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Bancários encerram greve
após 31 dias de paralisação

Os bancários do Sul de Minas decidiram na noite desta quinta-feira (6) encerrar a greve da categoria na região. As assembleias foram realizadas nas três bases sindicais, de Varginha, Itajubá e Poços de Caldas, que, juntas, abrangem 131 cidades. A decisão acompanha o resultado de outras assembleias também realizadas nesta quinta-feira em todo o país e põe ﬁm a 31 dias
de paralisação. O presidente da base de Itajubá (da qual faz parte São Lourenço), José Manuel Cerva de Oliveira, à frente de 26 cidades, o retorno das atividades nesta sexta-feira faz parte
do acordo ﬁrmado com a Fenaban. “Com esse retorno, não haverá desconto em folha de pagamento desses 30 dias parados. Quem faltar a partir de hoje, já vai ter desconto”, explicou.

Greve

Movimento estudantil (pág 06)
protesta contra Governo Federal

Oncologia do Hospital
completa três anos

(pág 07)

Célia e Leo Dentista falam sobre
expectativas de governo

(pág 07)

www.sljornal.com.br

2

DOMINGO, 09 DE OUTUBRO DE 2016

EDITORIAL
jornalismo@portalalternativa.com.br

Dessa vez foi assim. Sempre
ouvi dizer que a política é dinâmica, mas às vezes ela ainda nos
surpreende. Dessa vez, foi dinâmica demais. As eleições municipais foram realmente atípicas. Acompanho a política de
São Lourenço desde o ﬁnal da
década de 80. E participo ativamente dela desde os anos 90.
Nunca vi uma eleição como essa. Fiquei surpreso com alguns
resultados. Praticamente todos
os candidatos a vereador, principalmente os que já têm ou tiveram mandatos, tiveram menor votação. Para se ter uma
ideia, os 13 eleitos em 2012 tiveram 8.641 votos. Nesse ano,
6.429. O que entrou com a menor votação na eleição passada,
obteve 413 votos. Nessa, o último da lista, obteve 291 votos.
Não sei exatamente a explicação, mas penso que se deve ao
desgaste da classe política, principalmente de quem está no
poder ou tem ligação com ele.
E que isso tudo é consequência
da crise política e econômica
que o Brasil atravessa. Para a
próxima, o jeito é reinventar a
forma de fazer política e de atuar no poder. Mesmo assim, tudo vai depender da conjuntura
nacional e estadual também. De
qualquer modo, o eleitor deu
o recado nas urnas. Ele está mais
exigente e mais próximo dos
políticos. E quer os políticos mais

próximos dele.
A que se deve a diferença de
votos entre Célia Cavalcanti e
Dr. Lessa? Talvez a insistência
de Célia de tentar pela terceira
vez, após perder duas eleições
consecutivas. Apesar de sua experiência política como vereador e vice-prefeito, Dr. Lessa terá de seguir o caminho que Célia percorreu de passar por derrotas, mas não desistir. Célia
também tem um grande apoio:
seu marido e ex-prefeito Tenório Cavalcanti. Natalício já passou por dois mandatos, o qual
em um deles, Célia participou
ativamente como secretária de
Educação. Célia absorverá esta
experiência para aplicar em seu
mandato. A primeira prefeita de
São Lourenço encontrará muita
diﬁculdade do início, devendo
fazer ajustes nas contas públicas, para aplicar recursos próprios da Prefeitura, pois os vindos do Estado e União estarão
escassos. Caberá à Célia fazer
o básico no início para que a
população tenha conhecimento de que ela está se esforçando e fazer algo com recursos da
própria Prefeitura.
Outro ponto que merece observação das Eleições 2016 foi
o número de abstenções que
foi assustador, de quase 20%.
Já os votos brancos e nulos para prefeito chegaram a 809 e
1851. Juntos chegam próximos
dos 10% do eleitorado presen-

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

Tenha um coração agradecido

te. Já para vereador foram 819
brancos e 1.155 nulos. São números que chama a atenção do
pelo desinteresse dos eleitores
pela política local, e mais do que
isso, estão desacreditados. A nível nacional, mais de 25 milhões
de eleitores (17,58%) não compareceram às urnas para votar
no primeiro turno das eleições
municipais em todo o país. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o número de faltosos totalizou 25.330.431. No
total, 118.755.019 eleitores foram às urnas no dia 2 de outubro. O presidente do TSE, Gilmar Mendes, considerou normal
o percentual de abstenção, apesar de o número ter sido superior aos pleitos municipais de
2012 e de 2008. “Agora, tivemos
uma abstenção de 17,5%, um
índice relativamente baixo se
levarmos em conta as eleições
de 2014 [para presidente e governador], quando tivemos quase 20% de abstenção. Um pouco maior esse índice, todavia,
em relação ao 2012, quando tivemos abstenção de 16,41%”,
aﬁrmou. Em 2012, no primeiro
turno das eleições municipais,
22,73 milhões de eleitores não
compareceram às urnas para
votar. No primeiro turno de 2008,
o índice de abstenção foi mais
baixo, de 14,5%. Há oito anos,
18,7 milhões de eleitores não
compareceram às urnas. Nove
cidades do país tiveram índice
de abstenção (quando o eleitor
não comparece para votar) acima de 30% nestas eleições. Seis
desses nove municípios ﬁcam
em Minas Gerais, inclusive os

cinco primeiros colocados. A cada eleição, é comum ouvirmos
que, caso a maioria dos votos
para um cargo seja nulo ou em
branco, a disputa será anulada
e novas eleições devem ser convocadas. Isso é falso, pois o resultado das urnas só leva em
conta os votos válidos, aqueles
de fato depositados para um candidato. Os votos nulos são aqueles em que o eleitor digita e conﬁrma um número inexistente na
urna eletrônica. Já os votos brancos são aqueles em que o eleitor
escolhe a opção “branco” na urna. Na prática, não há diferença
entre brancos e nulos no momento de apurar o resultado das
eleições. Isso porque são considerados eleitos para cargos como prefeito, governador e presidente aqueles que obtiverem
mais da metade dos votos válidos nos municípios com mais de
200 mil eleitores. Em municípios
com menos de 200 mil eleitores,
o candidato é eleito por maioria
simples dos votos. E brancos e
nulos não são computados como válidos. Assim, mesmo que
90% dos eleitores numa cidade
votem branco ou nulo para prefeito, o resultado da eleição será deﬁnido considerando apenas
os 10% dos votos de fato depositados em nome de algum dos
candidatos. Mas, de onde vem
esse mito sobre a anulação das
eleições? Possivelmente de uma
interpretação errada ao Código
Eleitoral (Lei. 4.737/1965). Em
seu artigo 224, o Código Eleitoral diz que serão realizadas novas eleições “se a nulidade atingir a mais da metade dos votos”

VERA GANNAM

Maria Nossa Mãe

Mensagem de Nossa Senhora

A esperança gera um coração agradecido
Jesus é a manifestação da glória de Deus. Suas palavras e
ações nos comunicam a vontade do Pai para cada um de nós.

É desejo do coração de Deus nos curar, salvar e realizar em
nós o plano do Pai. O reconhecimento da grandeza do Senhor
nos coloca na condição de assumir que somos limitados, por
isso contamos sempre com a Sua graça.
Somos convidados a viver a esperança da vida eterna, pois,
ao mesmo tempo em que já participamos dela, aqui nesta terra, ela só será alcançada em sua totalidade após a morte. A fé
na salvação orienta toda a nossa vida!
Manifestemos, neste dia, um coração totalmente agradecido
a Deus, por todo bem que Ele nos faz!

Queridos ﬁlhos: Minha presença é um dom de Deus para todos
vocês e um encorajamento de conversão. Satanás é forte e quer colocar desordem e inquietação em
seus corações e pensamentos.
Portanto, vocês, ﬁlhinhos, rezem,
para que o Espírito Santo possa
guia-los no caminho real da alegria e da paz.
Eu estou com vocês e intercedo diante de Meu Filho por vocês.
Obrigada, por terem correspondido ao meu apelo.
O maligno, Satanás, é inimigo
feroz dos cristãos, que almejam
servir a Deus sempre, em todo lugar, em qualquer circunstância.
Não lhes dá sossego, pois entende
o maldito que, não podendo atingir a Mãe de Deus, agride Seus
ﬁlhos que lhe são devotos, procurando ﬁéis à sua vocação cristã.

Seus ataques não são diretos. Começa sempre por tenta-los com
insinuações maldosas, fazendo-os
acreditar que cometeram erros a
tomarem tais ou quais decisões,
que suas orações não são sinceras, que estão longe de alcançarem as metas da santidade, a que
Deus chama todos os cristãos. “Sejam santos como vosso Pai do Céu
é santo! ” (1 Pedro 1,16).
Por causa desses frequentes
ataques diabólicos, Nossa Senhora aconselha-nos a rezarmos ao
Espírito Santo que, sendo luz que
ilumina e orienta os que Lhe invocam com conﬁança, há de guiá-los
no verdadeiro caminho da alegria
e da paz. Como sempre, a Santíssima Virgem tem aﬁrmado, inúmeras vezes, que está conosco e
nunca nos deixará enfrentar sozinhos os perigos...
Fonte: INFORMATIVO RAINHA
DA PAZ

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

SEMEAR NO PRESENTE PARA
COLHER NO FUTURO
Uma criança muda deﬁnitivamente o rumo da nossa vida...
Nem nos mais equipados laboratórios do mundo poderão ser
experimentadas a alegria e a magia de ver uma criança nascer,
crescer e, literalmente, evoluir
em corpo, mente e espírito...
Quando as vimos pela primeira vez, tão pequenas e frágeis,
imaginamos que sempre esperarão de nós a solução para todos os seus problemas. Entretanto, o cordão umbilical se rompe e o leite materno deixa de
seu único alimento. O tempo
passa mais um pouco elas não
precisam mais de colo para irem
de um lugar a outro, nem mesmo de serem empurradas num
carrinho para lá ou para cá. Começam a andar por si mesmas,
dando os próprios passos, caindo e levantando, escolhendo seus
caminhos.
É tempo de pensar: pais e educadores em geral: O que temos
feito com nossas crianças, com
aqueles que Deus nos emprestou?
Fazer por elas...não permitir
que aprendam por si mesmas,
falar em seu lugar. Até que ponto estas atitudes que aparentemente seriam para protege-las
realmente as protegem?

O mundo está aí, mas nossa
força, a força do amor dos educadores, a força da família, a força de Deus é maior que qualquer
outra. O bem não dá ibope, mas
é o que permanece para sempre. O não é uma palavra aparentemente negativa, mas traz
reﬂexos altamente positivos na
existência das crianças, na formação de sua personalidade e
na construção de sua história.
Preocupação com o futuro
das crianças, isso todos teremos,
sempre. Mas é bom que desde
já nos preparemos para as escolhas que elas farão ao longo de
seu caminho.
Plantar boas sementes hoje
é a única certeza de uma boa
colheita amanhã.
Que Deus nos ajude nesta missão de pais e educadores a exercitarmos a paciência e a não desanimarmos, tal qual o agricultor que prepara a terra, aduba,
planta, rega e, por mais que demore, por mais que venham as
chuvas e soprem os ventos, acaba por colher os frutos...Aﬁnal,
o futuro da humanidade depende delas!
Simone Gannam Lage Ribeiro

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Tendências da Moda
Primavera Verão 2017
Túnicas: A túnica apareceu em
desﬁles de grifes como Gabriele
Colangelo e Boss sendo usada sozinha ou com saias. Para dias mais
amenos você pode apostar na
combinação com calça também.
Cuba por Chanel: Uma das mais
importantes grifes de luxo do mundo voltou os seus olhos para Cuba,
que vive um momento político
de grande destaque com a abertura econômica e aproximação
com os Estados Unidos. Na sua
coleção resort de pré-primavera
2017 encontramos uma linda e
colorida cartela de cores.
Colorido Digital: Os anos 80
estão sempre voltando para o foco da moda e a tendência resgatada dessa vez é a do colorido
digital. Basicamente veremos muitas peças com cores saturadas e
pints gráﬁcos cheios de atitude.
Combinação de estampa gráﬁca
+ estampa gráﬁca está mais do
que permitido.
Maxicalças: As altas temperaturas do verão exigem peças mais
ﬂuidas e nesse ponto entram as
maxicalças que foram vistas cheias
de estilo em desﬁles de grifes como Eudon Choi e Dries Van Noten. As pantalonas exageradas e

em tecidos leves vão fazer sucesso
Jeans da Califórnia: Nas tendências da moda primavera verão 2017 o jeans chega com um
“banho” de Califórnia. Veremos
peças com bordados com temas
ﬂorais e lavagens que nos remetem ao mar e a areia branquinha. Atenção para os rasgados
também!
Sandálias de Tiras: Em dias
quentes deixar os pés respirarem com estilo ﬁcará muito mais
fácil com as belas sandálias de
tiras que invadiram desﬁles de
grifes como a Chloé. Se forem
coloridas ainda melhor.
Texturas e Metálicos: No desﬁle da Calvin Klein vimos uma
peça que traduz essa tendência,
o famoso slip dress (vestido camisola) ﬁcou ainda mais fashionista com o corte assimétrico.
Boa aposta para as mais ousadas.
Chapéu e Sandália Rasteira:
O desﬁle da Chanel em Cuba
acendeu ainda o alerta da tendência do chapéu com essa pegada latina e das sandálias rasteiras, mas cheias de charme com
aplicações.
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Hospital formou novas turmas
de cuidadores e APH

Nos dias 22 e 23 de setembro, o Hospital São Lourenço ministrou mais dois cursos de ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR/APH
e de CUIDADORES (31 e 33 participantes, respectivamente), no
Centro de Estudos da instituição.
Os cursos, com carga horária de
quatro horas (cada), são oferecidos GRATUITAMENTE à comunidade em geral - tendo a inscrição simbólica de 2 kg de alimentos (arrecadação total do-

ada ao Serviço de Nutrição e Dietética/SND - Cozinha do Hospital).
O curso de APH aborda a prestação de primeiros socorros antes de encaminhar a vítima para
um hospital - buscando minimizar danos que possam acarretar
o agravamento ou, até mesmo,
a morte de uma pessoa.
Por sua vez, o de CUIDADORES orienta pessoas que desejam trabalhar (ou já trabalham)
na atenção à saúde de pacientes

DOM ZECA

de qualquer idade, acamados ou
com limitações físicas - e que,
assim, necessitam de cuidados
especiais.
Os cursos são MINISTRADOS
pela enfermeira Fátima Framil,
do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) do Hospital (auxiliada
pela assistente social Fabiany
Mattos), utilizando um manequim próprio para treinamentos
práticos, que simula a pessoa a
ser cuidada - com suporte de

projetor de multimídia (“data-show”). Através dos cursos, muitas pessoas têm a oportunidade
de iniciar uma nova proﬁssão na
área assistencial - ou, então, aperfeiçoar conhecimentos já praticados na atividade de cuidador.
Os PRÓXIMOS CURSOS de APH
e Cuidadores já foram marcados:
serão nos dias 8 e 9 de dezembro deste ano. As inscrições serão realizadas no mês de novembro.

Eleição

A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Você que gosta de cantar, venha fazer um teste conosco, e
participar do Coral Mauricio França Mendes. Ensaios às segundas e quintas, 19:00 horas, Cripta da Igreja Matriz de São Lourenço. Estamos esperando por você!!!

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

EXPEDIENTE

Aconteceu em Belo Horizonte, no último dia 30 de setembro,
a segunda edição do Festival da Canção Prisional. O evento foi
realizado no Auditório JK, Cidade Administrativa.
O Secretário de Estado de Administração Prisional, Desembargador Francisco Kupidlowski, enalteceu o valor do evento
para a humanização através da música, para os jovens privados
de liberdade em todo o Estado de Minas Gerais.

Célia Shiguematsu Cavalcanti Freitas Lima, a primeira mulher
eleita Prefeita na história de São Lourenço.
Que Deus abençoe a Prefeita e seu Vice Dr. Leonardo Sanches. Que muitas luzes venham a iluminar essa jornada de paz
e amor para nossa cidade.
Parabéns Célia e Leo Dentista!!!

Nossa Bebê da Semana, vem da cidade de Charlotte, na Carolina do Norte, EUA.
A linda princesa Rebecca Bacci Valle Gayoso, nasceu no último dia 07 de setembro, para alegria de seus pais Rafael Bacci
Gayoso e Rachel.
Quero enviar meu abraço aos avós Lourdinha Bacci e Pepe
Gayoso, e a bisavó e bisavô, Diana Olive e Gilson Bacci.
Aos papais felicidades, e a Rebecca muita saúde e paz!!!

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra. Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo.
Jornalista Responsável: João Vicente Nogueira. Diagramação: João Vicente Nogueira. Departamento Administrativo: Isabel Cristina de Paula Dutra.
Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra e Luciana Dutra. Assessor Jurídico: José Manoel Pereira. Distribuição: Júlio César de Paula Dutra.
Colaboradores: Anderson Joinha, Vera M. Gannam de Castro, Simone Gannam L. Ribeiro, Frei Felipe Gabriel Alves, Heloísa M. D. de Almeida, Filipe
Nacle Gannam, Pedro Jorge de Oliveira Netto, Mariana Dutra, José Celso Garcia, Prof. André, Beto Bacha, Dom Zeca, Mario Henrique Poli de Oliveira,
Monsenhor Jonas Abib, José Luiz Mendes, Padre Bruno César, Dr. Rodrigo C. Santos, Cecília Britto, Débora Centi, Rita Abbud.
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Gil e Isac do Frango
se destacam

Os eleitores de São Lourenço decidiram no último domingo os 13
vereadores que irão compor a Câmara de Vereadores nos próximos
quatro anos. O vereador tem a função de elaborar leis, discutir questões no âmbito municipal e ﬁscalizar as ações do prefeito com relação
à administração e gastos do orçamento. O vereador Gil que recebeu
o maior número de votos em São Lourenço relatou que áreas como
a saúde, infraestrutura urbana merecem destaque. “Primeiramente,
eu gostaria de agradecer a população de São Lourenço por ter me
dado a oportunidade de pela terceira vez ser eleito com essa expressiva votação de 947 votos, sendo o mais votado. A política tem melhorado muito, as pessoas estão votando mais consciente e essa eleição foi reﬂexo disso. Não posso deixar de falar da responsabilidade
que tenho de tentar conduzir a Câmara com os novos vereadores por
já ter mais tempo de casa. Sou muito ligado à área da educação e saúde”, aﬁrma.
Isac do Frango foi o segundo mais votado, com 668 votos, que ﬁcou surpreendido com a quantidade de votos que recebeu, mas tinha
conﬁança que se elegeria. Isac iniciará seu quarto mandato como vereador, já foi eleito em outras três ocasiões (1996, 2000 e 2004). O
vereador eleito diz que se neste período se empenhou bastante na
construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Carioca. “A
saúde é prioridade. Temos que acabar com esse negócio de ter de
sair de madrugada para ir para a ﬁla a ﬁm de conseguir uma consulta,
e às vezes não consegue. É um absurdo. Estes exames podem ser marcados antecipadamente”. Perguntado sobre a formação da nova Câmara de Vereadores, Isac do Frango diz que ainda vai analisar o perﬁl
dos futuros companheiros legislativos. “Acredito que faremos um bom
trabalho para ajudar o executivo”, comenta. Isac diz que está muito
contente com a vitória e explica que o perﬁl dos seus eleitores são os
idosos. Em relação ao seu relacionamento que pretende desenvolver
com o Executivo Municipal a partir de 2017, Isac aﬁrma que não tem
como objetivo ser oposição, e quer ajudar em seu mandato.

Prefeito Zé Neto falta sobre
o período de transição

Em janeiro de 2017, o atual prefeito de São Lourenço, José
Sacido Barcia Neto, passará o comando da cidade para a prefeita eleita Célia Cavalcanti. José Neto nos conta a importância
de efetuar de forma clara e transparente a transição do poder.
“São atos normais regulados pela Lei Orgânica Municipal e por
dois decretos que expedi nos meses de agosto e setembro, inclusive antes do resultado do pleito eleitoral para que todos
soubessem que as regras de transição são extremamente claras
e objetivas. Vou estabelecer um contato pessoal com a prefeita
eleita Célia Cavalcanti e nós estamos preparados para os atos
de transição para que a Prefeitura seja passada de forma ordeira, regular e eﬁciente principalmente sem solução de continuidade dos trabalhos tão importantes para nossa população”. O
prefeito ressaltou ainda o delicado momento ﬁnanceiro que
vive o Estado de Minas Gerais e o país. “A Prefeitura de São Lourenço é muito enxuta e desorganizada, cumpre todos os índices
da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas o momento que o futuro governo vai pegar a partir de 2017 é gravíssimo de crise no
governo de Estado, que já está inadimplente com seus pagamentos, e também no Governo Federal. Será necessário um
início de governo muito cauteloso, cumprindo rigorosamente
os compromissos de ﬁnanciamento principalmente de Fundo
de Garantia e INPS para que a Prefeitura se mantenha adimplente e consiga manter o ritmo de ﬁnanciamento e trabalho
das questões públicas”, ﬁnaliza o prefeito.

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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Família Lage completa 100 anos
de sua chegada em São Lourenço

Nossa Saudação ao Po- cas casas e poucos habitantes. Não havia água envo de São Lourenço
canada, luz elétrica, rede
Tudo começou quando, de esgoto, farmácia, hoso Imperador do Brasil, D. pital, escola e padre. A rePedro II, em visita ao Líba- gião era um verdadeiro
no, em 1876, falando em pantanal.
Era o recém- criado dislíngua árabe, incentivou a
imigração libanesa em nos- trito da vizinha cidade de
so país, que teve início, oﬁ- Silvestre Ferraz (hoje, Carmo de Minas) onde os Ircialmente, em 1880.
Em 1916, há cem anos mãos Veiga, de tradicional
atrás, os primeiros Lage família campanhense, vichegaram ao distrito de riam a fundar a futura ciSão Lourenço: era o casal dade de São Lourenço, em
Antônio e Julieta Lage, oriun- 1890, após tomarem codos da cidade de Campa- nhecimento da descobernha, onde estavam esta- ta das nossas águas minebelecidos, com outros mem- rais.
No entanto, nossos anbros da família Lage. Tinham
deixado a cidade de Dou- tepassados acreditaram no
ma, no Líbano, país de seus progresso da terra que esancestrais, atraídos pelo colheram para viver e tra“Novo Mundo” e suas pro- balhar e para a qual atraíram, posteriormente, seus
messas.
“Vinham com sua juven- primos e irmãos. Aqui fotude e os sonhos que ela ram se ﬁxando com espeenseja, com a força de seus rança e coragem para viver,
braços e a ardente deter- progredir e amar a terra
minação de consagrá-los que serviria de berço para
ao labor que liberta e à co- seus ﬁlhos e descendentes.
ragem que constrói.”
Todos nós sabemos da
O local, certamente, naquela época, não oferecia importância do casal João
muitas oportunidades, pois – Ida Mascarenhas Lage,
só veio a emancipar-se, em que foi o segundo a che1927, onze anos depois gar a São Lourenço, por sua
da chegada da família La- visão, coragem, dinamismo e capacidade de trage.
Era uma aldeia com pou- balho. Após adquirirem a

casa de veraneio da Baronesa Maria Angélica Queiroz e Barros, construíram
o grande e majestoso Hotel Brasil, que foi cenário
da história municipal, estadual e nacional:
-Ali, foi Palácio da Liberdade, quando a 1° de abril
de 1927, o então Presidente do Estado de Minas Gerais, Dr. Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, assinou
o ato, criando a Prefeitura
Municipal de São Lourenço.
- Ali, foi também Palácio
do Catete, quando hospedou, por muitos dias e, por
várias vezes, o Presidente
da República, Dr. Getúlio
Dorneles Vargas, seus ministros e assessores; governadores, altas patentes
militares, juristas, enﬁm,
toda a elite do Estado Novo.
Assim, São Lourenço foi
se projetando no âmbito
nacional como estância de
“cura e repouso” preferida
do Presidente Vargas, que
se tornou amigo do casal
João – Ida Mascarenhas
Lage.
João Lage foi Presidente
Fundador e Vitalício do
Hospital Geral de São Lourenço, cargo que exerceu
durante 27 anos. Sob sua

presidência foram construídos o antigo e o novo Hospital da cidade. Grande
benfeitor da Paróquia e do
Município, fez doação de
uma valiosa área de terreno, em frente ao Parque
das Águas e Hotel Brasil,
para a Prefeitura da cidade, onde hoje se localiza
a Praça João Lage.
Também teve a grande
alegria de assistir, no Palácio Tiradentes, juntamente com o Marechal Mascarenhas de Morais, Comandante da FEB na Itália,
na Segunda Guerra Mundial, a posse de seu único
ﬁlho, Alcides Mascarenhas
Lage, eleito Deputado Federal por Minas Gerais,
quando o Rio de Janeiro
ainda era a capital da República.
Fez parte da Comissão
que promoveu a criação
do Município e da Paróquia.
Na comemoração do centenário da chegada da Familia Lage em São Lourenço, permitimo-nos lembrar,
com orgulho e saudade os
nomes “pioneiros” da primeira geração dos Lage:
Antonio/Julieta;
João/Ida;
Isaac/Maria
Felício/Olga;

Farid/Genoveva;
José/Kazun;
Gattaz/Emília;
Nadra/Geralda;
Michel e tantos outros,
que:
- aqui se estabeleceram;
- aqui cresceram e se
multiplicaram;
- aqui viveram como se
fosse a “ terra prometida”;
- aqui deixaram o produto de seu trabalho;
- aqui foram felizes;
-aqui, a maioria deles,
dorme o sono “ eterno”.

Os sonhos trazidos no
navio e no coração foram
se tornando realidade, nesta terra que tão bem soube acolhê-los e adotá-los.
E, o objetivo inicial de aqui
“fazer a vida” e voltar ao
Líbano, foi sendo substituído pela vontade de aqui
permanecer , ﬁxar raízes,
formar família e criar laços
deﬁnitivos com esta cidade tão hospitaleira e generosa.
Vieram ﬁlhos, netos, bisnetos, trinetos e tetranetos, que continuaram e
continuam batalhando, com
suas contribuições por vezes anônimas e simples,
para o crescimento desta
terra tão querida de todos
nós!

É por isso que, quando
o então Presidente Ernesto Geisel, em pronunciamento oﬁcial se referiu aos
tradicionais laços de amizade e integração da comunidade árabe na vida
brasileira, retratou perfeitamente uma verdade, dizendo:
“Os libaneses não conseguem, nem aqui e nem
em Beirute, separar o Brasil do Líbano. Para eles uma
só Pátria existe: o Cedro
e o Cruzeiro do Sul formam
uma só bandeira!”
A família Lage saúda,
nesta oportunidade, todas
as autoridades locais, imigrantes libaneses e de outras nacionalidades e todo
o povo sanlourenciano,
lembrando também todos
aqueles vultos proeminentes do passado, que deixaram a marca de sua atuação brilhante e dinâmica,
nesta cidade laboriosa e
abençoada!
Rogamos ao Criador que
perpetue a família, dando-lhe, para todo o sempre,
bons ﬁlhos para Deus e para a Pátria!
São Lourenço, 30 de outubro de 2016
1916 Festa do
Centenário 2016
Família Lage
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WILLIAM EVENTOS - 530 (2,15%)
KALL
450 (1,83%)
FABRÍCIO GUEDES - 381 (1,55%)
JOÃO BOSCO DE CARAVALHO - 381 (1,55%)
MARCELO DO JORNAL - 381 (1,55%)
CARLINHOS SANCHES - 369 (1,50%)
CAVEIRINHA 366 - (1,49%)
GUSTAVO DO BRASÍLIA 314 - (1,27%)
ANTÔNIO SÉRGIO DO SUPERMERCADO - 311 (1,26%)
AUCIONI PROTETORA DOS ANIMAIS – 306 (1,24%)
RENATO DA CAMARA – 290 (1,18%)
ROBINHO DA OFICINA – 287 (1,16%)
CRICO DO FUTEBOL – 285 (1,16%)
LUIZINHO DA ORAÇÃO – 269 (1,09%)
NELSSADA – 268 (1,09%)
JUSSARA SAÚDE – 266 (1,08%)
FABINHO MARRENTO – 264 (1,07%)
CÉSAR DO LÊ SAPÊ – 263 (1,07%)
ADILSON CONTADOR (DIL) – 260 (1,06%)
PROFESSOR AYRTON JUNIOR – 255 (1,03%)
THIAGO ABBUD (THIGÓ) – 253 (1,03%)
ALEXANDRE PAULINO – 250 (1,01%)
JOÃO RICARDO – 248 (1,01%)
MOISES VIDRACEIRO – 246 (1,00%)
NEUSA FERNANDEZ – 245 (0,99%)
PASTOR PAULO MACHADO – 237 (0,96%)
BRUNO MARESIA – 235 (0,95%)
PROFESSOR EVALDO – 234 (0,95)
PROF. PAULO GEOVANI (DEDÉ) – 228 (0,93%)
DANIEL GALVÃO – 221 (0,90%)
MELADO – 212 (0,86%)
RICARDO BRAVO – 210 (0,85%)
MARIANGELA DO SALÃO – 203 (0,82%)
MATHEUS DO CHIQUINHO – 185 (0,75%)
LUIZ GOMES - 184 (0,75%)
BAIANO DO TAXI – 180 (0,73%)
EDSON LEO – 172 (0,70%)
JULIO KOELER – 172 (0,70%)
DANIEL DA CASA DE RECUPERAÇÃO – 161 (0,65%)
ELANE MEDEIROS – 160 (0,65%)
DO CABELEIRIERO – 159 (0,65%)
SID DO BAR – 154 (0,62%)
CLEITON DE CASTRO – 152 (0,62%)
DRA ELIONY – 144 (0,58%)
DIDI – 141 (0,57%)
BIA DA IGREJA DA PAZ – 137 (0,56%)
RENATO MOURA – 133 (0,54%)
ANDERSON BOLINHA - 133 (0,54%)
PAULA DO LANCHE – 132 (0,54%)
IZIDORO – 129 (0,52%)

ANA MANICURE – 124 (0,50%)
EMMANOEL BAHIA CD – 120 (0,49%)
RICK DO BAR – 118 (0,48%)
EDUARDO DO PAIOL – 115 (0,47%)
REGIANE ELETRICISTA – 113 (0,46%)
FABIANO DO GÁS – 113 (0,46%)
LEANDRO SILVA – 106 (0,43%)
BINHO – 104 (0,42%)
MAGNO FONSECA – 96 (0,39%)
ERIK – 96 (0,39%)
PAULO AMARAL – 94 (0,38%)
ZÉ LUIZ DA RÁDIO – 92 (0,37%)
JHONY FRANCIS DA AUTO ESCOLA – 89 (0,36%)
ANDREIA SILVA PROJETO SOCIAL – 85 (0,34%)
PRETA – 83 (0,34%)
CAFE CAPOEIRA – 80 (0,32%)
EDMUNDO BENZEDOR DA REGIÃO – 79 (0,32%)
LUCRECIA – 77 (0,31%)
MOBY – 76 (0,31%)
LALO – 75 (0,30%)
CAL PIZZA – 75 (0,30%)
RONALDO MACIEL – 74 (0,30%)
CARLINHOS PAULINO – 72 (0,29%)
PROFESSOR EDSON MACIEL – 72 (0,29%)
SERGINHO DA VAN – 69 (0,28%)
MANOEL DE MOURA NETO – 67 (0,27%)
CAROL MACIEL – 67 (0,27%)
ROSELI RAMOS - 65 (0,26%)
IRMÃO VANDERLEI – 62 (0,25%)
IRMÃO JONAS – 60 (0,24%)
CARLOS CHAQUAIA – 60 (0,24%)
VIEIRINHA – 59 (0,24%)
MOACIR MOTOBOY – 58 (0,24%)
ISMAEL – 58 (0,24%)
TEKA – 58 (0,24%)
KERIDONA – 58 (0,24%)
ALESSANDRA DA FARMACIA – 55 (0,22%)
ROSA DA PAPELARIA – 54 (0,22%)
DOUGLAS DA VAN – 52 (0,21%)
ROMILDO FILHO DO BOLÃO – 52 (0,21%)
FANI CHUCA – 50 (0,20%)
HENRIQUE MINAS TINTA – 49 (0,20%)
CARLOS HENRIQUE – 48 (0,19%)
TERTULIANO – 48 (0,19%)
CLAUDINEIA DO HOSPITAL – 47 (0,19%)
CRISTINA PROFESSORA – 46 (0,19%)
GLEYCE CONRADO – 45 (0,18%)
BETO MARMOTA – 42 (0,17%)
POLITANO – 40 (0,16%)
OSEAS MARHANATA – 40 (0,16%)

PATRÍCIA – 40 (0,16%)
ANDERSON BUJA – 37 (0,15%)
LULUZINHA – 36 (0,15%)
PROFESSORA TATI – 35 (0,14%)
FATINHA PROFESSORA – 34 (0,14%)
KELLEN DEBIASI 33 (0,13%)
BIA COSTUREIRA – 31 (0,13%)
AMAURY PINTO COSENZA – 30 (0,12%)
SERGINHO SENGÓ – 30 (0,12%)
RAFAEL DA RM – 28 (0,11%)
CHIQUINHO BOTELHO – 27 (0,11%)
GALVÃO CANAÃ – 23 (0,09%)
BIANCA DA FARMACIA – 23 (0,09%)
LUANA – 22 (0,09%)
ELIANE CARBONE – 21 (0,09%)
VALERIA BRISON – 21 (0,09%)
AFRANIO TAPECEIRO – 20 (0,08%)
ERCINEI – 20 (0,08%)
ANA MARIA DAMASCENO – 18 (0,07%)
GUEDES – 18 (0,07%)
MACHADO – 18 (0,07%)
CLÁUDIA CARVALHO – 17 (0,07%)
DEISE BRANDÃO – 17 (0,07%)
JULIANA NEGREIROS – 15 (0,06%)
CLÁUDIO ASSIS – 13 (0,05%)
MARIA CRISTINA – 11 (0,04%)
MARCUS ROVAI – 11 (0,04%)
MARCELA OLIVEIRA DA SILVA – 9 (0,04%)
ALDAGIZA – 8 (0,03%)
DANIELE – 8 (0,03%)
SILVIA MUNHOZ – 7 (0,03%)
ANA PAULA – 4 (0,02%)
VANESSA FARIA – 4 (0,02%)
ADRIMERE TRANI – 3 (0,01%)
DHAMARIS – 3 (0,01%)
ARLETE IGNÊS – 2 (0,01%)
PATRÍCIA BALTAR – 0 (0,00%)
PREGUINHO DO GUINCHO – 206 (0,84%)
HERMES BENTO – 114 (0,46%)
BETO DO CAFUNDÓ – 55 (0,22%)
CELIO RIBEIRO – 45 (0,18%)
EDNALVA – 40 (0,16%)
MARILIA LIRA – 33 (0,13%)
PELÉ DO POLIMENTO – 27 (0,11%)
BRUNO ROMANELLI – 25 (0,10%)
MARCIO REZENDE – 7 (0,03%)
FLÁVIA RIBBER – 6 (0,02%)
ANA CLAUDIA – 1 (0,01%)
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Professores e estudantes protestam em São Lourenço
contra reformas propostas pelo governo federal

Professores e estudantes foram às ruas em São Lourenço na
manhã da última quinta-feira (5).
Eles se manifestaram contra a
reforma no ensino médio, proposta pelo Governo Federal através da MP 746/2016 e também
contra a PEC 241, que visa congela por 20 anos investimento
em educação e saúde no Brasil.
Vestidos de preto, portavam
cartazes e gritavam palavras de

ordem. Os manifestantes se reuniram na Escola Estadual Mário
Junqueira Ferraz, no bairro Federal e caminharam até a Praça
João Lage.
A manifestação foi pacíﬁca e,
segunda a organização, contou
com aproximadamente 200 participantes.
A estudante Larissa Silva explica que o movimento é contra
a PEC 241 que visa congelar a

verba da educação por vinte anos
e contra a reforma do Ensino Médio. “Este movimento veio da
internet, nos organizamos com
os professores. Fomos em cada
escola e sala de aula para convocar o pessoal e explicar o por
quê do movimento. Eles estão
para acabar com o Enem como
ingresso às universidades públicas e voltar a ser como teste de
conhecimentos gerais”, ﬁnaliza.

Movimento Estudantil protesta na Avenida Dom Pedro II

Parcelamento do salário de servidores
em MG vai até ﬁm de 2016
O escalonamento dos salários dos servidores públicos
de Minas Gerais será realizado
até o fim do ano, segundo a
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag).
A medida, que começou a
valer em fevereiro deste ano,
foi tomada por causa da crise
econômica enfrentada pelo
governo do estado. Na época,
a previsão era que o escalonamento seria feito até o dia
7 de abril.
De acordo com a Secretaria
de Estado da Fazenda (SEF),
foi necessário atrasar em dois
dias úteis a escala de paga-

Caro leitor. Em constante e incansável busca pela melhoria de seus serviços educacionais a Faculdade de São Lourenço mais uma vez realiza entre os dias 03 e 06 de outubro a sua 3ª Semana do
Conhecimento. Evento que sob o lema “Integrando Práticas e ultrapassando saberes” congrega os
17 cursos que a Faculdade oferece, numa feliz, rica e produtiva troca de conhecimento. O evento
nos permite trocar experiências e interagir dentro da própria faculdade e também com outras instituições de ensino da região, já que trazemos palestrantes e de professores de outras instituições de
ensino de São Lourenço e também de outras cidades, vizinhas ou não. Ao mesmo tempo, o evento
permite a interação com a comunidade, pois as palestras e os cursos são abertos para aqueles que
desejam participar. A magnitude do evento permite também a revisitação e a atualização dos conteúdos ministrados diariamente pelo nosso colegiado. Na área das Ciências Sociais, especiﬁcamente
no curso de Direito estão sendo ofertadas palestras e mini cursos nas áreas de Meio Ambiente; Direitos humanos e Ciberespaço; Direito do Trabalho (Cálculos Trabalhistas); O NCPC e Direito do Trabalho; Segurança no Trabalho; Recusos no Processo Penal; Direito e Moral; Ciência Forense (Prova
Pericial) Direito do Consumidor; e o Novo Código de Processo Civil (Método Alternativos de resolução de conﬂitos). No último dia do evento, dia 06 de outubro acontecerá a Jornada do Cientiﬁca,
com apresentação de Trabalhos Cientíﬁcos dos alunos de todos os cursos, alem de lançamento de
livros de professores, depoimento de alunos e ex alunos sobre suas conquistas além dos muros da
Faculdade. A Semana do Conhecimento não poderia ser mais produtiva, pois além de tudo revela
talendos ocultos e habiliades especíﬁcas de seus professores e alunos. O sucesso alcançado com a
Semana do Conhecimento indica que a Faculde de São Lourenço está no caminho certo, e que o “Saber” está a um passo de quem o procura. Está bem aqui, na cidade de São Lourenço, na Rua Madame Schimidt nº 90, no Bairro Federal - Venha estudar com a gente. www.faculdadesaolourenco.com.
br
Vestibular em: 23 de outubro e 27 de novembro
Forte abraço
Prof. Silvana
Coordenadora do Curso de Direito

mento dos próximos dois meses em comparação ao terceiro trimestre em razão do agravamento da arrecadação estadual.
A folha de pagamento consome R$ 3 bilhões, sendo R$
2,5 bilhões com os servidores
do Executivo e R$ 500 milhões
com os servidores dos demais
poderes.
Os que ganham até R$ 3 mil
receberão o salário integral.
Em novembro será no dia 14
e em dezembro no dia 12.
Quem tem salário de até R$
6 mil vai receber R$ 3 mil no

dia 14 de novembro e o restante nos dias 18 e 23. Em dezembro, os pagamentos serão
feitos nos dias 12, 19 e 21.
Os servidores que têm o salário maior que R$ 6 mil vão
receber R$ 3 mil no dia 14 de
novembro e o restante nos dias
18 e 23.
Ainda segundo o governo,
as datas do pagamento do primeiro trimestre de 2017 e um
posicionamento sobre o pagamento do 13° salário deste ano,
serão tema de uma reunião
marcada para o fim do mês de
novembro. (Fonte: G1)
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Célia e Leo Dentista falam sobre campanha e
expectativas para a administração 2017-2020
Um dia após sua eleição, a
candidata eleita Célia Cavalcanti visitou a sede do São Lourenço Jornal e concedeu uma entrevista. Ela falou sobre a campanha, a sensação da vitória,
expectativas para o governo e
demais assuntos. Com 13.415
votos, Célia Cavalcanti se consagrou como primeira mulher
a ocupar o cargo de prefeita na
cidade. Em um cenário onde a
mulher ainda ocupa poucos cargos políticos, a candidata eleita ressalta a importância desta
conquista. “Fico muito feliz de
ser a primeira mulher prefeita
de São Lourenço. Vem aí uma
responsabilidade muito grande, não só de fazer um bom
trabalho, mas por estar representando a mulher na política
onde ainda nós ocupamos um
espaço muito pequeno. E é muito importante a mulher trazer
sua visão diferenciada na política. Como mãe, entendo a
dor de muitas em várias situa-

ções e sei que vou atuar de uma
forma muito positiva ajudando
estas pessoas”. Com a vitória
nas urnas, Célia está focada nos
próximos quatro anos de seu
mandato e já tem planos traçados para diversas áreas da
cidade. “Precisamos reorganizar a Prefeitura na parte administrativa. Vamos olhar com
muito cuidado e reorganizar
também a saúde que foi uma
demanda muito solicitada na
minha campanha. Fazer com
que a saúde funcione e seja
acessível a todos através dos
postos de saúde, inserir ginecologistas e pediatras, por exemplo. Há grandes chances de tudo dar certo, os proﬁssionais
da saúde estão com muita vontade de trabalhar. Na educação
vamos fazer um levantamento
da necessidade de vagas, quais
os bairros que necessitam de
creche. Sei do bairro Carioca.
Cerca de 120 crianças são atendidas por lá. Também vamos

investir na capacitação dos professores e funcionários. Na limpeza urbana, vamos batalhar
para que a cidade esteja sempre limpa para os seus moradores e visitantes. Também vamos buscar recursos estaduais
e federais para reforma de algumas ruas. Apenas uma manutenção não é o suﬁciente”.
O seu vice-prefeito eleito Leonardo Sanches “Leo Dentista”,
também já está focado nos próximos quatro anos que promete ser de trabalho intenso em
prol da população de São Lourenço. “Estou muito feliz por
ter participado deste processo
eleitoral de uma maneira limpa, honesta, transparente que
é o que propus na política: levar valores que tenho na minha
vida pessoal e da mesma maneira que entrei na campanha
eu saí. Não cultivei nenhuma
inimizade. Fico feliz pela maneira que as eleições ocorreram e estou muito ciente da

Instituído em 1º de outubro
de 2013, o SETOR DE ONCOLOGIA (Centro Oncológico Sul-Mineiro/Centra) é uma unidade
mantida pelo Hospital São Lourenço, em parceria com uma
equipe de médicos de Juiz de
Fora com larga experiência na
área.
O setor (prédio anexo ao
Hospital) foi instituído para
atendimento de pacientes que
necessitem de QUIMIOTERAPIAS (tratamentos com substâncias químicas que atuam nas
células, para combate a doenças como o câncer - foco maior
de atuação do Centro) e, também, PROCEDIMENTOS HEMATOLÓGICOS (relacionados ao
sangue), HORMONIOTERAPIA
e MANUTENÇÃO DE CATETER
TOTALMENTE IMPLANTADO.
Atualmente, além da modalidade particular, a Oncologia
atende através dos seguintes
CONVÊNIOS: Ipsemg, Unimed,
Geap, Policia Militar de MG,
Cemig Saúde e Bradesco Saúde

(o setor ainda não atende pelo
Sistema Único de Saúde/SUS,
pois aguarda o CREDENCIAMENTO do serviço).
Muitos pacientes necessitavam ir a locais mais distantes
(como Varginha, São Paulo etc.),
para atendimentos oncológicos
- e, com a Oncologia do Hospital, podem fazê-lo EM SÃO LOURENÇO MESMO.
A equipe da Oncologia (atendimento direto) é composta
pelos seguintes proﬁssionais:
dr. Eric Delfraro (coordenador/
hematologista); dra. Beatriz
Verçoza (oncologista clínica);
Yara Lopes (enfermeira, pós-graduada em Enfermagem Oncológica) e Juliana Xavier (secretária).
Além de PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, o CENTRA possui uma EXCELENTE ESTRUTURA INTERNA: recepção; duas
salas de espera (infantil e adulto); dois consultórios; brinquedoteca; dois quartos de aplicação (infantil e adulto); sala de

preparo de quimioterápicos;
posto de enfermagem; sala de
emergência; farmácia; salas administrativa e de estudos, vestiários e copa/funcionários. As
instalações encontram-se devidamente vistoriadas/aprovadas pela Vigilância Sanitária e,
assim, liberadas para pleno uso
de nossos pacientes.
Para se chegar a um DIAGNÓSTICO que indique a ocorrência da doença (câncer) ou,
mesmo, buscar a TRANSFERÊNCIA de atendimentos já iniciados em outros locais, é preciso
se SUBMETER A UMA CONSULTA MÉDICA, que pode ser marcada pelo telefone 3339-2058
ou pessoalmente, no Centra
(rua Senador Soares dos Santos, s/no - prédio anexo ao Hospital).
É a Oncologia do Hospital
São Lourenço oferecendo seus
serviços para proporcionar, à
comunidade de São Lourenço
e região, uma ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA DE QUALIDADE.

responsabilidade que vamos
ter, mas reaﬁrmo: como vice-prefeito serei atuante, vou trabalhar muito. Tenho um compromisso de lealdade com a
Célia e vamos fazer o melhor
para a cidade”. Célia complementa: “As pessoas entenderam nosso recado de trazer uma
política diferenciada para a cidade onde vamos governar com
o povo e para o povo”.
Tenório
Natalício Tenório Cavalcanti Freitas Lima já foi prefeito de
São Lourenço e é marido de
Célia. Ele comenta um pouco
sobre a experiência compartilhada. “Acredito muito que ela
e o Leo vão fazer um grande
governo. Fui prefeito por duas
vezes e tenho certeza que ﬁz
um bom governo. As grandes
obras que há hoje na cidade
de São Lourenço foram feitas
nos meus dois mandatos. O primeiro mandato foi uma graduação e o segundo uma pós-gra-

Tenório, Célia Cavalcanti e Leo Dentista
duação. A Célia foi muito atuante no meu segundo mandato, sempre tomávamos as decisões juntos. Ela participou
como presidente da SAAE, secretária de Ação Social, secretária de Educação. Ela também
já tem uma experiência. Ela vai
criar projetos para que consigamos recursos fora, pois os de

São Lourenço só dá para fazer
o básico como folha de pagamento, uma saúde melhor, arrumar o calçamento das ruas.
Esta parte básica a Prefeitura
tem condições de fazer. Em Belo Horizonte e Brasília há muitos recursos. Com a experiência do segundo mandato ela vai
iniciar sabendo o que fazer.

Oncologia do Hospital completa
três anos de funcionamento

A unidade é mantida pelo Hospital Sâo Lourenço
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