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Secretários Municipais pedem
exoneração dos cargos
Erich Mathias e Vinicius Villela deixam os cargos na última semana

Os gestores das
pastas de Turismo e
Cultura, Erich Mathias,
e Indústria, Comércio,
Agricultura e Desenvolvimento Social, Vinícius
Villela, encaminharam
ao Poder Público Municipal, na última semana,
o pedido de exoneração
de seus cargos.
Erich Mathias iniciou
seus trabalhos na Secretaria como Diretor
de Cultura e assumiu a
gestão integral da pasta
após o pedido de exoneração de Alexandre
Paiva Frade. Em uma
publicação em sua rede
social, Erich comunica
sua saída:

“Comunico a todos
meu pedido de exoneração do cargo de
Secretário de Turismo e Cultura. Tenho

que dedicar meu tempo e energia à minha
empresa, família e a
saúde. Me dediquei
de coração nestes 11
meses em que estive
presente ao Turismo e
Cultura. Amo nossa cidade e, vou continuar
meu trabalho que faço
há mais de 20 anos.
Agradeço a todos que
acreditaram em nosso
sonho. Agradeço a
oportunidade me dada
pela prefeita Célia,
ao vice Leonardo, de
poder mostrar meu
trabalho. Desejo muito sucesso ao novo
secretário e que Deus
abençoe São Lourenço, e a todos. Peço
em nome de nosso
Senhor Jesus Cristo,
muita paz, amor, harmonia, respeito entre

todas as pessoas”.
A Secretaria de Indústria, Comércio,
Agricultura e Desenvolvimento Social de
São Lourenço teve
início em 2017 e desde então estava sobre
a gestão de Vinicius
Villela. O gestor também fez uma publicação em sua rede
social sobre o pedido
de exoneração encaminhado ao Poder
Público Municipal.
“Infelizmente devido
aos fatos expostos em
toda a mídia referente
às atitudes e posturas
assumidas pela atual
gestora municipal no
SAAE de São Lourenço-MG, percebi que os
compromissos assumidos comigo e com
o grupo de apoio que

criamos para elegê-la
não foram cumpridos.
Aqui não faço juízo
de valor sobre as alegações de desvio de
valores naquela autarquia, pois, a comprovação destes fatos cabe
a justiça. Entretanto
existe um compromisso
pregresso por ela assumido, compromisso
este de evitar a ingerência de seu esposo
na administração pública direta ou indireta.
Com os fatos expostos
está evidente que não
houve o cumprimento
deste, portanto tomei a
atitude de entregar meu
cargo de Secretário de
Indústria, Comércio,
Agricultura e Desenvolvimento Econômico.
Sinto-me frustrado pois
criei vários projetos e

há vários em andamento e vários em faze de
preparação em minha
secretaria, projetos de
alto potencial de impacto em nossa economia, todos de médio e longo prazo que
infelizmente ficaram
comprometidos. Espero ter oportunidade em
circunstâncias mais
apropriadas de poder
contribuir com o desenvolvimento econômico
do município e de nossa micro-região”.
A assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de São
Lourenço informou que
nesta semana o nome
dos novos gestores
será divulgado porém,
até o fechamento desta
edição os nomes não
foram publicados.

Dia Nacional da Coleta de
alimentos em São Lourenço

Campanha arrecadou quase 4 toneladas de alimentos para doação
A campanha de arrecadação de alimentos
realizada no último dia
11, contou com uma participação muito acima de
qualquer previsão.
Em São Lourenço
foram arrecadados um
total de 3.973,42 kg
de alimentos, com 245
volumes.
A campanha contou
ainda com a participação
de 62 voluntários que se
revezaram nos locais de
coleta, garantindo assim
o sucesso alcançado.
As doações foram

destinadas ao Hospital Municipal; Asilo São
Vicente; Educandário
Santa Cecília, Creche
Pequeno Mundo, Casa
Mãe Social, as Pastorais
São Lourenço, Santíssima Trindade e Nossa
Senhora das Graças.
“A coleta foi um sucesso, muito acima
do que esperávamos.
Mesmo com chuva as
pessoas participaram
da campanha, só tenho
a agradecer” completa
um dos organizadores
da campanha.

FAÇA JÁ SUA ASSINATURA
Receba semanalmente, em sua casa,
nossas três edições, às terças, quintas e
sábados, ou compre nas bancas

35-3332-1008

E-mail: assinatura@correiodopapagaio.com.br

jornalcp@correiodopapagaio.com.br
Telefax: 35 3332-1008

CPI para investigar
irregularidades em
licitações do SAAE
Na noite desta segunda-feira aconteceu
a abertura da Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) que dá início
à investigação de irregularidades na contratação emergencial das
empresas de limpeza
urbana Carri Carvalho e
Ribeiro Transporte Ltda
e Plural Serviços Técnicos Ltda pelo Serviço
Autônomo de Água e
Esgoto (SAAE), autarquia municipal.
“A CPI foca em um
momento anterior às
licitações apontadas
como fraudulentas. Nosso objetivo é complementar a investigação
do Ministério Público e
levantar outros dados e
informações”, explicou o
presidente da Casa Legislativa, Agilsander Rodrigues da Silva (PSD).
Uma segunda Comissão Parlamentar de
Inquérito foi aberta durante a sessão para averiguar supostas irregularidades na contratação

do Escritório Ribeiro e
Silva Advogados pela
Prefeitura de São Lourenço. A empresa já é
alvo de investigação
do Ministério Público.
De acordo com o requerimento que pede a
abertura da CPI, Natalício Tenório Cavalcanti
Freitas Lima, é cliente
pessoal de um dos sócios da empresa, o qual
mantém vínculo com o
Poder Executivo.
Também foi aprovado pelos vereadores
um pedido para instaurar uma Comissão
Processante (CP), que
apura o suposto cometimento de infrações
político-administrativas
previstas no Decreto Lei
201/67.
O prazo para a conclusão das investigações das CPIs é de quatro meses, prorrogáveis
pelo mesmo período. As
comissões são compostas por cinco membros
titulares, obedecendose o princípio da proporcionalidade partidária.
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Coluna de Teresinha M. S.
Villela
A campanha é promovida pela Companhia das Obras (CdO),
organização não gover-

namental que iniciou o
Dia da Coleta Nacional
de Alimentos no Brasil
há 12 anos.

A próxima coleta
já tem data marcada:
10 de novembro de
2018.
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Em ação inédita no país, Rio Doce
entra na Justiça contra desastre
Na ação, o Rio Doce está representado pela Associação
Pachamama, que atua na América Latina

Pela primeira vez na
história do Brasil, um rio
entra com uma ação judicial. Ela foi ajuizada contra o governo federal e o
governo de Minas Gerais
e pede um Plano de Prevenção a Desastres para
proteger toda a população
da bacia do Rio Doce.
O Rio Doce, que sofreu o maior desastre ambiental do Brasil, entrou
com ação na Justiça para
pedir proteção judicial
contra futuros desastres.
Na ação, o Rio Doce está
representado pela Associação Pachamama, que
atua na América Latina.
A ação foi protocolada
no dia 5 de novembro, dois
anos após o vazamento
da lama de rejeitos da Samarco. “Pela primeira vez
na história do Brasil, um
Rio entra com uma ação
judicial. O Rio Doce, que
sofreu o maior desastre

Foto: Divulgação / Agência Minas

ambiental do Brasil, pede
proteção judicial contra
futuros desastres”, afirma
o advogado que moveu a
ação na justiça, Lafayette
Garcia Novaes Sobrinho.
A ação foi ajuizada
contra o Governo Federal
e o Governo de Minas
Gerais e pede um Plano
de Prevenção a Desas-

tres para proteger toda
a população da bacia do
Rio Doce.
O advogado explica
que a Constituição Brasileira ainda não reconhece
o direito da natureza, mas
existem vários tratados
internacionais assinados
pelo Brasil que foram
usados para que o Rio

Doce pudesse entrar com
a ação. A primeira vez que
um rio teve seus direitos
reconhecidos no mundo
foi no Equador, em março
de 2011.
“Não é qualquer pessoa que pode entrar com
ação ambiental na Justiça,
tem órgãos responsáveis
para isso, como o Gover-

no Federal e Estadual. Já
o rio entrando com a ação
na Justiça, pode ser representado por qualquer
pessoa”, explica.
A diretora da Associação Pachamama, Graziella Beck, explica o que
muda quando o Rio Doce
é considerado um sujeito
de direitos no Brasil. “Isso
garante maior proteção ao
rio, seu entorno e a população em geral. Também
se quebra um paradigma,
onde a natureza é vista
como um recurso natural,
com um bem, passível de
apropriação e exploração.
E, a partir de então, começa a ser vista e tratada
juridicamente como um
Ser de Direitos, quebrando uma visão onde o ser
humano deixa de ser o
centro e a própria Vida
assume sua posição”,
explica Graziella.
Fonte: Gazeta Online

Estado cria grupo para garantir a
segurança hídrica no território mineiro
Ideia é traçar objetivos em médio e longo prazo que assegurem o abastecimento humano

Atenta à questão da escassez de água, a Secretaria
de Estado de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável (Semad) instituiu o Grupo
de Acompanhamento da Situação Hídrica. De acordo com
a resolução publicada nesta
semana no Diário Oficial do
Estado, o grupo terá o objetivo
de estudar, analisar, avaliar e
propor ações para o enfrentamento da situação hídrica em
todo o território mineiro.
O fator que mais preocupa
setores da administração pública estadual é o prolongado
período de estiagem e o déficit
pluviométrico observado nos
últimos anos na maior parte

do estado, o que poderia comprometer o acesso à água a
usuários atuais e futuros.
“Nosso primeiro objetivo é
fechar um diagnóstico da situação para definir quais serão
as ações emergenciais. A prioridade será o abastecimento
humano e vamos identificar
quais são as áreas mais afetadas”, esclarece a diretorageral do Instituto Mineiro de
Gestão das Águas (Igam),
Marília Carvalho de Melo.
“Também vamos adotar
ações para o uso correto da
água em médio e longo prazo,
seja no consumo humano,
na irrigação ou na indústria”,
complementa Marília. Segundo
levantamento do Sistema Esta-

dual de Meio Ambiente (Sisema), a agropecuária, seguida
do abastecimento humano e da
mineração, são os setores que
mais demandam o recurso.
A diretora-geral do Igam
também frisa que as ações
sugeridas serão customizadas de acordo com as regiões do estado, que possuem
características e problemas
específicos.
Entende-se por gestão
da demanda o uso eficiente
da água, a minimização das
perdas no saneamento, o
aproveitamento da água da
chuva, a potencialização do
reuso na agricultura e indústria e o uso de tecnologias.

Por sua vez, a gestão da
oferta envolve obras de infraestrutura (barragens, adutoras,
perfurações e transposições),
tratamento de esgoto e plano
de conservação de bacias
hidrográficas.
Força-tarefa
Em janeiro de 2015, o governador Fernando Pimentel
anunciou a primeira grande
ação do Governo estadual para
combater a escassez hídrica.
Uma força tarefa mobilizou
diversos setores da administração pública estadual e envolveu, inclusive, a sociedade.
As obras de captação no
Rio Paraopeba, na cidade de
Brumadinho, foram inauguradas em dezembro de 2015.

Foram investidos R$ 128,4 milhões no empreendimento, que
assegurou o abastecimento de
água da RMBH pelos próximos
20 anos. Também fruto da
força-tarefa, o Cultivando Água
Boa é uma iniciativa socioambiental desenvolvida pela Itaipu
Binacional para promover a
recuperação de microbacias,
proteção das matas ciliares e
da biodiversidade.
A ação, reconhecida pela
ONU como a melhor política
de gestão de recursos hídricos do mundo, começou a
ser aplicada em Minas Gerais
ainda em 2015 e, de lá para cá,
já foi apresentada a diversos
municípios mineiros.

ATOS OFICIAIS

Prefeitura Municipal de Andrelândia

CONTRATO Nº 318/2017
PROCESSO: 178/2017
INEXIGIBILIDADE Nº 019/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: AMPAR
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUA DO MUNICÍPIO
VALOR: R$ 361.700,00
DATA: 26/09/2017
VIGÊNCIA: 60 DIAS
CONTRATO Nº 319/2017
PROCESSO: 166/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº
075/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: MARIANA –
CONSTRUTORA CONCRETA
OBJETO: RECUPERAÇÃO DA
PASSARELA
VALOR: R$ 65.253,47
DATA: 03/10/2017
VIGÊNCIA: 90 DIAS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº
320/2017
PROCESSO: 168/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: COPERGOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
VALOR: R$ 19.278,00
DATA: 04/10/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº
321/2017
PROCESSO: 168/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: PAULO HENRIQUE RIVELLI LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
VALOR: R$ 218.569,27
DATA: 04/10/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº
322/2017
PROCESSO: 168/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: CRABI
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
VALOR: R$ 87.000,00
DATA: 04/10/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES

CONTRATO Nº 323/2017
PROCESSO: 171/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº
078/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: JTS
OBJETO: SISTEMAS E MANUTENÇÃO DE CONTROLES
VALOR: R$ 19.800,00
DATA: 04/10/2014
VIGÊNCIA: 12 MESES
CONTRATO Nº 324/2017
PROCESSO: 184/2017
INEXIGIBILIDADE Nº 021/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: FÓRMULA 7
OBJETO: SHOWS PARA REVEILLON
VALOR: R$ 32.000,00
DATA: 17/10/2017
VIGÊNCIA: 90 DIAS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº
325/2017
PROCESSO: 180/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 083/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: ACÁCIA
OBJETO: MEDICAMENTOS PARA
HOSPITAL MUNICIPAL
VALOR: R$ 72.116,00
DATA: 26/10/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº
326/2017
PROCESSO: 180/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 083/2017
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CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: HOSPIVIDA
OBJETO: MEDICAMENTOS PARA
HOSPITAL MUNICIPAL
VALOR: R$ 71.365,00
DATA: 26/10/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº
327/2017
PROCESSO: 180/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 083/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: COMERCIAL
CIRÚRGICA RIOCLARENSE
OBJETO: MEDICAMENTOS PARA
HOSPITAL MUNICIPAL
VALOR: R$ 98.429,00
DATA: 26/10/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº
328/2017
PROCESSO: 180/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 083/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: MED CENTER
COMERCIAL LTDA
OBJETO: MEDICAMENTOS PARA
HOSPITAL MUNICIPAL
VALOR: R$ 44.835,50
DATA: 26/10/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº
329/2017
PROCESSO: 180/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 083/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: EQUIPAR MÉDICO
HOSPITALAR LTDA
OBJETO: MEDICAMENTOS PARA
HOSPITAL MUNICIPAL
VALOR: R$ 144.608,00
DATA: 26/10/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES
CONTRATO Nº 330/2017
PROCESSO: 179/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº

082/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: CLÍNICA ORTOCLIN
OBJETO: PROCEDIMENTOS E
CIRURGIAS ESPECIALIZADAS EM
ORTOPEDIA
VALOR: R$ 144.000,00
DATA: 27/10/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº
331/2017
PROCESSO: 176/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: EQUIPAR MÉDICO
E HOSPITALAR LTDA
OBJETO: MATERIAIS PARA CENTRO CIRÚRGICO
VALOR: R$ 68.040,93
DATA: 30/10/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº
332/2017
PROCESSO: 176/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: MINAS BRASIL
OBJETO: MATERIAIS PARA CENTRO CIRÚRGICO
VALOR: R$ 35.427,50
DATA: 30/10/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº
333/2017
PROCESSO: 176/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: VIVAMED
OBJETO: MATERIAIS PARA CENTRO CIRÚRGICO
VALOR: R$ 25.715,00
DATA: 30/10/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº
334/2017

PROCESSO: 176/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: MAT MED HOSPITALAR
OBJETO: MATERIAIS PARA CENTRO CIRÚRGICO
VALOR: R$ 3.266,90
DATA: 30/10/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº
335/2017
PROCESSO: 186/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: FRANCISCO
JÚLIO DA SILVA MEI
OBJETO: MATERIAIS PARA CENTRO CIRÚRGICO
VALOR: R$ 22.500,00
DATA: 03/11/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº
336/2017
PROCESSO: 187/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 086/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: VÂNIA APARECIDA
OBJETO: LANCHES E REFEIÇÕES
VALOR: R$ 5.750,00
DATA: 06/11/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº
337/2017
PROCESSO: 187/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 086/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: BAR E RESTAURANTE SAFIRA
OBJETO: LANCHES E REFEIÇÕES
VALOR: R$ 12.000,00
DATA: 06/11/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES
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Opinião

Os efeitos da
reforma trabalhista
me

*Antonio Carlos Vendra-

A reforma trabalhista já
está em vigor. O mote desta
reforma é valorizar a vontade
das partes (empregado e
empregador), reduzindo a
interferência do Estado.
Sem sombra de dúvida, a
reforma trabalhista será benéfica às empresas, especialmente quanto às alterações nos
processos judiciais trabalhistas. Atualmente, as empresas
sofrem com o demandismo
exagerado peculiar do Brasil.
A reforma deve acabar com
os reclamantes contumazes
e oportunistas, que fazem da
Justiça do Trabalho uma loteria
jurisdicional.
Para os trabalhadores, a
reforma também será benéfica, apesar de haver quem
acredite que a reforma extinguirá direitos (mas há quem
acredite, também, em duendes e fada madrinha...). Os
grandes avanços da reforma
para os trabalhadores são o
teletrabalho, o acordo para rescisão do contrato de trabalho, a
comissão de empregados e o
parcelamento das férias.
Ademais, a reforma também criou um limite ao estipular direitos que não podem
ser negociados, tais como a
remuneração do empregado
(respeito ao salário mínimo,
o 13.º salário, o valor mínimo da hora extra em 50%
superior ao da hora normal
e a remuneração do trabalho
noturno superior à do diurno),
os adicionais de risco (insalubridade e periculosidade), o
repouso semanal remunerado,
as férias devidas e um terço, o
seguro-desemprego, o FGTS,
o aviso prévio, as normas de
saúde, higiene e segurança
do trabalho, a aposentadoria,
salário-família, licença-maternidade, licença-paternidade,
entre outras, que continuam
preservadas.
Já os sindicatos terão de,
com muita criatividade, se reinventar, vez que acabará a contribuição sindical compulsória.
Muitos sindicatos deixarão de
existir; alguns se fundirão a
outros. Os sindicatos assistencialistas terão grande chance
de sobreviver, dependendo
da qualidade de seus serviços.
No entanto, dada a prevalência da negociação, aqueles
sindicatos que utilizarem com
sabedoria a arte de negociar
não sucumbirão.
Porém, há uma classe que
perderá com a reforma trabalhista: os operadores do direito

trabalhista, representados por
advogados de reclamantes,
promotores do Trabalho e a
própria Justiça do Trabalho.
A reforma trabalhista reduzirá sensivelmente o número
de processos trabalhistas
e, em muito pouco tempo,
a Justiça do Trabalho deverá experimentar ociosidade.
Outra questão que incomoda a Justiça Trabalhista é o
cerceamento na criação de
súmulas e outros enunciados
de jurisprudência editados pelo
TST e pelos TRTs.
Assim, é até compreensível a resistência à reforma por
aqueles que somente experimentarão perdas. Por isso, a
mesma tem sido alvo de boicotes dos procuradores do Ministério Público do Trabalho e
dos juízes e desembargadores
da Justiça do Trabalho. Desde
o início, houve tentativas de
barrar a reforma, inobstante
não tenham conseguido êxito.
Agora, estes mesmos entes
governamentais afirmam que
não aplicarão as novas regras,
sob o pretexto da inconstitucionalidade. Acabou-se
o Judiciário escravo da lei?
Agora temos um Judiciário que
acumula a função de legislar
também.
O que mais preocupa as
empresas é a interpretação
da nova legislação com base
em suas ideologias políticas,
colocando em dúvida a isenção do Poder Judiciário. Como
se não bastasse, quebrando
totalmente a hierarquia, o Ministério do Trabalho publicou
portaria nomeando comissão para elaborar uma nova
versão da CLT em 120 dias.
Um dia depois, tal portaria foi
revogada.
Assim, a redução da judicialização pretendida com
a reforma trabalhista poderá
não ter efeitos imediatos e
durará alguns anos até que
todas as discussões acerca
das alterações trazidas pela
reforma sejam pacificadas.
Mas, uma vez completamente
implementada, trará benefícios
à sociedade como um todo,
representando um enorme
passo na modernização das
relações trabalhistas, o que
inclusive trará novos investidores estrangeiros e consequente desenvolvimento ao país.
* Antonio Carlos Vendrame é engenheiro de Segurança do Trabalho, perito judicial e
professor com experiência nas
áreas de segurança, saúde e
meio ambiente.
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Circulação em 33 cidades do Sul de Minas

Aiuruoca, Alagoa, Andrelândia, Arantina, Baependi, Bocaina de Minas, Bom Jardim de Minas, Campanha, Carmo de Minas, Carvalhos, Caxambu, Conceição do
Rio Verde, Cristina, Cruzília, Dom Viçoso, Itamonte, Itanhandu, Jesuânia, Liberdade, Lambari, Minduri, Olímpo Noronha, Passa Quatro, Passa Vinte, Pouso Alto,
Santa Rita de Jacutinga, São Lourenço, São Sebastião do Rio Verde, São Vicente
de Minas, Seritinga, Serranos, Soledade de Minas e Virgínia.
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Festival Independente de Artes
Cênicas de São Lourenço
Companhias do Sul de Minas tiveram a oportunidade de subir ao palco

São Lourenço recebeu
nos dias 09, 10 e 11 de novembro o Festival de Artes
Cênicas, que buscou valorizar grupos teatrais do
Sul de Minas e promover
momentos de contemplação para os moradores
e visitantes da cidade. O
evento foi realizado no
Centro de Convenções do
Hotel Granada e a entrada
do público foi gratuita.
Durante os dois dias
de evento estiveram presentes 7 grupos teatrais
das cidades de Varginha,
Itamonte, São Lourenço
e Alfenas. Os espetáculos concorreram a premiações em 12 categorias, que contaram com
a avaliação cautelosa e
competente de Daniela
Bacha, Lucas Marques e
Zé Pedro Baroni.
Confira as premiações:
- MELHOR ESPETÁCULO: A Serpente. [Marina Azze Produções Artísticas. Varginha/MG]
- MELHOR DIREÇÃO:
A Serpente. [Marina Azze
Produções Artísticas. Varginha/MG]
- MELHOR ATRIZ: Babi
Mazzo em A Serpente.
[Marina Azze Produções
Artísticas. Varginha/MG]
- MELHOR ATOR: Rafael Matos. A Serpente.
[Marina Azze Produções
Artísticas. Varginha/MG]
- ATRIZ REVELAÇÃO:
Maddu Oliveira. Pluft, o
fantasminha. [Marina Azze
Produções Artísticas. Varginha/MG]
- ATOR REVELAÇÃO:
Raul Elias. A menina do

mar. [Cia. Perambulantes.
Itamonte/MG]
- MELHOR CENÁRIO:
A menina do mar. [Cia.
Perambulantes. Itamonte/
MG]
- MELHOR ILUMINAÇÃO: A menina do mar.
[Cia. Perambulantes. Itamonte/MG]
- MELHOR MAQUIAGEM: Pluft, o fantasminha.
[Marina Azze Produções
Artísticas. Varginha/MG]
- MELHOR TRILHA
SONORA: A menina do
mar. [Cia. Perambulantes.
Itamonte/MG]
- MELHOR FIGURINO:
A Serpente. [Marina Azze
Produções Artísticas. Varginha/MG]
- PRÊMIO ESPECIAL
DO JÚRI: No picadeiro
das ilusões. [Trupe da alegria. São Lourenço/MG]
O evento é uma realização do ator, diretor e produtor Zé Pedro Baroni e para
ser concretizado, o Festival
contou com muitos apoiadores, são eles: Alzira Park
Hotel; Água São Lourenço;
Alessandro Dj ; Artsign
Comunicação Visual; Casarão do Queijo; Contprev
Escritórios Contábeis; Cura
Simples; Doce Pr’ocê; Farmácia São Lucas; Gomes
Supermercados; Guiomoto
Honda; Granada Hotel;
Hotel Brasil; Hotel Platino; Hortminas Hidroponia;
Ideal Fiat; Maia Fernandes Negócios Imobiliários;
Konstelação; Quitandinha
Federal; Restaurante da Sinhá; Rosa Rubi; Sul Minas
Revelação de Foto Digital;
Wine Colours.
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São Lourenço e Região
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Nossa Gente, Nosso Orgulho
Por Teresinha Maria Silveira Villela

IRMÃ BRASILIANA GOULART
Nasceu em São Lourenço a 18 de abril de 1920.
Seus pais eram Justino
José Goulart e Maria Cândida de Almeida. Muito cedo
entrou para a Congregação
Salesiana, seguindo os
passos de suas irmãs Maria
José, Alice e o irmão Januário, completando então uma
família a serviço de Deus.
Como aspirante, tornouse uma aluna exemplar.
Estudiosa e inteligente
destacou-se em todas as
matérias e, em especial
o português. Formou-se
professora. Sua vocação
religiosa e seu carisma levaram-na a ser Catequista,
Formadora de Catequistas
e responsável pelo Oratório. Foi coordenadora do
curso primário dos Colégios
Santa Inês de Barreto, Ribeirão Preto, Santo André,
São José dos Campos, Cruzeiro e Batatais. Gostava
imensamente de crianças
e adolescentes.
Era alegre e transmitia
este sentimento a todos que
com ela conviviam. Imparcial em suas decisões, era
justa e procurava ressaltar
as qualidades das pessoas
com as quais convivia. Era
uma pessoa feliz!
Paciente, tinha o Dom

Cia Baronni de Teatro

Cena de “A menina do Mar “

Maddu Oliveira em “Pluft, o Fantasminha”

de ouvir e aconselhar aos
que lhe confiavam seus
problemas. Sempre achava
uma solução, uma palavra
certa na hora certa; e vinha
um convite: - “Deus proverá, mas vamos juntos fazer
uma novena”.
Viveu intensamente sua
vida religiosa. Caprichosa e
criativa, fazia lindo cartazes
com frases de incentivos e
de amor a Deus e as colocava nos corredores e nas
salas de aula. Amava flores
e com elas enfeitava seu
ambiente de trabalho.
Ninguém ficava triste ao
seu lado. Durante um retiro
espiritual, derrepente comunicou às irmãs: - “Acabo de
fazer uma surpresa a mim
mesma. Quando voltar do
retiro vou encontrar minhas
meias consertadas, meu
hábito lavado e perfumado”.
(Ela mesma o fizera).
Era devota do Santíssimo Sacramento e de Nossa
Senhora.
Irmã Brasiliana trabalhava muito. Certa vez, depois
de um estafante dia, adormeceu no pavimento do
banheiro... Contou às Irmãs,
sorrindo o susto que levou!
Em 1984 ficou muito
doente. Foram dezoito meses de grande sofrimento.

Resignada, jamais se queixou. Achava-se privilegiada
em poder ser tratada num
ótimo hospital, ser atendida
por bons médicos, fazer
exames, remédios na hora
certa e se entristecia ao
pensar nos pobres que
nada tinham e nem privavam de tais atendimentos.
Certa vez comentou com
as Irmãs:“Falamos muito em
ressurreição, mas, a ela não
chegamos de graça, ela é
uma conquista”.
Sentido que chegara a
hora de entregar sua alma
a Deus, fez a Irmãs três
pedidos:
-Que rezassem e pedissem a Deus que a
viesse buscar.
-Que fossem verdadeiras irmãs para Alicinha
(Irmã Alice).
-Que dessem um abraço a todos.
Perguntou por seus documentos, por seu hábito e
se tudo estava em ordem.
Faleceu em São Paulo a
primeiro de novembro de
1985, primeira sexta-feira
do mês. Celebrava-se nesta
data o Dia de Todos os Santos. Certamente, a partir de
então, este foi também o dia
de Irmã Brasiliana. Sua vida
foi um hino de amor.

Centro Viva Vida realiza
evento de encerramento
do Outubro Rosa
Campanha nacional promove atividades
voltadas à saúde da mulher

Foto: Divulgação / Centro Viva Vida

Prêmio Especial foi para “ No picadeiro das ilusões”

Marina Azze e o elenco de “A Serpente”

Seminário sobre Educação, Segurança
e Cidadania de São Lourenço
Evento foi promovido pelo 57º Batalhão de Polícia Militar

O I Seminário de Educação, Segurança e Cidadania, em São Lourenço, foi realizado no
Salão de Convenções
do Hotel Guanabara, na
quinta-feira, 09, e reuniu
militares, professores e
demais autoridades de
São Lourenço e municípios da região.
O evento foi presidido
pelo Coronel PM Cássio
Antônio Fernandes, Comandante da 17ª Região
da Polícia Militar, e contou
ainda com a presença do
Tenente Coronel PM Paulo Alex Moreira Silveira,
Comandante do 57º Batalhão de Polícia Militar “Batalhão Prevenção”, do
Sr. Agilsander Rodrigues
da Silva, Presidente da
Câmara Municipal de São
Lourenço, do Dr. Luciano
Belfort de Andrade Santos, Delegado Regional
de Polícia Civil, do Sr.
Jesiel Martins de Almeida
Júnior, Diretor Presidente
da Faculdade Sul Mineira,
da Sra. Lilian Forasteiro
Dias, Diretora Acadêmica
da Faculdade Sul Mineira,

além prefeitos, vereadores, secretários e professores de São Lourenço e
municípios da região.
A primeira palestra
foi do Professor Fabiano
Prado da Silva, com o
tema: “Educação Integrada: Construindo Redes
de Proteção”, em suas
palavras o palestrante
enfatizou a importância
do papel da comunidade
na formação das crianças
junto às escolas.
A segunda palestra
ficou por conta do Cel
Marco Antônio Badaró
Bianchini, que abordou o
tema: “Segurança Pública
como Arcabouço da Sustentação da Sociedade
Brasileira”. Em sua fala,
o Cel Bianchini enfatizou
a importância e influência da segurança pública
para o desenvolvimento
do país. Ele ressaltou
que a construção de um
ambiente seguro depende
diretamente da educação,
a necessidade de mudança no modelo de política
atual.
A última palestra foi

Fotos: Divulgação/57 BPM

Debate de encerramento

ministrada pela Professora
Giselle, que tratou sobre:
“Cidadania: Historicidade
e Direitos Humanos”. A
palestrante iniciou o assunto fazendo um contexto
histórico sobre cidadania
e demonstrou que o tema
está diretamente ligado
aos Direitos Humanos,
não há como se falar em
cidadania, sem respeitar
os Direitos Humanos e
vice-versa.
Ao final do seminário,
os palestrantes iniciaram
um debate, respondendo
perguntas feitas entre si
e perguntas feitas pela
plateia, o debate foi mediado pelo Ten Cel Paulo
Alex, Comandante do 57º

BPM e pela Professora
Lílian, encerrando com
sucesso o I Seminário de
Educação, Segurança e
Cidadania.
A realização foi uma
parceria entre a Polícia
Militar e a Faculdade Sul
Mineira que teve como
palestrantes o Sr. Fabiano Prado da Silva, Diretor da Superintendência Regional de Ensino
de Caxambu/MG; o Sr.
Cel QOR Marco Antônio
Badaró Bianchini, exComandante Geral da
Polícia Militar de Minas
Gerais e a Sra. Giselle
Amaral Abreu, Assessora
Pedagógica da Superintendência Regional
de Ensino de Caxambu/
MG.

Na última terça-feira
(07) o Centro Viva Vida
realizou o encerramento
das atividades do Outubro
Rosa em uma manhã de
atividades voltadas à saúde da mulher. O evento
contou com a participação
do médico Dr. Rogério
Ribeiro Junqueira, que
fez uma palestra para as
pacientes a respeito do
Câncer de Mama e Cólo
de Útero, alertando sobre
os exames preventivos e a
importância do diagnóstico
precoce. A psicóloga Jane
Rocha também falou sobre
a autoestima das mulheres
e sua importância para o
sucesso do tratamento.
Além da palestra, foi
realizada também a entrega dos lenços arrecadados através da campanha “Lenços do Sorriso”,
promovida pela Clínica
Antares em parceria com
a Secretaria de Saúde. O
resultado da campanha foi
um sucesso, a população
entendeu a proposta e foram doados cerca de 150
lenços para as mulheres

em tratamento contra o
câncer. A ideia é melhorar a autoestima destas
pacientes através de um
gesto simples e solidário.
No final do evento, foi
oferecido um lanche para
os participantes. A Secretaria de Saúde e o Centro
Viva Vida agradecem a
todos que participaram

deste evento apoiando de
alguma maneira (Gomes
Supermercados, Clínica
Antares, Big Lanches, Salão da Mariana, Salão Raízes, O Boticário, Edvirges
Massagista), e também à
população pela belíssima
participação nos eventos
realizados durante o mês
e na doação dos lenços.
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Gerais

Cursos Livres ampliam a qualificação dos
trabalhadores do SUS em Minas Gerais

RECEITA
aqueça o óleo usando uma
frigideira funda. Se você
tiver uma fritadeira elétrica,
aqueça o óleo na temperatura de 190 C.

Meta é capacitar 600 pessoas até dezembro
O Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Escola
de Saúde Pública do Estado de
Minas Gerais (ESP-MG), está
investindo estrategicamente na
qualificação dos trabalhadores
do Sistema Único de Saúde
(SUS) no estado.
Desde setembro deste ano,
diversos cursos movimentam a
escola com a ação educacional
“Cursos Livres: constituindo potências para o trabalho no SUS”,
que já contabilizam a qualificação de cerca de 200 alunos em
apenas dois meses.
Para o diretor-geral da ESPMG, Edvalth Rodrigues Pereira,
a proposta dos Cursos Livres
foi uma iniciativa inovadora
dos próprios trabalhadores da
escola. “Já iniciamos 11 cursos
desde setembro e recebemos

alunos vindos de várias regiões
do estado. Nossa previsão é de
qualificar cerca de 600 alunos
até dezembro nas áreas de
Saúde Pública, Planejamento e
Gestão Pública.
Em sala de aula
João Muzzi, técnico em enfermagem e aluno no curso
de Regionalização diz que os
cursos da escola oferecem para
um panorama histórico e técnico
da consolidação do SUS e seu
processo de construção.
“Se estamos atuando no
SUS, estamos construindo ele
também. A escola nos fornece
subsídios para alinhar o conhecimento que nós trazemos com
o conhecimento que está sendo
pensado aqui a respeito do sistema”, afirma.
Mycaella Tobias, assistente

social e aluna do curso Saúde
e Direitos Humanos, destaca
que a ação é uma possibilidade
de qualificação para melhoria
atendimento em sua prática
profissional.
“Recebi a informação dos
cursos por meio de uma colega
de trabalho e me inscrevi em
quatro cursos. Como assistente social acredito que temos
que pensar em uma saúde de
completo bem-estar e o curso
oferece questões sobre o conceito ampliado de saúde, que
não é apenas o tratamento de
doenças, mas um cuidado completo com o usuário. O direito à
saúde e os direitos humanos são
pilares para alcançarmos esses
objetivos”, reflete.
Coletividade
Os Cursos Livres têm o ob-

jetivo de promover espaços de
discussão entre trabalhadores
do SUS na perspectiva da Educação Permanente em Saúde,
com ênfase no fortalecimento do
trabalho no sistema.
Nesta primeira edição, os
docentes da ESP-MG foram
convidados para atuarem como
voluntários e algumas dessas
ações educacionais são ofertadas em parceria com a Secretaria de Estado de Direitos
Humanos, Participação Social e
Cidadania (Sedpac).
Nas próximas semanas, a
ESP-MG inicia os cursos de Experimentação em Educação em
Saúde, Saúde e Direitos da Mulher, Saúde e Direitos da População LGBT, Território e Saúde,
Leishmaniose, esquistossomose
e doença de Chagas e Gestão de
Contratos no SUS.

ONU lança campanha “Vidas Negras”; taxa
de homicídios aumentou 18% em dez anos
Ação faz parte da celebração da Década Internacional de Afrodescendentes

De 30 mil pessoas assassinadas por ano no Brasil, 23
mil são negras, mais de 70%.
De 2005 a 2015, enquanto a
taxa de homicídios de pessoas
brancas caiu 12%, a de negros
aumentou 18%.
Para chamar a atenção para
essa realidade a ONU lançou
nesta terça-feira a campanha
Vidas Negras, com a mensagem principal de que elas
importam.
Participam dos vídeos e materiais voltados às redes sociais
artistas como os atores Érico
Brás e Taís Araújo, a escritora
Elisa Lucinda e os integrantes
do Dream Team do Passinho.
A campanha da ONU faz
parte da celebração da Década
Internacional de Afrodescendentes e, segundo a oficial de
Programa do Fundo de População da ONU, Ana Cláudia
Pereira, quer chamar a atenção
para o que ela classifica como
uma acentuada desigualdade
racial no Brasil.
O Brasil assina compromissos internacionais para acabar
com o racismo e a desigual-

Foto: Marcelo Camargo - Agencia Brasil

5 bananas verdes pequenas
Óleo para fritar
Sal a gosto
Modo de preparo
- Como as bananas estão
verdes, use uma faca para
descascá-las. Não descasque as bananas, como se
elas estivessem maduras.
Corte a banana em palitos.
- Em fogo médio-alto,

Preparo:10mins
Cozimento: 30mins
Pronto em: 40mins
Serve: 6
* Em comemoração ao
mês de Consciência Negra,
nossas receitas trarão pratos
típicos da culinária africana,
que é cheia de temperos
e aromas interessantes.
Prato típico do Quênia. Lá, a
batata não é um ingrediente
comum, mas a banana sim.

PIADAS

Aprendi o Que É
Ladrão

O garoto chega da escola e o pai pergunta:
— E aí, filho! O que
aprendeu hoje?
— Aprendi o que é um
ladrão...
— É mesmo? Então
me explica o que é um
ladrão?
— Por exemplo — diz
o garoto, copiando a
fala da professora — Se
eu pego uma nota de
100 reais do seu bolso,
pai... O que eu sou?
E o pai responde:
— Sua mãe...
O guarda diz para o

delegado:
- Delegado! Um ladrão
acaba de fugir!
O delegado surpreso
pergunta:
- Mas como? Eu mandei
trancar todas as saídas!
O guarda responde:
- É que ele fugiu pela a
entrada!
Ladrão na Casa
O filho conta calmamente para a mãe:
- Mãe, hoje veio um
ladrão aqui na nossa
casa.
A mãe desesperada
pergunta:
- Meu Deus! E o que ele
levou?
O filho responde:
- Nada. Ele só veio pedir seu voto.

CRUZADAS
Protesto contra o racismo em Brasília

dade racial. A ONU cita como
com bons exemplos do país
as cotas em universidades, e
o papel que o movimento negro brasileiro teve ao colocar
a discussão racial na agenda
pública.
Jacira da Silva, coordenadora do Movimento Negro
Unificado do DF, afirma que

ainda tem muito para se avançar, como o respeito à lei que
coloca o racismo como crime
inafiançável, ou a inserção do
combate ao racismo e à violência contra a população negra no
orçamento público.
O secretário Nacional de Juventude, Assis Filho, esteve no
evento, e anunciou que será

lançado, no dia 20 de novembro,
o Índice de Vulnerabilidade Juvenil
de 2017, com recorte de dados
para os 100 municípios mais populosos, e também para raça, gênero
e idade de 19 a 29 anos.
A campanha Vidas Negras,
da ONU, pode ser encontrada
na página das Nações Unidas
no Brasil no Facebook.

Evento contou, entre outros, com a participação de educadores e de representantes de comunidades religiosas
(7), o “II Seminário Estadual
de Respeito à Diversidade
Religiosa”. Promovido pela
Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação
Social e Cidadania (Sedpac),
por meio do Comitê Estadual
de Diversidade Religiosa
(CDR), e a Secretaria de
Estado de Educação (SEE),
o evento teve como tema
“Laicidade e Diversidade”.
Professores de escolas
públicas e privadas de Minas
Gerais, servidores públicos,
agentes sociais que atuam
com direitos humanos, além
de lideranças e comunidades
religiosas tiveram a oportunidade de compartilhar
saberes sobre a temática do
respeito à diversidade religiosa nos referidos campos de
atuação.
Segundo o secretário de

Ingredientes

Fuga Inesperada

Seminário em Belo Horizonte discute o
respeito à diversidade religiosa

Foi realizado, em Belo Horizonte, na última terça-feira

Chips de banana
verde

- Coloque os palitos de banana no óleo quente e frite
até dourar, por 5 a 7 minutos. Retire do óleo e escorra
no papel toalha. Pressione
as bananas com o papel toalha para remover o excesso
de óleo. Coloque sal e sirva
imediatamente.

Estado de Direitos Humanos, Participação Social e
Cidadania, Nilmário Miranda, o seminário é resultado da atuação do comitê.
“Estamos aqui para refletir,
fortalecer e solidificar o propósito deste comitê que é a
expressão de uma proposta
de Minas de pleno respeito
à diversidade religiosa. A
gente sabe da importância
desse comitê que está trabalhando diligentemente e que
busca sempre um diálogo
inter-religioso”, afirmou o
secretário.
A secretária de Estado de
Educação, Macaé Evaristo,
ressaltou que a temática
debatida está muito presente no ambiente escolar.
“Esse tema do respeito à
diversidade religiosa dialoga fortemente com a nossa
agenda educacional. Não
é possível pensar em uma

educação democrática e
comprometida com o acesso
e a permanência de todos
no ambiente escolar, numa
educação que zele pela
convivência democrática e
respeitosa em um cenário de
desrespeito ou de racismo
religioso”, apontou.
Foi para conhecer mais
das diferentes tradições religiosas e buscar novas ferramentas para trabalhar com
seus alunos que a professora
de Ensino Religioso, Maria
José Ataíde, participou do
seminário. “Estou aqui pelo
aprendizado e pelo conhecimento. Quanto mais adquirimos conhecimento, melhor
conseguimos transmitir para
os nossos alunos. É um tema
muito diversificado, por isso
busco sempre participar de
palestras e de encontros de
formação”, destaca a professora da Escola Estadual

Dom Bosco, em Contagem.
Comitê de Respeito à
Diversidade Religiosa CDR-MG
Criado em janeiro de
2016, o Comitê é uma instância de participação social que
busca promover o reconhecimento e respeito à diversidade de religião ou a opção por
nenhuma expressão de fé,
bem como o enfrentamento
à intolerância e a defesa do
direito ao livre exercício das
diversas práticas religiosas
no estado. Sua composição
contempla a diversidade
de crenças, convicções,
religiões, culturas e regiões
do estado, gênero, etnia,
orientação sexual e social, de
forma a garantir a intersetorialidade e universalidade de
seu alcance.

