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Pagamentos de parcela única do
IPTU de São Lourenço poderão
ter descontos de 5%

Prefeitura anunciou que pagamentos podem ser realizados no período de 21 a 29 de março
Uma novidade para os
moradores de São Lourenço. A Prefeitura comunicou
que entre os dias 21 a 29
de março, aqueles que quiserem fazer o pagamento da
parcela única do IPTU, terão
descontos de 5%.
O IPTU é o imposto cobrado obrigatoriamente todos os
anos dos moradores que possuem propriedades em zonas
urbanas dessa cidade, sendo
o tributo uma das principais
formas de arrecadação da
prefeitura de São Lourenço.
Caso você não realize o
pagamento desse imposto,
pode sofrer penalidades
como: Multa; Perda do imóvel, sendo possível, que o
mesmo vá a leilão (caso o
valor acumulado seja muito
alto).
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Cemig realiza campanha
de orientação sobre uso correto da
energia elétrica no Sul de Minas

Mais de 9 mil pessoas participaram dos eventos realizados na região
A Cemig está realizando campanha de orientação à população em diversas cidades do
Estado, levando informações
sobre economia de energia,
segurança com a eletricidade, direitos e deveres e canais de relacionamento com
a empresa.
No Sul de Minas, a campanha aconteceu nas cidades de Heliodora, Itumirim,
Campestre, Caxambu, São
Lourenço, Três Corações e
Pouso Alegre. Nos meses de
fevereiro e março, foram realizados cerca de 50 eventos
que alcançaram mais de 9 mil
pessoas. Varginha e Alfenas
serão as próximas cidades a
receber as ações da Cemig.
Para atingir os diversos públicos, são realizados eventos diversificados como o
Café com Donas de Casa,
blitz educativa nas feiras
livres, palestra e Teatro de
Luz nas escolas.
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jornalcp@correiodopapagaio.com.br
Telefax: 35 3332-1008

Vagas abertas no SINE
São Lourenço
ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO
DE SISTEMAS - (Itanhandu)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Masculino/Feminino - Vaga Exclusiva para
Deficientes - Com Laudo Médico - CID
COZINHEIRO (A) DE RESTAURANTE
DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO
(DESIGNER GRÁFICO)
INSTALADOR DE ALARMES
RESIDENCIAIS (Soledade de Minas)
MOTORISTA DE CARGA A FRETE
Masculino/Feminino - Habilitação C e Veículo
OPERADOR (A) DE CAIXA
Ensino Médio Completo - Vaga Temporária
PEDREIRO DE REFORMA GERAL - Masculino
PROGRAMADOR (A) DE COMPUTADOR
Ensino Médio Incompleto
Conhecimento em JAVA ou .NET
PROGRAMADOR DE INTERNET
Ensino Médio Incompleto
PROMOTOR (A) DE VENDAS
Ensino Médio Incompleto Segmento:
Venda do Cartão de Crédito - Vaga Temporária
RECEPCIONISTA DE HOTEL
Feminino - Ensino Médio Incompleto
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
VENDEDOR (A) PRACISTA
Para maiores detalhes, os
candidatos deverão comparecer
ao SINE São Lourenço - MG
Rua Coronel José Justino, 429 Loja Centro
Horário de Atendimento 08:00/17:00 horas

Chamadas
Cai o nº de mulheres
vítimas de homicídio, mas
registros de feminicídio
crescem no Brasil
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Opinião: Daniela Bacha
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Inscrições para o Festival
Nacional da Canção já
começaram
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FAÇA JÁ SUA ASSINATURA
Receba semanalmente, em sua
casa, nossas quatro edições de
terça a sexta-feira

35-3332-1008

E-mail: assinatura@correiodopapagaio.com.br
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Atos e Gerais

Cai o nº de mulheres vítimas
de homicídio, mas registros de
feminicídio crescem no Brasil
São 4.254 homicídios dolosos de mulheres em 2018,
uma queda de 6,7% em relação a 2017
O Brasil teve uma ligeira redução no número de
mulheres assassinadas
em 2018. Mas, ainda assim, os registros de feminicídio cresceram em um
ano. É o que mostra um
levantamento feito pelo
G1 com base nos dados
oficiais dos 26 estados e
do Distrito Federal.
São 4.254 homicídios
dolosos de mulheres,
uma redução de 6,7% em
relação a 2017, quando
foram registrados 4.558
assassinatos – a queda
é menor, porém, que a
registrada se forem contabilizados também os
homens.
Houve ainda um aumento no número de
registros de feminicídio,
ou seja, de casos em que
mulheres foram mortas
em crimes de ódio motivados pela condição de
gênero. Foram 1.135 no
ano passado, ante 1.047
em 2017.
O levantamento, publicado na última sexta-feira,
dia 8, Dia Internacional da
Mulher, faz parte do Monitor da Violência.
O novo levantamento
revela que:
•O Brasil teve 4.254
homicídios dolosos de
mulheres em 2018 (uma
redução de 6,7% em relação ao ano anterior)
•Do total, 1.135 são
feminicídios (número
maior que o registrado
em 2017).
•Diferentemente de
anos anteriores, apenas
um estado ainda não contabiliza os feminicídios:
Mato Grosso
•Oito estados registram
um aumento no número
de homicídiosde mulheres; 15 contabilizam mais
vítimas de feminicídio em
2018
•Roraima é o que tem
o maior índice de homicídios contra mulheres:10 a
cada 100 mil mulheres
•Acre é o estado com
a maior taxa de feminicídios: 3,2 a cada 100 mil
Desde 9 de março de
2015, a legislação prevê
penalidades mais graves
para homicídios que se
encaixam na definição
de feminicídio – ou seja,
que envolvam “violência
doméstica e familiar e/ou
menosprezo ou discriminação à condição de
mulher”. Os casos mais
comuns desses assassinatos ocorrem por motivos como a separação.
Os dados mostram que,
quatro anos após a sanção da Lei do Feminicídio,
há uma maior notificação
desses casos — ou seja,
mais delegados estão
enquadrando os crimes
como feminicídio, e não
apenas como homicídio
doloso. Diferentemen-

te de anos anteriores,
apenas um estado diz
não possuir informações
referentes ao crime: Mato
Grosso.
Segundo a Secretaria
da Segurança do estado,
a Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal
trabalha apenas com
dados dos boletins de
ocorrência. “O feminicídio é uma circunstância
que é apurada durante a
investigação ou na fase
processual”, diz.
Como foram considerados apenas os dados
das secretarias da Segurança, Mato Grosso
foi o único estado sem o
número de feminicídios.
Transparência
Doze estados não possuem dados de feminicídio de 2015, ano em
que a lei entrou em vigor.
Oito não têm a estatística
também para 2016.
Veja os estados que
ainda registram problemas nos dados de 2017
e 2018:
•Amazonas: a secretaria diz que os dados de
homicídio de mulheres de
2018 se referem apenas
a Manaus, “que concentra 90% dos casos”. Os
dados completos só devem ser divulgados em
dois meses
•Ceará: os dados de
2017 estão incompletos. A assessoria de
análise estatística e
criminal da Secretaria
da Segurança Pública
e Defesa Social diz
que apenas no fim de
2017 foi implementada
a categoria de feminicídio no Sistema de
Informação Policial. A
Comissão de Estudo
do Perfil das Vítimas
de CVLI, no entanto,
fez um levantamento e
identificou as mulheres
vítimas de feminicídio
em 2017 em Fortaleza
e na região metropolitana da capital
•Mato Grosso: a secretaria afirma que não tem
dados de feminicídio para
nenhum ano porque a
fonte de análise são os
boletins de ocorrência,
e o feminicídio é apurado apenas durante a
investigação ou na fase
processual
•Paraíba: os dados de
feminicídio de 2018 se
referem apenas ao período de janeiro a setembro. Os dados do último
trimestre ainda não foram
divulgados
•Rondônia: o governo
não informa os dados de
feminicídio de 2017
•Sergipe: o governo diz
que só possui os dados
de feminicídio de 2017
da região metropolitana
de Aracaju (que engloba
também os municípios

de Nossa Senhora do
Socorro, São Cristóvão e
Barra dos Coqueiros)
•Tocantins: o governo
diz que não tem dados
de feminicídio de 2017
especificados
Maior taxa
de feminicídios
O Acre é o estado com
a maior a taxa de feminicídios do país: 3,2 mortes
a cada 100 mil mulheres.
Além disso, possui a terceira maior taxa geral de
homicídios contra mulheres: 8,1 a cada 100 mil
pessoas.
O governo do estado
diz que o aumento da
criminalidade contra mulheres se deve ao envolvimento das vítimas com
facções criminosas.
Segundo o governo,
para tentar coibir essa
violência, a nova gestão lançou um aplicativo
para mulheres que estão
sob medidas protetivas.
A ferramenta facilita o
acionamento da polícia
em caso de violência
doméstica.
“O governo também
vem criando políticas
públicas para a conscientização social a respeito
do assunto, e buscando
melhorar o atendimento
nos órgãos de proteção
à mulher, para que sejam
amparadas e recebam a
proteção necessária das
investidas de agressores”, diz.
Um dos casos investigados como feminicídio
no Acre é o de Guiomar Rodrigues, de 34
anos. Ela trabalhava em
uma panificadora em Rio
Branco e foi achada morta por estrangulamento
em dezembro do ano
passado, em uma área
de mata.
O principal suspeito
do crime é o sargento
da reserva da Polícia
Militar José Eronilson
Brandão, de 51 anos,
com quem ela tinha um
relacionamento extraconjugal. O crime foi
motivado, segundo a
polícia, porque a vítima
descobriu que estava
grávida. Ele está preso
em Rio Branco e nega
o crime.
“Estava grávida de
quatro meses e tinha
um caso com o policial,
que era vizinho. Ela
veio me contar isso depois que ficou grávida,
conversamos muito e
ela abriu o jogo”, conta
uma prima de Guimar,
que pede para não ter
o nome revelado pelo
G1. “Tinha de um a
dois anos esse relacionamento, foi quando
ficou grávida. Soube
na quinta, no sábado
ele a matou.”

Feminicídio
x homicídio
Segundo o delegado
Martin Hessel, da Delegacia de Homicídios
e Proteção à Pessoa
(DHH) em Rio Branco, o
caso de Guiomar foi enquadrado como feminicídio por causa da relação
que ela mantinha com
o acusado, bem como
pelo fato de que estava
grávida.
“[Foi um feminicídio] por
conta da gravidez. Ele é
apontado como genitor
dessa criança, e por essa
relação de proximidade
entre os dois. Por isso
se enquadra dentro da
qualificadora do homicídio”, diz
O delegado explica que
a investigação do feminicídio tem características
próprias.
“Normalmente, nos casos de feminicídio, há
uma relação de proximidade entre o agressor e
a vítima, uma relação de
confiança entre as partes,
e isso coloca normalmente a mulher como a parte
vulnerável da relação”,
afirma o delegado Martin
Herrel, de Rio Branco.
Assassinatos em alta
Roraima, estado que
teve a maior alta de mortes violentas em 2018, foi
também o que registrou
o maior crescimento no
número de assassinatos
de mulheres. Foram 28
vítimas no ano passado,
ante 15 em 2017 – um
aumento de 87%.
Em nota, a Polícia
Civil de Roraima se
defende e diz que o estado tem altos índices
de solução de crimes.
Segundo o órgão, o
aumento de homicídios
dolosos contra mulheres está relacionado
ao fato de que as mulheres estão cada vez
mais envolvidas com
facções criminosas.
A Polícia Civil de Roraima afirma que, por ser o
estado menos populoso
do Brasil, “qualquer pico
de violência afeta grandemente os números
estatísticos”. “Quando
ocorrem guerras entre
facções, há geralmente
picos de incrementos
nos índices de homicídios
tanto de homens como
de mulheres envolvidos
com essas facções”, diz.
Casos em 2019
Neste ano, os registros de feminicídios e
de agressões a mulheres seguem recebendo
destaque. Apenas nesta
semana, a poucos dias
do Dia Internacional da
Mulher, diversos casos
chamaram a atenção.
Em Borborema (SP),

Thaís de Andrade, de 29
anos, morreu estrangulada pelo namorado na
terça-feira (5). Segundo
a polícia, o crime aconteceu durante uma briga
do casal, quando os dois
voltavam de uma festa
de carnaval. Anderson
Dornelos Urich, de 25
anos, foi preso.
No mesmo dia, um policial militar atirou na cabeça da própria mulher em
Fortaleza.
Já em Goiânia, uma mulher de 42 anos disse que
precisou se fingir de morta
para que o ex-namorado
parasse de agredi-la. Os
dois haviam terminado
o relacionamento há um
mês por causa do ciúme
excessivo dele. O homem, porém, não aceitou
o fim do namoro.
“Partiu para cima de
mim, me enforcou, me sufocava. Até que eu fingi de
morta e ele me largou. [...]
Ele é forte, eu não dava
conta de mexer. Depois
ele foi só me estuprando,
fazendo tudo comigo”,
conta a mulher.
Na quarta-feira (6),
mais de cinco casos de
agressão a mulheres foram registrados pelo G1
em todo o país. Todas as
investigações apontam
para os companheiros
das vítimas.
•Em Dores do Rio Preto
(ES), Jane Cherubim, de
36 anos, foi espancada
e abandonada em uma
estrada. O principal suspeito é o seu namorado,
Jonas Amaral
•Em Goiânia, Valdireno
de Souza, de 36 anos, foi
preso sob a suspeita de
tentar matar a namorada
a facadas. Ela tinha uma
medida protetiva contra
ele, mas os dois tinham
reatado o namoro há uma
semana
•Uma mulher foi encontrada morta em uma
apartamento em Bom
Despacho (MG), com 15
perfurações no corpo. O
namorado, que é o principal suspeito do crime, se
suicidou após o crime. A
mulher tinha dois filhos
•A estudante Cíntia de
Jesus Silva, de 22 anos,
foi morta a tiros pelo companheiro na frente dos
dois filhos em Guararema
(SP). Após o crime, ele
se matou
•Em Sumaré, Claudia
Aragão, de 44 anos, foi
morta a facadas pelo
marido dentro de casa.
Ele confessou o crime e
foi preso
•Uma mulher foi morta
por golpes de facão pelo
seu marido, em Barcarena (PA). Segundo a polícia, ele foi esfaqueada
até perder as forças. O
homem fugiu
Fonte: G1

Sexta-feira, 22 de Março de 2019

Unidades prisionais
passam por
reformas estruturais
Presídios do Sul de Minas contaram
com apoio de parceiros para melhorar
espaço para servidores e internos
Um grande canteiro de
obras movimenta o Presídio
de Poços de Caldas, na região Sul do Estado. A construção de dois pavimentos - que
ocupa uma área de 180 m² - é
um exemplo de como a participação ativa de instituições
da administração pública,
em parceria com o Poder
Judiciário e a sociedade civil,
pode resultar em melhorias
das estruturas das unidades
prisionais do Estado.
A reforma de Poços, idealizada pelo projeto Novos
Rumos - do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, - previa
inicialmente a construção de
uma nova portaria e de uma
sala destinada à monitoração
por circuito interno de TV.
Com o apoio do juiz corregedor da comarca do município,
por meio do Conselho Comunitário de Segurança Pública,
(Consep) e da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB),
o projeto cresceu e ganhou
mais corpo. O resultado desta
força conjunta é uma obra que
já está 60% concluída.
A nova edificação vai comportar sala de revista equipada com aparelho de raio X,
banheiros, espaço destinado
aos advogados com dois parlatórios e uma cela para triagem dos presos no momento
da admissão. O segundo andar será destinado às áreas
administrativas, atendimento
ao interno e direção, além de
contar com uma central de
monitoramento por circuito
interno de TV.
A obra, totalmente custeada com verbas de multas
pecuniárias, inicialmente foi
orçada no valor de R$ 30
mil, mas, com o incremento
do projeto, o valor final pode
chegar a R$100 mil, dado o
caráter de reestruturação que
o planejamento alcançou. A
conclusão está prevista para
ainda este ano.
Segundo o diretor-geral da
unidade, Adriano de Souza
Silva, que também é o diretor
referência da 18ª Região Integrada de Segurança Pública
(Risp), todos os presídios da
região de segurança estão
passando por algum tipo de
reforma ou ampliação.

“Obras de grande ou de
pequeno porte, que aumentam o número de vagas e
a segurança do ambiente
prisional, e também aquelas
que trazem um espaço mais
digno para os servidores são
o resultado das constantes
reuniões realizadas entre os
diretores das unidades prisionais, Poder Judiciário, Ministério Público, representantes
dos municípios e sociedade
civil, com o objetivo comum
de tornar o sistema prisional
da região cada vez melhor”,
disse Adriano.
Ampliação de vagas
A 18ª Risp conta com
11 presídios nas cidades
de Monte Santo de Minas,
Machado, Botelhos, São
Sebastião do Paraíso, Poços
de Caldas, Piumhí, Passos,
Guaranésia, Campos Gerais, Andradas e Alfenas.
Recentemente, o Presídio de
Passos passou por reformas
e construção de uma cela
aumentando a capacidade
da unidade prisional em 53
vagas. Foi construído também um pátio para banho
de sol dos internos, sala de
atendimento jurídico com
quatro parlatórios e feita a
pintura da estrutura e manutenção das guaritas.
Já no Presídio de Alfenas
está sendo construído um
galpão de 600 metros quadrados, em fase de acabamento,
que vai ser ocupado por duas
oficinas de trabalho, sala de
informática para realização de
cursos à distância, biblioteca,
salas de aula, espaço de oração e uma sala administrativa.
As obras são realizadas em
parceria com a prefeitura do
município, Conselho da Comunidade, Tribunal de Justiça
e Pastoral Carcerária.
No Presídio Guaranésia/
Guaxupé a previsão é de
que, nos próximos dias,
seja concluída a construção
de um pavilhão com seis
celas, totalizando 48 novas
vagas para presos do regime
semiaberto. Além do novo
pavilhão, já existe o projeto
para construção da nova
estação de tratamento de
esgoto para unidade
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São Lourenço e região

Pagamentos de parcela única
do IPTU de São Lourenço
poderão ter descontos de 5%
Prefeitura anunciou que pagamentos podem ser realizados
no período de 21 a 29 de março

Uma novidade para os moradores de São Lourenço. A
Prefeitura comunicou que entre os dias 21 a 29 de março,
aqueles que quiserem fazer o
pagamento da parcela única do
IPTU, terão descontos de 5%.
O IPTU é o imposto cobrado
obrigatoriamente todos os anos
dos moradores que possuem
propriedades em zonas urbanas dessa cidade, sendo o tributo uma das principais formas
de arrecadação da prefeitura
de São Lourenço.
Caso você não realize o
pagamento desse imposto,
pode sofrer penalidades como:
Multa; Perda do imóvel, sendo
possível, que o mesmo vá a
leilão (caso o valor acumulado
seja muito alto).
Por isso esteja dentro do
prazo e fique atento a data de
pagamento do seu imposto.
Em 2019, o valor do imposto em São Lourenço teve um
reajuste de 7,54%, referente a
reposição da inflação do ano
passado medida pelo IGP-M.
O valor arrecadado dos
cidadãos são-lourencianos irá
resultar em investimentos na
saúde, segurança e educação
de São Lourenço. Os valores
sofrem mudanças a cada ano,
sendo calculados de acordo
com o tamanho do imóvel.
Qual o prazo para pagamento?

O contribuinte pode pagar o
IPTU parcelado em 11 vezes,
com as parcelas com vencimento entre fevereiro e dezembro, ou à vista com desconto,
com vencimento em março,
conforme calendário fiscal
estabelecido pela Diretoria de
Fazenda do Município.
Quando devo receber o
carnê?
O prazo para recebimento
do carnê era até o dia 22 de
fevereiro. Caso não tenha recebido, pode retirar a segunda
via na Praça de Atendimento ao
Cidadão, no prédio da Prefeitura Municipal ou solicitar através
do email atendimento@saolourenco.mg.gov.br
O IPTU costuma ser cobrado através de boletos e carnês,
sendo os mesmos emitidos e
enviados ao seu endereço. No
entanto, se você perder esse
documento, poderá realizar
a emissão da segunda via
do IPTU São Lourenço 2019.
Lembre-se de estar com o
número do contribuinte e do
imóvel em mãos
Onde posso efetuar o pagamento?
O pagamento pode ser
efetuado nos bancos credenciados, que são a Caixa Federal e o Banco Itaú, tanto nas
agências como em terminais de
auto-atendimento e através de
Internet Banking. O carnê pode

ser pago também nas agências
próprias dos Correios e nas
casas lotéricas credenciadas
da Caixa Federal em todo o
Brasil.
Em caso de atraso, são
cobrados juros e multa?
A parcela única só pode ser
paga até o vencimento, e não
há prorrogação de prazo. Para
as demais parcelas, a partir do
dia seguinte ao vencimento, é
cobrado multa de 2% sobre o
valor da parcela, acrescido de

juros de 1% ao mês, ou 0,033%
ao dia.
Os são-lourencianos possuem duas diferentes maneiras
de pagar a guia do IPTU, são
elas:
À vista: dessa maneira,
você tem a chance de receber
alguns descontos se o imposto
for pago entre as datas 21 a 29
de março;
Parcelado: no caso do parcelamento do pagamento,
deve-se evitar o atraso do
pagamento.

Cemig realiza campanha de
orientação sobre uso correto da
energia elétrica no Sul de Minas
Mais de 9 mil pessoas participaram dos eventos realizados na região
A Cemig está realizando
campanha de orientação
à população em diversas
cidades do Estado, levando
informações sobre economia de energia, segurança
com a eletricidade, direitos e
deveres e canais de relacionamento com a empresa.
No Sul de Minas, a campanha aconteceu nas cidades de Heliodora, Itumirim,
Campestre, Caxambu, São
Lourenço, Três Corações e
Pouso Alegre. Nos meses de
fevereiro e março, foram realizados cerca de 50 eventos
que alcançaram mais de 9 mil
pessoas. Varginha e Alfenas
serão as próximas cidades a
receber as ações da Cemig.
Para atingir os diversos
públicos, são realizados
eventos diversificados como
o Café com Donas de Casa,
blitz educativa nas feiras
livres, palestra e Teatro de
Luz nas escolas. Em algumas cidades é montada
uma tenda na praça central,
onde técnicos da Cemig
ficam à disposição para
atender e orientar a população, utilizando maquetes
para simular o consumo
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A velha contadora de histórias
e a menina maravilhada
Todas as manhãs a velha acordava a menina com ares de
quem já estava ali desde a criação do mundo.
Alimentava-a como quem nutre a vida ao amanhecer. Suas
palavras mansas e firmes davam a menina a certeza de que
a vida vale a pena de ser vivida e o tempo é um brinquedo
engenhoso.
A gente sonha e constrói nele o que desejar e pensar.
Mas o que a menina não percebia é que a vida da velha já se
esvaía, sua missão com o tempo já se cumpria por aqui.
E de todas as maravilhas vividas e aprendidas entre as
duas, a menina guarda até hoje uma história contada pela velha
senhora:
_ No tempo em que as fadas viviam entre nós, minha vó chamava a mim e meus irmãos para entrarmos para casa quando
o relógio batia às 6 horas da tarde, pois dizia que era horas dos
anjos passarem. E quando gente entrava, ouvíamos cantos
lindos, que mais pareciam hinos do céu.Era como se o mundo
parasse. Ninguém ria, ninguém brigava, nem nada mais.
Nesse momento, as mães não cozinhavam. As avós não
não balançavam em suas velhas cadeiras e nem as comadres
tricotavam. Os pais não ralhavam e nem os moços namoravam.
Era como se o tempo, naquela hora ,nos desse um descanso, o
tempo dando um tempo para a gente não ser e nem fazer nada.
Apenas sentindo a vida, a mágica do tempo passar com a gente
a andar com ele.
É uma pena, minha menina maravilhada que você não tenha
visto esse tempo, tempo que as pessoas tinham mais tempo
para aproveitar mais o seu próprio tempo.

Coluna
SINDIJORI
Telefonia e bancos lideram reclamações
O Procon/Poços divulgou o ranking das empresa com o
maior número de atendimentos preliminares registrados no
ano passado. Empresas dos setores de telefonia e instituições bancárias lideram o ranking. A empresa com o maior
número de atendimentos foi a Oi, com 1.486. A Telefônica
(Vivo, Telefônica e GVT) vem a seguir, com 568. A Tim vem
a seguir, com 436. Depois, aparecem Claro (357), Bradesco
(283), Caixa (171), Brasil Card (155), Outcenter (152), Pernambucanas (136) e Sky (130). (Jornal da Cidade - Poços
de Caldas)
Estádios podem não receber semifinais
Conforme foi determinado no Congresso Técnico do
Campeonato Mineiro 2019 as Semifinais e Finais da Competição terão o uso do VAR - Vídeo Assistant Referee - que
vai ser custeado pela Federação Mineira de Futebol. Mais
vale ressaltar que os estádios deverão estar devidamente
homologados pela International Football Association Board
(IFAB), para a utilização do VAR (árbitro de vídeo) até a
data da partida da fase de quartas de final. Mas a situação
é bastante complicada , pois nenhum estádio do interior está
homologado para receber o uso do VAR, portanto corre o
sério risco de todas as partidas destas fases serem disputadas na capital mineira, no estádio Independência ou no
Mineirão. (Jornal Correio do Sul- Varginha)
Horta comunitária é inaugurada na Praça CEU
Em cerca de dez metros quadrados, atrás do anfiteatro
do Centro de Artes e Esportes Unificados “Coronel Adelmir
Romualdo de Oliveira” (Praça CEU), foi montada uma horta
comunitária. O espaço foi delimitado com pneus recolhidos
no comércio da Zona Norte e com mudas doadas por usuários e funcionários do local. Foram plantadas espécies como
boldo, couve, quiabo, orégano, alho silvestre, tomilho, manjericão, hortelã, alecrim e pimenta malagueta. As primeiras
colheitas são esperadas para abril, mas a inauguração foi
adiantada para essa quarta-feira, 20, para celebrar os quatro
anos da Praça CEU. (Tribuna de Minas- Juiz de Fora)

dos eletrodomésticos e demonstrar os curtos-circuitos
provocados por árvores,
pipas e outros objetos em
contato com a rede elétrica.
A população também pode
conhecer o funcionamento

de uma usina hidrelétrica e
recebe cartilhas educativas
distribuídas pela empresa.
Além das dicas sobre
os temas em destaque, os
clientes são orientados sobre
o aplicativo “Cemig Atende”,

pelo qual é possível solicitar
vários tipos de serviços à
companhia, com comodidade
e sem precisar sair de casa. O
aplicativo pode ser facilmente
baixado no celular ou tablet.
Fonte: CEMIG

Moradores voltam para casas em Rio Preto
Evacuados, desde sábado, 16, da Zona de Auto Salvamento (ZAS) da Pequena Central Hidrelétrica (PCH)
Mello, de Rio Preto, 29 moradores foram autorizados, nesta
quarta-feira, 20, pela Defesa Civil municipal, a retornarem
para as propriedades rurais. Após a manutenção do estado
de emergência por três dias em razão da possibilidade de
rompimento, a Vale rebaixou o nível de risco da barragem. A
mineradora, entretanto, mantém o estado de alerta. Elevado
em 37 centímetros depois das precipitações entre sexta-feira
e sábado, o nível de água da represa caiu 33 centímetros
desde então. (Tribuna de Minas- Juiz de Fora)
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Inscrições para o Festival
Nacional da Canção já começaram

Serão selecionadas 120 canções para o maior festival de música do país
Estão abertas as inscrições ao Festival Nacional da Canção (Fenac)
deste ano. Já são 49 anos
de histórias desde a primeira edição do evento,
que é responsável por
abrir portas para músicos
e compositores de todo
o Brasil, além de contar
com a participação de artistas já consagrados. Em
2019 o festival apresenta
novidades. Pela primeira
vez serão consideradas,
nas etapas classificatórias, apresentações online. Dez por cento das
vagas serão reservadas
para essa modalidade. As
músicas inscritas nesta
categoria vão concorrer
com os mesmos direitos
e condições que as presenciais. Com essa novidade, músicos de todo o
mundo - e que cantem em
língua portuguesa - podem participar. O objetivo
é fomentar a música em

português produzida em
todos os continentes.
Todos que desejam
inscrever as músicas para
a 49ª edição do Fenac,
considerado o maior festival de música do país,
e concorrer ao cobiçado
troféu Lamartine Babo,
devem fazer a inscrição
até o dia 3 de junho, pelo
site www.festivalnacionaldacancao.com.br ou
pelos correios. O endereço para a postagem e
mais informações sobre
o evento também podem
ser encontrados no site
do festival.
De todas as músicas
inscritas apenas 120 serão selecionadas para as
etapas classificatórias,
que vão ser realizadas no
estado de Minas Gerais,
no Brasil, e vão começar
no dia 26 de julho. Este
ano, a primeira cidade a
receber o festival será
Perdões, (26 e 27/7).

Logo em seguida o evento segue para São Tomé
das Letras (2 e 3/08),
Coqueiral (09 e 10/08),
Três Pontas (16 e 17/8),
Barroso (23 e 24/08) Nepomuceno (30 e 31/08) e
Boa Esperança (05/09 e
06/09). A grande final do
festival acontecerá em
Boa Esperança no dia 7
de Setembro.
O Festival Nacional
da Canção nasceu em
1971, no auge dos festivais no Brasil, e desde
então acontece ininterruptamente, levando boa
música, além de muita
diversão para as cidades
mineiras. E neste ano
não será diferente, muita
música de qualidade e
grandes talentos estão
sendo esperados no festival que vai distribuir R$
230 mil em prêmios e o
troféu Lamartine Babo
para o vencedor.
Fonte: FENAC
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