mãe viúva e, em
tudo, não havia nada de extraordinário, nada que chamasse
a atenção... São Lucas, por exemplo, nada registrou, num espaço de 20 anos: nenhum milagre, nenhum fato extraordinário, nenhum acontecimento de
realce. O que o Evangelista diz
e consta no Evangelho é que
“Jesus crescia em idade, sabedoria e graça e era submisso
aos seus pais” (Lc 2,51-52). Entre os parentes mais próximos,
ninguém, a não ser sua prima
Isabel, tinha conhecimento de
sua divina maternidade. Nada
no seu comportamento demonstrava sua alta dignidade. Mais
tarde, os judeus para confundirem Jesus, que se dizia Filho
de Deus, argumentavam: “Não
é este o filho de Maria?”
Jesus quis que a vida da Virgem das virgens fosse simples
e escondida, porque devia ser
modelo à nossa. (Joseph Schrijvers – Fonte: Informativo Rainha da Paz)

SEJA PRÁTICA!

Toda mulher sabe que cuidar dos cabelos, unhas e pele é
uma rotina um tanto quanto cansativa, somada aos regimes e
auto cobranças, é quase uma unanimidade o clamor por alguma forma de facilitar este processo diário. Listei algumas maneiras rápidas e eficazes de você cuidar da aparência sem tomar
muito tempo da sua rotina.
Mantenha o corte em dia
Se você cortar apenas um centímetro dos cabelos todos os
meses, vai sentir uma diferença incrível. Os fios ficam mais fortes, bonitos e com menos pontas duplas – sem precisar abrir
mão das madeixas longas.
Use o secador da maneira certa
Exagerar no uso do secador pode deixar seu cabelo ressecado. Dê alguns dias de folga para os fios longe das agressões causadas pela alta temperatura. Para protegê-lo nos momentos de
uso, aposte em produtos com selante e protetor térmico.
Apague as olheiras
O corretivo é um dos seus melhores amigos. É ele que vai
apagar a aparência de cansaço do seu rosto na correria do dia
a dia. Use e abuse do cosmético, mas cuidado para não escolher um tom diferente de sua pele. Teste o produto no rosto
antes de comprá-lo.
Aposte em máscaras hidratantes
Invista em máscaras hidratantes que agem durante o banho
de 15 em 15 dias. Elas garantem fios brilhantes e sedosos mesmo quando você não tem tempo de ir ao salão de beleza.
Proteja o cabelo do sol
O excesso de calor abre as escamas dos fios, que ficam desbotados e sem brilho. Por isso, não se esqueça do protetor para cabelos quando for à praia, piscina ou se ficar exposta aos
raios solares por um longo período.
Invista em um nécessaire básico
Ter produtos essenciais à mão é sempre importante, como
água termal, batom, máscara de cílios, corretivo, lenço demaquilante… Afinal, nunca sabemos quando vai ser preciso dar
uma atenção especial ao visual!
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Jurados do Fenac selecionam quatro
semifinalistas em São Lourenço

O público compareceu em peso para conferir a primeira etapa
classificatória do Festival Nacional
da Canção que aconteceu nos dias
28 e 29 de julho, em São Lourenço.
O alto nível dos artistas e das composições chamaram a atenção da
plateia. Das 20 selecionadas para
essa fase, quatro foram classificadas para Boa Esperança, berço do
festival, onde aconteceram as semifinais e a grande final do evento.
Entre as músicas selecionadas,
duas são do Rio de Janeiro: “Ó meu
grande amor”, de Victor Ramos, e
“A voz do meu coração”, de interpretação de Jonny Barbosa e João
Correia. As outras duas músicas
são “O tempo e a vida”, de Santo

Ándre (SP), e que foi interpretada
por Rodrigo Régis e Tata Alves. Por
fim os jurados escolheram a canção “Janainamente”, de Eudes Fraga, representando Belém (PA).
Todas as semifinalistas já garantiram no mínimo R$ 2.500,00. Ao
todo o 47º Festival Nacional da Canção vai distribuir 200 mil reais em
prêmios e o cobiçado troféu Lamartine Babo.
A próxima cidade a receber o
Fenac será Extrema (4 e 5/8), em
seguida São Thomé das Letras (11
e 12/8), Coqueiral (25 e 26/8) e
Guapé (1 e 2/9). A grande final acontecerá no berço do festival, Boa Esperança, nos dias 7,8 e 9 de setembro.

Meninos entre 11 e 15 anos incompletos
devem tomar vacina contra HPV
DOM ZECA
A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Música

Desde o mês de junho deste ano, o Ministério da Saúde
anunciou a ampliação da oferta da vacina contra o HPV para
os meninos de 11 até 15 anos
incompletos (14 anos, 11 meses, 29 dias). A imunização para o público masculino passou
a ser disponibilizada no Sistema Único de Saúde (SUS) em
janeiro deste ano, e era destinada apenas aos garotos de 12
a 13 anos.
A vacina, que já é destinada
às meninas, pode prevenir os
cânceres do colo do útero, vulva, vagina, pênis, ânus e orofaringe, refletindo diretamente na redução dos casos de HPV,
bem como nas mortes provocadas pelo vírus.
Em São Lourenço a procura

pela vacina ainda é pequena.
Pais e responsáveis devem levar as crianças para se imunizarem na Policlínica Municipal.
A vacina deve ser tomadas em
duas doses, com intervalo mínimo de 6 meses e máximo de
12 meses.
Qual é o público-alvo de vacinação contra HPV definido
pelo Ministério da Saúde?
Meninos: 11 a 15 anos incompletos, considerando o intervalo de seis meses entre as
doses.
Meninos e homens vivendo
com HIV/Aids: Todos os homens
vivendo com HIV/Aids, entre
nove e 26 anos, deverão receber a vacina, sendo o esquema
de 3 doses (0, 2 e 6 meses).
Nesses casos, é necessária a

Bebê da Semana

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

EXPEDIENTE

le.

prescrição médica.
Qual é o número de doses
que os meninos terão de tomar?

Samuel Bueno Guedes, é nosso garotão no Bebê da Semana.
Nascido em 01/01/2017, é filho de Douglas Guedes e SamiFelicidades ao grande Samuel!!!

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.
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.

Para os meninos, está disponível a vacina HPV quadrivalente, em 2 doses. A primeira dose deve ser tomada entre
11 e 15 anos incompletos e, a
segunda, 6 meses depois. Para
a segunda dose, é importante
entender que se a criança foi
vacinada dentro do limite da
faixa etária, estipulada até 14
anos, ela terá de tomar a segunda dose ainda que já tenha
completado os 15 anos. Já para os meninos e homens vivendo com HIV/Aids é diferente.
Estão disponíveis 3 doses, com
intervalo de 2 e 6 meses.

A vacina é por via oral ou é
injeção?
O procedimento é realizado
via intramuscular, ou seja, injeção de apenas 0,5 ml em cada dose.
Quem já teve diagnóstico de
HPV pode vacinar?
Pode. Desde que esteja na
faixa etária estipulada. Existem
estudos com evidências promissoras de que a vacina previne a reinfecção ou a reativação da doença.

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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Campanha Antirrábica bate recorde
de vacinação em São Lourenço
A Secretaria de Saúde de São
Lourenço promoveu, durante todo o mês de julho, a campanha
de vacinação antirrábica que
compreendeu 26 pontos na cidade. A ação foi considerada um
sucesso para toda a equipe da
Secretaria envolvida na campanha. A população compareceu
aos postos conforme o calendário divulgado de acordo com a
Unidade de Vigilância de Zoonoses, foram 6.433 animais vacinados, sendo 5.682 cães e 751
gatos. A campanha ainda continua até a próxima quarta-feira
(02) e a meta é imunizar 6490
animais.

No último sábado, devido ao
grande comparecimento da população, as vacinas se esgotaram,
e foi necessário fazer a reposição
do estoque junto à Gerência Regional de Saúde em Varginha.
Na terça-feira (1), a equipe
estará no bairro Nossa Senhora
de Lourdes (Cohab antiga) e na
quarta-feira (2) no bairro Solar
dos Lagos (Lago do Solar) e Vale
dos Pinheiros (próximo Alameda
dos Pinheiros), das 8h30 às 16h3h
.Devem ser vacinados cães e gatos com mais de 3 meses de idade, machos e fêmeas, inclusive
fêmeas prenhas, amamentando
ou no cio. Animais em tratamen-

to também podem tomar a vacina, desde que o veterinário
responsável autorize. O animal
deve ser levado por um adulto.
Além disso, os cães devem estar
com coleira e guia, e os gatos,
contidos em caixas de transporte ou em fronhas/saco de estopa. Não são fornecidas vacinas
para serem aplicadas em casa.
Desde a década de 90 não há
registro de casos de raiva em animais na cidade. Mas isso não significa que a vacinação possa ser
dispensada, pois existe a preocupação com o ciclo de transmissão da doença pelo morcego.

CREAS São Lourenço promove campanha “Eu Digo
NÃO à Violência Doméstica” durante o mês de agosto
ASecretariadeDesenvolvimentoSocial, através do Centro de Referência EspecializadodeAssistênciaSocial(CREAS),
com apoio da Secretaria de Saúde, vai
realizardurantetodoomêsdeagostoa
campanha“EuDigoNÃOàViolênciaDoméstica”.Oobjetivodacampanhaétratarsobreaviolênciadomésticaeafunção
socialdaLeiMariadaPenha,quenodia
7 de agosto completa 11 anos de sua
aprovação.
OCREAS,juntocomaEquipedeProteção Social Especial, vai promover durante todo o mês, vários encontros nas
UnidadesBásicasdeSaúdedacidade,e
convida a todas as mulheres para participarem e entenderem como a lei funciona.Aideiaémobilizarasociedadepara mostrar que as políticas públicas se
fazem necessárias, e que existem para
asseguraraproteçãodasmulheres.
Apropostaéressaltaraimportância
daLei,principalmenteporcompreender
tãobemoqueéarealidadedaviolência
doméstica, que não se resume apenas
em agressões físicas, mas envolve tambémaviolênciapsicológicaemoral,que
podemdeixarnasmulheresmarcastão
profundasquantoaagressãofísica.
EmparceriacomaSecretariadeSaúde,aPsicólogadaSaúdeMentaldeSão
Lourenço,EsmeraldaPaixão,iráparticipar
tratandodotema“RelaçõesAbusivas”.

CHAMADA PÚBLICA Nº 03 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA O 3º. QUADRIMESTRE DE 2017.
A Empresa RPE EMPREENDIMENTOS ALIMENTARES EIRELI, fornecedora de alimentação
escolar no município de São Lourenço – MG - torna público que em cumprimento a lei
11.947/2009 e resolução 26/2013 do FNDE, está disponibilizando edital e relação de produtos para o recebimento das propostas de venda de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender a Merenda Escolar, dentro dos requisitos da lei.
A entrega do edital será realizada, até o dia 28/08/2017- de 08:00 horas às 16:00 na Av.
Getúlio Vargas - n°1333, Bairro Vila Esperança, cidade de São Lourenço - MG.
Os agricultores familiares interessados deverão entregar toda a documentação exigida pelo Edital, no endereço acima, até o dia 29/08/2017 - e estar organizados em grupos formais
e/ou informais e precisarão cumprir as seguintes exigências:
- Possuir condições de emitir documento fiscal (nota fiscal);
- Possuir condições higiênico-sanitárias de acordo com a legislação;
- Possuir viabilidade (condições) de fornecimento constante;
- Possuir DAP – Declaração de Aptidão junto ao PRONAF agricultura familiar – conforme lei
n° 11.326/2006;
- Projeto de Venda de gêneros alimentícios. Esse projeto deve ser feito, através de uma
Entidade Articuladora, cadastrada no Sistema Brasileiro de Trabalhadores Rurais, Sindicatos
dos Trabalhadores da Agricultura Familiar ou entidades credenciadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA. Exemplo: Emater

Governo de Minas Gerais autoriza promoções
no valor das tarifas intermunicipais
Resolução da Setop adota nas viagens de ônibus entre municípios mineiros a mesma política tarifária aplicada pelas companhias aéreas, com vantagens para o passageiro

O Governo de Minas Gerais,
por meio da Secretaria de Estado de Transportes e Obras
Públicas (Setop), autorizou, através da Resolução Setop 013/17,
as concessionárias que prestam
serviço de transporte coletivo
rodoviário intermunicipal a adotar tarifas promocionais a partir deste sábado (29/7).
Com a medida, os valores
hoje definidos para cada linha
passam a ser tarifa-teto e não
mais o valor a ser cobrado obrigatoriamente de cada passageiro.
Esta política de tarifas promocionais já é amplamente praticada pelas companhias aéreas e pelo transporte coletivo
interestadual por ônibus com
foco na fidelização dos usuários em relação aos serviços
prestados pelas empresas.
De acordo com a resolução,
as concessionárias poderão oferecer passagens com tarifas

promocionais em horários específicos, não sendo obrigatória a oferta da promoção em
todas as poltronas de uma mesma viagem.
Nos bilhetes de passagens
adquiridos na promoção deve
constar a inscrição “Tarifa Promocional”. Entretanto, se o passageiro desejar alterar a data
e/ou horário da viagem estará
sujeito às condições de comercialização do momento, não lhe
sendo assegurado o valor da
tarifa promocional.
Esta é a terceira medida que
resulta em benefício financeiro para os usuários do transporte coletivo intermunicipal
no intervalo de 12 meses. Na
segunda quinzena de julho deste ano, entrou em vigor a redução média de 9,31% no valor
das passagens, resultante da
desoneração do ICMS para o
setor, instituído pela Lei Estadual 22.549 e pelos Decretos

47.210 e 47.218, todos deste
ano de 2017.
No mês de outubro de 2016
o Governo de Minas Gerais sancionou a Lei 22.288/2016, que
extinguiu a Taxa de Gerenciamento Operacional (TGO) proporcionando redução de cerca
de 5% no valor das passagens
dos ônibus intermunicipais.
O secretário de Estado de
Transportes e Obras Públicas,
Murilo Valadares, entende que
a flexibilização no valor das passagens, além de ser um benefício para o usuário, permite
que as concessionárias trabalhem da forma que melhor lhes
convier o seu fluxo de demanda. “É um benefício que atende às duas pontas: usuário e
prestador do serviço”, defende
Valadares.
Por sua vez, o presidente do
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros no Estado
de Minas Gerais (Sindpas), Luiz

Carlos Gontijo, que levou a questão para análise entre as empresas que atuam no setor em
Minas Gerais, entende que essa “estratégia comum também
ajudará no combate ao transporte informal”, um dos maiores entraves enfrentados pelas
empresas detentoras dos con-

tratos de concessão no Estado.
O acompanhamento da prática da tarifa promocional caberá à Setop, que poderá vetar
ou suspender a promoção caso
identifique indícios da pratica
de concorrência predatória ou
de qualquer situação que caracterize infração à ordem eco-

nômica.
O Sistema Intermunicipal de
Transporte de Passageiros conta com uma frota 5.100 veículos registrados, que atendem
a uma média mensal de 4,9 milhões de passageiros em todo
estado de Minas Gerais. (Agência Minas Gerais)
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Vigilância Sanitária vai fiscalizar comércio
de comida e bebidas da Festa de Agosto
A Vigilância Sanitária de São
Lourenço vai atuar na fiscalização durante a realização da Festa de Agosto 2017. O trabalho
da Vigilância consiste em garantir que as normas sanitárias
sejam cumpridas pelas barracas que comercializam comidas
e bebidas.
De acordo com o Setor, todos aqueles que comercializam
carnes (churrasquinho ou porções e lanches) deverão apre-

sentar notas fiscais de compra
para conferência. Caso isso não
aconteça, haverá apreensão dos
produtos.
Para esclarecer todos os quesitos pertinentes às normais
sanitárias, a Vigilância divulgou
um comunicado para os comerciantes com todas as informações sobre proteção dos alimentos, higienização dos utensílios, coleta de lixo, entre outros.

FESTA DE AGOSTO 2017
NORMAS DE HIGIENE PARA COMÉRCIO AMBULANTE

• É obrigatório o uso de avental, sapatos fechados e touca para os manipuladores de alimentos;
• Manter as unhas curtas e limpas, não usar anéis, pulseiras, brincos e relógios na preparação dos alimentos;
• Evitar maus hábitos como tocar no nariz, orelhas ou coçar partes do corpo, não espirrar ou tossir sobre os alimentos;
• Os alimentos deverão ser acondicionados e mantidos em temperatura adequada;
• As frutas utilizadas no preparo de bebidas e dos doces devem estar limpas e acondicionadas adequadamente para o consumo;
• Proteger os alimentos contra poeira, insetos, roedores e outros animais;

São Lourenço participa da Jornada
do Patrimônio Cultural 2017
São Lourenço está participando da Jornada do
Patrimônio Cultural, promovido pela Secretaria
Municipal de Turismo e
Cultura, com apoio da Secretaria de Estado da Cultura e Governo de Minas.
O tema proposto para a
edição de 2017 é "Outros
olhares sobre o patrimônio cultural" e a prefeitura de São Lourenço se inscreveu com dois projetos:
Exposição “90 anos em 90
Histórias”, realizada em
homenagem aos 90 anos
do município no Colégio
Melo Viana, e a visita guiada ao Palacete Cardoso,
nosso patrimônio tombado, que usualmente é fechado para visitação pública, mas abrirá suas portas no dia 10 de agosto
para receber toda a população sãolourenciana.

A exposição na Escola
Melo Viana teve início nesta terça-feira (01) e participaram a diretora Aline
da Silva Fernandes, vice-diretoras Alessandra Leite e Paula Maria, todas as
crianças, professores e
funcionários com a coordenação da assessora de
cultura Paula Alves Netto.
A jornada do patrimônio cultural é um programa do IEPHA com a Secretaria de Estado da Cultura e Governo de Minas
Gerais. Criada em 2009,
se inspirou na experiência
francesa das Journées du
Patrimoine, partindo da
premissa de que as ações
de promoção e divulgação
do patrimônio cultural são
de fundamental importância para se tornar mais efetiva a participação social.

• É obrigatório o uso de copos e pratos descartáveis;
• Somente será permitido o uso de canudos plásticos embalados individualmente;
• É proibido o uso de catchup, mostarda, maionese e similares de fabricação “caseira”, a utilização de tubos tipo “bisnaga”,
sendo permitida somente em embalagens individuais “saches”, desde que devidamente registrados no órgão competente;
• Os utensílios, recipientes e instrumentos de trabalho deverão ser mantidos em perfeitas condições de higiene, sendo devidamente lavados com detergente e água corrente;
• O lixo deverá ser acondicionado em saco plástico, em recipiente lavável e tampado, evitando o aparecimento de insetos
e roedores;
• Lembre-se: após ir ao banheiro lavar as mãos com água e sabão;
• AO MANIPULAR ALIMENTOS QUE SERÃO CONSUMIDOS POR MUITAS PESSOAS DURANTE A FESTA, LEMBRE-SE: VOCÊ RESPONDE POR DANOS CAUSADOS A SAÚDE DO CONSUMIDOR

Estudos vão apontar caminhos para reduzir
o uso de agrotóxicos no campo
Decreto governamental prevê a criação de grupo de trabalho que vai sugerir ações para incentivar a agroecologia e a produção orgânica em Minas Gerais

O Diário Oficial Minas Gerais
publicou nesta quinta-feira (27/7)
o decreto nº 47.233, assinado
pelo governador Fernando Pimentel, que autoriza a criação
do Grupo Intersetorial de Redução de Uso de Agrotóxicos e
Apoio à Agroecologia e Produção Orgânica.
De caráter permanente, o
grupo vai coordenar estudos e
propor ações que visam reduzir,
de forma gradual e contínua, a
disponibilidade, o acesso e o uso
de agrotóxicos no campo. Em
paralelo, o grupo também vai
trabalhar para incentivar a produção de alimentos orgânicos
e a alimentação saudável no dia
a dia dos mineiros.
"Com a publicação do decreto o Governo de Minas Gerais
dá um passo importante para a
construção de um Programa Estadual de Redução do Uso de
Agrotóxicos, fato pioneiro e inédito no país dado a carência de
legislação que prevê ações para a redução do uso de agrotóxicos. Por outro lado, valoriza a
agroecologia para garantir alimentação cada dia mais saudável para a população", esclarece o secretário de Estado de Desenvolvimento Agrário, Professor Neivaldo.

A ideia é de que estudos voltados à disponibilização de tecnologias de baixo perigo toxicológico e ecotoxicológico apontem para alternativas aos agrotóxicos.
Com isso, o Estado quer promover a saúde humana, tanto
da população consumidora quanto das populações expostas aos
agrotóxicos – em especial trabalhadores rurais assalariados
e temporários –, incluindo ações
de assistência e vigilância em
saúde, bem como modelos sustentáveis de produção.
Para incentivar a agroecologia e a produção orgânica, o decreto prevê ainda a intensificação da qualificação de agentes
de Assistência Técnica e Extensão Rural.
Uso controlado
Atualmente, por meio do Instituto Mineiro e Agropecuária
(IMA), Minas Gerais já desenvolve ações para identificação
e fiscalização do uso de agrotóxicos. Somente de janeiro até a
junho deste ano foram fiscalizados 2.323 estabelecimentos
comerciais, sendo interditados
4.268 quilos e 9.639 litros de
produtos.
Também foram fiscalizadas
2.732 propriedades rurais, sen-

do interditados 456 quilos e
3.958 litros de agrotóxicos.
“Fiscalizamos, por exemplo,
em estabelecimentos comerciais
e propriedades rurais o armazenamento, o receituário e as notas fiscais. São vários itens que
precisam ser seguidos à risca.
Tudo isso para garantir a segurança alimentar da população,
evitando que alimentos contaminados cheguem à mesa das
pessoas”, destaca a engenheira
agrônoma e fiscal agropecuária
do IMA, Marcela Ferreira Rocha
Lage.
Outro trabalho realizado pelo IMA, e que vai ser aprimorado
a partir do decreto, é o controle
rígido da logística reversa de embalagens e dos processos de coleta, transporte, armazenamento e reciclagem de embalagens
de agrotóxicos. “Atualmente, para facilitar ao produtor a devolução destas embalagens, fazemos o recebimento itinerante.
Verificamos se a embalagem está vazia, lavada e inutilizada. Tudo é devidamente fiscalizado”,
explica a fiscal do IMA.
Agora, a partir do decreto, o
grupo de trabalho vai ser constituído e o primeiro plano de ação
será apresentado no prazo previsto.
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Deputado visitou Hospital SL e
anunciou verbas

No dia 26 de julho, o deputado federal Diego Andrade (PSD/MG) foi recebido pela Diretoria do Hospital São
Lourenço. Na ocasião, ele informou que, além da verba
de R$ 250.000,00 para reforma da Maternidade da instituição (fruto de emenda parlamentar de sua autoria), está certa também a destinação
de mais R$ 200.000,00 como
incremento ao teto MAC, recurso recebido através do Ministério da Saúde. “Além de
investimentos em infraestrutura e equipamentos, é importante que o Hospital tenha boas condições de custeio mensal das despesas,
para manter a regularidade
de pagamentos de pessoal,

fornecedores e outros”, argumentou Diego.
Conhecendo as instalações
do Hospital, elogiou bastante a estrutura da instituição
e o trabalho realizado. “Fiquei impressionado com a
seriedade da Diretoria do Hospital, que, mesmo diante das
dificuldades, trabalha incessantemente para promover
melhorias. E contando também com a participação, por
exemplo, de médicos da instituição, que recentemente
foram decisivos na criação de
mais 16 leitos na Ala 8, que
conheci hoje e que impressiona pela qualidade e beleza das instalações”, destacou.
O deputado mineiro disse que
a união entre direção, fun-

cionários e médicos traz credibilidade ao trabalho, estimulando a aproximação de
pessoas que queiram ajudar.
“Assim é que também me coloco à disposição para colaborar com o Hospital”, concluiu.
Acompanhado da assessora Juliana Lisboa, Diego Andrade foi recebido pelo presidente do Conselho Diretor,
Márcio Santiago; provedor
dr. José Eduardo de Carvalho;
diretor financeiro Paulo Maciel; secretário do Conselho
Diretor, Jair de Carvalho; diretor clínico dr. Eric Delfraro;
cirurgião plástico dr. Alexandre Villela, administradores
Eustáquio Tarcísio e Nivaldo
Rodrigues.

Cavalos de charretes recebem chips para
serem monitorados em São Lourenço
Medida busca fiscalizar trato e exames feitos nos animais e passou a valer na próxima terça-feira (1º).

Charreteiros de São Lourenço vão passar a ser monitorados mais de perto pelo município. A partir da próxima terça-feira (1º), os cavalos vão receber chips, que vão ajudar,
entre outras utilidades, a monitorar a saúde dos cavalos.
Segundo a prefeitura, se a
fiscalização constatar a ausência do chip em algum animal,
o charreteiro não será liberado
para trabalhar e terá que ir para casa providenciar a implan-

tação dos chips, que vai trazer
o cadastro do cavalo e um número de identificação.
“Consta no chip, no cadastro desse animal, quem fez e
quem não fez os exames de
anemia infecciosa, que nem
mormo. E além disso, o principal objetivo desse chip: a gente ter o controle de rodízio desses animais, porque esses animais vêm trabalhando de sexta a domingo sem descanso.
Então qual é a finalidade desse

chip? É esse animal trabalhar
um dia sim, um dia não, pausar
para descanso, coisa que não
vem tendo”, explica a veterinária Thaís Nakaoka Matos.
A medida foi tomada após
o município criar uma espécie
de carteira municipal de habilitação para quem trabalha com
as charretes. Na semana passada, os charreteiros de São
Lourenço participaram de uma
aula teórica sobre regras de
trânsito.

Governo estimula uso de pesticidas naturais nas
lavouras e indústria mineiras
gias. Para isso, ele firmou

Alimentos saudáveis e
sem a adição de agrotóxicos têm atraído um número cada vez maior de consumidores em todo o mundo. Para atender às exigências desse público, empresários de vários setores têm
buscado alternativas para
aumentar a competitividade de seus produtos no mercado.
Atento a esse movimento, o Governo de Minas Gerais, por meio da Empresa
de Pesquisa Agropecuária
de Minas Gerais (Epamig),
tem desenvolvido pesquisas que utilizam óleos e extratos vegetais no controle
de doenças e pragas que
atingem diversas culturas.
A prática funciona como
pesticidas naturais, que são
menos nocivos e mais baratos.

De acordo com o engenheiro agrônomo Vicente
Luiz de Carvalho, que integra o grupo de pesquisa da
Epamig Sul, localizada em
Lavras, no Território Sul, extratos vegetais têm sido utilizados no controle de doenças pós-colheita que incidem sobre frutos, vegetais
e produtos alimentícios, sem
prejudicar a saúde do consumidor. Exemplo disso é o
extrato do caroço do abacate, que foi eficiente contra duas pragas: a podridão
parda do pêssego e a podridão amarga da maçã.
Produtor de abacate há
mais de 30 anos, o engenheiro agrônomo José Carlos Gonçalves aposta no potencial da fruta e tem investido cada vez mais em
pesquisas e novas tecnolo-

parceria com a Epamig e com
algumas universidades do
país para a realização de estudos em suas propriedades
localizadas nos municípios
de São Sebastião do Paraíso, São Tomás de Aquino e
Ibiraci, no Território Sul.
“Temos vários estudos em
andamento. Recentemente,
implantamos uma indústria
para a fabricação de óleo de
abacate e, agora, estamos
testando um extrato produzido a partir da semente para combater pragas de hortaliças. Também estamos
desenvolvendo uma farinha
desengordurada a partir da
polpa do abacate - e já apresentei à Epamig para testá-la. Acredito que, no futuro,
a semente do abacate deixará de ser um subproduto
para se tornar o produto
principal”, afirma.

Charreteiros participam de curso para retirarem
a Carteira Municipal de Habilitação

Corpo de Bombeiros de SL atende ocorrência de
acidente em Conceição do Rio Verde

Uma equipe do Corpo de
Bombeiros Militar de São Lourenço compareceu, por volta
das 10:09 horas, do dia 29 de
julho de 2017, à rodovia 267,
km 13, zona rural de Conceição do Rio Verde, para atendimento de vítimas de um acidente automobilístico envol-

vendo um carro de passeio e
uma pick-up.
Segundo testemunhas, os
dois carros seguiam a mesma
direção, sentido Caxambu, quando o veículo de passeio perdeu
a direção, vindo a colidir com
um eucalipto e depois com a
pick-up.

No acidente seis vítimas ficaram feridas, dentre elas um
sargento PM vindo da cidade
de Divinópolis. As vítimas foram atendidas em conjunto pelas equipes do Bombeiro e Samu; sendo cinco delas encaminhadas para o hospital de Baependi e uma encaminhada
para o hospital de Caxambu.

Nesta quinta-feira (27) os
charreteiros de São Lourenço
participaram de um curso intensivo com a Gerência Municipal de Trânsito (SLTRANS) e
com a Veterinária responsável
pelo município, Thais Mattos.
Praticamente todos os char-

reteiros participaram da aula,
que teve como objetivo o estudo das regras básicas de trânsito. Eles receberam informações dos Agentes Municipais
de Trânsito Marcos, Martins e
Tatiane e fizeram uma prova
para avaliação de conhecimen-

to.

Esta é mais uma das ações
que fazem parte do processo
de regularização e controle dos
charreteiros em São Lourenço.
O próximo passo para este processo será a chipagem dos cavalos que irá acontecer na semana que vem.
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Cemig orienta sobre segurança com a rede
elétrica em construções e reformas
A Cemig alerta sobre os riscos
de acidentes com a rede elétrica
em obras e indica os cuidados a
serem considerados durante as
construções civis, principalmente neste período do ano que antecede o período chuvoso, em
que parentes e amigos se reú-

nem para realizar construções
ou reformas em suas casas, aproveitando o clima seco.
O engenheiro eletricista da
Cemig, Demetrio Venicio Aguiar,
sugere que apenas profissionais
qualificados sejam contratados
para a execução dos serviços.

Segundo ele, pedreiros, técnicos
e pintores com ampla experiência no mercado já estão familiarizados com as regras de segurança e com o uso de equipamentos de proteção individual,
que é fundamental para todas
as atividades nas quais seu uso

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

se faz necessário. Nesse sentido,
a Cemig recomenda, ainda, que
a distância mínima de segurança entre a construção e a rede
elétrica seja de 1,5 metro.
Ainda segundo Demetrio Aguiar,
pintores que utilizam cabos de
rolo de pintura feitos de materiais condutores de materiais (como alumínio e outros), além de
operadores motoristas de retroescavadeiras, guindastes e caminhões também devem prestar
atenção para que, ao içar suas
ferramentas de trabalho, não encostem na rede.
“É preciso ter muito cuidado,
porque, na rede de média ten-

são, não precisa encostar, a uma
distância menor que meio metro, a vítima já pode sofrer um
choque de grande voltagem, podendo provocar queimaduras
graves e até mesmo a morte”,
alerta o engenheiro.
A Cemig recomenda também
que, ao iniciar a obra, principalmente se for necessário corrigir
a topografia, fazer terraplanagem
do terreno, se houver andaimes
ou se forem construídas marquises ou sacadas, é fundamental
observar a localização da rede
elétrica para que os serviços sejam realizados com segurança.
No caso de existência de uma

distância menor do que a distância mínima de segurança, de 1,5
metro, deve ser feito um contato
com a Cemig pelo 116 para avaliação da situação.Demetrio Aguiar
também destaca que, em alguns
casos, é necessária a instalação de
barreiras protetoras para garantir
o manuseio seguro de vergalhões,
tábuas, canos e outros materiais,
de forma a impedir a aproximação
deles com a rede elétrica. Além
disso, como os pavimentos superiores das residências ficam mais
próximos dos cabos de energia,
deve-se evitar a manipulação de
elementos que possam tocar ou
se aproximar dos fios de energia.
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