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Campanha Novembro Azul apresenta
balanço positivo em São Lourenço
o início do mês de novembro, a Rádio Alternativa e o São Lourenço Jornal apresentaram a você, ouvinte e leitor, o anúncio da campanha Novembro Azul, mês de combate ao câncer de próstata. Agora,
trazemos um balanço da campanha realizada pelo Hospital São Lourenço, por meio do Centro Oncológico Sul-Mineiro (CENTRA) e da médica oncologista, Dra. Beatriz Guedes Verçoza.
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jornalismo@portalalternativa.com.br

Noticiada a morte de Fidel
Castro, e dadas a relevância do
personagem e a enorme marca que deixou, é inevitável abrir
uma discussão sobre o valor e
o signiﬁcado de sua ﬁgura. Ninguém pode entender o século
XX de forma adequada sem fazer referência à Serra Maestra,
à crise dos mísseis cubanos e
à resistência tenaz oferecida
pela Cuba de Fidel Castro diante das pressões dos Estados
Unidos.
Mas, quando o tempo da
reﬂexão der lugar ao da ação,
só restará uma pergunta relevante no ar: o que será de Cuba?
Desde 1959, a ilha representa
uma anomalia na geograﬁa política do continente americano.
Enquanto os vizinhos latino-americanos transitavam de
forma turbulenta e ziguezagueante entre a democracia liberal, o autoritarismo conservador, o populismo de esquerda
e de volta à democracia, Cuba
consolidou um modelo de partido único, economia coletivizada e alianças internacionais
tão inédito como irrepetível.
Desde então, os entusiastas
do castrismo e da Revolução
Cubana se serviram dessa anomalia para denunciar a falsidade das promessas da ordem
liberal-democrática. Para os
críticos, entretanto, Cuba simboliza todos os erros possíveis
de uma ideologia, o comunismo, que em todos os lugares

onde se impôs transformou a
utopia marxista de uma sociedade igualitária em uma imensa prisão a céu aberto, caracterizada pela repressão das liberdades e uma forte escassez
material.
Mas, indo além do julgamento histórico e moral, que indevidamente desenhará seus matizes de acordo com a perspectiva e os marcos de referência
adotados, o importante agora
é pôr ﬁm a uma segunda anomalia, talvez ainda mais excepcional: o prolongamento do
castrismo, um regime estabelecido no cruzamento entre a
Guerra Fria e os movimentos
de descolonização da segunda
metade do século passado, até
bem entrado o século XXI. Porque a maior crítica que se pode fazer ao regime castrista é
a de ter feito muito para se fossilizar e muito pouco para se
antecipar a um futuro que, claramente, sabia-se inevitável.
Como mostram os casos da
China e do Vietnã, uma vez terminada a Guerra Fria os regimes comunistas demonstraram
a capacidade de gerar líderes
capazes de ler as demandas por
mudança provenientes de suas
sociedades e combiná-las com
as oportunidades oferecidas
por um ambiente internacional
em mutação. Cuba, entretanto, decidiu, também nesse quesito, ser uma exceção, em que
o regime castrista antepõe seus

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

Busque Deus sem interesse

Ao buscar o Reino de Deus, empenho minha vida, minha
saúde e meu tempo nessa busca. Não vivo para mim mesmo
nem para minha família ou para ganhar dinheiro, dar segurança aos meus filhos nem garantir-lhes um futuro. Vivo para meu
Deus e para a implantação do Seu Reino. Vivo para que a justiça divina aconteça, e é nisso que invisto a minha vida. Como
consequência, por acréscimo, o Senhor me dá tudo do que
necessito.
Nós só podemos procurar Deus, Seu Reino, Sua justiça se
estivermos certos de que tudo mais nos será dado por acréscimo. Temos de aprender a procurar Deus por Ele próprio e
não por causa de nossos interesses.
Quando buscamos o Senhor e mergulhamos em Sua presença, tudo nos é dado por acréscimo. A paz e a alegria é um
acréscimo, com isso também o emprego e o dinheiro. Eis o
segredo!
Adoremos o Senhor sem outros interesses, porque Deus é
Deus. Tudo nos virá por acréscimo quando colocarmos o Senhor como único centro da nossa vida.

Fidel Castro: Um
futuro para Cuba

preconceitos ideológicos às necessidades da sua população
e demonstra, além do contínuo
rechaço a abrir espaços ao pluralismo político, uma completa
incapacidade de prover sequer
um mínimo bem-estar material.
Fidel Castro soube espremer
ao máximo o conﬂito com os
EUA para garantir o apoio diplomático e econômico dos inimigos de Washington, passando, sucessivamente, dos braços
da União Soviética para os da
China e, ﬁnalmente, os da Venezuela de Chávez. Mas nesse
caminho de dependência Cuba
construiu uma economia inviável e um regime tão galvanizado pelo conﬂito e fechado à
mudança que estes se tornaram dois obstáculos formidáveis para uma mudança pacíﬁca. Por isso, o julgamento mais
severo a ser feito sobre Fidel
Castro e sua ﬁgura não deveria
se centrar tanto no seu passado, e sim na sua incapacidade
de antecipar o futuro. Castro
deixa uma sombra tão longa
que, teme-se, poderá se projetar sobre o horizonte, bloqueando ou transtornando as reivindicações da população por
uma mudança pacíﬁca e democrática.
A sociedade cubana deseja
hoje uma mudança, mas as ferramentas para transformar esses desejos em realidade são
muito rudimentares. É verdade

que desde que Fidel Castro se
afastou do poder e o deixou nas
mãos de seu irmão Raúl, em
2006, ocorreram alguns avanços importantes. Mas foram e
são muito lentos e insuﬁcientes.
A normalização das relações com
os EUA e a mudança na política
econômica e migratória são sem
dúvida um bom ponto de partida, que esperamos que Trump
saiba respeitar. Também é um
bom ponto de partida a decisão
da União Europeia de pôr ﬁm à
política de sanções e promover
uma aproximação crítica sobre
a base de um novo acordo de
cooperação econômica e comercial.
A morte de Fidel Castro deveria oferecer uma oportunidade para um novo começo em
Cuba, a possibilidade de ajustar
o relógio para o século XXI e permitir que os cubanos possam
transitar de forma rápida e pacíﬁca para uma democracia representativa e uma economia
aberta. E a Espanha, que ﬁcou
deslocada e sem capacidade de
inﬂuência por causa da teimosia do Governo de José María
Aznar em se congraçar com os
EUA à custa de uma política de
desnecessária dureza com Cuba,
sendo ultrapassada por outros
sócios europeus, tem agora a
chance de acompanhar e apoiar
um processo de abertura que,
além de inevitável, deve ser pactuado e inclusivo. (Com informações: El País Brasil)

VERA GANNAM

Maria Nossa Mãe

Imaculada Conceição

Celebramos, no dia 08
de dezembro, a Festa da
Imaculada Conceição da
Bem-Aventurada Virgem
Maria, que nos recorda que
desde o primeiro instante
em que foi concebida, Deus
a preservou do pecado original, no qual todos os ﬁlhos de Adão nascemos.
Desde o início, os cristãos
celebram essa verdade da
fé expressa através de hinos e cânticos, invocações,
títulos de igrejas, fazendo
ressoar as palavras do anjo
Gabriel que saúde Maria
como a cheia de Graça, imune ao erro e ao pecado, redimida antecipadamente
por seu Filho na cruz. A imagem que, em 1717, foi encontrada nas águas do Rio
Paraíba do Sul e que passou
a ser invocada com o título
de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil,
representa a Imaculada Conceição de Maria. Inúmeras
igrejas barrocas em nossa
Pátria são dedicadas a este
título de Nossa Senhora,
cuja devoção vem de Portugal.
A própria nação portuguesa tem como padroeira
Nossa Senhora da Conceição. Consciente de toda es-

sa tradição, o Papa Pio IX,
em 1854, consultou os bispos do mundo inteiro para
saber se o povo de Deus reconhecia e celebrava a Virgem Maria como a Imaculada Conceição.
A resposta se fez unânime. Não havia nenhuma
diocese ou nação cristã que
não celebrasse ou não reconhecesse a Imaculada
Conceição da Virgem Maria.
Assim sendo, com a mesma autoridade de Pedro, no
Concílio de Jerusalém, o Papa proclamou como dogma
de fé essa verdade que já
faz parte, a dois mil anos,
do tesouro da fé cristã. Já
em 1830, em sua aparição
à Santa Catarina Labouré,
Nossa Senhora manda fazer
uma medalha, prontamente apelidada pelo povo de
Medalha Milagrosa, com a
invocação: “Ó MARIA CONCEBIDA SEM PECADO, ROGAI POR NÓS QUE RECORREMOS A VÓS”. Quatro anos
depois da proclamação do
dogma, 1858, Nossa Senhora responde à jovem Bernadete Soubirous que lhe pede: “Vossa mercê quer ter
a bondade de dizer o vosso
nome?” – “Eu sou a Imaculada Conceição”.

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 co-

mo 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

O novo curto

Repica, desﬁa, faz camada… Já faz um tempo que o clássico
corte reto saiu de cena para dar espaço para uma variedade de
outras tesouradas. No entanto, parece que o bendito ganhou
uma repaginada recente e promete ser a próxima grande tendência capilar. Inclusive já desponta como uma das promessas
do verão.
A nova versão não é para as conservadoras. Pelo contrário,
esta é a sua faceta mais moderna e descolada até hoje. O novo
reto mais parece um corte cego, cortado a foice, rs. Pode soar
como uma descrição pejorativa, mas é bem objetiva na verdade. Aliás, eu preﬁro esse novo formato ao anterior, que nunca
fui muito adepta. Sempre achei um pouco sem-graça, a menos
que o comprimento fosse surpreendente. A verdade é que o
reto nunca foi tão… reto. Se antes havia algum caimento em
“U” ou “V”, o atual é uma linha horizontal perfeita. Acho que é
isso que o torna tão interessante.
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CENTRA apresenta balanço da
campanha Novembro Azul

No início do mês de novembro, a Rádio Alternativa e o São
Lourenço Jornal apresentaram a
você, ouvinte e leitor, o anúncio
da campanha Novembro Azul,
mês de combate ao câncer de
próstata. Agora, trazemos um balanço da campanha realizada pelo Hospital São Lourenço, por meio
do Centro Oncológico Sul-Mineiro (CENTRA) e da médica oncologista, Dra. Beatriz Guedes Verçoza.
Dra. Beatriz nos conta que na
última semana foi realizada uma
palestra e a avalia como positiva.
“Foi muito bom este mês. Teve
muita participação dos homens.
Eles estão mais conscientes este
ano. Fizemos uma pesquisa na
hora com homens com mais de
50 anos que ﬁzeram o TOC e o
PSA e todos eles já tinham feito.
Os com idade média de 40 anos
também se interessaram perguntando quando deveriam fazer os
exames de rastreamento. Diferentemente dos outros anos, neste houve uma queda do preconceito e uma maior adesão dos
homens na campanha”.

Guedes Verçoza cita o que foi
mencionado na palestra de conscientização. “O foco da palestra
foi a importância do rastreamento para se ter o diagnóstico precoce. Quem procura, cura. O diagnóstico precoce faz com que o
paciente tenha 90% de chances
de cura. A palestra também teve
como objetivo conscientizar contra o preconceito de fazer os exames de rastreamento”.
A médica oncologista também
acredita que os homens estão
mais conscientes pelo Brasil a fora. “É um preconceito que mata.
Este ano teve um aumento no
número de casos. Os homens estão se interessando mais em fazer o rastreamento e está deixando o preconceito de lado. Eles
estão percebendo a importância”.
Dra. Beatriz cita o número de
casos. “A estimativa do INCA em
2016 é de 61 mil novos casos no
Brasil. É um câncer mais prevalente no homem e é o segundo
que mais mata pessoas do sexo
masculino”. A médica ainda ressalta que os homens devem fazer
os exames de rastreamento a par-
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tir dos 50 anos de idade e anualmente. “Ou a partir de 45 anos
de idade aqueles que tem fator
de risco como negros, obesos,
histórico de casos na família”. A
médica ainda recomenda outras
medidas de prevenção. “A obesidade pode ser evitada. É necessário controlar o peso, praticar
alguma atividade física pelo menos três vezes por semana. Ter
hábitos alimentares com mais
verduras e legumes. Evitar gordura animal. Isso ajuda o homem
a evitar vários tipos de doença”.
Fazendo suas considerações
finais, Dra. Beatriz deixa um
recado à população masculina
de São Lourenço. “O mês de
novembro acabou, mas a consciência de prevenção deve prevalecer durante todo o ano.
Não é quem procura, acha.
Quem procura, cura. Agradeço muito aos funcionários do
hospital e pacientes que vieram participar da palestra. Espero que ano que vem seja tão
bom como foi este e aumente
o número de participantes”,
finaliza.

Dra. Beatriz Guedes Verçoza, médica oncologista

Casamento

Agradecimento

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

Falecimento

Nádia e Lucas , vocês nos mostraram o quão transformador é o
amor. O amor transformou o menino peralta num homem digno, romântico, responsável, determinado,que com sua emoção aﬂorada,
fez a platéia chorar.O amor transformou a menina tímida numa mulher forte, madura e capaz de despertar no menino peralta uma paixão indescritível, uma vontade diária de conquistar essa mulher extraordinária.Quanto orgulho estampado nos olhos de seus pais, tios,
avós , irmãos e amigos....que linda história de amor contada nos últimos nove anos, em meio a centenas de cartas de amor e rosas vermelhas, que espetáculo de história vocês iniciam nesse momento.
Amo vocês incondicionalmente, meu ﬁlho e minha nora, o amor de
vocês é exemplo pra todos nós, é a demonstração que a soma das
diferenças dá um resultado magníﬁco. Deus abençoe vocês , meus
ﬁlhos, meus amores. Daniele Junqueira.
Nossas condolências aos familiares de Wanda Beatriz Ribeiro, falecida no último dia 26 de novembro.
Que Deus console cada coração dessa família.
Paz a sua alma!!!

Faleceu no último dia 13 de
novembro, Maria Margarete
Dias Pereira. Casada com Camilo Pereira, onde desta união
vieram suas ﬁlhas: Camilla Pereira e Paula Pereira.
A família, ainda entristecida,
gostaria de agradecer a todos
os familiares, amigos e proﬁssionais da saúde, que estiveram apoiando e auxiliando nesta dura batalha contra o Câncer.
Margarete partiu, mais deixou um exemplo de vida, de
amizade, de amor e de ajuda
a quem necessitasse. Que ela
encontre todo amor e carinho
que ofereceu aos seus em vida.

Falecimento

Homenagem

Bebê da semana

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

EXPEDIENTE

Maria Luisa Real Ingaglia, é nossa linda Bebê da Semana.
A princesinha, nasceu no dia 09 de Junho último. São seus
pais: Ivy Real e Luis. Avós maternos: Fernando e Rosângela.
Muitas bençãos de Deus para a bebê. Parabéns aos papais!!!
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,
Monsenhor Jonas Abib, José Luiz Mendes, Padre Bruno César, Dr. Rodrigo C. Santos, Cecília Britto, Débora Centi, Rita Abbud.

Nosso abraço de pesar aos familiares de Elcio Cima, Instrumentador Cirúrgico do Hospital de São Lourenço, falecido prematuramente, dia 27 de novembro último.
Sua alegria e seu sorriso, serão eternos no coração de todos
que com ele conviveu.
Descanse em paz Elcio!!!
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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Tiro de Guerra forma novos atiradores

Atiradores no momento de apresentação

Atiradores no momento de apresentação

O Tiro de Guerra de São
Lourenço realizou, na noite
de sábado (26), a solenidade de formatura de novos
atiradores. Cerca de 50 membros da Turma de 2016 participaram da cerimônia, firmando o compromisso perante a Bandeira Nacional e
oficializando o desligamento da turma, que concluiu o
período de instrução com

aproveitamento. Com a presença de familiares dos atiradores, convidados, autoridades civis e militares, o
TG 04-024 promoveu a formatura final e condecorou
os atiradores que se destacaram durante os treinamentos ao longo do ano, com diplomas de honra ao mérito
e entregou o certificado de
conclusão do curso de con-

Autoridades presentes

Atiradores se cumprimentam

Atiradores como autoridades e familiares

Atiradores como autoridades

clusão do Curso de Formação de Cabos (CFC). Outros
diplomas também foram entregues, como o Diploma de
Melhor Aptidão no Tiro, que
é conferido ao atirador que
obteve o melhor resultado
nos Exercícios do Tiro de Instrução Básico. Fizeram uso
da palavra, o orador da turma, o Chefe de Instrução do
TG, a madrinha da turma, e

o prefeito municipal, que é
o diretor do TG. A solenidade foi abrilhantada pela Sociedade Musical Antônio de
Lorenzo.
A formatura final representa a conclusão da Preparação do Combatente Básico
de Defesa Territorial, que
passará a constituir a Reserva do Exército Brasileiro, apta a desempenhar tarefas,

nos quadros de Defesa Territorial e Integrada, de Ação
Comunitária e Defesa Civil,
atentos aos ideais da nacionalidade brasileira e a defesa do Estado Democrático de
Direito. A Instrução Peculiar
do Monitor é complementar
à preparação do Combatente Básico Territorial. O CFC
tem por objetivo habilitar
pessoal para auxiliar os Ins-

trutores do TG no desempenho das funções correspondentes às de cabo, entre elas,
à execução do serviço de cabo de dia, comandante de
patrulha, monitor de Ordem
Unida e de Treinamento Físico. Os atiradores que atingem os Objetivos Individuais
de Instrução alcançam a situação de “Apto à promoção a graduação de Cabo da Reserva”.
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Entrevista com Denise Fonseca

O São Lourenço Jornal vem trazer a você, leitor, uma entrevista com Denise Fonseca que falou sobre o espetáculo deste ano. Denise é Diretora, Coreógrafa e Professora do Studio de Dança Denise Fonseca, Diretora Geral e Administradora dos Exames da Royal Academy of Dance no Circuito das Águas.

Denise Fonseca nos conta sobre o espetáculo de 2016

1-Novidades para o espetáculo de 2016 do Studio de Dança
Denise Fonseca?
Sempre estamos inovando e
buscando novas tendências, nós
temos compromisso com os alunos e com o público de formar e
informar construindo conhecimentos e reconstruindo conceitos. Traçando novos objetivos e desaﬁos.
“Clássicos “ será composto de dois
momentos, novamente apostamos
no ballet de repertorio, que este
ano será a tradicional estória de
amor “Dom Quixote”. Na segunda
parte do espetáculo; pelo fato de
termos dançando na Disney (EUA)
em 2015, viemos motivadas a fazer algo com os lindos clássicos da
Disney. “Era uma vez” contara a
seguinte história: “ No mundo encantado da Disney, princesas, guerreiras e aventureiros lutam para
que o Bem vença o Mal! Nesta história dançada, Malévola usa de
seu poder e força para criar confusão e derrotar as princesas. Quem
ganhará esta batalha? ”
2-Qual sua expectativa com
relação ao público?
Nosso público são os apaixonados pela arte principalmente da
dança, são as famílias dos alunos,
os sãolourencianos, cidades circunvizinhas que apreciam o nosso
trabalho e turistas que valorizam

SL integrará Centro de Monitoramento
e Alertas de Desastres Naturais

O Município de São Lourenço foi selecionado pelo
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais- CEMADEN para receber o equipamento
PCD (Plataforma de Coleta de
Dados) Hidrológica Automática, e passará a integrar a
rede observacional de monitoramento. O CEMADEN conta com uma rede da ordem
de 5 mil PCDs ambientais ins-

taladas em todas as regiões
do país.
O CEMADEN está ampliando sua rede por meio da instalação de 150 novos equipamentos. Esses equipamentos monitoram o nível das
águas do rio, precipitação de
chuva e incluem uma câmera
de maneira a permitir registros fotográficos em tempo
real da situação do rio. As informações geradas serão trans-

mitidas por meio de uso das
redes de telefonia celular. O
aumento da rede observacional de dados hidrológicos permitirá a melhoria da capacidade de monitoramento e
emissão de alertas de riscos
de natureza hidrológica.
A Defesa Civil já está providenciando documentação
necessária e estudando qual
será o melhor local para a instalação do equipamento.

Água Mineral São Lourenço traz o
Natal Sustentável para a cidade

a arte e ﬁcam admirados ao perceber que em nossa cidade tem
tantos talentos.
Temos um público ﬁel que ﬁca
aguardando o espetáculo, ainda
que não tenha vínculo familiar com
o Studio. É gratiﬁcante ter um público atento e apreciador de um
espetáculo clássico e um grande
musical.
3O espetáculo 2016 apresentará novidades?
O Studio de Dança Denise Fonseca além da formação acadêmica de dança, hoje temos um grupo expressivo de alunos buscando
a formação proﬁssional, este ano
teremos várias solistas e dois Pas
de Deux dançados e interpretados
por alunos do Studio aprovados
nos níveis proﬁssionalizantes da
Royal Academy of Dance. São alunos que almejam dançar em grandes companhias de dança do Brasil.
Com relação ao espetáculo teremos números de ballet clássico,
jazz lírico, jazz contemporâneo,
sapateado e danças urbanas.
Apresentaremos o crescimento técnico e cênico dos alunos. Valorizamos muito nossas crianças,
pois o futuro da arte em São Lourenço está nas mãos delas e sempre estimulamos nossos alunos a
criar. O grande artista é aquele que
tem liberdade de escolhas, disciplina, dedicação e aprofundamento da técnica.
4- Quais as conquistas do Studio em 2016 e os planos para 2017?
Todos os anos são gratiﬁcantes, e com muitas conquistas organizadas por Deus.
Mas 2016, as conquistas foram
além das expectativas, das metas
planejadas, de sonhos inatingíveis.
Passamos na seletiva do maior
festival de dança do mundo, o Fes-

tival de Dança de Joinville com um
solo de ballet de repertorio de Coppelia com a bailarina Caroline
Barcia, solo muito concorrido; além
de um Duo de jazz com os bailarinos Carlos Eduardo e Giele Araújo e novamente um solo de jazz
com a bailarina Giele Araújo.
Participamos também em Joinville do evento “Dança Kids” com
um solo de ballet de repertorio La
Fille com a bailarina Nicole Cadeiras, solo de Neo clássico com a
bailarina Ana Luisa Franco, além
de Mazurca (Dança Folclórica) e
Batalha de Cartas , coreograﬁa de
sapateado.
Os Exames Internacionais da
Royal Academy of Dance aconteceram em junho com a presença
da examinadora do México, quando os alunos realizaram os exames
proﬁssionalizantes, com 100% de
aprovação.
Em agosto participamos do New
Fest de Dança em Campos de Jordao, ganhamos vários prêmios
ganhamos: A melhor bailarina do
festival Giele Araújo, 1º lugar solo de jazz masculino Carlos Eduardo, 2º lugar solo de Sapateado
Carlina Makssur
2º lugar Duo Neo Clássico com
Ana Luisa Franco e Isaac, 1º lugar
conjunto na Mazurka, 2º lugar
Batalha das Cartas (conjunto sapateado).
Em outubro no Festival de Varginha ganhamos 1 º lugar solo
jazz masculino e melhor bailarino
Carlos Eduardo e 2º lugar solo de
jazz feminino Giele Araújo.
Para 2017 temos vários projetos. Festivais, Exames da Royal
Academy of Dance, já temos convites para reapresentação do espetáculo.
5 - Considerações ﬁnais
Primeiramente gostaria de con-

vidar os leitores para assistir nos
dias 02 e 03 de dezembro (sexta-feira e sábado) às 20 horas o espetáculo “CLASSICOS”, apresentando “Dom Quixote” e “Era uma
vez”, produzido pelo Studio de
Dança Denise Fonseca, dançado
por crianças a partir de dois anos
de idade, adolescentes e jovens.
O evento será realizado no
CENTRO DE CONVENÇÕES DO
HOTEL GUANABARA, ingressos à
venda na Casa Gato Preto, Lancheria Kero Mais.
O público contará com uma
aérea Vip com mesas e outra aérea com cadeiras
Aproveitando a oportunidade:
Gostaria de agradecer em especial aos pais de minhas alunas,
sem eles seria uma tarefa impossível a realização do espetáculo.
Agradeço à minha família,
meus pais, ﬁlhos que trabalham
por amor, colaborando nos mínimos detalhes.
Aos patrocinadores que há dezenove anos acreditam em nosso
trabalho e no desenvolvimento
artístico da cidade de São Lourenço.
Gostaria de convidar a todos
para conhecer o Studio. As matrículas para 2017 já estão abertas para ballet clássico livre e ballet com a utilização do método
da Royal Academy of Dance, jazz,
sapateado, danças urbanas, todos nas modalidades infantil e
adulto.
O Studio de Dança Denise
Fonseca é o centro de exames
com registro internacional nº
23662 de Ballet Clássico com
Método da Royal Academy of
Dance proporcionando há dezenove anos, certificado internacional aos seus alunos.

São Lourenço é ouro
na 11ª OBMEP

Guilherme e Juan representaram São Lourenço na OBMEP
Nova iluminação vai atrair turistas e moradores para o Natal

O prefeito Zé Neto participou no sábado (26) da inauguração da Iluminação de Natal
do Parque das Águas. Para celebrar a inauguração a Nestlé
Waters e o Parque da Águas
realizaram uma linda e emocionante Cantata Natalina com
a apresentação do Coral Infantil Unimed e do Saxofonista Ney
Mello.

Para a confecção da decoração, que inclui árvore de Natal, trenó, guirlandas e muitas
luzes, a Nestlé Waters trabalhou em conjunto com a ONG
Asta, que apóia a fabricação de
objetos de design a partir de
materiais recicláveis.
A entidade convidou novamente 3 artesãos locais, que
participaram do projeto em

2015, eles foram capacitados
para produzir os enfeites utilizando exclusivamente garrafas
de São Lourenço e caixas de
papelão que seriam descartadas pela fábrica.
Para a confecção da árvore
foram utilizadas : 4.000 garrafas, para a estrela: 12,5m de
tetra Pack e para o trenó e renas: 12 caixas de papelão.

No último dia sete, em
uma cerimônia nacional na
cidade do Rio de Janeiro, a
OBMEP – Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, teve a honra
de premiar com medalha de
ouro os alunos Guilherme
Abraão da Silva, da E. E. Prof.
Mário Junqueira Ferraz e Juan Belieni de Castro Araújo
da E. M. Dr. Emílio Abdon

Póvoa, de São Lourenço.
As medalhas foram entregues aos alunos pelo Ministro da Educação, José Mendonça Bezerra Filho, representantes da SBM - Sociedade Brasileira de Matemática
e autoridades da cidade do
Rio de Janeiro.
Estiveram presentes no
evento além dos familiares
dos medalhistas, represen-

tantes da escola E. E. Prof.
Mário Junqueira Ferraz, as
professoras Ilza Isabel Abraão,
Eliete Loudes de Almeida Augusto e da E. M. Dr. Emílio
Abdon Póvoa , a professora
Maria do Carmo Scottini e a
supervisora escolar Mariane
Silva Papine.
Parabéns aos alunos Guilherme e Juan pela conquista e que o sucesso continue.
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Veja dicas para evitar acidentes
com enfeites de Natal
Faltando menos de um mês
para o Natal, o Corpo Bombeiros alerta a população para os
enfeites típicos do período que
podem provocar acidentes com
a rede de eletricidade. Os militares dão dicas de como comprar e instalar as luzes pisca-pisca ou adornos para árvores.
E, principalmente, recomendam
evitar produtos de baixa qualidade e os improvisos.
O primeiro passo é veriﬁcar
o estado de conservação dos
enfeites, se eles forem ser reaproveitados de um ano para o
outro. É essencial saber se os
ﬁos estão ressecados, rachados
ou rompidos. As lâmpadas também não podem apresentar rachaduras ou até mesmo as pequenas ﬁssuras.
Antes de comprar, é preciso
procurar uma loja que venda
produtos homologados e com
selo do Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). “Produtos sem
qualidade podem provocar superaquecimento e isso pode
causa acidentes até fatais.
Nas embalagens, os piscas-piscas devem trazer informações como potência, tensão de
alimentação e instruções de uso.
O selo de qualidade deve estar
estampado na caixa e as instruções, escritas em português. No
caso das árvores de natal, é importante procurar pela etiqueta “resistente ao fogo”.
Outra dica é no momento de
montar a árvore. É importante
evitar o uso de luzes elétricas
e piscas em árvores decorativas
de metal. Elas podem conduzir

energia e provocar choques elétricos de gravidade imprevisível. As luzes não devem estar
próximas de enfeites produzidos com papel, cartolina, algodão, e palhas secas.
Outra dica dos Bombeiros é
evitar o uso irregular das instalações elétricas. O dono da
casa ou estabelecimento comercial não pode, em qualquer
hipótese, colocar vários equipamentos em uma tomada só.
Os bombeiros não desaconselham a utilização de extensões,
réguas de energia e benjamins
ou Ts, em que são acoplados
vários aparelhos simultaneamente.
Para adornar o exterior da
casa, recomenda-se cuidado
redobrado. Por estar mais vulnerável ao calor e à chuva, se
não forem adotadas medidas
preventivas, poderá haver um

maior risco de choque elétrico
e curto-circuito. A ação do tempo pode ressecar a ﬁação e a
presença de água potencializa
os efeitos da condução da corrente elétrica.
Em hipótese alguma, a iluminação deve ser feita por pessoas que estão com os pés ou
mãos molhados. Ao manusear
a instalação natalina, é preciso
certiﬁcar-se de que ela está inteiramente desconectada das
fontes de alimentação de energia. Os equipamentos só devem
ser ligados depois que a montagem estiver concluída. Após
isso, evite tocar na ﬁação ou
substituir lâmpadas queimadas.
Por ﬁm, os Bombeiros advertem que os donos da casa
ou do estabelecimento devem
desligar os equipamentos quando não houver pessoas no local. (Fonte: G1)

Alunos do curso de Ciências Contábeis
apresentam resultados dos projetos de
pesquisas na área contábil
No decorrer desta semana alunos do 8º período de Ciências Contábeis da Faculdade de
São Lourenço, apresentaram os Projetos de Iniciação Cientíﬁca em sua área de formação.
Os constantes avanços ocorridos na sociedade têm provocado alterações substanciais no
ensino da contabilidade, desta forma, torna-se necessário o estímulo à pesquisa cientíﬁca
para o progresso da Contabilidade e para as mudanças que deverão ocorrer no processo de
ensino-aprendizagem para que os alunos possam exercer a autonomia do ato de aprender.
Abordando variados temas como: Previdência Social: sua relevância como fator socioeconômico e a real interação com a contabilidade, Inﬂuência dos Tributos sobre a renda dos
brasileiros, A importância da Contabilidade de Custos para as empresas e MEI: Micro Empreendedor Individual os alunos apresentaram os resultados de suas pesquisas à uma banca de Professores
O interesse pela pesquisa cientíﬁca em Contabilidade está ocorrendo numa velocidade
crescente e com isso proporcionando uma necessidade de mudança no Ensino da Contabilidade. Há por parte dos alunos o entendimento sobre a necessidade de atualização, o que
levou uma equipe a pesquisar “O Ensino da Contabilidade na Perspectiva do Mercado Contábil”, trazendo à tona a reﬂexão sobre as metodologias adotadas pelos professores de contabilidade apontando algumas modiﬁcações essenciais para que o espírito cientíﬁco possa
fazer parte inseparável das Instituições de Ensino Superior.
Para o aluno Thales Pacheco “participar no desenvolvimento da pesquisa gerou, não somente o senso crítico, mas também a possibilidade do crescimento pessoal e proﬁssional.”
Professor Nei Domiciano da Silva – Coordenador do Curso de Ciências Contábeis

O São Lourenço Jornal homenageia a senhora Blenda Helena
Chaib, uma pessoa com
um coração muito bondoso e que muito ajuda
as pessoas carentes de
São Lourenço.
Dona Blenda, a senhora muito nos orgulha
pela pessoa que a senhora é. Sempre atenciocsa com os mais necessitados. Sempre tem
uma palavra amiga para confortar aquele que
passa por uma dificuldade.
Que Deus abençoe a
senhora e lhe conceda
a graça de alcançar todos os seus sonhos. Ajudar os mais necessitados é uma atitude a ser
vangloriada.Bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão
a misericórdia. Continue
assim, dona Blenda.
A senhora só tem a
ganhar.
O São Lourenço Jornal lhe deseja um. Feliz
Natal e um Ano Novo
repleto de realizações.
SÃO LOURENÇO JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA - COMARCA DE SÃO LOURENÇO SECRETARIA DA 1ª VARA - EDITAL CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.
Saibam todos quantos o presente Edital de Citação virem que, perante a 1ª Vara Cível da
Comarca de São Lourenço, corre uma Ação de RESTAURAÇÃO DE AUTOS, processo nº
0637.15.001879-3, relativos à Ação de Execução nº 0637.98.002100-9, requerida por Unibanco União de Bancos Brasileiros S/A, contra Agesilau Barbosa Magalhães e Maria Aparecida da Silva, e, pelo presente, CITA a Ré, MARIA APARECIDA DA SILVA, casada com Agesilau
Barbosa Magalhães, documento e CPF ignorados, que se encontra em lugar incerto e não
sabido, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contestar o pedido de restauração de autos. Ciente
de que, nesse mesmo prazo, caberá à parte exibir as cópias, contrafés e demais reproduções
dos autos e documentos de que disponha. E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente edital, que será publicado na Imprensa Oﬁcial do Estado de
Minas Gerais e aﬁxado no saguão do Fórum. São Lourenço, 17 de novembro de 2016. Eu, Sônia Nascimento Brito de Carvalho, Oﬁciala de Apoio Judicial, o digitei. Eu, Rosemary Aparecida Bittencourt, Escrivã Judicial, o subscrevo. Eu, Cecília Natsuko Miahira Goya, Juiza de Direito e Titular da 1ª Vara Cível, o assino.
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APAE São Lourenço elege nova diretoria
para o período 2017/2019
Conﬁra qual é a composição da nova diretoria da APAE a partir do próximo até até 2019

Diretoria Executiva
Presidente: Eduardo Gonçalves
Vice-Presidente: Carlos Eduardo da Silva(Kadu)
1º Diretor Financeiro: Davi Sarno Maciel
2º Diretor Financeiro: José Dimas
1º Diretor S2º Diretor Secretário: Jorg Maciel da Silva
Diretor de Patrimônio: Antônio Carlos Ferraz Paolilo
Diretor Social: Alexandre Paiva Frade

Conselho Fiscal:
Leila Maria da Silva; Jorge Vieira da Silveira; Lucia Helena T.

Conselho de Administração
Adriana Ribeiro; Eliana Guimarães Rabello; Cláudia Fernandes Gonçalves;Rosana Tavares; Elizete Rodrigues Fernandes

Na noite da última segunda-feira (29), uma nova diretoria
foi eleita por aclamação para o triênio 2017/2019 na APAE
São Loureço. Na legenda das fotos você pode identificar os
eleitos e futuros membros da APAE. “A diretoria eleita agradece o apoio recebido e conta com as orações, apoio, e par-

ticipação de toda a sociedade para que tenhamos uma Apae
cada vez melhor, digna de nossos assistidos e seus familiares
e uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva”, afirma a
entidade em uma nota publicada em sua rede social Facebook.

17ª RPM comemora sete anos de existência

Colaboradores Beneméritos

Na manhã da última quarta-feira (30), realizou-se solenidade cívico militar em comemoração aos sete anos da 17ª Região
da Polícia Militar e 17ª Companhia Independente de Meio Ambiente e Trânsito e três anos da
17ª Companhia de Missões Especiais componentes da guarnição policial militar em Pouso Alegre. Ressalta-se que a 17ª Região
da Polícia Militar possui responsabilidade territorial sobre setenta e dois municípios do Sul
de Minas. O evento ocorreu no
auditório do 20º Batalhão de Polícia Militar e contou com a presença de diversas autoridades
civis e militares bem como familiares dos agraciados.

Destaques Proﬁssionais

Durante o evento, algumas
personalidades foram agraciadas
com o diploma de colaborador
benemérito e destaques proﬁssionais nas modalidades administrativa, operacional e motorista padrão. Foram entregues
ainda as medalhas de mérito militar nos graus bronze e prata aos
policiais militares que se destacaram durante a carreira e demonstraram conduta de compromisso e exemplo para com a
Instituição.
“Referente ao título de Destaque Administrativo, ﬁco feliz
por ter recebido tal atribuição.
Sem dúvida é muito bom obter
reconhecimento pelo zelo e dedicação com os quais desempe-

nhados nossas funções. Também
com respeito à Instituição PMMG,
atitudes como estas demonstram
a preocupação com uma boa gestão de pessoal, o que certamente confere uma maior motivação
aos seus colaboradores”, comemora a funcionária civil, Lara Ribeiro.
“Receber a medalha de mérito Militar grau prata para nós
é muito mais do que uma comenda um agraciamento da instituição representa uma conquista de 20 anos na Polícia Militar.
Para nós é um motivo de muita
alegria estar aqui no 20 Batalhão
e receber das mãos do nosso comandante regional o senhor Cel
Mutti essa comenda que com
certeza será guardada por mim

com muito carinho e inclusive
para inspirar bons exemplos para os meus três ﬁlhos”, ressalta
o Cap Andreilson.
O Comandante Regional registrou especial agradecimento às
autoridades, homenageados e a
todos os presentes, enfatizando
que as conquistas comemoradas
nesta data são frutos do esforço
e dedicação diários empreendidos por cada policial militar e funcionário civil das Unidades que
integram a 17ª Região da Polícia
Militar. O Cel Mutti reforçou ainda que o comprometimento pessoal de cada proﬁssional é o diferencial para uma prestação de
serviços de qualidade e para que
as expectativas da sociedade ordeira sejam atendidas.

Destaques Proﬁssionais
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