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Câmeras de vigilância do "Olho
Vivo"serão instaladas em breve

As câmeras de vigilância do projeto Olho Vivo, bem como toda a estrutura para o funcionamento do videomonitoramento do centro da cidade, serão instaladas no início do ano de 2017.
Em reunião realizada na sede do 57º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais, em São Lourenço, com a participação do comando do batalhão, do prefeito municipal e representantes de
entidades representativas de classe e da sociedade civil organizada, foi feito o anúncio da conclusão da licitação para a execução dos serviços. Na primeira fase, serão instaladas 16 câmeras
no centro da cidade.
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EDITORIAL
jornalismo@portalalternativa.com.br

Nele há um ambiente peculiar, um clima de festas, alegria, luzes coloridas piscando,
músicas apropriadas, férias,
encontro com parentes e amigos inesquecíveis, frutas típicas, comidas diferentes, etc.
Natal é o momento ideal para
receber e dar presentes. Natal é uma época sem igual!
Quem não gosta desta data?
Todos nós! É claro!
No Natal, muitas e boas
lembranças invadem a mente
da maioria de nós! Lembranças de momentos preciosos
que desfrutamos ao lado das
pessoas tão caras, a quem tanto amamos! Pessoas que fizeram ou fazem parte da nossa
vida, embora algumas já não
mais estejam conosco, já se
foram, deixando para traz flashes marcantes de sua existência! São lembranças que
jamais serão apagadas de nossa memória, mas que estão
como jóias preciosas, entesouradas no cofre que existe
no recôndito de nosso coração.
Para muitos, Natal é apenas festa e alegria, mas há algo, além disso, que não podemos esquecer. Natal, antes
de tudo, é a comemoração do
nascimento de alguém muito
especial, o nascimento do Senhor Jesus! Por causa dele temos esta festa tão significativa.

Acima de receber presentes singulares e valiosos de
pessoas tão amadas, está o
presente que veio do céu para toda humanidade, que é Jesus. Aquele menino que nasceu em Belém há dois mil anos
é o grande presente que todos
podem receber daquele que
nos amou de tal maneira que
o deu para todos nós. Ele não
é mais apenas o pequeno menino da manjedoura, mas o
nosso único e suficiente Salvador.
Infelizmente, muitos têm-se esquecido do mais importante no Natal que é o aniversariante do dia: Jesus! A festa
natalina será apenas mais uma
festa, se Jesus não estiver presente. Ele deve estar presente
e ser devidamente honrado.
Neste Natal vamos juntos abrir
os braços e receber com alegria o grande presente de Deus
e fazer d'Ele o verdadeiro motivo do Natal. Que nunca venhamos esquecer que o único
motivo pelo qual o Natal existe é Jesus! Sem Ele, o Natal se
torna apenas mais uma festa
sem nenhum sentido especial.
Que Deus nos abençoe! Momento doce e cheio de significado para as nossas vidas…
É tempo de repensar valores, de ponderar sobre a vida
e tudo que a cerca.
É momento de deixar nascer essa criança pura, inocen-

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

O profeta é desprezado
dentro de sua casa

O próprio Jesus disse: “Um profeta só é desprezado em sua pátria,
entre os seus parentes e em sua casa”(Mc 6,4).
Em outros lugares o profeta pode até ser bem recebido, mas não
na sua casa. Mas isso não é motivo para ficar com os braços cruzados
ou envergonhados. Esse é o tipo de reação que o inimigo espera!
Muitas vezes, temos a impressão de que quanto mais nos entregamos ao serviço do Senhor, quanto mais trabalhamos para Ele, mais
as coisas pioram em casa!
Quantos pais, quantas mães são do Senhor, mas veem seus filhos
entrarem nas drogas ou ficarem revoltados! Quantos pais acabaram
vendo suas filhas se tornarem verdadeiras garotas de programas!É
isso que o inimigo quer: desmoralizar-nos! Desmoralizados, desanimamos; desanimados, acabamos entrando no quarto, escondendo-nos e desistindo: “Se na minha casa é desse jeito, o que vou fazer lá
fora? Não tenho mais moral!”.
Não se entregue! Semeie o Espírito Santo, leve a efusão do Espírito aos membros de outras famílias. Tenha a certeza de que Deus terá
alguém para semear, em sua casa, o Espírito Santo, para que cada um
dos membros da sua família se converta.

Então é Natal

te e cheia de esperança que
mora dentro de nossos corações. É sempre tempo de contemplar aquele menino pobre,
que nasceu numa manjedoura, para nos fazer entender que
o ser humano vale por aquilo
que é e faz, e nunca por aquilo que possui. Noite cristã, onde a alegria invade nossos corações trazendo a paz e a
harmonia.O Natal é um dia festivo e esperamos que o seu
olhar possa estar voltado para
uma festa maior, a festa do
nascimento de Cristo dentro
de seu coração.
Que neste Natal você e sua
família sintam mais forte ainda o significado da palavra
amor, que traga raios de luz

que iluminem o seu caminho
e transformem o seu coração
a cada dia, fazendo que você
viva sempre com muita felicidade.Também é tempo de refazer planos, reconsiderar os
equívocos e retomar o caminho para uma vida cada vez
mais feliz e plena.
Teremos outras 365 novas
oportunidades de dizer à vida,
que de fato queremos ser plenamente felizes. Que queremos viver cada dia, cada hora
e cada minuto em sua plenitude, como se fosse o último.
Que queremos renovação e buscaremos os grandes milagres da
vida a cada instante. Todo Ano
Novo é hora de renascer, de florescer, de viver de novo.

VERA GANNAM

Maria Nossa Mãe

O SIM DE MARIA
Você já deve ter lido a narração da Anunciação do anjo Gabriel a Maria, que está em Lucas
1,26-38. As catequistas e outros
evangelizadores comentam sobre
o “sim” de Maria e falam que ela
respondeu prontamente ao apelo de Deus. Isso é verdade. Mas
a jovem de Nazaré não deu seu
consentimento a Deus de qualquer jeito. O evangelista, servindo-se do gênero literário de vocação e de missão na Bíblia, mostra que houve um diálogo demorado. Quanto tempo durou e como se deu em detalhes não se
sabe. Deus tomou a iniciativa, veio
ao encontro de Maria. Fez uma
proposta para ela. E Maria refletiu, questionou e, por fim, deu
uma resposta. Na fé, é Deus que
sempre toma a iniciativa, nos seduz e nos convida.
Ela “perturbou-se” ao ouvir a
saudação de Gabriel (Lc 1,29).
Mas não ficou imobilizada. Logo
começou a pensar o significado
da saudação: “Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você! ” (Lc
1,28).
Então Deus, através de seu enviado, lhe diz para não ter medo,
pois ela encontrou graça diante
do Senhor e será a mãe do Messias. Como aconteceu com Maria,
algo parecido se passa com cada
cristão. Ao mesmo tempo em que
ele se assusta diante das exigências da missão confiada, tem uma

certeza de que é agraciado, de
que Deus está a seu lado e, então, não precisa ter medo.
Embora seja uma mulher muito jovem, Maria sabe como acontecem as realidades humanas.
Pureza não quer dizer “ignorância”. Para ter um filho, seria necessário estar num relacionamento conjugal. E ela ainda era noiva
de José. Então pergunta: “Como
se fará isso, se eu não tenho relações sexuais com ninguém? ”
(Lc 1,34). Mais do que simples
pergunta, revela-se aqui um traço da personalidade de Maria: Ela
não aceita sem pensar. Quer saber em que chão vai pisar, para
assumir seu compromisso de forma livre e consciente. Então, Gabriel lhe explica sobre a concepção virginal, sob ação do Espírito
Santo.
Por fim, Maria responde com
firmeza: “Eis aqui a servidora do
Senhor”. Quando adulto, Jesus se
apresenta “como aquele que serve”. Sua mãe já vive esta atitude
do Mestre. Ela não quer ser rainha nem se deixa levar pelo orgulho e pela vaidade. Simplesmente, quer servir a Deus. Por isso,
completa a sua resposta, dizendo:
“Eu quero que se faça em mim segundo a sua vontade”. (Lc 1,38).
Que Maria, a jovem de Nazaré,
nos ensine a dar um sim consciente a Deus. Amém!
Fonte: Revista de Aparecida

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

SABER ESPERAR...

No mundo de hoje, é notório,
de modo geral, não sabemos esperar.Queremos tudo “pra ontem”, como se fosse possível antecipar os acontecimentos e diminuir o percurso.
Na sociedade consumista que
nos domina, paciência está em
extinção. Estamos sendo condicionados a buscar a satisfação
instantânea de nossos desejos
e com isso estamos deixando de
lado o delicioso sabor da espera...
Como é gostoso esperar...enquanto esperamos, pensamos
naquilo que está por vir, imaginamos como será aquilo ou aquele que vai chegar. O tempo da
espera é tão bonito que, em sua
perfeição, a natureza estabelece prazos para que novas vidas
venham ao mundo e, enquanto
uma mãe aguarda o nascimento de seu filho, tem a oportunidade de preparar-se para este
acontecimento que mudará toda a sua história.
Assim também acontece neste tempo de advento, de preparação para o Natal, em que aguardamos a chegada do Filho de
Deus que veio ao mundo, assumindo a condição humana, para nos trazer nada mais que a
salvação.
Como estamos nos preparan-

do para este momento? Estamos degustando deste tempo
de espera, limpando nosso coração e revendo nossas atitudes
para que Ele encontre em nosso meio um espaço digno de Sua
grandeza, ou, seguindo as orientações deste mundo onde o materialismo impera, estamos correndo, correndo, comprando,
comprando e perdendo a chance de celebrar um Natal de verdade?
Ainda há tempo... Vamos
mudar o caminho, vamos dizer
não ao efêmero e acolher o
maior de todos os presentes:
o Deus Menino que vai chegar.
Vamos fazer desta espera a
oportunidade de exercitarmos
a paciência, a tolerância, a humildade. Vamos varrer a casa,
limpar o espírito de ressentimentos, desânimo, intolerância. Vamos trocar a toalha da
mesa pra receber a visita que
vai chegar. Vamos tomar um
banho caprichado de alegria,
esperança e coragem para recomeçar. Vamos vestir a melhor
roupa, acatar apenas os melhores pensamentos e sentimentos . Enfim, vamos entender que a beleza do trajeto é
tão importante quanto o momento da chegada. Bom advento, boas esperas!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

A MAKE IDEAL PARA A FESTA
DA EMPRESA NO FINAL DO ANO

Fim de ano é sinônimo de celebração, e a tradicional festa de confraternização da empresa entra no
calendáriodascomemorações.Para
a ocasião, vale apostar em um visual mais elaborado do que o usado
no dia a dia, para fugir da seriedade
do ambiente de trabalho. Para escolheramaquiagemidealénecessário
levar em consideração qual será o
local e o horário do evento, além de
seu estilo pessoal. Caprichar na produção mostra a importância dada à
festa, mas não convém exagerar na
make, afinal são seus colegas de trabalho que estarão presentes.
A melhor opção para qualquer
tipo de festa é apostar em maquiagens mais leves, com um visual clássico,escolhendoapenasumaregião
do rosto para dar destaque. Toda
make deve começar por uma pele
bempreparada,eabasefluidaéidealparacobririmperfeições,aliadaao
corretivo, para apagar manchas e
olheiras,eaopófinalizador,paratirar
oexcessodebrilho.Valeinvestirtambém no iluminador em pontos estratégicos,comoocantointernodos
olhos, a linha abaixo das sobrancelhas, o osso do nariz e as têmporas.
Amáscaraparacíliosfuncionaem
todo tipo de maquiagem e pode ser
utilizadaemqualquerocasião,afinal,
seuefeitodeabriroolharéindispen-

sável. As sobrancelhas também são
de grande importância neste look, e
devem estar bem cuidadas, definidas e levemente arqueadas, para
formar uma moldura para os olhos.
O blush dá uma leve coloração e cria
um ar de saudável para rosto, o pêssego é a melhor opção para as branquinhas, já o bronze é o ideal para
morenas.
Se o evento for durante o dia, opteporrealçarosolhoscomcoresclaras e discretas. Aposte nos tons opacos, como a paleta de marrom, ou,
sepreferiralgomaiscolorido,dêpreferênciaaostonspastel.Crieumleve
esfumado com a cor de sua preferência apenas na área da pálpebra
móvel. Caso opte por realçar os lábios, vale investir em cores vibrantes
ealegres,quenãosejamtãoescuras,
como o rosa pink ou o coral alaranjado.
Já para ocasiões a noite, o brilho
ébem-vindo.Caprichenoolharmais
marcadocomsombrasescuras,evaleapostaremtonscintilantesoumetalizados. O lápis preto marcando a
linha d'água dá mais profundidade
e dramaticidade ao olhar. Para o batom, cores clássicas como vermelho
e vinho estão liberadas. Lembre-se
de preparar os lábios com primer e
contorná-los com lápis antes de colori-los.
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Câmeras de vigilância do “Olho Vivo” serão
instaladas em breve em São Lourenço

Reunião entre PM e Prefeitura discutiu projeto

As câmeras de vigilância do
projeto Olho Vivo, bem como
toda a estrutura para o funcionamento do videomonitoramento do centro da cidade,
serão instaladas no início do
ano de 2017. Em reunião realizada na sede do 57º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais, em São Lourenço,
com a participação do comando do batalhão, do prefeito
municipal e representantes
de entidades representativas
de classe e da sociedade civil
organizada, foi feito o anúncio da conclusão da licitação
para a execução dos serviços.
Na primeira fase, serão instaladas 16 câmeras no centro
da cidade.
Na reunião, o Comandante
do 57º BPMMG esclareceu
vários pontos do projeto, desde as ações realizadas para a

celebração do convênio, e
consequente obtenção dos
recursos financeiros, até a
homologação da empresa vencedora da licitação realizada
pela prefeitura. De acordo
com o comandante, a aparente demora dos trâmites
ocorreu, principalmente, pelo cuidado e a preocupação
com a qualidade dos serviços
e as especificações técnicas
dos equipamentos. A explicação foi corroborada pelo
Diretor de Planejamento, Orçamento e Gestão da prefeitura, que explanou sobre o
andamento das ações para a
execução do projeto. Por causa da utilização de cabos de
fibra ótica, haverá a necessidade de negociação com a
Cemig e aprovação da Anatel.
As demais ações estão sendo
providenciadas pela Polícia

DOM ZECA
A notícia é...

Militar e pela Prefeitura Municipal.
O prefeito também teceu
comentários sobre a implantação do sistema, falando sobre a importância do projeto,
que facilitará o trabalho não
só da Polícia Militar, mas também das demais forças de segurança pública e de setores
da prefeitura, ligados à Diretoria de Fiscalização e Regulação Urbana. Segundo o prefeito, os trabalhos serão de
forma integrada, inclusive
utilizando o projeto de georreferenciamento realizado
pelo Saae. Ele agradeceu a
participação das entidades
representativas de classe e
da sociedade civil organizada
no apoio ao projeto e obteve
deles o compromisso de parceria futura, para instalação
de mais câmeras.
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Obrigada, Hospital São Lourenço!

“Nossa filha nasceu de 24 semanas, no dia 7 de agosto deste ano,
pesando 735 g e medindo 30 cm;
muito pequena pra vir ao mundo;
para muitos, nem sobreviveria, talvez teria várias malformações... Mas
para Deus era só uma questão de
tempo. Apesar da extrema prematuridade, nasceu perfeita, tudo formado, mas teve que ir para a UTI
Neonatal e precisou passar por uma
cirurgia, para fechar o canal do coração. Correu tudo bem, mas não
fechou por completo; assim, foram
feitas mais quatro cirurgias. Tadinha
da nossa pequena... Mas a cada cirurgia ela estava mais forte - e se
recuperava muito bem. Precisamos
esperar 28 dias para, enfim, segurá-la em nossos braços; quem é mãe
sabe como é bom ter o filho pertinho. Nossa, passamos por tantos
momentos difíceis... Quantas vezes
as enfermeiras me consolavam, com
palavras positivas; acredito muito
que era Deus a usá-las. Em nenhum
momento perdemos nossa Fé, pois
sabíamos que Deus ouvia nossas
orações e as de tantas outras pessoas que pediam por nós. Após três
meses, ela ainda entubada e os médicos tentando, várias vezes, retirar
o oxigênio, sem sucesso. Então haveria uma última tentativa e, caso
não desse certo, seria preciso nova
cirurgia para ela conseguir respirar.
Até que, em 8 de outubro, ao completar três meses de vida, Sophia
surpreendeu todos: tirou o tubo
com as próprias mãozinhas - exatamente da forma que Deus iria agir,
como eu havia falado às enfermeiras. Ela ficou muito bem e começou
a ser estimulada a mamar, mas aqui
também houve dificuldades. Para
ela conseguir mamar, cogitaram mudar o tipo de leite, os horários de
amamentação e, em último caso,
umaintervençãocirúrgica.Maisuma
vez, Sophia surpreendeu a todos,
começando a mamar bem, novamente com a mão de Deus. Após
ver, na UTI, Deus fazer milagres em
vários bebês, minha Fé só aumen-

tou a cada dia e ficamos ali, firmes,
esperando o dia que Ele prepararia
para irmos pra casa. Até que, após
172 dias, o dia tão esperado chegou.
Que alegria! Valeu a pena cada minuto de espera: ela está ótima, pesando 2,7 kg e medindo 46,5 cm.
Só temos a agradecer a Deus por
ter cuidado de nós e principalmente dela; aos nossos familiares pelo
apoio e orações; a nossos pastores
e irmãos da CADB; à dra. Natália
Paiva A. Cabral, que nos socorreu e
preparou tudo para irmos ao Hospital São Lourenço; à equipe do Samu, que nos levou; ao Hospital São
Lourenço, por ter nos recebido; aos
médicos e enfermeiras da Maternidade, que carinhosamente cuidaram de mim; à Casa da Gestante e
Puérpera e suas enfermeiras, que
me acolheram e me apoiaram mui-

Basílica

to; aos médicos que, muitas vezes, não sabiam mais o que dizer,
mas fizeram o melhor e deixaram
Deus usar suas mãos; às queridas
enfermeiras, nossas mães que
dormiam com minha pequena no
colo e se revezavam só para não
deixá-la chorar; aos amigos da
Faculdade de Administração, da
Silva Alto Peças e aos que sempre
mandavam mensagens... Só Deus
pode retribuir, a todos, por tudo
o que fizeram por nós. Hoje podemos dizer: o Milagre veio na
hora certa, porque Deus tem um
tempo para cada coisa. Nosso
muito obrigado!”, Larissa Dayane
Pereira Silva (que, ao lado do papai André de Souza Batista, está
radiante em casa, junto à filha
Sophia Vitória Silva Souza) - Baependi/MG

Aniversário

maestromartins@yahoo.com.br

Aniversário

Tatiana Dias, comemorou
mais uma primavera no último
dia 11.
Desejamos a aniversariante,
votos de paz, saúde e prosperidade. Que Deus lhe abençoe
e lhe conceda vida longa e feliz!!!

Neste dia 23, às 19:00 horas, Missa Solene da Instalação
Canônica da Basílica de São
Lourenço Mártir.
Presidirá a celebração o Bispo Diocesano, Dom Pedro Cunha.
Vamos prestigiar este momento de fé, devoção e de alegria para toda comunidade católica de São Lourenço.

Bebê da semana
Falcimento

Falecimento

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

EXPEDIENTE

Enviamos nossas condolências ao amigo Emídio Ferreira
, funcionário da Prefeitura, e
demais familiares, pelo falecimento de seu irmão Lourenço
Alves Ferreira, ocorrido dia 15
último na cidade de Caxambu.
Que Deus console cada coração desta família. Paz a sua
alma!!!

Quem comemorou mais um
niver neste dia 16 último, foi
nosso amigo Luciano Fernandes, o grande Tiano do Supermercado Carrossel, a quem enviamos milhões de felicidades,
repletas com as mais preciosas
bençãos de Deus.
Parabéns Tiano!!!

Com imenso pesar, noticiamos o falecimento do Cardeal Paulo Evaristo Arns, Arcebispo Emérito de São Paulo, ocorrido no
último dia 14.
Louvemos e agradeçamos ao “Altíssimo, onipotente e bom
Senhor” pelos 95 anos de vida de Dom Paulo, seus 76 anos de
consagração religiosa, 71 anos de sacerdócio ministerial, 50 de
episcopado e 43 anos de cardinalato.
Glorifiquemos a Deus pelos dons concedidos a Dom Paulo,
e que ele soube partilhar com os irmãos. Louvemos a Deus pelo testemunho de vida franciscana de Dom Paulo e pelo seu
engajamento corajoso na defesa da dignidade humana e dos
direitos inalienáveis de cada pessoa.
Agradeçamos a Deus por seu exemplo de Pastor zeloso do
povo de Deus e por sua atenção especial aos pequenos, pobres
e aflitos. Dom Paulo, agora, se alegre no céu e obtenha o fruto
da sua esperança junto de Deus!
Dom Paulo Evaristo, era grande amigo da cidade de São Lourenço, onde pelo menos duas vezes ao ano, vinha se tratar com
nossas águas minerais.

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.

Emanuel Medeiros Balde, é
nosso Bebê da Semana.
Emanuel nasceu no último
dia 05 de novembro, e é filho
de Rafael Balde da Silva e Kathellen Vanessa Medeiros Balde.
São seus avós: Francisco Gonçalves da Silva e Zeli Balde da
Silva/ José Zacarias Medeiros
e Célia Ribeiro Medeiros
Que Deus o abençoe e lhe
dê muita saúde!!!
Parabéns aos papais pelo lindo garoto!!!

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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Igreja de São Lourenço Mártir agora é basílica

A Igreja Matriz de São Lourenço Mártir recebeu o título
de Basílica Menor de São Lourenço. A celebração de instalação canônica será no próximo dia 23 de dezembro, às
19h, com missa presidida pelo Bispo da Diocese da Campanha, Dom Pedro Cunha Cruz.
Como preparação, a Paróquia
São Lourenço Mártir realizará
um tríduo nos três dias que
antecedem a celebração, sempre às 19h.
Basílica Menor é um título
honorífico concedido pelo Papa a igrejas consideradas importantes por várias e dife-

rentes razões, sendo as principais: veneração que lhe devotam os cristãos, transcendência histórica e beleza artística de sua arquitetura e
decoração. Esse título é importante para a paróquia e
para a cidade porque marca
historicamente tanto a Igreja
como a cidade de São Lourenço. No mundo, existem cerca
de 1.700 basílicas menores.
Com o título de “basílica maior”,
são quatro, todas situadas na
cidade de Roma: São Pedro,
São João de Latrão, Santa Maria a Maior e São Paulo Extramuros.

Pe. Bruno Graciano destaca a importância deste título
para a Paróquia São Lourenço
Mártir. “A Igreja cresce por
poder receber dentro da Diocese da Campanha mais uma
Basílica. Ela será a terceira de
nossa Diocese. Temos a Basílica de Nossa Senhora da Conceição em Conceição do Rio
Verde, Basílica de Nossa Senhora das Dores em Boa Esperança e agora teremos a
Basílica de São Lourenço. É
uma oportunidade para os fiéis melhorarem a união a Deus,
reforçarem os vínculos de amizade com o Senhor e sobre-

tudo buscar a santidade. A
Paróquia recebeu a notícia
com muita alegria”. Fazendo
suas considerações finais, Pe.
Bruno deixa um recado aos
fiéis de São Lourenço. “Deixo
meu abraço a cada um pois
tenho certeza que da mesma
forma como eu, pároco, fico
feliz, cada são-lourenciano
também se alegra e certamente nossa Diocese, por meio do
nosso bispo por este título
que juntos recebemos. Quero
reforçar o convite para que
todos estejam presentes na
celebração eucarística dia 23
de dezembro, às 19h”.
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Polícia Civil de São Lourenço
adere à paralisação nacional

Márcio Araújo da Silva, policial civil presidente do SINDPOL

A Polícia Civil de Minas
Gerais, inclusive a de São
Lourenço, paralisaram parte
de suas atividades na tarde
da última quinta-feira (15).
Quem recebeu nossa reportagem para maiores esclarecimentos foi o policial
civil Márcio Araújo da Silva,
diretor do SINDIPOL-MG (Regional Pouso Alegre).
A paralisação se deve tratamento diferenciado que
corporações militares vem
recebendo do Governo Fe-

deral, como a PEC 287 da
Reforma Previdenciária, tratando assim os policiais civis, federais e agentes penitenciários de forma diferente em relação aos militares.
“É público e notório o tratamento diferenciado para com
os militares a nível de estado. Nós temos uma Polícia
Civil sucateada. Nós não queremos muita coisa. Também
não é por uma questão salarial. Como também não é
greve. Trata-se de uma pa-

ralisação pontual para chamar a atenção do Governo
Federal para que dê um tratamento melhor e reconheça o policial civil com mais
valor em todo o Estado de
Minas Gerais”, afirma o policial.
“Pedimos a colaboração
e compreensão de toda a população sabendo que estamos aqui para servi-los, mas
somos pais de família e cidadãos e temos que reivindicar nossos direitos”, conclui.

A Mineração Pouso Alto Ltda, torna público que obteve do Conselho Estadual de Política
Ambiental - COPAM, através do Processo nº (02076/2003/009/2015), renovação da Licença
de Operação, para a atividade de EXTRAÇÃO DE ÁGUA MINERAL OU POTÁVEL DE MESA no
município de Pouso Alto - MG, válida por 06 (seis) anos.
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Polícia deve investigar ligações de
pais suspeitos de trocar bebê
Conteúdo pode ajudar nas investigações do caso em São Lourenço.
Parente desconfiou do sumiço da criança e denunciou ao Conselho Tutelar.
A Polícia Civil deve entrar
com um pedido na Justiça para que as ligações e mensagens
dos celulares do casal de São
Lourenço ,suspeito de trocar a
filha de apenas 7 meses por
uma moto, sejam investigadas.
"Têm os celulares que foram
apreendidos que nós vamos
pedir judicialmente autorização para poder verificar realmente o teor das conversas,
das ligações, algumas mensagens, o whatsapp. Então, tudo
através de solicitação judicial.
Acreditamos que vamos conseguir demonstrar realmente
o que ocorreu de forma efetiva", disse o delegado Luciano
Belfort.
A criança foi encontrada por
policiais em Santa Rita do Sapucaí com outro casal, que também foi detido, nesta segunda-feira (12). A moto que teria
sido usada como moeda de troca foi apreendida e avaliada em
cerca de R$ 4,8 mil.
Segundo a polícia, os pais
não confirmaram a venda da
criança, mas disseram que estavam passando por dificuldades financeiras.
"Eles alegam da dificuldade
de criar a criança e que esse
casal teria dado algum tipo de
ajuda, mas eles não afirmam
a venda. Então, as investigações
têm que continuar no sentido
de comprovar realmente se foi
efetivada a venda ou se foi apenas uma entrega da criança por
uma suposta negociação. A

Delegacia em São Lourenço

princípio, tudo indica, pela gravidade do fato e pelas denúncias da forma que foram elaboradas que, infelizmente, teria ocorrido realmente o crime
do artigo 238", explicou o delegado.
Ainda segundo o delegado,
tanto os pais da criança como
o casal que teria ficado com o
bebê foram ouvidos e liberados porque não houve flagrante. A menina foi levada para
um abrigo, onde permanece
sob custódia do Estado. Se a
troca for comprovada, os pais
da criança podem perder a filha.
De acordo com o Conselho

Tutelar, a denúncia foi feita por
um parente do casal que desconfiou do sumiço da menina.
Em conversa com a conselheira tutelar, na presença da Polícia Militar, os pais entregaram
o endereço de onde a criança
estaria em Santa Rita do Sapucaí.
"Ela [a mãe] disse que estaria com essa senhora para ser
batizada por ela", disse Sandra
Silva Nascimento, conselheira
tutelar.
Até a publicação desta reportagem, a informação era de
que a família não tinha advogados constituídos. (Fonte: G1
Sul de Minas)
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Casa dos Meninos: solidariedade
e oportunidade para os jovens

Membros da Casa dos Meninos

A Casa dos Meninos de São Lourenço é uma entidade que dá apoio
e assistência às crianças e jovens
mais carentes. A Rádio Alternativa
e o São Lourenço Jornal estiveram
nesta semana no local para conhecer personagens que lá frequen-

tam e o trabalho que é realizado.
Fundada há mais de 30 anos, a
Casa dos Meninos tem como finalidade ser uma instituição modelo adequada às normas e leis
do município e tem como objetivo atender com qualidade crian-

ças e adolescentes em risco pessoal e social de São Lourenço e
jovens iniciantes ao trabalho.
Os jovens que lá frequentam
participam do programa Jovem
Aprendiz e Faixa Azul. A jovem Rita de Cássia participou do Jovem

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

Aprendiz e hoje e funcionária do
Carrossel Supermercados. “O projeto Jovem Aprendiz é um gigantesco passo para um profundo

avanço em direção à realização de
um sonho. A partir do momento
que fiz parte desta equipe conquistei muita coisa. Quando entrei
eu tinha 16 anos e trabalhava na
Unimed. Hoje estou em uma empresa muito bem conceituada que
é o Carrossel Supermercados.
Quando eu entrei no Jovem Aprendiz tinha a mente muito fechada
para o mercado de trabalho. O Jovem Aprendiz me fez abrir os olhos.
Gostei de participar do programa.
Hoje me sinto realizada profissionalmente. Com a ajuda dele conquistei muitas coisas e indico a todos os jovens passar por ele”, comenta a jovem.
Conversamos também com os
jovens Érik e Edgard que participaram do programa Faixa Azul. “A
oportunidade quando chega de
última hora sempre é bem-vinda.
A época estávamos precisando de
emprego e surgiu a oportunidade
de passar por uma entrevista para o Faixa Azul e estamos aqui até
hoje”, afirma Érik. Já Edgard nos
conta que sua história foi diferente. “Eu já era maior de idade e na
época estavam precisando de funcionário. Me dediquei bastante no
Faixa Azul e depois me transferiram para o setor administrativo
da Casa dos Meninos”. Os dois
afirmam que gostaram muito da
experiência e vão carregar consigo este aprendizado pelo resto de
suas vidas e recomendam esta
oportunidade para os jovens de

São Lourenço. “Em nossa cidade
há uma dificuldade de se encontrar o primeiro emprego. O Jovem
Aprendiz e a Faixa Azul são uma
grande oportunidade”, afirmam.
A Faixa Azul é um programa onde
os jovens atuam no Estacionamento Rotativo da cidade.
Quem também nos atendeu
foi o Capitão Adreílson da Polícia
Militar, um dos apoiadores da Casa dos Meninos. “Sou voluntário
aqui desde o ano de 2008 e hoje
sou presidente. Estamos acompanhando todo treinamento dos jovens da Faixa Azul e Jovem Aprendiz em São Lourenço. Atendemos
crianças carentes que ficam aqui
conosco recebendo um apoio depois que saem da escola e enquanto seus pais estão no trabalho. Temos atividades esportivas, oficinas
de desenho, dentre outros. O nosso principal projeto para 2017 é
aperfeiçoar o Jovem Aprendiz que
teve início no ano passado. Contamos com 52 jovens hoje e temos condições de receber até
190. Eles trabalham em grandes
empresas da cidade e estudam
aqui. Nosso objetivo é conduzir
a juventude ao mercado de trabalho com oportunidades e poder contribuir para o seu desenvolvimento intelectual e profissional. Queremos também expandir o Faixa Azul que um programa que acontece em São Lourenço há 11 anos”, comenta e
finaliza.
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Concerto Solidário de Natal Centro de Convivência do Idoso
encerra 2016 com festa
da PM emociona plateia

A Banda Musical da Polícia
Militar apresentou o 5º Concerto Musical Natal Solidário
na noite da última sexta-feira
(16) na Basílica Menor de São
Lourenço Mártir. O evento contou com a participação de músicos convidados, solistas e coral. Foi um belíssimo espetácu-

lo, sucesso de público. O preço
para a entrada foi um quilo de
alimento não-perecível que foram arrecadados para entidades filantrópicas de São Lourenço.
O Concerto Musical de Natal é uma iniciativa criada para
fortalecer os laços de amizade

e o comprometimento da Polícia Militar com a comunidade
a respeito da corporação e não
acontecerá apenas em São Lourenço. Este verdadeiro presente cultural dos militares acontece também em quatro cidades do Sul de Minas: Pouso Alegre, Itajubá, Extrema e Ouro
Fino.

O Centro de Convivência
do Idoso, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social, encerrou as atividades
desse ano com danças e apresentações musicais. Em clima
de festa e alegria, os participantes dos grupos cantaram

e dançaram músicas típicas,
folclóricas e natalinas.
O Centro de Convivência
do Idoso está situado na rua
Clóvis Reis, nº 350, no bairro
São Lourenço Velho. No local
são oferecidas e desenvolvidas, gratuitamente, diversas

atividades: dança de salão,
dança cigana, alongamento,
aula de artesanatos, informática, coral e seresta. Os participantes fazem caminhadas
e passeios e, durante o ano,
se apresentaram em vários
eventos da cidade.

Inteligência Emocional na Palestra: O Mineiro que vende
queijo pela Internet
Faculdade Victor Hugo

O tema abordado foi a Inteligência Emocional

O professor Vanderlei Bervian,
Mestre em Teologia Dogmática
(Concentração em Missiologia),
Especialista Pastorale della Comunicazione Social em Roma, Gradu-

ado em Filosofia e em Teologia, foi
convidado para ministrar duas palestras na Faculdade Victor Hugo,.
O tema abordado foi sobre “a
Inteligência Emocional”. Os alunos

e alunas que participaram juntamente com alguns professores
testemunharam uma exposição
clara e dinâmica sobre o tema proposto.

A palestra foi sugerida pela prof. Ticiana T. Malta
Os alunos da Faculdade Vic- sociais. Esta palestra foi sugetor Hugo lotaram o auditório rida pela Prof. da Faculdade
para participarem de uma pa- Victor Hugo Ticiana T. Malta
lestra motivacional sobre em- Lopes que também trabalha
preendedorismo, inovação, no SEBRAE (Regional Sul). Os
criatividade, internet e redes alunos se envolveram atenta-

mente com o palestrante e empreendedor Osvaldo Martins
de Barros Filho, da cidade de
Alagoa, que compartilhou sua
história de uma maneira bem-humorada e extrovertida.
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