www.sljornal.com.br

1

84 ANOS

CORREIOS

Impresso
Especial

CONTRATO
N. 9912166940/2008

DOMINGO, 08 DE OUTUBRO DE 2017

Domingo, 08 de outubro de 2017
Edição nº 4310 - R$ 1,00

Alexandre Paiva Frade deixa
a Secretaria de Turismo
(pág 05)

O empresário Alexandre Paiva Frade se desligou da Secretaria de Turismo de São Lourenço. Na última sexta-feira (19) ele publicou uma carta informado que estava deixando a pasta ao
justificar que não era mais possível permanecer no quadro de servidores do município. “Espero que a cidade continue melhorando e que a pasta do turismo continue inovadora”, disse na
carta.

Turismo

Pacientes do CAPS participam de
oficina de horta e curso de cultivo

(pág 03)

São Lourenço inicia atividades do
Casa
dos
Meninos: s
Outubro
Rosa

Alteração na gestão do Parque das Águas
preocupa moradores de Caxamabu
(pág 03)
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derrotado na Câmara
EDITORIAL Brasil
O País foi mais uma vez derrotado em uma votação no
O Brasil foi mais uma vez
derrotado em uma votação no
Congresso, com a aprovação,
na semana passada, do texto-base do novo programa de
renegociação de dívidas tributárias. Deformada pelo deputado Newton Cardoso Jr.,
relator da Medida Provisória
(MP) 783, a proposta do novo
Refis foi convertida em luxuoso presente aos sonegadores
e em mais um estímulo ao calote fiscal. O objetivo básico
do governo, usar o dinheiro
da primeira parcela de pagamento para reforçar a posição
do Tesouro, num ano de enorme dificuldade orçamentária,
ficou gravemente prejudicado. Apontar o governo como
o grande perdedor é subestimar o estrago ocasionado, como em tantas outras votações,
por parlamentares sem compromisso com o interesse público. O perdedor é, sim, o País, novamente prejudicado no
esforço de arrumação das finanças públicas e de retomada do crescimento seguro, depois da mais severa recessão
registrada na história das con-
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tas nacionais.
Ficou para esta semana a
votação dos destaques. Na
melhor hipótese, ainda sobrará o dano produzido quando
os deputados, em votação simbólica, consagraram o texto-base. Encerrada a tramitação
na Câmara, o texto ainda será submetido ao exame dos
senadores. Numa tentativa de
garimpar algum dinheiro neste exercício, o Executivo prorrogou para 31 de outubro o
prazo de adesão ao novo Refis. A MP 783 foi mais uma
tentativa da equipe econômica de implantar, neste ano, o
programa de regularização
tributária.
Em todas, o esforço foi comprometido por parlamentares
empenhados em proporcionar
o máximo benefício a empresas sonegadoras, mesmo ao
custo de uma perda enorme
para o Tesouro e para a convalescente economia brasileira.
Ligações de parlamentares
com empresas em débito com
o Fisco foram denunciadas
desde a primeira batalha. A

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Por que devo suportar
o sofrimento?
Não podemos ser pessoas fracas que ficam fugindo do sofrimento

Congresso com a aprovação do texto-base do novo
programa de renegociação de dívidas tributárias

denúncia envolveu o relator
Newton Cardoso Jr., vinculado, segundo se informou, a
firmas devedoras de mais de
R$ 50 milhões ao Fisco. Mas
ele foi mantido na função em
todas as tentativas de implantação do programa. Pressionado por um colega para declarar se essas empresas se
absteriam da renegociação,
ele ficou em silêncio. A versão deformada e depois aprovada ampliou os descontos de
juros e multas e permitiu o
uso de prejuízo fiscal para redução do valor devido.
O plano original da equipe
econômica era obter R$ 13,3
bilhões neste ano com o pagamento da primeira parcela
pelas empresas participantes
da renegociação. A estimativa caiu para R$ 8,6 bilhões
depois dos primeiros estragos
na proposta. A nova expectativa, segundo fontes da área
econômica e financeira do
Executivo, é uma arrecadação,
em 2017, na faixa de R$ 3 bilhões a R$ 4 bilhões.
A arrecadação inicial seria
especialmente importante
neste ano. A recuperação da
economia está em fase inicial,
ainda é lenta e seus efeitos
na arrecadação de impostos
e contribuições começaram a
aparecer há pouco tempo.
Apesar dessa melhora, conter
o déficit primário no limite de
R$ 159 bilhões será muito tra-

balhoso.
Parte da receita adicional
será provavelmente consumida na manutenção de um mínimo indispensável de atividades no governo. Todo recolhimento extra, por meio
de privatizações, concessões
de infraestrutura ou programas especiais, como o novo
Refis, é extremamente importante para o fechamento das
contas.
Mas poucos deputados parecem participar dessa preocupação. O vice-presidente da
Câmara, o peemedebista mineiro Fábio Ramalho, convocou a bancada de seu Estado
para votar com o relator, como resposta à licitação, na semana passada, de quatro usinas da Cemig.
“Não temos compromisso
de votar com o governo”, disse o deputado. De fato, nem
com o governo nem a favor
dos interesses do Brasil. Os
danos causados com a imposição de mais um entrave ao
acerto das contas públicas ficaram obviamente fora de seus
cálculos e de seus planos políticos. Não há como limitar a
censura ao deputado Newton
Cardoso Jr. Ele apenas se tornou, por sua função como relator, o exemplo mais visível
de desprezo ao País. Mas muitos outros estão à sua altura,
como confirma a aprovação
do texto-base. (Estadão)

VERA GANNAM

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

DEIXAI VIR A MIM... (aos amados
Lucas, Daniel e a todas as crianças)
QUE VENHAM AS CRIANÇAS
QUE VENHA A ALEGRIA
QUE VENHA A DOÇURA
QUE VENHA O AMOR EM
FORMA DE GENTE
QUE VENHA O CHORO SINCERO DE QUEM SABE SENTIR
QUE VENHA O SORRISO LARGO DE QUEM É CAPAZ DE SECAR AS LÁGRIMAS
QUE VENHA O ENCANTO DE
QUEM NÃO TEM PUDOR PARA
PEDIR DESCULPAS E PARA PERDOAR
QUE VENHAM AS PALAVRAS
AUTÊNTICAS E EXTREMAMENTE VERDADEIRAS DE QUEM AINDA NÃO SABE USAR MÁSCARAS
QUE VENHA O ABRAÇO APERTADO
QUE VENHA O BEIJO MELADO
QUE VENHAM OS AGRADOS
QUE SEMPRE PRECEDEM UM
PEDIDO OU UMA NOTÍCIA NÃO
MUITO AGRADÁVEL
QUE VENHA A SABEDORIA
DE QUEM AINDA NÃO TEM IDADE PARA SER TÃO SÁBIO
QUE VENHAM OS GRITOS,
ALGAZARRAS, BARULHOS DE
QUEM EXPRESSA SEM MEDO

AQUILO QUE SENTE
QUE VENHAM AS PERGUNTAS E OS POR QUÊS INFINITOS
DE QUEM JÁ ENTENDEU QUE
QUANTO MAIS SE QUESTIONA,
MAIS SE APRENDE.
QUE VENHAM AS FANTASIAS
DE QUEM NÃO TEM MEDO DE
DAR ASAS À IMAGINAÇÃO
QUE VENHAM OS APELOS
SEM FIM POR ALGUNS MINUTOS DE ATENÇÃO DE QUEM
IMAGINA QUE A VIDA É SIMPLESMENTE UMA BRINCADEIRA
QUE VENHA A MAGIA DE
QUEM SABE, COMO NUM PASSE DE MÁGICA, TRANSFORMAR
A REALIDADE MAÇANTE EM
MOMENTOS ESPECIAIS
DEIXAI VIR A MIM, A VOCÊ,
A NÓS...
...ESTES SERES PEQUENINOS
COM ALMA DE GIGANTES...
DEIXAI VIR A MIM, A VOCÊ,
A NÓS...
... OS HERDEIROS DE UM
REINO ONDE O PRÓPRIO DEUS
RESOLVEU SE FAZER CRIANÇA...
DEIXAR VIR AS CRIANCINHAS,
A VIDA, O CAMINHO, A LUZ!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

História do Outubro Rosa

Maria Nossa Mãe

Mãe Aparecida

Quando era criança, lembro-me de ter visto meu pai
fazer vários cortes no tronco
de uma árvore e dela escorrer um líquido, durante toda
a noite, esse líquido gotejou
a ponto de deixar molhada a
terra em volta . Não entendi
nada naquele momento, achei
que ele a estava machucando.
Perguntei-lhe o porquê de
tudo aquilo e ele me disse:
“Espera que vou mostrar para você”. Naquele ano, a árvore deu muitos frutos, então,
ele levou-me até ela, mostrou-me o tronco e disse: “Está
vendo quantos frutos? Foi por
isso que eu cortei a árvore.
Se eu não tivesse machucado
o tronco dela, ela não teria
dado todos estes frutos”.
Da mesma forma, nós também não entendemos muitos
acontecimentos que nos ferem em nossas vidas . Por essa razão caímos na tristeza,
murmuramos, ficamos mago-

ados e, muitas vezes, revoltados. No entanto, se olharmos por esse prisma, constataremos o quanto amadurecemos com os sofrimentos.
São incalculáveis os frutos que
surgem depois da tribulação.
Feliz de você que chora, como “chorava” aquela árvore,
pelos problemas e dificuldades que enfrenta. Deus não
se alegra com o nosso sofrimento, mas sim com a consequência dele na nossa vida.
O Senhor sabe que a dor faz
em nós aquilo que meu pai
fez com o tronco daquela árvore. Ele está a nosso lado em
todos os momentos. O Senhor
vê além e se alegra porque
tem certeza dos frutos. É por
esta razão que o próprio Jesus nos alerta e consola:
“Eu vos disse isso para que
em mim tenhais a paz. Neste
mundo experimentareis a aflição, mas tende confiança, Eu
venci o mundo!” (João 16,33).

Não há visões nem palavras
da Virgem de Aparecida.
Mas há uma mensagem bem
clara, que brota da própria imagem e do contexto histórico em
que ela apareceu no Rio Paraíba:
Traz-nos Jesus: a imagem
pequenina é uma escultura da
Imaculada Conceição. Ela está
grávida, porque a missão de
Maria é oferecer-nos Jesus, fruto bendito do seu ventre.
Convida-nos a ser Igreja: foi
pescada e colocada dentro de
uma barca. A barca é o símbolo evangélico da Igreja de Jesus. Ela nos convida a viver dentro da Igreja, como participantes fiéis e ativos.
Convida-nos à oração: tem
as mãos postas em oração, revelando seu papel de intercessora junto a Deus por nós e
convidando-nos a nos unir a
ela em oração.
Ensina-nos a ser humildes:
a imagem pequenina, de 36 cm
apenas, quase se esconde dentro da imensa Basílica. É preciso ser humilde para que o Senhor possa fazer grandes coisas
em nossas vidas.
Brota das águas: a água é
elemento de vida e de purificação. Ela nos lembra a importância no nosso batismo, como

novo nascimento, e da confissão, como purificação e perdão.
É solidária com os pobres:
faz-se pescar por três pescadores pobres e trabalhadores.
A pescaria milagrosa os liberta
da ameaça dos poderosos. E
as casas desses pescadores tornam-se o primeiro templo de
Nossa Senhora Aparecida.
É solidária com os negros: a
cor negra da imagem traduz a
solidariedade de Maria com a
raça negra, tão injustamente
escravizada. Sua cor denuncia
o pecado do preconceito racional e anuncia a esperança da
libertação.
É esperança de unidade: partida em 165 pedaços por um
doente mental, seu corpo foi
restaurado por mãos carinhosas e sua unidade foi refeita.
Ela nos mostra que é sempre
possível reconstruir a unidade
dentro e fora de nós, através
do carinho, do amor e da paciência.
É sorriso de Deus para nós:
os lábios da imagem estão entreabertos num doce sorriso.
É um sorriso de uma bondade
maternal, que alimenta nossa
confiança na misericórdia de
Deus para conosco.
Pe. José Ulysses da Silva
Fonte: Revista de Aparecida

O movimento popular internacionalmente conhecido como
Outubro Rosa é comemorado em
todo o mundo. O nome remete
à cor do laço rosa que simboliza,
mundialmente, a luta contra o
câncer de mama e estimula a participação da população, empresas e entidades. Este movimento
começou nos Estados Unidos, onde vários Estados tinham ações
isoladas referente ao câncer de
mama e ou mamografia no mês
de outubro, posteriormente com
a aprovação do Congresso Americano o mês de Outubro se tornou o mês nacional (americano)
de prevenção do câncer de mama.
A história do Outubro Rosa remonta à última década do século 20, quando o laço cor-de-rosa,
foi lançado pela Fundação Susan
G. Komen for the Cure e distribuído aos participantes da primeira
Corrida pela Cura, realizada em
Nova York, em 1990 e, desde então, promovida anualmente na
cidade (www.komen.org).
Em 1997, entidades das cidades de Yuba e Lodi nos Estados
Unidos, começaram efetivamente a comemorar e fomentar ações
voltadas a prevenção do câncer
de mama, denominando como
Outubro Rosa. Todas ações eram
e são até hoje direcionadas a cons-

cientização da prevenção pelo
diagnóstico precoce. Para sensibilizar a população inicialmente
as cidades se enfeitavam com os
laços rosas, principalmente nos
locais públicos, depois surgiram
outras ações como corridas, desfile de modas com sobreviventes
(de câncer de mama), partidas
de boliche e etc. (www.pink-october.org).
A ação de iluminar de rosa monumentos, prédios públicos, pontes, teatros e etc. surgiu posteriormente, e não há uma informação oficial, de como, quando
e onde foi efetuada a primeira
iluminação. O importante é que
foi uma forma prática para que
o Outubro Rosa tivesse uma expansão cada vez mais abrangente para a população e que, principalmente, pudesse ser replicada em qualquer lugar, bastando
apenas adequar a iluminação já
existente.
A popularidade do Outubro
Rosa alcançou o mundo de forma
bonita, elegante e feminina, motivando e unindo diversos povos
em torno de tão nobre causa. Isso faz que a iluminação em rosa
assuma importante papel, pois
tornou-se uma leitura visual, compreendida em qualquer lugar no
mundo.
(fonte: outubrorosa.org)
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Pacientes do CAPS de São Lourenço participam
de oficina de horta e curso de cultivo
Em parceria com o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), foi realizado na
Unidade de Saúde Mental de
São Lourenço um curso de uma
semana para os usuários e profissionais, com o intuito de criar
oportunidades positivas na socialização dos pacientes. O fato de ser considerada uma ótima terapia, a horta contribui
para garantir aos usuários momentos de bem-estar numa
das mais fascinantes e criativas atividades das oficinas te-

rapêuticas.
Os objetivos terapêuticos
da oficina são: a socialização,
o trabalho em equipe, a autonomia, entre outros. Para a realização do trabalho com o paciente psiquiátrico, é necessário um cuidado especial, por
isso o primeiro passo é trazê-lo para a oficina. Dessa forma,
ele irá perceber se aquilo acrescenta algo em sua vida, já que
o projeto busca cativá-lo. Para
cada paciente, é um trabalho
terapêutico individual. Quan-

do ele começa a participar da
horta, o tratamento é acoplado, tem a presença, as oficinas, a socialização, a medicação.
Alguns pacientes são mais
participativos e outros são mais
assíduos. "Mesmo aquelas que
têm dificuldade de se inserir,
ou se comunicar, já estão se
interessando pela horta”, é o
que afirmam as Psicólogas responsáveis pelo CAPS de São
Lourenço, Mariana Ferraz e
Liege Dorabiello.

São Lourenço inicia atividades
em prol do Outubro Rosa

DOM ZECA
A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Falecimento

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

EXPEDIENTE

Comunicamos com pesar, o
falecimento do jovem Bruno
Borba Marques, ocorrido no
último dia 02.
Deixamos aqui registrado,
nossas sinceras condolências a
todos os familiares, em especial seu pai Walter Dutra Marques, seus irmãos Joyce, Breno
e Danilo, sua avó Zeni, seus tios
Beto, Denise e Deise.
Que Deus possa consolar cada coração desta família.
Rogamos a Deus, o descanso eterno para nosso querido
Bruno!!!

O mês de outubro se inicia, e
com ele a tradicional campanha
internacional que promove o
apoio e à conscientização em relação à prevenção do câncer de
mama. Este ano, São Lourenço
irá participar de forma mais efetiva do Outubro Rosa, trabalhando uma maior integração entre
a saúde e a população.
Todas as Unidades Básicas de
Saúde estarão com as equipes
em atividade em prol da campanha, incentivando o autoexame e promovendo ações de prevenção. Uma parceria de sucesso que está sendo promovida é
a campanha “Lenços do Sorriso”,
uma iniciativa da Clínica Antares,
com apoio da Secretaria de Saúde, onde a população pode doar lenços para as mulheres que
estão em tratamento contra o
câncer.
Símbolo de autoestima e qualidade de vida, os lenços estão
sendo recolhidos na Clínica Antares e na Policlínica Municipal.
Todas as doações serão destinadas ao Centro Viva Vida (CEAE).
Através de uma parceria com
a EPTV, que vai unir diversas cidades do Sul de Minas, São Lourenço irá participar de uma caminhada no dia 22 de Outubro,
às 8h com saída na Praça Brasil.
Antes e depois da caminhada, a
equipe da Secretaria de Saúde
irá promover diversas atividades
como exames rápidos, alongamento e zumba. Toda população
está convidada para participar.

Alteração na gestão do Parque das Águas
preocupa moradores em Caxambu
A Companhia Desenvolvimento
de Minas Gerais (Codemig) assumiu
a gestão do Parque das Águas de
Caxambu. A nova administração começou desde o dia 1º de outubro,
quando a prefeitura municipal deixou a gestão do local. A alteração,
no entanto, está preocupando os
moradores da cidade, que temem
que o parque seja passado para a
iniciativa privada.
Em dezembro do ano passado,
a Codemig decidiu que não iria renovar a concessão do município que
cuidava do parque desde 1989. Em
abril, a companhia enviou um ofício
à prefeitura dizendo que a intenção
era passar o parque para a uma parceria privada, com o objetivo de oferecer condições comerciais mais
competitivas para o local.
Segundo a Codemig, o parque
vinha apresentando prejuízos com
a administração municipal. De 2013
a 2015 o déficit já chegava a mais
de R$ 1 milhão. A dívida, conforme
a companhia, é devido ao número
excessivo de empregados contratados pela prefeitura e a não cobrança de aluguel por espaços cedidos
pelo parque.
Liana Bahia, membro da ONG

São Lourenço, irá receber nos dias 20, 21 e 22 próximos, o
Festival Nacional da Música Sacra de Canto Coral.
Os corais se apresentarão na Basílica de São Lourenço, Auditório do Colégio das Irmãs, Ermida e Parque das Águas.

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.

ministração do parque.
"A gente acredita que a Codemig
vai chamar a gente para conversar,
a prefeitura vai entrar, a câmara, e
a comunidade local pra gente criar
esse conselho público gestor e com
isso juntos fazer a administração do
parque", disse a representante da
ONG.
Por meio de nota, a Codemig disse que irá realizar obras no parque,
priorizando a recuperação dos ativos. Mas antes, será realizada uma
vistoria de recebimento e o acerto
contratual com a prefeitura. (Fonte:
G1 Sul de Minas)

Aniversário

Música

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.

Amigos do Parque das Águas (AMPARA) critica a iniciativa. Para ela, o
espaço necessita de investimento,
mas o ideal não seria uma administração privada e sim uma parceria
compartilhada.
“Esse conselho gestor seria formado por representantes da Codemig, por representantes da prefeitura, mas também por representantes do terceiro setor, várias ONGs e
sempre com um canal de comunicação com a comunidade local”, diz.
Ela acredita que antes de se abrir
uma nova licitação, a companhia
deveria rever a nova forma de ad-

Comemorando seu primeiro aniversário, na Capital Federal,
a linda princesinha Pietra, filha de Vanessa Lippelt e Eduardo
Nilsson.Enviamos a aniversariante milhões de beijos e felicidades, e rogamos a Deus ricas bençãos para a sua vida. Parabéns!!!

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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Papa Francisco publica decreto
que torna padre venerável
HOSPITAL DA FUNDAÇÃO CASA DE CARIDADE DE SÃO LOURENÇO
CONSELHO FISCAL
Conselheiros:
Hélio Antônio Maduro
Rodolfo Anderson Andrade Alves
Alvarim Augusto Machado
Verificação, conferência e fiscalização das contas do exercício de 2016, contabilizada no período de 01/01 a 31/12/2016
O Conselho Fiscal do Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço, realizou,
acompanhou e conferiu toda a documentação contabilizada durante o período acima referido, não havendo, na documentação apresentada pela contabilidade do Hospital, qualquer irregularidade. O trabalho foi feito através de conferência de todo material apresentado, estando arquivados em ordem de forma regular mês a mês, de fácil verificação e transparência.
Diante do exposto, este Conselho recomenda aos Senhores membros do Conselho Curador a
aprovação das contas do exercício do ano de 2016.
Cabe aqui, na oportunidade, recomendar uma moção de reconhecimento a todos os funcionários do setor de contabilidade do Hospital, que sempre estiveram prontos a responder
todos os questionamentos a prestar qualquer tipo de ajuda no desempenho de nossos trabalhos. Ressaltando, ainda, o excelente trabalho que eles vêm desempenhando tanto no controle do dia a dia quanto na guarda e conservação dos documentos a eles pertinentes. Ao
Conselho Diretor e ao Provedor ressaltamos o esforço diário para oferecer aos pacientes e familiares um atendimento respeitoso, técnico e humanitário; nos investimentos destacamos
as inúmeras mudanças na capacitação do pessoal, nas reformas estruturais, nos investimentos em todos os setores, principalmente na Ala I, reformando e modernizando os apartamentos. Na Quimioterapia, serviço este considerado um alento para os pacientes de nossa cidade
e cidades vizinhas, que hoje precisam se deslocar até a cidade de Varginha, para receberem
tratamento oncológico. Ao Diretor Clínico, aos médicos, enfermagem e os serviços auxiliares
de diagnóstico e tratamento, reconhecemos o empenho para atender com dignidade e presteza todos àqueles que procuram os nossos serviços. Por fim, vimos no Conselho Curador o
desprendimento, a vontade de servir e a participação ativa em todas as reuniões, discutindo
e apreciando todos os assuntos na procura de achar o melhor caminho para servir a população.
Diante do acima exposto, dos contatos e inúmeros relatos de pessoas da comunidade direta e indiretamente, bem como de comentários diversos trazidos até nós, concluímos que o
nosso Hospital tem cumprido com louvor o seu mister, com um grau de aprovação elevado.
São Lourenço, 12 de julho de 2017
_________________
Hélio Antônio Mauro

___________________________
Rodolfo Anderson Andrade Alves
_____________________
Alvarim Augusto Machado

O Papa Francisco publicou
nesta última semana no Vaticano o decreto que eleva
o Padre Donizetti ao título
de venerável de Deus. O decreto é o último passo antes
do sacerdote ser considerado beato pela Igreja Católica.
Donizetti Tavares de Lima
nasceu em Cássia no dia 3
de janeiro de 1882. Aos quatro anos de idade, sua família se mudou para o interior

de São Paulo. Depois, iniciou
os estudos no seminário e
em 1908 foi ordenado sacerdote em Pouso Alegre, cidade onde foi padre na Paróquia de São Caetano.
A partir daí, ele passou
por outras cidades e em maio
de 1926 foi nomeado pároco da Paróquia Santo Antônio em Tambaú (SP), onde
ficou por 35 anos até falecer
no dia 16 de junho de 1961
aos 79 anos de idade, por

complicações cardíacas. Os
restos mortais do padre foram transferidos para a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida (SP).
Até hoje, milhares de fiéis
vão até a cidade de Tambaú
para fazer orações e pedir
graças. A partir de agora, o
Vaticano precisa reconhecer
um milagre realizado pelo
Padre Donizetti para que ele
seja beatificado.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Oficial Interino do Serviço Registral de Imóveis da Comarca de São Lourenço/MG, com
endereço na Rua Dr. Melo Viana, n° 307, Centro, inscrito no CNPJ n° 21.409.354/0001-34, com
base no parágrafo 4°, do Art. 26 da Lei n°. 9.514/97, vem INTIMAR VANESSA CONSTANTINO
DE ALMEIDA, brasileira, solteira, inscrita na identidade n° 111648192-SSP-RJ, inscrita no CPF
n° 096.430.617-44, não encontrado no endereço indicado: Alameda Homero Candido da Silva, n° 135, Residencial Carioca, São Lourenço/MG), para, no PRAZO DE 15 DIAS, comparecer
nesta Serventia e efetuar o pagamento das prestações com vencimentos em 06.05.2017 a
06.07.2017 referente as parcelas de nº 025/026/027, perfazendo até a data de 25.07.2016 o
montante de R$ 8.409,63 (Valor fornecido pelo credor), bem como as vincendas, acrescidas
de juros, correção, encargos contratuais e despesas cartorárias, cujo valor total será apurado
na data do efetivo pagamento. A presente dívida é oriunda do Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel
e Outras Avenças datado de 06 de abril de 2015, contrato n° 144440850996-4, Alienação Fiduciária em Garantia( Cédula de Crédito Imobiliário) celebrado entre VANESSA CONSTANTINO
DE ALMEIDA,acima qualificado e, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com sede no setor bancário
sul, quadra 04 lotes ¾, em Brasília/DF, inscrita no CNPJ:003.60.305.0001-04 , para compra do
imóvel de n°135 com a área construída de 196,09m², situado na Alameda Homero Candido
da Silva, nesta cidade, e seu respectivo terreno, devidamente matriculado nesta Serventia, no
Livro 02, sob o n° 15.347. O não comparecimento no prazo estipulado, observadas as exigências legais, acarretará a CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE em nome do credor fiduciário, ou
seja, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Caso já tenha efetuado o pagamento ou celebrado algum
acordo junto ao credor fiduciário, favor comparecer nesta Serventia, no mesmo prazo, e apresentar os comprovantes de pagamento e/ou acordo para que possamos tomar as devidas providencias. São Lourenço / MG, 14 de setembro de 2017.
JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA
OFICIAL INTERINO

EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO CONTINUADO 2018
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 1º e 2º Semestres letivos de 2018 que
será realizado em uma única etapa, sendo ao mesmo tempo qualificatório e classificatório,
dando acesso ao curso de Pedagogia com 90 vagas e duração de 7 semestres, Curso de História com 50 vagas e duração de 4 anos, ao curso de Administração com 50 vagas e duração
de 8 semestres, aos cursos de Gestão Comercial, Recursos Humanos, Negócios Imobiliários,
Gestão Pública e Gestão da Qualidade, todos 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 acontecerá no dia 15 de setembro de 2017 às
19:30h e para o 2º semestre no dia 19 de março de 2018 às 19:30h. Caso as vagas não sejam preenchidas será aberto o Processo Seletivo Continuado, cujas inscrições podem ser
feitas a partir de 18 de setembro de 2017 para o 1º semestre e 21 de março de 2018 para o
2º semestre, 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. 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 no dia da prova. 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 2018 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, 01 de setembro de 2017. Adolfo Cherman Direzenchi
- Diretor da Faculdade Victor Hugo.

Rua Melo Viana ganha faixa de
pedestre em frente ao CICM

A Rua Melo Viana ganha
uma faixa de pedestre em frente ao Colégio Imaculado Coração de Maria (CICM) nesta
semana. A intenção da Prefeitura é facilitar o trânsito no
local visto que há um grande
movimento de carros nos horários de pico principalmente
quando os alunos chegam e
saem da escola.

A faixa elevada de pedestre é uma reivindicação antiga da população. Outra faixa
também deve ser colocada em
frente à Escola Municipal Melo Viana. A instalação das faixas visa resolver um problema
antigo da rua Melo Viana, que
dispõe de duas escolas separadas apenas por uma esquina em local de fluxo intenso

de veículos durante todo o
dia. Com as faixas é possível
proporcionar maior segurança para pais e alunos, já que
o motorista é obrigado a parar diante da presença de pedestres e de reduzir em quase zero a velocidade, já que
a elevação não permite que
o veículo passe intacto em altas velocidades.
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Alexandre Paiva Frade deixa
a Secretaria de Turismo
O empresário Alexandre Paiva
Frade se desligou da Secretaria
de Turismo de São Lourenço. Na
última sexta-feira (19) ele publicou uma carta informado que estava deixando a pasta ao justificar
que não era mais possível permanecer no quadro de servidores do município. “Espero que a
cidade continue melhorando e
que a pasta do turismo continue
inovadora”, disse na carta.
Alexandre mencionou que deixa o cargo lamentando o não-cumprimento de um acordo verbal financeiro combinado entre
ele, o marido da prefeita (Tenório
Cavalcanti), Maurício Moraes e
Vinícius Fernandes Vilella, que
previa um orçamento de R$ 1 milhão, fora os gastos com o Carnaval. “Trabalhei em cima disso e
fiz toda economia possível reduzindo por mais da metade os gastos com o Carnaval e Festa de
Agosto, Comenda Ambiental e
todos os outros eventos a fim de
fazermos a Semana Francesa que
dentro do meu projeto turístico
seria o principal evento deste ano.
Evento este que poderia trazer
enorme benefício à identidade
do município e formatação de um
produto inédito e inovador. Se
houve alguma falta de planejamento não foi de minha parte e
sim de sua administração que não
se preparou para cumprir o acordado. Usando como em todo go-

verno o jargão ‘falta na Saúde’
ou ‘não vou fechar a folha’”, afirma Alexandre Paiva Frade redirecionando seu discurso à prefeita Célia Cavalcanti.
Dando continuidade à crítica
sobre a atual administração, Alexandre destaca que em menos
de 10 meses foram realizados diversos eventos, alguns sendo novidade na cidade. “Fizemos o inédito levantamento histórico do
município, adaptamos sua linguagem a fim de gerar interesse turístico. Identificamos e descrevemos 33 pontos públicos que deveriam ser divulgados como atrativos turísticos, através da criação
e desenvolvimento de um sistema
web que integraria marketing,
prospecção, propaganda, venda
e receptivo (gratuito para o município) que contaria com mobilidade turística”.
Em um tom crítico mais forte,
Alexandre diz: “se me acha incompetente e desorganizado não deveria ter me usado como ‘vitrine’
na campanha, nem tão pouco
nomeado. Só lembrem-se que
nunca quebrei e nem tampouco
precisei vender algum negócio de
família em minha vida empresarial. Há 29 anos morando em São
Lourenço vejo famílias passando
por isso. O tempo dirá quem foi
incompetente e desorganizado”,
desabafa, Alexandre Paiva Frade
que ressalta: “Trabalhei muito na

sua campanha política, ajudei financeiramente, na esperança da
mudança. Acreditei na boa intenção e que pudéssemos ser
amigos e idealistas. Lamento
muito. Saio consciente de que
fiz o melhor que podia ao município. Nesta oportunidade apresento as minhas desculpas por
minha ‘incapacidade, desorganização’ e até algumas faltas involuntariamente cometidas no
exercício das funções de meu
cargo. Um homem que se curva
ao bradar dos ignorantes, torna-se um estúpido em meio a insensatos. Com o devido respeito, solicito a minha imediata exoneração”, finaliza.
Em defesa à carta publicada
por Alexandre Paiva Frade, a Prefeitura de São Lourenço emitiu
uma nota de esclarecimento. “A
Prefeitura Municipal de São Lourenço, vem por meio deste comunicado, agradecer ao Sr. Alexandre Paiva Frade, por todo seu
empenho e excelência no trabalho realizado frente à Secretaria
de Turismo de nosso município.
Sua dedicação como Secretário
foi de grande importância para
nossa cidade e suas propostas
terão continuidade na gestão da
pasta. Por fim, o Sr. Erich Mathias
irá assumir a Secretaria de Turismo junto com a Diretoria de
Cultura, cargo que já ocupa desde janeiro de 2017”.

Pequenos negócios geram mais de 50% dos
empregos no Sul de Minas, diz Sebrae
Região tem 99 mil micro e pequenas empresas. Sebrae leva atividades a 18 cidades na semana dedicada aos empreendedores.
Os negócios de empreendedores individuais, micro e
pequenas empresas já representam números significativos
em Minas Gerais. São mais de
2 milhões de empresas abertas nestas categorias, que também incluem os produtores
rurais. No Sul de Minas, a participação destes negócios já é
maioria na hora de empregar
mão de obra – mais de 50%
dos empregos formais na região vêm das chamadas MPE.
Os dados são do Sebrae Minas, que durante a primeira
semana de outubro promove
atividades em 130 cidades para lembrar o Dia Nacional da
Micro e Pequena Empresa, comemorado no próximo dia 5.
O gerente da Regional Sul
do Sebrae Minas, Juliano Cornélio, destacou a participação
dos pequenos negócios na economia local.
“Nossa região é lembrada
por polos em setores importantes de pequenas empresas.
Temos como exemplo Juruaia,
um polo da moda íntima, uma
cidade de 10 mil habitantes
que tem 200 indústrias e trabalha também com exportação. Jacutinga e Monte Sião
são outros exemplos no setor
de malharias. Fora todas as
outras cidades com suas pequenas propriedades de café,
que tem muita força, além do
comércio nos setores de vestuário, alimentação e área de
serviços”.
O Sul de Minas tem atual-

mente 99 mil micro e pequenas empresas nos setores de
comércio, serviços, indústria
e construção civil.
Para o gerente e empresário, a região tem características que favorecem a economia
ligada aos pequenos negócios.
“O Sul do estado é privilegiado em função da própria concentração de municípios. As
136 cidades estão a poucos
quilômetros de distância, o que
faz o recurso circular por essa
região. Assim, as cidades podem descobrir seus valores,
suas identidades e o que produzem de melhor”.
O turismo também tem participação ao trazer reconhecimento aos produtos mineiros.
O destaque fica para a culinária, que traz a possibilidade de
explorar a criação de festivais
e eventos que produzem ganhos aos empresários, principalmente do setor de comércio, bares e restaurantes.
Com as incertezas da economia brasileira nos últimos
anos, as empresas menores
ganharam espaço para investir. “Houve uma grande procura por abertura desses negócios, levando em consideração que a grande maioria foi
empreendendo por necessidade. Muita gente foi demitida e teve que buscar uma opção”.
Os reflexos destes investimentos, para o gerente regional, foram positivos.
Mas o cenário também é

cheio de desafios para quem
decide se arriscar em um pequeno negócio. Juliano acredita que, com a Internet, a concorrência deixou de ser local,
entre comércios vizinhos, e
passou a contar com todas as
partes do mundo, com a possibilidade de fazer compras
pelo celular.
“Queremos chamar a atenção do empresário, que não
basta ele olhar seu caixa, seu
controle de gestão. É preciso
conhecer seu cliente, fazer um
atendimento diferenciado, trazer inovação e valorizar a participação da sua pequena empresa”.
Para levar dicas e orientações aos pequenos empreendedores da região que o Sebrae promove até o dia 10 de
outubro a Semana da Micro e
Pequena Empresa
Serão cursos, seminários,
consultorias e orientações que
acontecem em 18 cidades do
Sul de Minas - Alfenas, Baependi, Extrema, Itajubá, Jacutinga, Lambari, Lavras, Machado, Monte Sião, Nepomuceno,
Ouro Fino, Paraisópolis, Poços
de Caldas, Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí, Três Corações, Três Pontas e Varginha.
“Queremos trazer não só
dicas, como cases de sucesso,
de boas práticas e exemplos
de empresários bem sucedidos, que vão contar como eles
inovaram e conseguiram atrair
mais clientes”.
Entre os convidados do even-

to está o sócio da maior empresa de e-commerce esportivo do mundo, além de consultores globais no tema de
empreendedorismo.
O gerente do Sebrae acredita que otimismo será a palavra do evento para orientar
os empresários no momento
de incerteza.
A programação completa de
todas as cidades participantes
está disponível no site do Sebrae Minas.
Dicas para o futuro
Quem está pensando em
abrir um negócio também é o
convidado para o evento do
Sebrae. Juliano explica quais
são os principais erros na hora de começar um empreendimento.
Para o gerente, o sucesso
está no conhecimento do negócio, um complexo sistema
de gestão, além, é claro, de
inovação.
"O empresário precisa estudar, buscar capacitação, entender muito bem seu tipo de
negócio e inovar. Atrair seu
cliente, seja pelas redes sociais
ou pelo atendimento diferenciado. Ver o que o seu concorrente não oferece e que você
pode oferecer".
As franquias, na visão de
Juliano, também são um bom
investimento para quem não
entende de um tipo específico
de empreendimento. A vantagem, neste caso, é o risco me-

nor já que os processos são
determinados pela empresa
modelo.
"Hoje, o Brasil tem 1,5 mil
franquias, 25 delas surgiram
aqui no Sul de Minas. Só em
2016, oito novas empresas passaram a vender suas franquias

na região. Isso significa que
você não precisa ir buscar longe o seu negócio. Ele pode estar aqui, em alguma cidade da
região". (Fonte: G1 Sul de Minas)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Diretoria Executiva do São Lourenço Country Clube, por esta via própria, conforme disposições estatutárias convoca o sócio proprietário do título a seguir numerado (não tendo sido encontrado pelo correio) para que compareçam à sede social do clube – em sua secretaria, à rua J.C.
Soares, 400, de terça a sábado, das 08:40 às 17:00, até o dia
10 de SETEMBRO de 2017, com a finalidade de sanar pendências de mensalidades, sob pena de, não o fazendo, ficarem
constituídos em mora retomando os títulos a integrar o patrimônio social do clube.
NÚMEROS DOS TÍTULOS: 106 – 181 – 410.
São Lourenço, 24 de AGOSTO de 2017.
______________________________________
Everson Carlos da Silva
Pres.da Diretoria Executiva.
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Agentes de trânsito passam a fiscalizar charretes,
condições de cavalos e charreteiros
Desde a última quinta-feira
(04), a Gerência Municipal de
Trânsito (SLTrans) em parceria
com o Setor de Zoonoses estão
fiscalizando os charreteiros que
atuam em São Lourenço. A Carteira Municipal de Habilitação
foi entregue, e a partir de agora, eles podem passar pela fis-

calização qualquer dia da semana durante o período de trabalho. Na abordagem feita pelos Agentes de Trânsito, é realizada a conferência da CMH,
o número de passageiros que
está sendo transportado e também o chip eletrônico do cavalo. A Veterinária responsável

pela avaliação, Thaís Nakaoka
verifica as condições físicas do
animal, para evitar o esforço
em excesso.
Caso haja alguma irregularidade, como a falta da CMH
em mãos, o condutor pode ter
sua charrete apreendida e o
cavalo não poderá circular, se
não estiver em boas condições.

VOLTA ÀS AULAS
Pensando sobre isto, me vem à memória, tempos de criança, quando ao retornar
das férias nos aguardava uma redação com o título de “Minhas Férias”, invariavelmente.
Todavia, é importante repensar as férias sob o ângulo da instituição de ensino, onde apenas
as aulas ficam em stand by. Quando falamos em férias escolares, automaticamente pensamos em escolas fechadas, quase abandonadas. Nada mais distante da realidade, principalmente se falarmos da Faculdade de São Lourenço, onde os discentes e os docentes estão
sim, afastados por alguns dias, gozando de uma justa e merecida pausa. Os demais segmentos funcionam a todo vapor, preparando o ambiente para o novo semestre.
São muitas tarefas e inúmeras atividades acontecendo diariamente para que a instituição funcione dentro do padrão de excelência a que se propõe. Trabalho silencioso, aparentemente imperceptível e feito por uma equipe altamente preparada, a quem devemos
honrar e, sobretudo agradecer.
Sem os anjos da guarda da área administrativa, não nos seria possível realizar as
atividades acadêmicas. E a Faculdade de São Lourenço tem a melhor equipe que uma coordenação de curso poderia desejar. Por isto hoje, especialmente, minhas palavras são pra
eles. Gratidão e Reconhecimento além de profundo respeito e carinho são os sentimentos
que lhes dedico. Obrigada pelo apoio e carinho de sempre. Obrigada pelo maravilhoso trabalho que realizam nos bastidores, de forma quase anônima.
Aos alunos e professores que estão retornando, sejam bem vindos a mais um semestre letivo. Que Deus nos abençoe a todos e nos permita mais um período produtivo e,
sobretudo feliz.
Silvana S. Gaspar
Coordenadora do Curso de Direito
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CRISTINA/MG
COMARCA DE CRISTINA/MG – VARA ÚNICA – Fórum “Dr. Fausto Dias Ferraz” – Rua João
Pessoa nº 16, Cristina/MG. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 30 DIAS. A MM. Juíza de Direito faz
saber que tramita nesta Comarca o seguinte feito: Processo nº 0002457- 47.2014.8.13.0205.
Ação: Procedimento Ordinário – Cobrança. Autor: Sírio Leal. Requeridos: TAC Indústria e Comércio de EPI Ltda e Cleiton Evaldo Mendes. Pelo presente edital, ficam CITADOS os requeridos TAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EPI LTDA, na pessoa de seu representante legal (CNPJ nº
09.458.657/0001-71) e CLEITON EVALDO MENDES (CPF nº 264.791.518-01), que se encontram
e local incerto e não sabido, para todos os termos da ação supra, e para, querendo contestá-lo no prazo legal de 15 (quinze) dias, a contar do término da fluência deste, e sob as penas
da lei, advertidos que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros
os fatos alegados pelo autor. E para que chegue ao conhecimento de todos e não possam, no
futuro, alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será fixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Cristina/MG, 28 de junho de 2017. Eu, Dulce Maria Pereira Carneiro. Escrivã Judicial subscrevo Dra. Luciene Marassi Cagnin, Juíza de Direito.

www.sljornal.com.br

DOMINGO, 08 DE OUTUBRO DE 2017

7

8

www.sljornal.com.br

DOMINGO, 08 DE OUTUBRO DE 2017

