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Carnaval 2017 de São Lourenço
acontecerá no Centro da cidade

Depois de muitos boatos e especulações nas redes sociais, a Rádio Alternativa e o São Lourenço esclarecem as dúvidas dos foliões de São Lourenço e região: O Carnaval 2017 acontecerá no centro da cidade. Veja mais na página 05.
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EDITORIAL
Os indicadores de segurança
mostram que o Brasil atravessa um
ciclo de criminalidade em alta.
A violência do banditismo se
traduz nas ruas, por conta do incremento de ações criminais como
assaltos, roubos, agressões e outros agravos à lei; e também, agora em mais um espasmo de selvagerias, dentro das cadeias, decorrência de uma política penitenciária deformada em seus princípios
correcionais e, pior, sem maiores
cuidados na deﬁnição de quem deve ou não ser preso.
O viés policial da questão tem
seu campo apropriado, o da repressão direta ao crime. O segundo, no
âmbito da imputabilidade, apresenta-se, no momento, como o que
reclama soluções mais urgentes:
as “masmorras” brasileiras, eterno
caldeirão, encontram-se novamente em ponto de ebulição.
As tragédias recentes no Norte,
cujo número de vítimas tangencia
a casa dos três dígitos, voltam a pôr
na ordem do dia a questão penitenciária no país. Com uma população carcerária em torno de 640
mil presos e déﬁcit de mais de 200
mil vagas, é inevitável que a superlotação acenda rastilhos, como no
Amazonas e em Roraima.
O país precisa de mais vagas no
sistema — o que signiﬁca a construção de mais presídios, empreitada que o governo federal promete enfrentar de forma mais eﬁciente do que no ciclo lulopetista, cuja
promessa de criação de novas unidades não se realizou totalmente.
Mas a questão da criminalidade em
alta é mais abrangente, e o simples
aumento do número de prisões
não dá conta da questão por inteiro.
No plano especíﬁco da política
penitenciária, há demandas no âm-
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bito da gestão. Dos mais de 600
mil condôminos das penitenciárias,
40% deles são presos provisórios,
pessoas que, antes mesmo de serem julgadas, já amargam o cumprimento de penas que sequer se
sabe se serão conﬁrmadas em juízo.
Mesmo entre os que já passaram pelo crivo do Judiciário, há uma
grande parcela que não deveria,
ou não precisaria, estar recolhida
a uma cela: réus primários, pequenos criminosos, muitos usuários de
drogas condenados como traﬁcantes etc.
É um contingente que, submetido a atos correcionais mais brandos, com penas alternativas, poderia ser reintegrado à sociedade,
abrindo vagas nas cadeias a quem
de fato representa ameaça para a
população.
Construir presídios é parte do
combate ao crime. Mas é crucial ir
além.
No programa de segurança do
Planalto, o maior mérito é a integração da União aos esforços de
combate ao crime organizado, um
avanço a se consolidar com atos
concretos.
Reclamam-se, ainda, providências no âmbito do Judiciário (como
a efetivação das audiências de custódia, por exemplo), o aperfeiçoamento da (boa) Lei de Execuções
Penais, e, num plano mais abrangente, a revisão da política de drogas (competências que o Legislativo tem o dever de assumir).
Ações estratégicas em lugar de
iniciativas de efeitos pirotécnicos,
adotadas no auge de crises e deixadas de lado tão logo passe o furacão — o que se espera não seja
o processo em curso.
“Não havia nenhum santo. Eram
estupradores, traﬁcantes e pesso-

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

O que devemos fazer?

Assim como Jesus, o cristão
também será perseguido.Não
é possível ser cristão e não ser
perseguido. Quem não passa,
como Jesus Cristo, por perseguições, controvérsias e tribulações de todo tipo, é porque
não está vivendo um autêntico
Cristianismo. Jesus nos mostra
isso como as bem-aventuranças:
“Felizes sois vós quando vos
insultam, vos perseguem e mentindo dizem contra vós toda a
espécie de mal por minha causa. Alegrai-vos e regozijai-vos,
porque grande é a vossa recompensa nos céus: foi assim, com
efeito, que perseguiram os profetas que vos precederam” (Ma-

teus 5,11-12a).
Profeta não é aquele que
adivinha o futuro, mas aquele
por meio do qual Deus fala. Somos os meios que Deus usa para falar. Justamente por causa
disso, aqueles que não aceitam
Jesus e o Evangelho acabam
nos agredindo. Na verdade, eles
investem contra Aquele que fala e faz em nós, e nós é que
acabamos sendo atingidos.
O que devemos fazer? Essa
mesma passagem bíblica nos
dá a resposta: “Alegrai-vos e
regozijai-vos, porque grande é
a vossa recompensa nos céus:
foi assim, com efeito, que perseguiram os profetas que vos
precederam” (Mt 5,12).

as ligadas a facções”, disse o governador do Amazonas, José Melo, a
respeito da barbárie ocorrida em
um presídio de Manaus, que resultou na morte de 56 detentos, a
maioria deles decapitada. Na primeira semana do ano, as cenas de
horror correram o mundo, envergonharam o País e deixaram os brasileiros apavorados, uma vez que
nunca foi tão real a possibilidade
de a guerra entre facções criminosas saltar as muralhas dos presídios
e chegar às praças públicas. Uma
guerra que em apenas cinco dias
matou mais de cem pessoas. A frase do governador é assustadoramente desastrosa sob qualquer
ponto de vista. Mas, infelizmente,
ao proferi-la, Melo traduziu o sentimento silencioso de boa parte de
uma sociedade cada vez mais intolerante. Embora não tenha sido
a sua intenção, a declaração do governador também serve para explicar como o Brasil chegou a esse
ponto, onde praticamente não há
distinção entre os milionários, e
quase sempre superfaturados, presídios erguidos em todos os Estados e as masmorras medievais.
Desde que o Brasil é Brasil, seus
presos são considerados e tratados
como seres de “categoria inferior”,
estorvos que precisam ser mantidos longe dos olhos e dos direitos
dos cidadãos.
O problema é que, nas últimas
décadas, aqueles que vivem do lado de fora dos presídios insistiam
em não ver que os seres de “categoria inferior” se avolumaram e se
organizaram e hoje constituem uma
ameaça. Como resposta, especula-se a construção de novas masmorras. Trata-se de uma alternativa não
apenas paliativa como simplista
diante de um problema muito mais
complexo. O crime organizado nasceu a partir da omissão do Estado
nas comunidades mais carentes do
País, cresceu com a conivência e
até cumplicidade do Estado, e atualmente, em muitos casos, princi-

palmente nas periferias das grandes cidades, exerce o papel do
próprio Estado. No que diz respeito à segurança pública, por exemplo, não é preciso ser especialista
para saber que as facções criminosas são mais eﬁcientes do que
muitos governos estaduais em
conter a violência. Construir novas
masmorras e não mudar o que
acontece dentro delas não vai resolver o problema. Tão frios quanto imparciais, os números são claros. Há um déﬁcit de vagas em
nossas prisões que soma 250 mil.
Há, também depositados em nossos presídios, cerca de 250 mil pessoas que ainda aguardam julgamento. Manter esse contingente
nos mesmos corredores de homicidas qualiﬁcados apenas aumenta o poder dos exércitos do PCC,
CV, FDN e outras siglas que atuam
dentro e fora das penitenciárias.
Na semana passada, ao procurar encarar o que vem ocorrendo
nos presídios, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra
Cármen Lúcia, acabou representando uma luz de esperança no
ﬁm dos túneis dessas masmorras.
É uma boa notícia saber que dessa vez o Judiciário parece assumir
parte de sua responsabilidade nesse submundo. Não dá mais para
manter encarcerados durante anos
a ﬁo pessoas não condenadas. Não
dá mais para manter, sob o mesmo teto, homicidas e desempregados que deixaram de pagar pensão alimentícia. A Justiça precisa
ser mais célere e o acompanhamento dos presos sob a guarda
do Estado precisa deixar de ser
um instrumento de faz de conta.
Isso é muito mais efetivo do que
qualquer muralha, seja ela pública ou privada.
Experiências internacionais mostram que quando o Estado assume seu papel, o crime organizado
perde força. E isso vale para dentro e para fora das prisões. (Fonte:
O Globo e IstoÉ)

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

Conversa com Jesus

Meu Jesus, em vós depositei toda a minha conﬁança.
Vós sabeis de tudo, Pai e Senhor do Universo, sois o Rei
dos Reis.
Vós que ﬁzestes o paralítico andar, o morto voltar a viver,
o leproso sarar; Vós que vedes minhas angústias e lágrimas,
bem sabeis Divino Amigo, como preciso alcançar esta graça
(pedir com fé)
A minha conversa convosco, Mestre, me dá ânimo
e alegria para viver. Só de Vós espero com conﬁança
alcançar esta graça (pedir novamente)
Fazei, Divino Jesus, que antes de terminar esta conversa
que terei convosco durante nove dias, eu alcance
esta graça que peço com fé (pedir novamente)
Como gratidão mandarei publicar esta oração
para que outras pessoas que precisam de Vós
Aprendam a ter fé e conﬁança na Vossa misericórdia.
Iluminai os meus passos, assim como o sol ilumina todos
os dias
o amanhecer e testemunha esta nossa conversa.
Jesus, tenho conﬁança em Vós.
Cada vez mais aumentai minha fé.
( Em agradecimento por graça alcançada)

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Street Style

VERA GANNAM

Maria Nossa Mãe

Mensagem de Nossa Senhora

“Queridos filhos, hoje
os convido: Rezem pela
paz! Deixem o egoísmo e
vivam as mensagens que
lhes dou. Sem elas não
podem mudar sua vida.
Vivendo a oração, terão
paz. Vivendo na paz, sentirão a necessidade de
testemunhar, pois irão
descobrir Deus, que agora sentem distante. Por
isso, filhinhos, rezem, rezem, rezem e permitam
a Deus entrar em seus corações. Retornem ao jejum e à confissão para que
possam vencer o mal em
vocês e ao redor de vocês. Obrigada por terem
atendido ao Meu chamado”.
O único meio de que
dispomos para entrar em
contato com o Céu, com
os habitantes que lá estão é a oração. Por meio
dela chegamos ao nosso
Criador, à Virgem, Mãe de
Deus e aos santos de nossa predileção. São Paulo
declara que ninguém viu

nem nunca ouviu o que
Deus preparou par aqueles que o amam. Uma realidade gozosa, que somente os eleitos poderão
usufruir. Quais são esses
eleitos? Todos os fiéis que
desejam e procuram, sinceramente, fazer e acolher de coração a soberana vontade de Deus.
Um Deus boníssimo, que
não faz distinção entre
pobres e ricos, entre homens e mulheres, entre
jovens ou anciãos. A todos te os braços abertos,
como podemos ver Jesus,
pregado numa cruz. Redimida a humanidade com
a morte e ressurreição
do Filho de Deus, a história dos seres humanos
ganhou novo relevo, outra fisionomia: nasceu
nos corações de todos
nova esperança, a da libertação, que permitirá
a Deus nosso pai, entrar
nos corações.
Fonte: Informativo Rainha da Paz

O Trio de Sombras Oh Honey da Mary Kay proporciona
a criação de uma maquiagem
urbana e cheia de atitude.

Aplique o tom claro do Trio
Oh Honey em toda a pálpebra, desde a linha dos cílios
até o côncavo.

Esfume o marrom do Trio
Oh Honey na linha dos cílios
inferiores, criando um formato de V.

Aplique o dourado da paleta no canto interno dos olhos,
para iluminar o olhar.
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Para bióloga, surto de febre amarela em Minas
pode ter relação com tragédia de Mariana
O aumento de casos suspeitos
de febre amarela em Minas pode
estar relacionado à tragédia de
Mariana, em 2015, segundo a bióloga da Fiocruz Márcia Chame.
A hipótese tem como ponto de
partida a localização das cidades
mineiras que identiﬁcaram até o
momento casos de pacientes com
sintomas da doença. Grande parte está na região próxima do Rio
Doce, afetado pelo rompimento
da Barragem de Fundão, em novembro de 2015.
“Mudanças bruscas no ambiente provocam impacto na saúde
dos animais, incluindo macacos.
Com o estresse de desastres, com
a falta de alimentos, eles se tornam mais suscetíveis a doenças,
incluindo a febre amarela”, aﬁrmou a bióloga, que também coordena a Plataforma Institucional
de Biodiversidade e Saúde Silvestre na Fiocruz. “Isso pode ser um
dos motivos que contribuíram para os casos. Não o único”, completa. Márcia observa que essa
região do Estado já apresentava
um impacto ambiental importante, provocado pela mineração. “É
um conjunto de coisas que vão
se acumulando”, disse.
Além dos casos em Minas, foram notiﬁcadas também mortes
de macacos na região próxima da
cidade capixaba de Colatina, também afetada pelos reﬂexos do acidente de Mariana. Não há ainda
comprovação de que os macacos

dessa área morreram por febre
amarela. Técnicos estão no local
para investigar as causas dos óbitos. O Espírito Santo integra atualmente o grupo de 8 Estados que
são considerados livres de risco
para a febre amarela.
Márcia aﬁrma que os episódios deste ano se assemelham
aos que foram registrados em
2009, quando um surto de febre
amarela foi identiﬁcado no Rio
Grande do Sul, área que por mais
de 50 anos foi considerada livre
da doença. “Ambientes naturais
estão sendo destruídos. No passado, o ciclo de febre amarela era
mantido na ﬂoresta. Com a degradação do meio ambiente, animais acabam também ﬁcando
mais próximos do homem, aumentando os riscos de contaminação.” Na ﬂoresta, o vetor da
febre amarela é o inseto.

matamento, animais também
se deslocam, aumentando o
risco de transmissão.”
Para a coordenadora da Fiocruz, a curto prazo a medida
a ser adotada é reforçar a vacinação nas áreas de risco. O
imunizante, embora seguro,
deve ser aplicado de acordo
com as recomendações de autoridades sanitárias e, em caso de pacientes com doenças
que afetam o sistema imunológico, de acordo com a orientação do médico. A médio prazo, completa a bióloga, é essencial a manutenção de unidades de conservação. “Os
animais têm de ter espaço para viver, evitando assim a migração para áreas próximas de
centros urbanos”, disse. “Animais agem como filtros de doenças.”

Haemagogus
Ao picar um macaco contaminado, o mosquito recebe o vírus
e, por sua vez, passa a transmiti-lo nas próximas picadas. Quando
um homem sem estar vacinado
entra nesse ambiente, ele também pode fazer parte do ciclo:
transmitir ou ser infectado pela
picada do mosquito. Essa corrente aumenta quando animais, por
desequilíbrios ambientais, deixam
seus ambientes e passam a viver
em áreas mais próximas de povoados ou cidades. “Com o des-

Samarco
A Fundação Renova, criada
pela Samarco para coordenar
ações de reparação na área
atingida pelo desastre de Mariana, não se manifestou sobre
as declarações da bióloga da
Fiocruz. Por meio de nota, informou estar em curso um diagnóstico sobre a biodiversidade
na região. “Todas as informações que tenham aderência às
ações em andamento serão
incorporadas pela Fundação.”
(Fonte: Estado de Minas)

Operação Férias Seguras vem
sendo realizada com sucesso

Aspirante a Of PM Adão Aparecido de Oliveira

DOM ZECA
A notícia é...

Desde o dia 02 de janeiro a
Polícia Militar vem realizando
a Operação “Férias Seguras –
Verão 2017” com êxito. A campanha de operação acontece
até o próximo 1º de fevereiro.
Em entrevista à Rádio Alternativa e São Lourenço Jornal, o
Aspirante da PM Adão Aparecido de Oliveira explica que a
operação tem como objetivo
o patrulhamento ostensivo.
“Vamos tentar inibir crimes de
roubos pois há uma grande
aglomeração de pessoas neste
período de férias escolares.
Vamos trabalhar por meio da

prevenção”, explica o policial
militar. “Podemos garantir neste período conforto, uma estadia tranquila para os turistas. A Polícia Militar trabalha
voltada para a sociedade. Podem contar conosco, tanto os
jovens que estão de férias como os turistas aqui presentes”.
Neste período a Polícia Militar
também intensificará as atividades do Policiamento de Trânsito Rodoviário e de Meio Ambiente, com foco na prevenção

Falecimento

maestromartins@yahoo.com.br

de acidentes e crimes nas rodovias estaduais e federais delegadas, bem como a prevenção de crimes contra o meio
ambiente em toda a área de
competência.
O Policiamento de Trânsito
Rodoviário executará atividades destinadas a prevenir acidentes e assegurar a livre circulação de veículos, promovendo a segurança pública e
a paz social para as comunidades às margens das rodo-

vias, prevenindo crimes de
trânsito e crimes comuns, em
toda circunscrição da 17ª Cia
PM Ind MAT.
Já o Policiamento Ambiental realizará atividades voltadas para preservação e defesa
do meio ambiente, executando atribuições de Polícia Ostensiva de prevenção criminal
da flora, fauna e dos mananciais d’ água que constituem
Patrimônio Ambiental do Sul
de Minas.

Parabéns

Música

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

EXPEDIENTE

Criado o Coral oﬁcial da Basílica de São Lourenço Mártir, DOMUS ECCLESIAE, idealizado pelo Pároco Padre Bruno César, e
tendo na Regência José Henrique Martins e Organista Alvacélia,
coordenadora Leila Lúcia Souza.
O Coral participará das principais cerimônias religiosas de
nossa Basílica.
Sucessos musicais!!!

Nossas sinceras condolências aos familiares de Rose Cabizuca, falecida dia 10 último.
Que a misericórdia de Deus, seja o bálsamo necessário para aliviar a dor da separação.
Paz a sua alma!!!

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.

Parabéns ao casal Letícia e Leandro Borges, pelo trabalho em
seu Pet Hotel, cuidando com carinho de nossos amiguinhos de
quatro patas.
Ali você encontra todo conforto para seu cãozinho de estimação, e pode ﬁcar sossegado que ainda buscam e entregam
em sua residência.
Sucessos aos amigos!!! Se precisar, só telefonar 98847-0550.
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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Cirurgias bariátricas tiveram
início no Hospital São Lourenço

Equipe da primeira cirurgia bariátrica realizada no Hospital São Lourenço

Conﬁrmando exercer papel de
referência da região, o Hospital São
Lourenço realizou, há dois meses,
as primeiras cirurgias bariátricas
(conhecidas, popularmente, como
redução de estômago) da instituição. Conforme explicou o dr. Rodrigo Marques, cirurgião bariátrico
de Belo Horizonte e que está coordenando o novo serviço, a realização das cirurgias foi um marco importante. “Há cerca de oito meses,
iniciamos as primeiras avaliações
dos pacientes que nos procuraram.
Agora, as ações do serviço hospitalar, do bloco cirúrgico e da ala de
internação funcionaram de forma
exemplar. Os pacientes já receberam alta e estão em acompanhamento ambulatorial, com boa evolução”, avaliou. O pós-operatório
da cirurgia bariátrica é mais longo,
com um acompanhamento de dois
anos, em média: as consultas são

semanais e, depois, vão se espaçando. É mantido acompanhamento psicológico e nutricional bem de
perto, pois a readaptação alimentar é importante. “Eventuais cirurgias reparadoras são realizadas bem
mais à frente, após pelo menos um
ano e meio da bariátrica”, explicou
Rodrigo.
Alessandra Ribeiro Pereira foi a
primeira paciente operada no Hospital São Lourenço. Moradora de
Baependi, ela se disse impressionada com o atendimento em geral.
“Fui muito bem atendida em todas
as áreas. Nunca havia feito uma
cirurgia e fui fazer logo essa, que é
muito complexa. Mas todos estão
de parabéns”, ressaltou. Para Alessandra, o mais importante é a pessoa querer e lutar. “Não apenas por
estética, mas por uma vida melhor.
Você querendo, mesmo, tudo ﬁca
mais fácil. O dr. Rodrigo me passou

todas as informações, me tranquilizou. Recomendo a quem precisa
dessa cirurgia que corra atrás, pois
terá êxito. Agora é o começo de
uma nova vida. Não tive nada de
mais, apenas o normal de uma
cirurgia. Caminho bem e me recupero otimamente”, resumiu.
Outra proﬁssional fundamental
no sucesso das duas primeiras cirurgias foi a nutricionista Livia Filgueiras Carvalho, especializada no
acompanhamento nutricional de
pacientes em pré e pós-operatório
de cirurgia bariátrica. “Adotei um
acompanhamento nutricional com
foco na adequação do comportamento alimentar e estilo de vida
como um todo, essencial para o
sucesso da cirurgia em curto, médio e longo prazos”, explicou.
A demanda de pacientes na região é grande, disse o dr. Rodrigo
Marques. “Até o momento, 25 pessoas me procuraram para avaliação, buscando um tratamento de
qualidade, já que o nível de atendimento daqui é, rigorosamente,
o mesmo de centros maiores”, disse, acrescentando que uma futura oferta da cirurgia pelo Sistema
Único de Saúde (SUS) é possível.
“Alguns municípios no país realizam a bariátrica pelo SUS; então,
é um caminho natural também
lutarmos por isto, embora deva
demorar um pouco. Mas o essencial é que o Hospital está buscando disponibilizar a cirurgia da forma mais acessível possível, seja
particular ou mesmo, futuramen-

Da esquerda para a direita: Dra. Caroline Coutinho, Dr. José Roberto Constantino (coloproctologista), Alessandra
Pereira (paciente) e Dr. Rodrigo Marques (cirurgião bariátrico).

te, por planos de saúde”. Também
parceiros na implantação da cirurgia bariátrica, os drs. José Roberto
Constantino e Caroline Coutinho
(coloproctologistas do Corpo Clínico do Hospital) explicam que a cirurgia bariátrica é uma das modalidades a serem oferecidas, mas o
objetivo é de que não seja a única.
“Após muitos contatos com a Diretoria do Hospital, percebemos a
intenção de se criar um serviço

avançado de cirurgia videolaparoscópica, com outros procedimentos
também realizados por vídeo, tornando-os ainda mais seguros e menos invasivos, com tempo menor
de recuperação dos pacientes”. No
mesmo sentido, Rodrigo destacou
as melhorias que já estão sendo
feitas no Hospital, notadamente na
área de capacitação proﬁssional e
de estrutura física/Ala 1. “Se o paciente tem, à disposição, acomo-

dações confortáveis, sente-se
ainda mais seguro quanto ao
procedimento. E vejo também
que a equipe de proﬁssionais
está muito interessada em evoluir na área, participando de
cursos especíﬁcos e atuando
com muita dedicação”. Assim,
o Hospital São Lourenço inicia
2017 com melhorias já conquistadas - e outras ainda estão por
vir.
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Carnaval 2017 de São Lourenço
acontecerá no Centro da cidade

Depois de muitos boatos e especulações nas redes sociais, a
Rádio Alternativa e o São Lourenço esclarecem as dúvidas dos foliões de São Lourenço e região: O
Carnaval 2017 acontecerá no centro da cidade. A Rádio Alternativa
realizou uma pesquisa com seus
ouvintes e 80% deles optaram pelo Carnaval no Centro e os outros
20% queriam na Ilha Antônio Dutra. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, se atentou à
pesquisa e decidiu em favor da
maioria. O secretário Alexandre
Paiva Frade cita que no Carnaval
2016 foram gastos R$ 826 mil por
parte da Prefeitura. “O orçamento anual da Secretaria de Turismo
é de R$ 1 milhão e 300 mil reais,
mas nem sempre recebemos este valor. Em vez de gastarmos o
que foi investido em 2016, a pre-

visão é de aplicarmos R$ 275 mil
para que os outros R$ 875 mil reste para ser investido em outros
eventos no decorrer do ano. O
Carnaval será no centro com shows de menores portes, mas não
vamos permitir que se perca a alegria. Se 80% quer o Carnaval no
Centro vamos atender a maioria.
Também vamos contar com um
apoio de sua importância que é a
Polícia Militar que é o seu trabalho na segurança pública dos foliões”, comenta o secretário.
Quando se fala em Carnaval no
Centro da cidade fala-se no Estacionamento do Parque das Águas
como ponto principal. “Não pretendemos atrapalhar os hóspedes
dos hotéis. A questão do som está sendo avaliada. O horário do
término será às 4h da manhã. Foi
selado um acordo com a polícia e

haverá equipes de recolhimento
de lixo para realizar este trabalho
após o horário de término. As ruas também serão lavadas após a
folia. Serão licitadas lixeiras para
o Calçadão. A nossa preocupação
é de responsabilidade”, complementa o secretário.
Perguntado se haverá premiação para os blocos de rua, o membro do Conselho do São Lourenço
Convention Bureau, Maurício de
Souza Moraes (Maurício da San
Remo), diz que esta questão será
debatida em reuniões nos próximos dias, mas avalia como interessante e positiva. “Vamos nos
reunir com o pessoal dos blocos
para haver essa premiação de melhores músicas, fantasias, samba-enredo, apresentação. É uma ideia
muito interessante”, aﬁrma Maurício. “A despesa do Carnaval da

Diversas mudanças aconteceram na Basílica Menor de
São Lourenço Mártir após receber este título. A reportagem da Rádio Alternativa e
São Lourenço Jornal conversou com o padre Bruno Graciano que explica melhor essas mudanças. “A mudança é
física e também espiritual. Do
ponto de visto espiritual quando a Igreja Matriz de São Lourenço foi elevada à dignidade
de Basílica Menor ela passou
a ser uma igreja que concede
aos fiéis a indulgência plenária. São vários os dias ao longo do ano em que é possível
receber esta indulgência”. Padre Bruno destaca que o primeiro dia é 30 de janeiro quando é comemorado a dedicação da Igreja Matriz de São
Lourenço. “Em 22 de fevereiro é a festa da Cátedra de São

Pedro e o próximo dia a celebrar é a festa de São Pedro e
São Paulo, além de 10 de agosto (Dia de São Lourenço), como também o dia do aniversário do decreto da Basílica
que foi 20 de setembro (escolhido pelo bispo diocesano
Dom Pedro). A instalação canônica aconteceu no último
23 de dezembro do ano passado (antevéspera do Natal)
também escolhido pelo bispo”. Padre Bruno ressalta que
cada fiel pode escolher um dia
para ao longo do ano receber
a indulgência plenária. “Fica
como sugestão o dia do aniversário da pessoa. O fiel se
prepara através do sacramento da penitência, confissão e
participando da Santa Missa
recebendo a Eucaristia”, complementa.
Em relação à mudança fí-

sica, padre Bruno explica que
ela se refere aos dois símbolos próprios da Basílica que
foi introduzido na igreja. “Eles
estão no presbitério junto ao
altar de São Lourenço. Há uma
espécie de sombrinha (guarda-chuva) que significa aquele pavimento, uma espécie de
proteção, que era usada para
proteger o imperador quando
ele ia à rua. Nossa igreja tem
a tradição de muitos anos ter
concedido ao Santo Padre, o
Papa, o status de imperador.
A Primeira Basílica que é de
São João do Latrão em Roma
era uma construção constantiliana. Ali também estava o
guarda-chuva que me referi
anteriormente. Outra mudança é o símbolo que também
fica junto ao altar e tem o objetivo de chamar a atenção
dos fiéis para as celebrações
e sobretudo demonstrar alegria da comunidade que se
reúne para celebrar os santos
mistérios”, explica e conclui.

Ilha era muito alta. Se você for
comparar com carnavais tradicionais da nossa região como o Bloco do Urso em Santa Rita do Sapucaí ou o Hard Roce em Lambari compra-se o abadá no meio do
ano e vão curtir um dos melhores
shows do país. O que aconteceu
com São Lourenço? Priorizou o
bom carnaval, mas com a despesa muito alta. Em contrapartida,
como somos uma cidade turística
realizaremos eventos durante todo o ano”.
Em relação ao Bloco do Pijama
que está completando 30 anos
neste ano de 2017 está deﬁnido
que haverá dois trios elétricos. “A
saída será na Ilha às 21h e ﬁcou
deﬁnido que vamos percorrer o
mesmo trajeto dos outros anos.
Só que em vez de uma volta no
centro, serão duas voltas. Ficou

acordado com a Polícia Militar que
não voltaremos para a Ilha. O ponto ﬁnal será próximo à Prefeitura”.
Quanto aos banheiros químicos, o secretário Alexandre aﬁrma
que está em fase de licitação. ”Vale lembrar que também haverá
banheiros químicos para deﬁcientes físicos”, destaca Paiva Frade.
O diretor de Cultura, Eric Mathias, frisa que também haverá
opções de diversão para as crianças nos dias de folia. “Será instalada uma tenda na Praça Brasil
com fotos, maquiagem e monitores para que os pais possam deixar seus ﬁlhos lá para se divertirem
de sábado a terça-feira. A parte
infantil será bem legal”.
Maurício da San Remo também
aﬁrma que recebeu orientação da
Polícia Militar em não realizar mais
o Carnaval na Ilha Antônio Dutra

por não terem o controle de ﬁscalização da maioria dos foliões
presentes. “Eles conseguiam fazer essa revista quando o pessoal chega na Ilha, mas depois
de uma volta quando chegam é
impossível”.
Em relação aos shows, que
serão de médio porte, ainda não
foram divulgados. Alexandre,
Maurício e Eric Mathias negam
os boatos que circularam nas redes sociais de que viriam bandas
como Cláudia Leite e Netinho.
“O que podemos dizer é que estamos trabalhando muito para
trazer shows de qualidade, todos de médio porte. O que podemos adiantar é que haverá
uma surpresa na programação
oﬁcial que deve ser anunciada
nos próximos dias”, ﬁnaliza Alexandre.

Padre Bruno explica mudanças na Igreja
Matriz com o título de Basílica Menor

Padre Bruno Graciano responsável pela Basilica Menor

Novo altar da Basílica Menor

Assentos especiais foram colocados

São Paulo À frente da Basílica Menor

São Pedro À frente da Basílica Menor
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Coral Vozes da Cela: aprendizado
para os detentos de São Lourenço
Desde 2009, o colunista do São Lourenço
Jornal, José Henrique
Martins, mais conhecido como Dom Zeca, é
também maestro do Coral Vozes da Cela do Presídio de São Lourenço.
Ele explica que a ideia
do coral surgiu há oito
anos em um projeto de
ressocialização da Escola São Francisco de Assis (colégio interno da
Unidade Prisional).
Dom Zeca ainda ressalta que não é qualquer
detento que pode participar do couro. Há todo um processo de seleção. “Temos cerca de
400 detentos em nossa
unidade. Recebemos
muitos pedidos de participação no coral, mas
temos uma regra a seguir. Há a comissão técnica de classificação onde o detento é classificado e passa por um teste e depois segue para
uma avaliação do juiz
penal que dá o ‘ok’ para a participação do reeducando que deve estar estudando ou traba-

Detentos do Presídio de São Lourenço sobre a regência do maestro Dom Zeca

Alunos do curso de Ciências Contábeis
apresentam resultados dos projetos de
pesquisas na área contábil
No decorrer desta semana alunos do 8º período de Ciências Contábeis da Faculdade de
São Lourenço, apresentaram os Projetos de Iniciação Cientíﬁca em sua área de formação.
Os constantes avanços ocorridos na sociedade têm provocado alterações substanciais no
ensino da contabilidade, desta forma, torna-se necessário o estímulo à pesquisa cientíﬁca
para o progresso da Contabilidade e para as mudanças que deverão ocorrer no processo de
ensino-aprendizagem para que os alunos possam exercer a autonomia do ato de aprender.
Abordando variados temas como: Previdência Social: sua relevância como fator socioeconômico e a real interação com a contabilidade, Inﬂuência dos Tributos sobre a renda dos
brasileiros, A importância da Contabilidade de Custos para as empresas e MEI: Micro Empreendedor Individual os alunos apresentaram os resultados de suas pesquisas à uma banca de Professores
O interesse pela pesquisa cientíﬁca em Contabilidade está ocorrendo numa velocidade
crescente e com isso proporcionando uma necessidade de mudança no Ensino da Contabilidade. Há por parte dos alunos o entendimento sobre a necessidade de atualização, o que
levou uma equipe a pesquisar “O Ensino da Contabilidade na Perspectiva do Mercado Contábil”, trazendo à tona a reﬂexão sobre as metodologias adotadas pelos professores de contabilidade apontando algumas modiﬁcações essenciais para que o espírito cientíﬁco possa
fazer parte inseparável das Instituições de Ensino Superior.
Para o aluno Thales Pacheco “participar no desenvolvimento da pesquisa gerou, não somente o senso crítico, mas também a possibilidade do crescimento pessoal e proﬁssional.”
Professor Nei Domiciano da Silva – Coordenador do Curso de Ciências Contábeis

lhando”, explica José
Henrique Martins.
Em relação à agenda
de 2017, Dom Zeca diz
que ainda não receberam convites para apresentações, mas no próximo dia 26, o Coral Vozes da Cela terá um dia
especial: será gravado
o primeiro CD em Belo
Horizonte. “Será um CD
com cinco músicas, sendo uma clássica”. Perguntado se participar do
Coral Vozes da Cela pode diminuir a pena dos
detentos ele afirma que
sim. “A cada 12 horas de
participação eles têm
um dia a menos de pena. Isso ajuda a melhorar o comportamento
deles”. Quanto aos instrumentos, Dom Zeca
diz que recebeu doações.
“Com o coral olhamos
esses rapazes com outros olhos. Acredito que
a música pode transformá-los. Temos exemplos
de ex-detentos que já
estiveram aqui dentro,
passaram pelo coral, e
hoje estão fora daqui
trabalhando”, finaliza.
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Corpo de Bombeiros e Defesa Civil fazem reunião
e alertam cuidados para o período chuvoso
Chuvas... Prevenir é fundamental

Antes das chuvas:
Faça limpeza dos telhados;
Desobstrua as calhas;
Mantenha limpos os esgotos, valas, etc;
Retire entulhos dos quintais, áreas, becos e ruas;
Providencie a poda ou corote de árvores com risco de queda;
Reforce muros e paredes poucos conﬁáveis;
Durante chuvas intensas:
Mantenha uma pessoa vigilante ao nível de subida das águas;
Tenha sempre lanternas e pilhas em condições de uso;
Mantenha os objetos de maior valor em partes mais
elevadas;
Desligue a energia elétrica;
Procure abrigo em local alto e seco;
Estando de carro:
Procure um local alto e espere o nível da água baixar;
Não pare o carro próximo de postes ou árvores;
Poças de água podem ocultar crateras;
Dirija devagar, ﬁque longe do carro da frente e evite
locais baixos;
Em iminência de inundações ou desabamentos:
Havendo rachaduras ou barulhos estranhos abandone a
residência;
Quem mora às margens de rios e próximo a encostas
deve sair de casa;
Procure manter a calma acima de tudo;
Transmita alarme aos vizinhos em caso de súbita
elevação das águas;
Fonte: Defesa Civil

Prefeita Célia compareceu À reunião
Na última sexta-feira (6), no te período chuvoso de janeiro.
prédio da Faculdade Victor Hu- Ideias soluções e métodos fogo, o Corpo de Bombeiros e a ram discutidos. “O Corpo de
Defesa Civil de São Lourenço Bombeiros atua de maneira
se reuniram com a prefeita Cé- preventiva nos preparando palia Cavalcanti e prefeitos da re- ra o enfrentamento ao período
gião para colocar em pauta os chuvoso. Já realizamos várias
cuidados a serem tomados nes- visitas nas casas de famílias que

residem em área de risco justamente para transmitir informações importantes. Fizemos
um mapeamento das áreas de
risco aqui em São Lourenço e
destacamos oito setores que
os dividimos em equipes para
atuarem em caso de enchentes

e inundações. O bairro mais
preocupante é o 901 próximo
ao Rio Verde no bairro Nossa
Senhora de Lourdes. A Defesa
Civil é uma parceira nossa, bastante atuante no apoio à comunidade”, aﬁrma o Subtenente Domingos.

STF nega pedido de Minas Gerais para impedir
bloqueio de R$ 1,5 bi nas contas do estado
Presidente do tribunal, a ministra Cármen Lúcia rejeitou no plantão do Judiciário conceder
a liminar; decisão permite que o Banco do Brasil retenha o valor das contas mineiras.
A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, negou na última terça-feira (10) um pedido do governo de Minas Gerais para impedir o bloqueio de R$ 1,5 bilhão
das contas estaduais.
A decisão permite que o valor seja retido pelo Banco do Brasil para recompor um fundo de
reserva formado de depósitos
judiciais – valores em disputa na
Justiça que são usados pelo estado para pagar suas contas.
Na ação, o Banco do Brasil ar-

gumentou que o governo estadual não vinha alimentando esse fundo nem mesmo com o valor mínimo exigido em contrato.
Por isso, a instituição ﬁnanceira
pediu à Justiça o bloqueio de recursos do estado para garantir
a recomposição.
No despacho, Cármen Lúcia
justiﬁcou que o bloqueio dos recursos está previsto no contrato
assinado entre o BB e o governo
mineiro para guardar os depósitos judiciais.
Ela ainda explicou que uma

decisão do próprio STF sobre o
assunto, proferida em outubro
de 2015, não desobrigou o governo de Minas de recompor o
fundo de reserva.
“Compreensão diversa, de
que o levantamento de valores
de depósitos sem necessidade
de sua recomposição, levaria à
conclusão de que tais verbas teriam sido, na realidade, transferidas em deﬁnitivo ao estado
e a ele pertenceriam”, escreveu
a ministra. (Fonte: G1 Minas Gerais)

CB liderou reunião com DC

Prefeito Sandro de São Sebastião do Rio Verde também
esteve presente na reunião sobre o período chuvoso
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