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Márcio Santiago é o mais novo
cidadão honorário são-lourenciano

Na noite de 1º de julho último, a Câmara Municipal concedeu o Título de Cidadão Honorário a mais uma pessoa muito atuante e dedicada à comunidade de São Lourenço: o presidente do Conselho Diretor do Hospital São Lourenço, Márcio José Santiago Alves. A cerimônia - proposta pelo vereador Antônio Carlos Canaverde Sanches contou com a presença de autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário locais, além de familiares e amigos do homenageado. (pág 04)

Homenagm

Sucesso no Curso da
Faculdade Victor Hugo

(pág 04)

Campanha do Agasalho
A Diretoria de Cultura está
colocou muito amor na caixa (pág 05) na Fundação Cima’s (pág 05)
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A maioria de nossos servidores públicos não é educada para
o exercício cotidiano de suas funções. Não é outra a mensagem
que recebe o povo. Recentemente, o STF deu forças às guardas
civis metropolitanas. Obviamente,
traçou seus limites. Sua tarefa primordial é defender o patrimônio
público municipal. O conceito de
patrimônio público é elástico. São
Paulo é uma cidade que não padeceria de tanta feiura se não estivesse quase que literalmente pichada e não lembrasse um deserto de cimento. À guarda municipal
caberia defender-nos da poluição
visual das pichações em nosso município. Como se vê, nada se faz
contra os predadores da estética
urbana.
Por outro lado, matam crianças. Disparam sobre automóveis.
Puro desvio de ﬁnalidade, porquanto a intervenção em delitos
pertence às atribuições da polícia militar. Seria dever, também,
da polícia civil, mas esta tem ocupações burocráticas mais importantes, enquanto come solta a
violência em nossas ruas.
A causa fundamental do problema está na incapacidade técnica dos agentes públicos. Essa
incúria se espraia sobre todos os
campos administrativos. A impressão que ﬁca é a de que, ultrapassado o concurso de ingresso, nada mais se faz no sentido
de bem situar as ações dos ser-

vidores. Sabemos da existência
de escolas policiais e da magistratura paulista. Sabemos, também, que os resultados de ambas são píﬁos, pelo menos no
que interessa verdadeiramente
à população administrada. E, também, que não há educação permanente, cursos de reciclagem
etc. E a preguiça come solta. Em
direito, há conﬂito positivo de
jurisdição, quando dois juízes se
dizem competentaes para conhecer de um processo; e negativo,
quando se dizem incompetentes.
Sempre vimos a segunda espécie, jamais a primeira.
Não conhecer o campo exato
de suas atribuições. Eis o primeiro vício, pois enseja a incapacidade, o erro, o abuso de autoridade,
a ilegalidade, tudo como parte dos
péssimos serviços prestados aos
paulistanos e aos brasileiros.
A vida, disse Huxley, reportando-se a uma passagem de
Shakespeare, faz o pensamento.
Não o contrário. A vida, sobretudo numa grande metrópole,
cambia diariamente. Torna-se
crescentemente complexa. O
pensamento não a acompanha.
Nossas instituições são paralíticas. Veja-se, à parte a corrupção,
a imensidão de dispensa de licitações ilegais, licitações equivocadas e aditamentos a contratos
públicos, prova robusta de que
este foi mal celebrado.
No dia a dia, os paulistanos são

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

Deixar de amar
para não sofrer
A pior decisão que podemos tomar
na vida é não amar para não sofrer

Muitos deixaram de amar para não sofrer. Mas isso é loucura! Independente dos acontecimentos, é no amor que está a salvação para você. E será
pelo seu amor-doação que as
pessoas com quem você se relaciona serão salvas.
Não só os jovens, mas há muito adulto, muita gente casada,
que precisa redescobrir a graça do amor, porque, decepcionadas, deixaram de amar. Elas

se tornam vítimas da própria
revolta com um familiar alcoólatra, irresponsável, ausente,
inﬁel, bruto, autoritário, e, por
essa razão, mina o amor.
Apesar dessas decepções e
dos problemas familiares, ame.
Eu sei que é difícil, mas é você
quem precisa amar. Decida-se
pelo amor!
É preciso reaprender a amar.
Problemas existem , mas a falta de amor adoece o coração.

servidores públicos
vítimas da síndrome do pequeno poder. Desde a vida privada,
quando saem de seus condomínios, em cuja maioria reina uma
grande autoridade. Passando,
depois, por pontos de estrangulamento do trânsito, propício para todos os males interindividuais. Raramente fogem da regra
de Immanuel Kant, quando se
dirigem a uma repartição pública: trate seu semelhante como
pessoa, jamais como objeto. Os
mais aptos a se defenderem, os
advogados, entre os quais se inclui o autor destas linhas, quase
que diariamente são obrigados
a invocar normas elementares
para serem respeitados. Não necessitariam de nenhuma prerrogativa, se os cidadãos fossem
tratados como cidadãos.
Victor Hugo, há dois séculos,
conta do réu que saiu do fórum
em desabalada carreira, depois
de ouvir sua sentença de absolvição. O medo já ﬁzera sua obra
de destruição. Medo do Estado
inimigo, pois este é o Estado que
nos rege. Não fossem os inimigos não estatais ou paraestatais.
O menino morreu. O que fazer?
A morte é uma incógnita. Talvez
tenha sido transportado para um
planeta onde seja digno e aprazível viver. O policial que fez o
disparo será punido. Com certeza, se tiver consciência, esta pesará mais que as tíbias penas previstas em nosso ordenamento

jurídico. Enquanto isso, o prefeito e seus assessores não deixam
de dormir o sono dos justos. Voluntariamente ou induzidos, mas
dormem. A apuração do fato,
graças à mídia, é o único ponto
que os constrange. O micro. A
solução macro, que seria seu
principal dever, ﬁca para depois.
As verbas são poucas e os interesses inexistem. Deﬁnição rigorosa de atribuições e competências, induzimento ao comprometimento com os interesses, direitos e necessidades da população, deixe-se para depois. O
que rende votos é o visível.
Amanhã - só nos resta rezar
para que não - será a vez de outro garoto. Expulso do planeta
terra a chumbo grosso. A magnitude do conjunto dos problemas brasileiros assusta. Mas, em
cada segmento, há de dar-se um
primeiro passo. Tarefa de anos,
décadas, sofrimentos, mas, quiçá, de vitórias. Uma que seja importa, assim como um único verso pode fazer de um poema uma
obra prima, uma magnum opus.
Aristóteles, para muitos uma velharia - que inﬂuenciou dezesseis
séculos da humanidade - falou
em Progresso da Aprendizagem.
É isso aí.
*Amadeu Garrido - advogado
e poeta. autor do livro Universo
Invisível, membro da Academia
Latino-Americana de Ciências
Humanas.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Rogai por nós, Mãe!
Todos nós católicos, aprendemos, desde a mais tenra
idade, a oração da Ave-Maria. Esta pequena e singular
oração tem a primeira parteti rada da Bíblia. São palavras do próprio Deus, saídas dos lábios do Anjo Gabriel, por Ele enviado à Maria: “Ave cheia de graça, o
Senhor é conti go” (Lc 1,28).
E a oração da Ave-Maria,
tem conti nuidade: “Bendita és tu entre as mulheres
e bendito é o fruto de teu
ventre” (Lc 1,42), exclamação feita em alta voz por Isabel, que ﬁ cou cheia do Espírito Santo ao receber a visita de Maria, que em seu
ventre trazia Jesus, o Filho
de Deus!
Quantas e quantas vezes
repeti mos a oração da Ave-Maria, sem nos lembrarmos
de que são palavras Bíblicas
que compõe a primeira parte dessa bela oração dirigida
à Mãe de Deus e nossa!
E a segunda parte? Qual
o nosso pedido, qual o nosso desejo, qual a nossa súplica? Rogai por nós agora,
nesse momento, nesse ins-

tante, nesse problema, nessa dor, nesse sofrimento...
Por que? Porque somos pecadores, fracos e impotentes diante da situação e, se
ela não roga por nós, não
intercede por nós seus ﬁ lhos,
o que será de nós? Temos
uma Mãe no Céu que pede
por nós, que suplica por nós
junto ao seu Filho, por isso,
inúmeros problemas são solucionados, diﬁ culdades vencidas, sofrimentos evitados!
Muitas vezes em meio às
tempestades da vida, diante dos perigos, tropeços e
quedas do caminho recorremos à Maria gritando:
“Nossa Senhora!” Ela vem
com seu carinho e amor maternal, nos estende as mãos,
nos anima e consola, protege e defende, nos tornando fortalecidos para prosseguir na caminhada! Rogai,
por nós agora, e, sobretudo
na hora de nossa morte e
que teus rogos alcancem
para nós as graças de que
necessitamos para sermos
fi éis e obedientes ao Teu
Filho, até o fi m de nossas
vidas. Amém.

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

Dinheiro
Dia desses me lembrei de um
amigo que me ensinou uma grande lição: a luta diária do cristão
deve ser diferente dos homens
que vivem para este plano apenas, sem vislumbrar algo mais
profundo...ao contrário dos demais homens, o cristão não pode viver a buscar apenas o prazer, o poder e o possuir. Segundo ele, deveríamos estar atentos aos três P que poderiam nos
afastar de nossa essência, vez
que formos criados a imagem
e semelhança de Deus. E, pensando um pouco e analisando
nossa realidade, conclui que,
infelizmente, o dinheiro tem sido o deus deste mundo, vez que
através dele o homem pode conquistar aqui neste plano o prazer, o poder e o possuir. A lógica humana prega que, quanto
mais dinheiro, mais bens acumularemos e mais felizes seremos. Será mesmo?
Inegável que precisamos dele e que sem ele nada fazemos.
No entanto, ele deve ocupar
um lugar secundário e não primário. Diz o ditado que dinheiro não compra felicidade, manda buscar. Mas depende de que
felicidade se está falando, pois
tenho plena convicção de que
se isso fosse verdade, não exis-

tiria nenhum rico infeliz ou com
problemas...Felicidade é feita
de momentos e sentimentos,
de relações saudáveis construídas baseadas no que somos e
não no que temos. O dinheiro
é o demônio inventado pelo
homem que sempre quis ser
feliz e ainda não entendeu que
felicidade é a única coisa que
não se compra, mas ao mesmo
tempo é algo que se vende.
Contraditório e complexo, não?
É triste constatarmos que
neste jogo, pessoas se desfazem de pedaços de suas vidas
em troca de moedas perecíveis
que, provavelmente, dentro de
muito pouco tempo, tornar-se-ão apenas pó, vez que, como
diria o ditado: “Dinheiro na mão
é vendaval...”
Lutemos, sob a ação do Espírito Santo, para não nos deixarmos dominar pelos valores
deste mundo. Que tenhamos
a convicção de que o poder, o
prazer e o possuir não são as
coisas mais importantes. O mais
importante sempre foi e sempre será o amor, o que não perece, o que não passa, o que
não se pode mensurar nem
contar... Por mais que tudo nos
leve a crer que não é possível,
acreditemos!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Passo-a-passo de uma
maquiagem muito chicosa!

1- Aplique primer para olhos e uniformize com uma sombra
bege opaca; 2- Esfume o canto externo com um tom de marrom, puxando para a região do côncavo; 3- Aplique na pálpebra móvel outro tom de marrom ou um tom rosado, aplicando
também na região dos cílios inferiores – isto confere mais glamour e realça os olhos; 4- Faça um esgateado com um delineador em gel; 5- Finalize com cílios postiços e muita máscara
para cílios. Arrase, chicosa!
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A banalização da cirurgia bariátrica
Os índices de sobrepeso e
obesidade no mundo estão cada vez mais altos. No Brasil,
quase metade da população
está acima do peso ideal. Entre as principais razões estão
o sedentarismo, os hábitos alimentares incorretos e o estresse. A obesidade é, sem dúvidas, um problema de saúde
pública que precisa ser controlado, sobretudo com informação e prevenção.
Entretanto, temos observado um aumento desproporcional do número de cirurgias bariátricas realizadas para solucionar o problema de excesso
de peso. Isso nos mostra que
esse tipo de intervenção vem
sendo usada como solução “fácil” para casos de sobrepeso e
obesidade. Mas é importante
ressaltar que a cirurgia bariátrica é recomendada apenas em
casos extremos de obesidade,
pois apresenta altas taxas de
morbidade e complicações.
Segundo protocolos internacionais a cirurgia é indicada
apenas em casos que comprometam gravemente a saúde,
que são os casos de obesidade
mórbida. Ainda de acordo com
os protocolos, é indicado que

a pessoa se submeta, antes da
cirurgia, a um tratamento com
acompanhamento multiproﬁssional por dois anos. Isso porque a obesidade envolve diversas áreas e, em especial, fatores psicológicos, redução alimentar, programa de exercícios
físicos prévios à cirurgia.
Os dados nos mostram que
50% dos pacientes que realizam a cirurgia bariátrica acabam retornando ao peso antigo
após cinco anos. E as pessoas
que conseguem sucesso com a
cirurgia são as que mantêm uma
rotina de cuidados. Por isso, es-

DOM ZECA
A notícia é...
maestromartins@yahoo.com.br

Falecimento

Irmã Maria Auxiliadora Campos
23/06/2016

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

EXPEDIENTE

Filha de Custódio Pereira Campos e Maria Lourença de Almeida, seus irmãos José Campos, Maria das Graças Campos de Carvalho, Irmã Laura Pereira Campos e Laercio Pereira Campos (em
memória). Desde pequena demonstrava vontade em consagrar-se a vida religiosa. Aos 18 anos retomou os estudos, ingressando na Congregação das Irmãs Franciscanas Missionárias do Imaculado Coração de Maria, em 25/01/1977 fez a proﬁssão perpétua, prometendo viver em fraternidade o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, Esposo cruciﬁcado nu e abandonado,
seguindo o carisma e espiritualidade da Beata Madre Catarina
Troiani, na ﬁdelidade à Mãe Igreja, nas pegadas de São Francisco de Assis, verdadeiro amigo e imitador de Cristo. Desde
então Irmã Auxiliadora foi uma serva ﬁel e devota de Nossa Senhora tendo uma vida que nos serviu de exemplo. Tinha sempre palavras para nos confortar em todos os momentos. Serviu
a Cristo de todo o seu coração, completando 39 anos de vida
consagrada. Despertou em todos que a cercavam um carinho
que não pode ser esquecido. Sua partida nos entristece, mas
suas lembranças nos consolam. Viverá eternamente na memória daqueles que a amaram. Temos a certeza que o Senhor a
recebeu com os braços abertos e que neste momento ela está
celebrando no Céu e intercedendo por nós.

se período de dois anos anterior
à cirurgia é essencial para o sucesso do tratamento. Isso mostra que a cirurgia isoladamente
não é eﬁcaz.
Muitos planos de saúde possuem um programa ao qual o
paciente deve se submeter antes de realizar a cirurgia. O programa tem como objetivo conscientizar o paciente e garantir
o sucesso do tratamento. Entretanto, o que temos visto são
pessoas buscando o tratamento pelo SUS ou até mesmo particular para não precisar se submeter a esse protocolo.
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CARLOS LOURENÇO

Em casos em que a pessoa
consegue realizar o procedimento pelo SUS esse custo acaba voltando ao plano de saúde,
que deverá ressarci-lo. É comum também que, após realizarem a cirurgia particular, os
pacientes peçam o reembolso
ao plano de saúde, alegando
que se o médico operou é porque tinham essa necessidade.
É uma forma de “burlarem” essa recomendação multiproﬁssional antes do procedimento.
Por isso, percebemos a necessidade urgente de uma regulamentação. Da mesma forma que a Agência Nacional da
Saúde (ANS) estimula as operadoras a terem o programa
de prevenção e promoção à
saúde, é preciso que exista
uma fiscalização desses procedimentos pelo SUS e em casos particulares. Apenas dessa forma será possível garantir que o procedimento seja
realizado nos casos realmente indicados, o que resultará
em menos riscos e mais sucesso do tratamento.
Cadri Massuda é presidente da Abramge-PR/SC – Associação Brasileira de Planos de
Saúde.

Falecimento

Falando Sério

colunafalandoserio@yahoo.com.br

DESCASO TOTAL COM O NOSSO TURISMO I

Tivemos no último ﬁnal de semana um encontro de um clube
Roadster mini. Veio a passeio para conhecer a cidade e para depois convidar membros do clube, para realizarem um encontro
dos amantes destes mini carros. Mini carros apenas no tamanho,
porque no preço cada mini gira entorno de 120 mil. São empresários que colecionam estes carros por hobby. São turistas da
classe A de alto poder aquisitivo, que vieram conhecer a cidade
e expor o seu hobby. Queriam apenas expor seus veículos e tiveram diversas negativas e total descaso da SECTUR. No ﬁnal foram autorizados a ﬁcar misturados com os carros, no estacionamento do parque, junto com outros carros, que fez com que a
exposição sequer fosse notada. É desta maneira que a Secretaria
de Turismo trata os visitantes em potencial, por isso é que perdemos nossos eventos um atrás do outro. Isto é uma vergonha!

DESCASO TOTAL COM O NOSSO TURISMO II

Brunno Gomes
+ 02/07/2016
“A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado
do Caminho. Eu sou
eu, vocês são vocês.
O que eu era para
vocês, eu continuarei sendo. Me dêem
o nome que vocês
sempre me deram,
falem comigo como
vocês sempre ﬁzeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas, eu
estou vivendo no
mundo do Criador.
Não utilizem um tom
solene ou triste, continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos.
Rezem, sorriam, pensem em mim. Rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum
tipo. Sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida signiﬁca
tudo o que ela sempre signiﬁcou, o ﬁo não foi cortado. Porque
eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas
fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro
lado do Caminho... Você que aí ﬁcou, siga em frente, a vida continua, linda e bela como sempre foi.” Descanse em paz grande
amigo!!! Nossos sentimentos a todos os familiares, em especial
a seus pais Gilberto e Elisângela. Que Deus os conforte!!!

Onde foi parar o Megacycle? Um evento que era sucesso e
até se pensava em mais uma edição no mês de novembro, agora acabou! Era inegável, que era nosso maior evento. Trazia milhares de pessoas, por ano à cidade rendendo muito para nosso comércio. Ano passado o evento que estava planejado para
novembro acabou acontecendo em Poços de Calda. Agora furou
em São Lourenço e vai ter a segunda edição na cidade de Poços
de Caldas, que recebe o evento de braços abertos. Até quando
vamos continuar negando que nosso turismo vai de mal a pior?

DESCASO TOTAL COM O NOSSO TURISMO III

Aniversário

Nosso grande amigo e conceituado médico da cidade de São
Lourenço, Dr. Henrique Lippelt, comemorando mais um aniversário neste dia 10 de julho. Para o aniversariante, votos de felicidades, saúde e paz. Que Deus lhe conceda vida longa e feliz!!!

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra. Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo. Jornalista Responsável: Luciana Dutra
Henriques. Diagramação: Marcio Vinícius Gouveia. 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,
Monsenhor Jonas Abib, José Luiz Mendes, Padre Bruno César, Dr. Rodrigo C. Santos, Cecília Britto, Débora Centi, Rita Abbud.

O Festival de Corais Canta Brasil foi outro grande evento que
a Secretaria de Turismo (SECTUR) jogou no lixo. Era um evento
lindo e que trazia muitos recursos para a cidade e para nosso
comércio. Hoje o evento foi para a cidade de Caxambu, que o
recebeu de braços abertos e é o evento mais importante e lucrativo da cidade. Ao invés de incentivar para que o evento
crescesse a SECTUR preferiu por acabar com ele, prestando um
gigantesco desserviço para a cidade de São Lourenço.

Circulação: São Lourenço e Região Sul de Minas: Lambari, Jesuânia, Olimpio Noronha, Carmo de Minas, Dom Viçoso,
Cristina, Soledade de Minas, Conceição do Rio Verde, Caxambu, Cambuquira, Baependi, Pouso Alto, Itamonte,
Itanhandu, Passa Quatro.
Redação e Administração: Rua Alzira Candal, 100 - São Lourenço/MG - CEP 37470-000
Telefax: (35) 3332-8484 - E-mail: escritorio@portalalternativa.com.br / jornalismo@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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Sucesso no Curso da Faculdade Victor Márcio Santiago é o mais novo
Hugo: “A Cultura das Aparências”
cidadão honorário são-lourenciano

O mini curso de extensão ministrado pelo Prof. Plínio Toledo, no dia 04 de junho na Faculdade Victor Hugo, versou
sobre os problemas que enfrentamos atualmente nos campos
político e ideológico, principalmente a relação entre opinião
pública e cultura de massa.
Foram trabalhados temas fundamentais para a compreensão
de nossa crise atual, como a in-

ﬂuência dos meios de comunicação na formação da mentalidade popular como veículos ideológicos para a ocultação da realidade e construção de uma falsa consciência alienada de suas
determinações reais. Os autores
e referenciais que forneceram a
base teórica para a abordagem
crítica dos temas foram principalmente Baudrillard, a maioria
silenciosa, o ﬁm do social e a cul-

tura de massa; Adorno, indústria cultural; Kierkegaard, verdade e opinião pública; Debord,
cultura e espetáculo.
Os temas foram trabalhados
em um espaço dialógico em que
os presentes participaram ativamente de uma ampla reﬂexão sobre a sua própria condição humana no contexto da sociedade mercantil e das ilusões
do mercado.

Prof. Leila R. Direzenchi participará da VII Jornadas
Internacionales de Investigacion em Psicoanalisis,
Psicologia Social e Psicologia Clinica
A Prof. Leila (Diretora Pedagógica da Faculdade Victor Hugo, Assessora Pedagógica da Faculdade de Medicina de Itajubá/Hospital Escola e avaliadora ad hoc do
MEC/INEP), estará no dia 23
de julho participando em

Buenos Aires da VII Jornadas Internacionales de Investigacion em Psicoanalisis,
Psicologia Social e Psicologia
Clinica, onde discursará sobre o tema “ENSINO SUPERIOR NO BRASIL: CARACTERÍSTICAS E DESAFIOS”.

Na noite de 1º de julho último, a Câmara Municipal concedeu o Título de Cidadão Honorário a mais uma pessoa muito atuante e dedicada à comunidade de São Lourenço: o presidente do Conselho Diretor do
Hospital São Lourenço, Márcio
José Santiago Alves. A cerimônia - proposta pelo vereador
Antônio Carlos Canaverde Sanches - contou com a presença
de autoridades dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário locais, além de familiares
e amigos do homenageado.
A família de Márcio Santiago
é de São Lourenço, mas ele é
natural de Carmo de Minas.
Também se chama José porque
nasceu em 18 de março, véspera do dia de São José. Márcio teve (e ainda tem) destacada atuação em favor do muni-

cípio. Formado em Direito, iniciou sua carreira trabalhando
como escrivão no então Fórum
da Comarca de Pouso Alto; inclusive, Márcio atuou decisivamente para a transferência da
Comarca para São Lourenço,
em 1971 (há muitos anos, é titular de um renomado cartório
de notas na cidade). Além da
área jurídica, Márcio contribuiu
decisivamente para que São
Lourenço se consolidasse como
cidade-polo da região, nos setores de saúde e educação. Colaborando no Hospital desde
1988 (a convite do amigo Gilson Belém, hoje presidente do
Conselho Curador e junto aos
demais consel heiros e membros da Diretoria, todos voluntários), sempre gosta de citar
que a instituição “é do povo”.
Na área educacional, em socie-

dade com amigos teve uma escola infantil no bairro São Lourenço Velho e, posteriormente,
a Faculdade Santa Marta (atual Faculdade de São Lourenço)
e o Centro Educacional Santa
Marta (atual Colégio Objetivo).
Vereador por duas legislaturas, foi no mandato de Márcio
como presidente da Câmara de
São Lourenço que a instituição
passou a funcionar no atual local (Centro Cívico) e, também,
realizado o primeiro concurso
público do órgão. Casado há quase 40 anos com a professora Margarida de Luca (secretária municipal de Educação), tem quatro
ﬁlhos e cinco netos. Além da família, do trabalho e das causas
sociais, outras paixões de Márcio
são a aviação, o voleibol, o futebol (ﬂamenguista inveterado) e
o radioamadorismo.

www.sljornal.com.br

DOMINGO, 03 DE JULHO DE 2016

5

A Diretoria de Cultura está
Campanha do Agasalho
colocou muito amor na caixa instalada na Fundação Cima’s

“Coloque amor na caixa” foi
o tema da Campanha do Agasalho 2016, promovida pela
Unimed Circuito das Águas em
parceria com o Gomes Supermercados, loja Alladin e loja
Degrau em toda a região.
De maio a junho a campanha contou com pontos de coleta em São Lourenço e também nas agências da Unimed
em Caxambu, Itamonte, Itanhandu e Lambari.
Com o slogan “Roupa boa a

gente doa”, foram arrecadadas
peças de vestuário em bom estado de conservação e até cobertores novos. Tudo passou
por uma triagem para poder
atender as reais necessidades
de cada instituição. Ao todo foram 400 peças de inverno, entre roupas, cobertores e sapatos, entregues aos asilos de São
Lourenço, Caxambu, Itanhandu
e Lambari, cidades que tiveram
arrecadação.
A Unimed, Gomes Supermer-

cados, Alladin e Degrau agradecem a toda a comunidade
que contribuiu para esquentar
um pouco mais o inverno de
174 idosos. Abaixo as instituições que foram beneﬁciadas:
Itanhandu: Casa Itanhanduense Sarah Guedes Costa
São Lourenço: Asilo São Vicente de Paulo e Asilo Espírita Casa de Maria
Caxambu: Asilo Santo Antônio
Lambari: Asilo São Vicente de
Paulo

A Diretoria de Cultura está
funcionando na Fundação Cima’s,
pra onde foi levado o acervo
da Casa da Cultura. A iniciativa
se deve à assinatura de um convênio entre o município e a fundação, e visa aproximar essa
importante pasta da administração municipal da população
e dos turistas. Além da facilidade de acesso, o espaço é amplo e adequado para sediar a

diretoria e promover atividades
culturais.
O convênio assinado entre
a prefeitura municipal e a fundação é amplo e vai possibilitar
o fomento e a realização de diversas atividades culturais, artísticas turísticas, sociais e até
de saúde. O local, que já é utilizado para cultivo e uso de
plantas medicinais, fornecerá
matéria prima para a Farmácia

Verde, um ramo da saúde pública que fornecerá medicamentos ﬁtoterápicos.
Para apresentação do convênio e do novo espaço a ser utilizado pela administração pública, o prefeito realizou, na terça-feira (28), na Fundação Cima’s,
a reunião semanal do secretariado. Participaram, também,
alguns diretores, gerentes, coordenadores e convidados.
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BDMG estimula desenvolvimento em Iniciadas as aulas do curso de formação
municípios mineiros com baixo IDHM de agentes de segurança dos sistemas
Nova linha de crédito oferece taxas mais baratas que os bancos prisional e socioeducativo
tradicionais. Objetivo é de reduzir as disparidades regionais
Aﬁnado com a estratégia
do Governo de Minas Gerais
de reduzir as desigualdades
sociais e econômicas no estado, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
(BDMG) lançou, no ﬁm do
mês passado, o Geraminas
Social. Trata-se de uma linha
de crédito voltada para ﬁnanciamento de micro e pequenas empresas, instaladas
em cidades cujo Índice de
Desenvolvimento Humano
Municipal (IDHM) é menor
ou igual a 0,667 - a média
do estado. O objetivo é exatamente fortalecer a economia destes municípios, garantindo que as micro e pequenas empresas, responsáveis pela geração de renda
e empregos nestas localidades, mantenham a saúde ﬁnanceira.
Para requerem os recursos,
as empresas também precisam ter faturamento anual
de até R$ 30 milhões e comprovar mais de seis meses
de atividade. De acordo com
levantamento do BDMG, mais
de 60 mil empresas, notadamente no setor de comércio e serviços, em mais de
400 cidades, se encaixam
neste perﬁl e podem ter acesso à nova modalidade de ﬁnanciamento.
“Estamos falando daque-

les municípios onde justamente a atividade econômica é menor, mais fraca. São
municípios que dependem
muito da atividade do pequeno negócio, do microempreendedor, da padaria,
da farmácia, do cabelereiro.
São justamente os municípios que têm mais dificuldade em ter acesso ao mercado financeiro tradicional”,
destaca o presidente do BDMG, Marco Crocco. Para Crocco, o BDMG consegue oferecer taxas mais atrativas por
ter características distintas
de um banco comercial tradicional. “A função e a missão do banco é de oferecer
crédito, e consequentemente, estimular a atividade econômica naquilo que o mercado privado não consegue
atender”, frisa.
Ainda segundo presidente
do BDMG, a instituição oferece crédito “com taxas de
juros mais baratas que as taxas praticadas no mercado
e algumas linhas especíﬁcas
para alguns setores, o que
dá um resultado direto para
a população local”. O diferencial da linha são as taxas
atrativas, a partir de 1,70%
ao mês, inferiores à média
do mercado – que pode chegar a mais de 4%. Os prazos
são maiores para quitar o ﬁ-

nanciamento, podendo chegar a 51 meses.
As empresas interessadas
devem encaminhar propostas pela internet (www.bdmg.mg.gov.br) ou pela rede
de mais de 300 Correspondentes Bancários do BDMG
espalhados pelo estado. O
valor disponibilizado para
financiamento pode chegar
a R$ 700 mil. A partir da
entrega da documentação
ao BDMG, a liberação do
crédito é realizada em dez
dias, em média. Os recursos do Geraminas Social poderão ser utilizados para
capital de giro, compra de
matéria-prima, reformas e
obras civis, entre outras finalidades.
Primeiros ﬁnanciamentos
Na fase de testes, em que
o Banco testou a aderência
do produto ao mercado, 125
empresas de 10 territórios
de desenvolvimento contraíram ﬁnanciamentos: Alto
Jequitinhonha (31), Norte
(30), Médio e Baixo Jequitinhonha (29), Sul de Minas
(12), Alto Caparaó (cinco),
Região Metropolitana de Belo Horizonte (5), Vale do Mucuri (4), Zona da Mata (3),
Rio Doce (3), Oeste (2) e Vale do Aço (1).

A capital mineira recebeu,
nesta terça-feira (28/6), a aula
inaugural do Curso de Formação Técnico-Proﬁssional (CFTP)
para agente de segurança socioeducativo e prisional. Participaram do evento cerca de 1.700
candidatos aprovados para as
Regiões Integradas de Segurança Pública 1 (Belo Horizonte) e
2 (Contagem e região). O curso
tem caráter classiﬁcatório e eliminatório e corresponde à última etapa da seleção.
Em todo o Estado, mais de
7.900 candidatos aprovados nas
etapas anteriores vão participar do curso de formação, divididos em dois grupos. Os primeiros 4.218 aspirantes terão
aulas até meados de agosto. Os
restantes serão formados entre
agosto e outubro.
Na oportunidade do lançamento, o secretário de Estado
de Defesa Social, Sérgio Barboza Menezes, fez uma saudação
aos futuros agentes, parabenizando-os pela conquista e pedindo-lhes empenho no exercício da proﬁssão. “É de extrema importância para a Seds a
incorporação desses novos alunos que mais tarde vão integrar
os sistemas prisional e socioeducativo, onde atuarão como
agentes, que é uma função relevante na Defesa Social e que
muito contribui para o sistema
atual”, aﬁrmou o secretário.
O CFTP é pautado no respeito à dignidade da pessoa humana e na garantia dos direitos
e liberdades constitucionais. As
aulas serão realizadas em pe-

ríodo letivo único, em horário
integral e com dedicação exclusiva, de acordo com a matriz
curricular e o programa de matérias. A metodologia de ensino compreende aulas teóricas
e práticas, estágio supervisionado e avaliação.
O curso, com carga horária
de 282 horas/aula, ocorrerá de
forma descentralizada nos municípios que sediam as Regiões
Integradas de Segurança Pública (Risp’s). Selecionado para a
Região Metropolitana de Belo
Horizonte, o candidato Anderson Cortês do Nascimento é
aluno de direito e escolheu a
proﬁssão por aﬁnidade com os

assuntos ligados à segurança
pública. “Além de gostar da área,
é uma proﬁssão muito boa, que
traz estabilidade”.
Os participantes frequentes
no curso de formação poderão
receber, a título de auxílio ﬁnanceiro, parcela única no valor de aproximadamente R$ 2
mil, que corresponde hoje a
50% (cinquenta por cento) do
vencimento básico inicial do
cargo de Agente de Segurança
Penitenciário/Socioeducativo.
A aplicação do curso, incluindo
o auxílio ﬁnanceiro, custará
aproximadamente R$ 22 milhões, bancados com recursos
orçamentários do Estado.
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Minas Gerais investe em
políticas de enfrentamento
à violência contra o idoso
Parceria entre Polícia Civil e centro de compras viabiliza
implantação do Núcleo de Atendimento ao Idoso em Juiz
de Fora. Outras ações envolvem PM e Sedpac
A partir de julho, a população
de Juiz de Fora, no Território Mata, vai contar com o atendimento
do Núcleo de Atendimento ao Idoso. O serviço, que vai atender em
um primeiro momento os casos
de maus-tratos, é fruto da parceria entre a Polícia Civil de Minas
Gerais e o Santa Cruz Shopping.
De acordo com o chefe do 4°
Departamento de Polícia Civil,
Eurico da Cunha Neto, o núcleo
vai ter as mesmas atribuições de
uma delegacia, com registros de
ocorrência, além de outros serviços. “Vai funcionar no centro
da cidade, dentro do centro comercial, em um espaço pensado
para a acessibilidade deste público”, adianta.
Ao mesmo tempo em que amplia os serviços prestados a este
público, o Estado promove ações
de alerta e conscientização. Isso
porque, em Minas Gerais, com
população de mais de 2,6 milhões
de idosos, segundo o Instituto
Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE), os casos de violência
não são incomuns, como relata
o coordenador de Políticas para
a Pessoa Idosa da Secretaria de
Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania (Sedpac), Dilson Oliveira.
Segundo ele, entre os principais tipos de violência praticadas
contra o idoso estão a agressão
física e os maus-tratos, onde há
uso de força física. “É comum também a violência psicológica, com
humilhação e restrição da liberdade. Muitas vezes, o abandono
e a negligência vêm de dentro
de casa ”, destaca Oliveira.
Para reverter a situação, a Sedpac, por meio da Coordenadoria Especial de Políticas para a
Pessoa Idosa, promove diversas
ações de conscientização e capacitação para gestores municipais, representantes de conselhos municipais do idoso e lideranças comunitárias. “Também
incentivamos a criação de conselhos municipais dos idosos, que
podem ser custeados com recursos do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso”, diz o coordenador.
Criado pela Lei 21.144/2014,
o Fundo Estadual dos Direitos do
Idoso foi instituído com o obje-

tivo de captar recursos e ﬁnanciar
políticas públicas, programas, projetos e ações voltadas para esse
segmento da população. Atualmente, Minas Gerais conta com
290 conselhos municipais ativos.
Exemplo de enfrentamento
O presidente do Conselho Municipal do Idoso de Pirapora, no
Território Norte, Eder Danilo Pereira da Silva, defende que os
municípios tenham mais políticas públicas para os idosos.
“Precisamos fortalecer os conselhos municipais e também criar
novos conselhos também. Um
conselho sozinho não consegue
fazer a política necessária para
o idoso, argumenta”.
Silva cita como exemplo a própria criação do conselho de Pirapora. “O conselho existe há 12
anos. Depois da criação, o número de denúncias de violação contra o idoso aumentou. Os casos
mais comuns envolviam abuso
ﬁnanceiro e agressão física. As
denúncias contribuíram para solucionar os casos e desenvolver
ações também”, diz. A partir disso, o conselho promove palestras
voltadas para as famílias. Outro
ponto destacado por Silva diz respeito ao trabalho em parceria entre as entidades e órgãos governamentais para as ações de proteção e acolhimento ao idoso.
Em Pirapora, por exemplo, a
rede de colaboradores é formada em parceria com os órgãos
municipais, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, os
Cras – Centros de Referência da
Assistência Social, Promotoria
Pública, dentre outros.
Ações preventivas
O chefe da Sala de Imprensa
da Polícia Militar de Minas Gerais, capitão Flávio Santiago, alerta para o fato de que os idosos
são alvos frequentes dos criminosos. Santiago destaca alguns
crimes mais comuns, dentre eles
a saidinha de banco, trotes de
falso sequestro e o golpe do bilhete premiado.
“Os criminosos aproveitam da
fragilidade do idoso para aplicar
o golpe. Por isso, é importante,
por exemplo, não deixar o idoso

ir sozinho até agências bancárias, especialmente quando for
realizar qualquer movimentação
ﬁnanceira.”, orienta o capitão.
Além disso, vale destacar que
os idosos ainda sofrem com os
assaltos por causa da fragilidade
física. De acordo com o capitão
Santiago, a PM desenvolve diversas ações estratégicas de patrulhamento para prevenir a prática
de crimes contra idosos, além de
palestras com dicas de prevenção
e segurança para a população.
“Neste caso, o interessado em receber alguma palestra deve procurar a Companhia da Polícia Militar mais próxima”, explica.
Contexto da violência
Dados divulgados pelo Disque
100, da Ouvidoria Nacional de
Direitos Humanos, apontam que
a maior parte das violações acontece dentro de casa. As mais comuns são a negligência, a violência física ou psicológica e o
abuso ﬁnanceiro e econômico,
também chamado de violência
patrimonial. Ao todo, no país,
foram registradas 12.454 denúncias de violência contra a pessoa
idosa nos quatro primeiros meses de 2016 (janeiro a abril).
Saiba onde denunciar
Nos casos de violência e maus-tratos contra idosos, a denúncia
pode ser feita pelo Disque 100.
O atendimento é gratuito e funciona 24h por dia, nos sete dias
da semana. As denúncias recebidas são analisadas, tratadas e
encaminhadas aos órgãos responsáveis.
Outra forma de denunciar pode ser pelo canal de denúncias
181. O serviço é uma parceria
do Governo de Minas Gerais, por
meio da Secretaria de Estado de
Defesa Social (Seds), as polícias
Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros. As ligações são gratuitas,
com sigilo e anonimato garantidos. A Polícia Militar também
pode ser acionada pelo 190.
A Delegacia Especializada de
Atendimento ao Idoso e à Pessoa com Deﬁciência (Deadi) funciona das 8h às 18h30, na Avenida Augusto de Lima 1942, no
Barro Preto, em Belo Horizonte.
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A Assembleia de Minas
ouve cada um para fazer
leis com a cara de todos.

A Assembleia Legislativa quer incentivar os mineiros a
participar da elaboração das leis e das políticas públicas do
nosso estado. Os fóruns técnicos de educação e de cultura,
que vão subsidiar os planos estaduais desses setores,
foram bons exemplos de iniciativa parlamentar com ampla
participação. Por meio de debates e propostas, os mineiros
de todas as regiões deram sua contribuição. É dessa forma
que a sociedade interfere nos projetos de lei que passam pelo
Legislativo. Assembleia de Minas, cada vez mais o poder e a
voz do cidadão.
Saiba mais em: www.almg.gov.br
/assembleiademinas
assembleiamg
ALMG
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2016”. São Lourenço, 28 de Junho de 2016 – Dr. Adauto Lúcio Cardoso – Diretor Presidente do SAAE.
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