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Devotos de Nossa Senhora Aparecida prestam
homenagem à padroeira em São Lourenço
Devotos de Nossa Senhora Aparecida das Paróquias São Pedro e São Paulo participaram de uma carreata em louvor à santa no feriado nacional da Padroeira do Brasil, na última quarta-feira (12). Centenas de carros transitaram pelas ruas de São Lourenço. Padre Roberto Nogueira, um dos organizadores, explica que a carreata acontece pelo terceiro ano consecutivo com
saída do Aeroporto Municipal até a Igreja Nossa Senhora das Graças. “É uma maneira de comemorarmos o dia de nossa padroeira. No primeiro ano participaram 40 carros, ano passado
este número cresceu. A cada ano que passa as pessoas vão aderindo a este movimento de muita fé”, explica o padre Roberto Nogueira.
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EDITORIAL
jornalismo@portalalternativa.com.br

Não há desequilíbrio fiscal estrutural, crônico e agudo, nas
contas do setor público. Algo que
exigiria uma medida drástica:
uma mudança na Constituição
que deve vigorar por muitos anos.
Mas o governo e seus seguidores mentem e dizem que existe.
A propaganda mentirosa auxilia
aqueles que precisam de uma
mentira para repetir e convence
os ingênuos que pensam que o
governo deve funcionar de forma semelhante à economia doméstica.
Primeiro, mentem dizendo
que o governo federal tem déficits anuais e dívidas acumuladas exorbitantes. Em seguida,
sugerem que o governo é igual
a uma família. Quando endividada, cortaria despesas. Então,
precisaríamos de uma regra para impedir o aumento dos gastos
públicos. Igualzinho a uma família: algum sacrifício hoje para colher os frutos da tranquilidade
amanhã. Por fim, jogam a isca:
a Proposta de Emenda Constitucional 241.
A PEC 241 estabelece uma regra de teto para os gastos primários do governo federal. A regra é que os gastos primários de
cada ano somente poderão aumentar de acordo com a inflação
passada (medida pela variação
do IPCA acumulada em 12 meses até junho do ano anterior).
E essa regra deverá vigorar por
20 anos.
O governo faz dois tipos gastos: os primários e o pagamento
de juros da dívida pública. Os
primários são os gastos com saú-

de, educação, assistência social,
cultura, defesa nacional etc. Excetuando os dois últimos anos
(2014 e 2015), os diversos governos fizeram superávit no orçamento primário. Sempre gastaram menos do que arrecadaram. Em todos os anos, sem exceção.
A tabela mostra que, no período 2003-2013 (11 anos), o setor público fez despesas primárias em valores sempre inferiores
às suas receitas. Portanto, fez
superávit. Mostra que somente
existe déficit orçamentário porque as despesas com o pagamento de juros da dívida pública são
elevadíssimas. Esse é o motivo
do nosso déficit orçamentário.
Pode-se constatar, também,
que o que há de estrutural é que
quando há crescimento econômico e, então, as receitas são suficientes, o governo faz superávit primário. Mas sempre faz déficit orçamentário (ou nominal)
porque as despesas com juros
superam a economia que o governo fez nas áreas da educação,
saúde, saneamento, cultura etc.
E as despesas públicas com
juros são elevadas não porque
o montante da dívida é exorbitante, mas sim porque a taxa de
juros Selic que remunera quem
tem títulos da dívida pública é
alta demais. Para resolver a situação orçamentária bastaria,
por um lado, baixar os juros Selic e, por outro, estimular o crescimento.
Não precisa ser economista,
especialista em contas públicas,
para perceber que o que faz o

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

A diferença entre remorso
e arrependimento

O remorso é do diabo, o arrependimento é dom de Deus
O que você vai fazer com sua culpa? Seus pecados, erros não
tem outro lugar, a não ser aos pés da cruz de Cristo. O veneno
não pode ficar dentro de você.

Você precisa se arrepender e não ter remorso, pois ter remorso é remoer.
Existem muita diferenças entre ter remorso e arrependimento. O arrependimento é fruto do Espírito e nos convence do
pecado.
Seu irmão,
Monsenhor Jonas Abib

déficit orçamentário são as despesas com o pagamento de juros
da dívida pública. Se dependesse dos gastos somente nas áreas que fazem o gasto primário
sempre haveria superávit orçamentário, exceto em conjunturas específicas.
No ano de 2015, a política de
contenção de gastos públicos se
intensificou e o resultado foi uma
grave recessão de 3,8% do PIB
com um déficit orçamentário de
10,38% do PIB. Embora maior
que o déficit de 2014, era de mesma natureza, conjuntural. Em
ambos os anos, o problema foi
a falta de crescimento associado
às despesas de juros que são inaceitáveis.
A defesa da PEC de que haverá uma queda na relação dos
gastos primários do governo como proporção do PIB e isso fará
o reequilíbrio fiscal é falacioso.
Isso em si pode não melhorar
nem piorar os resultados fiscais.
Os resultados fiscais dependem de outros fatores: crescimento, arrecadação e o pagamento de juros da dívida pública. Além de tudo, essa relação
despesas primárias/PIB poderá
até aumentar se houver, como
é provável, prolongamento do
ciclo recessivo ou estagnacionista.
A PEC desmontará o Estado
brasileiro e suas políticas sociais
pelo simples fato de que o que
necessitamos são mais gastos
per capita em diversas áreas, com
destaque para saúde e educação. Não temos, tais como diversos países europeus, um estado de bem-estar conformado.

E o desenvolvimento brasileiro
é essencialmente a construção
de um estado de bem-estar social.
A conformação desse estado
de bem-estar depende de mais
investimentos sociais. Quanto
maior o gasto real por cada indivíduo (ou para cada cidadão)
maior será a qualidade dos serviços e programas ofertados pelo Estado, desde a educação até
a saúde. Mais recursos públicos
por cada indivíduo (ou para cada cidadão) significará menos
vulnerabilidade social e mais serviços de qualidade para população.
O que a PEC 241 propõe é exatamente o inverso: interromper
o desenvolvimento brasileiro e
colocar o País em rota de regressão. A PEC necessariamente diminuirá o gasto público per capita porque tais gastos estarão
congelados, mas haverá crescimento populacional. De 2006 a
2015 (10 anos), o gasto per capita aumentou 44% na saúde e
102% na educação. E, é possível
estimar que nos próximos 10
anos haverá uma redução de 6%
no gasto per capita nas duas áreas.
A PEC 241 será a PEC do
“adeus ao desenvolvimento”.
Saúde e educação são exemplos bem elucidativos, mas todas as áreas serão alcançadas:
moradia popular, saneamento
básico, transporte, cultura, assistência social etc. Enquanto
essa proposta constitucional
estiver em vigor não haverá desenvolvimento. (Fonte: Carta
Capital)

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Nossa Senhora de Fátima
No dia 13 de maio de 1917,
três pastores, Lúcia, Francisco e Jacinta, estavam brincando, quando, quando, de
repente, viram um relâmpago como uma tempestade.
Pensando na chuva, decidiram ir para casa com o seu
rebanho. Quando estavam
descendo o morro, um novo
relâmpago, mais brilhante
que o primeiro, veio perto de
uma azinheira e apareceu uma
jovem Senhora, vestida de
branco. Ela disse que veio do
céu e pediu voltassem àquele lugar por seis meses seguidos, no dia 13 de cada mês.
Pediu para rezarem diariamente, com devoção, o terço
e fazerem sacrifícios e pequenas renúncias em reparação
de tantos pecados com que
Deus é ofendido e pela conversão dos pecadores. Falou-lhes sobre o céu e o purgatório e desapareceu na luz do
sol.
Na 1ª aparição, a Mãe do
Céu pede a todos os seus filhos que peguem a arma mais
eficiente e poderosa, a fim
de vencerem todas as batalhas por Deus: “Rezai o terço,
todos os dias! ”.

Maria também faz outro
pedido: Consolar e desagravar o seu Coração ferido da
ingratidão e indiferença de
tantos filhos.
Na 2ª aparição é a descoberta da grande devoção dos
tempos novos: “Jesus quer
estabelecer no mundo a devoção ao meu Coração Imaculado”. Diz a Mãe do Céu:
“O meu coração será o teu
refúgio e o caminho que te
conduzirá a Deus”.
Na 4ª aparição. Maria pede: “Rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores”...
Na sexta e última aparição,
Maria diz: “Não pequem mais!
Não ofendam mais ao meu
Filho Jesus, que já está por
demais ofendido. Voltai a
Deus, pela conversão, no caminho da oração e da penitência”.
Em todas as aparições Maria pediu que rezassem o terço todos os dias.
Ainda hoje, em suas aparições, a Mãe do Céu nos faz
os mesmos pedidos: oração,
penitência, conversão.... Ela
espera que nós, seus filhos,
acolhamos e vivamos suas
mensagens.

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

Nos embalos
da sala de aula

De todas as inúmeras profissões existe uma que é toda especial… uma profissão que não é para qualquer um, pois exige muito
mais do que uma gama de conhecimentos técnicos…exige, acima
de tudo, um grande amor pelo que
se faz, uma dedicação sem par à
causa abraçada e uma consciência de que, ao ensinar, podemos
também nos surpreender com o
quanto temos ainda a saber sobre
a vida, as pessoas, o mundo e as
coisas que o cercam…sobre os insondáveis mistérios que nos rondam…
Embora seja uma classe desvalorizada, acredito que em nenhuma outra profissão os “ganhos”
e os “lucros” sejam tão altos… falo em conquistas que vão além do
salário que se pode medir, vantagens que vão além do que o dinheiro pode pagar…falo na troca
de experiências, na complementação e no enriquecimento de
ideias, na transformação de conceitos, na busca contínua de algo
que não está pronto, mas que precisa ser construído… falo de encontrar um aluno a sua espera,
ansioso por conhecer algo novo,
por adentrar no fantástico mundo
da reflexão, do pensamento e navegar neste universo com ele, como quem tem sede pelo saber…
falo de ouvir de um aluno, num
dia em que tudo parece difícil, que
suas palavras foram importantes…
falo de um gesto de atenção inesperado e de pequenos momentos
que significam muito…falo de olhares que nos dizem: “Prossiga, é
por aí mesmo que você deve seguir para chamar nossa atenção
e despertar o que temos de bom

guardado dentro de nós”.
Que Deus abençoe a todos
os professores, os que ensinam
dentro e também fora da sala de
aula, os que, com seu amor e sua
vontade de educar, acabam também sendo educados, os que sabem que a verdadeira educação
só acontece na troca, na partilha,
no diálogo e no incentivo…
Desde que me entendo
por gente, sempre vi minha mãe
às voltas com seus livros e cadernos de plano de aula, preparando
com carinho tudo o que iria fazer
na escola. E dentro de mim imaginei, vendo seu entusiasmo, como deveria ser bom estar neste
universo! Então, enquanto a maioria de minhas amiguinhas brincava de boneca, brincar de escolinha
era a minha brincadeira preferida!
Que alegria quando ganhei um
enorme quadro negro, uma lista
de chamada, carimbos para dar
as notas e formei uma turminha
de alunos composta pelos meus
queridos primos! Formei-me em
magistério, mas a vida me levou
para outros caminhos. Na faculdade de Direito, inscrevi-me na
monitoria e com o passar do tempo estava substituindo os professores no turno noturno. Quanta
alegria! Matriculei-me no Mestrado e logo estava lecionando na
faculdade. Foram anos de muitas
alegrias, passando por várias disciplinas, turmas e cursos, ensinando e aprendendo, criando laços
que nada poderá romper. Parei
por um tempo, mas não resisti à
tentação de voltar à docência. Hoje, felizmente, continuo por aí, com
muito orgulho, nos embalos da
sala de aula!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Contorno Facial
Já se foi o tempo em que,
para sair de casa, base, pó e
corretivo preparavam bem a
pele. Hoje em dia, a maquiagem serve não só para embelezar o rosto, mas também
para corrigir alguns defeitinhos. Afinar o nariz, diminuir
a testa e levantar as maçãs
do rosto são algumas das correções que uma make bem
feita pode conseguir. Entretanto, é importante levar em
consideração o formato do
rosto para fazer um contorno
correto e deixar a produção
ainda mais poderosa.
Mesmo que não seja uma
prática muito comum reparar
no formato de rosto das pessoas, saber identificá-lo é o
primeiro requisito para garantir uma make linda e condizente com as feições de ca-

da um. Para cada configuração
de rosto, com seus detalhes e
particularidades, um diferente
contorno deve ser feito. Os tipos mais comuns de serem encontrados são aqueles com formato oval, quadrado, triangular,
triangular invertido e redondo.
Independente do feitio do
rosto, é imprescindível ter um
corretivo ou base mais escuros
que o tom da pele e um iluminador, peças-chave para uma
maquiagem contornada bem
feita.
A regra básica é: o que você
quer esconder deve ser contornado com o corretivo escuro e
a parte que você quer mostrar,
deve ser iluminada. Sempre
usando o pincel e sem deixar
divisões entre as cores. A maquiagem deve estar sempre uniforme.
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da gasolina e do diesel
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Renato Motta e Nei da Saúde
deixam um recado à população

A redução é para o combustível vendido no atacado para postos de gasolina. O impacto dessas
reduções no bolso do consumidor dependerá das estratégias de cada posto

A Petrobras anunciou na
sexta-feira (14) a redução do
preço da gasolina em 3,2% em
suas refinarias, a partir da meia
noite deste sábado (15). Também haverá redução de 2,7%
no preço do diesel. Os reajustes são reflexo de uma nova
política de preços aprovada
nessa quinta-feira pela empresa.
A redução é para o combustível vendido no atacado para
postos de gasolina. O impacto
dessas reduções no bolso do
consumidor dependerá das estratégias de cada posto. Mas,
se o repasse da redução no
preço na refinaria for feito integralmente para o preço ao
consumidor, as reduções serão
de 1,4% na gasolina e 1,8% no
diesel.
A nova política terá preço
de paridade internacional (PPI),
margem para remuneração de
riscos inerentes à operação e
nível de participação no mercado. A empresa estabeleceu,

Gasolina ficará mais barata em nossa região

entre outras coisas, que nunca
terá preços abaixo da paridade
internacional. A política de preço de paridade internacional

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

(PPI) inclui os custos com frete
de navios, custos internos de
transportes e taxas portuárias.

Os preços serão revistos pelo menos uma vez por mês. Eles
podem ser reduzidos, aumentados ou mantidos.

Aniversário

Dando sequência aos depoimentos dos vereadores eleitos, o São Lourenço Jornal a traz você leitor, nesta edição, um recado à população dos
vereadores eleitos Professor Renato Motta e Nei da Saúde. “A emoção é
muito grande. Graças a Deus, uma alegria imensa. Durante a campanha
inteira trabalhei com a expectativa de ter entre 400 e 450 votos e graças
a Deus consegui 611. Quero me concentrar no esporte, na saúde e na
educação. Durante a campanha, ouvindo a população percebi que a área
da saúde precisa de uma atenção especial, mas vamos atuar de maneira
global para a cidade para melhorar e termos um município melhor de se
viver. Quero agradecer aos meus familiares, alunos, pais de alunos e amigos que acreditaram no meu trabalho nesta empreitada e graças a Deus
tivemos êxito e hoje sou vereador eleito”, afirma Renato Motta.
“Temos que priorizar a saúde e também com manutenção dos logradores de São Lourenço que hoje se encontram horríveis. Iremos pedir à
prefeita eleita Célia Cavalcanti uma fiscalização neste setor para que motoristas evitem menos transtornos. Hoje nossa maior carência é a saúde
e os logradores de São Lourenço. A renovação na formação de novos vereadores será muito positiva para nossa Câmara”, comenta Nei da Saúde.

Falecimento

Religião

Cônego José Douglas Baroni, da Paróquia de Santa Maria de
Baependi, reabriu solenemente no último dia 07, as portas da
histórica Igreja do Rosário naquela cidade.
A igreja estava fechada para reforma, e hoje se encontra super nova.
Parabéns a todos os envolvidos!!!

Lançamento

Com pesar, comunicamos o falecimento de
Laura de Oliveira Souza, ocorrido no último dia
11.
Queremos expressar nossos sentimentos a todos os familiares, em especial a seu esposo Olivio de Oliveira Souza,seus irmão Alcides e Lourenço, seus filhos: Maria Aparecida, Rosa Maria,
Fátima, Paulo, Livia, Matheus.
Que Deus console a cada coração desta família.
Paz a sua alma!!!

Nosso grande amigo são lourenciano, e comentarista esportivo no Rio de Janeiro, Caetano Barleta
de Melo, comemorou mais um niver dia 12 último.
Enviamos ao aniversariante do mês, nosso grande
abraço de felicidades, saúde e paz. Parabéns Caetaninho!!!

Aniversário

Falecimento

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

EXPEDIENTE

Diogo Castro, lançou no último dia 06 de outubro, “Novos
Lideres”, seu novo livro.
O evento aconteceu no salão da Unique Café.
Parabéns e Sucesso!!!

Com pesar, comunicamos o
falecimento de Mario Bolão,
morador e grande amigo do
Bairro Carioca, ocorrido dia 11
último.
Levamos a todos familiares,
esposa, filhas, nosso abraço de
solidariedade, e rogamos a
Deus o consolo para todos.
Paz a sua alma!!!

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra. Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo.
Jornalista Responsável: João Vicente Nogueira. Diagramação: João Vicente Nogueira. Departamento Administrativo: Isabel Cristina de Paula Dutra.
Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra e Luciana Dutra. Assessor Jurídico: José Manoel Pereira. Distribuição: Júlio César de Paula Dutra.
Colaboradores: Anderson Joinha, Vera M. Gannam de Castro, Simone Gannam L. Ribeiro, Frei Felipe Gabriel Alves, Heloísa M. D. de Almeida, Filipe
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Monsenhor Jonas Abib, José Luiz Mendes, Padre Bruno César, Dr. Rodrigo C. Santos, Cecília Britto, Débora Centi, Rita Abbud.

Nossa grande amiga Francismari Silveira, comemorando
neste dia 17, mais uma primavera.
Desejamos a aniversariante,
votos de saúde, paz e felicidades, rogando a Deus que lhe
conceda vida longa e feliz.
Parabéns!!!

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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Jurandir Belini renuncia ao
cargo de prefeito de Caxambu
O prefeito de Caxambu, Ojandir Ubirajara Belini (PP), conhecido por Jurandir Belini, entregou uma carta de renúncia ao
cargo à Câmara de Vereadores
da cidade, na tarde da última
segunda-feira (10). No documento, ele afirma que o motivo da renúncia é pessoal e não
está ligado a nenhum fato relacionado à administração pública.
Belini já teve o mandato cassado pela Câmara Municipal,
mas recorreu e voltou ao cargo. Na ocasião, uma Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI)
concluiu que o agora ex-prefeito teria cometido crime de
improbidade administrativa ao
usar um carro oficial da prefeitura sem motorista e por ter
provocado prejuízos aos cofres
públicos ao se envolver em um
acidente com o veículo, que teve perda total, em outubro de
2015.
Jurandir Belini explicou que
o motivo que o levou à renúncia foi a saúde da filha, que está internada há alguns meses.
Ele chegou a disputar a reeleição nas eleições deste ano, mas
perdeu para Diogo Curi, do PSDB, que foi eleito com 49,73%
dos votos válidos. Já Belini, recebeu 452 votos o que corresponde a 3,41% do colégio eleitorado do município, e terminou em quarto lugar.
Afastamento
O prefeito Ojandir Ubirajara

Belini foi investigado pela Câmara em um suposto caso de
improbidade administrativa. No
dia 4 de julho deste ano, após
votação, a maioria dos vereadores decidiu afastá-lo do cargo por 90 dias.
Segundo os vereadores, Belini usou um carro oficial sozinho, em outubro do ano passado, contrariando a lei que
determinava a presença de motorista. O prefeito acabou sofrendo um acidente com o carro em Conceição do Rio Verde.
Acidente
Em outubro de 2015, o prefeito sofreu um acidente na zona rural de Conceição do Rio
Verde. O carro em que Belini
estava capotou e ele foi socorrido por pessoas que passavam
pelo local. O prefeito fraturou
duas costelas e tomou 15 pontos na cabeça por causa do acidente, que aconteceu em um
sábado à noite, quando o prefeito não estava no horário de
trabalho.
Segundo a Câmara de Vereadores, não foi realizado um
boletim de ocorrência e o veículo foi levado para um guincho em São Lourenço. O município de Caxambu teria tido
prejuízo com o pagamento do
seguro, já que o carro foi comprado por R$ 82 mil e o valor
pago pela seguradora foi de
pouco mais de R$ 65 mil. O carro teve perda total.
Pedido para dirigir o carro

do
Ojandir
Ubirajara Belini (PP) foi derrotado nas urnas com apenas 427 votos e renunciou
Em 2010, o Belini enviou um
projeto de lei à câmara pedindo que ele fosse autorizado a
dirigir o veículo. Um artigo proibia a utilização do carro oficial

para fins particulares, fora do
horário de expediente. Mas os
vereadores rejeitaram a proposta.
Apesar de Caxambu não ter

uma lei que regulamente o uso
de carros oficiais no município,
o chefe de gabinete da Câmara
disse que o prefeito deveria estar acompanhado de um moto-

rista, como determina uma lei
federal. Já o procurador do município alegou que o prefeito
estava sozinho por contenção
de gastos. (Fonte: G1 Sul de Minas)
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Pequeno Matheus precisa de R$ 150 mil para fazer
um tratamento com células-tronco na Tailândia
Os pais do pequeno Matheus
estão fazendo uma campanha nas
redes sociais e imprensa local para que seu filho que é portador
de Mielomeningocele, uma deficiência congênita em que a medula espinhal do bebê não se desenvolve de maneira adequada,
possa se tratar.
A mielomeningocele, também
conhecida como espinha bífida
aberta é uma má-formação congênita da coluna vertebral da criança em que as meninges, a medula e as raízes nervosas estão expostas. Trata-se do tipo mais comum e também da mais grave
espinha bífida. O comprometimento neurológico da mielomeningocele é comum com os seguintes
sintomas: fraqueza muscular nas
pernas, às vezes envolve paralisia
(perda de controle) e outros problemas como intestinais e da bexiga, insensibilidade total ou parcial, convulsões e problemas or-

topédicos como pés deformados,
quadris irregulares e escoliose;
hidrocefalia (presença de pelos na
parte posterior da pélvis – região
sacral).
Não existe cura para mielomeningocele, mas tratamentos com
células-tronco tem se mostrado
eficaz para quem desenvolveu a
doença, porém eles não existem
no Brasil. O tratamento acontece
somente na Tailândia, em um Hospital de Bangcoc. A campanha para o tratamento de Matheus é para esta finalidade: arrecadar R$
150 mil e levar o pequeno Matheus
para um tratamento intensivo de
25 dias na Tailândia.
O São Lourenço Jornal pede a
solidariedade dos seus leitores.
Você que queira ajudar pode adquirir um bilhete de rifa que está
sendo oferecida na página oficial
da campanha no Facebook. Você
também pode ajudar através de
depósito bancário. Segue os da-

dos: Banco Bradesco Ag: 1868-6/
CP: 0002585-2/Dihally M Viotti
Martins/ CPF: 120.571.986-50.
Caixa Econômica Federal: Ag: 0152/
Op: 013/ Conta: 22211-8/ Fábio
F. da Silveira/ CPF: 052.336.57643.
Sua mãe Dihally explica que
Mateus nasceu com uma má-formação na coluna e ele sofre algumas sequelas como hidrocefalia,
bexiga e intestino neurogênico.
“Percebemos essa má-formação
logo no nascimento dele. Vi o tratamento pela internet através de
outras mães que também fizeram
campanhas de arrecadação como
estamos fazendo pelo Mateus. São
seis injeções com células-tronco
que custam R$ 150 mil com outras etapas do tratamento”, explica. Caso haja o êxito do tratamento com a arrecadação, Matheus
receberá vários benefícios como:
andar, falar, sentir o processo de
urinar e defecar, dentre outros.

Prefeito é reeleito com apenas um
voto de diferença em Serranos
As eleições em Serranos, cidade com cerca de 2,3 mil habitantes, foram definidas por apenas um voto de diferença. O município localizado no Sul de Minas
conta com pouco mais de 1,9 mil
eleitores e reelegeu José Vasconcelos (PT), neste domingo (2). Enquanto o candidato do PT teve
769 votos, o adversário Marcelo
Azevedo (PP) recebeu 768. Diferença de apenas 0,04% no total
de votos. Ao todo, 1.878 eleitores
foram às urnas em Serranos, o

equivalente a 95,69% dos votos
válidos ou 1.797 votos. Entretanto, o resultado da eleição poderia
ter sido outro se não fossem os
63 votos nulos, 18 em branco e
as 76 ausências de eleitores nas
urnas. Situação que para o candidato derrotado fez a diferença.
“Teve gente que falou que vinha [de outras cidades] e não veio.
Mas vai fazer o que, né?”, disse
Marcelo Azevedo.
Para o prefeito reeleito, que
tem 77 anos, a vitória não foi ape-

nas por um voto. Segundo ele,
no caso de empate, ele também
venceria. “Tem a questão da idade né, eu acabaria ganhando. Eu
sou mais velho, ele tem 52”, explicou José Vasconcelos.
Esta não é a primeira vez que
a cidade registra um resultado
apertado em uma eleição. Em
2014, o candidato Aécio Neves
(PSDB) venceu por dois votos de
diferença a ex-presidente Dilma
Rousseff (PT). (Fonte: G1 Sul de
Minas)

Matheus acompanhado de seus pais nos estúdios da Alternativa

Monomotor cai durante tentativa
de pouso em São Lourenço
Aeronave estava próxima do solo quando houve uma falha no motor.
Piloto teve apenas ferimentos leves e não precisou de atendimento.
Um monomotor caiu durante um voo em São Lourenço na tarde da última quinta-feira (13). Segundo o Corpo
de Bombeiros, a aeronave se
preparava para fazer o pouso

no aeroporto da cidade quando houve uma falha no motor.
Ainda conforme os bombeiros, o piloto estava sozinho e sofreu apenas ferimen-

tos leves. Ele não precisou
ser levado para nenhum hospital. A perícia da Aeronáutica foi acionada para apurar
as causas do acidente. (Fonte: G1 Sul de Minas)
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Devotos de Nossa Senhora Aparecida de São Lourenço
fazem carreata em louvor à Padroeira do Brasil

Carreata de Nossa Senhora Aparecida reuniu fiéis pelas ruas de São Lourenço
Devotos de Nossa Senho- Centenas de carros transita- to Municipal até a Igreja Nosra Aparecida das Paróquias ram pelas ruas de São Lou- sa Senhora das Graças. “É uma
São Pedro e São Paulo parti- renço. Padre Roberto Noguei- maneira de comemorarmos
ciparam de uma carreata em ra, um dos organizadores, ex- o dia de nossa padroeira. No
louvor à santa no feriado na- plica que a carreata aconte- primeiro ano participaram 40
cional da Padroeira do Brasil, ce pelo terceiro ano conse- carros, ano passado este núna última quarta-feira (12). cutivo com saída do Aeropor- mero cresceu. A cada ano que

Capelas São Pedro e São Paulo organizaram a carreata
passa as pessoas vão aderin- Maria, Nossa Senhora Apado a este movimento de mui- recida é a padroeira do Brata fé. A celebração à Nossa sil. Neste ano a comemoraSenhora Aparecida tem um ção se reveste de maneira
significado muito grande por- especial porque estamos a
que além da devoção que o um ano da celebração dos
nosso povo católico tem por 300 anos em que a imagem

de Nossa Senhora Aparecida
foi encontrado no Rio Paraíba do Sul. No ano que vem o
Papa Francisco vem até o Brasil para a celebração deste
momento especial”, comenta o padre Roberto Nogueira.

Horário de verão começa neste
domingo e vai até 19 de fevereiro
O horário de verão entrará
em vigor neste domingo (16) em
dez estados mais o Distrito Federal. A partir de meia-noite de
sábado (15), os moradores devem adiantar os relógios em uma
hora. O horário de verão vai durar até o dia 19 de fevereiro de
2017.
O governo federal estima que
irá economizar R$ 147,5 milhões.
O valor representa o custo evitado em usinas térmicas por
questões de segurança elétrica
e atendimento à ponta de carga
no período de vigência do horário de verão.

O horário diferenciado vale
para os estados de Goiás, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, São Paulo, Espírito Santo, além do DF.
Entre os objetivos está a redução da demanda durante o
horário de pico, que vai normalmente das 18h às 21h. Com o
horário de verão, a iluminação
pública, por exemplo, é acionada mais tarde, deixando de coincidir com o horário de consumo
da indústria e do comércio.
Redução do consumo

Segundo o governo, nos últimos dez anos, a medida tem
possibilitado uma redução média de 4,5% na demanda por
energia no horário de maior consumo e uma economia absoluta de 0,5%. Isso equivale, em
todo o horário de verão, ao consumo mensal aproximado de
energia em Brasília, com 2,8 milhões de habitantes.
O governo explica que o horário de verão possibilita a ampliação do período de maior
consumo, reduzindo o volume
de carga de energia nas linhas
de transmissão, nas subestações

e nos sistemas de distribuição
num mesmo momento, o que
reduz os riscos de apagões.
No Brasil, o Horário de Verão
tem sido aplicado desde 1931/1932,
com alguns intervalos.
Segundo as pesquisas, o horário de verão pode afetar o
tempo de prática de atividades
físicas, no número de acidentes
de carro e até no período em
que funcionários passam navegando na internet de forma improdutiva durante o expediente. (Fonte: G1)
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