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A colunista do São Lourenço Jornal, Simone Gannam Lage, responsável pela coluna “Falando ao Coração” lançou na tarde desta terça-feira sua primeira publicação em livro:
Travessia. São várias crônicas da autoria de Simone que foram publicas nas edições do São Lourenço Jornal e outras são inéditas.
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EDITORIAL
jornalismo@portalalternativa.com.br

Os participantes do Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM)
2016 tiveram de fazer no último domingo (6) uma redação
sobre o tema “Caminhos para
combater a intolerância religiosa no Brasil”. O professor de
Língua Portuguesa, Filipe Couto, classiﬁcou o tema como “maravilhoso”, mantendo a linha
das edições anteriores. “Segue
a direção de tentar colocar para o jovem um caminho para o
viver mais harmônico, apresentando problemas cadentes da
sociedade e esperando que ele
seja capaz de organizar e propor intervenções necessárias”,
disse ele, ressaltando que o
candidato consiga mostrar respeito à diversidade. “Ele tem
que entender que as pessoas
têm suas tradições e a existência de uma cultura não signiﬁca a extinção da outra”.
O assunto vinha sendo bastante discutido nos últimos anos,
entre outros motivos, devido
ao preconceito sofrido por adeptos das religiões de matriz africana. Em junho do ano passado, por exemplo, uma menina
de 11 anos foi alvo de uma pedrada ao sair de um culto de
candomblé na Vila da Penha,
Zona Norte do Rio de Janeiro.
O caso foi registrado como lesão corporal e preconceito contra raça, cor, etnia ou religião.
Em maio de 2014, um juiz
federal emitiu uma decisão po-

lêmica. Ao negar um pedido do
Ministério Público Federal par
remover vídeos do YouTube
ofensivos a umbanda e candomblé, o magistrado aﬁrmou que
“manifestações religiosas afro-brasileiras não se constituem
religião”. O professor Rafael
Pinna também elogiou o tema.
Ele lembrou que, no ano passado, o tema da redação foi a
diﬁculdade de acabar com a
violência contra a mulher no
país. “Assim como ano passado, o ENEM optou por um tema de grande relevância nacional, como forma de medir o nível grau de cidadania dos estudantes. Trata-se de uma discussão atual, que segue o estilo de edições anteriores. No
plano político, o aluno poderia
seguir vários caminhos, principalmente identiﬁcando aspectos políticos e culturais do problema. Um argumento poderia
ser a referência à intolerância
religiosa como crime de ódio
no Brasil, comportamento que
fere a dignidade e a liberdade
de fé, que é uma garantia constitucional”.
O tema também foi celebrado entre líderes religiosos. Para o babalaô Ivanir dos Santos,
que é porta-voz da Comissão
de Combate à Intolerância Religiosa, o tema signiﬁca um
“grande passo para a sociedade brasileira”. “Precisamos cada vez mais, buscar caminhos

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

Combate à intolerância religiosa é
tema da redação do Enem 2016
de respeito à diversidade, assim como o fortalecimento da
democracia. Aﬁnal, estamos
preocupados sobre como a intolerância tem crescido e cerceado os direitos de integrantes de religiões de matriz africana e não-hegemônicas”, comentou ele, enfatizando como
a redação fez milhões de jovens
de diferentes grupos religiosos
reﬂetirem sobre o assunto.
A pastora da Igreja Luterana, Lusmarina Campos Garcia,
que integra a diretoria do Conselho das Igrejas Cristãs do Estado do Rio, também elogiou
a escolha. “Há um investimento de algumas instituições em
difundir a intolerância, seja no
campo religioso ou em esferas
como a sexualidade humana e
política. Então, cabe às organizações trabalharem numa perspectiva diferenciada para combater isso”, avalia ela. E a juventude é um campo fértil, com
muita energia para acolher esse ideal e transformar realidades. A vida é diversa e a gente
precisa aprender a apreciar isso como um valor profundo".
O pastor da Igreja Batista Betânia, Neil Barreto, também
elogiou a escolha. “Não há como construir uma sociedade
sem tolerância, e este tema está muito em voga. Fico muito
feliz que os jovens que ﬁzeram
o Enem sejam levados a pensar sobre isso”, avaliou ele.

O preconceito à religião
ainda é um dos problemas a
serem enfrentados em nosso
país. Vemos pessoas serem
agredidas por adotarem uma
religião para seguir. Uma das
religiões, que não acredita em
Deus, como o ateísmo tem sido frequentemente perseguida no Brasil. “É difícil ser ateu
no Brasil porque negar a existência de Deus contraria o modo de viver da maioria da população”, analisa Geraldo José de Paiva, coordenador do
Laboratório de Psicologia Social da Religião, do Instituto
de Psicologia da USP. “Mexer
com Deus é mexer com a mãe”,
compara.
No Brasil, a rejeição aos
ateus não se limita aos que
pleteiam cargos políticos. Levantamento da Fundação Perseu Abramo, de 2008, mostra
que 42% dos brasileiros admitem sentir aversão aos descrentes. Desses, 17% declararam sentir ódio ou repulsa
e 25%, antipatia. “Já fui até
ameaçado de morte”, afirma
Daniel Sottomayor, um engenheiro civil que ajudou a fundar, em 2008, a Associação
Brasileira de Ateus e Agnósticos (Atea) – entidade que
reúne 17 mil membros e mais
de 592 mil seguidores no Facebook. (Com informações
de O Globo e BBC)

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

O que é preciso para
haver a restauração?

Falando ao
Coração
sigannam@yahoo.com.br

A ESSÊNCIA DO PODER

Neste inicio de ano, em todo
o Brasil, serão empossados os candidatos eleitos para os cargos do
Executivo e Legislativo Municipal.
Na cerimônia de posse, receberam seus títulos e também a
responsabilidade de fazer valer a
representatividade popular, vez
que os eleitos foram aqueles a
quem o povo conﬁou o poder de
agir em seu nome durante os próximos quatro anos.
Grande responsabilidade: missão que vai muito além de belos
discursos e palavras que emocionam a quem ouve. Antes de tudo,
o dever de buscar o bem comum
acima de qualquer outro bem,
vantagem ou benefício.
Quando Jesus nasceu, apesar
de ser o Filho de Deus, Ele veio
humildemente, sem alarde e seu
berço se estendeu no meio dos
animais, com a simplicidade própria do verdadeiro poder. Herodes, rei da época, no entanto, não
poderia saber de Seu paradeiro,
pois queria matar o menino, que,
ao ver do governante, ameaçaria
sua autoridade.
Ainda hoje há Herodes em nosso meio: governantes que que
querem ofuscar as vozes que contrariam seus entendimentos, vez
que alguns querem ser totalmente incontestáveis e absolutamente reverenciados. Triste realidade:
o poder é de todos, não de apenas

um e só encontra sentido quando se abre às reais necessidades
dos mais necessitados. Em campanhas políticas vemos pessoas
que realmente depositam toda
a sua esperança em promessas
que depois se desfazem como pó.
Os eleitos têm que ter a consciência do quanto há pessoas esperando que eles façam a diferença e lhes garanta vez e voz.
Que nossos governantes aprendam com o Deus Menino a humildade própria da maior de todas as autoridades. Que o poder
deste mundo não lhes suba a cabeça, como acontece muitas vezes. Que saibam antes de qualquer coisa que estão ali para atender aos interesses da maioria, não
os seus próprios interesses e nem
o interesse de pequenos grupos
isolados. Jesus se preocupou com
os que estavam a margem da sociedade, com aqueles com quem
ninguém se preocupava, a quem
todos ignoravam: prostitutas, ladrões, cobradores de impostos,
leprosos. Ele provou que a maior
de todas as leis é o amor ao próximo, a solidariedade, a compaixão, o colocar-se no lugar do
outro.O homem mais poderoso
do mundo foi aquele que mais
serviu, que deu a Sua própria vida pelos seus, pelos que conﬁaram nele. Eis aí a essência do poder!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza
Desenvolvido em Milão, berço da alta-costura italiana, o Batom Matte Mary Kay une a tradição e a modernidade desse universo soﬁsticado!A tradição e a modernidade se encontram com
a renomada qualidade italiana e transformam este autêntico Batom Matte em uma extraordinária experiência. São 11 cores para você dar aos seus makes a personalidade que quiser.
Grazie,Violet
Violeta é uma cor sempre
ligada ao poder de transformação - perfeita para realçar a modernidade e a independência
de cada personalidade.

Todos nós precisamos de restauração. A Igreja será restaurada, mas Deus quer usar pessoas concretas como nós para que
isso se realize. A nossa parte é muito pequena, mas precisamos
fazê-la, para que, então, o Senhor execute a parte d’Ele.

Deus quer derramar o Espírito Santo sobre nós. Somos o Ezequiel de hoje, proferindo o oráculo. Faça a sua parte: peça o
batismo no Espírito Santo sobre as pessoas. Peça que o Senhor
derrame o Seu Espírito e você vai ver que maravilha!
O que precisamos fazer, neste momento, para a restauração,
é unicamente isso: pedir o batismo no Espírito!
Não tenha receio! É preciso que aconteça cada vez mais o
derramamento do Espírito Santo, e para isso Deus quer contar
com você.

SIMONE GANNAM

“Queridos ﬁlhos, hoje trago a
vocês o meu amor. Deus permitiu-me amá-los e, por amor, chama-los à conversão. Filhinhos, vocês
são pobres no amor e ainda não
compreenderam que Meu Filho
Jesus, por amor, deu Sua vida para salvá-los e dar-lhes a vida eterna. Por isso, rezem, ﬁlhinhos, rezem, para que, pela oração, possam compreender o amor de Deus.
Obrigado por terem atendido o
meu chamado”.
Os ﬁéis somente conseguem
comunicar-se com Deus, por meio
da oração. Não existe outra maneira mais eﬁciente nem mais fácil para esse contato.
Para compreender o Amor do
Senhor, ou melhor, para senti-lo
em nosso coração, é necessário
que estejamos em recolhimento
numa igreja ou em nosso quarto,

num lugar silencioso, apropriado
para a meditação ou contemplação. Moisés, querendo saber realmente onde se encontrava o
Criador, subiu ao monte Horeb e
pôs-se a ouvir atentamente os
ruídos e barulhos que lhe chegavam aos ouvidos. Ouviu um trovão, depois uma ventania, raios
contando o céu.
Esses fenômenos não revelavam a presença de Deus. Somente quando sentiu no rosto uma
suave brisa é que teve a certeza
de que Deus estava ali. No início
de suas aparições, em Medjuporge, disse Nossa Senhora: “Não se
vive apenas de trabalho, vive-se
também de oração. Vossos trabalhos não irão bem sem a oração”.
Fonte: Informativo Rainha da
Paz

Fiore Rose
A cor que é símbolo de feminilidade chega em uma nuance marcante, que mistura
romantismo e delicadeza.
Belissimo Nude
Novo queridinho da vez,o
batom nude transita com perfeição entre os makes para dia
e noite, do casual ao formal.
Suave, realça a beleza natural de cada mulher.
Dolce Pink
Com um rosa poderoso, esse batom garante ao seu look
um toque inesquecível. Impossível passar sem ser notada.

Roma Red
O vermelho é um clássico no
make e traz à mulher um ar de
sensualidade e força. Poderoso, ele reforça a determinação
e a autoconﬁança de cada uma.
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TCE-MG autoriza continuidade do
concurso público da Prefeitura
O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) acatou recurso da prefeitura de São
Lourenço e, após publicação da
retiﬁcação do edital, autorizou o
prosseguimento no concurso público.
De acordo com o parecer do
Conselheiro Mauri Torres, relator
do processo no referido tribunal,

a única falha que ensejou a suspensão monocrática do certame
foi suprimida com a nova redação.
Para corrigir a falha relativa ao
prazo de solicitação de isenção
de pagamento da taxa de inscrição, foi aberto novo prazo, de
quinta-feira (10) a quarta-feira
(16), e o requerimento e os do-

cumentos exigidos podem ser entregues no Sine de São Lourenço.
De acordo com o edital retiﬁcado, houve mudanças no cronograma e as datas foram mudadas. Com a nova redação, a
previsão é que a prova seja realizadas no próximo dia 11 de dezembro.
A Comissão de Supervisão e

Fiscalização do Concurso Público da Prefeitura Municipal
alerta os interessados para
que acessem o site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), organização promotora do concurso: www.ibam-concursos.
org.br. Mais informações no
site da Prefeitura.
Helson Salgado: “É com carinho que agradeço a todos envolvidos na minha campanha que contribuíram para que eu fosse
eleito na primeira eleição que disputo. A população pode esperar de mim muito trabalho e dedicação. Sou muito ligado à
parte esportiva, trabalhei também na infraestrutura do SAAE.
Na minha opinião, o vereador tem que olhar para todos os setores, fazer com que os projetos avancem principalmente no
turismo que é o nosso principal patrimônio. Nossa principal diﬁculdade hoje é o emprego, principalmente os jovens que procuram o primeiro. Venho fazendo um trabalho à frente da Prefeitura há 16 anos, também do Conselho Tutelar há quase dois
mandatos, no Esporte Clube São Lourenço por dois anos, por
isso esperei uma votação expressiva. Precisamos levar o esporte aos bairros.
Ricardo Toddy: “É um sonho que está se tornando realidade,
mas não é um sonho que começou ontem. É um trabalho que
vem sendo feito há seis anos. São Lourenço é uma cidade que
passa por inúmeras diﬁculdades e problemas. A saúde e educação são pastas que merecem uma atenção especial. Sou muito ligado ao esporte e desenvolvimento social. Quero propor o
projeto Bolsa-Atleta junto com os companheiros da nova legislação. São Lourenço precisa propor mais entretenimento para
os jovens. O desemprego local também me preocupa”.

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

Falecimento

Falecimento

Beatiﬁcação

Aconteceu no último dia 05, na Catedral da cidade de Campanha, o Reconhecimento Canônico dos Restos Mortais do Servo de Deus, Dom Othon Motta, e Instalação do Tribunal para a
Causa de Beatiﬁcação.
(Crédito Foto: Portal Terra de Sta. Cruz)

Queremos enviar nossos votos de pesar aos familiares de
D. Glorinha Morais, falecida dia
29 de outubro, e de seu ﬁlho
Jorge, falecido dia 02 último.
Que a misericórdia de Deus
seja o bálsamo para aliviar a
dor da separação. Que cada coração dessa família, seja consolado pela graça do Pai.
Paz a suas almas!!!

Comunicamos com pesar, o falecimento de Sebastião Silvério Filho, ocorrido no último dia 03.
Expressamos nossos sentidos pesames aos familiares, em
especial a seus ﬁlhos Celso, José Roberto, Carmem, Ana Lúcia,
Maria Angela, Izabel e Sônia.
Rogamos a Deus seu descanso eterno, junto a sua querida
esposa Zainha.Paz a sua alma!!!

Nhá Chica

Falecimento

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

EXPEDIENTE

Noticiamos o falecimento de
Roberto Cândido Lopes, ocorrido dia 04 último.
Roberto foi membro do Conselho Curador e Provedor do
Hospital da Fundação Casa de
Caridade de São Lourenço.
Nossas condolências a todos
os familiares. Paz a sua alma!!!

Falecimento
Com pesar, noticiamos o falecimento do jovem Wesley Oliveira, ocorrido dia primeiro último.
Que a misericórdia de Deus,
seja o bálsamo necessário para aliviar a dor da separação.
Meus sentimentos a todos
os familiares, em especial para
Sandra Nascimento e João, e
seus irmãos Wendel e Willian.

Falecimento

Imagem jacente da Beata Francisca de Paula de Jesus, como
se fosse no dia de sua Páscoa,14 de junho de 1895. Não é corpo incorrupto.Suas reliquias se encontram no mesmo esquife,
embaixo da imagem.
Parabéns ao Cônego José Douglas Baroni e a comunidade
católica de Baependi, Devotos de Nhá Chica, pela aquisição da
imagem, que foi confeccionada na Itália.

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra. Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo.
Jornalista Responsável: João Vicente Nogueira (MTB 18.220/MG). Diagramação: João Vicente Nogueira. Departamento Administrativo: Isabel Cristina de Paula
Dutra. Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra e Luciana Dutra. Assessor Jurídico: José Manoel Pereira. Distribuição: Júlio César de Paula Dutra.
Colaboradores: Anderson Joinha, Vera M. Gannam de Castro, Simone Gannam L. Ribeiro, Frei Felipe Gabriel Alves, Heloísa M. D. de Almeida, Filipe
Nacle Gannam, Pedro Jorge de Oliveira Netto, Mariana Dutra, José Celso Garcia, Prof. André, Beto Bacha, Dom Zeca, Mario Henrique Poli de Oliveira,
Monsenhor Jonas Abib, José Luiz Mendes, Padre Bruno César, Dr. Rodrigo C. Santos, Cecília Britto, Débora Centi, Rita Abbud.

Nosso abraço de pesar, aos
familiares de Brenda Azevedo,
falecida dia primeiro último.
Que Deus console cada coração dessa família.
Paz a sua alma!!!

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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Colunista do São Lourenço
Jornal lança livro de crônicas
A colunista do São Lourenço Jornal, Simone Gannam
Lage, responsável pela coluna “Falando ao Coração” lançou na tarde desta terça-feira sua primeira publicação
em livro: Travessia. São várias
crônicas da autoria de Simone que foram publicas nas
edições do São Lourenço Jornal e outras são inéditas. Simone diz que gosta de escrever desde a infância. “Ganhei
uma máquina de datilografia
do meu pai daquelas bem antigas e ali já escrevia meus
sentimentos e ideias. Minhas
professoras de Português sempre me ajudaram e me estimularam. Participava de concursos de poesia e redação.
As pessoas me perguntam de
onde vem tanta inspiração.
Acredito que ela venha de
Deus e o incentivo dos leitores também é fundamental”,
comenta.
Simone ressalta que seu
estilo textual é voltado para
sentimentos e espiritualidade e acredita que uma pessoa que escreva poesias e
crônicas consegue escrever
sobre qualquer assunto. “Quem
gosta de escrever pode escrever todo tipo de assunto”.
Simone também comenta que
um dos objetivos de seus textos é levar um bem-estar ao
leitor. “Este com certeza é o
objetivo maior. Acredito que

vivamos para sermos felizes.
Eu procuro levar esta mensagem ao leitor. Procuro levantar temas que mencionem
a fé e o otimismo que são essenciais para o nosso dia-a-dia”. Simone afirma ainda
que tudo que está no livro é
de sua autoria, além do prefácio de Daniela Ferreira.
“Quanto às crônicas, escolhi
as que mais gostava e as que
os leitores do São Lourenço
Jornal mais elogiaram. O livro é para todas faixas etárias e qualquer grau de instrução, sendo de fácil entendimento”. É o primeiro livro
que Simone publica, e para
ela, demorou muito tempo
para sair. Ela ressalta que escreve para o São Lourenço
Jornal há 19 anos. Em relação aos principais assuntos
de que gosta de escrever, Simone destaca a família, redes sociais, avanço tecnológico, dentre outros.
Simone dedica seu livro à
sua família. Ela também afirma que foi proposital lançar
o livro no ano e próximo do
centenário da chegada da família Lage em São Lourenço.
“Foi muito propício. Tivemos
uma celebração eucarística
na semana passada (dia 30
de outubro). Reunimos a família, pude comentar a respeito do livro”, finaliza Gannam Lage.

Simone Gannam Lage, colunista do São Lourenço Jornal
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Campanha doou quase 3t de alimentos
a Hospital SL e mais 6 entidades
O resultado do Dia Nacional da Coleta de Alimentos
(realizado no último dia 5, em
São Lourenço) foi excelente.
Nas entradas dos supermercados Gomes (três unidades)
e Carrossel (duas), participantes da campanha, foram arrecadados, ao todo, 2.835 kg
de alimentos, destinados às
seguintes entidades: Hospital
São Lourenço (recebeu 558
kg), Educandário Santa Cecília, Asilo São Vicente de Paulo, Creche Pequeno Mundo e
Pastorais Sociais das três Paróquias da cidade (São Lourenço Mártir, Santíssima Trindade e São Pedro/São Paulo).
Desenvolvida em todo o país,
a campanha é idealizada pela
entidade católica Companhia
das Obras do Brasil (CDOBrasil), com apoio de diversas
empresas de renome nacional

e internacional; em São Lourenço, a coordenação geral é
de Marco Antônio Sacramento (Marquinhos). “Em todo o
país, os voluntários ficam nas
portas dos supermercados integrantes do evento, explicando a campanha aos consumidores e recebendo as doações.
O principal objetivo do Dia
Nacional da Coleta de Alimentos é despertar, nas pessoas,
o espírito da caridade, contribuindo com as instituições
que prestam serviços à nossa
comunidade”, explicou Marquinhos.
A Diretoria do Hospital São
Lourenço parabenizou a campanha. “Quando recebemos
alimentos em doação, podemos destinar a verba que seria usada para comprá-los na
aquisição de materiais e medicamentos. Somos imensa-

Na entrada do Supermercado Carrossel (Praça da
Federal): Marquinhos, Regina (da "Abelhinha"), Maria
Auxiliadora, Hudson, Bruno, Luiz Gustavo e Luiz Fernando
("Bichola")

mente gratos aos supermercados Gomes e Carrossel; ao
Marquinhos, aos demais voluntários participantes da campanha e, claro, a todas as pessoas que doaram”, enfatizou
o provedor do Hospital, dr.
José Eduardo de Carvalho. Seguem os nomes de todos os
voluntários: Adriano, Aline,

Andréia Paula, Antonio Carlos, Ariana, Aryane, Bianca
Aparecida, Bianca Ferreira,
Bruno, Cristina, Davi, Desyrre, Dometília, Eduardo, Elisa,
Fernando Raphael, Francisca
Isabel, Gabriel, Hudson, Luiz,
Isis, José Anselmo, José Ferreira, Luiz Agostinho, Luiz Antônio, Luiz Fernando (“Bicho-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A presidente da CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de São
Lourenço, Maria Cecília Rahme Lage, no uso de suas atribuições, pelo presente Edital, convoca os associados que estejam em dia com suas obrigações estatutárias para comparecerem a AGE – Assembleia Geral Extraordinária, que irá ser
realizar no dia 30 de novembro de 2016 (quarta-feira), a instalar-se em primeira convocação as 19:00 horas e, em segunda convocação as 19:30 horas, na sede da entidade, situada
à Rua Coronel José Justino, nº307, 3º andar, Centro, São Lourenço/MG, tendo a seguinte ordem do dia:
1)
Eleição para os cargos que compõe a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o triênio 2017/2020.
O prazo para registro das chapas completas e apresentação dos documentos elencados no artigo 60 do Estatuto Social, será de 11 de novembro a 18 de novembro de 2016, no
horário de 09:00 às 17:00 horas, na sede da CDL, de segunda
a sexta-feira.
Poderão concorrer aos cargos da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da entidade, os associados que preencherem os
requisitos do art. 58 do Estatuto Social.

la”), Luiz Gustavo, Maicon,
Marcília, Márcio, Marcos, Marquinhos, Maria Auxiliadora,
Maria Cecília, Maria Célia, Maria Gabriela Pacheco, Maria
Gabriela Ribeiro, Maria José
Santos, Maria José Severino,
Marília, Noriaqui, Paulo Hen-

rique, Raimundo, Regina, Regis,
Roberta, Rodrigo, Rosemeire,
Sérgio Murilo, Stephano, Tatiana, Thiago, Vinicius e Walter
(veja mais fotos e informações
em: facebook.com/coletadealimentossl e facebook.com/hospitalsaolourencooﬁcial).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente da ACE – Associação Comercial Empresarial
de São Lourenço, Cesar Augusto Fernandes Guimarães, no
uso de suas atribuições, pelo presente Edital, convoca os associados que estejam em dia com suas obrigações estatutárias para comparecerem a AGE – Assembleia Geral Extraordinária, que irá ser realizar no dia 30 de novembro de 2016
(quarta-feira), a instalar-se em primeira convocação as 19:00
horas e, em segunda convocação as 19:30 horas, na sede da
entidade, situada à Rua Coronel José Justino, nº307, 3º andar, Centro, São Lourenço/MG, tendo a seguinte ordem do
dia:
1)
Eleição para os cargos que compõe a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o triênio 2017/2020.
O prazo para registro das chapas completas e apresentação dos documentos elencados no artigo 60 do Estatuto Social, será de 11 de novembro a 18 de novembro de 2016, no
horário de 09:00 às 17:00 horas, na sede da CDL, de segunda
a sexta-feira.
Poderão concorrer aos cargos da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da entidade, os associados que preencherem os
requisitos do art. 58 do Estatuto Social.

São Lourenço, 10 de novembro de 2016.

São Lourenço, 10 de novembro de 2016.

Maria Cecília Rahme Lage
Presidente

Cesar Augusto Fernandes Guimarães
Presidente
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Novembro Azul: uma constante
luta contra o preconceito
A Rádio Alternativa e o São
Lourenço Jornal escutaram nesta semana a médica oncologista Dra. Beatriz Guedes Verçoza,
que falou sobre o Novembro
Azul, mês de campanha ao combate do câncer de Próstata. Dra.
Beatriz nos conta que o Novembro Azul é um mês muito difícil
de se trabalhar devido ao preconceito que os homens tem
em realizar os exames de rastreamento para diagnosticar o
câncer de Próstata. “90% dos
cânceres de próstata são curáveis se forem diagnosticados no
início. Digo de cura mesmo. Não
trata-se de uma doença crônica
que vai te acompanhar o resto
da vida. É um câncer curável.
Mesmo com tanta facilidade dos
exames de rastreamento, há o
preconceito e os pacientes não
os fazem. O novembro azul é
para isto: tirar o preconceito da
cabeça dos homens em relação
ao TOC retal”, comenta.

SLJ: Quais são as novidades
que a Medicina traz para este

tratamento?
No caso do câncer de próstata, o ideal é fazer o rastreamento através do TOC e PSA.
Vem surgindo com o dia-a-dia
e os avanços da Medicina tratamentos mais especíﬁcos para
o combate ao câncer com uma
redução dos efeitos colaterais.
Com a tecnologia e os novos medicamentos que chegam dão
mais sobrevida aos pacientes.
SLJ: A partir de que idade o
homem deve realizar os exames preventivos?
O rastreamento deve ser iniciado a partir dos 50 anos de
idade uma vez por ano, tanto o
TOC como o PSA. Não adianta
fazer um só porque no câncer
de próstata o nódulo ﬁca na parte periférica da próstata e essa
parte é acessada através do TOC.
O PSA pé um exame de sangue,
portanto o ideal é fazer os dois.
SLJ: Existem tipos de câncer
de próstata?
Até existem, mas 90% dos casos são o mesmo. Existem os

mais agressivos e os menos agressivos. Os mais agressivos dão
os sintomas de maneira muito
rápido, outros são mais lentos
e somente através do rastreamento que será possível fazer
o diagnóstico porque quando
der sintomas já estará avançado.
SLJ: Todo câncer de próstata
é agressivo?
Não é. Há uma classiﬁcação
do câncer de próstata para ver
se ele é agressivo ou não. Depende do valor do PSA, das células diferentes encontradas na
biópsia, se o câncer está avançado no local, do tempo do diagnóstico.

SLJ: É uma doença silenciosa?
Sim. O câncer de próstata que
acontece da periferia do órgão
diﬁcilmente causa sintomas. O
que causa os sintomas normalmente é a passagem da uretra
dentro da próstata. Quando
acontece um aumento da prós-

Dra. Beatriz Guedes Verçoza, médica oncologista do CENTRA

tata é que os sintomas começam a aparecer e só vai ser diagnosticado através do rastreamento.

SLJ: Há algumas causas de
hábito para o câncer de próstata?
Sim. A obesidade, tabagismo
e consumo de bebida alcoólica.
É recomendável uma vida mais
saudável, praticar um exercício
físico. Não praticar hábitos que
mencionei anteriormente já diminuem o risco de câncer de
próstata.
SLJ: O tratamento pode ser
feito pelo SUS?
Antes acontecia pelo Centro
Viva Vida, mas agora com o impasse ﬁnanceiro não sei como
está esta situação. Mas, há uro-

Para os estudantes em Sistemas de Informação ou para quem gosta de tecnologia, nunca
é demais repetir: o setor está cada vez mais aquecido (e isso não é de hoje). Segundo a Revista Você S/A “38% dos jovens que ingressam em empresas tem uma remuneração de R$4344,01
a R$7240 mensais”, sendo uma das carreiras mais promissoras para 2016. Entre as 30 proﬁssões que mais prometem para este ano, cinco pertencem ao setor de tecnologia, são elas: o
CTO (ou diretor de tecnologia), o analista de SEO, o especialista de Mobile Marketing, o proﬁssional de Links Patrocinados e o já consagrado analista de Mídias Sociais. Nestas áreas tem
poucas pessoas desempregadas. Isto não quer dizer qualidade, falta mão de obra qualiﬁcada.
O setor de Mobile Marketing ainda dá os primeiros passos no Brasil, mas tem tudo para viver um período de expansão em 2015 graças à popularização de smartphones e outros dispositivos móveis. Precisa explicar mais porque essa proﬁssão também promete este ano?!
Assim como o especialista em Mobile Marketing, o analista de mídias sociais e também o
proﬁssional da área de links patrocinados não precisam ser assim tão técnicos; por outro lado, precisam saber se comunicar muito bem e construir uma imagem relevante da empresa
para o público. Para estes proﬁssionais não faltam vagas; ao contrário, sobram! Além de o
mundo estar mais digital, essa área também ajuda a empresa a reduzir custos.
Se você já é da área de tecnologia ou pretende entrar nessa promissora carreira, tenha
em mente: o curso superior é primordial.
Para atingir este objetivo, o curso de SISTEMAS DE INFORMAÇÃO da FACULDADE DE SÃO
LOURENÇO propicia formação básica sólida em Computação, Administração, Sistemas de Informação e Matemática. Além da formação tecnológica (como programação, redes de computadores, gerência de projetos, engenharia de software, dentre outras), dá ênfase ao estudo das organizações (como Recursos Humanos, Administração da Produção, Administração
Financeira, Marketing, Engenharia Econômica, Empreendedorismo, dentre outras) e, também, à formação humanística, desenvolvimento de trabalho em equipe, adequada postura
proﬁssional e outras formações suplementares (como estatística, direito e legislação, multimídia, web design, dentre outras).
Pode-se observar que o aluno terá uma formação abrangente, que lhe dá condições de
atuar em diversas áreas empresariais, tanto em empresas de pequeno porte como também
de grande porte, pois terá tanto conhecimentos em tecnologia como também em administração.
Profª. Eliete Lourdes de Almeida Augusto
Coordenadora do Curso de Sistemas de Informação
E-mail: si@faculdadesaolourenco.com.br
Telefone: (35) 3332-3355 - Ramal 217.

logistas no SUS. Qualquer médico pode fazer um encaminhamento. Ainda não temos o tratamento pelo SUS em São Lourenço, mas os diagnósticos com
exames podem ser feitos aqui.
O tratamento mais próximo pode ser feito em Varginha
SLJ: Qual o número de casos
registrados a nível nacional?
Para este ano a estimativa é
de 61.200 novos casos. Um em
cada seis homens desenvolverá
a doença. É o câncer mais incidente em homens e o segundo
que mais mata. Um em cada 36
homens morrerão de câncer de
próstata. Acredito que parte deste número não são descobertos
devido ao preconceito ou não descobre a doença em um período
curável. Apenas 44% dos homens

nunca foram a um urologista. Somente 32% já ﬁzeram o TOC. É
pouco demais.
SLJ: O que pretende abordar
na palestra do Novembro Azul?
Tentaremos durante toda a
palestra eliminar o preconceito
mostrando que é um exame indolor, rápido. O exame não vai
deixar o paciente ser mais homem
ou menos homem. Existem muitas piadinhas. Quem faz o exame
deixa a ignorância de lado.
Considerações ﬁnais: Agradeço a oportunidade de prestar
esclarecimentos sobre o assunto,
e reforço o pedido para deixarem
o preconceito de lado. Você, paciente, não vai ser mais ou menos
homem se ﬁzer o rastreamento.
Fazendo você estará garantindo
um precaução para sua saúde.
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Comandante da Polícia Militar concede
entrevista ao São Lourenço Jornal

Em entrevista à Rádio Alternativa e ao São Lourenço Jornal,
o comandante do 57º Batalhão
da Polícia Militar, tenente coronel
Paulo Alex, fez um balanço do primeiro semestre, destacou as principais operações realizadas, falou
sobre o efetivo da PM em São
Lourenço e região, principais diﬁculdades encontradas pela corporação, as principais demandas,
operações conjuntas com outras
corporações de segurança pública e preparação para os trabalhos
nas festas de ﬁm de ano.

SLJ: Que balanço a Polícia Militar faz do primeiro semestre de
2016 em São Lourenço?
O balanço que fazemos do primeiro semestre de 2016 é de um
período extremamente positivo.
Não somente em São Lourenço,
mas em toda região do Batalhão
que atuamos (21 cidades no total). Fazemos divisa com o Batalhão de Juiz de Fora, Três Corações, Varginha, Itajubá, Estado
do Rio de Janeiro e São Paulo.
Temos cidades importantes para
o Circuito das Águas e o turismo
religioso. É uma responsabilidade
muito grande onde o 57º Batalhão vem realizando um trabalho
sério e de bastante êxito. Neste
primeiro semestre, além de positivo, tivemos alguns rearranjos
operacionais desde quando assumimos em fevereiro. Nosso foco é o trabalho preventivo, evitar
que infrações aconteçam. Tivemos o lançamento da Patrulha
Rural setorizada, um trabalho de
prevenção com crianças e adolescentes por meio do PROERD,
Projeto Fênix, “Faça sua parte por
uma São Lourenço mais segura”.
Foram grandes avanços e este
primeiro semestre nos serviu para entrarmos no segundo semestre mais fortalecidos onde iniciamos com operações no aspecto
repressivo com o objetivo de retirar da sociedade alguns cidadãos infratores, além de operações conjuntas com a Polícia Civil
e Poder Judiciário. Atuamos tanto na área preventiva quanto repressiva.
SLJ: Quais foram as principais
operações realizadas?
As operações foram diversas
porque não temos uma linha única. A Polícia Militar atua de forma abrangente, preventiva e proativa. As operações foram basicamente preventivas e repressivas. Fizemos ocupação em pontos
de criminalidade em São Lourenço, expandimos esta estratégia
para Caxambu. Percebemos a ne-

cessidade de ocuparmos de maneira mais intensiva estas zonas
de perigo para mostrar ao cidadão que a presença da Polícia Militar tem o objetivo de evitar atitudes infratoras. Aumentamos
nosso número de abordagens,
sobretudo, em locais e horários
especíﬁcos, além de rotas. Mostrar que a Polícia Militar se faz
presente foi o grande trunfo para passar a sensação de segurança aos moradores e afastar os cidadãos infratores.

SLJ: Qual o efetivo da Polícia
Militar?
Hoje o Batalhão conta com 258
militares divididos em seus 22 municípios e é uma divisão estratégica onde algumas cidades como
São Lourenço tem um número
maior, seguido de Caxambu. Com
um portfólio de serviços adequados consegue fazer uma segurança pública para a cidade de São
Lourenço tanto na área preventiva ou repressiva.
SLJ: Quais são as principais
diﬁculdades encontradas pela
Polícia Militar no município?
A Polícia Militar dentro de um
contexto social da situação econômica do Estado e do país vem
sendo vítima desta tremenda crise que nos assola. Essa tem sido
nossa principal diﬁculdade. A crise atinge desde o município até
o país como um todo.
SLJ: O combate ao tráﬁco de
drogas é a principal demanda?
Não. Não é a principal. A principal demanda da Polícia Militar
é o trabalho preventivo. O combate ao tráﬁco de drogas é uma
das demandas. A repressão neste combate é uma das demandas.
Estamos atentos em relação a isto. Recentemente ﬁzemos uma
grande apreensão de entorpecentes aqui na cidade de São Lourenço. Caminhamos com operações conjuntas com a Polícia Civil,
Ministério Público, Poder Judiciário. Portanto, o combate ao tráﬁco de drogas também é uma das
atribuições da Polícia Militar.
SLJ: É papel da Polícia Militar
proteger o patrimônio público e
combater o vandalismo?
Proteger o patrimônio público não é atribuição da Polícia Militar. Ele deve ser zelado pelo poder público municipal. A Polícia Militar entra em
cena quando acontece um crime com este patrimônio público.
SLJ: Como tem sido as opera-

Comandante do 57º BPM, Ten. Cel. Paulo Alex
ções deste segundo semestre?
Qual a principal demanda?
O segundo semestre começou
com um aproveitamento no embalo do primeiro semestre sem
deixar de ter foco na prevenção.
Nós também estamos pontuando
nossas estratégias em locais pontuais de criminalidade. Estamos
nos aproximando destes infratores. Eles devem pensar duas vezes antes de cometer este tipo de
delito porque a Polícia Militar está presente. Este é o nosso objetivo: ocupar zonas com índices de
criminalidade e reforçar nossa
parceria com outras corporações
de segurança pública como a Polícia Civil.
SLJ: A Polícia Militar tem realizado operações conjuntas com
a Polícia Civil?
Inúmeras operações. Não só
operações como troca de informações constantes. Em termos
de segurança pública, nossa relação com a Polícia Civil é a melhor possível. Ambos ajudam nas
investigações dos inquéritos e solicitação dos trabalhos preventivos. A relação entre Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público e Poder Judiciário é a melhor
possível.
SLJ: Como a Polícia Militar está se preparando para os trabalhos nas festas de ﬁm de ano?
A Polícia Militar trabalha sempre com planejamento e já temos
pronto a programação de trabalho tanto para as festas de ﬁm de

ano como as atividades de férias
que acontecem no mês de janeiro e a presença da Polícia Militar
acontecerá de forma preventiva
exatamente par inibir o crime.
SLJ: Com a Polícia Militar, a
população de São Lourenço pode se sentir segura?
Com certeza. A Polícia Militar
é a faceta do Estado que busca
sempre estar presente para prevenir o crime, combater caso ele
ocorra, reforçar a sensação de
segurança do cidadão. Isso faz
com que a relação entre o cidadão e a Polícia Militar seja íntima.
Esses pilares fazem a razão de
existir da Polícia Militar. São Lourenço é uma cidade que nos enche de orgulho.
SLJ: Fazendo suas considerações ﬁnais, que recado daria à
população de São Lourenço hoje?
Façam de tudo para que São
Lourenço continue uma cidade tranquila.
A população tem um papel importante nisso. As pessoas de bem
devem prevalecer em cima dos infratores.
Denunciem. Não tenham medo.
Estamos de portas abertas para recebermos as informações vindas
da sociedade para que possamos
sempre realizar os nossos planejamentos, ações e operações com um
foco nos cidadãos de bem.
Essa parceria entre Polícia Militar e sociedade é importantíssima.

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 JOEZAMIR MARQUES DE ARRUDA, brasileiro,
divorciado, portador da CNH n° 00138476040 DETRAN/MG,
inscrito no CPF n° 037.822.256-27, não encontrado no endereço indicado (Rua Quaresmeiras, n° 73 Pavimento superior,
Orebe, São Lourenço/MG), para, no PRAZO DE 15 DIAS, comparecer nesta Serventia e efetuar o pagamento das prestações com vencimentos em 19.12.2014 a 23.12.2016, perfazendo até a data de 23.12.2016 o montante de R$35.080,51
(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 19 de setembro de 2014, contrato n° 1444407061722, Alienação Fiduciária em Garantia( Cédula de Crédito Imobiliário) celebrado entre JOEZAMIR MARQUES, 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°73
- Subsolo, com a área construída de 70,00m², fração ideal de
0,331, situado na Rua das Quaresmeiras , nesta cidade, e seu
respectivo terreno, devidamente matriculado nesta Serventia, no Livro 02, sob o n° 26.994. 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, 7 de novembro de 2016.
JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA
OFICIAL INTERINO
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