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EDITORIAL
jornalismo@portalalternativa.com.br

O mundo precisa de paz. O
Papa Francisco tem batido nesse martelo desde o início de
seu pontiﬁcado. E uma das suas realizações foi o Ano Santo
da Misericórdia. Jorge Mario
Bergoglio anunciou o Jubileu
do Ano Santo da Misericórdia
por meio da Bula de Proclamação Misericordiae Vultus (O
Rosto da Misericórdia). O Jubileu iniciou em 08 de dezembro do ano passado e se concluirá próximo dia 20 de novembro, com a Solenidade de
Jesus Cristo Rei do Universo.
A celebração do Jubileu se
origina no judaísmo. Consistia
em uma comemoração de um
ano sabático que tinha um signiﬁcado especial. A festa se realizava a cada 50 anos. Durante o ano, os escravos eram libertados, restituíam-se as propriedades às pessoas que as
haviam perdido, perdoavam-se
as dívidas, as terras deviam
permanecer sem cultivar e se
descansava. Era um ano de reconciliação geral. Na Bíblia, encontramos algumas passagens
dessa celebração judaica.
Mas, o que signiﬁca jubileu?
A palavra Jubileu se inspira no
termo hebreu de yobel, que se
refere ao chifre do cordeiro que
servia como instrumento musical. Jubileu, também tem uma
raiz latina, iubilum que representa um grito de alegria. Na
tradição católica, o Jubileu consiste em que durante um ano
se concedem indulgências aos
ﬁéis que cumprem certas disposições estabelecidas pelo
Papa. O Jubileu pode ser ordinário ou extraordinário. A celebração do Ano Santo Ordinário acontece em um intervalo a cada 25 anos, com o objetivo de que cada geração experimente pelo menos uma em

sua vida. Já o Ano Santo Extraordinário se proclama como
celebração de um fato destacado. O Jubileu proclamado pelo Papa Francisco é um Ano
Santo Extraordinário. É um convite para que, de maneira mais
intensa, ﬁxemos o olhar na Misericórdia do Pai.
A Porta Santa, na Basílica de
São Pedro, em Roma, só se abre
um Ano Santo e signiﬁca que
se abre um caminho extraordinário para a salvação. Na cerimônia de abertura, o Papa
toca a porta com um martelo
3 vezes enquanto diz: “Abram-se as portas da justiça; entrando por elas
confessarei
ao Senhor”. Depois de aberta,
entoa-se um canto de Ação de
Graças e o Papa atravessa esta
porta com seus colaboradores.
Na Bula Misericordiae Vultus, o Papa Francisco sugere
algumas iniciativas que podem
ser vividas em diferentes etapas: realizar peregrinações; praticar as obras da misericórdia;
intensiﬁcar a oração; passar
pela Porta Santa em Roma ou
na Diocese; perdoar a todos;
buscar o sacramento da reconciliação; superar a corrupção;
receber a indulgência; participar da Eucaristia; fortalecer o
ecumenismo e converter-se.
O que vem a ser a indulgência? Indulgência é a remissão
diante de Deus da pena devida
aos pecados, cuja culpa já foi
perdoada. Cada vez que alguém
se arrepende e se confessa, é
perdoado a culpa dos pecados
cometidos, mas não a pena. Por
exemplo, se alguém mata uma
pessoa e se arrepende, depois
pede perdão e procura o Sacramento da Penitência, receberá o perdão. Contudo, como
repassar o mal cometido que
tirou a vida de alguém? Por is-

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

Sejamos atrevidos
no Espírito Santo

Sermos atrevido no Espírito
é elevarmos nossa fé.
Para conservarmos a glória
de Deus em nós temos de vibrar pelo Senhor. O Espírito
Santo nos dá todos os dons na
hora da necessidade.
Precisamos querer o Espírito Santo, desejá-lo, e isso é vontade de Deus para nós. Temos

medo da parresia e do atrevimento no Espírito, dizemos não
sermos capazes e não somos
mesmo. Mas, quem faz é o Espírito Santo. Não precisamos
temer!
Pegue os dons e use-os. Seja atrevido!
Seu irmão,
Monsenhor Jonas Abib

so permanece uma pena após
o perdão. Essa situação pode
ter um indulto, uma indulgência, que a Igreja oferece em
certas condições especiais e
quando o ﬁel está bem disposto a buscar a santidade de vida, aproximando-se cada vez
mais de Deus. A Igreja pode
oferecer a indulgência pelos
méritos de Cristo, de Maria e
dos santos que sempre participam da obra da salvação. Sobre isso, escreveu o Papa Francisco: “No sacramento da Reconciliação, Deus perdoa os
pecados, que são verdadeiramente apagados; mas o cunho
negativo que os pecados deixaram nos nossos comportamentos e pensamentos permanecem. A misericórdia de Deus,
porém, é mais forte também
do que isso. Ela torna-se indulgência do Pai que, através da
Esposa de Cristo, alcança o pecador perdoado e liberta-o de
qualquer resíduo das consequências do pecado, habilitando-o a agir com caridade, a crescer no amor em vez de recair
no pecado” (Misericordiae Vultus, 22).
Para receber a indulgência
todos são chamados a realizar
uma breve peregrinação rumo
à Porta Santa, aberta em cada
Catedral ou nas igrejas estabelecidas pelo Bispo diocesano,
como sinal do profundo desejo de verdadeira conversão. É
importante que este momento
esteja unido, em primeiro lugar, ao Sacramento da Reconciliação e à Celebração da Eucaristia com uma reﬂexão sobre
a Misericórdia. Será necessário
acompanhar essas celebrações
com a proﬁssão de fé e com a
oração pelo Papa, para o bem
da Igreja e do mundo inteiro.
A indulgência pode ser ob-

tida também para os que faleceram. A eles estamos unidos
pelo testemunho de fé e caridade que nos deixaram. Assim
como os recordamos na Celebração Eucarística, também
podemos, no grande mistério
da Comunhão dos Santos, rezar por eles, para que o rosto
misericordioso do Pai os liberte de qualquer resíduo de culpa e possa abraça-los na felicidade sem fim.
Para eles será de grande ajuda viver a enfermidade e o sofrimento como experiência de
proximidade ao Senhor que no
mistério da sua paixão, morte
e ressurreição indica o caminho para dar sentido à dor e
à solidão. Viver com fé e esperança este momento de provocação, recebendo a comunhão ou participando na Celebração Eucarística e na oração comunitária, inclusive através dos vários meios de comunicação, será, para eles, o modo de obter a indulgência jubilar.
A experiência da misericórdia torna-se visível pelo testemunho concreto. Todas as
vezes que um fiel viver uma
ou mais destas obras pessoalmente, obterá a indulgência jubilar.São obras corporais: dar de comer aos famintos; dar de beber aos que tem
sede; vestir os nus; acolher
o estrangeiro; visitar os enfermos; visitar os encarcerados; sepultar os mortos. E as
obras espirituais: aconselhar
os duvidosos; ensinar os ignorantes; admoestar os pecadores; consolar os aflitos;
perdoar as ofensas; suportar
com paciência as injustiças;
reza a Deus pelos vivos e mortos.

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

Casar de Novo (Parte 1)

Arnaldo Jabor

Meus Amigos separados não
cansam de perguntar como consegui ﬁcar casado 30 anos com
a mesma mulher.
As mulheres sempre mais
maldosas que os homens, não
perguntam a minha esposa como ela consegue ﬁcar casada
com o mesmo homem, mas como ela consegue ﬁcar casada
comigo.
Os jovens é que fazem as
perguntas certas, ou seja, querem conhecer o segredo para
manter um casamento por tanto tempo.
Ninguém ensina isso nas escolas, pelo contrário.
Não sou um especialista do
ramo, como todos sabem, mas
dito isso, minha resposta é mais
ou menos a que segue:
Hoje em dia o divórcio é inevitável, não dá para escapar.
Ninguém agüenta conviver com
a mesma pessoa por uma eternidade.
Eu, na realidade já estou em
meu terceiro casamento - a única diferença é que casei três
vezes com a mesma mulher.
Minha esposa, se não me
engano está em seu quinto,
porque ela pensou em pegar
as malas mais vezes que eu.

O segredo do casamento não
é a harmonia eterna.
Depois dos inevitáveis arranca-rabos, a solução é ponderar,
se acalmar e partir de novo com
a mesma mulher.
O segredo no fundo é renovar o casamento e não procurar um casamento novo.
Isso exige alguns cuidados
e preocupações que são esquecidos no dia-a-dia do casal.
De tempos em tempos, é
preciso renovar a relação.
De tempos em tempos é preciso voltar a namorar, voltar a
cortejar, seduzir e ser seduzido.
Há quanto tempo vocês não
saem para dançar?
Há quanto tempo você não
tenta conquistá-la ou conquistá-lo como se seu par fosse um
pretendente em potencial?
Há quanto tempo não fazem
uma lua-de-mel, sem os ﬁlhos
eternamente brigando para ter
a sua irrestrita atenção?
Sem falar dos inúmeros quilos que se acrescentaram a você depois do casamento.
Mulher e marido que se separam perdem 10 kg em um
único mês, por que vocês não
podem conseguir o mesmo?

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

VERA GANNAM Como lidar com a perda
Maria Nossa Mãe de volume dos cabelos!

Tu és sacerdote...

Agosto é o mês das vocações e, no 1º domingo do mês,
comemora-se o dia do sacerdote, dia em que lembramos
com especial carinho, nossos
sacerdotes, aqueles que respondendo ao chamado do
Cristo, deixaram tudo e, esquecendo-se de si mesmos,
se colocaram a serviço de
Deus e dos irmãos. O sacerdote deixa o conforto de seu
lar, a convivência com a família, os bens do mundo para se dedicar à difícil e sublime missão que o senhor lhe
confia.
O dia do sacerdote foi lembrado com muito amor e carinho por todos nós que, com
o coração repleto de gratidão
a Deus, elevamos a Ele nossas preces de ação de graças
pelo dom da vida dos sacerdotes que estão a serviço do
Reino de Deus em nossa comunidade. E se não tivéssemos os sacerdotes? Quem
desempenharia a preciosa
tarefa de batizar e perdoar,
de anunciar o Evangelho e

renovar o Sacrifício realizado
no Calvário, por meio da celebração da Santa Missa, enfim, de comunicar a graças
através dos sacramentos?
Saibamos, pois, ser gratos
a Deus e a eles por se dedicarem com tanto amor a servir a Deus e aos irmãos! Manifestamos a eles nossa gratidão por sacrificarem seus
interesses humanos, entregando, com generosidade,
seu tempo, inteligência, energias, saber e vida, para cuidar dos interesses do Senhor,
em favor de todos nós.
Não somente agradeçamos,
mas, especialmente oremos
por eles para que permaneçam fiéis à missão que Cristo
lhes confiou. Missão árdua e
espinhosa, muitas vezes incompreendida, exigindo deles doação, renúncia e sacrifício!
Peçamos a Nossa Senhora
que acolha todos os sacerdotes em seu Coração Imaculado, onde encontrarão refúgio, conforto e paz!

A maioria das mulheres reclama do volume dos cabelos durante o período da adolescência
e fazem de tudo para reduzir o
volume do cabelo. Não é a toa
que os alisamentos e as escovas
progressivas são campeãs nos
tratamentos capilares nos salões
de beleza, tratamentos esses que
reduzem o volume dos ﬁos e deixam os cabelos alinhados e também mais ﬁnos. Quando se tem
o cabelo muito volumoso um dos
penteados que não sai da cabeça
da maioria das mulheres é o bom
e velho rabo de cavalo.
Mas... com o passar dos anos
o que incomodava na juventude
se transforma em um dos maiores desejos quando ﬁcamos maduras, pois com o passar dos anos
os ﬁos vão aﬁnando por causa da
diminuição de hormônios – como a somatotroﬁna (hormônio
de crescimento) e a progesterona.
Mesmo que a quantidade de
cabelo seja a mesma da juventude, é importante entender que
a espessura é bem menor dano
a sensação que se perderam muitos ﬁos ao longo dos anos. Devemos lembrar que essa sensação
também se dá devido a menor
textura que os ﬁos começam apre-

sentar com o passar dos anos.
Vale lembrar que o envelhecimento do cabelo além de deixar os ﬁos ralos e ﬁnos, ﬁcam
brancos e perdendo o brilho natural. Outro fator muito importante de se lembrar é quando a
mulher chega na menopausa, a
oleosidade natural diminui e o
ﬁo ﬁca mais opaco e fraco. Mais
informações e soluções para lidar
com os cabelos ralos sem
volume:Começaram aparecer os
primeiros ﬁos brancos? Então saiba que esse é resultado do acúmulo de peróxido de hidrogênio
(um processo natural) no bulbo
capilar, que impede a síntese de
melanina. De acordo com a velocidade com que seu corpo estoca essa substância os ﬁos brancos vão aumentando cada vez
mais e esse processo é determinado pela genética, a única solução é assumir o grisalho, ou disfarça-lo com um tonalizante com
colágeno (minimiza os efeitos oxidantes).Invista em máscaras fortalecedoras para hidratar e nutrir
os ﬁos, esse tipo de produto diminui as chances dos ﬁos descoloridos (mais ﬁnos) quebrarem
devido a fragilidade e o ressecamento que eles apresentam. Procure evitar os fatores externos

www.sljornal.com.br

DOMINGO, 14 DE AGOSTO DE 2016

3

MPMG lança pedra fundamental das
Festa de São Lourenço
reúne ﬁéis
Promotorias de Justiça de São Lourenço

Momento de exposição da pedra fundamental

Foi realizada nesta quinta-feira, 11 de agosto, a cerimônia
de lançamento da pedra fundamental da nova sede das Promotorias de Justiça de São Lourenço, no Sul de Minas. Atualmente funcionando no Fórum
da cidade, as instalações do MPMG
passarão a ocupar um terreno
de mais de mil metros quadrados, no centro da cidade. A previsão é que o prédio esteja pronto em janeiro do ano que vem.
O novo espaço terá um andar
térreo e dois outros acima. Contará com seis módulos de gabinetes, uma secretaria, sala de
reuniões, sala de analistas, garagem para 19 carros, copa, áreas para arquivos, além de um
auditório com capacidade para
41 pessoas.
Ele está inserido na praça Duque de Caxias, conhecida com
a praça dos Três Poderes de São
Lourenço, em frente ao Parque
das Águas. O conjunto arquitetônico é formado pelo Fórum,
Câmara Municipal e Prefeitura,
todas ediﬁcações caracterizadas
pelo uso do concreto aparente,
o que foi respeitado também no

projeto da futura Promotoria de
Justiça.
A solenidade teve a presença
do procurador-geral de Justiça,
Carlos André Mariani Bittencourt;
do procurador-geral de Justiça
Adjunto Administrativo, Mauro
Flávio Ferreira Brandão; do diretor do Centro de Estudos e
Aperfeiçoamento Funcional do
MPMG, procurador de Justiça
Jarbas Soares Junior; do prefeito de São Lourenço, José Neto;
do diretor do foro da comarca
de São Lourenço, juiz Ronaldo
Ribas da Cruz; do delegado regional da Polícia Civil de São Lourenço, Luciano Belfort de Andrade Santos, além dos promotores
de Justiça e servidores do MPMG
em São Lourenço, secretários
municipais, o advogado-geral do
Município, Edson Vieira, e outras
autoridades e representantes da
sociedade civil.
O secretário das Promotorias
de Justiça de São Lourenço, promotor de Justiça Pedro Paulo
Barreiros Aina, fez, em seu discurso, um histórico dos avanços
estruturais do Ministério Público
nas últimas décadas. Segundo

DOM ZECA

Autoridades presentes no lançamento

ele, diante desse crescimento e
do reconhecimento por parte da
sociedade local da necessidade
de se dotar o MPMG de instalações adequadas, chegou o momento de se ter a sede própria.
“É condição indispensável para
continuarmos servindo à sociedade com eﬁciência e, principalmente, para aprimorar essa atuação. A instituição continuará,
aqui, defendendo a ordem jurídica, o regime democrático e os
interesses sociais e individuais
indisponíveis. É essa a verdadeira pedra fundamental lançada
neste ato solene”, disse ele.
Carlos André reaﬁrmou a importância desses novos espaços
contemplados pelo projeto estruturador Sedes próprias, da
Procuradoria-Geral de Justiça,
que busca melhorar as condições
de trabalho dos integrantes do
MPMG e, com isso, agilizar e aprimorar o atendimento prestado
à população. “São mais de cinquenta instalações inauguradas
dentro do programa, incluindo
sedes novas e estruturas ampliadas ou revitalizadas em Belo Horizonte e no interior. Tudo isso,

na busca das melhores condições
para receber a população, que
tem nos procurado de uma forma cada vez mais intensa”, apontou ele.
O prefeito José Neto agradeceu ao procurador-geral de Justiça pela conﬁança depositada
pelo MPMG em levar para São
Lourenço, com benefícios para
toda a região, os investimentos
necessários para que fosse concretizada a construção da sede
das Promotorias de Justiça da
cidade.
Urna
Antes da solenidade foram
colocadas em uma urna a escritura do terreno, cópia do projeto do prédio, um exemplar de
um jornal do dia, a foto oﬁcial
do evento de hoje, moedas do
ano e outros documentos relacionados à obra. Esse procedimento simbólico visa eternizar
o momento, já que a caixa será
guardada na própria Promotoria
de Justiça para ser a aberta daqui a alguns anos.
(Informações MP/MG)

Festa do Padroeiro

A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Solidariedade

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

EXPEDIENTE

Muito bem organizada a Festa do Padroeiro 2016, na Paróquia de São Lourenço Mártir.
A novena com presença marcante de todas as comunidades
e pastorais, ajudaram a coroar com êxito este momento de fé
e devoção do povo católico da cidade.
Parabéns Padre Bruno e demais envolvidos nesta festa.
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.

No dia 10 de agosto, dia de São Lourenço, celebrou-se
e comemorou-se o dia do padroeiro. Às 10h houve uma
missa presidida pelo Bispo Emérito Dom Diamantino Prata de Carvalho e logo após houve a apresentação da Corporação Musical Antônio de Lorenzo. Ao meio-dia aconteceu um almoço de oferta do Hotel Guanabara em homenagem ao Frei Aymore. Logo após houve um Leilão de
Gado no recinto de leilões na Praça da Matriz. Às 18h,
para encerrar, houve uma missa presidida pelo Bispo Diocesano Dom Pedro Cunha Cruz, seguido de procissão.
Novena
Foram nove dias de celebração com os mais variados
temas, mas sempre com o foco no Ano da Misericórdia.
Diversos padres foram convidados a presidirem as celebrações

EDITAL DE LOTEAMENTO
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cristina,
Estado de Minas Gerais
Bel. Jairo Fernandes Noronha, Oﬁcial do Registro
de Imóveis da Comarca de CRISTINA, Estado de Minas Gerais, na forma da lei etc.
Faz público, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto no artigo 19, § 3º, da Lei n 6.766, de
19/12/1979, que pela M e D EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 19.028.286/0001-41, situada à Praça
Carneiro de Rezende nº 01 – centro – nesta cidade de Cristina-MG, representada pelo sócio o Sr. MARCO TÚLIO PEREIRA BARROS, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo,
portador do RG Nº 1.647.648-SSP-DF e portador do CPF nº
035.919.006/56, residente e domiciliado à Rua João de Azevedo nº 02 - centro – nesta cidade de Cristina-MG, conforme contrato social registrado na junta comercial do Estado
de Minas Gerais, sob o nº 3120996722-1 em 07/10/2013,
o projeto e demais documentos relativos ao imóvel de sua
propriedade, situado nesta cidade de CRISTINA, no lugar
denominado “Fazenda Graminha”, loteamento com a denominação de “LOTEAMENTO PORTAL CONQUIBUS”, compreendendo 122 (cento e vinte e dois) lotes: a) – LOTES com
a área de 25.682,83 m² = 52,64% (cinquenta e dois vírgula
sessenta e quatro por cento); b) ÁREA VERDE com a ára de
9.333,77 m² = 19,13% (dezenove vírgula treze por cento);
c) – ÁREA INSTITUCIONAL com a área de 2.453,30 m² =
5,03% (cinco vírgula zero três por cento); d) – RUAS – SISTEMA VIÁRIO com a área de 11.320,10 m² = 23,20% (vinte
e três vírgula vinte por cento); e) – ÁREA TOTAL LOTEADA
= 48.790,00 m² = 100%; f) – ÁREA DE ESCRITURA = 48.790,00
m² - 100% - e registrada no Cartório de Registro de Imóveis
desta Comarca de Cristina-MG, através da matrícula nº
8.141, ﬂs. 183, do livro 2-A-W – conforme DECRETO APROVADO pela PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE CRISTINA-MG, em 01 de abril de 2016 (Decreto nº 1.527/2016).
Havendo Impugnações, estas deverão ser apresentadas
dentro do prazo de 15 dias, contados da última publicação
deste, neste Cartório, durante o expediente.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Cristina, Estado de Minas Gerais, aos 18 (dezoito) dias do mês de julho
do ano dois mil e dezesseis (2016). Eu, .............................
..... Oﬁcial do Registro de Imóveis, subscrevi e assino.
Bel. JAIRO FERNANDES NORONHA
Oﬁcial do Registro de Imóveis

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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Congresso de saneamento reúne
especialistas em São Lourenço
Promoção da Rádio Alternativa leva fãs
aos seus ídolos na Festa de Agosto

Luana Maciel e a dupla Jads e Jadson

Evento aconteceu no Salão de Convenções do Hotel Guanabara

Considerado essencial para
a promoção da saúde e qualidade de vida dos cidadãos, o
saneamento básico foi o tema
de maior destaque em São Lourenço entre dias 10 e 12 de agosto. Trata-se do 5º Congresso Mineiro dos Serviços Municipais
de Saneamento Ambiental, que
realizou palestras, painéis, oﬁcinas, visita técnica à Estação
de Tratamento de Água do município e feira de tecnologias
para saneamento.
O evento foi uma iniciativa
da Assemae Regional de Minas
Gerais, com o apoio do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto
(SAAE) de São Lourenço. Compareceram cerca de 300 participantes, entre gestores públicos técnicos, pesquisadores,

proﬁssionais do setor, entidades
municipalistas e lideranças de
organizações não-governamentais.
A programação apresentou
especialistas de diversas autarquias municipais de saneamento do estado de Minas Gerais,
além de representantes do Ministério das Cidades, Instituto
Mineiro de Gestão das Águas
(IGAM), Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais (TCE/
MG), Conselho Regional de Contabilidade (CRC/MG), Associação Mineira de Municípios (AMM),
e da Agência Reguladora dos
Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (ARES-PCJ).
De acordo com o presidente
da Assemae Regional de Minas

Gerais e diretor-presidente do
Serviço Autônomo de Água e
Esgoto (SAAE) de Itabirito, Wagner Melillo, o congresso teve
como objetivo disseminar experiências exitosas de gestão e
colaborar no desenvolvimento
das autarquias de saneamento.
“O evento será uma ferramenta importante para auxiliar os
municípios frente aos desaﬁos
de nosso setor, incentivando a
troca de conhecimento e a melhoria contínua dos serviços públicos prestados à população”,
comenta.
Sob essa perspectiva, foram
debatidos vários temas relacionados à gestão de saneamento
básico nos municípios mineiros,
incluindo casos de sucesso em
centro de controle operacional,

regulação e revisão tarifária,
proteção a nascentes, cobrança de dívida ativa, obtenção
de recursos em agência de desenvolvimento, redução de
custos com a coleta seletiva
de resíduos, Planos Municipais
de Saneamento Básico, entre
outros.Além dos debates, o
congresso realizou oficinas paralelas na Estação de Tratamento de Água (ETA) de São Lourenço, que também foi aberta
para visitação do público no
dia 12. Por sua vez, a feira de
saneamento do congresso contou com 12 estandes de 3x2
m², congregando empresas
fornecedoras de tecnologias
em produtos, equipamentos
e serviços de saneamento básico.

Feira municipal: estrutura
precária exige providências
é irregular”, afirma. Para o
vereador o evento semanal
deverá ser realizado em uma
rua onde haja estrutura adequada. “Que seja uma rua

Natália Ferreira e o grupo Sorriso Maroto

Karila Celi Ramos assistiu do palco o show do Luan Santana

ampla, larga, com calçadas
desobstruídas e com estacionamento acessível, com
a disponibilização de banheiros químicos”, finaliza.
Kely Fonseca e a dupla César Menotti e Fabiano

Obras no local tem sido um transtorno para os consumidores

A feira municipal de domingo realizada provisoriamente na Rua Ida Mascarenhas Lage e parte da Rua dos
Andradas vem causando caos a quem vai até o local para consumidor. Segundo o
vereador Paulo Gilson Chopinho (PSC) são evidentes a

desordem e o risco à integridade física dos comerciantes e dos usuários.
“No local não existe estrutura nenhuma para a realização da feira. Com as obras
de infraestrutura do subsolo ainda não existem banheiros químicos no local, o que

AMAURI PINTO COSTA – CPF412.255/626-00, por
determinação do Conselho Estadual de Política
Ambiental – COPAM, torna público que obteve,
através do Processo nº. 00319/2005/003/2014,
Licença de Instalação em Caráter Corretivo para
atividade de Avicultura de Postura, situada na Estrada das Posses, Bairro das Posses, Município de
Itanhandu, MG, CEP 37464-000.

A Rádio Alternativa realizou uma promoção na Festa de Agosto deste ano para levar fãs até seus ídolos no acesso ao camarim e também sorteou ingressos para os shows. A Promoção Realizando Sonhos levou a ouvinte Karina Celi Ramos ao
palco para curtir o show do Luan Santana. Natália Ferreira foi
contemplada em conhecer o grupo Sorriso Maroto e Luana
Maciel teve o prazer de se encontrar com a dupla Jadson e
Jadson. A Rádio Alternativa agradece aos seus parceiros: Kadu Eventos, Raimax Internet e DJ Werneck.
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“O preconceito começa com desinformação”,
aﬁrma presidente da APAE de São Lourenço

Presidente da APAE São Lourenço, Eduardo Gonçalves

CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS PROMOVERÁ
CURSO DE “EXCEL PARA GERENTES”

A ﬁm de repetir o sucesso experimentado nas duas primeiras edições, o Curso de
Ciências Contábeis da Faculdade de São Lourenço promoverá novamente no mês de setembro o Curso “Excel para Gerentes”. O curso é destinado a qualquer pessoa (estudantes
e proﬁssionais que precisam usar planilhas do MS Excel) visando preparar seus alunos para a utilização da ferramenta Excel com competência atendendo as exigências do mercado
de trabalho, já que serão abordados os níveis básico, intermediário e avançado.
O curso reunirá técnicas e recursos do Microsoft Excel como a criação de modelos, usos
de espaços de trabalho e macros, proteção de pastas e exibições personalizadas. O aluno
que utiliza o software terá conhecimento de referências e auditoria de fórmulas, organização, importação e análise de dados, dinamização de planilhas e funções.
O curso confere ao participante Certiﬁcado de 40 horas, e as aulas serão ministradas pelo Professor Pedro Bernardes as sextas feira das 19:00 as 22:30 horas.
Os interessados em participar do curso deverão entrar em contato com a secretaria da
Faculdade de São Lourenço entre 13:00 e 22:00 horas com Rita, ou diretamente com o Coordenador do Curso Professor Nei pelo e-mail ciencias.contabeis@faculdadesaolourenco.
com.br.
Vagas limitadas
Aproveitem!!!
Prof. Nei Domiciano da Silva
Coordenador do Curso de Ciências Contábeis
Faculdade de São Lourenço

Em entrevista à uma rádio de
São Lourenço na segunda-feira
(8), o presidente voluntário da
Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) de São Lourenço, Eduardo Gonçalves, aﬁrmou que o preconceito com a
Pessoa com Deﬁciência (PCD)
Intelectual e Múltipla vem do
desconhecimento da população
quanto a realidade que vivem
essas pessoas e suas famílias.
A entrevista teve o objetivo
de divulgar as ações da instituição na Semana Nacional da Pessoa com Deﬁciência Intelectual
e Múltipla, que ocorre entre os
dias 21 e 28 de agosto e traz o
tema “O Futuro se faz com a
conscientização das Diferenças”.
Além deste, foi abordado o ciclo
de palestra que a APAE está realizando mensalmente em comemoração aos 60 anos da instituição. As palestras trazem discussões sobre a inclusão, melhoria da qualidade de vida, assistência da PCD Intelectual e
Múltipla, entre outros.
A Semana Nacional da Pessoa com Deﬁciência Intelectual
e Múltipla terá o objetivo de fazer uma reﬂexão sobre a Diferença, que precisa ser superada
e encarada pela sociedade. Apesar de parecer uma coisa simples e resolvida, no cotidiano da
PCD Intelectual e Múltipla há
muito o que dialogar.
“A nossa contribuição dessa
programação consiste em uma
reﬂexão da palavra diferença.
Quando a Federação Nacional
das APAES (Fenapaes) propôs a
discussão desse tema, que ain-

da está enraizado na sociedade,
é porque está evidenciado por
estudiosos que existe questões
ameaçadoras da dignidade das
Pessoas com Deﬁciência e ainda
são barreiras para que elas estejam inseridas na sociedade. Ao
longo dos 60 anos da APAE nós
percebemos que tivemos muitos avanços na perspectiva de
inclusão e de diretos, mas tratar
a questão diferença ainda é uma
necessidade nossa”, disse Eduardo Gonçalves.
De acordo com o presidente
voluntário da APAE, o preconceito nasce a partir do momento que não há entendimento da
sociedade sobre as diferenças
que nela existem. “A diferença
existe na condição da nossa vida
humana. A diferença faz a cultura, o esporte, o lazer, a democracia. Ela é saudável no nosso
cotidiano, desde que seja compreendida pelas pessoas. O preconceito, na minha concepção,
começa com a desinformação,
com a falta de conhecimento.
Ele existe quando não há a percepção da necessidade do outro.
Quando sentimos o que o outro
sente, a diferença se torna um
mero detalhe”, aﬁrmou.
Segundo Eduardo Gonçalves,
o preconceito com a Pessoa com
Deﬁciência Intelectual e Múltipla pode começar dentro de casa pela não aceitação de familiares.“O
preconceito com a PCD pode começar dentro de casa pela não
aceitação. Sou pai de uma criança com deﬁciência e no início
passamos por momentos de reﬂexão e luto. Com a caminhada

algumas famílias conseguem
superar e viver a vida. Outras
tem mais diﬁculdades e precisam de apoio mais rotineiro para conseguirem caminhar. O pai
e a mãe aceitam, mas outros
familiares não têm aceitação e
essa família vai caminhando sozinha sem o mesmo convívio
com as demais pessoas da família. No nosso movimento Apaeano a gente vai ajudando as
famílias a superarem, encontrarem perspectivas e retomarem
a suas vidas plenamente”, disse.
A APAE é a única instituição
que assiste quase 250 PCD Intelectual e Múltipla dentre as
mais de 800 que vivem em São
Lourenço segundo estimativa
do IBGE. A Assistência é realizada em três áreas: Saúde, Educação e Assistência Social. Na
área de Assistência Social há relatos sobre a questão da
diferença.“Quando pensamos
em Pessoa com Deﬁciência, pensamos em inclusão e acessibilidade. Na cabeça das pessoas
vem a questão arquitetônica de
acesso a barreira física. Quando
falamos de inclusão isso está na
mídia constantemente e a exclusão está diretamente ligada
a questão das diferenças. A diferença da Pessoa com Deﬁciência e da sua família é por encontrar mais diﬁculdade de estar inserida na sociedade e na
mesma igualdade de oportunidade que as pessoas que não
possuem deﬁciência física aparente. Elas não conseguem estar
em todos os locais e ambientes”,
ﬁnalizou Eduardo Gonçalves.
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Quem será o próximo prefeito?
Nesta edição, o São Lourenço Jornal vem trazer a você leitor, uma apresentação dos pré-candidatos a prefeito do município. Entrevistamos cada um
deles onde eles expuseram por
que querem ser prefeitos de
São Lourenço, opinaram quais
os principais anseios da população, contaram sua experiência política, comentaram a convivência que tem com seu pré-candidato a vice-prefeito e
avaliam a atual administração.
Vale ressaltar que foi deﬁnida
em ordem alfabética a sequência dos depoimentos dos
candidatos.
A primeira entrevistada foi
Célia Shiguematsu Cavalcanti
Freitas Lima. Perguntada por
que quer ser prefeita de São
Lourenço, Célia diz que é o amor
que ela sente pela cidade de
que pode fazer algo por ela.
“Como cidadãos devemos fazer a nossa parte e a minha é
colocar o meu nome à disposição da população para trabalhar em busca do resgate
de uma cidade com mais vida
e alegria. Tenho consciência
de que uma gestão política séria, transparente, participativa, voltada ao respeito pelo
ser humano e com muito trabalho e empenho fará São Lourenço voltar a ser uma cidade
de oportunidades para todos”,
aﬁrma. Quanto aos anseios da
população, Célia acredita que
as pessoas estão muito carentes. “Carentes de atenção, de
alguém que as escute, compreenda e as ajude a solucionar seu problema. A deﬁciência no atendimento da saúde
pública, por exemplo, tem gerado grande insatisfação, ansiedade e insegurança na população são-lourenciana. Quase 90% das pessoas que tenho
conversado possuem pelo menos um caso de problema de
saúde na família que se encontra em ﬁla de espera. São exames e até mesmo atendimento médico que simplesmente
não são atendidos com a atenção que deveriam ser. Outra
questão são os calçamentos
das ruas: a atual situação tem
trazido transtornos à população. Sei também da preocupação quanto à segurança pública e a falta de oportunidades de trabalho. Ao conversar
com as pessoas percebo um
desejo de mudança na maneira de governar”, aﬁrma. Sobre
sua experiência política para
exercer o cargo de prefeita,
Célia destaca seu trabalho no
período de 1993 a 1996, como

primeira dama, trabalhou voluntariamente na ação social.
De 2005 a 2008 foi Secretária
de Ação Social, Presidente do
SAAE e Secretária de Educação.
Às vésperas do período eleitoral, Célia gostaria de deixar o
seguinte recado à população:
“A eleição será um marco na
nossa história. Será a nossa
grande oportunidade de realmente mudar o que acreditamos estar errado. As pessoas
estão frustradas com a política.
O Brasil atravessa uma fase de
amadurecimento político dentro de um processo democrático. Peço a todos que participem das eleições fazendo cada
um a sua parte de maneira consciente e responsável. Pesquisem os candidatos. O voto é o
nosso instrumento para mudarmos o destino da nossa cidade”, destaca. Em relação à convivência com seu pré-candidato a vice-prefeito, Léo Dentista,
Célia diz que é ótima. “É uma
pessoa especial, extraordinária. As pessoas me paravam na
rua e perguntavam a todo momento quem seria meu vice. Eu
não queria uma pessoa que
viesse apenas compor uma coligação, eu queria um vice que
viesse para trabalhar ao meu
lado. Sua família e a minha são
amigos há muitos anos”, comenta. Quanto à avaliação que
faz da atual administração, Célia disse que criou uma expectativa muito grande e se decepcionou. “Infelizmente, a atual administração deixou de cumprir seu papel ao não fazer o
trabalho que lhe compete. Vejo problemas pontuais devido
à má aplicação dos recursos
públicos e a ausência de autonomia das secretarias. A saúde
pública está um caos. Atendimentos médicos e exames, desde os mais simples aos de máxima urgência, quando marcados são para daqui a vários meses, o que demonstra falta de
cuidado e respeito com a população. A educação também
apresenta problemas que vão
desde a falta de material escolar até a desvalorização do trabalho do professor e demais
funcionários da secretaria. Vejo com bons olhos a eleição para diretora dentro das escolas.
Também inexiste a valorização
e respeito aos funcionários públicos em geral, já que nem o
salário é pago em dia, pois o
recebem de forma parcelada e
atrasada. A cidade está malcuidada e suja. As praças estão
sem manutenção e nem ﬂores
existem mais. A conservação

das nossas ruas é precária ou
até mesmo inexistente. O comércio local tem sofrido e perdido fôlego, os empresários têm
sido obrigados a diminuir seu
quadro de funcionários. Os jovens de nossa cidade, sem encontrar oportunidades de trabalho acabam indo embora ou
ﬁcam sem perspectiva de futuro. O prefeito é a autoridade
máxima do município, ele é o
responsável pela gestão dos
nossos serviços públicos. Percebo que existe uma grande
frustração da população com
a atual gestão. A decepção foi
generalizada, em todos os níveis sociais. Comerciantes, empresários e proﬁssionais liberais
se sentem frustrados e ignorados, pois nunca puderam expressar suas opiniões e participarem da administração. É
notória a falta de comprometimento e carinho da atual administração com a população
e, infelizmente, quem sofre com
isso há oito anos somos todos
nós: eu, você e toda a população! Mesmo assim respeito a
administração atual”, ﬁnaliza.
O segundo entrevistado foi
o pré-candidato, Dionísio José
Machado Brito. Médico nutrólogo, tem 57 anos, foi prefeito
na cidade de Virgínia (eleito em
1998). Questionado por que
quer ser prefeito de São Lourenço ele diz que se encontra
preparado para exercer o cargo. Atualmente faz um curso
pós-graduação de Gestão Pública na Avenida Paulista em
São Paulo. Comenta que quando foi prefeito em Virgínia bateu recorde de investimento em
educação. “Atingimos 53% de
investimento em educação. Colocamos 100% dos alunos na
escola. Tentamos incluir o sistema de ensino Pitágoras na
rede pública de ensino”, frisa
o pré-candidato. Com o nome
de “A Verdadeira Mudança”,
sua coligação pretende atingir
o eleitorado de São Lourenço
que quer uma nova metodologia política aplicada na prefeitura. Mesmo já tendo sido prefeito de Virgínia, Dionísio se
considera são-lourenciano.
“Meus ﬁlhos só nasceram em
Virgínia. Minha naturalidade é
de lá, mas ﬁz minha vida aqui”,
comenta. Sobre os principais
anseios da população, Dionísio
acredita que é necessário ouvir
o cidadão. “Atendo em postos
de saúde da cidade. A população pede mudanças”. Dionísio
citou diversas vezes durante a
entrevista a onda de manifestações que se instalou no país

a partir de 2013 reivindicando
qualidade na saúde, educação,
transporte público, dentre outros. Ele também destaca a diferença entre ser prefeito e estar prefeito. “Ninguém é prefeito de uma cidade”, comenta.
Quanto ao seu candidato a vice-prefeito, Vinícius de Castro,
ele diz que é um jovem com
ideias boas e criativas, advogado, e tem como ele uma boa
convivência. Brito também faz
questão de comentar a importância de se ter estudo para
exercer o cargo de prefeito. Para ele, além de um curso superior é necessário que se pratique um estudo sobre Gestão
Pública como ele está fazendo.
“É uma questão de pré-requisito”, relembra. Perguntado sobre que avaliação faz sobre a
atual administração, Dionísio
diz que essa avaliação quem
faz é a população, e ela poderia ser melhor. “Há uma ausência de um calendário turístico
em uma cidade turística. Não
seguem exemplos de cidades
como Campos do Jordão, Poços
de Caldas. A juventude de São
Lourenço vai para o bar por não
ter o que fazer”, ﬁnaliza.
A terceira entrevistada é a
pré-candidata Esmeralda Paixão. A petista quer ser prefeita
de São Lourenço porque se inquieta com a política municipal
e diz que tem se preparado para exercer essa função. “Ouço
muito a população reclamar. E
eu estava deste lado. As pessoas reclamam, mas ﬁcam de
braços cruzados. Eu então decidi tomar uma atitude. Não
estamos coligados com ninguém”, comenta. Perguntada
sobre os principais anseios da
população, Esmeralda acredita
que são vários. “Acredito que
deveria haver um diálogo mais
aberto entre a prefeitura e o
cidadão. A população precisa
ser mais ouvida. Há problemas
com e sem resolução a curtos,
médios e longo prazos. Temos
feito este estudo da cidade e
constatamos que é necessário
melhorias na saúde, educação,
creches municipais, infraestrutura, trânsito, emprego. Destaque para o emprego em relação à juventude. Os jovens
hoje têm diﬁculdades em conquistar seu primeiro emprego.
Eles têm de sair daqui para uma
cidade maior”. Sobre sua experiência política, Paixão comenta que é militante desde os 15
anos de idade, época em que
o ex-presidente Lula iniciou as
lutas sindicais. “Me fascinou o
fato de a população buscar seus

direitos. Na faculdade já me
interagia em tudo aquilo que
se voltava para a política. Quando vim para São Lourenço continuei com minhas relações
políticas. Há alguns anos atrás
comecei a me incomodar com
o que acontecia por aqui”, aﬁrma. Sobre a convivência com
seu pré-candidato a vice-prefeito, Carlos Cunha, Esmeralda
diz que é maravilhosa. “Temos
uma harmonia de pensamento e ideias muito forte. Cada
vez mais percebemos que há
um entrosamento entre a gente. Quando penso em alguma
coisa ele já pensou naquilo somado com outra coisa. Não
nos conhecemos há muito, mas
em pouco menos de dois anos
começamos a nos interagir”,
ressalta a militante petista. Em
relação à atual administração,
Paixão diz que quem avalia é
a população. “Percebo uma
insatisfação muito grande. Trabalho na Saúde Mental e convivo com as pessoas reclamando”. Ela ainda acredita em uma
eleição bastante competitiva.
“Fechamos nossa candidatura
tardiamente. Mas, não criaremos expectativa. Estamos trabalhando de maneira honesta,
correta. A política exige de nós
que tenhamos ética. A minha
proposta é transmitir o carinho que a população merece.
Queremos ser uma política nova. Uma proposta de renovação. Quero destacar a força
guerreira da mulher. Quero
demonstrar a todos as mulheres de São Lourenço que é possível ser mulher, ser guerreira,
cuidar de casa, cuidar de sua
família e ao mesmo tempo fazer este enfrentamento na política. Isso também é muito importante para a juventude. Dar
voz a ela”, ﬁnaliza.
O quarto entrevista foi o
pré-candidato Dr. Walter Lessa. Perguntado por que quer
ser prefeito de São Lourenço,
Dr. Lessa diz que não basta
querer ser prefeito, é preciso
estar preparado para isto. “São
Lourenço é uma das cidades
mais importantes do Sul de Minas. E para isso temos que estar preparado para este cargo.
Dirigir uma cidade de quase
50 mil habitantes requer experiência, sabedoria e muitos
anos de estrada da vida. Minha vida proﬁssional foi de dedicação ao próximo, às mulheres, às crianças e aos mais carentes. Cabe a mim ter este
reconhecimento junto a esta
cidade e dar de mim o melhor
e ajudar São Lourenço crescer,

desenvolver, gerar empregos
e alavancar o turismo”, afirma. Sobre os principais anseios
da população, Dr. Lessa diz que
são a melhoria da prestação
dos serviços públicos, principalmente na área da saúde e
a administração dos recursos
públicos com responsabilidade, honestidade, economicidade e transparência. “A população quer ver o dinheiro que
ela gasta com impostos sendo
bem administrado e investido.
Ela (a população) quer apenas
viver com dignidade, em uma
cidade limpa, ruas bem conservadas, ter acesso ao trabalho e ao lazer e principalmente uma saúde de boa qualidade”, comenta.
O recado que Dr. Lessa transmite à população às vésperas
do período eleitoral é: “O destino de nossa cidade está em
suas mãos. Pense em que mãos
você deixaria a sua empresa?
A prefeitura é como se fosse
uma empresa. Então pense bem
para tomar sua decisão. Faltam poucos dias para as eleições e é fundamental que este
período seja de muita reflexão
para os próximos quatro anos.
Não se iludam com falsas promessas. O futuro prefeito irá
administrar um orçamento de
R$ 600 milhões em quatro anos.
Pense em que mãos você vai
deixar seu dinheiro”, destaca
o pré-candidato. Sobre a convivência com seu candidato a
vice-prefeito, Dr. Lessa ressalta que o Dr. Wilton Negreiros
é seu colega de profissão e seu
amigo há mais de 20 anos. “Dr.
Wilton e eu temos uma história de vida muito parecida, de
luta e trabalho pelo próximo.
Ele também se dedica à política há vários anos, tem experiência administrativa, é formado em gestão pública de
saúde, convive diariamente
com pessoas carentes e conhece muito bem os problemas da
cidade e os anseios do povo.
Ele está preparado para ajudar em todas as áreas, em especial na mais crítica que é a
saúde. Iremos trabalhar juntos
para o nosso povo”, complementa. Em relação à atual administração, Dr.Lessa diz que
é necessário reconhecer que
foi um governo que procurou
acertar. “Implementou uma
gestão fiscal, colocando em
ordem as contas públicas. Mas,
falhou muito na infraestrutura urbana e de saúde, onde
não conseguiu atender as demandas do povo de São Lourenço”, finaliza.
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