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“Canto da Roda” emociona moradores e turistas com
o primeiro desfile de carros de boi em São Lourenço

No último sábado (24) a cidade de São Lourenço, com apoio da Secretaria de Turismo e Cultura, promoveu o primeiro encontro de carros de boi. O evento, denominado “O Canto da Roda”, trouxe para
o Centro da cidade um desfile de onze carros, somando um total de 66 bois, que passaram pela Av. Dom Pedro II até a Praça Brasil.
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EDITORIAL
O resultado do generoso prêmio dado ao empresário Joesley Batista por sua delação envolvendo o presidente Michel
Temer é uma denúncia inepta.
Finalmente apresentada pelo
procurador-geral da República,
Rodrigo Janot, na segunda-feira passada, para basear pesadas acusações de corrupção
contra o presidente, a peça não
acrescenta nada ao que já havia sido tornado público com
o vazamento da delação de Joesley. Ou seja, a denúncia de
Janot contra Temer é baseada
somente na palavra do delator
e em diálogos que deveriam
ser interpretados com bem menos ligeireza, não só porque
estão entrecortados, tornando-se incompreensíveis em vários
momentos, mas principalmente porque foram captados pelo empresário com a intenção
evidente de comprometer o
presidente, sabe-se lá por que
obscuras razões.
Por esses motivos, o Supremo Tribunal Federal faria bem
se mandasse arquivar a denúncia, pois é claro que não se pode tratar de um processo criminal contra um presidente da
República – que implicaria seu
afastamento do cargo – sem
que haja sólidas evidências a
ampará-lo. E tudo o que se pode dizer, da leitura das pouco
mais de 60 páginas da denúncia do procurador-geral, é que
as acusações evidentemente
carecem de base.
A denúncia se baseia prin-

jornalismo@portalalternativa.com.br

cipalmente na acusação de que
o presidente Temer ganhou de
Joesley Batista “vantagem indevida de R$ 500 mil”, por intermédio do ex-deputado Rodrigo Rocha Loures – que foi
flagrado em vídeo recebendo
a quantia em uma mala. Para
a Procuradoria-Geral, o simples
fato de que Rocha Loures era
próximo de Temer – o presidente citou o nome do ex-deputado no diálogo com Joesley
– foi suficiente para inferir que
o dinheiro não era para Rocha
Loures, e sim para o presidente.
Esses R$ 500 mil seriam parte de uma estupenda mesada
que Joesley teria aceitado pagar em troca de uma intervenção do presidente Temer, por
meio de Rocha Loures, no Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) em favor de
sua empresa, a JBS. No entanto, a própria denúncia admite
que, “no exíguo prazo deste inquérito, não foi possível reunir
elementos que permitam concluir que o interesse manifestado por Rodrigo Rocha Loures
(no Cade) tenha provocado, no
seio daquele órgão, ações ou
decisões precipitadas ou desviadas da boa técnica”.
Essas incertezas se multiplicam em outros pontos da denúncia. A respeito do suposto
pagamento de propina para
comprar o “silêncio” do deputado cassado Eduardo Cunha,
que Temer teria avalizado, segundo interpretou a Procura-

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

A minha família é de Deus!

A sua casa pertence a Deus
Com Deus faremos proezas,
realizaremos maravilhas. Por
isso faça a sua parte: lute, ore,
interceda, jejue, sacrifique-se,
fale, exorte. Faça tudo o que
estiver ao seu alcance. Chegará a hora em que cada pessoa
da sua família haverá de se decidir e voltar para a casa do Pai.
E quando isso acontecer, o Senhor mesmo irá dizer: “Meu filho, minha filha, tem confiança;
os teus pecados te são perdoados”.
Depois o Senhor cuidará do
restante: curando a paralisia,
dando roupas novas, sandálias

e anel novo de filiação, como
ocorre com o filho pródigo.
Declare isto diante do Senhor: A minha casa é de Deus!
A minha família é de Deus! É
preciso que eu faça uma grande Cruzada para, no poder do
Senhor, na unção do Espírito
Santo, retomar o lugar santo
que é a minha casa, que é a
minha família. Quero reconquistar e devolver para Deus
minha casa e minha família. Entro nessa Cruzada, Senhor, investindo tudo. Invisto a minha
vida, até o sangue, para reconquistar para Ti o lugar santo que
é a minha casa.

A denúncia contra o presidente

A denúncia do procurador-geral Rodrigo Janot contra o presidente Michel Temer é inepta. O Supremo Tribunal Federal faria bem se mandasse arquivá-la

doria-Geral a partir de um famoso trecho da conversa grampeada por Joesley – “tem que
manter isso aí” –, a denúncia
admite que ainda é preciso “uma
análise mais cuidadosa, aprofundada e responsável” dos
elementos disponíveis.
Por fim, a denúncia cita um
suposto esquema em que o presidente Temer teria favorecido
uma empresa da área portuária por meio de um decreto.
Mesmo nesse caso, porém, o
procurador-geral Rodrigo Janot
admite ainda que é preciso instaurar “investigação específica”
para “melhor elucidar os fatos”.
Logo, todos os pilares sobre
os quais se sustenta a denúncia não permitem nenhuma
conclusão, muito menos uma
que seja sólida o suficiente para tirar o presidente da República de seu cargo, ao custo de
enorme instabilidade para o
País. Mas isso não impediu Rodrigo Janot de encerrar sua peça dizendo que “não há dúvida”

de que Michel Temer cometeu
“práticas espúrias” e que o presidente “ludibriou os cidadãos
brasileiros”, causando “abalo
moral à coletividade”.
A única coisa sobre a qual
não resta dúvida é que a denúncia de Rodrigo Janot contra
Michel Temer, de tão rasa, só
serve a interesses políticos, e
não jurídicos. Tanto é assim que
o procurador-geral prepara uma
série de novas denúncias, a serem apresentadas a conta-gotas, mantendo o presidente sob
permanente ameaça. Não se
pode reprovar quem veja nisso
uma tentativa de inviabilizar de
vez um governo já bastante
acossado.
Diante disso, cabe ao presidente Michel Temer lutar para
reunir maioria no Congresso
não apenas para rejeitar a denúncia, mas para seguir adiante com as reformas. O País não
pode continuar refém de irresponsabilidades. (O Estado de
S. Paulo)

VERA GANNAM

“Queridos filhos! Neste tempo de graça, convido todos a abrirem seu coração à misericórdia
de Deus, para que, através da oração, da penitência e da decisão
pela santidade, iniciem uma vida
nova. Que este tempo de primavera, incentive-os em seus pensamentos e em seu coração a uma
vida nova, a uma renovação. Por
isso, filhinhos, Eu estou com vocês para ajuda-los, a que, com
determinação digam SIM a Deus
e aos mandamentos de Deus. Vocês não estão sozinhos. Eu estou
com vocês, por meio da graça que
o Altíssimo me concede para vocês e seus descendentes. Obrigada por terem atendido ao Meu
chamado”. (25-03-2017)
Mensagem em reflexão: Neste tempo de graça iniciem uma
vida nova
Quantas vezes nos propuse-

Maria Nossa Mãe

mos a recomeçar uma vida nova,
que não conseguimos, em meses
ou anos anteriores, apesar de nossos esforços e muitas tentativas.
Graças ao bom Deus e à ajuda
do Espírito Santo, cuja função é
iluminar as almas de boa vontade, muitos cristãos católicos conseguem viver o que Nossa Senhora propõe nesta mensagem. Não
é fácil, mas também não é difícil,
desde que nos abriguemos sob
o manto da Mãe de Deus.
O caminho passa pelo sim a
Deus e aos seus mandamentos.
É preciso aprofundar o significado destes mandamentos e fazê-los tomarem vida em nosso dia-a-dia. Assim, como a primavera,
que é um recomeço na natureza,
poderemos experimentar a alegria de novos frutos de conversão
que saborearemos neste tempo
de graça!

SIMONE GANNAM
Falando sigannam@yahoo.com.br
ao Coração

EXCEÇÕES...

Como diria um comentarista de futebol: “A regra é clara.”
Esta é uma máxima que também vale para a nossa vida. As
regras são claras, existem verdades que há muito estão confirmadas como verdades, há
situações onde a realidade está nítida, pelo menos com 90%
(noventa por cento) de chances
de acerto. Entretanto, a vida
não é feita apenas de regras.
A vida também é feita de exceções.
Obviamente, há muito mais
regras que exceções. Por isso
as regras são regras e as exceções, são exceções. No entanto, as exceções nos levam a refletir acerca da relatividade de
nossos conceitos, nos levam a
crer que, embora muitas vezes
tudo pareça claro, poderemos,
ao longo do caminho, nos surpreender com determinadas
situações, surpresa esta que
pode tender tanto para o lado
negativo, quando só esperávamos algo positivo quanto como
vice-versa.
Parece complicado, mas é
simples. Assim como a nossa
vida é bem mais simples do que

a gente imagina. Nem sempre
há algo desconhecido por trás
das coisas e das pessoas, mas
algumas vezes o futuro nos reserva grandes revelações. No
dia a dia, geralmente, em se
tratando da vida alheia, nós não
hesitamos em mirar nas regras
e ignorar as exceções. Em contrapartida, quando os nossos
sonhos estão em jogo, não raro, muitos de nós, insistentemente, lutamos para transformar a exceção em regra.
Não é porque a vida é feita
de regras que não podemos ver
concretizada uma exceção diante de nós. No entanto, cabe a
cada um, analisando os prós e
os contras, as probabilidades
de erro ou de acerto, decidir
se quer ficar com aquilo que
praticamente já é , procurando
seguir a regra, ou se prefere se
arriscar, pensando nas exceções.
Onde está a regra? Onde está a exceção? Só descobriremos
o que nos permitirmos descobrir.Mas, sem dúvida, algo nesta história é praticamente certo: Exceção rima com paixão.

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza
*Nova Máscara de Carvão Limpeza Profunda
O Carvão Ativado age como
um Imã
puxando tudo o que obstruir
os poros.
Sua Fórmula absorve instantaneamente o excesso de óleo.
E reduz o Brilho.
79% dos homens e mulheres
que testaram disseram que após
o uso a pele ficou mais clara.
A pele possui um processo de
esfoliação natural.
Às vezes, esse processo não
funciona tão efetivamente quanto deveria, então, as bactérias e
impurezas ficam presas dentro
dos poros.
*A Máscara de Carvão Ativado* ajuda a remover a sujeira e
as impurezas que podem contribuir para obstrução dos poros e
problemas na pele, como Acne
e manchas.
Está Máscara tem ação *Tripla Limpa profundamente a pele.
Desobstrui e Minimiza os Poros.
Com o Poder absorvente da
*Argila, Caulin e Benetonite*, es-

tá máscara absorve instantaneamente o óleo e reduz o Brilho.
Contém extratos Botânicos
que acalmando a pele.
*INSTRUÇÕES DE USO**
Use a Máscara 2 a 3 vezes por
semana após 3em1 ou Espuma
Repair.
aplique uma camada e deixe
agir por 10 a 20 minutos. Depois
enxaguar com água morna e secar.
Dica: Experimente uma *Multi-máscara:* Aplique a *Máscara
de Carvão Ativado* para as áreas
oleosas do rosto e a *Máscara
Renovadora em Gel TimeWise*
para áreas secas do Rosto
Adequado a todos os tons e
tipos de pele, principalmente as
oleosas.
Clinicamente testado.
Testado por dermatologistas
Adequado para peles sensíveis.
Não Comedogênico. (Não obstrui os Poros)
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“Canto da Roda” emociona moradores e turistas com
o primeiro desfile de carros de boi em São Lourenço

No último sábado (24) a cidade de São Lourenço, com apoio
da Secretaria de Turismo e Cultura, promoveu o primeiro encontro de carros de boi. O evento, denominado “O Canto da Roda”, trouxe para o Centro da cidade um desfile de onze carros,
somando um total de 66 bois, que
passaram pela Av. Dom Pedro II
até a Praça Brasil.
Os pedestres e motoristas que
estavam no local prestigiaram o
desfile com muito entusiasmo e
emoção. Para a Diretoria de Cul-

tura, o objetivo é resgatar a cultura local, trazer algo diferenciado para os turistas e moradores,
além de valorizar aqueles que
utilizam este tradicional veículo
para transporte na roça.
Os carros vieram da zona rural
de São Lourenço, Soledade de
Minas e Pouso Alto. Eles se encontraram na Ilha Antônio para
que os animais pudessem descansar e se hidratar antes de seguir para o desfile.
O carro de boi é um dos transportes mais simples e antigos,

utilizados para levar cargas de
produtos agrícolas e também pessoas. Sua característica mais marcante é quando está em movimento e emite um som característico de sua roda, que anuncia
sua passagem. Uma tradição que
ainda existe em nossa região, com
uma grande bagagem histórica e
que merece ser valorizada como
parte de nossa cultura.
A expectativa é de que no próximo ano a cidade possa reunir
um número ainda maior para o
Canto da Roda. O evento também

Suspeito de ter matado mulher na
zona rural é preso em Pouso Alto
com uma faca. O homem conseguiu conter o agressor e acionou
a polícia, que foi até o local e fez
a prisão.
O suspeito do crime mora perto do local e já havia sido preso
por abusar sexualmente da vítima.
Ele foi encaminhado para a delegacia de São Lourenço.
O crime
De acordo com a Polícia Militar,
uma testemunha disse aos policiais que viu a vítima aparente-

DOM ZECA
A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Aniversário

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

EXPEDIENTE

A direção do Presídio de São Lourenço, em parceria com a
Prefeitura de São Lourenço, reativará nos próximos dias, a Fábrica de Blocos e Bloquetes, que funcionará na área anexa ao
presídio.
Com a produção de produtos pré-moldados utilizados no
calçamento de ruas e em outras obras da prefeitura, os presos
trabalharão no regime de remição de pena e receberão o valor
correspondente a três quartos do salário mínimo.

mente embriagada falando e gritando sozinha na estrada. Em seguida, o suspeito do crime, que
tem 58 anos, se aproximou e agrediu várias vezes a mulher com um
pedaço de pau. Nesse momento,
a testemunha, com medo, entrou
na casa dela. Após um tempo, ela
foi até o local socorrer a vítima e
acionou a polícia.
Quando os policiais chegaram,
a mulher já havia morrido. A perícia constatou que Edvirges foi
morta por um objeto perfurante.
Nenhuma arma foi encontrada no
local.
(G1 Sul de Minas)

Governo realiza pesquisa pioneira no setor de
medicamentos fitoterápicos do país
Cultivo de planta do Cerrado, rica em propriedades medicinais, gera
benefícios ecológicos, econômicos e sociais com os avanços na cadeia produtiva

contou com a participação dos
cavaleiros de São Lourenço e região que encerraram o desfile.

Importantes propriedades
terapêuticas da fava d'anta,
espécie recorrente da flora
em regiões áridas do Norte
do estado, levaram oGoverno de Minas Gerais a investir
em uma pesquisa pioneira,
realizada por meio da meio
da Utramig e da Associação
de Múltipla Ação Social – Multiação, como o objetivo de
desenvolver um amplo estudo sobre as capacidades medicinais, ecológicas, econômicas e sociais do cultivo,
chegando até a entrega ao
cliente final: as indústrias farmacêuticas.
Espécie de planta do Cerrado, a Dimorphandra Sp.,
também conhecida como fava d'anta, faveira ou favela,
é o fitomedicamento com as
substâncias naturais rutina,
quercetina, ramnose, galactomananos e flavonoides, pioneiro das exportações do setor de medicamentos com
ativos naturais pelo Brasil.
Entre as 77 plantas medicinais do Cerrado catalogadas pela equipe responsável

pelos estudos, a fava d’anta,
é a que mais se destaca, de
acordo com o professor e pesquisador da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais (Utramig), à frente da pesquisa, Fernando Madeira.
Suas árvores têm de três
a oito metros de altura com
copa densa e casca que se
fragmenta em pedaços pequenos e irregulares. O período entre o nascimento e
crescimento da muda até o
ponto de colheita leva em
média três anos.
O cultivo da fava possibilita a criação de microclimas,
a sustentabilidade ecológica
dos locais de cultivo e um alto rendimento econômico pelas suas substâncias. Elas possuem potenciais terapêuticos
e curativos no tratamento de
doenças circulatórias, oftalmológicas, dentárias, cirurgia, dermatologia e nutrição,
entre outros. São utilizadas
para a produção de remédios,
cosméticos e alimentos. (Agência Minas Gerais)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
O presidente do Conselho Deliberativo do São Lourenço Country Clube, usando de suas
atribuições estatutárias (art. 50, item II, letra A), vem através do presente, convocar os
associados em pleno uso de seus direitos sociais a se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária a realizar-se no dia 22 de julho de 2017 às 16h00min em primeira convocação, se houve quórum, ou 16h30 em segunda convocação com qualquer número de
associados, na sede social do São Lourenço Country Clube, sito a Rua J.C. Soares, 400, nesta
cidade de São Lourenço, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
•
Atualização do Estatuto Social do São Lourenço Country Clube
O CONSELHO DELIBERATIVO convida e espera o comparecimento de todos os associados.
São Lourenço, 20 de junho de 2017
___________________________________
Edson Jose Faria Rodrigues
Presidente do Conselho Deliberativo

Homem teria ameaçado matar marido da vítima, mas foi detido na tarde da última quarta-feira (28).
O principal suspeito de ter matado uma mulher na zona rural de
Pouso Alto foi preso na tarde desta quarta-feira (28). Segundo a Polícia Militar, Edvirges Fernandes da
Silva, de 52 anos, foi vista por uma
testemunha sendo agredida em
uma estrada próximo à casa dela,
e logo depois, foi encontrada morta no local. O crime aconteceu na
tarde do último domingo (25).
Ainda conforme os militares,
o suspeito voltou até o sítio e ameaçou matar o marido da vítima
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SAAE se destaca entre os 30 melhores serviços
municipais de saneamento do Brasil
De acordo com a primeira
edição do livro “Experiências
Municipais Exitosas em Saneamento 2017”, lançado pela
Associação Nacional de Serviços Municipais de Saneamento
(ASSEMAE), o Serviço de Autônomo de Água e Esgoto (SAAE)
de São Lourenço se destaca como caso de sucesso no Brasil.
No livro, são citadas 31 cidades
com ações positivas voltadas

para a saúde e a qualidade de
vida por meio do saneamento.
O SAAE de São Lourenço faz
parte de um grupo seleto de
cidades que foram escolhidas
de acordo com as experiências
positivas desenvolvidas pelas
autarquias. Dessa forma, o objetivo do livro é divulgar as ações
de sucesso que norteiam as
ações de políticas públicas no
Brasil.

Para o presidente do SAAE,
Henrique Ramon Poli, está é
uma importante conquista para o SAAE, e que consolida todo esforço e dedicação da autarquia em proporcionar melhor qualidade de vida para a
população, através do serviço
de saneamento básico prestado.

PRF reduz policiamento em
estradas por falta de verbas
Corporação anuncia redução imediata no patrulhamento com viaturas e desativação de unidades.
A Polícia Rodoviária Federal cretado pelo governo federal casos de acidentes de trânsito
(PRF) anunciou redução nas ati- em março deste ano, e que bus- com vítimas ou crimes. O or- vias federais;
•
Suspensão imediata
vidades de policiamento das cará diminuir o prejuízo no aten- çamento aprovado para a PRF
estradas federais por falta de dimento de ocorrências emer- é 44% menor que o solicitado das atividades aéreas (policiaverbas. Em nota divulgada na genciais.
pela corporação. Esse é o mes- mento e resgate aéreo);
•
Redução imediata dos
noite de terça-feira (4), a corSegundo apuração, as me- mo problema que causou a susporação anunciou diminuição didas devem afetar todas as pensão da emissão de passa- deslocamentos terrestres de
imediata do patrulhamento com atividades realizadas pela PRF. portes pela Polícia Federal no viaturas em patrulhamento;
•
Desativação de unidaviatura, suspensão de resgates O que não for totalmente sus- fim de junho.
des operacionais.
aéreos e fechamento de uni- penso foi alterado, como o desMedidas
•
Alteração do horário
dades.
locamento de viaturas, por
•
Suspensão, a partir do
A PRF diz que os cortes de exemplo. Não haverá mais ron- quinta-feira (6), dos serviços de de funcionamento das unidaserviços decorrem de um con- das de patrulha. Os veículos só escolta de cargas superdimen- des administrativas, com priotingenciamento de verbas de- vão se deslocar para atender sionadas e escoltas em rodo- rização de atendimento ao público entre 9h e 13h;

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra. Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo.
Jornalista Responsável: João Vicente Nogueira (MTB 18.220/MG). Diagramação: João Vicente Nogueira. Departamento Administrativo: Isabel Cristina de Paula
Dutra. Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra e Luciana Dutra. Assessor Jurídico: José Manoel Pereira. Distribuição: Júlio César de Paula Dutra.
Colaboradores: Anderson Joinha, Vera M. Gannam de Castro, Simone Gannam L. Ribeiro, Frei Felipe Gabriel Alves, Heloísa M. D. de Almeida, Filipe
Nacle Gannam, Pedro Jorge de Oliveira Netto, Mariana Dutra, José Celso Garcia, Prof. André, Beto Bacha, Dom Zeca, Mario Henrique Poli de Oliveira,
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Prefeitura divulga gabarito oficial do Processo
Seletivo para Agentes Comunitários de Saúde

No último domingo (25) aconteceu o Processo Seletivo para Agentes Comunitários de Saúde.
E na última segunda-feira (26) foi divulgado o gabarito.

Alunos dos Cursos de Qualificação Profissional
do SINE recebem certificado de conclusão

Corpo de Bombeiros realiza exposição
de atividades operacionais
O 3º Pelotão de Bombeiros
de São Lourenço realizou nos
dias 26 e 30 de Junho, no período de 13 às 16 horas, a montagem de um estande com exposição de materiais das diversas atividades operacionais,
dentre elas, Combate a Incêndio, Salvamento Terrestre, Salvamento em Altura, Mergulho
e Atendimento Pré-hospitalar.
Este estande foi montado na
Praça Brasil, centro de São Lourenço, local que conta com grande fluxo de pessoas moradores
da cidade e turistas. Além da
exposição de materiais, contou
com a presença dos militares
que distribuíram panfletos e
realizaram orientação sobre
prevenção de acidentes.
Esta atividade compreende
a Semana de Prevenção, quando os Corpos de Bombeiros de
todo o Estado se mobilizam para difundir a cultura de prevenção a incêndios e acidentes em
comemoração ao dia Nacional
do Bombeiro no dia 02 de julho.

Condutor de motocicleta perde controle
da direção e sofre acidente
No dia 01/07/2017 por volta de 06h20min, o Corpo de
Bombeiros Militar compareceu a rua José Rodrigues Magalhães Silva, bairro Serra
Azul, para o atendimento a
vítima de queda de motoci-

cleta.
A vítima S. M. F , de 51 anos
de idade, relatou que perdeu
o controle da motocicleta devido ao calçamento solto da
via pública.
Após avaliação, foi cons-

tatado escoriações nas mãos
e na face. A vítima foi imobilizada e conduzida ao pronto socorro de São Lourenço
ficando aos cuidados da equipe plantonista.

Nesta quinta-feira (29) aconteceu a formatura das turmas
dos cursos de Qualificação
Profissional do Sistema Nacional de Emprego (SINE) de
São Lourenço. O evento, que
aconteceu na Escola Municipal Melo Viana, foi promovido pelo SINE com apoio da
Secretaria de Desenvolvimento Social e teve objetivo de
homenagear os alunos formandos e realizar a entrega
DIA D - Esporte com Saúde vai integrar atividades esportivas e cuidados com a saúde
ASecretariadeEsporteeLazerem
parceria com a Secretaria de Saúde,
comapoiodoNúcleodeApoioàSaúde da Família (NASF), vai realizar um
grande evento para promover o incentivo ao esporte e cuidados com a
saúde. O chamado “Dia D - Esporte

dos certificados de conclusão.
Os cursos têm como objetivo qualificar e capacitar profissionais para atender a demanda do atual mercado de
trabalho. Em São Lourenço,
eles tiveram duração de quatro meses com aulas noturnas
que aconteceram na Escola
Municipal Melo Viana.
Nestes quatro meses, cerca de 250 alunos se dividiram
entre os cursos de Manicure
com Saúde" irá acontecer no dia 14
de julho na Ilha Antônio Dutra às 8h
da manhã.
O evento, tem o objetivo de integrar o esporte aos cuidados com a
saúdeeporisso,alémdecaminhada,
aulasdedança,alongamentoeginástica funcional com profissionais de
Educação Física especializados, o encontrovaienglobartambémpalestra

e Estética Facial, Cabelereiro,
Mecânica de Motos e de Autos, Instalações Elétricas, Auxiliar Odontológico, Auxiliar
Veterinário, Atendente de Farmácia e Auxiliar Administrativo Financeiro. A cerimônia
contou com a presença dos
professores, alunos, familiares, da Secretária de Desenvolvimento Social Fabíola Renó, da prefeita Célia Cavalcanti e do Vereador Ricardo Toddy.
com nutricionista, aferição de pressão arterial, teste de glicemia e IMC.
Assecretariascontamcomaparticipação de toda a população. O
evento é gratuito e algumas das atividades propostas já estão acontecendo durante a semana, às 7h no
mesmolocal,comacompanhamento de um profissional de Educação
Física.

COMARCA DE SÃO LOURENÇO/MG – EDITAL DE INTERDIÇÃO – Todos quantos o presente
edital virem de interdição de CARMEN TEIXEIRA LIMA, brasileira, viúva, aposentada, filha de
João Teixeira e Luiza da Silva Teixeira, nascida em 29/03/1924, residente e domiciliada à Rua
José Cândido da Silva Júnior, 245, Solar dos Lagos, nesta cidade de São Lourenço-MG, conforme Processo nº 637.15.005788-2, que tramitou pela 1ª Vara Cível deste Juízo, requerida por
VIRGÍNIA CLAUDIA TEIXEIRA DE ARAÚJO DA SILVA, com sentença reconhecendo e declarando a absoluta incapacidade de CARMEN TEIXEIRA LIMA para exercer os atos da vida civil, sendo nomeada Curadora, VIRGINIA CLÁUDIA TEIXEIRA DE ARAÚJO DA SILVA, brasileira, casada,
RG 665944-6, Marinha do Brasil, expedida em 23/08/2001, CPF 554.199.177-34, com prestação do compromisso de lei. E para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente edital, que será publicada através do Diário do Judiciário Eletrônico (Dje),
com acesso através do Portal do TJMG (www.tjmg.br) e afixado no saguão do Fórum. São Lourenço, 19 de junho de 2017. Eu (a) Sônia Nascimento Brito de Carvalho, Oficial de Apoio Judicial, o digitei. Eu (a) Rosemary Aparecida Bittencourt, Escrivã Judicial, o subscrevo. Eu, Fernando Antônio Junqueira, Juiz de Direito substituto da 1ª Vara Cível, o assino.

Trabalho estratégico do Governo do Estado
resulta em diminuição da criminalidade
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Festa Junina do Solar dos Lagos é
realizada com sucesso

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

Após uma entrevista no
Plantão da Cidade na Rádio da Alternativa, a Festa
Junina do Solar dos Lagos
foi um sucesso. O número
de pessoas superou as expectativas e cada família
levou sua colaboração com
comida, levando um prato
de doce ou salgado. De
acordo com uma das orga-

nizadoras, a festa este ano
foi feita de maneira diferente. “No ano passado não
cobrávamos, e neste ano
resolvemos cobrar um preço bem em conta somente
para cobrir as despesas”.
Todas as pessoas do bairro colaboraram. A festa começou às 16 horas e terminou por volta de meia-

-noite. Teve também a quadrilha JN que tinha 30 integrantes, além de pula-pula para as crianças, piscina de bolinha, fogueira.
Cerca 50 pessoas do bairro colaboraram levando um
prato de comida ou doce.
A organização ressalta que
não é uma festa restrita
aos moradores do bairro.

O Presidente do Conselho Curador do Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Art. 11º do Estatuto da Instituição,
convoca os Senhores Membros Conselheiros do Conselho Curador, para ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA, que se instalará no Centro de Estudos, localizado na sede do Hospital, situado à
Rua Ida Mascarenhas Lage, nº 310, nesta cidade de São Lourenço, no dia 13 de julho do corrente ano (5ª feira), às 18:30h em primeira convocação, com a maioria absoluta de seus membros. Não havendo quórum, haverá segunda convocação e a Reunião Extraordinária será iniciada minutos depois, com qualquer número.
PAUTA DA ASSEMBLEIA:
•
Apreciação e votação das Demonstrações Contábeis do ano de 2016.
São Lourenço, 06 de julho de 2017
Gilson Ferrer Belém
Presidente do Conselho Curador
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Governo do Estado vai capacitar 3,4 mil
conselheiros da saúde em Minas Gerais

A Escola de Saúde Pública do
Estado de Minas Gerais (ESP-MG)
vai oferecer, em parceria com o
Conselho Estadual de Saúde (CES-MG), o ‘Curso de Qualificação de
Conselheiras e Conselheiros Municipais de Saúde’. A iniciativa vai
capacitar 3,4 mil pessoas que de-

sempenham a função em Minas
Gerais.
A capacitação tem o objetivo
de contribuir para a formação de
conselheiros e buscar melhorias
para a estrutura do Conselho Municipal de Saúde, um desafio enfrentado nos colegiados que regem

a Política de Saúde nos 853 municípios mineiros.
“É uma iniciativa que qualificará pessoas em todo o estado para
o Controle e a Participação Social”,
garante a superintendente da Escola de Saúde Pública, Fernanda
Maciel.

PROFESSORA DA FACULDADE SÃO LOURENÇO DO
CURSO SERVIÇO SOCIAL PARTICIPA DO CURSO
CAPACITASUAS NA CIDADE DE VARGINHA –MG
O Serviço Social é uma profissão de homens e mulheres que trabalham para atender as
necessidades sociais da população, defendendo os direitos básicos do cidadão. De caráter
sócio-político e crítico, utilizando instrumental técnico operacional, intervenções interdisciplinares a fim e trabalhar nas questões sociais. O curso de Serviço Social da Faculdade São
Lourenço, teve seu em 2010, no intuito de formar profissionais capazes de atuar na gestão
das políticas sociais (saúde, educação, assistência social, habitação) em órgãos públicos de
âmbito federal, estadual e municipal ou nas organizações privadas, como empresas, em ONGs (organizações não-governamentais) entre outras. Na faculdade São Lourenço a participação e conhecimento de instituições como instrumento de aprendizado, é muito valorizado.
Os alunos têm a oportunidade de fazer visitas institucionais, participação em fóruns e atividades correlatas
Além das disciplinas teóricas, o currículo do curso também inclui estudo de casos, nos
quais os alunos, por meio de vivências, dinâmicas e outros recursos pedagógicos, apreendem os conhecimentos da área para a atuação junto a crianças e adolescentes, terceiro setor, conselhos de direito, idosos, famílias, entre outros. Nos dias 15 a 19 de Agosto a professora do curso de Serviço Social da Faculdade São Lourenço, Beatriz Rezende Rocha, participou do curso Capacita SUAS na cidade de Varginha –MG com Secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, André Quintão Silva. A capacitação atende a uma deliberação
do Conselho Nacional de Assistência Social, que assegura aos profissionais da área conhecimentos sobre as principais ferramentas de trabalho junto aos usuários do SUAS. Trata-se do
Programa Qualifica SUAS em Minas Gerais, da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social. A participação em cursos como este permite ao professor o aperfeiçoamento e aprimoramento profissional, transmitindo aos discentes a possibilidade de uma maior
aproximação entre teoria e prática de ação no cotidiano. É a Faculdade São Lourenço, mais
uma vez saindo na frente!
Contato: Coordenação do curso Professora Eliete Lourdes de Almeida Augusto
e-mail: servico.social@faculdadesaolourenco.com.br
Tel: 3332-3355

O curso será realizado em 18
cidades-sede: Alfenas, Barbacena,
Belo Horizonte, Coronel Fabriciano,
Diamantina, Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes
Claros, Passos, Patos de Minas, Ponte Nova, Pouso Alegre, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Uberaba, Uberlândia e Varginha). Terá material
didático próprio, elaborado conjuntamente pela ESP-MG e o CES-MG.
Com duração de 40 horas/aulas, o curso tem previsão de início
para julho deste ano e receberá
inscrições de quatro conselheiros
de saúde por município, por meio
de cronograma elaborado pela ESP-

-MG e divulgado pelo conselho nos
próximos dias.
O objetivo é garantir aos conselheiros, informações que os credenciem para a atuação na defesa
e promoção do Sistema Único de
Saúde (SUS), com conhecimento
específico de legislação, orçamento e financiamento das Políticas de
Saúde.
As aulas irão abordar as competências do conselheiro e dos conselhos municipais, além de apresentar o histórico do SUS e dialogar
sobre gestão do orçamento e financiamento da saúde.
Encontrar respostas para enfrentar os desafios na gestão do con-

selho é o que espera o presidente
do CMS de Governador Valadares,
Erly Rodrigues da Silva. “A formação garantirá o empoderamento
dos conselheiros para o controle
social, além de compartilhar informações que podem contribuir com
a estrutura do nosso conselho”.
“É imprescindível que haja um
mecanismo de formação continuada das pessoas que assumem lugar nos espaços deliberativos da
Política de Saúde. A capacitação
irá ajudá-los a continuar a fazer esse importante trabalho que tem
impacto direto na vida dos usuários dos serviços de saúde”, afirma
o vice-presidente do CES-MG, Ederson Silva.
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