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EDITORIAL O desrespeito à diferença
jornalismo@portalalternativa.com.br

Apesar de possuir os direitos de transmissão, a Rede
Globo preferiu não transmitir
a cerimônia de abertura dos
Jogos Paralímpicos Rio 2016
que aconteceu no início da
noite do feriado de 7 de setembro no Maracanã. A Globo
chegou a mudar a programação no mês passado para exibir a abertura dos Jogos Olímpicos, mas veiculou apenas
um compacto com o melhor
da solenidade paralímpica.
“Sou a Globo. Quero respeito
aos gêneros, raças e deficiências. Mostro a abertura das
olimpíadas, mas não mostro
das paralimpíadas”, ironizou
um internauta. “Rolando abertura de Paralimpíada, protesto em São Paulo e a Globo
mostrando um brasileiro fazendo papel de japonês na
novela”, reclamou outro.
Nos Jogos Olímpicos a cada minuto que a TV era ligada
alguma modalidade esportiva
estava sendo transmitida, mas
com os Jogos Paralímpicos os
para-atletas não têm recebido a mesma atenção das emissoras de TV. Na abertura, a
insatisfação foi percebida na
internet pela falta de transmissão da cerimônia realizada no estádio do Maracanã.
Tanto para os Jogos Olímpicos como Paralímpicos, o
direito de transmissão de cobertura dos eventos esporti-

vos foi adquirido pela Globosat, do Grupo Globo. As transmissões podem ser feitas por
meio do canal fechado SporTV. Para que os eventos da
competição sejam transmitidos em canais de outras empresas ou grupos de comunicação, é preciso que cada veículo negocie com a detentora dos direitos um acordo de
direito de imagem.
Como dona dos direitos de
transmissão, O Grupo Globo
tem feito a transmissão por
meio de quatro canais fechados no SporTV, incluindo um
temporário e exclusivo para
o evento. No caso da TV aberta, entretanto, a competição
não tem o mesmo espaço, seja pela falta de tradição, interesse de contratos de patrocínio em anunciar durante
as transmissões do evento ou
necessidade de agenda de programação.
Além da negociação dos direitos nas TVs privadas, as televisões públicas têm direito
de transmitir o evento, por
meio da TV Brasil. Todas as
emissoras que compõem a Rede Nacional de TV Pública também
tem o direito de reproduzir o sinal da TV Brasil
e transmitir parte dos eventos. Em São Paulo, a TV Cultura tentou negociar o sinal
para transmitir algumas competições esportivas das Para-

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

limpíadas, mas não conseguiu
autorização por não fazer parte da rede pública.
Nas outras principais emissoras do país, a cobertura se
resume aos programas jornalísticos. Os canais Band e Record, que transmitiram a Olimpíada, assim como o SBT, farão apenas cobertura jornalística do evento. Na Globo,
além da inserção nos jornais,
existe um bloco de resumo do
dia paraolímpico no fim da
programação. Canais fechados que se dedicaram aos Jogos Olímpicos, como ESPN e
Fox Sports, também se concentram somente na cobertura jornalística.
A verdade é que foi uma
tremenda falta de respeito de
respeito das emissoras de TV
abertura com os atletas paralímpicos. Essas TVs que falam de inclusão social e a importância de se valorizar as
diferenças foram contraditórias em não transmitir a abertura e as competições, citando apenas nas reportagens.
O Brasil tem se destacado
na competição e evoluído bastante desde que iniciou sua
participação em 1972. Um dos
grandes atletas que participa
das paralimpíadas é Daniel
Dias, que nasceu sem os pés
e sem as mãos. Ele nada desde os 16 anos e, até hoje, levou o ouro em todas as provas individuais que disputou

na natação, quebrou um recorde olímpico na prova dos
200m livre, com o tempo de
2m26s51 e ainda subiu ao topo do pódio seis vezes em Londres superando a marca de
Clodoaldo Silva e Ádria Santos
que detém 13 medalhas cada
um.
Outros nomes como a velocista Terezinha Guilhermina
e a equipe de futebol de 5 são
destaques para esta paralimpíada. Nomes que representam e mostram quão eficientes podem ser as mais de 45
milhões pessoas com deficiência.
Os últimos resultados do
Brasil mostram o quanto é importante investimento para
obtenção de resultados. Os
melhores resultados são de
2004 em Atenas para cá. A
paralimpíada é um marco na
inclusão de pessoas com deficiência e escancara a eficiência através dos exemplos
de superação. Mostra que com
o devido estímulo as limitações das pessoas com deficiência tornam-se pequenas
diante dos desafios.
A grande conquista das paralimpíadas está no exemplo de superação que inﬂuencia as outras
pessoas com e sem deﬁciência.
Mesmo quem não aspira ser atleta, pode encontrar inspiração para lutar e buscar seus objetivos e
fazer com que a sociedade aprenda a conviver com as diferenças.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Na Eucaristia encontramos a Nossa Senhora das Dores
misericórdia
A devoção das sete dores de
Silenciosamente, deixa as láJesus, em Sua misericórdia, deu-Se a nós na Eucaristia
A redenção que levamos a inúmeras pessoas, todos os dias,
é aquela que se realizou na cruz e que, ao mesmo tempo, se
renova em cada Eucaristia. Somos portadores dessa redenção,
da qual também participamos todos os dias.

Quando vamos para a adoração ao Santíssimo Sacramento,
levamos conosco esse povo imenso pelos quais somos responsáveis. Quando nos achegamos aos pés da cruz, todos os dias,
às 15 horas – a hora da redenção – e rezamos invocando a Divina Misericórdia sobre nós e sobre o mundo inteiro, levamos
conosco todo esse povo.

Maria deu origem à Memória
de Nossa Senhora das Dores, celebrada no dia 15 de setembro.
Ao levar Jesus ao templo para apresenta-lo ao Senhor, Maria, sua Mãe ouve as palavras
profética de Simeão: “Eis que
este menino está destinado ser
uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens
em Israel, e a ser um sinal que
provocará contradição – e uma
espada transpassará a tua alma
– a ﬁm de serem revelados os
pensamentos de muitos corações” (Lc 2, 34-35).
As palavras dirigidas por Simeão à Mãe de Jesus já anunciam a Paixão de Cristo. Quando
Maria encontrou sob a cruz,
cumpriram-se as palavras do velho Simeão: Uma espada lhe
transpassou o Coração diante
da paixão e da morte do Filho.
Diante da cruz, Maria é a Mãe
que silenciosamente deixa que
as lágrimas rolem por sua face,
revelando toda a dor de seu coração ao presenciar o sofrimento e a morte de seu Filho amado.
Ainda hoje, Maria é a Mãe das
Dores. A espada que transpassou seu coração junto à cruz continua a feri-la...
Maria, nossa Mãe, chora.

grimas rolarem por sua face...
Lágrimas de Mãe que chora
ao ver que os homens se afastam cada vez mais de Deus e de
sua Lei de Amor...
Lágrimas de Mãe que se entristece ao constatar que os corações dos homens se tornam
frios e fechados por um grande
egoísmo...
Lágrimas brotam dos olhos
misericordiosos de Maria diante dos ﬁlhos que percorrem o
caminho do mal e do pecado,
numa obstinada recusa de Deus
apesar de seus insistentes pedidos de conversão.
Em suas recentes aparições,
Maria nos chama à conversão,
convida-nos a voltar para Deus
que a todos espera, para oferecer o seu perdão e o seu amor
de pai...
Com muitos sinais Maria acompanha este pedido.
No entanto, a maior parte de
seus ﬁlhos não acredita, não
acolhe seus sinais extraordinários...
Que o nosso coração não ﬁque indiferente diante das lágrimas de nossa Mãe.
Através de nossa conversão,
estaremos confortando o Coração de Maria, consolando suas
dores.

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

LOUVOR: COMBUSTÍVEL
DA ALMA
Interessante...Tanto na
passagem bíblica da multiplicação dos pães quanto na passagem da última
ceia, em que Jesus abençoou o pão e o deu à seus
discípulos, podemos perceber que, antes de distribuir ou repartir, Ele rendeu graças a Deus.
É fundamental para a
nossa vida que aprendamos com o Cristo a render
graças diariamente pelas
inﬁnitas bênçãos e favores que recebemos, tais
como nossa vida, nossa
saúde, nossa família, nossa casa, nosso alimento,
nosso trabalho, nossos
amigos, nosso agasalho,
nossos dons. Se pararmos
um pouco certamente perceberemos que não nos
falta razão para louvar e
bendizer, para sermos gratos por tudo o que temos
recebido.
Como cristãos que devem seguir o exemplo de
seu Mestre, vivemos para
partilhar, dividir, repartir.
Mas esta doação vai muito além do material. Precisamos nos doar, passar
para as pessoas que estão

ao nosso redor mensagens
positivas, bons sentimentos, espalhar noticias agradáveis, incentivar. No entanto, para que isso aconteça, temos que estar bem
conosco mesmo e carregarmos em nosso coração
a certeza de que somos
agraciados e abençoados
a todo instante, ainda que
em certos momentos nos
sobrevenham diﬁculdades
a serem superadas.
Nossos problemas não
podem ser mais fortes que
as benevolências e os favores de Deus. Nossa alegria tem que ser maior que
nossa tristeza, sempre,
para que possamos ser sinais de Deus no universo.
A cada nova manhã, antes
de nos levantarmos, vamos louvar por todas as
coisas, inclusive pelas tribulações que enfrentamos,
pois o agradecimento é o
combustível para nossa
alma. A gratidão é o motor que nos faz seguir sempre adiante, na certeza de
que somos abençoados e
por isso também devemos
abençoar o que está diante de nós!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza
Dicas para uma Maquiagem Nude

Para fazer uma maquiagem
nude você deve seguir alguns
passos importantes: primeiro
preparamos pele para receber
todos os produtos, aplicando o
primer.
O próximo passo é aquele que
fazemos todos os dias, começando pela base líquida, depois pelo corretivo e por ﬁnal o pó compacto que vai cobrir todas as imperfeições ou manchas da pele.
Para quem tiver mais pressa pode usar os vários tipos de pincéis
que estão no mercado e facilitam
a aplicação dos produtos.A maquiagem nude vai ﬁcar ainda mais
bonita se você preferir um blush
rosado ou um pó bronzeador,
pois irá destacar ainda mais os

olhos e boca. A make dos olhos
é sua escolha, tanto pode ser
mais marcada e delineada com
um tom mais dramático ou apenas um rímel para destacar. A
sombra é um dos pontos principais da make, aﬁnal é ela quem
vai dar um ar mais romântico ao
look. Por isso, invista em tons de
rosa, nude, dourado ou prata para compor o look, pode ser um
estilo mais dêgrade ou até mesmo um tom mais neutro.Na boca, um lindo batom nude. Os mais
cremosos, opacos ou até o gloss
estão liberados para compor essa
make. Lembre-se que a maquiagem nude pode ser usada em qualquer evento, desde trabalho até
festas de casamento ou formatura.
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Desﬁle de 7 de setembro reúne
população para desﬁle

Momento de hasteamento de bandeiras na Prefeitura

O tradicional desﬁle cívico de
7 de setembro que celebra a Independência do Brasil reuniu a
população de São Lourenço para prestigiar as apresentações
de escolas municipais, além dos
militares na Avenida Dom Pedro
II. Foi um belo desﬁle que comoveu quem este presente.
O ato cívico aconteceu em
frente à Prefeitura onde houve
o hasteamento de bandeiras e
a execução do Hino Nacional

Brasileiro. Ao som da Associação Musical de Lorenzo o desﬁle tomou como rumo à Avenida Dom Pedro II.
Em um palanque montado
na esquina com a Rua Coronel
Ferraz as autoridades do município assistiram ao desﬁle que
teve início com cos militares do
Tiro de Guerra, Polícia Militar,
Corpo de Bombeiros, Agentes
Penitenciários, Ordem deMolay
e APAE.

A notícia é...
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Falando Sério

CARLOS LOURENÇO
A campanha eleitoral chegou e eles também!

Desﬁle na Avenida Dom Pedro II reuniu moradores

Equipe da APAE São Lourenço desﬁla na Dom Pedro

DOM ZECA
maestromartins@yahoo.com.br
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Falecimento

Agora todo mundo é bom e competente. Todos têm as soluções para todos os problemas da cidade e garantem que vão
acabar com todos os seus problemas. Todo ano eleitoral, infelizmente é assim! Mas isso não me preocupa. O que me preocupa de fato são as pessoas que estão atrás dos candidatos a
prefeito. Pois é ali que os acordos da futura administração estão ancorados. Olhe cada um e tente adivinhar o quê aquela
pessoa vai querer em troca de seu apoio. Veja se ela é gente
boa ou não! Às vezes pode ser o candidato bom, mas os lobos
merecem ser ﬁscalizados. Não se deixem enganar, com esses
ardilosos lobos. Tenho visto cada lobo, que dá até medo do candidato. No dia da votação temos que analisar bem cada candidato e TODA sua equipe, para não amargarmos anos de descontentamentos. Cuidado com os lobos!

Desﬁle de Sete de Setembro

Festival

Terminou na noite do último dia 03, o Festival Esquinas de Minas promovido pela Oﬁcina de Música Erich
Mathias. O festival, que teve cerca de 400 concorrentes
inscritos, destacou-se pela alta qualidade das canções e
músicos participantes. Na noite de sábado dia 03, foram
apresentadas as vinte ﬁnalistas vindas de várias partes
do Brasil, sendo quatro de músicos de São Lourenço. O
público que lotou o Calçadão 2 permaneceu até o início
da madrugada aguardando o resultado e a premiação.
E, no ﬁnal, uma boa notícia: já está programada a segunda edição do festival para 2017.
Parabéns à organização do festival e a seu idealizador
Erich Mathias por valorizar a boa música e a cultura em
nossa cidade. (Texto Jorge Ganan)

Falecimento

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

EXPEDIENTE

Nossas condolências aos familiares do jovem Yan
Teodoro Vitória, falecido no último dia primeiro.
Receba nosso abraço, Léo do Gás e esposa. Que a
misericórdia de Deus console cada coração!!!
Paz a sua alma!!!

Com pesar noticiamos o falecimento de Nilton Ribeiro Pereira, ocorrido no último dia 04.
A família enlutada, enviamos nossos sentidos pesâmes, em especial a sua esposa Maria do Carmo
Pereira (D. Zixa), seus ﬁlhos Maria Elizabeth e Paulo
Gison de Castro Ribeiro (Chopinho Vereador), e a
seus netos Danilo, Hugo Gabriel, Gustavo Daniel e
Rafael.
Paz a sua alma!!!

Como acontece todos os anos, o desﬁle de primeiro de abril
(aniversário da cidade) e no dia sete de setembro (independência do Brasil), não muda! É triste ver a mesmice ano após ano,
com falta de criatividade e de boa vontade. Essa atual administração até que começou bem mudando o palanque de lado,
colocando tenda e cadeiras, além de distribuir água para os
presentes. Parecia que algo mudaria. No entanto foi regredindo até ser igual o que era antes! O palanque horroroso é outra
coisa que salta os olhos, pois parece mais um puxadinho tipo
do Movimento dos Sem Terra. E aquela frase: Poder Executivo
Municipal estampada, desde o primeiro ano desta gestão, que
soa muito estranho!
A Secretaria de Educação poderia desenvolver uma competição entre as escolas para estimular a criatividade e a vontade
de fazer algo novo. Uma premiação em dinheiro para a melhor
apresentação de fanfarra e para a escola mais criativa poderia
melhorar o desﬁle.
Vivemos numa cidade turística e sabemos que um feriado de
sete de setembro numa quinta ou terça feira pode virar um feriadão prolongado. Com isso a cidade estaria repleta de turistas
e o desﬁle poderia ser um atrativo muito interessante.
Vamos planejar melhor na próxima!

Amigo ou inimigo? Essa é a questão!

Falecimento
A cidade de São Lourenço, recebeu com muita tristeza
no último feriado de Sete de Setembro, o falecimento
de Alberto Nogueira, Beto da Cia. do Bem Estar, academia localizada na Rua XV de Novembro.
Sua morte prematura, deixa um vazio no coração de
todos os familiares e amigos.
Como dizia Santo Agostinho em suas palavras: “A morte não é nada, apenas passamos para o outro lado do
caminho...”
Que a misericórdia de Deus, seja o consolo nesta hora
de dor e separação.
Nossos sentimentos a todos os familiares, em especial
sua esposa Carla Fernandes e sua ﬁlha Laura, seus pais
Alberto e Rita, e suas irmãs Camila e Roberta.
Paz a sua alma!!!

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.

Nesse período eleitoral, onde pessoas buscam suas escolhas
de forma democrática, muitos entendem que se um amigo escolher um candidato diferente do seu, este será seu adversário e
até, para alguns, o seu inimigo. É um absurdo! Uma pobreza de
espírito muito grande! Essa mentalidade tacanha cria diversos
constrangimentos e muitas desavenças pessoais. O clima ﬁca horrível na cidade. Os candidatos têm que entender que campanhas
passam, mas que a amizade deve ser mantida de qualquer maneira. Por isso não interessa as escolhas de cada um, desde que
a amizade não seja desfeita. Vamos respeitar uns aos outros e
que todos tenham uma boa e tranquila campanha!
Circulação: São Lourenço e Região Sul de Minas: Lambari, Jesuânia, Olimpio Noronha, Carmo de Minas, Dom Viçoso,
Cristina, Soledade de Minas, Conceição do Rio Verde, Caxambu, Cambuquira, Baependi, Pouso Alto, Itamonte,
Itanhandu, Passa Quatro.
Redação e Administração: Rua Alzira Candal, 100 - São Lourenço/MG - CEP 37470-000
Telefax: (35) 3332-8484 - E-mail: escritorio@portalalternativa.com.br / jornalismo@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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Entrevista com o candidato Dr. Dionísio
O São Lourenço Jornal traz a
você leitor nesta edição a segunda entrevista com os candidatos a prefeito. Dessa vez o
entrevistado é o médico Dr. Dionísio José Machado Brito. Com
57 anos, é natural da cidade de
Virgínia, médico nutrólogo e com
curso em gestão pública para
cidades. Também já foi candidato a deputado estadual.
Sobre a campanha, Dr. Dionísio diz que ela tem sido muito
proveitosa no contato com o
eleitor. Ele fala muito sobre a
emoção. “Não se faz política sem
emoção. O mais gostoso é sentir o calor humano que recebemos nas casas das pessoas. Muitos demonstram prazer em nos
receber. Estou acostumado a
lidar com o povo. A medicina
me ensinou isto, principalmente com os mais carentes”, comenta o candidato.
Perguntado se acredita na vitória, Dr. Dionísio diz que sim.
“Me considero um cara determinado. Eu era dedicado até
quando praticava futebol nos
momentos de lazer. Acreditar
em vitória? Eleição é uma caixinha de surpresas. Mas, acredito sim. Já me sinto um vencedor participando das eleições”,
aﬁrma.
No seu plano de governo Dr.
Dionísio destaca uma política
para a mulher, atenção especial
para o lixo inserido na questão
do saneamento básico. “Saúde
e educação em primeiro lugar.
Queremos aplicar uma medicina preventiva através do saneamento básico. Isso é fundamental. Infelizmente os dados
de nosso país são assustadores.

Os do portal São Lourenço estão completamente desatualizados com estatísticas do ano
passado. Na educação queremos 100% das crianças na escola. Quando fui prefeito em
Virgínia aplicamos 52% de investimento, o dobro do solicitado. Junto dela (educação) queremos trazer o lazer e o esporte. Precisamos melhorar nosso
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) ”, enfatiza.
Perguntado sobre o que é mais
urgente para fazer em São Lourenço, Dr. Dionísio classiﬁca em
primeiro lugar a saúde. “É inadmissível uma pessoa ir de madrugada para ﬁla para ser atendido no outro dia. Outro ponto
muito importante é a segurança pública. É necessária uma
melhor iluminação nos bairros
e em pontos estratégicos onde
os crimes são mais incidentes.
Precisa-se fazer uma análise onde eles ocorrem e por que ocorrem. Isso é investir em prevenção. ”, aﬁrma.
Em relação à divulgação feita
pelo Jornal Folha de São Paulo
onde São Lourenço se encontra
em 17º lugar no Ranking de Eﬁciência dos Municípios Brasileiros, Dr. Dionísio concorda. “Vi
alguns dados como Itajubá e
Poços de Caldas muito bem classiﬁcadas. Itajubá é referência na
questão de ensino, onde se percebe nas ruas um clima de muito estudo entre os que vivem
lá. São Lourenço também pode
atingir este patamar, desde que
a cidade seja tratada com carinho, emoção. Se assim for vamos crescer ainda mais nesse
ranking. Temos condições e es-

Dr. Dionísio José Machado Brito é candidato pelo Rede Sustentabilidade

trutura para ser uma cidade-modelo no Sul de Minas. Vale ressaltar também a parte da
longevidade onde estamos bem
classificados. Podemos chegar
como facilidade aos cinco primeiros colocados”, destaca.
Fazendo suas considerações
finais, Dr. Dionísio agradece

essas novas maneiras de se fazer política e pede as pessoas
que pensem e olhem para trás
para votar. “O que a velha política coronelista trouxe para
São Lourenço? Por que não dar
uma chance ao novo? São Lourenço vai fazer ‘18’ para a garotada jovem participar da nos-

sa gestão. Há um certo medo
em relação a tecnologia. Não
se faz mais política sem tecnologia. Fazer um curso de gestão pública é o mínimo necessário. Não posso pedir para um
jornalista fazer uma cirurgia,
assim como eu não vou poder
fazer uma entrevista como es-

sa. O são-lourenciano precisa
pensar na nossa cidade com
fé, esperança, e principalmente, com mudança, mas uma
mudança verdadeira que é o
lema de nossa campanha. As
pessoas estão cansadas com
o que vem acontecendo por
aí”, finaliza.

www.sljornal.com.br
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Nível de escolaridade aumenta entre
candidatos a prefeito da região

Greve dos bancários
chega a São Lourenço
Sindicatos pedem reposição da inﬂação mais 5% de aumento real.

Todas as agências de São Lourenço aderiram ao movimento

Em São Lourenço todos os candidatos possuem curso superior
O nível de escolaridade dos
Em Poços de Caldas, Pouso TSE também disponibiliza um
candidatos a prefeito das dez Alegre, Varginha e Três Pon- link para um material informaiores cidades da região do tas todos os candidatos são mativo com diversos dados
Sul de Minas aumentou para formados em alguma faculda- dos 5.570 municípios do país.
as eleições do próximo dia 2 de. Em Passos, dos três can- Criado pelo Instituto Brasileide outubro. Em 2014, 71,79% didatos, um tem graduação. ro de Geografia e Estatística
dos candidatos possuíam en- Em Lavras e Três Corações, IBGE, o informativo “Seu Musino superior completo, ago- três dos quatro candidatos nicípio em Números 2016”
ra eles representam 79,54%. possuem nível superior de es- apresenta, por exemplo, um
Os dados estatísticos estão colaridade. Em Itajubá, dois panorama sobre o destino do
disponíveis no site do Tribu- dos três que disputam a elei- lixo produzido em cada cidanal Superior Eleitoral (TSE).
ção têm ensino superior com- de, acesso a creches e outras
Segundo informações di- pleto. Em Sebastião do Para- unidades de ensino, mortalivulgadas pelo TSE, os muni- íso e Alfenas, quatro dos cin- dade infantil e casos de dencípios de Poços de Caldas, Pou- co candidatos estão nessa po- gue.
so Alegre, Varginha, Passos, sição.
No site do TSE, basta proLavras, Itajubá, São Sebastião
Em São Lourenço, os qua- curar o campo “Divulgação de
do Paraíso, Alfenas, Três Co- tro candidatos possuem cur- candidaturas e contas eleitorações e Três Pontas somam so superior. Há dois médicos rais”. Depois, é só acessar o
39 candidatos a prefeito. Nes- (Dr. Dionísio e Dr. Lessa), uma município de interesse e clite ano, são 44 pessoas que psicóloga (Esmeralda Paixão) car em “Conheça mais sobre
disputam uma vaga nas ad- e Célia Cavalcanti é graduada sua cidade com o IBGE”, que
ministrações municipais, dos em Marketing.
o redirecionamento para a páquais 20,46% possuem até enAlém dos dados estatísti- gina é feito automaticamente.
sino superior incompleto.
cos sobre as eleições 2016, o (Fonte: TSE/ G1 Sul de Minas)

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

A greve dos bancários já
atinge pouco mais de 40% das
131 cidades representadas
por sindicatos da categoria.
De acordo com as lideranças
do movimento no Sul de Minas, agências do Banco do
Brasil e da Caixa Econômica
Federal estão paradas em pelo menos 57 cidades.
Na região abrangida pelo
sindicato dos bancários de
Itajubá, há paralisações em
nove das 35 cidades. Em São
Lourenço, funcionários de todas as agências bancárias estão em greve. Bancários da
Caixa Econômica aderiram ao
movimento em Itajubá, Baependi, Caxambu e Sião. Em
Cristina, Jacutinga, Passa Quatro e Cambuí, a greve atinge

o Banco do Brasil.
Segundo o presidente do
sindicato, José Manuel Cerva
de Oliveira, os bancos privados e funcionários de outras
agências ainda avaliam a adesão nesta quinta-feira (8).
“Mais uma vez, estamos
com o pires na mão pedindo
esmola aos banqueiros, que
abocanham lucros bilionários
todos os anos”, diz Oliveira.
“Após diversas rodadas de
negociações sem avanços e
sempre recebendo não, a Fenaban apresentou a indecorosa proposta de 6,5% mais
abono de R$ 3 mil, o que não
é aumento, além de não refletir no 13º salário, férias”,
aponta.
Contas em dia

Mesmo com a paralisação
dos serviços em algumas agências, a Federação Brasileira
de Bancos (Febraban) informou que os clientes podem
usar os caixas eletrônicos para agendamento e pagamento de contas (desde que não
vencidas), saques, depósitos,
emissão de folhas de cheques,
transferências e saques de
benefícios sociais.
O cliente ainda tem a possibilidade de buscar correspondentes bancários, como
postos dos Correios e casas
lotéricas, para pagar contas
e faturas de concessionárias
de serviços públicos, sacar
benefícios e fazer depósitos,
entre outros serviços. (Fonte: G1 Sul de Minas)
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Espetáculo ‘Cinco Coisas’ se
apresenta em São Lourenço

‘Cinco coisas’ é assinada e encenada pela atriz Bianca Bertalot

O espetáculo ‘Cinco Coisas’
chegou a São Lourenço em única apresentação neste domingo (11) no Espaço Viva-se. A
peça é um show lúdico assinado e interpretado pela atriz
Bianca Bertalot, que usa a ﬁgura do palhaço, o clown, para
conduzir o público por um universo infantil, considerado no
texto a base de formação do

mundo adulto. Narração, dança, jogos e improviso prometem diversão para o público.
‘Cinco Coisas’ já passou por
diferentes cidades brasileiras,
como São Paulo (SP), Florianópolis (SP) e Botucatu (SP), e explora as interações sensoriais
na infância. A apresentação em
São Lourenço é a última de Bertalot no país. Após a apresen-

tação, ela retornará para a Inglaterra, onde vive atualmente.
Além da apresentação do
espetáculo, a atriz dará a oﬁcina de clown “Encontrando o
Ser”. A oﬁcina “Como aprender
improvisar? O que te bloqueia?”
apresentada nos dias 9, 10 e
11 de setembro na Alameda
José de Alencar, 55, bairro Solar dos Lagos.

Crack: um perigo que merece atenção

O São Lourenço Jornal e a
Rádio Alternativa receberam
na manhã desta sexta-feira no
Plantão da Cidade o coordenador do Programa Ecos da Terra,
Fábio Vido Jeha, que tratou do
assunto do crack. Jeha classiﬁca o crack como uma epidemia. Ele aﬁrma que no Brasil
há 2 milhões de usuários da
droga, e o país é o segundo no
ranking de usuários da cocaína. “Estamos em primeiro lugar
no mundo com o consumo de
crack. É uma informação que
não é muito divulgada, mas é
precisa. De acordo com o professor Luiz Flávio da PUC Minas
este uso provoca uma epidemia de homicídios no país. O
crack mata jovens de 14 a 24
anos. É um dos principais fatores de violência no mundo”, comenta.
Fábio ressalta que a droga
pode provocar a destruição de
uma família. “É muito importante falar a respeito desta substância. É necessário que a população se conscientize para
prevenir. Perguntado sobre a
importância das pessoas se informar sobre o crack, Fábio diz
que é essencial que isso ocorra e explica a composição da
droga. “O crack é feito de pasta base, bicarbonato de sódio
e água. Vai muita mistura na
sua substância como, por exemplo, cimento, cal, querosene,

Corpo docente da Faculdade Victor Hugo
confraterniza início de semestre
COMARCA DE SÃO LOURENÇO – EDITAL DE INTIMAÇÃO

Após a reunião pedagógica
de início de semestre ocorrida
no último sábado, a Faculdade
Victor Hugo (FVH) promoveu
para seu Corpo Docente um almoço de Confraternização na
Pousada Montanha do Sol.
Em um ambiente de total
descontração, os Professores
e Coordenadores dos Cursos
desfrutaram de um excelente

menu que agradou todos os
gostos.
Para os diretores da Faculdade Victor Hugo (Adolfo e Leila), “investir em um bom clima
é fundamental para a administração da própria Instituição”.
Para eles, esses encontros é que
caracterizam o clima organizacional da Faculdade Victor Hugo.

7

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

Fábio Vido Jeha, do programa Ecos da Terra
acetona. Quando uma pessoa porque a consequência depois
usa crack quase 100% desta que passa o efeito é muito desubstância são absorvidas pe- vastadora: a dopamina que telo organismo. É uma verdadei- mos no cérebro é um neurora bomba-relógio. Ele é uma transmissor responsável pela
droga estimulante do sistema sensação de bem-estar. Quannervoso que acelera demais o do a pessoa usa o crack o nível
metabolismo, principalmente de dopamina no cérebro auo cérebro”, explica.
menta muito. Passado o efeito
Explicando a ação da droga o nível de dopamina sem inﬂuno organismo, Fábio diz que a ência da droga cai muito e a
fumaça chega até aos alvéolos pessoa entra em estado de depulmonares que vai para a cor- pressão e para sair desta siturente sanguínea e chega ao cé- ação a pessoa se anseia novarebro. “O efeito disso tudo é mente pela droga. O cérebro
que causa um bem-estar mui- de uma pessoa que faz uso do
to grande na pessoa. Ela ﬁca crack parece com um queijo
eufórica, perde o medo de fa- suíço, todo esburacado. São
zer as coisas. Mas, também há lesões e queimaduras cerebrais
os malefícios do uso da droga irreversíveis”, ﬁnaliza.
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° 21.409.354/000134, com base no parágrafo 4°, do Art. 26 da Lei n°. 9.514/97,
vem INTIMAR GABRIEL GARCIA, brasileiro, solteiro, maior,
agricultor, portador da Identidade n° M-3.907.085 SSP/MG,
inscrito no CPF n° 571.108.916-15, não encontrado no endereço indicado (Rua Lambari, n° 65, Santa Mônica, São Lourenço/MG), para, no PRAZO DE 15 DIAS, comparecer nesta
Serventia e efetuar o pagamento das prestações com vencimentos em 27.05.2016 a 27.07.2016, perfazendo até a data
de 27.07.2016 o montante de R$3.678,94 (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
27 de março de 2013, contrato n° 10125625104, Alienação
Fiduciária em Garantia celebrado entre Gabriel Garcia, acima
qualiﬁcado e Itaú Unibanco S.A., com sede em São Paulo/SP,
na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100 – Torre Olavo Setubal, inscrito no CNPJ n° 60.701.190/0001-04, para
compra do imóvel de n° 65 - Subsolo, com a área construída
de 105,02m2, fração ideal de 0,5385, situado na Rua Lambari, nesta cidade, e seu respectivo terreno, devidamente matriculado nesta Serventia, no Livro 02, sob o n° 24.801. O não
comparecimento no prazo estipulado, observadas as exigências legais, acarretará a CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE
em nome do credor ﬁduciário, ou seja, ITAÚ UNIBANCO S.A.
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, 31 de agosto de 2016.
JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA
OFICIAL INTERINO
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