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Depois de vencer o forte 
time de Muriaé por 2x0, em 
partida emocionante, o vôlei 
masculino módulo 1 da Esco-
la de Esportes está classifica-
do para a etapa estadual dos 
Jogos Estudantis de Minas 
Gerais (JEMG), em Uberaba, 
no final deste mês.

Já as equipes de vôlei 
feminino (módulos 1 e 2) fo-
ram vice-campeãs na etapa 
regional, em Além Paraíba e, 
portanto, não jogam a fase 
estadual, apesar da exce-
lente campanha realizada na 
competição.

Tanto o time de Muriaé 
quanto o da Escola de Espor-
tes estavam invictos, e o que 
vencesse o jogo, realizado no 
último domingo, dia 3 de ju-
lho, estaria classificado para 
a estadual, a ser disputada 
entre os dias 25 e 31.

“As equipes da Escola de 
Esportes da Prefeitura, em 
parceria com a Escola Es-
tadual José Bonifácio, vêm 
fazendo história de sucesso 
em mais essa edição do 
JEMG, representando muito 
bem São Vicente de Minas. 
Novamente parabenizamos a 
toda a delegação do municí-
pio. Esses resultados só nos 
incentivam a apoiar cada vez 
mais o esporte”, diz, satisfei-
to, o prefeito Lili. 

O vôlei feminino módulo 
2, primeiro lugar na fase de 
grupos, venceu a cidade de 
Coimbra mas foi derrotado 
por Arantina, na grande final. 
Já o feminino módulo 1 ven-
ceu Muriaé, chegando à final, 
também contra Arantina, sem 
perder nenhum set.

Vôlei masculino de São Vicente de 
Minas discputa etapa estadual
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Você Pergunta: Fico con-
fusa com algumas coisas 
escritas na Bíblia. Por exem-
plo, sabemos que Deus é 
perfeito e não erra, certo? 
Porém, Deus manda ungir 
Saul rei de Israel e depois 
se arrepende de tê-lo cons-
tituído rei. Como isso é 
possível?

Vamos entender juntos 
por que Deus se arrependeu 
de ter feito Saul rei mesmo 
Deus sendo perfeito e como 
isso está totalmente em 
harmonia com a onisciência 
de Deus.

(1) Na história dos reis de 
Israel, o primeiro rei a subir ao 
trono foi Saul. Ele foi ungido 
pelo grande profeta Samuel:

“Tomou Samuel um vaso 
de azeite, e lho derramou 
sobre a cabeça, e o beijou, e 
disse: Não te ungiu, porven-
tura, o SENHOR por príncipe 
sobre a sua herança, o povo 
de Israel?” (1 Samuel 10:1)

O que causa muita confu-
são na mente dos leitores da 
Bíblia é o que ocorre algum 
tempo depois, com Deus se 
arrependendo de tê-lo feito 
rei:

“Nunca mais viu Samuel a 
Saul até ao dia da sua morte; 
porém tinha pena de Saul. O 
SENHOR se arrependeu de 
haver constituído Saul rei so-
bre Israel” (1 Samuel 15:35).

(2) A solução para entender 
esse caso está no meio de 
toda essa história. A unção 
de Saul como rei de Israel 
foi um unção com condições 
estabelecidas por Deus e não 
uma unção onde ele podia 
tudo sem consequências:

“Se temerdes ao SENHOR, 
e o servirdes, e lhe atenderdes 
à voz, e não lhe fordes rebel-
des ao mandado, e seguirdes 
o SENHOR, vosso Deus, tanto 
vós como o vosso rei que go-
verna sobre vós, bem será” (1 
Samuel 12:14).

Isso significa que Saul de-
veria temer e obedecer ao Se-
nhor, juntamente com o povo. 
Nesse comportamento estaria 
a bênção de Deus sobre o 
reinado. Mas foi justamente o 
contrário que Saul fez:

“Porém Samuel disse a 
Saul: Não tornarei contigo; vis-
to que rejeitaste a palavra do 
SENHOR, já ele te rejeitou a 
ti, para que não sejas rei sobre 
Israel” (1 Samuel 15:26).

(3) Já vimos então que 
a unção de Deus não era 
uma unção sem limites, que 
existiam obrigações que Saul 
deveria cumprir e não cumpriu. 
Mas por que o texto fala em 
Deus se arrependendo?

Isso ocorre porque os auto-
res bíblicos sempre terão que 
descrever as ações de Deus 
com o vocabulário humano, li-
mitado, e com expressões que 
nós consigamos entender.

A teologia chama isso de 
antropomorfismo. É uma figura 
de linguagem onde Deus é 
descrito com formas e sen-

timentos humanos para que 
nós possamos compreendê-
Lo, compreendermos melhor 
Seus atos dentro das histórias 
narradas.

(4) Vejamos alguns exem-
plos para ficar mais claro. A 
Bíblia diz que Deus está em 
todos os lugares (onipresen-
te), como está no Salmos 139, 
porém, ao mesmo tempo, o 
salmista diz que Deus se in-
clinou para ouvi-lo:

“Esperei confiantemente 
pelo SENHOR; ele se inclinou 
para mim e me ouviu quando 
clamei por socorro” (Salmos 
40:1).

A ideia de se inclinar é hu-
mana. Aqui o autor quer trans-
mitir que Deus dá atenção aos 
seus pedidos de socorro. É 
um antropomorfismo, ou seja, 
Deus sendo descrito com ati-
tudes humanas para melhor 
entendimento nosso.

A atitude de se inclinar é 
comum quando vamos con-
versar com alguém, ouvir uma 
pessoa com atenção, é uma 
ação de se aproximar. E ela foi 
usada para descrever Deus, 
mesmo Deus não precisando 
se inclinar (fisicamente) para 
ouvir ninguém.

(5) Veja como no livro de Jó 
Deus é descrito tendo olhos, 
da mesma forma que uma 
pessoa:

“Os olhos de Deus estão 
sobre os caminhos do homem 
e veem todos os seus passos” 
(Jó 34:21).

Será que Deus, que está 
em todos os lugares (onipre-
sente), tem apenas dois olhos 
como nós seres humanos? Ele 
tem essa limitação? Sabemos 
que não!

A ideia do texto é mostrar 
que Deus vê todas as coisas, 
ele enxerga tudo que aconte-
ce. E a figura dos olhos ajuda-
nos a entender isso, quando 
combinada com textos que 
ensinam sobre os atributos 
de Deus!

(6) Sendo assim, quando 
diz que Deus se arrependeu 
de ter constituído Saul rei de 
Israel, dentro do contexto de 
toda a história, significa que 
Saul rejeitou a Deus e o Se-
nhor teve de derramar juízo 
sobre ele!

Deus teve que tirar o reino 
de Saul e cumprir Sua Palavra. 
Aqui temos uma mudança de 
postura de Deus, dentro das 
condições que o próprio Deus 
colocou, ou seja, aquele “SE” 
dito a Saul e ao povo. 

Se Saul fosse obediente 
e sincero, teria sido o rei de 
Israel por muito tempo, Deus 
teria confirmado o reinado 
dele, conforme prometeu!

Dessa forma, o autor bíblico 
usa a palavra “arrependeu-se”, 
pois isso nos ajuda a entender 
que houve um pesar de Deus 
que, claro, preferiria que Saul 
fosse obediente. Mas Deus 
não pode ser injusto e tira o 
reino de Saul diante de seu 
coração impenitente!

Por que Deus se arrependeu de 
constituir Saul rei se Deus não erra?

Postado por Presbítero André Sanchez

Pandemia provoca atrasos em 
diagnósticos e coloca em risco 

saúde ocular de brasileiros

HOTEL GUANABARA (SÃO LOURENÇO) SA
AVENIDA: GETÚLIO VARGAS N.º 423 – CENTRO

SÃO LOURENÇO – MINAS GERAIS

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

AVISO DE CONVOCAÇÃO

  1- Encontram-se à disposição dos senhores acio-
nistas, na sede social à Avenida
Getúlio Vargas n.º 423 em São Lourenço – MG, os 
documentos a que refere o
Artigo 133 da Lei n.º 6404/76.
  2- Ficam os senhores acionistas convocados para  
as Assembléia Geral Ordinária
que será realizada no dia 03 de Agosto de 2022 
às 08:00 h. (oito horas), na sede
social, a fim deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia:
  a) Discussão e votação do relatório da adminis-
tração, Demonstrações
Financeiras e Balanço Patrimonial encerrado em 
31/12/2021.
  b) Eleição dos membros da Diretoria e do Con-
selho Fiscal para o exercício de
2022 bem como fixação dos respectivos honorá-
rios.
  c) Consequente reforma dos Estatutos Sociais.
  d) Assuntos de interesse geral da Sociedade.
São Lourenço(MG), 30 de Junho de 2022.

Jose Sacido Barcia Neto
Diretor Presidente

Queda de 34% na realização de consultas e exames entre 2019 e 2020 gera 
revés no setor, que deixa de identificar doenças que podem levar à cegueira

Prefeitura de Andrelândia-MG
AVISO DE MANIFESTAÇÃO 

DE INTERESSE
PROCESSO Nº 094/2022 - 
DISPENSA Nº 021/2022.

O Município de Andrelândia tor-
na público nos termos do §3º do 
art. 75 da Lei nº 14.133/2021, o 
aviso de dispensa, com o objeti-
vo de selecionar a proposta mais 
vantajosa, visando a contratação 
de empresa especializada na 
prestação de serviço de loca-
ção de moto niveladora, com 
seu respectivo operador sob o 
regime de horas/máquina para 
atender a demanda do município 
de Andrelândia/MG, conforme 

condições e especificações con-
tidas no Termo de referência. As 
propostas deverão ser encami-
nhadas pelo e-mail: licitacao2@
andrelandia.mg.gov.br a partir do 
dia 04/07/2022 às 13:00 horas 
até o dia 07/07/2022, às 14:00 
horas. O Aviso de Dispensa e 
seus anexos contendo todas a 
informações do certame esta-
rá disponível através do Site: 
https://andrelandia.mg.gov.br/
site/. Informações pelo telefone 
35 3325-1432 ou Email: licita-
cao2@andrelandia.mg.gov.br.
Andrelândia, 04/07/2022. Ga-
briela Procopio - Pregoeira.

Entre os inúmeros impac-
tos da pandemia da Covid-19, 
especialistas da Rede de Hos-
pitais São Camilo SP alertam 
para o aumento de problemas 
na visão, que vão desde uma 
Síndrome do Olho Seco até um 
glaucoma ou catarata.

“Muitos problemas relaciona-
dos à saúde ocular são evitáveis a 
partir de um diagnóstico precoce. 
O que ocorre agora é que enfren-
tamos atrasos nesse sentido, ge-
rando um aumento nos riscos de 
perda da visão no médio e longo 
prazo”, destaca a oftalmologista 
da Rede Renata Rabelo.

A partir de um monitora-
mento realizado pelo Conselho 
Federal de Medicina (CFM), 
entre 2019 e 2020, houve queda 
de 34% nos atendimentos oftal-
mológicos e, segundo a espe-
cialista do Hospital São Camilo 
SP, mesmo após o período mais 
crítico da pandemia, a procura 
por consultas e exames segue 
abaixo do esperado.

É o que mostra um levanta-
mento feito pelo Conselho Bra-
sileiro de Oftalmologia (CBO). 
Embora tenha sido observada 
uma tendência de recuperação 
no primeiro semestre de 2021, 
o volume de consultas ainda 
está muito abaixo do período 

pré-pandemia. Os dados desta 
análise, realizada junto à rede 
pública, mostram que, enquanto 
o primeiro semestre de 2019 
registrou mais de 5,2 milhões 
de consultas oftalmológicas, o 
mesmo período em 2021 con-
tabilizou 4,8 milhões. 

Os dados, divulgados pela 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), indicam ainda que mais 
de 2,2 bilhões de pessoas so-
frem com problemas de visão 
em todo o mundo, sendo que, 
deste total, um bilhão de casos 
seriam evitáveis ou passíveis de 
correção, como erros de refra-
ção não corrigidos ou catarata.

“Por mais que a tecnolo-

gia tenha evoluído tanto no 
tratamento de doenças oftal-
mológicas nos últimos anos, é 
fundamental que haja a identifi-
cação em estágios reversíveis”, 
finaliza Dra. Renata.

Acompanhamento
 periódico

De acordo com a especia-
lista, além da pandemia, outros 
fatores também prejudicam a 
saúde ocular da população. 
“Muitas pessoas não consi-
deram importante fazer um 
acompanhamento periódico da 
visão, ou não seguem as reco-
mendações médicas quando 
entendem que ‘enxergam bem 
o suficiente’, e aí um problema 
que poderia ser facilmente re-
solvido fica muito mais grave 
no futuro”, alerta.

De acordo com uma pesqui-
sa realizada pelo Ibope Inteli-
gência, 10% dos entrevistados 
alegaram nunca terem realizado 
uma consulta oftalmológica, per-
centual que chega a 21% entre a 
população de 18 a 24 anos.

“A perda da visão leva a 
uma redução na qualidade de 
vida desses pacientes. Por isso 
é tão importante mudarmos 
essa cultura através de ações 
de conscientização, sobretudo 
considerando que algumas 
doenças oculares não apre-
sentam sintomas”, defende a 
oftalmologista.

Segundo ela, a primeira con-
sulta idealmente deve ocorrer 
entre os 3 e 4 anos de idade, 
momento em que as estruturas 
dos olhos já estão mais ma-
duras. A partir daí, o médico 
poderá avaliar a periodicidade 
adequada para cada caso.

Já na fase adulta, a reco-
mendação é de seja feita uma 
avaliação oftalmológica anual, 
podendo ser mais frequente em 
casos de histórico familiar de 
doenças oculares ou sintomas 
que indiquem alguma alteração 
na visão.

“Além disso, quando há lacri-
mejamento frequente nos olhos, 
coceira, inchaço ou vermelhi-
dão, visão turva, duplicada ou 
dificuldade de enxergar objetos 
de perto ou de longe, deve-se 
procurar um oftalmologista que 
irá realizar os exames neces-
sários”, esclarece a médica do 
Hospital São Camilo SP.

Por fim, outros sintomas 
que podem indicar problemas 
na visão são: dores de cabeça 
frequentes, aumento da sensibi-
lidade à luz, dor atrás dos olhos, 
necessidade de fechar os olhos 
para focar melhor em um objeto, 
dificuldade de enxergar à noite 
ou necessidade de esfregar os 
olhos várias vezes ao dia.

 Isaias Faria Pagliarini, Oficial do Cartório de
Registro de Imóveis desta Comarca de Baependi/MG, na  

forma da Lei, etc....

Faz público para ciência dos interessados, nos termos dos ar-
tigos 19, parágrafo 3.º da Lei n.º 6.766, de 19/12/1979, que Jardim 
América Empreendimentos Imobiliários Ltda., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.122.872/0001-83, 
com sede na Rua Sebastião Inácio, n.º 206 A, Bairro Capelinha, 
Baependi/MG, depositou neste Cartório, sito na Av. Major José 
Izalino, 98, centro, Baependi/MG, projeto de loteamento aprovado 
e demais documentos exigidos pela legislação pertinente, com 
relação a propriedade localizada na “Chácara das Mangueiras”, 
ao final da Rua Maria Aparecida Rafael Ferreira, no Bairro Ca-
pelinha, Baependi/MG, com a denominação de “Loteamento 
Capelinha II”, composto de 335 lotes, divididos em 19 quadras, 
com área total de 310.047,63m². Decorridos o prazo de 15 dias 
após a publicação deste edital, não havendo impugnação, será 
efetivado o registro na forma legal. Baependi, 05/07/2022. O 
Oficial, Isaias Faria Pagliarini

CARTÓRIO DE REGISTRO DE MÓVEIS
COMARCA DE BAEPENDI/MG
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Dia de Cooperar da Unimed agita a 
Praça da Estação em São Lourenço

Prefeitura entrega certificados do curso 
livre de Cuidador de Idosos

Em São Lourenço-MG, o Dia de 
Cooperar agitou a Praça da Estação 
entre 10 e 15 horas do sábado 2 de 
julho, com muitas atividades sociais, 
culturais, de saúde, recreação infantil, 
meio-ambiente e cidadania.

Mais de 50 parceiros contribuí-
ram para o sucesso do evento, entre 
organizações da sociedade civil, 
empresas e fornecedores da Unimed 
Circuito das Águas, além de colabora-
dores e cooperados voluntários. 

O Dia de Cooperar 2022 come-
çou com a campanha de arrecadação 
de donativos para as instituições de 
ensino do bairro: Educandário Santa 
Cecília, Educandário São Lourenço, 
Casa dos Meninos, Escola Cel. 
Manuel Dias Ferraz e Creche Santa 
Marcelina. A Unicred Aliança, parceira 
na realização do Dia C, arrecadou 
mais de 150 cobertores. Também 
foram arrecadados alimentos não 
perecíveis, agasalhos e roupas para 
crianças, material escolar, brinquedos 
e livros infantis.

No sábado, o evento foi aberto 
pela Diretora Administrativa Maristela 
Nogueira Leônidas, que agradeceu 

aos parceiros e voluntários por 
estarem mais uma vez engajados 
nas causas sociais do movimento 
cooperativista, desejando a todos 
um bom evento.

A primeira apresentação foi da 
Banda Esperança, da APAE de São 
Lourenço. Houve também apresen-
tações da Banda Antônio de Lorenzo, 
da Baby Class da Vitrine da Dança e 
Roda de Capoeira da Casa dos Me-

ninos. Teve também muita atividade 
física, com aulas de alongamento, 
circuito e yoga. E palestras sobre 
acidentes domésticos com o Corpo 
de Bombeiros, apresentação dos 
símbolos nacionais com o Tiro de 
Guerra e orientações da Polícia 
Militar quanto à violência doméstica 
contra a mulher.

Ao redor da praça, as tendas fo-
ram temáticas, oferecendo diversas 

atividades. Na tenda da saúde, a bike 
suco fez sucesso e quem pedalava 
produzia suco de fruta para tomar 
na hora. Tinha também argiloterapia, 
fitoterapia e aromoterapia, além da 
verificação de Pressão Arterial e 
Teste de Glicemia Capilar.

Na Tenda Social, foram arreca-
dados mais donativos entregues pela 
população e ainda teve Oficina de 
Turbante com a Fábrica de Sonhos 
e Artesanato de pintura. 

Na Tenda de Cultura foram ar-
recadados livros infantis e tivemos 
a pintura de rosto e contação de 
estórias para as crianças.

A tenda de Recreação Infantil foi 
a mais agitada, com oficina de colorir, 
fabricação de massinha de modelar 
a partir de farinha de trigo e fábrica 
de slime. Diversão garantida pra ga-
rotada durante todo o evento.

Já na tenda do Meio Ambiente, 
aulas de compostagem caseira para 
produção de adubo orgânico e de 
reciclagem de óleo de cozinha usado 
para fazer sabão.

Pipoca, algodão-doce e bolo 
também não faltaram.

O Governo Municipal, de São 
Lourenço por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Social, realizou a 
solenidade de entrega do certificado 
de Curso Livre de Cuidador  de Ido-
sos na sede do poder legislativo da 
cdade no dia 30 de Junho.

Foram 21 formandos que 
fizeram o curso. 

O curso, que teve duração de 
20 horas, é uma ação do CRAS 
Nossa Senhora de Lourdes.

Os cursos livres possuem 
uma metodologia mais prática, 

que permite aprendizado a res-
peito de diversos assuntos.

 Aprender uma profissão – 
Cursos, sejam eles curtos ou 
não, ensina a exercer uma profis-
são, contribuindo com o ingresso 
no mercado de trabalho. 

O cuidador de idosos é funda-
mental para oferecer qualidade de 
vida e bem-estar, além de prover 
os cuidados com o idoso que são 
necessários para prevenir aciden-
tes, o cuidador é um amigo que 
faz companhia ao assistido.
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ICMS menor impacta 
municípios mineiros

A redução da alíquota do 
Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), anunciada na última 
sexta-feira, após decreto 
federal, poderá causar um 
colapso nos cofres públicos. 
A avaliação é do presidente 
da Associação Mineira dos 
Municípios (AMM) e prefei-
to de Coronel Fabriciano, 
Marcos Vinicius da Silva 
Bizarro, a partir dos preju-
ízos financeiros previstos 
na arrecadação estadual. 
De acordo com a Secretaria 
de Estado da Fazenda, os 
prejuízos do Estado poderão 
chegar a R$ 12 bilhões. Com 
isso, as cidades poderão 
ter perdas de até R$ 2,4 
bilhões, conforme estimativa 
da AMM. Já a Confederação 
Nacional de Municípios pre-
vê um impacto ainda maior 
para as cidades mineiras: 
R$ 3,03 bilhões. (Diário do 
Comércio – Belo Horizonte)

Consórcio comemora 
10 anos

O Consórcio Intermunicipal 
da Rede de Urgência Centro 
Sul (Cirsu), completou dez 
anos e no dia 30 de junho 
foi realizado o fórum para 
integração e comemoração 
da importante data. O even-
to ocorreu em Tiradentes e 
contou com a presença de 
autoridades e convidados 
dos municípios pertencen-
tes a macro Barbacena. O 
Fórum levou aos presentes 
assuntos relacionados aos 
desafios e responsabilidades 
do Samu, regulamentação 
das urgências, entre outros 
pontos. O Cirsu é composto 
por 51 municípios consor-
ciados e beneficia a todos 
com sistema de urgência 
e emergência. (Jornal Pa-
norama – São Lourenço)

Cidade ganha novo curso 
de ciências médicas

O Inapós (Instituto Nacional 
de Ensino Superior e Pós-
Graduação Padre Gervásio) 
passará a oferecer neste 
ano o curso de bacharelado 
de Medicina em Pouso Ale-
gre. Atualmente, a faculdade 
oferece também outro curso 
de ciências médicas, o de 
bacharelado em odontologia. 
O Instituto já possui uma 
clínica escola com aparelhos 
modernos para as atividades 
práticas dos cursos e para o 
atendimento da comunidade. 
A autorização do Ministério 
da Educação para o curso 
teve sua publicação no Diário 
Oficial da União no dia 29 de 
junho na edição 121, seção 
1, página 95. (Jornal Diário 
Regional – Pouso Alegre)

Implantação de quebra-
molas autorizada

Após três meses de diálogo 
com o Departamento Na-
cional de Infraestrutura de 
Transportes – DNIT, a Pre-
feitura de Itabirito conseguiu 
autorização para implantação 
de quebra-molas no trevo 

Rede de Notícias do Sindijori MG
www.sindijorimg.com.br

do Country. O redutor de 
velocidade será implantado 
nas proximidades do km 53 
da BR-356. “A instalação de 
quebra-molas no local é uma 
demanda antiga e visa garan-
tir a segurança dos conduto-
res que trafegam pela rodovia 
e dos pedestres, sobretu-
dos moradores da região do 
Quinta dos Inconfidentes. A 
conquista é mais uma grande 
notícia para Itabirito”, destaca 
o prefeito Orlando Caldeira. 
(O Liberal – Ouro Preto)

Primeiros socorros para 
professores

A Prefeitura de Muzambi-
nho, através da Secretaria 
de Educação, realizou em 
parceria com o Senar o curso 
de “SOS: primeiros socorros 
nas escolas”. De acordo com 
a Secretária de Educação 
e vice-prefeita, Heloisa Ma-
galhães, o curso tem como 
objetivo garantir e aumentar 
a segurança de crianças 
e adolescentes no espaço 
escolar e surgiu no ano de 
2018, após o sancionamento 
da Lei Lucas (Lei Nº 13.722). 
“Esta é a 3ª turma do curso 
de primeiros socorros neste 
ano de 2022, sendo que pro-
fessores de educação física, 
gestores e professores de 
apoio também já participaram 
desta formação em março”, 
explica Heloisa. (A Folha 
Regional – Muzambinho)

Santa Casa leva serviços 
gratuitos à Expomontes

Pela primeira vez, a Santa 
Casa Montes Claros está pre-
sente em uma das maiores 
exposições agropecuárias de 
Minas Gerais, a Expomontes, 
oferecendo diversos serviços 
gratuitos para o público. O es-
tande, que é fruto da parceria 
com o grupo UnifipMoc Afya, 
foi cedido pela instituição de 
ensino para que o hospital 
realizasse a ação. De acor-
do com o superintendente 
do hospital, Maurício Sérgio 
Sousa e Silva, o objetivo da 
iniciativa é promover bem-
estar e promoção à saúde 
para os frequentadores da 
feira. “Agradecemos a iniciati-
va da UnifipMoc Afya, um dos 
maiores grupos da área edu-
cacional do Brasil, por nos ce-
der o espaço”, disse. (Jornal 
de Notícias – Montes Claros)

Tarifa do subirá 
para R$ 3,99

Em decretos assinados pela 
prefeita Maria Imaculada fi-
cam autorizados os reajustes 
das tarifas cobradas pelos 
ônibus para o trajeto urbano e 
para os distritos de Manhua-
çu. Para o ônibus circular o 
reajuste foi de 32,55%, com o 
valor da passagem passando 
de R$3,01 para R$ 3,99. Con-
forme os Decretos Municipais, 
os reajustes visam manter o 
equilíbrio financeiro do con-
trato de concessão celebrado 
com a empresa Viação União 
Ltda. (Concorrência Públi-
ca nº 001/2008), em razão 
dos frequentes aumentos 
nos preços dos combustí-
veis. (Diário de Manhuaçu)

A condenação inclui ainda uma indenização por danos morais, no valor 
de R$ 10 mil, em virtude de acidente do trabalho.

Haitiano vítima de racismo e xenofobia 
em construtora receberá R$ 30 mil

ANVISA decidirá  sobre proibição de 
cigarros eletrônicos

Um haitiano receberá uma 
indenização por danos morais no 
valor total de R$ 40 mil, após ter 
sido vítima de racismo, xenofobia 
e acidente de trabalho na cons-
trutora em que prestava serviços 
em Minas Gerais. Ele informou 
que sofreu humilhação e ame-
aças e chegou até a ser espan-
cado por outro colega no local 
de trabalho. Além disso, acusou 
a empregadora de negligência 
devido ao acidente de trabalho 
sofrido em um canteiro de obras 
na cidade de Contagem.

A decisão é da juíza da 
40ª Vara do Trabalho de Belo 
Horizonte, Renata Lopes Vale. 
Para a julgadora, este é um 
caso típico de racismo e pre-
conceito contra o estrangeiro, 
“o qual se abrigou em nosso 
país para escapar da miséria 
em sua pátria de origem”.

Testemunha ouvida no pro-
cesso confirmou as acusações 

do trabalhador. Ela informou 
que presenciou o colega sendo 
destratado. “Um empregado do 
almoxarifado sempre falava que 
não gostava do trabalhador por 
ser haitiano, que ele tinha que 
morrer … um dia o atacou com 
uma pá, agredindo-o fisicamente, 
na minha presença e na de outras 
pessoas”, disse em depoimento. 

A testemunha explicou que 
não tomou atitude, “pois era 
empregado e não tinha como 
encarar a situação”. Segundo 
o depoente, o haitiano chegou 
a ficar com as costas raladas 
em razão da agressão. “A che-
fia ficou sabendo do fato e não 
tomou providências”, disse a 
testemunha, reforçando que o 
trabalhador foi agredido sem 
motivo pelo encarregado do 
almoxarifado.

Quanto ao acidente de traba-
lho, a prova testemunhal demons-
trou ainda que houve culpa da em-

pregadora. “O acidente ocorreu na 
obra de Contagem, o trabalhador 
pegou blocos de uma empilhadei-
ra, o operador baixou a lança de 
uma vez, alcançando o dedo do 
haitiano”, disse a testemunha. Para 
a julgadora, “é notório que o pre-
posto da empresa agiu neste caso 
com negligência (culpa), gerando 
o acidente e a fratura da falange 
média do dedo da mão esquerda, 
passível de reparação pela indeni-
zação por danos morais”.

Decisão
Diante dos fatos apurados, 

a magistrada reconheceu haver 
prova nos autos de perseguição 
e humilhação. Ela fez questão 
de registrar que a testemunha 
ouvida a pedido da empresa 
não foi convincente e a inqui-
rida por carta precatória não 
auxiliou na instrução.

Para apuração dos valores 
devidos, a julgadora conside-
rou a gravidade, a natureza e 

a extensão do dano, o grau de 
culpa e a capacidade econô-
mica e financeira da empresa. 
Ela determinou a indenização 
de R$ 10 mil para o acidente do 
trabalho e mais R$ 30 mil para as 
humilhações, as ameaças e o es-
pancamento, na forma do artigo 
223-G e seu parágrafo 1º, incisos 
III e IV, da CLT. O pagamento das 
parcelas devidas será efetuado 
de forma subsidiária entre o con-
tratante do serviço e a empresa 
contratada, a construtora dona 
das obras executadas.

As empresas interpuseram 
recursos, que foram julgados 
improcedentes pelos integrantes 
da Terceira Turma do TRT-MG, 
porque entenderam haver nos 
autos prova convincente do 
dano sofrido pelo trabalhador, 
gerando o dever patronal de in-
denizar. O processo foi enviado 
ao TST para análise do recurso 
de revista.

Nesta quarta-feira (6), a AN-
VISA pode começar a votar se 
mantém ou não a proibição da 
venda de cigarros eletrônicos. 
Hoje, o produto é vetado no País, 
assim como em México, Argenti-
na e Índia. Já em outros países, 
como Estados Unidos e Reino 
Unido, o produto é liberado, 
seguindo diretrizes de relatório 
recente da OMS. 

No Brasil, o tabaco é res-
ponsável por cerca de 162 mil 
mortes anualmente. O número 
elevado tem preocupado espe-

cialistas, porque o uso do cigarro 
eletrônico tem aumentado expo-
nencialmente nos últimos anos, 
especialmente entre os mais 
jovens. De acordo com o INCA, 
o cigarro eletrônico aumenta 
em mais de três vezes o risco 
de experimentação de cigarro 
convencional e mais de quatro 
vezes o risco de uso do cigar-
ro. Além disso, o vapor desses 
dispositivos inclui carcinógenos 
conhecidos e substâncias cito-
tóxicas, potencialmente causa-
doras de doenças pulmonares e 

cardiovasculares.
Dentre as doenças relaciona-

das ao tabaco, destaca-se o cân-
cer de pulmão, que é o segundo 
tipo de câncer mais comum em 
nosso País, responsável por 13% 
de todos os diagnósticos de doen-
ças oncológicas. Embora existam 
casos em que o câncer de pulmão 
não tem relação com o tabaco, 
85% de todos os diagnósticos es-
tão associados aos uso do cigarro, 
segundo dados do INCA. 

A boa notícia é que com os 
avanços da medicina, já existem 

terapias avançadas, como a imu-
noterapia, capazes de melhorar 
significativamente a qualidade 
de vida dos pacientes. Porém, 
o sucesso do tratamento está 
atrelado ao diagnóstico precoce 
e, por isso, é essencial procurar 
ajuda médica aos notar os pri-
meiros sintomas da doença, que 
podem ser confundidos com uma 
gripe forte, pois incluem tosse 
persistente por mais de seis 
meses, dor no peito, rouquidão, 
pneumonia recorrente ou bron-
quite e cansaço. 


