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Desﬁle

7 de setembro

Acontece nesta quarta-feira (07), às 8h, o hasteamento das bandeiras no Paço Municipal com a presença do Prefeito, Presidente da Câmara de Vereadores e do Juiz
Diretor do Fórum Municipal. Haverá execução do Hino Nacional Brasileiro e do Hino a São Lourenço pela Sociedade Musical Antônio de Lorenzo. Após a cerimônia na
Avenida Dom Pedro II o Desﬁle das Escolas, Entidades Civis e Militares. Haverá pronunciamento do prefeito. Acompanhe a cobertura completa na próxima edição.

Cadastramento escolar (pág 03)
pode ser feito até o dia 9

Entrevista com a candidata
Célia Cavalcanti
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HSL começará a realizar
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EDITORIAL É preciso virar a página
jornalismo@portalalternativa.com.br

É preciso virar a página do impeachment. O país não pode ﬁcar paralisado. Depois de meses
de longos debates, o processo
terminou no Senado, um novo
presidente tomou posse e o país precisa andar. Todo o rito do
impeachment foi determinado
anteriormente, com o aval da
Suprema Corte. Mas, o advogado de Dilma Rousseﬀ, José Eduardo Cardozo, já havia avisado
que recorreria às últimas instâncias.
A surpresa ﬁcou por conta do
fatiamento da pergunta sobre o
afastamento de Dilma, uma manobra do presidente do Senado,
Renan Calheiros (PMDB-AL). O
próprio ministro Gilmar Mendes
colocou fogo no debate denominando de extravagante a decisão do Senado que permitiu à
ex-presidente exercer funções
públicas, apesar da condenação
do impeachment. Ricardo Lewandowski presidiu todo o processo
de impeachment e permitiu a
votação em separado.
Uma das promessas do presidente Michel Temer é de paciﬁcar o país. Por mais difícil que
isso possa parecer, é preciso pelo menos virar a página do impeachment. O PT se prepara para ser oposição, enquanto Temer
tem uma pesada agenda política e econômica. Agora vem as
votações no Congresso. Ainda
resta a conclusão da Operação
Lava-Jato que é um buraco de

corrupção sem ﬁm. Não é porque o PT saiu e o PMDB entrou
em cena que as investigações
vão parar.
O PT prepara uma mobilização nas ruas da militância para
fortalecer a oposição. Em São
Paulo já estão acontecendo manifestações contra o governo Temer. Uma manifestante teve um
olho perfurado por bomba disparada pela Polícia Militar e perdeu a visão. O julgamento do
impeachment foi dividido em
duas etapas: primeiro seria julgado pelos senadores o mandato de Dilma e logo após os direitos políticos da petista. Resultado: Dilma perdeu o mandato,
mas teve seus direitos políticos
preservados e pode concorrer a
qualquer cargo público. Há dúvidas se Dilma cometeu crime
de responsabilidade. Petistas e
simpatizantes alegam que foi golpe. Oposicionistas aﬁrmam com
exatidão que Dilma violou a Lei
de Responsabilidade Fiscal ao
praticar “pedaladas” (atraso de
forma proposital do repasse de
dinheiro a bancos). Ao deixar de
transferir o dinheiro, o governo
apresentava todos os meses despesas menores do que elas deveriam ser na prática e, assim,
ludibriava o mercado ﬁnanceiro
e especialistas em contas públicas. A verdade é que o impeachment foi motivado pelo resultado das eleições 2014. Aécio
Neves, cúpula do PSDB e coliga-

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

Para ﬁcar parecido com Jesus é preciso imitá-Lo
Devo me tornar cada vez mais
parecido com Jesus, pois Ele
se fez Homem, para nos ensinar como é viver a plenitude
de criatura humana.
Talvez você esteja no cami-

nho certo, mas “parou”, ou seja, está satisfeito no ponto em
que chegou. Hoje, é dia de deixar a mediocridade e avançar
em Jesus.
Ser discípulo de Jesus é mais
que aprender com Ele, é buscar ser semelhante a Ele.

COMARCA DE SÃO LOURENÇO – EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Oﬁcial Interino do Serviço Registral de Imóveis da Comarca de São Lourenço/MG, com base no parágrafo 4º, do
Art. 26 da Lei nº. 9.514/97, vem intimar T ROMANELLI EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº. 15.490.116/0001-23, situada no
endereço Via Ramon, nº 314-Bairro Ramon e sua representante TANIA MARIA SUBTIL ROMANELLI, inscrita no CPF sob
nº 254.438.877-34, residente na Rua Wenceslau Braz, nº
475 – APTO. 801, Centro, CEP: 37470-000, para que PAGUEM,
no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da publicação
deste, as prestações vencidas e vincendas da Cédula de Crédito Bancário
(Alienação Fiduciária de Bens Imóveis-26.0152.606.0002716-18), no R.02 das Matrículas 28.234
e 28.235 do Livro 02 deste Cartório, devidamente operacionalizada na conta corrente, titulada pela devedora junto à
agência 0152-SÃO LOURENÇO/MG, do credor, mais os juros
convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições
condominiais imputáveis ao imóvel (se houver), além das
despesas de cobrança e intimação e demais despesas, nos
moldes do dispositivo no parágrafo primeiro do Art. 26 da
Lei 9.514/1997. Valor do débito em atraso em 27/07/2016:
R$129.694,40. O não cumprimento da referida obrigação
garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel
em favor do credor ﬁduciário – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
Empresa pública, com sede no setor bancário sul, quadra 4,
lotes ¾, em Brasília- DF, inscrita no CNPJ: 00.360.305/000104, por sua agência em SÃO LOURENÇO/MG. O Oﬁcial Interino: Júlio César Círio Nogueira.

dos não aceitaram mais uma derrota para o PT e começaram a
procurar motivos para derrubar
a presidente Dilma. Além da derrota, a baixa popularidade Dilma
foi outro combustível para que
se buscasse seu impeachment.
Agora inicia uma nova era. A
era Temer. O presidente terá bastante diﬁculdade no início do seu
mandato. Temer terá dois anos
e quatro meses de governo para mostrar a que veio. Os principais desaﬁos impostos à nova
gestão passam pela superação
da crise econômica, mas não se
restringem ao ajuste ﬁscal. Em
pesquisa realizada em julho, O
Instituto Data Folha perguntou
a 2,7 mil entrevistados qual é o
principal problema do país na
atualidade. A corrupção apareceu em primeiro lugar para 32%
deles, seguida da saúde (17%),
desemprego (16%) e violência
(6%).
O combate à corrupção deu
um salto no país com a Operação Lava-Jato. A questão é saber
como o novo governo tratará o
tema e o que mais fará para coibir malfeitos. Vale lembrar que
entre os políticos investigados
estão membros do PMDB de Michel Temer e que, no início do
governo interino, três ministros
caíram por conta da Lava-Jato –
dois por suspeita de envolvimento e um por criticar a condução
da ofensiva. O próprio Temer
chegou a ser citado em delação
premiada.
O Sistema Único de Saúde

(SUS) foi criado em 1988, com a
promulgação da Constituição Federal, e tornou o acesso à saúde
gratuito e universal – hoje, ele
contabiliza 2,8 bilhões de procedimentos ambulatoriais por
ano e 11 milhões de internações
anuais. Apesar disso, se tornou
uma das principais preocupações
da população. A escassez de recursos para ﬁnanciar o sistema
e a má qualidade da gestão se
traduzem em ﬁlas nos postos,
falta de estrutura e hospitais superlotados.
Em julho deste ano, pelo 16º
mês consecutivo, o número de
demissões superou o total de
contratações com carteira assinada no Brasil. No acumulado
de 2016, segundo o Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério
do Trabalho, 623,5 mil vagas foram fechadas, com queda de
1,6% em relação a 2015. Conforme o IBGE, havia 11,8 milhões
de pessoas sem emprego no
Brasil em abril. O problema está entre as principais ameaças
à estabilidade da gestão Temer.
Das 50 cidades no mundo com
maior taxa de homicídios por 100
mil habitantes, 21 são brasileiras
– o que coloca o Brasil em primeiro lugar no ranking. A conclusão é
de levantamento realizado por uma
ONG mexicana, com dados de 2015.
O Atlas da Violência 2016 reforça
a gravidade do problema: em 2014,
o Brasil atingiu a marca recorde de
59, 6 mil homicídios, uma alta de
21,9% em relação a 2003.

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

COISAS DA VIDA...
Dia desses li uma frase que
me chamou bastante atenção:
Não deixe sua felicidade depender daquilo que não depende de você. O autor estava realmente inspirado e também
me inspirou...
Grande parte das coisas da
vida está em minhas mãos. De
mim depende a minha alegria
ou tristeza, a minha satisfação
e a minha frustração, conforme as pegadas em que piso,
conforme as escolhas que faço
diariamente de como viver, como encarar os fatos, como me
portar diante das situações, o
que pensar, falar, sentir, como
agir...
Mas, infelizmente, nem todas as coisas podem ser determinadas pelos meus sonhos,
meus projetos e meus ideais.
É preciso entender que o outro
não é obrigado a viver como

eu vivo, a querer o que eu quero para ele, a fazer como eu o
orientaria que fizesse.
O que cabe a nós, façamos
da melhor maneira. A gente
deve “dar a vida” e lutar com
todas as forças para mudar o
que pode ser mudado. Entretanto, há fatores que independem de nossa vontade, de nosso desejo e de nossas intenções. É urgente compreendermos que há coisas que fogem
ao nosso controle. Nestes casos, restam apenas as mais
eficazes de todas as armas:
oração e aceitação.
Enfim, que nossa felicidade
jamais se abale, já que felicidade, mesmo não sendo sempre completa, não deixa de ser
felicidade por isso. Sejamos
felizes, apesar dos contratempos, construindo a nossa história com determinação e amor...

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

PRIMAVERA DE NOVIDADES

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Natividade de Maria
Ainda imagino o que sentiu Maria ao se saber escolhida para ser
a Mãe da nova Aliança, de ser a
interlocutora do projeto do Pai,
de nos dar o Filho do Redentor.
Então pensei: É belo o amanhecer, pois a luz que desponta nos
faz renascer. Pobres de nós sem
a luz do sol, sem o reviver, sem o
nascer.
E Maria nasceu; como toda
criança, porém, diferente, pois o
Pai já a havia escolhido, como a
um rebento de oliveira, para que
na hora certa fosse convidada a
assumir o plano de amor. E, educada no amor para com Deus,
tornou-se a ﬂor mais ﬁna de Israel.
O coração que ama sabe entender a hora de dizer sim e dizer
não, sabe quando o bem está perto e quanto é preciso esperar. E
na casa simples do povo desprezado, sem importância, é que aparece o Anjo Gabriel, para lhe dizer:
“Tu és bendita entre todas as mulheres. Tu és escolhida de Deus
para ser a Mãe do Salvador”. E
ela soube compreender que o sim
não era seu, mas de Deus, pois
era certa a decisão de seu amor
em nos dar o Libertador.
O sim que já havia dado para
Deus, aceitando o dom da vida,
tornou-se agora o sim ao Reden-

tor que fez sua morada, no meio
de nossa pobre humanidade. A
alegria da bondade é mesmo assim, vale muito mais que muitos
bens.
Peço licença a você para continuar a imaginar aquela dócil criatura, mais serena que o belo luar,
humildemente a labutar com os
afazeres próprios de cada dia. Não
se ufanou, não se triunfou, só continuou a servir. Foi correndo ao
encontro de Isabel só para lhe estender a mão e ajudar, levando o
Redentor ao encontro do Precursor, João Batista, que anuncia: está chegando o Messias!
E assim ﬁco pensando na natividade de Maria. Quanta alegria
poderia ter a humanidade se reconhecesse a força que há na humildade, a força do amor que rompe barreiras e descontrói violências
e maldades.
A natividade de Maria nos chama para ser mais de Deus, aumentar nosso querer de amanhã sermos melhores que hoje, pois é
sempre maior a alegria de quem
pratica o bem, mesmo sob a luz
do dia.“Salve dos céus, Rainha, doçura dos que te amam, esperança
dos que clamam a ti dos altos céus,
Mãe do Belo Amor”. Salve, bendito dia da natividade de Maria!
Padre Ferdinando Mancílio.

Ícone da moda no Brasil e
estilista queridinha das celebridades, Patricia Bonaldi tem como identidade de sua marca
looks superfemininos, rendas e
ﬂorais estampados em criações
que são consideradas verdadeiras obras de arte.
E, para arrasar na primavera,
a Mary Kay, em parceria com
Patricia Bonaldi, desenvolveu a
exclusiva estampa da coleção
Into the Garden™ by Patricia
Bonaldi – *Edição Limitada, para você brilhar por todos lugares.

A estilista já conhecida na Mary Kay por assinar a incrível it-Bag,
sucesso entre as Consultoras e
Diretoras, trouxe para esta coleção a suavidade das ﬂores e cores
da primavera, que inspiram delicadeza e são ótimas aliadas na
composição de um visual lady like em produções supertrendy.
Colônia, estojo de maquiagem
compacto, batons, esmaltes, sabonetes perfumados, lenço de
papel antibrilho da pele e uma
nécessaire exclusiva são os lançamentos que prometem bombar na primavera.

www.sljornal.com.br

Cadastramento Escolar 2017
pode ser feito até o dia 9

Pais devem ﬁcar atentos para cadastrarem seus ﬁlhos

Chegou a hora. Lugar de
criança é na escola. Acontece até o próximo dia 9 de setembro o cadastramento escolar 2017, podendo ser feito das 8h às 16h.

Para realizar o cadastro, os
pais devem comparecer a um
posto de cadastramento com
os seguintes documentos (inclusive para Educação Espe-

cial): certidão de nascimento
do candidato (original e cópia) e conta de luz recente
(cópia). Podem se cadastrar
crianças com quatro anos
completos ou que irão completar essa idade até 30 de
junho de 2017 e alunos vindos de outras localidades para residir em São Lourenço
ou transferidos de escolas
particulares.
São postos de cadastramento as escolas municipais:
Coronel Manoel Dias Ferraz,
Dona Ida Mascarenhas Lage,
Doutor Emílio Ábdon Póvoa,
Ismael Junqueira de Souza,
Manoel Monteiro e Melo Viana.
Para crianças com quatro
meses até três anos completos ou irão completar essas
idades até 30 de junho de
2017, das 8h às 16h. Os pais
devem fazer o cadastramento e garantir a vaga do seu
filho na creche da Rede Pública. Somente para moradores do município de São Lou-

A notícia é...
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Falando Sério

CARLOS LOURENÇO

renço. Os pais devem comparecer a um posto de cadastramento com os seguintes
documentos (inclusive para
Educação Especial): Certidão
de nascimento do candidato
(original e cópia); conta de
luz recente (cópia); cartão de
vacina (cópia); podem se cadastrar: crianças como quatro meses até três anos completos ou que irão completar
essas idades até 30 de junho
de 2017. Crianças vindas de
outras localidades ou transferidos de escolas particulares que moram em São Lourenço. Os pais devem comparecer ao local de cadastramento com as xerox dos documentos necessários. Não
será realizado o cadastro sem
a documentação exigida. O
posto de cadastramento será
na Secretaria Municipal de
Educação que fica localizada
na Rua Aristotelina Bittencourt, número 99, bairro Santa Terezinha (próximo da APAE
São Lourenço).

DOM ZECA
maestromartins@yahoo.com.br
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Um grande talento!

Antônio Carlos Andriolli ou mais conhecido como Toninho
Andriolli, um talento musical da cidade de São Lourenço, com
formação clássica erudita, que caminha também com grande
desenvoltura pela música popular brasileira.
Andriolli está de volta aos palcos com um projeto seu só
de musica popular brasileira, com um repertório que inclui
Villa Lobos, Ernesto Nazareth, Roberto Lobo, entre outros.
Esse projeto leva o nome de Brasileiríssimo e teve início com
uma apresentação na Fundação Cimas, em São Lourenço. A
turnê vai depois para Tiradentes e muitas outras cidades. O
projeto Brasileiríssimo conta com apresentação de Joice (SLço) e de Vanderson (Poços de Caldas) outros dois grandes
talentos de MG. Desejamos sucesso!

Situação de Atenção

Show

Falecimento

Nossas condolências aos familiares, esposa Professora Maria Lúcia, e ﬁlho Luiz Carlos, pelo falecimento
de seu patriarca Engenheiro Roberto Costa Carneiro,
ocorrido no último dia 27 de agosto.
Que a misericórdia de Deus, seja o bálsamo necessário para aliviar a dor da separação!!!
Paz a sua alma!!!

Falecimento

Quem costuma passar pela ponte da estação anda percebendo, nesses últimos anos que o nível do Rio Verde tem diminuído drasticamente. Podem as pessoas, ainda não se dado
conta da grave situação, que esta por vir para a cidade de São
Lourenço. Cada vez menos água tem o nosso Rio Verde e nada
é realizado para mudar. O clima anda muito descontrolado e
os períodos de seca são cada vez maiores e mais constantes.
É de se preocupar! Um alerta vermelho já foi ligado há um
bom tempo e nada foi feito até agora. O promotor do meio
ambiente não pode esperar um alento de consciência ambiental de nossos políticos. Isso não vai vir! Eles precisam ser acionados, para fazem o que o meio ambiente necessita. O rio só
se mantém com água das seguintes maneiras: através de água
das chuvas e com águas vinda das nascentes. As nascentes são
as únicas que podem aumentar e manter os níveis de água,
para que o rio se mantenha, com um bom nível de água. E assim não venha faltar água em nossas torneiras. Nossas nascentes estão sendo destruídas e nada vem sendo feito para
evitar. O Ministério Público deve acionar o Comitê de Bacias,
os CODEMAS, as prefeituras e as Câmaras Municipais, para
que realizem uma recuperação das nascentes e assim salvarmos o nosso Rio Verde. A administração da Represa de Furnas
pode ajudar nesse projeto.

Aniversário

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

EXPEDIENTE

Minha mãe, Dóca, comemorando neste dia 06 de
setembro, 95 anos de vida.
Rogamos a Deus muitas bençãos para sua vida, concedendo-lhe saúde, paz e felicidades.
Parabéns Mãe!!!

Nossos sentimentos aos familiares de Rosenir Maciel Reis, falecida no último dia 1º de
setembro.
Que Deus, em sua inﬁnita misericórdia, console cada coração desta família.

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

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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Entrevista com a candidata Célia Cavalcanti
Célia aﬁrma que acredita na
vitória. “Acho que é possível.
Estamos caminhando para isso. O primeiro passo para conquistar este objetivo é acreditar. Acredito que é possível pelo retorno que estou tendo.
Mas, também é necessário muito trabalho até o último dia.
Ninguém ganha eleição antes
da hora”, destaca. Em comparação à última eleição em que
foi derrotada pelo atual prefeito, Célia diz que cada eleição
é uma história. “Essa eleição
já começa diferente pelo período eleitoral (reduzido). Essa
campanha tem sido muito interessante e um divisor de águas.
Apesar das pessoas estarem
decepcionadas com tudo vem
acontecendo a nível nacional
e municipal, gosto de focar no
lado positivo, pois é através dele que você cresce. As pessoas
estão entendendo a importância do voto. É a grande chance
de o eleitorado mudar aquilo
que ele não aprova. Eleição é
isso: o exercício da democracia”, ressalta.
Quanto a seu plano de governo, Célia deﬁne o termo
“Prefeitura” como uma grande
orquestra onde todos os instrumentos são importantes.
“Quando tocados sozinhos tem
um som e quando tocados juntos sob a regência do maestro
se transformam em uma bela
música”, deﬁne. Célia quer dizer que todas as pastas (secretarias) são importantes. Ela explica que no caso do contexto,
o maestro é o prefeito (a). “Eu
destacaria a saúde. Por onde
eu tenho andado sempre há

um problema de saúde naquela família que visito. Seria necessária uma total reorganização da saúde, que são os postos. Precisamos acabar com as
ﬁlas. Para que não sejam necessárias as pessoas irem 3h
da manhã para conseguir uma
consulta médica. Também é necessário um maior investimento ﬁnanceiro”, frisa a candidata.
Célia ressalta que o que mais
São Lourenço precisa nos dias
de hoje é de qualidade de vida.
“As pessoas precisam ser levadas ao bem-estar, se sentir seguras. É uma cidade maravilhosa, mas que infelizmente está
abandonada. Precisa de alguns
cuidados”, comentou. “Percebo nas pessoas um certo desânimo. O que São Lourenço mais
precisa hoje é trabalhar paralelo a uma gestão eﬁciente e
participativa no lado humano”,
comenta a candidata.
Na última semana foi divulgado um ranking de eﬁciência
dos municípios brasileiros e São
Lourenço está na 17ª posição.
Ela opinou disse que para quem
vive na cidade a realidade é
bem diferente. “ Todo ponto
de vista é a vista de um ponto.
Pode até ser. Mas, para quem
vive aqui é uma realidade completamente diferente. Não sei
quais os parâmetros que foram
utilizados para essa pesquisa,
mas qualquer pessoa que more aqui e ande pela cidade garanto que mais de 50% está insatisfeita”, relembra.
Durante o mandato de seu
marido, o ex-prefeito Tenório
Cavalcanti, Célia foi secretária

de Ação Social e da Educação.
Perguntada sobre essa experiência, ela diz que também dava assistência às demais secretarias por ser primeira-dama
naquela época. “Adquiri uma
experiência muito grande em
relação à administração pública. Na teoria é uma coisa, mas
na prática é outra. Foi uma experiência muito rica. Tenho uma
noção geral de como funciona
tudo. Por isso me sinto preparada para ser prefeita de São
Lourenço”, relata.
Quanto aos demais pontos do
seu plano de governo, Célia fala a
importância de se valorizar o funcionalismo público. “Tenho uma
grande preocupação com o funcionário público. Ele precisa ter seus
direitos respeitados como, por exemplo, receber seu salário em dia. Não
se pode exigir um bom trabalho se
o salário está atrasado. Os funcionários precisam ser capacitados”,
aﬁrma. Quanto a educação, Célia
demonstra uma grande preocupação. “É necessário uma atenção à
merenda escolar, capacitação dos
professores, discutir com eles e criar
um plano de carreira favorável. Dar
espaço para eles opinarem. A educação infantil é a base de tudo. Não
acredito no real desenvolvimento
de uma cidade se não for pela educação”, frisa. Fazendo suas considerações ﬁnais, Célia agradece o
carinho que tem recebido nas ruas.
“Tem sido tudo muito gratiﬁcante.
Recebo muitas sugestões. Peço um
voto de conﬁança aos eleitores de
São Lourenço. É possível fazer uma
administração de qualidade e fazer
com que São Lourenço esteja na
situação que merece estar”, ﬁnaliza.

EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO CONTINUADO 2017
Célia Cavalcanti é a primeira entrevistada do SL Jornal

O São Lourenço Jornal vem
trazer a você, leitor, nessa reta
ﬁnal de campanha eleitoral uma
série de entrevistas com os candidatos a prefeito. Seguindo a
ordem alfabética, nossa primeira entrevistada é a candidata
do PR, Célia Shiguematsu Cavalcanti Freitas Lima. Com 51
anos de idade, Célia é natural
da cidade de Tupã (SP) e é cidadã honorária de São Lourenço. Casada com o ex-prefeito
Natalício Tenório Cavalcanti
Freitas Lima há 29 anos, Célia
tem dois ﬁlhos: Hydeckel, graduado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) e Daniel,
estudante de Engenharia Civil
na Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ). Possui também uma enteada: Nara, formada em Enfermagem pela Faculdade São Lourenço, além do
neto Tenório Gabriel.
Bacharel em Marketing e formada pela Escola Superior de
Propaganda e Marketing, Célia

já foi sócia da empresa Fábrica
de Papel e Papelão Nossa Senhora da Penha. Exerceu cargos políticos como secretária
de Educação entre 2006 e 2007.
Executou projetos como: construção da CEMEI Professora Noêmia Goulart, CEMEI Cida Costa, reforma e ampliação da Escola Municipal Manoel Monteiro, reformou todas as escolas municipais e realizou cursos
de capacitação. Foi secretária
de Ação Social, participou da
implantação do Sistema Único
de Assistência Social (SUAS) em
São Lourenço e junto do Estado criou o Conselho Municipal
do Deﬁciente Físico. Célia também foi diretora-presidente do
Serviço Autônomo de Água e
Esgoto (SAAE) de São Lourenço. Implantou a informatização
das plantas de todo o sistema
de encanamento de água e esgoto do município. Atuou ativamente na melhoria do setor
de recursos humanos do SAAE
com a contratação de uma psi-

cóloga. Também foi parlamentar da Assembleia Legislativa
de Minas Gerais. Trouxe recursos para o município e deixou
outros encaminhados para 2017.
Perguntada como está sendo a campanha e a receptividade que ela vem recebendo
nas ruas, Célia diz que tem sido
muito positiva. “Neste ano com
a mini-reforma eleitoral que
reduziu o período de propaganda de 90 para 45 dias tivemos
que fazer algumas adaptações.
Tenho sentido que essa campanha é como deveria ser. Eu
tenho andado muito, visitado
e conversado com as pessoas.
É muito importante este contato com o eleitor. A presença
da campanha nas redes sociais
também tem sido de vital importância”, aﬁrma a candidata.
“Estou sendo muito bem recebida. Elas querem expressar
seus pensamentos e anseios.
É uma troca de ideias, uma interação entre o candidato e o
eleitor”, complementa.

Associação dos Moradores do Bairro Vila Carneiro
Edital de Convocação
Convocam-se os moradores deste Bairro, em idade eleitoral comprovada, para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se na sede desta Associação, à Av. Getúlio Vargas, nº 1.707,
com início em primeira chamada às 15 horas do dia 9 de outubro de 2016 ou, meia hora após,
em segunda chamada, com encerramento às 17:30 horas, para eleição da Nova Diretoria e
dos novos Conselhos (Fiscal e de Administração) para o próximo quadriênio. Conforme exigência estatutária, as chapas concorrentes deverão ser apresentadas completas, por escrita
e assinadas por extenso pelos componentes das mesmas, com nome e endereço completos,
números da Identidade e do CPF, ao Presidente do Conselho das Associações de Moradores
dos Bairros de São Lourenço (MG), tel.: 3332-8629, até as 15 horas do dia 02 de outubro de
2016, uma semana antes do pleito eleitoral.
A Diretoria

O Diretor da Faculdade Victor Hugo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o § 3º do art. 32 da PN nº 40/2007, torna público que se acha instituído o Processo Seletivo com a ﬁnalidade de ocupação das vagas para o ano de 2017, abrangendo
o 1º e 2º Semestre letivo de 2017 que será realizado em uma única etapa, sendo ao mesmo tempo qualiﬁcatório e classiﬁcatório, dando acesso aos cursos de Pedagogia com 90
vagas, com duração de 7 semestres, ao curso de Administração com 50 vagas, com duração de 8 semestres, aos cursos de Gestão Comercial Recursos Humanos Negócios Imobiliários e Gestão Pública, estes com 50 vagas e duração de 4 semestres, ou ainda algum
novo curso que possa ser autorizado neste período, todos no período noturno, cuja primeira avaliação para o 1º semestre de 2017 acontecerá no dia 6 de setembro de 2016 às
19h. e a primeira avaliação para o 2º semestre de 2017 acontecerá no dia 15 de março de
2017 às 19 h. Caso as vagas não sejam preenchidas será aberto o Processo Seletivo Continuado, cujas inscrições podem ser feitas respectivamente a partir de 9 de setembro de
2016, para o 1º semestre de 2017 e 17 de março de 2017Abril para o 2º semestre de 2017,
através do site www.victorhugo.edu.br ou na secretaria da Faculdade, cujas avaliações
poderão ser agendadas, a partir desta mesma data, com exames de segunda a sexta
feira nos horários de 9 horas, 14 horas e 20 horas, ou ainda nos sábados e domingos, sempre às 9 horas, em datas previamente divulgadas em nosso site, na Faculdade Victor Hugo, à Avenida D.Pedro II, 135 – São Lourenço. Para inscrever-se o candidato deverá preencher formulário disponível no site, pagar a importância de R$ 30,00 e apresentar um
documento original (Cédula de Identidade, Carteira de Trabalho ou Carteira Nacional de
Habilitação). Não haverá devolução da taxa de inscrição exceto quando não formar turma.
Não haverá revisão de provas. O candidato deverá apresentar o comprovante de inscrição
e o documento de identidade utilizado no ato da inscrição. As matrículas dos candidatos
classiﬁcados serão sempre imediatamente após o resultado, tendo até 24 horas após o
mesmo para efetuá-la, sendo que esgotado este prazo, a Faculdade poderá convocar novo candidato. As matrículas não efetuadas dentro do prazo previsto não garantem a vaga
do candidato em data posterior, estando este sujeito a novo processo seletivo. A secretaria da Faculdade efetuará matrículas das 8h e 30 min. às 21h., onde o aluno apresentará
obrigatoriamente os documentos constantes no Edital de Processo Seletivo 2017 disponibilizado na íntegra no site www.victorhugo.edu.br . A utilização de documentos falsos
como meio comprobatório de Conclusão do Ensino Médio anulará, a qualquer tempo, todos os atos escolares publicados no nome do interessado. As matrículas que se façam por
determinações judiciais, ﬁcarão na dependência do que venha a decisão ﬁnal pelo Poder
Judiciário. A inscrição ao Processo Seletivo implicará na aceitação plena das normas estabelecidas no presente Edital, na legislação especíﬁca e do Regimento da Faculdade Victor
Hugo. O cancelamento da matrícula pela não apresentação dos documentos exigidos para a mesma no período ﬁxado para a entrega destes não dará direito a reembolso dos valores pagos e abrirá vaga para o candidato classiﬁcado seguinte, conforme o resultado do
Processo Seletivo. A Faculdade Victor Hugo reserva 40% (quarenta por cento) de suas vagas, respeitadas as vagas de cada curso, para os inscritos pelo ENEM. A Mantenedora reserva-se o direito de não iniciar turmas com menos de 25 alunos matriculados pagantes,
sendo que nesta hipótese, serão reembolsados pelo valor pago na inscrição.
São Lourenço, MG, 29 de agosto de 2016.
Adolfo Cherman Direzenchi - Diretor da Faculdade Victor Hugo.
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Hospital SL começará a realizar
cirurgias bariátricas

Dr. José Roberto Constantino e Dr. Rodrigo Marques
Para oferecer procedimentos -criado Núcleo Avançado de Vide alta complexidade realizados, deocirurgia e Endoscopia Digesanteriormente, apenas em gran- tiva (NAVE), em parceria com o
des centros, o Hospital São Lou- Hospital.
renço instituiu um novo e imporJá foram iniciados contatos patante serviço: a cirurgia bariátri- ra, futuramente, realizar as cirurca (redução de estômago), inicial- gias pelo Sistema Único de Saúde
mente de maneira particular (e, (SUS) - mas isto deve levar um
futuramente, por convênios/pla- tempo maior do que o desejado,
nos de saúde). Dos pacientes já devido aos prazos de tramitação
avaliados pelo cirurgião bariátri- exigidos junto ao Ministério da
co dr. Rodrigo Marques (que re- Saúde. Além da tradicional ciruraliza o procedimento há muitos gia aberta (com corte do abdôanos em Belo Horizonte), oito re- men), há o procedimento feito
ceberam indicação para a cirurgia por videolaparoscopia, que po- estando, agora, na fase prepa- pularmente se conhece por laser
ratória. O Hospital procura o me- (com um custo maior). No Hosnor custo ﬁnal possível do pro- pital São Lourenço é possível ofecedimento ao paciente. Assim, recer as duas técnicas (aberta e
será possível oferecer, aos dois por vídeo), no mais alto padrão
primeiros operados, um descon- de qualidade e segurança. “Pouto de 35% a 40% no valor total cas instituições no país são creda cirurgia. Isto porque a empre- denciadas a fazer a cirurgia pelo
sa Suprimed (fornecedora de ma- SUS, embora o número de pesteriais cirúrgicos) doou dois kits soas que necessitem seja muito
de grampeadores laparoscópicos, grande”, aﬁrmou Rodrigo Marusados especiﬁcamente em ci- ques. Segundo ele, a obesidade
rurgias bariátricas. “Nosso obje- é um problema mundial de saútivo é oferecer total segurança de pública e, nos últimos anos,
ao paciente, além de procurar, vem aumentando muito a porao máximo, ajustar as despesas centagem de obesos no Brasil,
com a cirurgia à capacidade de inclusive crianças. “Para quem
pagamento dele”, explicou o dr. não consegue controlar a obesiJosé Roberto Constantino, cirur- dade com tratamentos clínicos
gião e coloproctologista do recém- e não havendo medicamentos

que consigam resultados no
controle da doença, a cirurgia
é o recurso mais eficaz”, explicou o cirurgião.
Balão intragástrico - Como
alternativa à cirurgia bariátrica, o Hospital oferecerá mais
um serviço inovador: o balão
intragástrico (BIG). De acordo
com a dra. Caroline Coutinho
(também cirurgiã, endoscopista do NAVE e que será responsável pelo procedimento), o
BIG é indicado para pacientes
que podem reduzir a obesidade sem precisar da cirurgia.
“Após uma avaliação e indicação, o BIG consiste na introdução, através de endoscopia,
de um balão de silicone no estômago do paciente, preenchendo cerca de 50% da cavidade gástrica. Consequentemente, há diminuição do apetite, além de maior sensação
de saciedade. Para ser bem
sucedido, o tratamento deve,
obrigatoriamente, estar associado à reeducação alimentar
do paciente”, esclareceu a médica. Para marcar uma avaliação com os drs. Rodrigo e Caroline, além de outras informações, ligue para a Medclin:
(35) 3332-6444.

Alunos do curso de Pedagogia serão
contemplados na IIIª Semana do
Conhecimento e Jornada de Iniciação Cientíﬁca
Entre os dias 03 e 06 de outubro de 2016 a Faculdade de São Lourenço irá realizar a IIIª
Semana do Conhecimento e Jornada de Iniciação Cientíﬁca. O evento, que já é um sucesso todos os anos, irá envolver todos os cursos da Instituição e oferecer aos alunos palestras, minicursos, mesas redondas, oﬁcinas, dentre outras atividades, o que reforça o dinamismo e o comprometimento da Instituição com a ampliação dos processos de ensino
e aprendizagem na formação de proﬁssionais cada vez mais capacitados.
Durante a Jornada Cientíﬁca, que ocorrerá no dia 06 de outubro, serão apresentados
trabalhos de iniciação cientíﬁca de diversos cursos. Ao longo da IIIª Semana do Conhecimento, nos dias 03, 04 e 05 do mesmo mês, os alunos do curso de Pedagogia contarão
com a contribuição de diversos proﬁssionais de várias áreas que irão enriquecer os conhecimentos acadêmicos dos discentes.
Já está conﬁrmada a palestra “Consciência Fonológica e Aprendizagem” da fonoaudióloga Alessandra Carvalhal Lobo. Também está prevista a presença da professora Vanja
Ferreira que irá ministrar o minicurso “Brinquedoteca e a melhoria da aprendizagem”
para os acadêmicos.
O evento ainda contará com a participação da psicóloga Rossiany Cassia da Cruz, que
possui formação com ênfase em gestão institucional de pessoas. Sua palestra terá como
título “As competências necessárias ao proﬁssional do século XXI”.
Além do minicurso e das palestras citadas ainda haverá eventos multidisciplinares envolvendo os vários cursos da Instituição ao longo da programação.
Todos os eventos da IIIª Semana do Conhecimento e Jornada de Iniciação têm por ﬁm
diversiﬁcar as formas de aprendizado no ambiente acadêmico oferecendo uma grande
diversidade de atividades e promovendo a integração e o aprendizado de todos os participantes.
Rodolfo Ribeiro Junior.
Coordenador do curso de Pedagogia.

São Lourenço se destaca no Ranking de
Eﬁciência dos Municípios Brasileiros

São Lourenço foi bem avaliado a nível nacional por eﬁciência
São Lourenço está em 17º lu- (PR) e Bom Jesus do Norte (ES), tal, 24% foram destinados à edugar no Ranking de Eﬁciência dos com notas 0,656; 0,646 e 0,640; cação e 27% à saúde.
Municípios brasileiros. A publi- respectivamente. As notas de
Outro dado interessante da
cação mostra, com dados oﬁciais, São Lourenço, por área analisa- pesquisa é o número total de
quem entrega mais saúde, edu- da, foram: educação 0,743; saú- servidores públicos em 2014, que
cação e saneamento gastando de 0,491; saneamento 0,980.
era 1.519. Isso dá uma média de
menos. O município alcançou a
O estudo foi realizado com 3,4 servidores para cada 100 hanota 0,618. Os três primeiros co- dados do ano de 2013, quando bitantes. Nesse quesito, a média
locados são os municípios de Ca- o orçamento de São Lourenço nacional é de 5,1 servidores pachoeira da Prata (MG), Lobato foi de R$ 89,4 milhões. Desse to- ra cada 100 habitantes.
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Palestra reforça capacidade de aprendizagem
da Pessoa com Deﬁciência na APAE SL

Uma palestra realizada na
Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE) de
São Lourenço debateu o aprendizado da Pessoa com Deficiência PCD) Intelectual. Participaram do evento, além de
profissionais da instituição,
profissionais e estudantes da
área de educação de diversas
instituições de ensino público
e privado de São Lourenço.
A palestrante foi a coordenadora Pedagógica da Federação das APAES (Feapaes) de
Minas Gerais, Júnia Ângela de
Jesus Lima. Ela é pedagoga,
especialista em educação especial, psicopedagogia e orientação educacional.
Durante o evento, a palestrante destacou a importância
da persistência e do acreditar
que a aprendizagem da PCD
Intelectual é possível. “Todas
as pessoas têm condições de
aprender independente da
condição de cada uma.
É preciso acreditar que é
possível ensinar e investir nessas pessoas. Se um profissional não acreditar, pode sair e
procurar outro emprego que
não trabalhe com as Pessoas
com Deficiência Intelectual”,
afirmou Júnia Ângela de Jesus
Lima.
De acordo com a palestrante, os processos de aprendizagem da PCD Intelectual são
os mesmos que de uma pes-

soa sem deficiência. “O que
muda na aprendizagem da
Pessoa com Deficiência Intelectual é a necessidade de um
atendimento educacional especializado, estratégias educacionais individualizadas,
currículos adaptados para a
necessidades de cada aluno
e uso de técnicas de ensino e
aprendizagem com evidências
científicas. A Pessoa com Deficiência é protagonista no seu
processo de aprendizagem”,
explicou.
O professor universitário e
servidor da superintendência
regional de ensino de Caxambu, Alfredo Carnevalli, destacou a importância da ação
promovida pela APAE. “Essa
palestra acrescenta muito para nós profissionais. A gente
aprende a lidar melhor com
as diferenças e isso nos aprimora cada vez mais. Não consigo desvincular minha prática do ensino a Pessoa com
Deficiência”, afirmou.
Para a diretora pedagógica
da APAE de São Lourenço, Raquel Pereira Rocha, a palestra
fez com que os profissionais
refletissem sobre a prática cotidiana. “A palestrante iniciou
a fala nos questionando o que
é aprender e o que é a aprendizagem. Para que realmente
haja aprendizagem é necessária uma mudança no comportamento obtido através da

Presidente da APAE de São Lourenço, Eduardo Gonçalves com palestrantes

experiência construída por fatores emocionais, neurológicos, relacionais e ambientais.
É importante estimular o desenvolvimento das habilidades, esclarecer estratégias de
ensino individualizadas e a

Trio é preso após furtar
loja de informática

Material apreendido pela Polícia Militar de SL

Três homens arrombaram
uma loja de informática na
Rua José da Costa Soares, bairro Parque Olímpico, em São
Lourenço, onde furtaram equipamentos eletrônicos.
O fato aconteceu no início
da madrugada da quinta-feira (01).
Uma testemunha viu quando os três autores, um de 43,
um de 35 e outro de 31 anos
arrombaram a loja para furtar
e acionou a PM.
Os militares conseguiram
abordar dois dos autores na
Praça a Federal e próximo a
eles foi encontrado dois netbooks e um nobreak. O terceiro infrator foi abordado na
mesma rua da loja de informática e com ele foi apreendido uma impressora.

mediação do professor no processo de ensino e aprendizagem”, destacou Raquel Pereira Rocha.
“Quando falamos em construção do futuro com a conscientização das diferenças,

falamos em vários aspectos,
inclusive da aprendizagem.
Nossa luta cotidiana pela
inclusão da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla
é para sensibilizar a sociedade e fazer com que as pesso-

as entendam essas diferenças.
Quando a gente conhece as
dificuldades e as necessidades
do outro, o preconceito diminui”, disse Eduardo Gonçalves,
presidente voluntário da APAE.

Cirurgia da pequena Beatriz é
realizada com sucesso em São Paulo

A cirurgia da pequena Beatriz
foi realizada com sucesso, assim
como a campanha de arrecadação.
Foram 14 dias de campanha. Uma
corrente de amor e carinho se espalhou por São Lourenço e região
para que a pequena Beatriz pudesse passar por uma cirurgia urgente
e de alto custo em São Paulo. Foi
arrecadado o valor de R$ 33.420,00.
Sua mãe Priscila de Castro e toda
equipe “Pikachu” agradecem a todos os doadores que ﬁzeram depósito em conta, e pelos compartilhamentos nas redes sociais, aos
que ﬁzeram uma “vaquinha” em
suas empresas. “Ao Kadu Eventos
que permitiu a arrecadação e conseguiu um contato com o cantor
Luan Santana para a doação de um
violão autografado. Aos lojistas que
patrocinaram camisetas e outros
materiaisparaacampanha.AoKaka
Loterias pelo ponto de arrecadação, a Loja Art Minas Jóias pela rifa
do anel, Hotel Granada, Microtec,

Cirurgia aconteceu na manhã da última sexta-feira (2)
Janine, Luana e suas amigas do Es- e ao Colli (Gerente Geral do Magaquadrão do Bem que mobilizaram zine Luiza) que promoveram um ﬁm
as escolas, ao doador do tablet, ao de semana de muita alegria. E aos
doador anônimo E.G.O que contri- amigos e familiares que apoiaram
buiu com quase a metade da meta, esta causa”, agradecem sua mãe e
ao Douglas que mobilizou seus ami- toda equipe da Associação dos Mogos. Ao time do Flamengo Master radores do bairro da Palmela.
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