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EDITORIAL Mundo só passa de fase
jornalismo@portalalternativa.com.br

Um evento mundial com as
proporções da Copa do Mundo, reunindo diferentes povos
e atraindo atenção global, é cenário propício para que se exacerbe o que a humanidade tem
de melhor e de pior.
Na edição da Rússia, o lado
negativo tem, infelizmente, sobressaído, com o inédito grau
de reverberação de fatos pelas
redes sociais digitais – mais potentes e presentes que em torneios anteriores.
Primeiro, registraram-se manifestações explícitas de machismo de brasileiros que, em
vídeos espalhados pela web,
assediaram e ofenderam incautas estrangeiras. Em seguida,
vieram episódios indiscutíveis
de racismo, tendo como alvo
jogadores de diferentes etnias,
e até de homofobia, caso do
costumeiro grito da torcida mexicana (“puto”), de xingamento a homossexuais.
Contraponto a esse lamentáveis ocorridos na Copa foi a
imagem registrada pelo fotógrafo brasileiro Rodrigo Villalba
em partida da primeira fase. O
flagrante de um aperto de mãos
entre o senegalês Mané e o
brasileiro naturalizado polonês
Thiago Cionek, num lance de
jogo, representou o que de me-

lhor se espera dos seres humanos: solidariedade e união.
Já no Brasil, a toada do racismo, infelizmente, prossegue.
Relacionado à Copa, houve o
recente episódio de um youtuber - categoria de sub-celebridades que tem conquistado cada vez mais adeptos e patrocinadores - fazendo piada de extremo mau gosto em rede social
com o artilheiro Mbappé, jovem
negro de origem africana e as-

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

se vencer o preconceito

tro da Seleção da França.
No mesmo tópico, mas sem
relação com o Mundial, tivemos, esta semana, em Minas,
a exposição do caso de uma
menina de oito anos, cujos cabelos crespos foram cortados
e alisados pela madrasta. A atitude gerou indignação na mãe
da criança e virou motivo de
debate acalorado nas comunidades digitais. De um lado, o
salutar apoio às campanhas de

conscientização sobre a diversidade e o orgulho racial e, de
outro, claro, a intolerância.
Enquanto o mundo não passa de fase, para usar um jargão
do futebol, nunca é demais lembrar que a defesa da liberdade
de expressão, que tem servido
de esteio a atitudes preconceituosas, não se aplica a crimes.
E é exatamente isso o que são,
por exemplo, o racismo, o assédio e a homofobia.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

SIMONE GANNAM
Falando ao Coração

sigannam@yahoo.com.br

A FORÇA QUE NOS MOVE...
Vivemos num mundo onde, a todo momento, somos
levados a desanimar. Notícias ruins nos desestimulam
a crer em um mundo melhor.
Pessoas discutindo e brigando por questões banais geram um descrédito na justiça. Todos querendo levar
vantagem é algo tão corriqueiro que a noção de coletividade, solidariedade e bem
comum ficam para segundo
plano.
Assim, a gente já acorda
cansado, parece que tudo já
está pronto e dado como definitivo. Temos a sensação
de que nada pode ser feito
para mudar o contexto atual da nossa história e da nossa sociedade e, por conta
disso, entregamos os pontos, deixamos estar pra ver
como fica, empurramos tudo com a barriga e nos acomodamos completamente,
cada dia mais, ainda que sem
perceber.
No entanto, apesar desta
forte tendência, é preciso
combater, lutar contra a maré, remar contra a correnteza. É preciso estarmos vivos
ao invés de vegetarmos. É

preciso pensarmos ao invés
de aceitarmos. É necessário
criar ao invés de copiar. Urge reagir ao invés de engolir.
O hoje nos pertence e dele
depende o amanhã.
Vamos nos mover, provar
que é possível viver, amar,
ser feliz e principalmente,
fazer o outro feliz...
Vamos inovar, revitalizar,
renovar esperanças, sonhos,
planos e batalhar para concretizá-los. Não desistamos
de sermos boas pessoas, com
boas intenções e bom coração. Peçamos ao Espírito Santo que venha a ser a nossa
força, o nosso impulso, o
vento impetuoso que nos
inquieta e não nos permite
corromper ou acovardar. O
mesmo Espírito que Cristo
soprou sobre seus amigos
e que brotou em seu íntimo
o desejo ardente de avançar para águas mais profundas e fazer a diferença no
mundo, nos impulsione a
seguirmos em frente, vencendo nossas batalhas diárias e colaborando para a
implantação do Reino que
não passa, aqui, neste Reino passageiro!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Seja um novo homem Maria, mulher de fé Por que toda vez que
me maquio, eu choro?

Homem, ainda que o mundo o tenha ensinado a ser bruto, autoritário e mal-educado,
aprenda a amar e dar carinho
A sociedade determinou que
homem não chora, que é “macho”, durão. Talvez por isso você tenha se assumido como
uma pessoa dura, rude e se julgue incapaz de amar e de manifestar amor. Você sente medo, fica tímido, sem graça e não
consegue expressar o amor.
Homem, ainda que o mundo o tenha ensinado a ser bruto, autoritário e mal-educado,
aprenda a amar e dar carinho.
Seja diferente, seja como José!

Se o mundo o fez “machado”,
lembre-se de que ,mesmo o
machado quando fere o sândalo, acaba sendo perfumado
por ele.
O sândalo é uma planta muito cheirosa. O machado que o
fere é tomado pelo perfume
exalado por ele. A mulher é assim. Em vez de buscar apenas
sexo, aprenda a manifestar amor
em gestos. Tenha certeza: mesmo que você seja um homem
feito o machado, o perfume do
sândalo, que é sua esposa, perfumará sua vida e o fará homem de novo.
Deus o abençoe!

SÃO LOURENÇO JORNAL
Entre em contato com a nossa redação
(35) 3332-8484
jornalismo@saolourencojornal.com.br
Imprensa séria a favor de São Lourenço

“Bem-aventurada és tu que
creste, pois se hão de cumpri
as coisas que da parte do Senhor te foram ditas!” Desta forma falou Isabel, respondendo
à saudação de Maria. E são palavras pelo Espírito Santo (cf.
Lc 1,14), que focalizam a virtude principal de Maria: a fé. A
fé permitiu a Maria enfrentar,
sem medo, o abismo insondável e desconhecido do plano
salvífico de Deus. Não era fácil
acreditar que Deus pudesse
“assumir a forma humana” e
morar entre nós, isto é, que
Deus se escondesse na insignificância do nosso dia-a-dia,
assumindo a nossa fragilidade,
sujeita a tantas humilhações.
Maria acreditou neste projeto impossível de Deus, confiou em Deus todo-poderoso e

se tornou a principal colaboradora da admirável iniciativa de
Deus, que devolveu ao mundo
a esperança.
Maria, em momento algum
esmoreceu, nem mesmo aos
pés da cruz de seu Filho. Que
sofrimento e que dor vendo seu
Filho Jesus, crucificado! Com
certeza o coração de Maria também sangrava. Mas, ela acreditava em Deus, acreditava nas
palavras de Jesus, acreditava
na ressurreição... Maria tinha
fé.Nós somos chamados para
a mesma atitude de fé, que leve a olhar, corajosamente, além
das possibilidades e limites humanos.
Que a exemplo de Maria, tenhamos sempre uma fé forte
e solidificada.
Fonte: Revista “O Milite”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA
O Presidente do Asilo São Vicente de Paulo no uso de
suas atribuições legais, e conforme manda o Estatuto da
Entidade, convoca todos os sócios e condições legais de votar, para comparecerem nas dependências do Asilo São Vicente de Paulo, no dia 25 de junho de 2018, às 08h30m em
primeira chamada com a presença de no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos sócios ou em segunda chamada às
09:00h do mesmo dia, com qualquer número presentes dos
sócios para eleição e posse da Nova Diretoria.
SEBASTIÃO EUGÊNIO DE SOUZA
Presidente do Asilo São Vicente de Paulo

Algumas pessoas possuem
a área dos olhos muito sensíveis e choram quando usam
algum tipo de maquiagem. Se
você é uma dessas mulheres,
saiba que existem truques na
hora de passar o lápis, delineador ou qualquer produto que
te cause irritação. Siga as dicas
abaixo e também conte-me
através do Facebook quais são
as dicas que você usa para não
cair em lágrimas.
Higienize os produtos;
Fuja de produtos com fragrância, mesmo que seu nariz
não detecte o cheiro forte, tenha certeza que seus olhos te
darão esse alerta;
Ter bons produtos de maquiagem é fundamental, vale
a pena investir em produtos
seguros e de alta qualidade;
Cuidado para não cair sombra em pó dentro dos olhos;
Delineador dá um efeito in-

crível ao olhar, mas aprenda a
usá-lo corretamente! Fazer o
traço errado e depois tentar
consertar irrita os olhos. Se você ainda não tem prática e habilidade, use uma sombra preta esfumada com um pincel
chanfrado úmido no lugar do
delineador;
O rímel é uma glória na maquiagem, mas é importante escolher o produto certo com um
aplicador que facilite a aplicação;
Cuidado com as pontas afiadas dos lápis na hora da aplicação. Não se esqueça de limpá-lo sempre antes de usar, fique de olho também na textura, cheiro e cor. Prefira lápis
macios aos rígidos;
Use demaquilantes específicos para a área dos olhos, como o “Demaquilante para área
dos olhos da Mary Kay”, que
remove delicadamente a maquiagem sem repuxar ou agredir os olhos.
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Parque das Águas de Caxambu ganha reforço
na segurança com ação da Polícia Militar
O Parque das Águas de Caxambu recebeu reforço na segurança oferecida pela Polícia
Militar no município. A ação preventiva foi alinhada com a Companhia de Desenvolvimento de
Minas Gerais (Codemge), gestora do espaço. O plano de patrulhamento ostensivo no interior do parque prevê rondas diárias, duas vezes ao dia, conforme demanda, incluindo o período noturno.
De acordo com o tenente Luiz
Carlos da Silva, do Pelotão de
Caxambu, a iniciativa tem o objetivo de evitar e combater ações
delituosas, como furtos e roubos, oferecendo segurança aos
usuários do Parque. Ele destaca
que a aproximação com a Codemge é positiva. "Toda aproximação entre um ente público
ou privado com a Polícia é sempre bem-vinda", ressalta.
Conforme artigo 144 da Constituição Federal, as atribuições
da PM são o policiamento preventivo, devendo zelar pela ordem pública através da ostensividade em todas as suas modalidades: policiamento motorizado e a pé, ambiental, de
trânsito urbano e rodoviário,
escolar, em praças desportivas
e radiopatrulhamento aéreo,
entre outros.

A missão principal da Polícia
Militar é atuar na prevenção criminal e na repressão qualificada das ocorrências tipificadas
como crime e contravenção penal. Havendo ocorrência de crime ou casos de pessoas em atitudes suspeitas, a PM pode ser
acionada pelo telefone 190. Outras informações sobre a entidade estão disponíveis no site
www.policiamilitar.mg.gov.br.
Preservação do parque
Desde o dia 1º de outubro
de 2017, a Companhia assumiu
o Parque das Águas de Caxambu e vem promovendo diversas
ações de preservação, manutenção básica e melhoria imediata no empreendimento:
- Pintura geral dos meios fios,
passeios e escadas de todo o
parque;
- Reforma das quadras de tênis e vôlei e do parque de brinquedos;
- Limpeza diária de todas as
fontes e dos sanitários do parque;
- Desobstrução da tubulação
de água do gêiser, normalizando o fluxo diário de água;
- Revisão da parte elétrica
das fontes, com reparo de tomadas, troca de lâmpadas e elevação do quadro de força da

quadra de tênis, mitigando riscos de choques;
- Renovação de sinalização
dos portões de acesso;
- Manutenção das calçadas;
- Limpeza geral do gramado
e dos jardins;
- Vigilância e segurança contínuas.
A empresa também manteve
a política de acesso ao parque
para os cidadãos de Caxambu,
quanto a horário de entrada,
valores de ingresso e volume de
água disponível, por exemplo.
O Parque das Águas recebeu
também ações de cunho educativo e turístico, realizadas com
o apoio do Governo do Estado,
por meio da Codemge. Em comemoração pelo Dia Mundial
da Água, celebrado em 22 de
março, o parque contou com a
visita de centenas de crianças
e adolescentes, que puderam
conhecer melhor o espaço, nos
dias 22 e 23/3/18.
Entre 26 e 29/3, o Senar Minas realizou em Caxambu o curso "A Arte de Conduzir Trilhas
e Roteiros", pelo qual os 11 participantes visitaram e avaliaram
pontos turísticos como o Parque
das Águas e o Morro do Cristo.
Outras informações: www.
codemge.com.br/atuacao/comunidades/caxambu/.

CADASTRAMENTO
ESCOLAR 2019
Para crianças com 6 anos completos
ou que vão completar essa idade
até 30 de junho de 2019.

PELA INTERNET
www.educacao.mg.gov.br

DE 11 A 22 DE JUNHO DE 2018
PRAZO SEM PRORROGAÇÃO

FIQUE ATENTO E GARANTA A VAGA DO SEU FILHO NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA
COMO FAZER O CADASTRO

PODEM SE CADASTRAR

• O cadastro deverá ser feito via internet pelo site www.educacao.mg.gov.br (também para a Educação Especial).
Caso você não tenha acesso à internet, procure a Secretaria Municipal de Educação da sua cidade.

• Crianças com 6 anos completos ou que vão completar
essa idade até 30 de junho de 2019.

• No dia da matrícula, é necessário levar para a escola os seguintes documentos (originais e cópias):

• Candidatos ao curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA),
Ensino Fundamental.

- Certidão de nascimento do candidato ou Carteira de Identidade.
- CPF do candidato, caso possua.
- Comprovante de endereço (preferencialmente uma conta de luz recente).
- Comprovante de escolaridade para alunos transferidos de escolas particulares ou jovens que desejam retornar aos estudos.

• Alunos vindos de outras localidades ou transferidos
de escolas particulares.

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

EXPEDIENTE

educacao.mg.gov.br
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Bombeiros realizam treinamento Estudantes de São Lourenço vão ocupar
o lugar dos vereadores e votar propostas
de Primeiros socorros para
sobre Violência Contra a Mulher
Escoteiros de São Lourenço
Os primeiros socorros são
os procedimentos básicos de
emergência que devem ser aplicados a uma pessoa em situação de risco de vida, procurando manter os sinais vitais e bem
como impedir o agravamento
de uma lesão, até que a vítima
receba adequada assistência.
Nesse sentido o 3º Pelotão
de Bombeiros de São Lourenço
realizou treinamento de primeiros socorros com meninos e
meninas do Grupo de Escoteiros São Francisco de Assis de
São Lourenço.
Entre as principais competências trabalhadas destacam-se: a percepção sobre a dimensão e gravidade do acontecimento, comunicar entidades

públicas competentes (órgãos
de saúde – SAMU, Corpo de
Bombeiro e Polícia Militar),
transmitir tranquilidade e confiança aos envolvidos e atuar
de forma consciente empregando os conhecimentos básicos de primeiros socorros.
A chefe da Tropa de Escoteiros (Lobinhos) Senhora Ismênia
(AKELÁ), falou sobre a importância do treinamento para os
jovens, agregando valor e técnicas na vida dos escoteiros. Tal
treinamento recebido é muito
importante para formação do
jovem, ampliando o seu conhecimento e tornando-o a cada
dia uma pessoa mais atuante
na sociedade, sempre preparado para as mais diversas situa-

ções no qual possa colaborar.
Os jovens interdisciplinarmente tiveram a oportunidade
de conhecer um pouco mais
sobre o trabalho dos bombeiros, que não apenas arriscam
as suas vidas pela de outras
pessoas, como também estão
preocupados em preparar o cidadão para agir de forma coerente em um momento de necessidade.
Esse tipo de parceria do
Corpo de Bombeiros serve para demostrar o empenho da
instituição e seu comprometimento com a sociedade; oferecendo conhecimentos e ressaltando valores tão importantes na formação da criança como cidadão.

Os participantes do Projeto
Parlamento Jovem de Minas,
que cursam o Ensino Médio
em escolas públicas e particulares de São Lourenço, vão se
sentar nas cadeiras dos vereadores a partir das 16H desta
quarta-feira (20.06) e, como
eles, votar em leis que podem
mudar a realidade. Todas as
propostas foram escritas pelos
próprios estudantes e têm como objetivo combater e reduzir a "Violência Contra a Mulher" no estado. O evento é
da Escola do Legislativo da Câmara Municipal.
Em um formato parecido com
o de uma sessão ordinária, cada ideia será discutida e votada. É necessário o apoio da
maioria para a aprovação. Durante a Plenária Municipal, os

alunos poderão modificar as
propostas que quiserem, a partir de um debate democrático.
Os projetos aprovados serão
encaminhados para a Plenária
Regional, em Maria da Fé.
O Parlamento Jovem existe
desde 2004. Em São Lourenço,
a Escola do Legislativo organizará pela quarto ano seguido
a Plenária Municipal. Para garantir a participação na votação, os jovens participaram de
15 oficinas sobre formação política e o tema "Violência Contra a Mulher".
Plenárias Regional e Estadual No dia 14 agosto, os participantes de São Lourenço irão a
Maria da Fé debater o tema
com os estudantes de lá, juntamente com os de Itajubá e
Itanhandu. É a chamada Ple-

nária Regional. Cada município
vai levar nove ideias de elaboração ou mudança de lei, totalizando 36. Quatro propostas
serão eleitas e levadas a Belo
Horizonte, entre 19 e 21 de setembro, quando ocorrerá a Etapa Estadual.
Será um encontro entre alunos de 83 cidades, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Dessa vez, eles irão se sentar nas cadeiras dos deputados.
O projeto é da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais,
em parceria com a PUC Minas
e Câmaras Municipais. As propostas aprovadas na Plenária
Estadual podem são entregues,
por meio do Comitê de Participação Popular, aos deputados, que podem transformá-las em leis.
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Plenário da Assembleia
Morte de idosa em UBS dera
derruba veto sobre restrição revolta e Secretaria de Saúde
de uso de celulares
esclarece o ocorrido
Em reunião na manhã desta quarta-feira (13), deputados
analisaram três vetos que trancavam a pauta
O Plenário da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais
(ALMG) derrubou, em votação em turno único, na Reunião Extraordinária da manhã
desta quarta-feira (13/6/18),
o Veto Total à Proposição de
Lei 23.761, que modifica a Lei
14.486, de 2002, que disciplina o uso de celulares em salas de aula, teatros, cinemas
e igrejas. Com a rejeição do
veto, o governador deve transformar a proposição em lei.
O veto, juntamente com os
outros dois apreciados nesta
quarta (13), estava na chamada faixa constitucional, impedindo a votação de outras matérias. Agora restam outros
12 vetos do governador sobrestando a pauta do Plenário, conforme determina o
Regimento Interno.
A proposição de lei se originou do Projeto de Lei (PL)
770, de 2015, de autoria do
deputado Gilberto Abramo
(PRB). A norma amplia o rol
de locais com proibição de
uso desses dispositivos, estendendo a restrição a bibliotecas e outros locais de estudo, e também proíbe outros aparelhos eletrônicos
que possam prejudicar a concentração de alunos e professores, salvo em atividades
com fins pedagógicos.
A Comissão Especial instituída para analisar o veto perdeu o prazo para emitir parecer. Com isso, o líder do Governo, deputado Durval Ângelo (PT), foi designado relator
no Plenário, em reunião realizada no último dia 29, e opinou pela derrubada do veto.
Nas razões do veto, o governador argumentou que a
proposição de lei, ao limitar
o uso dos dispositivos, poderia, por exemplo, desestabilizar o ambiente escolar, revestindo-se inclusive de autoritarismo. Contudo, segundo Durval Ângelo, o conteúdo
da proposição visa flexibilizar
a Lei 14.486, tomando-a mais
razoável, e, em certa medida,
validar condutas que já ocorrem em espaços educacionais
e culturais.
Veto sobre instalação de
bebedouros em bancos também é rejeitado
Os deputados também derrubaram, em turno único, o

Veto Total à Proposição de Lei
23.763, que pretende tornar
obrigatória a instalação de bebedouros e sanitários nos locais de atendimento ao público em estabelecimentos
bancários.
Originada do PL 994/15, do
deputado Inácio Franco (PV),
além de tornar obrigatória a
instalação dos bebedouros e
sanitários, a proposição de lei
também prevê assentos individuais adaptados às necessidades da pessoa com deficiência. Para atingir esses objetivos, a proposição altera a
Lei 14.235, de 2002, que dispõe sobre o atendimento a
clientes em estabelecimento
bancário.
Nas razões do veto total,
o governador Fernando Pimentel justificou que a matéria já estaria devidamente
regulamentada pela Lei Federal 10.098, de 2000; e pela Lei 11.666, de 1994. Além
disso, argumentou que a competência formal para legislar
sobre a matéria seria dos municípios.
O deputado Durval Ângelo
foi designado relator no Plenário, após perda de prazo da
Comissão Especial, e seguiu
o entendimento do governador, opinando pela manutenção do veto. Entretanto, os
parlamentares discordaram do
parecer e rejeitaram o veto.
Durante a discussão do veto,
o deputado Sargento Rodrigues (PTB) ponderou que as
medidas previstas na proposição de lei são importantes
para o público que utiliza os
estabelecimentos bancários.
Deputados derrubam parcialmente veto sobre Sistema
de Cultura
O Plenário ainda derrubou,
parcialmente, em turno único, o Veto Parcial à Proposição de Lei 23.874, que institui
o Sistema Estadual de Cultura (Siec), o Sistema de Financiamento à Cultura e a Política Estadual de Cultura Viva.
Originada do PL 4.450/17,
do governador, foram vetados
o parágrafo 2° do artigo 10,
o inciso XX do artigo 14 e o
artigo 63. Entretanto, os deputados votaram pela derrubada dos vetos ao inciso XX
do artigo 14 e ao artigo 63; e
pela manutenção do veto ao

parágrafo 2° do artigo 10.
O inciso XX do artigo 14
elenca como recurso do Fundo Estadual de Cultura 5% do
lucro líquido da Loteria do Estado de Minas Gerais, em cumprimento ao que prevê o inciso IV do artigo 4° da Lei 6.265,
de 1973, que dispõe sobre a
Loteria Mineira.
Já o artigo 63 altera a redação do inciso IV do artigo
4° da Lei 6.265. Esse inciso
prevê que 5% do lucro líquido anual da loteria será utilizado para o Fundo de Promoção Cultural. O artigo 63 modifica o termo "Fundo de Promoção Cultural" para "Fundo
Estadual de Cultura".
O parágrafo 2° do artigo 10,
que teve mantido o veto, prevê que cada membro integrante da Comissão Paritária de
Fomento e Incentivo à Cultura terá direito a retribuição
pecuniária, de natureza indenizatória, nos termos de regulamento.
Justificativa - O governador
vetou parcialmente a proposição de lei com a justificativa
de que os dispositivos vetados contrariam o interesse
público ao vincularem receita num contexto de queda de
arrecadação. O deputado Durval Ângelo, que foi escolhido
como relator após perda de
prazo da comissão, emitiu parecer pela derrubada parcial
do veto, sendo seguido na votação pelos parlamentares.
No parecer, Durval Ângelo
destacou a importância da nova norma e lembrou que a
proposição de lei foi amplamente discutida com a sociedade civil em geral e, em especial, com representantes
do setor cultural, através de
eventos realizados pela ALMG, de modo a subsidiar o
processo legislativo e aprimorar o texto normativo.
Corte de gastos – Na reunião, o deputado Sargento
Rodrigues elogiou o corte de
gastos promovidos pela ALMG que, segundo ele, significaram uma economia de 40%
dos recursos. Ele apontou que
o Legislativo foi um exemplo
para os outros Poderes, sendo
o único que não solicitou suplementação orçamentária nos
últimos anos, e fez críticas aos
gastos do Executivo com publicidade, por exemplo.
Fonte: SeGov

Na manhã desta Segunda-feira, dia 11 de junho, uma paciente de 65 anos, moradora
do Bairro João de Deus de entrada na Unidade Básica de Saúde do Bairro Nossa Senhora de
Lourdes se queixando de dores
e com a pressão arterial e passando mal.
De acordo com informações
publicadas inclusive em redes
sociais, a senhora M.A.N. não
teria recebido atendimento
adequado. As dores continuaram e a senhora teve uma parada cardíaca. Ela foi até o balcão de atendimento para agendar uma consulta, de acordo
com informações de testemunhas e caiu no local.
De imediato, os enfermeiros
iniciaram os procedimentos de
primeiros socorros tentando
sem sucesso as manobras de
ressuscitação que terminaram

com a morte da idosa de 65
anos. A revolta foi tão grande,
que pessoas, mesmo sem entender o que tinha acontecido
acusaram a equipe da UBS de
negligência no atendimento, o
que segundo a secretaria de
saúde, não aconteceu.
Uma equipe do SAMU esteve no local para atender a ocorrência, mas a idosa já havia falecido. Uma equipe de uma funerária local esteve na UBS para remover o corpo da idosa
que foi encaminhado para o
IML e posteriormente, liberado
a família.
Em nota, a Secretaria de Saúde de São Lourenço disse que
não houve negligência no atendimento conforme publicado
em redes sociais e que todos
os procedimentos de praxe foram executados na tentativa de
salvar a idosa. Veja:

"A Secretaria de Saúde de
São Lourenço informa que, a
respeito do atendimento prestado a paciente, M.A.N, 65
anos, ocorrida no começo da
manhã desta segunda-feira
(11), na Unidade Básica de
Saúde do bairro Nossa Senhora de Lourdes, todos os procedimentos de primeiros socorros foram prestados pela
equipe da UBS, e em seguida
foi acionado o SAMU que deu
continuidade aos procedimentos, mas não foi possível reanimar a paciente, que infelizmente não resistiu e veio à
óbito. Diante aos fatos que estão sendo divulgados enfatizamos que não foi negado o
atendimento a paciente. A família foi informada do ocorrido e a Secretaria de Saúde está prestando todo apoio necessário."

CEMIG divulga resultado final do
Concurso Público para 109 vagas
A Cemig divulgou, nesta quarta-feira (13/6), no Diário Oficial
de Minas Gerais, o resultado
final homologado do seu Concurso Público 03/2017, para
provimento de 109 vagas e formação de cadastro de reserva.
Os candidatos aprovados irão
assumir funções de nível médio e superior e os salários-base iniciais vão de R$ 2.498 a R$
7.965, sob o regime da CLT, com
jornada de trabalho de 40 horas semanais, exceto a função
de Assistente Social, cuja jornada é de 30 horas semanais.
As funções de nível médio
são para técnico de gestão administrativa, técnico contábil,
agente técnico de meio ambiente, técnico de operação de subestações, técnico de planeja-

mento hidroenergético, técnico de projetos e obras civis,
técnico de projetos de sistema
elétrico, técnico de segurança
do trabalho, técnico de sistema
elétrico, técnico de sistema elétrico campo, técnico mantenedor eletroeletrônico da geração, técnico mantenedor mecânico da geração, técnico supervisão controle da operação
do sistema, técnico supervisão
controle do sistema elétrico
distribuição, técnico de sistemas eletromecânicos e técnico
de telecomunicações.
Para o nível universitário, as
funções são para advogado,
analista de gestão administrativa, analista de gestão contábil, analista de sistemas de informática, assistente social, ge-

ólogo, engenheiro de meio ambiente, engenheiro de planejamento hidroenergético, engenheiro de segurança de barragens, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro de
sistema elétrico, engenheiro de
sistemas mecânicos e engenheiro de telecomunicações.
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Vereadores apresentam revisão do
Código de Ética e Decoro Parlamentar
A apresentação da revisão
do Código de Ética e Decoro
Parlamentar foi um marco na
sessão ordinária desta segunda-feira (11.06). Criado pela
Resolução 265, o texto é de 06
de maio de 2002 e desde então não recebia alterações.
Entre as modificações apresentadas está a ampliação do
número de incisivos
que descrevem as vedações
constitucionais, ou seja, os atos
que não devem ser cometidos.
Foram incluídas, por exemplo,
as proibições de induzir a Administração Pública à contratação de pessoal sem condições
profissionais para fins eleitorais
e praticar tráfico de influência.
A revisão ainda detalha as
funções dos vereadores, que
de quatro passaram para dezoito. Alguns deveres fundamentais introduzidos foram
"conhecer e observar o Regimento Interno", "denunciar
publicamente as atitudes lesivas à afirmação da cidadania,
e as que importem em desperdício do dinheiro público, privilégios injustificáveis ou corporativismo" e "não residir fora do município". Além disso,
o projeto prevê todos os passos
do processo disciplinar, em caso de ato contrário ao Código,
e especifica a composição da
Comissão de Ética.
A revisão do texto de 2002
foi feita pela Comissão Especial
de Estudo. Criada em abril deste ano, a pedido de Orlando
Gomes (PRB), ela é composta
pelo próprio vereador, juntamente com Isac Ribeiro (PRP),
Rodrigo Martins de Carvalho
(PSB), Natanael Paulino de Oliveira (PPS) e Agilsander Rodrigues da Silva (PSD).
Os demais parlamentares têm
30 dias para analisar as sugestões de modificação e fazer
emendas. Depois o novo texto

do Código de Ética será votado.
Também entrou em pauta
na 17ª reunião ordinária o Projeto de lei 2.889/2018, que dispõe sobre a criação de cargos
públicos e vagas para a composição das estruturas administrativas do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Sul de Minas Gerais (CISAB Sul) e da Agência de Regulação Intermunicipal do Sul de
Minas Gerais (ARISSMIG), dos
quais São Lourenço faz parte.
Ainda foi lido o decreto legislativo 276/2018, que concede o título de Cidadão Honorário a Imbraim Orzil Neto. Nascido em Itamonte, ele é treinador de corrida de rua e tem
levado o nome do São Lourenço a várias cidades do Brasil e
do mundo, por meio dos atletas de sua equipe. O texto, de
autoria do vereador e presidente da Câmara, Ricardo de Mattos, será votado depois do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final.
Projeto aprovados
Já na Ordem do Dia, foi votado o projeto de lei 2.890/2018.
Aprovado em regimento de urgência, o documento acrescentou Parágrafo Único ao Art. 7º
da Lei Municipal nº 3.305/2017,
especificando o valor de R$ 1,4
milhão já liberado para obras
de infraestrutura urbana. "Tal
alteração se faz necessária, pois
é mister a discriminação da dotação orçamentária que será
utilizada para a abertura do referido crédito especial, a fim
de que possa ser iniciado o trabalho de pavimentação (...)",
ressalta um trecho do texto enviado pela Prefeitura.
O projeto 2.887/2018, do
vereador Waldinei Alves Ferreira, também foi aprovado. O
texto dá nome a uma das ruas

do Loteamento Residencial Jardim das Oliveiras. A via será a
Alameda Vereador Elizeu Martins. O homenageado, já falecido, foi parlamentar na Câmara de São Lourenço.
Tribuna Livre
O estudante e participante
do Projeto Parlamento Jovem,
Roger Arantes, utilizou a Tribuna Livre na noite desta segunda. Ele falou sobre a necessidade de reforçar a segurança
nas instituições de ensino de
São Lourenço e solicitou a contratação de vigias nas Escolas
Estaduais Professor Mário Junqueira Ferraz e Humberto Sanches, onde cursa o segundo ano
do Ensino Médio. Roger fez o
pedido depois de um mês e
meio que as Escolas Estaduais
Professor Antônio Magalhães
Alves e Eurípedes Prazeres foram alvo de invasão, depredação e roubo.
Seguranças já foram disponibilizados para os dois locais,
mas ele teme pelas demais instituições de São Lourenço e cobrou do Poder Público uma ação
preventiva. "Todas deveriam
ter vigia. Não dá para esperar
que o mesmo aconteça em outros lugares para só então tomar uma atitude. "
Ainda segundo o estudante,
a participação dele no Parlamento Jovem foi fundamental
nesse momento: "O PJ me fez
perder a timidez, já que tive
contato com muitas pessoas e,
a partir daí, me interessei mais
ainda por assuntos políticos".
O projeto é desenvolvido pela
Escola do Legislativo de São
Lourenço e tem como objetivo
despertar a cidadania, por meio
de oficinas e experiências de
elaboração de propostas reais
de mudança para o estado de
Minas Gerais.

COMARCA DE SÃO LOURENCO - MG – EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO 20 DIAS – A
Doutora CECÍLIA NATSUKO MIAHIRA GOYA MMª Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de São Lourenço, MG, na forma da Lei, etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por esta 1ª Secretaria – 1ª
Vara, desta Comarca de São Loureço, tramitam os autos de nº 637 14 000335-0 Ação
de Usucapião, onde figura como autor José Carlos Nogueira Fernandes e sua mulher
Claudia Maria Leite Fernandes. Visando o usucapião do bem imóvel – casa de morada e seu respectivo terreno com área de 340 m², situada em área urbana, na rua
Alexandre Pinto, nº 490, em Soledade de Minas, registrada sob nº 7.850, do Livro
3-I, fls.85 do cartório de Registro de Imóveis de Carmo de Minas-MG. Assim sendo,
tem este a finalidade de Citar todos os herdeiros dos proprietários do imóvel usucapiendo – Sr. Rodolfo Miranda e sua esposa Maria Oliveira Rocha, bem como possíveis interessados, para os termos da ação, bem como para contesta-la no prazo de
15 dias. Sob pena de serem tidos como aceitos e verdadeiros os fatos narrados na
inicial. Dado e passado nesta cidade e Comarca de São Lourenço, 06 de junho de
2018. Eu, (Claudia Pereira Campos) Oficial de Apoio Judicial, o digitei. Eu, (Luciana
Moreira Dias Pereira) Diretora da 1ª Secretaria o subscrevo. Dra. Cecília Natsuko
Miahira Goya MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível.
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