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O coral Vozes da Cela, do Presídio de São Lourenço, no sul de Minas, completa no dia 18 de maio, dez anos de fundação. Atualmente, o grupo é composto por 10 detentos, e já ultrapassou mais de 500 apresentações. Seu repertório é composto por peças clássicas, sacras, folclóricas e populares. Os ensaios são realizados na escola que funciona dentro da unidade, sendo acompanhados pelo Maestro José Henrique Martins
(Zeca) e pelo tecladista Pablo Teixeira, responsável pelo acompanhamento, técnica vocal e arranjos.
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EDITORIAL Contra a guerra comercial
jornalismo@portalalternativa.com.br

Nenhum país será imune
aos efeitos desastrosos de uma
guerra comercial entre as maiores potências. Um conflito aberto entre Estados Unidos e China – talvez ampliado com a
participação da União Europeia
– é hoje uma das principais
ameaças à recuperação da economia global, dez anos depois
de iniciada a última grande crise. Isso é motivo mais que suficiente para o manifesto em
defesa do sistema multilateral
apresentado por 41 membros
da Organização Mundial do
Comércio (OMC). Países desenvolvidos e em desenvolvimento, incluído o Brasil, assinaram a declaração coordenada pela Suíça e anunciada em
reunião do Conselho Geral da
entidade, em Genebra. Será
uma surpresa se esse apelo
em favor da paz levar a uma
redução das tensões, especialmente porque isso dependeria, em primeiro lugar, de uma
mudança de ânimo do presidente americano, Donald Trump,
inimigo aberto do sistema multilateral.
Uma delegação formada pelo secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, e outros membros de primeiro nível do governo americano esteve na
China para um encontro, na

semana passada, com representantes da administração
chinesa. Mais que negociações,
houve a repetição de uma lista de exigências da Casa Branca a respeito das políticas industrial e comercial da China.
As cobranças foram rejeitadas
pelos chineses. A lista americana incluía um corte de US$
200 bilhões, até 2020, do superávit comercial chinês com
os Estados Unidos. As pretensões iam muito além, portanto, da correção de possíveis
violações de normas da OMC.
Fracassada essa tentativa
de dobrar o governo chinês, o
próximo passo poderá ser a
imposição de fato das barreiras anunciadas pela Casa Branca. Se isso ocorrer, a administração chinesa deverá responder com barreiras calculadas
para produzir um estrago equivalente. A guerra terá começado.
Falta saber como agirá a
União Europeia. Se as ações
de Trump atingirem o bloco,
a resposta poderá ampliar consideravelmente o conflito. Isso dependerá, naturalmente,
da disposição do presidente
americano de sustentar guerras com as duas maiores potências concorrentes dos Estados Unidos, a China e a União

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Um conflito aberto entre EUA e China – talvez ampliado com
a participação da UE – é hoje uma das principais ameaças à recuperação da economia global
Europeia.
Se a guerra começar, seja
com dois ou com três contendores, nenhum país ficará na
condição de espectador imune
a balas perdidas ou a estilhaços de bombas. Em alguns casos, nem serão só balas perdidas ou meros estilhaços, porque alguns exportadores que
não sejam chineses ou europeus já estarão sujeitos a barreiras tarifárias ou a cotas comerciais.
Será esse, provavelmente,
o caso dos produtores brasileiros de aço e de alumínio.
Isso dependerá de como o governo americano decida impor
as limitações, porque a negociação oficial entre Washington e Brasília foi interrompida
por decisão do presidente
Trump. Os produtores coreanos deverão estar sujeitos às
cotas negociadas entre governos.
Embora seja difícil prever
seus efeitos imediatos, o manifesto dos 41 países a favor
do sistema multilateral e da
solução de conflitos por intermédio da OMC tem um significado político relevante. Uma
guerra comercial poderá interromper a recuperação das tro-

cas de mercadorias e prejudicar a retomada do crescimento da economia global. Os autores do manifesto, um documento de apenas quatro parágrafos, mencionam os bons
sinais do comércio e da retomada econômica e em seguida declaram sua preocupação
diante das tensões crescentes.
Mas o texto vai além dessas
advertências. Os 41 países signatários defendem o fortalecimento da OMC, novas negociações comerciais e o preenchimento urgente de vagas no
Órgão de Apelação, o nível mais
alto de solução de controvérsias. A nomeação de árbitros
para os postos vagos tem sido
dificultada pelo governo americano, em mais uma tentativa
de constranger uma organização global ainda livre de sujeição aos Estados Unidos.
Alguns países avançados,
como Suíça, Canadá, Austrália,
Noruega e Coreia, participam
do manifesto, ao lado de emergentes, como Argentina, Brasil e México. Estados Unidos,
China, União Europeia e grandes potências do bloco europeu ficaram fora. Afinal, são
os participantes prováveis da
guerra. (Estadão)

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Mensageiros da paz

Adore o Senhor!

Adoração é uma graça necessária para todos
Uma das excelentes formas
de adoração é através da Eucaristia. Jesus está realmente
presente na Hóstia Consagrada. Essa é a mais sublime forma de adorar o Senhor, a mais
linda escola de adoração.
Todavia, podemos adorar
o Senhor em todas as situações de nossa vida. Aos pés
da Cruz, Nossa Senhora oferecia a Deus, o mais perfeito
ato de adoração. Ela ofereceu
a pérola preciosa do seu coração que era Jesus, o seu Filho amado. Podemos adorar
o Senhor com toda a nossa vida, em nossos grupos de oração.
É possível adorar sozinho
no seu quarto, mesmo nos afazeres na casa – limpando, lavando ou cozinhando. A graça
da adoração toma você por
inteiro mesmo durante um
trabalho, porque adorar a Deus
é fazer todas as coisas por Seu
amor.

Talvez você diga que não
tem tempo para adorar, pode
até ser que, o seu dia seja
cheio de atividades para realizar. Deus está alargando a
nossa consciência sobre a adoração.
Portanto, para todos Deus
está dando a graça de, mesmo em meio a tantas atividades, adorar. Porque a adoração é demonstrar – pelo que
fazemos e com aquilo que somos – que nós O amamos e
que só Ele tem direitos sobre
nós.
Não estou dizendo para você não fazer adoração ao Santíssimo Sacramento. Deus está alargando as possibilidades.
Deus tem até facilitado as coisas para que todos possam
adorar, e Ele tem chamado
muito mais gente para a adoração, pois ela é uma graça
necessária para todos.
Seu irmão,
Monsenhor Jonas Abib
Fundador da Comunidade
Canção Nova

SÃO LOURENÇO JORNAL
Entre em contato com a nossa redação
(35) 3332-8484
jornalismo@saolourencojornal.com.br
Imprensa séria a favor de São Lourenço
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SIMONE GANNAM
Falando ao Coração

sigannam@yahoo.com.br

ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS
Jesus veio ao mundo para
remir a humanidade através de
sua morte na cruz, dando cumprimento ao plano de amor do
Pai que tanto nos amou a ponto de nos querer resgatar a todos pelo sangue de Cristo derramado no madeiro. No entanto, na última ceia, afirmou aos
discípulos que ficaria conosco
para sempre e partindo o pão
e o vinho transformou-os em
seu corpo e seu sangue a ser
partilhado com seus amigos no
banquete da Sagrada Eucaristia, Sacramento Sublime que
nos une a Ele até os dias de
hoje, sem barreiras, sem fronteiras, tornando-nos um só.
Jesus Sacramentado é a mais
linda de todas as visões que
podemos ter ao longo da vida.
Comungar é a maior de todas
as graças que um ser humano
pode receber. Se repararmos
durante uma missa na fila da
comunhão poderemos perceber claramente um pedacinho
do Reino do Céu aqui mesmo,
pertinho de nós, pois de repente vemos pessoas tão diferentes que se tornam plenamente
iguais. Na fila para receber a
Eucaristia, não se cobra ingresso para experimentar o Rei, não
há seguranças abrindo o caminho para uns e barrando outros, não há qualquer espécie
de distinção ou discriminação.
Todos precisamos dEle, de Sua
força, de Seu poder e portanto, ele não se oferece a esta
ou aquela pessoa, mas a todos,
indistintamente.
Vivemos a reclamar da vida,
das pessoas, dos acontecimentos. Vivemos a criticar a tudo
e a todos, apontando o que não
temos e o outro tem, o que não
conquistamos e o que o outro
conquistou. Em contrapartida,
como perfeitos ignorantes, estamos abrindo mão da maior

de todas as honras: experimentar as maravilhas da comunhão
com o Cristo Ressuscitado. Queremos títulos, cargos, dinheiro, poder, reconhecimento, mas
somos incapazes de reconhecer que a maior de todas as glórias nos é oferecida diariamente na missa, na celebração eucarística, em que Cristo oferece a nós Seu corpo e Seu sangue. O Deus feito homem, perfeito e imortal, não se importa
de misturar-se com nosso corpo e nosso sangue impuros,
desde que haja em nós arrependimento, fé e acima de tudo, amor profundo pelo Sacramento da Eucaristia.
Talvez faça muito tempo desde a última vez em que você
comungou. Independente de
suas razões, não se deixe acomodar. Procure um Sacerdotehomem como nós que, apesar
de pecador, tem o poder de
perdoar e de absolver-nos, lembrando as palavras que dizem:
o que ligares na terra será ligado no céu_ e corra ao encontro
dAquele que o espera desde
sempre e para sempre e se alegrará infinitamente com a sua
volta. Jogue para o alto suas
falsas convicções e entregue-se, na certeza de que jamais
será decepcionado.
De tudo o que vemos e ouvimos, não existe melhor receita para bem viver. A comunhão com Cristo nos espiritualiza a tal ponto de nos fazer
felizes, apesar das dificuldades
que fatalmente enfrentaremos
ao longo do caminho. Ao invés
de tomar um calmante ou comprar uma roupa de marca para
se sentir melhor, entre em comunhão com Jesus Sacramentado e verá que sua vida nunca
mais será a mesma...
Experimente e acredite: Ele
está no meio de nós!
Simone G. Lage Ribeiro

DÉBORA CENTI

Nossa Senhora “Deseja que
seus devotos se transformem
em mensageiros da paz e da
alegria de Deus, neste mundo
que hoje está em paz”.
Lembremo-nos da primeira
mensagem que Ela deu no dia
26 de junho de 1981, 3º dia das
aparições, quando nos disse:
“PAZ! PAZ! PAZ! PAZ ENTRE DEUS
E VOCÊS E ENTRE VOCÊS”. Somente Paz. Transformar-se em
mensageiro da paz, significa ter
a capacidade de amar, ser misericordioso, perdoar, ter a coragem de pedir perdão. Quem
assim se transforma em mensageiro da paz, traz a paz em
seu coração e depois a oferece
à sua família, à comunidade, à
Igreja e ao mundo.
Quem traz a paz traz consigo também a alegria de Deus
ao mundo, porque a alegria que
vem do amor é também a condição da paz. Esta paz, esta alegria não são nossas. No mundo

somos tentados a procurar os
prazeres que nos prometem
alegria. Mas a verdadeira alegria, que o nosso coração procura, vem de Deus e somente
de Deus. Nossa Senhora vê o
mundo hoje, um mundo sem
paz. Graças às nossas experiências, àquilo que estamos vivendo pessoalmente ou como
famílias, e prestando atenção
a tudo que acontece no mundo, nós vemos bem que o mundo está realmente sem paz.
Mas, Nossa Senhora não é sem
esperança, e por esta razão nos
convida a nos transformar em
mensageiros da paz e da alegria para os outros.
Se Ela nos abençoa com Sua
bênção materna, estamos confiantes de que receberemos e
teremos a esperança de que a
paz é possível.
Vamos confiar em poder viver as mensagens de Nossa Senhora. Vamos confiar em que
todos nós possamos transformar-nos verdadeiramente em
“mensageiros da paz e também
portadores da alegria de Deus”.
Fonte: Anunciando Medjugorje

Irresistível mundo da beleza

Por que toda vez que
me maquio, eu choro?

Algumas pessoas possuem
a área dos olhos muito sensíveis e choram quando usam
algum tipo de maquiagem. Se
você é uma dessas mulheres,
saiba que existem truques na
hora de passar o lápis, delineador ou qualquer produto que
te cause irritação. Siga as dicas
abaixo e também conte-me
através do Facebook quais são
as dicas que você usa para não
cair em lágrimas.
Higienize os produtos;
Fuja de produtos com fragrância, mesmo que seu nariz
não detecte o cheiro forte, tenha certeza que seus olhos te
darão esse alerta;
Ter bons produtos de maquiagem é fundamental, vale
a pena investir em produtos
seguros e de alta qualidade;
Cuidado para não cair sombra em pó dentro dos olhos;
Delineador dá um efeito incrível ao olhar, mas aprenda a
usá-lo corretamente! Fazer o
traço errado e depois tentar

consertar irrita os olhos. Se você ainda não tem prática e habilidade, use uma sombra preta esfumada com um pincel
chanfrado úmido no lugar do
delineador;
O rímel é uma glória na maquiagem, mas é importante escolher o produto certo com um
aplicador que facilite a aplicação;
Cuidado com as pontas afiadas dos lápis na hora da aplicação. Não se esqueça de limpá-lo sempre antes de usar, fique de olho também na textura, cheiro e cor. Prefira lápis
macios aos rígidos;
Use demaquilantes específicos para a área dos olhos, como o “Demaquilante para área
dos olhos da Mary Kay”, que
remove delicadamente a maquiagem sem repuxar ou agredir os olhos.
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Professora da Faculdade Victor Hugo/
Unis confecciona cardápios em Braille
para restaurantes de São Lourenço

O município de São Lourenço tem avançado bastante no
que diz respeito a questões de
acessibilidade em estabelecimentos comerciais. No último
mês dois restaurantes da cidade aderiram ao uso de cardápios com escrita em Braille, voltados para deficientes visuais.
Kátia Terezinha de Carvalho,
deficiente visual desde o nascimento, pós-graduada em Educação Especial e professora de
Braille no curso de Pedagogia
da Faculdade Victor Hugo/Unis
desde 2012. Juntamente com
a Profa. Teresa Cristina, Kátia
desenvolveu cardápios em Braille para os restaurantes KibeLeza e Paladar Mineiro, no mês
de abril.
Tudo começou quando as
duas professoras estavam em
um restaurante e observaram
um garçom que atendia dois casais com deficiência auditiva.
Os quatro interagiam através
de Libras e, como eram alfabetizados também em português,
apontavam suas escolhas no
cardápio sendo atendidos tran-

quilamente. Surgiu então o questionamento: como seria o atendimento se os casais fossem deficientes visuais?
“Às vezes nós deficientes estamos acompanhados de pessoas videntes não tendo a necessidade dos garçons e demais
funcionários de lerem cardápios,
por exemplo. Ainda assim, estando acompanhados, é gratificante poder exercer sua autonomia em um estabelecimento
social, poder fazer suas próprias
escolhas de forma independente, como os demais clientes. Essa situação se agrava quando
uma pessoa deficiente não está
acompanhada, o que é bastante comum”, explicou a Profa.
Kátia.
Após uma breve pesquisa com
donos de estabelecimentos comerciais, as professoras lançaram na cidade de São Lourenço
o primeiro cardápio em Braille
com o objetivo de dar acessibilidade e autonomia às pessoas
com deficiência visual para que
possam escolher seus pratos e
suas bebidas.

Responsável pela confecção
dos cardápios, a Profa. Kátia explica que utiliza suas próprias
ferramentas e tecnologias. Punção e reglete substituem o tradicional lápis e caneta; leitores
de tela permitem que ela visualize o conteúdo dos cardápios
enviados pelos clientes, e, de
forma manual, a professora realiza então a tradução da escrita convencional para o Braille.
“É muito bom ver os estabelecimentos aderindo a esse projeto, podemos ver que a prática
realmente funciona quando é
aceita. Sempre fui muito bem
acolhida nos meus trabalhos, e
como professora me sinto muito bem por ter a autonomia de
ministrar conteúdos sozinha para uma sala cheia de alunos, sem
necessitar de outra pessoa para transmitir minha mensagem.
Amo trabalhar, amo me dedicar,
e gostaria que o mercado de trabalho tivesse mais oportunidades para os deficientes de uma
forma geral”, concluiu a Profa.
Kátia.

Coral Vozes da
Cela completa
dez anos

Gastronomia mineira se firma
como produto de exportação

O coral Vozes da Cela, do Presídio de São Lourenço, no sul de
Minas, completa no dia 18 de maio,
dez anos de fundação. Atualmente, o grupo é composto por 10 deAções do Governo de Minas Gerais, por meio do Indi, facilitam intercâmbio e negócios entre tentos, e já ultrapassou mais de
empresários mineiros e de outros países em missões internacionais para participação em feiras 500 apresentações. Seu repertório
mundiais de alimentos e bebidas
é composto por peças clássicas,
Em qualquer cidade que al- nacionais, de forma consisten- Europa, no ano passado (2017). sacras, folclóricas e populares. Os
O sócio proprietário da em- ensaios são realizados na escola
guém visite em Minas Gerais te, esse traço indissociável da
uma característica comum e identidade cultural de Minas, a presa cafeicultora participou das portadores de alimentos e bemarcante – porque agrada pa- Agência de Promoção de Inves- missões internacionais organi- bidas do mundo. A função do
ladares de todo tipo – é a mesa timento e Comércio Exterior de zadas pelo Indi, que levaram Indi, como ponte, é extremafarta de comidas típicas. As fa- Minas Gerais (Indi) vem reali- empresários da gastronomia, mente facilitadora para negomosas combinações do pão de zando missões no exterior, que produtores de bebidas e alimen- ciações, uma vez que a instância
queijo com café, da goiabada têm o intuito de exportar a gas- tos, além de chefs de cozinha, do poder público é como uma
com queijo, os doces de frutas tronomia mineira. Hoje é uma para duas das maiores feiras do chancela da qualidade dos nose de leite, as geleias e as recei- ação de Governo, dentro do pro- ramo no mundo: Sial, na China, sos produtos”, ressalta Davi Chartas “de quintal” - frango caipira grama +Gastronomia, criado na e Anuga, na Alemanha.
“Levei os cafés especiais no bel.
com quiabo, taioba, ora-pro- gestão atual.
As missões são divididas em
-nóbis, couve com angu, torresForam nessas expedições in- intuito de promover a exporta- duas etapas: uma com foco promo, entre outras - são infalíveis: ternacionais que Davi Charbel ção desse produto com valor fissional, nas feiras e rodadas
água na boca na certa.
levou o nome do Café Salomão, agregado. Foram viagens muito de negócios; outra nos jantares,
Com o objetivo de projetar da cidade de Manhuaçu, no Ter- frutíferas, pois nos colocaram onde os chefs é que estão em
para além das nossas fronteiras ritório Caparaó, para a Ásia e em contato com os grandes im-
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que funciona dentro da unidade,
sendo acompanhados pelo Maestro José Henrique Martins (Zeca)
e pelo tecladista Pablo Teixeira, responsável pelo acompanhamento,
técnica vocal e arranjos.
Segundo o maestro do coral,
que também é o Diretor de Atendimento e Ressocialização do Presídio de São Lourenço, o “Vozes da

Cela” promove o encontro dos presos com o mundo da música e os
motiva a buscar a ressocialização.
“É uma maneira de integrar presídio, família e sociedade, valorizando a capacidade humana de transmitir e adquirir conhecimentos,
capacidades de conquistas, espaço
de trabalho e de cidadania”, completou.

evidência. Nestes encontros, para valorizar os produtos levados
pela comitiva, são eles os ingredientes dos pratos servidos.
Davi Charbel destaca também
outro destino importante da expedição, em Amsterdã, Holanda.
Lá, a viagem serviu para conhecer a infraestrutura logística da
Holanda no tocante à importação de alimentos e bebidas. O
país europeu é como se fosse a

porta de entrada do continente,
e apresenta, ao mesmo tempo,
pouca burocracia e segurança.
A comitiva visitou as universidades holandesas que se dedicam fortemente à pesquisa e
desenvolvimento no setor de alimentos e bebidas. Há um investimento amplo do país em segurança alimentar, tecnologia,
saúde e nutrição.

Falecimento

Música

A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Falecimento

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

EXPEDIENTE

Nossas condolências aos familiares do professor de Ioga, Fernando Barreira Sanchez, falecido no dia 28 de abril último.
Paz a sua alma!!!

O CORAL VOZES DA CELA DO PRESÍDIO DE SÃO LOURENÇO,
completa no próximo dia 18, seu décimo aniversário de fundação, e para comemorar essa data, irá acontecer na Basílica de
Lourenço Mártir, ás 19:30 horas, um grande concerto musical,
contando com a participação especial da soprano internacional
Patricia Vilches.

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 amigo "Liu", partiu repentinamente no dia de 12 de
abril último.
Liu, foi funcionário da Padaria Santo Antônio, onde conquistou grandes amizades pelo seu carisma e simpatia.
Nossos sentimentos a família enlutada!

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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Maior da América Latina, laboratório tecnológico de
R$ 425 milhões será construído em MG

Laboratório, que será construído em Itajubá, vai desenvolver tecnologia para empresas do
setor elétrico e eletrônico nacionais e estrangeiras.

Um laboratório tecnológico
para o setor elétrico e eletrônico está sendo construído em
Itajubá (MG). O objetivo é desenvolver tecnologia para empresas de todo o país e também
da América Latina. O investimento é de cerca de R$ 425
milhões e conta com a ajuda
de financiamento do BNDES.
O Instituto Senai de Inovação foi projetado para ser o
maio centro de desenvolvimento empresarial e de inovação
da indústria elétrica e eletrônica. O laboratório é uma parceria da Federação das Indústrias com o governo de Minas
Gerais.
"A indústria nacional, não
só elétrica, mecânica, de eletrônica, precisa de um laboratório como este, mas também
as outras indústrias também
terão aplicações que poderão
fazer neste laboratório", disse
o presidente da Fiemg, Olavo
Machado Júnior.

A estrutura já começou a ser
construída em Itajubá, em uma
área com 210 mil metros quadrados. A previsão do término
é para 2020. Os laboratórios
vão desenvolver tecnologias no
setor de produção de energia
elétrica.
Uma comitiva com representantes da Fiemg e de indústrias
esteve no local. Eles também
visitaram uma fábrica que produz helicópteros e também uma
outra voltada para o setor de
energia elétrica. A indústria fabrica transformadores de energia, que serão utilizados por
concessionárias de todo o país. Alguns testes, de tão complexos, são feitos até fora do
país. Mas com a chegada do
instituto, isso deve mudar. O
diretor destacou os ganhos com
a tecnologia desenvolvida no
Sul de Minas.
"Isso vai fazer com que Minas Gerais se posicione como
um centro de tecnologia, um

centro de inovação, um centro
de ensaios, se comparando aos
principais países do mundo",
disse o diretor financeiro da
empresa, André Luiz Gesualdi.
Para o prefeito de Itajubá, Rodrigo Rieira, a chegada do laboratório também deverá beneficiar as empresas da cidade.
"Esperança muito grande de
desenvolvimento pela inovação, porque não existe outro
caminho hoje que eu vejo para
a indústria, a não ser pela inovação. E pela competitividade
que nós estamos tendo com
outros países emergentes como a China, Índia e outros, acredito que este produto, que é o
novo laboratório de alta tensão, com os investimentos que
estão tendo, serão um novo
passo para o Brasil e em especial para Itajubá também das
empresas que vão gravitar em
torno desse laboratório", disse
o prefeito. (Texto: G1 Sul de Minas)

ESPORTE CLUBE SÃO LOURENÇO

Secretaria de Saúde de MG confirma
morte por febre amarela em Heliodora
Vítima é a 16ª confirmada pelo órgão e o 17º caso registrado no Sul de Minas.

Edital de Convocação: Assembléia Geral

O Diretor Presidente do E.C.S.L., no exercício de suas atribuições, capitulo X dos Artigos
38ºe 39º do Estatuto do Clube, convoca os associados para a eleição do Conselho Deliberativo do biênio - maio de 2018 a maio de 2019, a realizar-se no dia vinte e cinco de maio de
2018, de 09:00hs às 18:00hs, em sua sede social na Rua Coronel José Justino, 70, centro.
Poderão votar e serem votados: Todos os Sócios Proprietários em dia com suas obrigações
Estatutárias e que tenha no mínimo 1 (um) ano de Titularidade.

Luiz Carlos da Cunha
Diretor Presidente

HOTEL GUANABARA (SÃO LOURENÇO) SA
AVENIDA: GETÚLIO VARGAS N.º 423 – CENTRO
SÃO LOURENÇO – MINAS GERAIS
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
AVISO DE CONVOCAÇÃO
1Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social à Avenida Getúlio
Vargas n.º 423 em São Lourenço – MG, os documentos a que refere o Artigo 133 da Lei n.º
6404/76.
2Ficam os senhores acionistas convocados para as Assembléia Geral Ordinária que será realizada no dia 24 de abril de 2018 às 09:00 h. (nove horas), na sede social a fim deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a)
Discussão e votação do relatório da administração, Demonstrações Financeiras e Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2017.
b)
Eleição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal para o exercício de 2018 bem
como fixação dos respectivos honorários.
c)
Consequente reforma dos Estatutos Sociais.
d)
Assuntos de interesse geral da Sociedade.
São Lourenço(MG),14 de Março de 2018.
Carmen Sabra Barcia
Diretora Presidenta

A Secretaria de Estado de
Saúde confirmou mais uma morte por febre amarela no Sul de
Minas. A vítima foi um morador de Heliodora (MG) e a 16ª
confirmada pelo órgão.
Além destes casos, mais uma
morte já havia sido confirmada
pela Prefeitura de Itajubá após
um laudo emitido pela Fundação Ezequiel Dias (Funed). Com
isso, já são 17 óbitos causados
pela febre no Sul de Minas.
A Secretaria de Saúde confirmou também mais um caso
não fatal. É um morador de
Cambuí, que está em tratamento. É a 18ª ocorrência sem morte na região.
Mortes confirmadas (17):
•
1 morador de Poço
Fundo
•
1 turista de São Paulo
que esteve em São Tomé das
Letras
•
2 moradores de São
Tomé das Letras
•
1 morador de Aguanil
•
1 morador de Parai-

sópolis
•
4 moradores de Conceição dos Ouros
•
1 morador de Brazópolis
•
1 morador de Carmo
da Cachoeira
•
1 morador de Sapucaí-Mirim
•
1 morador de Coqueiral
•
1 morador de Baependi
•
1 morador de Itajubá
(confirmado pela prefeitura)
•
1 morador de Heliodora
Casos confirmados sem morte (18):
•
1 turista de São Paulo
que esteve em Poços de Caldas
•
1 em São Sebastião da
Bela Vista
•
1 em Consolação
•
7 em São Tomé das Letras
•
1 em São Gonçalo do
Sapucaí
•
1 em Natércia

•
1 em Santa Rita do Sapucaí
•
1 em Lambari
•
1 em Paraisópolis
•
1 em Cambuquira
•
1 em Jacutinga
•
1 em Cambuí
Febre amarela
A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda,
causada por um vírus transmitido por mosquitos vetores, e
possui dois ciclos de transmissão: silvestre (quando há transmissão em área rural ou de floresta) e urbano. O vírus é transmitido pela picada dos mosquitos transmissores infectados e
não há transmissão direta de
pessoa a pessoa. Nas cidades
é transmitida principalmente
por mosquitos da espécie Aedes aegypti.
Os sintomas iniciais da febre
amarela incluem o início súbito de febre, calafrios, dor de
cabeça intensa, dores nas costas, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza.

www.sljornal.com.br

Projeto Crer-Ser ficou entre as
20 melhores instituições do
Prêmio Assis Chateaubriand

O Projeto Crer-Ser (Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), concorreu ao
prêmio Assis Chateaubriand de
Responsabilidade Social, que
aconteceu na cidade de Alfenas. Desde o ano passado, o
grupo aguarda o resultado final
do prêmio depois de ter passado por diversas etapas como
apresentações, vídeos, etc. No
mês de abril, o resultado final-

mente foi concretizado e Projeto ficou entre as 20 instituições selecionadas, um efeito
muito significativo, já que foram mais de 200 inscritos para
concorrerem ao prêmio.
O prêmio é considerado o
“Oscar da Responsabilidade Social”, organizado pela UNIFENAS, NETSU (Núcleo de Estudos
do Terceiro Setor Universitário)
do curso de Administração e a
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Alunos da Unifenas visitam Canil
Municipal para realização de exames

TV Alterosa (afiliada do SBT) e
agrega credibilidade às instituições que participam. O Projeto
Crer-ser já ganhou alguns prêmios pelo trabalho que oferece aos jovens do Município,
sendo elas em 2005- Prêmio
Assis Chateaubriand de Responsabilidade Social, 2006 Prêmio de Responsabilidade
Social – Limassis e 2010 - Prêmio Assis Chateaubriand de
Responsabilidade Social.

Nesta quinta-feira (10) o Canil Municipal recebeu a visita
dos alunos do curso de veterinária da Unifenas, da cidade
de Alfenas. Foram 15 alunos
acompanhados por dois professores, Dr. Philipi Coutinho
de Souza e Dra. Ana Carolina
Ortegal Almeida, que juntos

com os estudantes coletaram
materiais dos animais para análise da doença esporotricose.
Também realizaram uma biópsia e raspagem em uma das
cadelas do canil para saber qual
tipo de lesão de pele ela possui. Foram realizadas também
exames de FIV (Imunodeficiên-

cia felina) e FELV (Leucemia felina) nos gatos saudáveis e contaminados.
A visita contou com apoio
da Veterinária do município
Thaís Matos, que avaliou a visita como positiva para troca
de experiências, além do apoio
ao Canil Municipal, que é sempre bem vindo.

denomina uma das ruas desmembradas entre os loteamentos Jardim São Lourenço
e Portal das Águas de Alameda Afonso Gilberto Junqueira.
Já falecido, ele era proprietário do sítio que deu origem
ao bairro. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final tem 45 dias para emitir o
parecer. Somente depois o
projeto entrará em votação.
O vereador Natanael
Paulino de Oliveira (PPS) ainda apresentou um ofício solicitando que a Mesa Diretora avalie a possibilidade de se
transmitir pela televisão as
sessões da Câmara Municipal.
Outro ponto importante da
reunião foi a Tribuna Livre,
utilizada por um morador de
São Lourenço, Antônio Carlos
Ramos. Ele falou sobre a insatisfação em relação à sua demissão
do cargo de gerente da frota da
Prefeitura Municipal, que ocupava desde agosto do ano passado.

Com o auditório cheio, a
Câmara Municipal de São
Lourenço, por meio da Escola do Legislativo, promoveu um debate sobre a mulher no mercado de trabalho
na noite desta quinta-feira
(10.05). O evento, realizado na sede da Casa Legislativa, teve o formato de mesa redonda e foi aberto a
toda a população. A escolha
do tema era uma homenagem ao Dia das Mães, comemorado no domingo, 13
de maio.
Três especialistas da área
foram convidadas para palestrar: Débora Furlani (mediadora da mesa), apresentadora do programa de rádio
“#Partiu Mundo do Trabalho” e especialista em Gestão de Pessoas; Anete Negreiros, bacharel em Ciências Sociais e Mestre em
Serviço Social pela Universidade Federal de Juiz de
Fora (atualmente é a Secretária de Assistência Social
de Passa Quatro); e Leiliane
Loureiro, defensora dos Direitos da Mulher em São

Lourenço.
As palestrantes falaram
sobre a desigualdade de gênero e apresentaram dados
sobre o cenário atual da mulher no mercado de trabalho, dando dicas para a recolocação profissional. O
público pôde se manifestar
por meio de perguntar e opiniões.
“O salário médio da trabalhadora brasileira é de R$
1.764, enquanto o do homem é de R$ 2.306, sendo
que os estudos mostram que
o sexo feminino apresenta
maior nível de escolaridade”, afirmou Anete. “É o resultado de um histórico onde a mulher só pôde trabalhar no país sem a autorização do marido em 1962”,
completou Leiliane.
De acordo com a mediadora Débora Furlani, debates como esse ajudam a disseminar conhecimento e
promover a participação cidadã: “As dicas e informações que foram passadas
ontem provocaram a reflexão da plateia presente. Mui-

ta gente desconhecia os dados que a Anete e a Leiliane
passaram, pois é quase 'proibido' falar que mulher sofre
diferença de tratamento e
salário no mercado de trabalho”.
Escola do Legislativo
A mesa redonda foi o primeiro evento promovido para o público em geral pela
Escola do Legislativo de São
Lourenço. Criada em 2015
com o objetivo de promover a cidadania e a democracia, a instituição esteve
trabalhando com estudantes
dos Ensinos Fundamental e
Médio, por meio dos projetos Gincana do Saber e Parlamento Jovem. A partir
deste ano, haverá a ampliação das atividades.
Estiveram presentes no debate o presidente da Câmara
Municipal de São Lourenço, Ricardo de Mattos, e o presidente da Escola do Legislativo, Agilsander Rodrigues da Silva. Eles
afirmaram que outros eventos
serão realizados nos próximos
meses, abordando diversos temas de interesse público.

Vereadores realizam décima terceira
Câmara promove mesa redonda sobre a
sessão ordinária e debatem sobre
Mulher no Mercado de Trabalho
águas minerais de São Lourenço

O assunto da venda da operação de águas da Nestlé para o grupo Minalba voltou à
tona na sessão desta segunda-feira (14.05). Os vereadores continuaram a discutir o
requerimento 41/2018, que
pede esclarecimentos à Prefeitura sobre o pagamento do
ISSQN (Imposto Sobre Serviço
de Qualquer Natureza) pela
nova empresa responsável pela concessão. O documento,
de autoria de Evaldo Ambrósio (PROS), já havia entrado
em pauta na última reunião,
mas foi aprovado esta semana devido ao fim do tempo
regimental.
Orlando Gomes (PRB)
, Waldinei Alves Ferreira (PV)
e Paulo Gilson Chopinho de
Castro Ribeiro (PSC) fizeram
adendos ao texto, solicitando
outros dados do Poder Executivo, como o valor de ICMS
e ITBI (Impostos sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços e Transmissão de Bens

Móveis, respectivamente) arrecadado com a Nestlé, e a
relação de empresas que pagam ISQN ao município.
Outros quatro requerimentos foram aprovados.
Helson de Jesus Salgado (PPS)
questionou a Prefeitura sobre
a existência de uma CIPA (Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes) no município.
Paulo Gilson de Castro Ribeiro quis informações da auditoria instalada pelo SAAE nos
últimos anos. Já Orlando Gomes solicitou dados sobre o
pagamento de insalubridade
a calceteiros e serventes que
trabalham para a Prefeitura
e, em outro documento, ainda pediu as notas de empenho da Secretaria de Turismo
no período de janeiro a outubro de 2017.
No Expediente, foi lido o projeto de lei 2.886/2018.
De autoria do vereador Evaldo Ambrósio, o documento
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Governo de Minas cria ambiente propício
para abertura de novas empresas
No primeiro trimestre de 2018, saldo entre empreendimentos abertos e extintos no estado foi 18% maior que o registrado em 2017.
Desburocratização, extensão dos serviços no interior, incentivo à inovação e redução da criminalidade impulsionam investimentos

O saldo entre empresas abertas e extintas em Minas Gerais
no primeiro trimestre deste ano
cresceu 18% em relação aos três
primeiros meses de 2017, passando de 2.572 para 3.040, de
acordo com dados da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg).
Em sete Territórios de Desenvolvimento, a diferença entre
negócios abertos e fechados, no
mesmo período, superou em
muito a média estadual.
No Triângulo Norte, o aumento foi de 135%. O saldo passou
de 122 entre janeiro e março
de 2017 para 287 no primeiro
trimestre deste ano.
O Sudoeste obteve o segundo melhor resultado: o saldo
subiu de 37 para 70, representando um incremento de 89%
no mesmo período. O Território
Sul veio logo atrás, com alta de
82%, seguido pelo Mata (65%),
Oeste (54%), Metropolitano
(33%) e Alto Jequitinhonha (28%).
O levantamento da Jucemg
aponta ainda que, em todo o
estado, os setores com maior
número de empresas abertas
foram construção civil, comércio (bares e restaurantes) e serviços
Motivadores
“Apesar da crise econômica,
o Governo de Minas Gerais tem
criado um ambiente propício
para a abertura de novos negócios no estado”, afirma o subsecretário da Secretaria de Estado Extraordinária de Desenvolvimento Integrado e Fóruns
Regionais (Seedif), Pedro Leão.
A priorização dos investimentos em segurança pública é uma
das iniciativas que têm ajudado
a elevar a confiança do empresariado, sobretudo no interior,
segundo Leão. “Os riscos e os
custos do negócio diminuem,
uma vez que o empresário não
precisa investir tanto em equipamentos de segurança”, explica.
Desde 2015, o Governo do
Estado colocou à disposição das
polícias Militar e Civil 2.026 viaturas. Somente no primeiro trimestre deste ano foram entregues 209 veículos para as polícias mineiras.
Para atender o cidadão, mais
de 1.440 novos policiais militares estiveram nas ruas entre janeiro e março deste ano, além
de 92 investigadores da Polícia
Civil em atuação e outros 450
nomeados, que estão fazendo
curso na Academia de Polícia
Civil (Acadepol).
O Governo também abriu
concurso para 76 novos delegados de polícia e autorizou concurso para 119 escrivães de po-

lícia. Ainda neste ano, novas
turmas de soldados irão se formar no interior do Estado.
Graças a essas ações, o número de registros policiais envolvendo crimes violentos em
Minas Gerais caiu 29,7% no primeiro trimestre de 2018, comparando com o mesmo período
de 2017, passando de 36.636
para 25.754 ocorrências.
Desburocratização
A facilitação do acesso à informação e a desburocratização
dos processos para a abertura
de empresas também explicam
os números positivos apontados no levantamento da Jucemg.
Segundo a diretora de Registro Empresarial da Jucemg, Lígia
Xenes, a Sala Mineira do Empreendedor, fruto da parceria
entre Jucemg, Sebrae Minas e
prefeituras, tem desempenhado um papel fundamental neste sentido.
“O objetivo é melhorar e simplificar o ambiente de negócios
em todo o estado, além de facilitar o surgimento de novas
empresas, aumentar a competitividade e promover o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos”, ressalta Lígia.
Até o momento, 191 municípios aderiram ao projeto. Destes, 51 já realizaram a inauguração. Outras 140 cidades estão
em fase final de implantação do
projeto.
Segundo dados do Banco
Mundial, enquanto Minas Gerais levava cerca de 16 dias para efetivar todo o processo de
abertura de uma empresa, a
média nacional era de 100 dias.
“No estado, agora, esse prazo
caiu para sete dias, aproximadamente”, informa a diretora
da Jucemg.
Sustentabilidade
“Mais importante do que abrir
uma empresa é criar um modelo de negócio sustentável ao
longo do tempo”, salienta Daniel Oliveira, coordenador do
Seed, outra ferramenta importante criada pelo Governo de
Minas para impulsionar o desenvolvimento de negócios inovadores e fortalecer a cultura
empreendedora no estado.
Coordenado pela Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior (Sedectes), o Seed é
parte do Minas Digital, que engloba uma série de iniciativas
governamentais, parcerias e rede de networking
“Primeiro, levamos conhecimento ao empreendedor e, depois, o ajudamos a criar conexões com outras empresas e com

o poder público. A gestão do
negócio deixa de ser intuitiva e
passa a ser intencional, o que
ajuda na sustentabilidade do
negócio”, explica Oliveira.
Até o momento, passaram
pelo Seed 152 startups, sendo
36 estrangeiras, e 384 empreendedores, oriundos de 5.408
inscrições. Somente na última
rodada, as 40 startups impactaram, aproximadamente, 45
mil pessoas, por meio de atividades de difusão no interior no
estado.
Ao todo, foram realizadas
mais de 1.000 horas em 520 atividades nos 17 territórios mineiros. A equipe de aceleração
registrou 4.400 horas de mentoria personalizada, 120 horas
de conteúdo compartilhado e
164 empregos gerados diretamente, mais de R$ 2,8 milhões
de faturamento total das startups e R$ 7,5 milhões investimento captado.
Meu Primeiro Negócio
Em Minas, empreendedorismo também é assunto de sala
de aula. Criado em 2017, o programa Meu Primeiro Negócio,
coordenado pela Sedectes em
parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE), tem como objetivo promover a cultura empreendedora entre alunos
do ensino médio de escolas públicas estaduais, por meio da
organização e operacionalização
de empresas estudantis.
São 12 semanas de aulas em
que os participantes aprendem
conceitos de mercado, comercialização e livre iniciativa, sendo acompanhados por profissionais das áreas de marketing,
finanças, recursos humanos e
produção.
“O programa permite ao jovem ingressar no ensino superior e no mercado de trabalho
com mais capacitação. Também
é uma forma de despertar o espírito empreendedor nestes estudantes. Alguns concluem o
curso com vontade de abrir seu
próprio negócio”, afirma Cecília
Velasquez Serpa, diretora de
Ambiente de Inovação da Sedectes.
Na primeira edição do programa foram contempladas 120
escolas da rede estadual, sendo
57 Escolas Polo de Educação
Múltipla (Polem). As atividades
beneficiaram 2.500 alunos e mobilizaram 120 professores e 200
voluntários.
Este ano, o número de instituições de ensino selecionadas
subiu para 400. Doze mil alunos
de 199 municípios serão beneficiados na segunda edição. (Texto: Agência Minas Gerais)
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