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Câmara Municipal de São Lourenço
devolve R$ 220 mil ao município
A Câmara Municipal de São Lourenço acaba de fechar as contas do ano passado com a devolução de R$ 220 mil à Prefeitura. E mesmo depois do depósito, a Casa Legislativa ainda soma um saldo positivo de R$ 23.240,17. O dinheiro em caixa será utilizado em empenhos e deduzido de futuros repasses.
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EDITORIAL
Mais que uma preciosa raridade, a inflação de 2,95%, a menor taxa anual em quase duas
décadas, foi um dos principais
fatores de reanimação da economia brasileira em 2017. Com
os preços contidos, as famílias
tiveram mais espaço em seu orçamento para voltar às compras,
consumir mais produtos industriais e estimular a reativação
de fábricas depois de longa estagnação. O aumento da atividade, ajudado também pelos
juros menores, foi insuficiente
para a retomada dos níveis anteriores à recessão, mas bastou
para um reinício de contratações. Com a movimentação dos
negócios, a desocupação diminuiu de 13,7% para 12% da força de trabalho entre o período
de janeiro a março e o trimestre
móvel encerrado em novembro.
Maior ocupação e ganhos protegidos pela inflação em queda
resultaram em expansão da massa do rendimento real e, portanto, em maior capacidade geral de consumo.
Além de ser a menor desde
1998, pela primeira vez a inflação oficial ficou abaixo do limite inferior de tolerância, desde
a instituição do regime de metas em 1999. Para 2017, o Conselho Monetário Nacional havia
mantido a meta de 4,5%, com
1,5 ponto de tolerância para ci-
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ma ou para baixo.
A medida usada é a variação
do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), apurada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Quando o resultado fica fora
desses limites, o presidente do
Banco Central (BC) é obrigado
a enviar carta ao ministro da Fazenda com a explicação do desvio. Isso já havia ocorrido com
o estouro do limite superior. A
taxa de 2,95% em 2017 gerou
a obrigação sem precedente, no
Brasil, de uma carta para explicar por que a inflação ficou abaixo do limite inferior, também
conhecido como piso da meta.
Dificilmente o presidente do
BC, Ilan Goldfajn, poderia enfrentar obrigação mais suave.
A inflação baixa do ano passado
resultou tanto de uma política
monetária bem conduzida quanto de uma produção excepcionalmente boa de alimentos. O
custo de alimentação e bebidas
diminuiu 1,87%, segundo a pesquisa do IBGE. Se o subgrupo
alimentação no domicílio fosse
excluído e em seguida se reponderasse o índice, o resultado
seria 4,54%, valor muito próximo da meta, escreveu Goldfajn
na carta.
Os preços ao consumidor medidos pela Fundação Getúlio
Vargas (FGV) subiram pouco mais

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Busque e ame a
Deus pelo que Ele é

Precisamos reavivar nossa
fé. Não é simplesmente acreditar em algumas verdades:
é confiar em Deus. Confiar
naquilo que Ele é. Não posso
confiar em Deus somente se
Ele me curar, se resolver meus
problemas.
Devo confiar em Deus incondicionalmente: se não obtive a cura desejada, devo
continuar confiando em Deus.
Busco, amo e confio em Deus
por causa d’Ele, e não pelos
benefícios que isso possa me
trazer.
Muitas vezes Deus faz maravilhas em nossa vida. Ele
melhora situações econômi-

cas, reconstrói casamentos,
cura doenças (…) Mas, infelizmente, muitos apoiam sua
fé apenas nisto: creem se Deus
fizer aquilo que desejam.
Não é assim! Temos o exemplo de Paulo, que só teve decepções com seu povo e com
o sumo sacerdote, mas, ainda assim, continuou confiando em Deus. O alicerce de sua
fé não estava nas pessoas,
mas unicamente em Deus.
Por isso não se decepcionou.
Deus o abençoe!
Seu irmão,
Monsenhor Jonas Abib
Fundador da Comunidade
Canção Nova

Menos inflação,
mais negócios

A inflação de 2,95% foi um dos principais fatores de reanimação da economia em 2017. Com preços contidos, as famílias
tiveram espaço para voltar às compras
que os apurados pelo IBGE. A
alta chegou a 3,23%. Segundo
a mesma pesquisa da FGV, os
preços por atacado recuaram
2,52% no ano passado. No caso
dos agropecuários, a queda foi
de 12,34%. No varejo, o custo
da alimentação diminuiu 0,64%
durante o ano, contribuindo de
forma importante para a contenção do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna
(IGP-DI), que registrou recuo de
0,42% em 2017.
Condições de tempo muito
boas favoreceram a produção
de alimentos em 2017, mas a
oferta tem sido normalmente
boa, há mais de um quarto de
século, graças a importantes ganhos de produtividade. Esses
ganhos foram propiciados pela
difusão de tecnologia e pela adoção gradual de uma política realista de preços, com menor intervenção estatal e, portanto,
maior liberdade para as decisões
dos produtores. Desde o começo dos anos 1990 o peso da alimentação no orçamento familiar foi revisto para baixo, mais
de uma vez, pelos institutos de
pesquisa. Comer ficou mais ba-

rato e isso facilitou, no longo
prazo, a diversificação do consumo.
No curto prazo, esse efeito
foi observado de forma acentuada em 2017, quando a renda familiar liberada pela baixa
do custo da alimentação foi destinada a outros itens de consumo. As famílias de baixa renda
foram especialmente beneficiadas pela moderação dos preços.
O Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC), baseado no
orçamento de famílias com renda mensal entre um e cinco salários mínimos, aumentou 2,07%
no ano, a menor taxa desde a
implantação do Plano Real.
Para 2018, o mercado projeta inflação de 3,95%, número
aparentemente otimista diante
das incertezas de um ano de
eleições e, talvez, de turbulência política. Se o ambiente político for favorável a avanços nos
ajustes e reformas, o BC poderá cortar mais um pouco os juros básicos, dando mais gás à
economia. Criar esse ambiente
ultrapassa o mandato da autoridade monetária. (Estadão)

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

A Mãe vem
até nós
A Mãe nos convida a retornarmos a Deus. Ela nos convida a colocarmos Deus em primeiro lugar. A Mãe vem até nós
e deseja nos conduzir fora dessa escuridão, desse caminho
cego. Quer nos mostrar um novo caminho: o caminho da esperança. A Mãe vem a nós como a Mãe da Esperança. Vem
trazer a esperança para as famílias cansadas, para o mundo
cansado. Ela nos diz: “Queridos
filhos, se não existe paz no coração do homem, paz no âmbito familiar, não pode haver
também paz no mundo. Por isso convido: não falem de paz,
mas comecem a viver a paz.
Não somente falem de oração,
mas comecem a viver a oração.
Queridos filhos, neste mundo
moderno existem muitas palavras. Por isso falem menos,
façam mais, rezem mais. Queridos filhos, somente com o retorno à paz, à oração, vocês
podem curar suas famílias”.
Nós hoje, muitas vezes na
televisão e no rádio, ouvimos
a palavra recessão, frequentemente ouvimos que o mundo
se encontra em recessão eco-

nômica. Mas não é somente
uma recessão econômica. O
mundo de hoje encontra-se em
uma grande recessão espiritual. Esta recessão espiritual produz todas as outras crises.
A Mãe vem até nós. Ela deseja reerguer esta humanidade
pecadora. Ela vem até nós porque está preocupada com a
nossa salvação e diz: “Queridos
filhos, Eu estou com vocês. Eu
venho a vocês, porque desejo
ajudá-los para que aconteça a
paz. Mas, queridos filhos, Eu
preciso de vocês. Eu, junto com
vocês, posso realizar o projeto
da paz. Por isso, queridos filhos, decidam-se pelo bem e
lutem contra o pecado e contra
o mal”.
Há mais de 36 anos, Nossa
Senhora vem até nós e repete
seus pedidos para que seus filhos se salvem. Ela não vem para nos trazer medo, nos punir,
falar do fim do mundo....
Ela vem para nos orientar,
ensinar, aconselhar... Vem a nós
como a Mãe da Esperança!
Fonte: Anunciando Medjugorje

SIMONE GANNAM
Falando ao Coração

sigannam@yahoo.com.br

ACREDITAR
É PRECISO...

Entre os dias 18 e 22 de agosto de 2008, realizou-se na Faculdade São Lourenço um evento que reuniu profissionais e
alunos do Direito: o II Circuito
Jurídico das Águas e a VII Semana Jurídica.
Desde o início do ano, estivemos preparando tudo com
muito cuidado, contando com
o apoio da Direção da instituição, com o objetivo de oferecer
algo diferente de todos os eventos que já tinham sido realizados até então em nosso Curso.
Diante das avaliações realizadas pelos alunos em cada palestra, tivemos um retorno daquilo que concretizamos, a fim
de verificar pontos positivos e
negativos. De tudo o que lemos
e ouvimos, o saldo, felizmente,
mostrou-se positivo. A participação de alunos e professores
foi fundamental para que o evento alcançasse êxito, pois ninguém
faz nada sozinho. Entre palestras, sorteios de brindes, estandes, plantões de atendimento,
o conhecimento fluiu através
das colocações feitas no palco
e na platéia, no auditório e fora
dele também. Assistimos homenagens sendo prestadas a pessoas que de alguma forma contribuíram para engrandecer sua
comunidade. Ouvimos palestrantes abordando com eloqüência a necessidade de resgatar
os verdadeiros valores da advo-

cacia. Recebemos com alegria
os que nos visitaram e ainda arrecadamos mais de trezentos
quilos de alimentos para serem
doados, num gesto de cidadania e solidariedade.
Mas nada disso aconteceria
se não tivéssemos acreditado,
se não tivéssemos apostado que
daria certo, se não tivéssemos
“oferecido à cara a tapa”. O mundo tem se tornado o que se tornou porque não acreditamos
mais. Somos levados a um descrédito total e isso nos coloca
na posição de meros expectadores. É preciso deixar o comodismo de lado. Criticar é muito
mais fácil do que oferecer ajuda
e se envolver. Mas é somente
a partir da coragem de nos envolver que conseguimos fazer
aquilo que realmente somos capazes de realizar. Acredito na
instituição, no Curso de Direito
da FSL, nos professores, nos alunos, nos funcionários, nas pessoas e instituições que nos apoiaram e só por isso fomos capazes
de promover este evento. Ao
invés de apontar o dedo condenando as falhas, experimentemos exaltar o que de bom ficou. Troquemos o foco e tudo
ficará novo. Acreditar é preciso,
pois só assim passaremos de
expectadores a atores, contribuindo para que o Curso em que
estudamos e trabalhamos seja
cada vez melhor!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Dicas para uma Maquiagem
Nude impecável

Para fazer uma maquiagem nude você deve seguir
alguns passos importantes:
primeiro preparamos pele
para receber todos os produtos, aplicando o primer.
O próximo passo é aquele que fazemos todos os
dias, começando pela base
líquida, depois pelo corretivo e por final o pó compacto que vai cobrir todas
as imperfeições ou manchas da pele. Para quem
tiver mais pressa pode usar
os vários tipos de pincéis
que estão no mercado e facilitam a aplicação dos produtos.
A maquiagem nude vai
ficar ainda mais bonita se
você preferir um blush rosado ou um pó bronzeador,
pois irá destacar ainda mais
os olhos e boca. A make

dos olhos é sua escolha,
tanto pode ser mais marcada e delineada com um
tom mais dramático ou apenas um rímel para destacar. A sombra é um dos pontos principais da make, afinal é ela quem vai dar um
ar mais romântico ao look.
Por isso, invista em tons de
rosa, nude, dourado ou prata para compor o look, pode ser um estilo mais dêgrade ou até mesmo um
tom mais neutro.
Na boca, um lindo batom
nude. Os mais cremosos,
opacos ou até o gloss estão liberados para compor
essa make. Lembre-se que
a maquiagem nude pode
ser usada em qualquer evento, desde trabalho até festas de casamento ou formatura.
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Relatório de Atendimento
das UBS de São Lourenço
A Gerência de Atenção Primária da Secretaria de Saúde
divulgou o balanço de atendimento do ano de 2017. Dentre as especificações, estão
os números de consultas realizadas por Médico ESF, Pediatra, Clínico Enfermeiro,
Dentista, Fisioterapia, Psicologia e Nutrição. A Gerência
ressalta ainda a importância
dos pacientes em desmarcarem as consultas com antecedência, visto que o número de faltosos é grande, o que
prejudica o atendimento a
outros pacientes que necessitam da vaga.
Qualquer dúvida a Gerência está localizada na Rua Jaime Sotto Mayor, 221, no bairro Federal, o telefone de contato é o 3331-4555 (ramal
222).
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Defesa Civil realiza segunda reunião com
Bombeiros e Coordenadores da região
A Defesa Civil de São
Lourenço promoveu a
segunda reunião entre
o Pelotão de Bombeiros Militares, Coordenadores de Defesa Civil
e representantes dos
municípios da região de
atuação do pelotão.
O encontro aconteceu na última quinta-feira (11), e teve como
objetivo conhecer a realidade destas cidades
e como esses profissionais atuam durante o
período chuvoso. Dessa forma, foi apresentada a necessidade da
formação das Coordenadorias de Proteção e
Defesa Civil (COMPDEC)
e regularização das existentes, de acordo com
a legislação em vigor
pelos municípios.
Na oportunidade, os
Militares do Corpo de
Bombeiros, bem como
o Coordenador de Pro-

teção e Defesa Civil de
São Lourenço, Eduardo
de Souza, realizaram
uma apresentação de
como criar e legalizar
as COMPDECs, e também realizar um plano
de contingência no período de elevação plu-

viométrica.
As reuniões estão acontecendo sempre no início de cada mês do período chuvoso, e todos
relatórios obtidos são
enviados ao 9º Batalhão
de Bombeiros Militares,
com sede em Varginha.

CONVOCAÇÃO

SLTrans participa de curso para condução de
Veículo de Emergência
Durante esta semana (08 a 12/01) a equipe de Agentes de Trânsito da SLTrans está participando de um curso especializado para condução de veículos de emergência. Trata-se da resolução de número 653/16 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).
Todos os Agentes foram convocados para participarem do curso, com duração de 50 horas,
que está sendo realizado pela empresa RW Treinamentos Especiais (Credenciada pela Detran,
MG 842/01).
Vale ressaltar que durante este período, qualquer ocorrência que a população precise denunciar, deve ser feita pelo número 153.

DOM ZECA
A notícia é...

Convidamos os condôminos do Condomínio do Edifício das Acácias –
CNPJ Nº 41.772.757/0001-80, inscritos no RGI com o Registro 14646 de 07.07.1997
com o endereço na Rua Gastão Braga, 86 – Bairro Carioca – São Lourenço/MG
– CEP 37.470-000 para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia
13/01/2018 às 10:00 horas em segunda e última convocação na Rua Maestro
Felício Toledo, 551 – Sala 314 – Niterói – Rio de Janeiro – CEP 24.220-070 para
deliberarem sobre o seguinte assunto:
*ÍTEM 1º - APROVAÇÃO PARA ASSUMIRMOS O TÉRMINO DAS OBRAS DO
PRÉDIO.
*ÍTEM 2º - ELEIÇÃO DE NOVA COMISSÃO DE REPRESENTANTES.
A “NÃO PRESENÇA A ESSA AGE” SERÁ CONSIDERADA DESISTÊNCIA TOTAL AO IMÓVEL QUE ESTÁ EM SEU NOME PERMITINDO QUE O MESMO SEJA
NEGOCIADO.
Convocação feita pelos Condôminos do
Condomínio o Edifício das Acácias
Aniversário

Comenda

maestromartins@yahoo.com.br

Falecimento

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

EXPEDIENTE

A cidade de São Lourenço, recebeu com pesar no dia 24 último, a
noticia do falecimento
da Sra. Marina Soares
Mancilha, aos 101 anos
de idade.
Casada com o saudoso e grande advogado
de nossa cidade, Dr. Francisco Xavier Mancilha,
com quem desta união
veio seus filhos: Walter,
Wanderley (Falecido),
Wagner, Wilma (Falecida), Wanda, Wania, Wladimir e Valéria.
D. Marina partiu, mas
com certeza de ter cumprido sua missão, deixando a todos os que
com ela viveu, um legado de amor, bondade,
sabedoria e união.
Nossos sentimentos
a todos os familiares!!!
Paz a sua alma!!!

Padre José Rodrigo, despede da Paróquia de São Lourenço Mártir, e segue em missão
para a Paróquia de São Thomé
das Letras.
Sentiremos saudades de suas sábias palavras nas homilias
das Missas por ele celebradas.
Que Deus o acompanhe e o
abençoe nesta nova Missão.
Quem ganhou foi São Thomé!!!!

O Diretor de Atendimento ao Individuo Privado de Liberdade
do Presidio de São Lourenço, José Henrique Martins, recebeu
no último dia 28, na cidade de São João Del Rey, a Comenda da
Liberdade e Cidadania. O evento aconteceu na Fazenda do Pombal, local de nascimento do heroi brasileiro, Tiradentes.
A honraria destina-se a condecorar cidadãos mineiros, brasileiros e estrangeiros que se destacam em prol do incentivo,
apoio e divulgação das atividades relacionadas à Liberdade, à
Cidadania, à Responsabilidade Social, à Cultura, à Preservação
Ecológica e Ambiental, à História, ao Civismo, e, além do desenvolvimento sócio-econômico, turístico e cultural, engrandecendo o estado de Minas Gerais e o país.

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.

O Setor de Iluminação Pública, que faz parte da Secretaria
de Infraestrutura Urbana, informa aos moradores que caso
haja alguma lâmpada queimada nos postes das ruas dos bairros, os cidadãos devem avisar diretamente a este Setor para
que as providências sejam tomadas. O telefone de contato é
o 3331-8471 ou 9.8445-2609 (segunda a sexta-feira, das 12h
ás 18h), e o morador precisa informar o endereço do poste e
um ponto de referência. O prazo para a troca da lâmpada é de
até 15 dias. De acordo com o balanço da Secretaria, em 2017,
foram trocadas cerca de 1.500 lâmpadas em toda a cidade.
Para manutenção do poste e outros serviços que não seja
relacionado à troca de lâmpada, os moradores devem contatar diretamente à CEMIG.

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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Câmara Municipal faz coletiva
de imprensa e divulga balanço
de 2017 e metas para 2018

A Câmara Municipal de São
Lourenço realizou uma coletiva
de imprensa para jornalistas da
cidade e região no final da tarde
desta terça-feira (09.01). O evento contou com a presença de renomados profissionais da área,
que atuam em sites, redes sociais, rádios, revistas e jornais.
Durante a coletiva, foi divulgado o fechamento das contas
de 2017, ano em que a Câmara
Municipal devolveu aos cofres
da Prefeitura R$ 220 mil . Mesmo depois do depósito, a Casa
Legislativa ainda soma um saldo
positivo de R$ 23.240,17. O dinheiro em caixa será utilizado
em empenhos e deduzido de futuros repasses.
Ao todo, a Câmara recebeu
R$ 4.510.000 em 2017, mas gastou somente R$ 4.266.759,83.
De acordo com o ex-presidente
da Casa, Agilsander Rodrigues
da Silva, uma das razões da economia foi o corte de três cargos
de confiança do quadro de funcionários: Coordenador de Trabalhos Legislativos, Coordenador
de Relações Institucionais e Assessor Legislativo. Tais remunerações somavam quase R$ 96,5mil
por ano.
Além disso,o gasto com diá-

rias caiu em relação ao ano passado. Enquanto em 2016, a Câmara Municipal de São Lourenço pagou R$ 286.566 em despesas de viagens para vereadores
e funcionários, em 2017, os custos caíram para R$243.675, o que
representa R$ 42.891 a menos.
Essa diminuição vem ocorrendo desde 2015, quando foram
gastos R$ 310.500 mil. Ou seja,
em dois anos, as despesas com
viagens tiveram uma queda de
mais de 21,5%, ouR$ 66.825 mil.
Ainda este ano, foram nomeadas e empossadas quatro servidoras públicas, todas aprovadas em um concurso realizado
em janeiro de 2016. Foram chamadas duas Auxiliares de Secretaria, uma Auxiliar de Compras
e uma Jornalista.
2018: como será?
Durante a coletiva, também
foram divulgadas as metas para
2018. A Câmara Municipal inicia
o ano com o vereador Ricardo
de Mattos na presidência e Waldinei Alves Ferreira na vice-presidência. Natanael Paulino de
Oliveira é o 1º secretário e Orlando Gomes, o 2º secretário,
cargo que também ocupou o ano
passado.
O orçamento da Casa Legis-

Diante da confirmação de 12
casos de febre amarela em Minas
Gerais, no período de julho de 2017
até o momento, a Secretaria de
Estado de Saúde de Minas Gerais
(SES-MG) intensifica as ações de
controle da doença nas regiões
com os casos confirmados e orienta à toda população do estado sobre a importância da vacinação e
pede atenção especial do público
masculino, que se vacine.
Entre as ações definidas para
controlar a febre amarela nas áreas rurais e manter a incidência ze-

ro de febre amarela urbana, destacam-se as campanhas educativas sobre a necessidade de vacinação, ampliação dos horários de
vacinação nas unidades de saúde,
a vacinação casa a casa na zona
rural dos municípios com casos
confirmados ou com epizootias
(morte de primatas) confirmadas
para a febre amarela e o aumento no número de equipes de saúde nas regiões e também parceria
entre as áreas de Atenção Primária e Vigilância em Saúde.
Segundo a diretora de Políticas

lativa este ano é de R$ 4,8 milhões, 6% a mais que em 2017.
Parte dessa verba será gasta com
o aperfeiçoamento e a capacitação dos funcionários e a implantação do projeto Câmara Itinerante, que consiste em visitas
mensais a bairros de São Lourenço com o objetivo de colher
demandas da população. Uma
equipe ficará responsável pelos
deslocamentos e anotações. Os
vereadores irão analisar os pedidos da comunidade, que podem, inclusive, virar projetos de
lei e entrar em votação no Plenário durante sessões ordinárias
e extraordinárias.
Uma grande novidade também chega com 2018: a extensão do horário de atendimento
dos vereadores cujos gabinetes
se localizam na sede da Câmara
Municipal. O local ficará aberto
das 08H às 18H. A Secretaria, no
entanto, continuará funcionando a partir de meio-dia.
De acordo com Ricardo de
Mattos, tais projetos vão ao encontro do foco deste ano, que é
a transparência e a ampliação
do diálogo com a comunidade.
“Em direção a esse objetivo, já
aumentamos o número de integrantes da Comissão de Contro-

le Interno da Câmara de três para cinco funcionários. Também
queremos realizar palestras e
outras atividades para chamar
mais as pessoas para dentro Escola do Legislativo. Essa relação
é fundamental, pois aqui é, ver-

dadeiramente, a Casa do Povo”,
ressaltou o presidente.
Ainda está prevista a retomada das transmissões das sessões
da Câmara pelo Youtube e Facebook, por meio da contratação
de uma equipe de filmagem e

edição de vídeo. O novo site da Casa Legislativa também será lançado, com uma
interface mais moderna e
fácil navegação. A previsão
é isso aconteça até o final
do primeiro trimestre.

Não se vacinar é a principal razão da
ocorrência de casos de febre amarela
de Atenção Primária à Saúde da
SES-MG, Mayla Magalhães, essa
parceria tem possibilitado a identificação das pessoas não vacinadas, checagem do cartão e atualização da vacina.
“Especificamente neste momento de enfrentamento da febre
amarela, essas áreas disponibilizam o diagnóstico situacional que
permite a localização da população que ainda não está vacinada.
Os agentes comunitários de saúde
têm papel importante na criação
do vínculo e nas relações de con-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Centro Espírita Auxiliadores Espirituais convoca todos os membros da diretoria para a reunião de posse do biênio 2018/2019 a ser realizado no dia 2 de janeiro de 2018 às 19h30 no
Centro Espírita Auxiliadores Espirituais.
São Lourenço, 10 de dezembro de 2017
Maria de Fátima Souza de Almeida
Presidente

fiança com a população, pois fazem parte da comunidade e estão
diariamente na rotina do município”, diz.
Ainda de acordo com a diretora, “os agentes comunitários de
saúde realizam visitas domiciliares, fazendo o acompanhamento
dos cartões de vacina e prestando
orientações à população, no intuito de mobilizá-las para as ações
de prevenção e controle da doença. As informações coletadas durante as visitas domiciliares possibilitam, também, que as equipes
de Atenção Primária planejem suas ações e adotem as medidas efetivas no enfrentamento à febre
amarela”, explica Mayla.

AMAURI PINTO COSTA, CPF: 412.255.626-00, por
determinação do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, torna público que obteve através
do Processo nº 00319/2005/003/2014, LICENÇA DE
INSTALAÇÃO CORRETIVA, para a atividade de AVICULTURA DE POSTURA, situada na Estrada das Posses, Bairro Posses, Município de Itanhandu – MG,
CEP:37464-000.
AMAURI PINTO COSTA, CPF: 412.255.626-00, por
determinação do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, torna público que solicitou através do Processo nº 00319/2005, LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO, para atividade de AVICULTURA DE POSTURA, situada na Estrada das Posses, Bairro Posses, Município de Itanhandu – MG,
CEP: 37464-000.

VENHA PARA A ZONA SUL
Invista com segurança no bairro Lagoa Seca
A melhor proposta urbanística de São Lourenço
Lotes a vista ou financiados em 24 meses.
Tel: (035) 988661938
(061) 981562695
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SES-MG promove reunião para discutir estratégias
de enfrentamento à febre amarela
Reunião foi realizada com os municípios da região Macro Centro do estado e teve como objetivo alinhar ações de enfrentamento e aplicação da vacina
A Secretaria de Estado
de Saúde de Minas Gerais
(SES-MG) promoveu, nesta
terça-feira (9/1), na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, reunião com
representantes dos municípios da Região Metropolitana da capital sobre febre amarela. O encontro,
realizado com os municípios que pertencem às Regionais de Saúde de Belo
Horizonte, Itabira e Sete
Lagoas, teve como objetivo discutir ações de enfrentamento à febre amarela a
fim de diminuir o número
de casos da doença na região.
“É primordial que discutamos em conjunto com os
municípios ações de estratégia contra febre amarela.
A ideia deste encontro é
apresentar a atual situação
epidemiológica da região,
identificar os pontos que
precisam ser melhorados e
otimizar essas ações”, avaliou o subsecretário de Vigilância e Proteção à Saúde da SES-MG, Rodrigo Said.
Ainda de acordo com Said,
Minas Gerais enfrentou ano
passado a maior epidemia
de febre amarela do país
com 475 casos confirmados
da doença (de dezembro de
2016 até julho de 2017),
sendo que 313 evoluíram
para cura e 162 óbitos.
“De julho de 2017 até o
atual momento, nós tivemos em Minas Gerais 104
municípios que detectaram
ocorrência de epizootia,
sendo que, desses, foram

confirmadas epizootias em
21 municípios mineiros.
Além disso, 27 municípios
apresentam epizootia em
investigação e 56 municípios há aquilo que chamados de epizootia indeterminada, quando não há
condições de realizar análise de material para diagnóstico laboratorial”, afirmou o subsecretário.
Desde julho do ano passado há a circulação do vírus na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Por isso, a frequente
comunicação dos municípios com a SES-MG é fundamental para que haja a
maior rapidez na implantação de ações de enfrentamento à doença no estado.
“O vazio vacinal existente atualmente é o principal
responsável pela ocorrência de casos. É extremamente necessário intensificar a vacinação em todos
os municípios, principalmente nas áreas rurais”,
informou Rodrigo Said.
A cobertura vacinal atual em Minas Gerais está em
torno de 81%, índice muito superior ao mesmo período do ano passado. Esse aumento contribui diretamente para o controle da
ocorrência da doença. No
entanto, ainda há cerca de
três milhões e meio de pessoas sem vacinar no estado, para alcançar a cobertura ideal de 95% de pessoas vacinadas.
“ Temos um grande tra-

balho pela frente. Apesar
de todos os esforços realizados ao longo de 2017,
ainda temos o desafio de
aumentar a cobertura vacinal em nosso estado”,
pontuou o subsecretario.
Na sequência do encontro, o médico infectologista do Hospital Eduardo de
Menezes, referência em doenças infecciosas em Minas Gerais, Darío Brock Ramalho, abordou a questão
da assistência aos pacientes internados em decorrência da doença.
“Encontramos um quadro de fragilidade em relação à febre amarela em
função da falta de vacinação. Atualmente, cerca de
70% dos pacientes internados no CTI em decorrência
da doença vem a óbito, caracterizando a enorme letalidade da febre amarela.
A vacinação é uma medida
de saúde e segurança pública”, analisou Ramalho.
O subsecretário de Vigilância e Proteção à Saúde,
Rodrigo Said, destacou, ainda, que atualmente Minas
Gerais não enfrenta um
quadro de surto de febre
amarela. “Os casos notificados atualmente são esporádicos e dispersos. O
estado não enfrenta epidemia e otimizando a cobertura vacinal, conseguimos cessar essas notificações”, finalizou Said.
Para mais informações
sobre a doença, acesse:
www.saude.mg.gov.br/febreamarela.

Cuidados com a
pele no verão
Durante o verão, aumentam
as atividades realizadas ao ar
livre. A radiação solar incide
com mais intensidade sobre a
Terra, aumentando o risco de
queimaduras, câncer da pele
e outros problemas. Por isso,
não podemos deixar a fotoproteção de lado. Veja a seguir dicas para aproveitar a estação
mais quente do ano sem colocar a saúde em risco.
Roupas e acessórios
Além do filtro solar, no verão é importante usar chapéu
e roupas de algodão nas atividades ao ar livre, pois eles bloqueiam a maior parte da radiação UV. Tecidos sintéticos, como o nylon, bloqueiam apenas
30%. Evite a exposição solar
entre 10 e 16 horas (horário
de verão). As barracas usadas
na praia devem ser feitas de
algodão ou lona, materiais que
absorvem 50% da radiação UV.
Outro objeto que tem extrema
importância são os óculos de
sol, que previnem catarata e
outras lesões nos olhos.
Filtro solar
O verão é o momento de intensificar o uso de filtro solar,
que deve ser aplicado diariamente, e não somente nos momentos de lazer. Os produtos

com fator de proteção solar
(FPS) 30, ou superior, são recomendados para uso diário e
também para a exposição mais
longa ao sol (praia, piscina, pesca etc.).
O produto deve proteger
contra os raios UVA (indicado
pelo PPD) e contra os raios UVB
(indicado pelo FPS). Aplicar o
produto 30 minutos antes da
exposição solar, para que a pele o absorva. Distribuí-lo uniformemente em todas as partes de corpo, incluindo mãos,
orelhas, nuca e pés. Reaplicar
a cada duas horas. Porém, atenção, esse tempo diminui se houver transpiração excessiva ou
se entrar na água.
Dica: o uso de fluidos siliconados nas pontas dos cabelos
impede que eles se danifiquem
com o vento, sol ou maresia.
É importante também proteger as cicatrizes, especialmente as novas, que podem ficar
escuras se expostas ao Sol. Já
as antigas também devem ser
protegidas, pois há risco de desenvolvimento de tumores, apesar de ser um evento raro. A
proteção pode ser feita com
uso de barreiras físicas como
adesivos, esparadrapos ou por
meio do uso de filtro solar.
Em crianças, inicia-se o uso

do filtro solar a partir dos seis
meses de idade, utilizando um
protetor adequado para a pele
que é mais sensível, de preferência filtros físicos. Recomenda-se buscar orientação com
pediatra ou dermatologista sobre qual o melhor produto para cada caso. É preciso que crianças e jovens criem o hábito de
usar o protetor solar diariamente.
Alerta: pessoas de pele negra têm uma proteção “natural”, pela maior quantidade de
melanina produzida, mas não
podem se esquecer da fotoproteção, pois também estão sujeitas a queimaduras, câncer
da pele e outros problemas.
Assim como as pessoas de pele mais clara, precisam usar filtro solar, roupas e acessórios
apropriados diariamente.
Hábitos diários
As temperaturas mais quentes exigem hidratação redobrada, por dentro e por fora. Portanto, deve-se aumentar a ingestão de líquidos no verão e
abusar da água, do suco de frutas e da água de coco. Todos
os dias, aplicar um bom hidratante, que ajuda a manter a
quantidade adequada de água
na pele.
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Câmara Municipal de São Lourenço
devolve R$ 220 mil ao município

A Câmara Municipal de São
Lourenço acaba de fechar as
contas do ano passado com a
devolução de R$ 220 mil à Prefeitura. E mesmo depois do depósito, a Casa Legislativa ainda
soma um saldo positivo de R$
23.240,17. O dinheiro em caixa será utilizado em empenhos
e deduzido de futuros repasses.
Ao todo, a Câmara recebeu
R$ 4.510.000 em 2017, mas
gastou somenteR$4.266.759,83.
De acordo com o ex-presidente da Casa, Agilsander Rodrigues da Silva,uma das razões
da economia foi o corte de três
cargos de confiança do quadro
de funcionários: Coordenador
de Trabalhos Legislativos, Coordenador de Relações Institucionais e Assessor Legislativo. Tais remunerações somavam quase R$ 96,5mil por ano.
Além disso,o gasto com diárias caiu em relação ao ano
passado. Enquanto em 2016,
a Câmara Municipal de São Lourenço pagou R$ 286.566 em
despesas de viagens para vereadores e funcionários, em
2017, os custos caíram para
R$243.675, o que representa
R$ 42.891 a menos.
Essa diminuição vem ocorrendo desde 2015, quando foram gastos R$ 310.500 mil. Ou

seja, em dois anos, as despesas com viagens tiveram uma
queda de mais de 21,5%, ouR$
66.825 mil.
Ainda este ano, foram nomeadas e empossadas quatro
servidoras públicas, todas aprovadas em um concurso realizado em janeiro de 2016. Foram chamadas duas Auxiliares
de Secretaria, uma Auxiliar de
Compras e uma Jornalista.
O setor de Comunicação foi
ampliado. Nos últimos meses,
a Casa Legislativa, por meio de
seu canal no Youtube “TV Câmara São Lourenço”, iniciou os
testes com a transmissão ao
vivo das sessões ordinárias,
solenes e extraordinárias e estreou o programa “Câmara Entrevista”, um bate-papo com
os vereadores e funcionários
da Casa sobre assuntos de grande relevância para a cidade.
Também foram criadas as
páginas da Câmara e da Escola do Legislativo no Facebook,
onde são postadas todas as
notícias, lembretes, comunicados e resumos das reuniões.
Metas para 2018
A Câmara Municipal inicia
2018 com o vereador Ricardo
de Mattos na presidência e
Waldinei Alves Ferreira na vice-presidência. Natanael Pau-

lino de Oliveira é o 1º secretário e Orlando Gomes, o 2º
secretário, cargo que também
ocupou o ano passado.
O orçamento da Casa Legislativa em 2018 é de R$ 4,8 milhões, 6% a mais que em 2017.
Parte dessa verba será gasta
com o aperfeiçoamento e a capacitação dos funcionários e
a implantação do projeto Câmara Itinerante, que consiste
em visitas mensais a bairros
de São Lourenço com o objetivo de colher demandas da
população. Uma equipe ficará
responsável pelos deslocamentos e anotações. Os vereadores irão analisar os pedidos da
comunidade, que podem, inclusive, virar projetos de lei e
entrar em votação no Plenário
durante sessões ordinárias e
extraordinárias.
Uma grande novidade também chega com 2018: a extensão do horário de atendimento dos vereadores cujos gabinetes se localizam na sede da
Câmara Municipal. O local ficará aberto das 08H às 18H. A
Secretaria, no entanto, continuará funcionando a partir de
meio-dia.
De acordo com Ricardo de
Mattos, tais projetos vão ao
encontro do foco deste ano,
que é a transparência e a am-

pliação do diálogo com a comunidade. “Em direção a esse
objetivo, já aumentamos o número de integrantes da Comissão de Controle Interno da Câmara de três para cinco funcionários. Também queremos
realizar palestras e outras atividades para chamar mais as

pessoas para dentro Escola do
Legislativo. Essa relação é fundamental, pois aqui é, verdadeiramente, a Casa do Povo”,
ressaltou o presidente.
Em 2018, ainda está prevista a retomada das transmissões das sessões da Câmara
pelo Youtube e Facebook, por

meio da contratação de uma
equipe de filmagem e edição
de vídeo. O novo site da Casa
Legislativa também será lançado, com uma interface mais
moderna e fácil navegação. A
previsão é isso aconteça até o
final do primeiro trimestre.

Publicada lei que prevê redução
de mortes no trânsito
O índice de mortes no trânsito
deve ser reduzido pela metade num
prazo de dez anos. Esse é o objetivo
do Plano Nacional de Redução de
Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), criado pela Lei 13.614/2018,
que foi publicada nesta sexta-feira
(12) no Diário Oficial da União.
A proposta, de autoria do ex-deputado federal Beto Albuquerque
(PSB-RS) e coautoria do deputado
Paulo Foletto (PSB-ES), inclui no Código Brasileiro de Trânsito um regime de metas anuais para a redução
do número de vítimas no trânsito.
De acordo com o projeto, as metas devem ser fixadas pelo Conselho
Nacional de Trânsito (Contran) para
cada um dos Estados da Federação.
No caso do Distrito Federal, as

metas serão definidas mediante
propostas fundamentadas dos Conselho Estadual de Trânsito (Cetran)
e do Conselho de Trânsito do Distrito Federal (Contrandife).
O texto prevê que os órgãos deverão realizar consultas e audiências
públicas para ouvir as manifestações
da sociedade sobre as metas, além
de campanhas públicas permanentes, promover a divulgação de balanços e a fiscalização de ações e
cumprimento de metas.
Segundo Albuquerque, o objetivo é diminuir, pela metade, o índice nacional de mortos em acidentes de trânsito no país, no prazo de
dez anos, mesma meta do Plano
Global para a Década de Ações 20112020 da Organização das Nações

Unidas (ONU).
“Finalmente o Brasil terá uma lei
com metas que cumpre a orientação da ONU sobre a década de Redução de Mortes no Trânsito. Cada
ente federado terá que ter metas a
seremalcançadas.Somosopaísmais
violento do mundo no trânsito”, afirma.
O socialista explica que o texto
foi inspirado em experiências de países como França e Espanha, que
reduziram em mais de 60% as mortes em ruas, avenidas e rodovias,
com políticas de combate à violência no trânsito.
No país, ocorrem por ano 40 mil
mortes, que geram um impacto de
aproximadamente R$ 25 bilhões em
despesas com hospitais e benefícios

como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.
Fiscalização
De acordo com o projeto, a cada
ano os conselhos de trânsito e a Polícia Rodoviária Federal enviarão ao
Contran um relatório analítico sobre
o cumprimento das metas fixadas
paraoanoanterior,expondoasações
e os projetos ou programas, com os
respectivos orçamentos, por meio
dos quais se pretende cumprir as
metas propostas para o ano seguinte.
Em setembro de cada ano, as
metas fixadas serão divulgadas durante a Semana Nacional de Trânsito, assim como o desempenho
(absoluto e relativo) de cada estado

e do Distrito Federal no cumprimento das metas anteriores.
Essas informações, assim como
os detalhes dos dados levantados
e das ações realizadas por tipo de
via (federais, estaduais e municipais),
ficarão à disposição do público na
internet.
Recomendações
Até o dia 31 de março de cada
ano serão divulgados os índices de
mortes no trânsito relativos a cada
estado por grupos de habitantes e
veículos no ano anterior.
Entretanto, com base em índices
parciais, apurados no decorrer do
ano, os conselhos de trânsito poderão recomendar aos integrantes do
Sistema Nacional de Trânsito alte-

rações nas ações, projetos e programas em desenvolvimento ou previstos com o objetivo de atingir as
metas fixadas.
Desempenho
A partir da análise de desempenho dos estados, o Contran deverá
elaborar e divulgar, também durante a Semana Nacional de Trânsito,
duas classificações ordenadas dos
estados e do Distrito Federal: uma
referente ao ano analisado e outra
que considere a evolução do desempenho desde o início das análises.
Será divulgado ainda relatório a
respeito do cumprimento do objetivo geral de metas.

Mais de seis milhões de aposentados e pensionistas ainda
não fizeram o recadastramento no INSS, necessário para que
os benefícios não sejam suspensos.
O prazo para o beneficiário
provar que está vivo, que era
até 31 de dezembro de 2017,
foi prorrogado para o dia 28
de fevereiro.

carteira de trabalho, a CNH,
por exemplo. Mas não podem
ser aqueles documentos antigos com fotografia que nem
dá para identificar a pessoa.
O que acontece com as pessoas que não fizerem a prova
de vida (o recadastramento)?
O benefício será suspenso.
E assim que o beneficiário fizer a prova de vida o benefício
volta a ser pago. Para evitar o
transtorno de ficar algum tempo sem receber o benefício, é
só ir ao banco e provar que
está vivo. Mais nada. Só isso.
As pessoas que conseguiram
o benefício na Justiça, ainda
que o processo não tenha chegado ao fim, também têm que
fazer o recadastramento.
Caso o aposentado não possa ir até o banco, ele pode ser

representado por um procurador?
Pode, mas esse procurador
tem que estar devidamente
cadastrado no INSS e deve levar o atestado médico que comprove a impossibilidade de locomoção do beneficiário, juntamente com o documento de
identificação do procurador e
do aposentado ou pensionista.
Como o procurador pode se
cadastrar no INSS?
Tem que ir em alguma agência da Previdência com uma
procuração feita em cartório
ou com uma daquela cujo modelo está disponibilizado no
site do INSS, além do atestado
médico e documento de identidade do procurador do beneficiário.

Prova de vida: saiba como evitar
IPVA 2018: Detran divulga postos suspensão de benefício no INSS
de atendimento para pagamento
com cartão de crédito em MG
Segundo departamento, são 100 pontos em cidades de diversas

O Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) divulgou nesta terça-feira (9) uma lista com postos de atendimento que vão
receber o pagamento do Imposto sobre a Propriedade
de Veículos Automotores
(IPVA) 2018 parcelado por
meio de cartão de crédito.
De acordo com o Detran,
são 100 pontos de atendimento em centros de formação de condutores, em cidades de várias regiões do
estado.
Além do IPVA, da taxa de

licenciamento e do Seguro
DPVAT, os postos vão receber multas, e outros débitos
incidentes sobre veículos.
O Detran orienta os cidadãos
a comparecer aos postos com
os documentos de identificação e, se possível, as guias
de pagamento de multas,
IPVA, taxa de licenciamento
e o DPVAT.
Inicialmente não haverá
autoatendimento. Nos pontos de atendimento o cidadão será orientado sobre o
parcelamento e encaminhado para a efetivação do ser-

viço.
O Detran afirma que a
operação estará sujeita a juros que serão pagos à operadora do cartão. A empresa credenciada realizará o
pagamento dos débitos à
vista para os cofres públicos, possibilitando ao cidadão regularizar a situação
do veículo.
A primeira parcela do IPVA
2018 começa a vencer nesta quarta-feira (10) para finais de placa 1 e 2. (G1 Sul
de Minas)

O que é preciso fazer para
não ter o benefício suspenso?
Simples. O aposentado e o
pensionista têm que ir até a
agência bancária onde recebe
o benefício e provar que está
vivo. Só isso. Não é na agência
do INSS. É no banco.
O que o beneficiário tem
que levar?
Um documento oficial com
foto: carteira de identidade,
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