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APAEs comemoram 60 anos
e mobilizam São Lourenço

A festa em comemoração aos 60 anos do Movimento Mineiro das APAEs movimentou São Lourenço no último ﬁnal de
semana. A cidade onde se instalou a primeira APAE do estado se mobilizou para homenagear as seis décadas de luta e
dedicação às pessoas com deﬁciência. (pág 07)

Comemoração

Pista de skate já é uma
Victor Hugo recebe aluna
Em sessão inédita, Câmara
entrega Título “in memoriam”(pág 04) realidade em São Lourenço (pág 04) que foi destaque no ENEM (pág 06)
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EDITORIAL Em defesa da
jornalismo@portalalternativa.com.br

cultura da paz

Reﬂexões que devem ser feitas por todos os brasileiros
O Conselho Permanente da Conferência
Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB) voltou a
manifestar sua apreensão em relação à
grave instabilidade institucional pela qual
passa o país, considerando que a situação
exige dos três poderes
da República o cuidado para preservar os
fundamentos da democracia e para propor ações que assegurem e ampliem os direitos sociais já conquistados.

alertou que as turbulências na vida socioeconômica e política
brasileira não devem
ser usadas para desviar
a atenção de propostas que, em avançada
tramitação no Congresso Nacional, podem
afetar diretamente as
populações mais vulneráveis do país.

aos jovens uma situação da qual são mais
vítimas do que autores. Dos 56 mil assassinatos ocorridos no
Brasil em 2012, segundo o Mapa da Violência 2014, 30 mil (53,5%)
foram de jovens, dos
quais 77% eram negros, sustenta a CNBB.

Uma das preocupações da CNBB é a Proposta de Emenda Constitucional (PEC 171/1993)
que trata da redução
da maioridade penal.

ciedade para seus efeitos e consequências,
a CNBB defende que
é preciso promover a
cultura da paz pela não
violência e investir em
políticas públicas eﬁcazes para toda a população. Também ressalta a importância de
apostar em medidas
socioeducativas, em
políticas para a juventude e no fortalecimento da família - com educação e qualidade de
vida - como medidas
eﬁcazes na busca do
ﬁm da violência.

MONS. JONAS ABIB

VERA GANNAM

A entidade aprovou
nota sobre projetos
que, na avaliação dos
bispos, ameaçam conquistas e direitos. E

Outra preocupação
refere-se ao projeto
de lei 3722/2012 que,
na prática, revoga o Estatuto do Desarmamento, facilitando o acesso
às armas com o argumento de que a segu- Insistir que a prisão rança está no arma- São reﬂexões que dede adolescentes infra- mento das pessoas.
vem ser feitas por todos os brasileiros em
tores seja caminho de
solução para a violên- Ao analisar tais pro- geral e pelos sãolourencia no país é atribuir postas e alertar a so- cianos em particular.

Maria Nossa Mãe

Reﬂexão

Você está sofrendo
perseguições?

Assim como Jesus sofreu perseguições, também aqueles que
O seguem as sofrerão.
Aí está nosso adestramento:
o Senhor não tem receio de nos
fazer passar pela provação.
A única maneira de criarmos
têmpera e nos tornarmos os
valentes guerreiros de que Ele
precisa é passarmos pela prova, por perseguições.
Não estranhe: os combatentes de Deus passam por muitas
tribulações. Eles são testados

no fogo da provação.Não é possível ser cristão e não ser perseguido. Quem não passa, como Jesus, por perseguições não
vive um autêntico Cristianismo.
Jesus nos mostra isso como
bem-aventuranças: “Felizes sois
vós quando vos insultam, vos
perseguem. Com efeito, perseguiram os profetas que vos precederam. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus”.Aguenta ﬁrme, meu ﬁlho, minha ﬁlha!

Mensagem de
Nossa Senhora
Queridos ﬁlhos!
Minha oração, também
hoje, é para todos vocês, especialmente para aqueles
que se tornaram dutos de
coração aos meus apelos.
Vocês vivem dias de graça e
não tem consciência dos dons
que Deus lhes dá, através da
minha presença. Filhinhos,
decidam-se, hoje também,
pela santidade e imitam os
santos destes tempos e verão que a santidade é uma
realidade para todos vocês.
Regozijem-se no amor, ﬁlhinhos. (25/10/2015)
Mensagem
em Reﬂexão
Aos olhos de Deus vocês
são insubstituíveis e irrepetitíveis - a alegria de Deus
neste mundo.
Somos exclusivos. Deus
não repete as criaturas humanas, porque as fez com
características próprias, com
sua maneira de ser, com personalidades diferentes.

Nem os gêmeos são absolutamente iguais, embora
ﬁsicamente comparados parecem idênticos. Pois bem!
A Santíssima Virgem Maria,
a obra prima da criação, é o
modelo exemplar do que
Deus é capaz, quando deseja realizar uma proeza extraordinária. Já no começo da
criação, disse a Santíssima
Trindade:
Façamos o homem à nossa
imagem... e deu-lhe um lugar
especial entre todas as criaturas saídas de suas mãos.
Criada uma companheira para não deixa-lo só, colocou-os
no Paraíso para ali viverem
para sempre. Infelizmente,
cometeram o pecado da desobediência e toda a geração
ﬁcou contaminada por essa
falta de nossos primeiros pais.
Diz essa mensagem que
somos irrepetitíveis, quer
dizer, aos olhos do Senhor
e no Seu Coração todos somos amados, muito amados,
embora nem todos se comportam como Ele desejaria
e todos merecessem o nome de ﬁlhos do Altíssimo.
Fonte: Informativo Rainha da Paz

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

Muito obrigada...
Quando a conheci jamais
imaginaria o quanto aprenderia com a nossa convivência e quanto a amaria e também seria amada...
Hoje, quero lhe dizer muito
obrigada...
Obrigada por seu exemplo
de humidade, por ser essa
mulher simples e ao mesmo
tempo especial. Obrigada por
ser uma mulher de verdade,
que, assim como Maria, disse
Sim ao amor e à vida, conﬁando plenamente em Deus e levando em seus gestos a certeza de que Ele está ao seu
lado, protegendo, amparando
e concedendo-lhe forças para
cumprir bem a sua missão.
Obrigada por me mostrar a
cada dia que Nada é impossível ao que crê, por sempre
oferecer o melhor de si, colocando amor em tudo o que
faz e sabendo transformar a
lágrima em puriﬁcação e a
derrota aparente em vitória,
provando que longe é apenas
um lugar que não existe.
Obrigada por nadar contra
a correnteza e me provar que,
num mundo onde a gente é

treinado para o comodismo,
é necessário assumir a condição de autores de nossa história, descruzar os braços e lutar com todas as forças físicas
e espirituais para transformar
as situações a nossa volta.
Obrigada por esta lição: Quem
não vive para servir, não serve para viver e que quanto
mais nos doamos, mais recebemos.
Obrigada por todo amor dispensado a nós, sua família,
por ser nossa mãe, nossa amiga, nossa guia, nossa guardiã
e nossa principal defensora...
Agradeço a Deus pela chance de conviver com a Dona
Alzira: dona de valores éticos,
morais e cristãos que o mundo moderno não reverteu...
dona de uma espiritualidade
e uma conﬁança em Deus que
tem sido seu sustento na caminhada, dona de uma sabedoria sem igual e de um coração enorme, onde sempre
há lugar para acolher a mais
alguém.
Parabéns, Dona Alzira: dona de toda minha admiração
e reconhecimento!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Batom, tudo!

O tom do batom é muito importante numa maquiagem e
responsável pelo sucesso da
mesma.
Esta semana trouxe às leitoras as cores que bombarão na
estação mais fria do ano – tons
fortes e marcantes. As cores
vão desde os tons de vermelho
fechado, vermelhos sangue, vinho, marrom e roxo.

Para compor o look com um
batom escuro é preciso ter bom
senso. A maquiagem diz muito
sobre você e sua personalidade. Ela é a sua identidade! Para não errar, sugiro uma pele
muito bem feita, harmonizando
a cor dos olhos e, preferencialmente, suavizando para não
pesar o visual.
Arrase nas cores, chicosa!

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS IANA LTDA,
CNPJ 06.296.177/0003-25, pertencente a AMAURI
PINTO COSTA, CPF 412.255.626-00, por determinação do CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL – COPAM, torna público que solicitou a “REVALIDAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO EM CARÁTER
CORRETIVO”, através do processo nº 11921/2015,
para a atividade de “Formulação de Rações Balanceadas e de Alimentos Preparados para Animais”,
situada na Rodovia dos Bandeirantes, KM 06, Bairro
Estiva, Itanhandu, MG, CEP 37464-000.
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DOM ZECA

Casamento

CARLOS LOURENÇO

A notícia é...

Falando Sério

maestromartins@yahoo.com.br

colunafalandoserio@yahoo.com.br

Aniversário
Queremos parabenizar nossa amiga Célia Shiguematsu Freitas Lima, que no último dia 16, completou
mais uma primavera.
Desejamos felicidades, saúde e paz.Rogamos a Deus, que lhe
conceda vida longa e
feliz!!!

Sissi e Daniel, se uniram em matrimônio no último dia 04, em
uma linda cerimônia na Igreja Matriz de São Lourenço, presidida por Frei Felipinho. Aos noivos desejamos milhões de felicidades. Que Deus os abençoe!!!

Falecimento
A Diocese da
Campanha, perde mais um de
seus grandes sacerdotes, Padre
Gilberto Paganelli
Junqueira, falecido na tarde do
último dia 14,
quando nossa
Igreja celebrava
os 122 anos da
Páscoa deﬁnitiva
da Beata Nhá Chica. Padre Paganelli, grande homem e colecionador de grandes amigos, os quais
se ﬁzeram ao longo de sua caminhada sacerdotal, por todos os
cantos deste rincão. Quando o encontrei dias atrás, já debilitado, a primeira pergunta que me fez: Como estão os corais???
Padre Paganelli, era amante de uma boa música. Não podia faltar em seu repertório os clássicos de Giusep Verdi. Por muitos
anos, foi Pároco na cidade de Virginia e Soledade de Minas.
Nossos sentimentos à Família Paganelli, e também ao Sr. Bispo
Dom Pedro Cunha, e aos Padres de toda Diocese. Seu corpo foi
sepultado na cidade de Conceição do Rio Verde, sua terra natal.
“Combati o bom combate, entreguei minha vida e guardei a
fé!!!” Descanse em paz Padre Paganelli!!!

Religião

Irmandade do Santíssimo Sacramento,da Paróquia de São Lourenço, participaram de um encontro em Aparecida, dia 19 último. Abraço a todos!!!

Ressocialização

EXPEDIENTE

Aconteceu em Belo Horizonte no último dia 10, a
final do concurso Miss Prisional, onde dez candidatas representantes das regiões do Estado, que desfilaram para um grande público, na Penitenciária Feminina Estevão Pinto. A
campeã do concurso foi a
detenta Marcella Moreira
Gagnani, que cumpre pena
no Presidio Feminino de
São Joaquim de Bicas II, região Metropolitana de Belo Horizonte. Esse trabalho
da Superintendência de
Atendimento ao Preso, vem
de encontro a ressocialização, humanização e a auto
estima das mulheres privadas de liberdade.

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

Sugestões para o Festival de Inverno

Falecimento

O Calçadão I esta apertado e cheio de mesas inviabilizando
a colocação de pequenos shows no local, por isso sugiro que
utilizem o espaço central do calçadão II, para a realização do
Festival de Inverno da cidade. É uma área plana e ampla, que
tem as melhores condições de acondicionar mesas, tendas e
cadeiras, proporcionando uma área nobre e segura para eventos. O local tem a possibilidade de proporcionar sanitários (SECTUR) e uma vista maravilhosa do parque. Espero que a SECTUR
retire o evento da Praça João Lage e o leve para o Calçadão II.

Pagar pela Faixa Amarela?

Com pesar, comunicamos o falecimento da Professora Vera
Maria Junqueira Lage, ocorrido dia 06 de junho. Vera, deixa
saudades no coração de todos àqueles que com ela conviveu.
Queremos aqui, expressar nossos sentimentos a todos os familiares, irmãos, sua mãe Suzi Junqueira, em espcial a seu esposo
Marco Aurélio Bastos Lage, e seus ﬁlhos João Batista e Jaqueline. Que a misericórdia de Deus, seja o bálsamo para aliviar a
dor da separação. Paz a sua alma!!!

Falecimento
“... A morte não existe.
Apenas passei para o outro
lado do caminho!” Com pesar, registramos o falecimento prematuro de Iandra Schmidt Munhos, ocorrido dia
16 último. Amada e querida
por todos os que com ela
conviveu. No trabalho, Laboratório Center Med, ﬁcou
o vazio, que só o tempo irá
preencher esta página de
saudades. Quero externar
meus sinceros sentimentos,
a todos os familiares, em
especial a seus pais Maria
Lúcia e Luiz, e também ao seu irmão e meu amigo, Agente Penitenciário, Diogo Munhos. Que a misericórdia de Deus, seja o
bálsamo necessário para aliviar a dor da separação. Descanse
em paz Iandra!!!

Em São Lourenço as faixas amarelas viraram festa e se multiplicam demasiadamente, por ai!
Todos sabem que o espaço público pertence a todos e não
são de propriedade de alguns comerciantes. Tenho visto tal de
reservar espaço público para estacionamento particular de vários comércios e isto está errado. Acredito, que se um determinado comércio quer ampliar a área de seu estabelecimento ele
deve pagar por isso. A prefeitura deve cobrar de todas as pessoas que reservam uma faixa amarela para si. Se alguns comerciantes reservam uma área de faixa amarela para seus clientes
criando assim um prolongamento do seu estabelecimento, esse espaço deve ser pago. Com certeza, se a prefeitura aplicar a
cobrança, essas áreas vão começar a diminuir na cidade.

Memorial Presidente Tancredo Neves

Música

Aconteceu no dia 04 de junho na Fundação Cimas o Concerto “ La Notte Di Vivaldi” com a Orquestra de Câmara Circuito
Das Águas. A OCCA é composta por músicos são lourencianos:
Igor Dutra, Leonardo Halfeld (violino); Isabella Andrade, Clarissa A. Castro (viola); Danilo de Castro (violoncelo); Anderson
Bacha (contrabaixo); João Amorim, Thais Noronha (ﬂauta transversal) e José Corino, Ricardo dos Santos (Clarineta). Parabéns
a todos, e sucessos sempre!!!

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra. Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo. Jornalista Responsável: Luciana Dutra
Henriques. Diagramação: Marcio Vinícius Gouveia. 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.

Quem teve a oportunidade de conhecer o Memorial Presidente Tancredo Neves idealizado e construído, pelo Dr. José
Maria Ribeiro vai entender porque defendo a sua reforma e reabertura. É um monumento cultural muito importante para nossa cultura. São vários andares destinados a nossa cultura, onde
a história de Minas até a morte do Presidente Tancredo Neves
são tão bem retratadas, através dos lindos quadros do artista
Benigno Ribeiro. Além de um passeio cultural encantador, as
pessoas desfrutavam do alto de sua torre, uma vista de 360º da
cidade de São Lourenço. A cidade deveria investir no retorno
deste maravilhoso atrativo, que hoje tanta falta faz para o turismo cultural da cidade.

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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Em sessão inédita, Câmara
Pista de skate já é uma
entrega Título “in memoriam” realidade em São Lourenço

Em sessão solene realizada
no ﬁnal da reunião ordinária
de segunda-feira (20), a Câmara Municipal de São Lourenço,
fez a entrega do Título de Cidadã Honorária de São Lourenço concedido à saudosa professora Maria Clara Guimarães.
De forma inédita, a homenagem foi “in memoriam”, visto
que a agraciada faleceu alguns
meses após a aprovação do Decreto Legislativo que lhe concedeu o título. O “diploma” foi
recebido por Frederico Guimarães Matos, ﬁlho caçula da homenageada, na presença dos
irmãos e demais familiares participantes da solenidade.
O fato de, pela primeira vez
na história da cidade, um Título de Cidadão ter sido entregue
“in memoriam” se deve à solicitação do vereador Carlinhos
Sanches, proponente da honraria. Segundo o vereador, a
solenidade teve por objetivo

concluir a condecoração, iniciada com a aprovação do decreto, dando a oportunidade à
família de participar da homenagem. “Com o falecimento da
amiga Maria Clara antes de receber solenemente o título,
pensei: por que não fazer uma
homenagem póstuma?”, disse
o vereador. “Após a aprovação
da Mesa Diretora da Casa, com
a anuência dos nobres pares,
ﬁzemos a reunião solene e demos a oportunidade aos familiares, em especial aos ﬁlhos,
de participarem da homenagem”, concluiu Carlinhos. De
acordo com o jornalista Manoel Guimarães, irmão da homenageada e orador em nome da
família, “o ato foi muito mais
que uma homenagem, foi um
reconhecimento ao trabalho
realizado pela Maria Clara em
São Lourenço”.
O prefeito Zé Neto, em discurso emocionado, citou as qua-

lidades da professora Maria Clara, estendendo a homenagem
aos ﬁlhos. E, citando fatos do
passado, mencionou os pais e
irmãos da homenageada, enfatizando a história do casal Moacyr Guimarães e Terezinha Nogueira em São Lourenço, destacando o trabalho social realizado por D. Terezinha. “O casal
Moacyr e Terezinha, na Federal,
era referência em trabalho em
prol da cidade, especialmente
na área social, onde a Terezinha
foi uma verdadeira enfermeira,
em atendimento aos mais necessitados”, frisou o prefeito.
Além da participação dos ﬁlhos Leonardo, Fernando, Samantha e Frederico, e da neta
Maria Clara, a solenidade contou com as presenças dos irmãos e amigos da homenageada. E, compareceram, ainda,
representantes do Executivo
Municipal e algumas lideranças
políticas e empresariais.

A sonhada pista de skate de
São Lourenço já é uma realidade. Ela foi construída na praça
Dr. Humberto Sanches e, mesmo antes de ser executado todo o projeto, está sendo utilizada pelos praticantes do esporte. A parte executada é referente ao convênio realizado entre
a prefeitura e o governo do Estado, no valor total de R$ 77.621,95.
O Estado liberou R$ 50.000,00

e a diferença será paga com recursos próprios do município.
A construção da pista de skate em São Lourenço é uma demanda antiga e a administração municipal vem tentando
atendê-la há algum tempo. A
maior diﬁculdade sempre foi
a obtenção dos recursos ﬁnanceiros necessários para a realização de uma obra que atendesse aos anseios dos skatistas.

E o referido convênio também
não contemplou todo o projeto proposto por eles. Por isso,
a parte pronta será inaugurada
e a prefeitura fará a prestação
de contas, conforme prevê a
legislação. E, posteriormente,
o restante das obras para a conclusão de todo o circuito, conforme o projeto apresentado
pelos skatistas e seus representantes, será realizado.
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Acesse o nosso Portal: almg.gov.br

SEJA VOCÊ
QUEM FOR, NÓS
TRABALHAMOS
MUITO
POR VOCÊ.

A Assembleia Legislativa se empenhou muito para superar os desafios de 2015.
No palco da democracia, o bom embate de ideias foi fundamental para enfrentar a crise econômica,
aprimorar o gerenciamento dos gastos no Parlamento e melhorar a vida dos mineiros.

MEIO AMBIENTE
- Instalação da Comissão Extraordinária das Águas
- Realização do seminário legislativo Águas de Minas III:
Os Desafios da Crise Hídrica e a Construção da Sustentabilidade
- Instalação da Comissão Extraordinária das Barragens
- Instalação da Cipe Rio Doce na 18ª Legislatura
- Realização da campanha Assembleia Solidária, destinada
à coleta de doações para as vítimas da tragédia de Mariana
- Aprovação do projeto de lei que reestrutura o Sistema
Estadual do Meio Ambiente – Sisema
- Aprovação da lei que fomenta o desenvolvimento da
produção e da comercialização de energia solar

SAÚDE E EDUCAÇÃO
- Aprovação da lei que garante o pagamento do piso salarial
nacional aos professores e aos demais profissionais da educação
- Criação do Programa Estadual de Transporte Escolar para
os alunos da rede estadual de ensino residentes na zona rural
- Aprovação do projeto de lei que permite a cirurgia de reconstrução
de mama pelo SUS
- Realização de ciclo de debates sobre a prevenção
ao uso de drogas
- Criação de comitês para orientar os magistrados na análise
de ações que buscam garantir medicamentos ou tratamentos
médicos negados pelo poder público ou por planos de saúde

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
- Aprovação da revisão do indexador que corrige a
dívida do Estado com a União
- Realização de ciclo de debates sobre a retomada do
desenvolvimento econômico de Minas Gerais

CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
- Instalação da Comissão Extraordinária das Mulheres
- Realização do ciclo de debates Perspectivas e Desafios
das Políticas de Direitos Humanos
- Realização da campanha Mais Mulheres na Política
- Oferta de cursos de formação política para mulheres
na Escola do Legislativo
- Instalação da Comissão Extraordinária do Idoso
- Realização da 12ª edição do Parlamento Jovem de Minas
- Realização de debate público sobre a redução
da maioridade penal
- Realização de debate público sobre genocídio
da juventude negra no Brasil
- Reforma da Praça da Assembleia
- Comemoração dos 20 anos da TV Assembleia,
a primeira TV legislativa do País

5

www.sljornal.com.br

6

DOMINGO, 19 DE JUNHO DE 2016

Do desempregado e do empreendedor Faculdade Victor Hugo recebe
Podemos discutir milhões de
razões do desemprego no país,
no estado, no município, onde
quiser. O fato é que temos 12
milhões de desempregados no
Brasil, e aproximadamente um
e meio milhão, em Minas. O
desemprego não é estatística,
são pessoas, famílias, crianças.
São nossos vizinhos, amigos,
conhecidos. E há uma parte
triste do desemprego: a falta
de perspectiva de emprego. Ou
seja, você não o tem hoje, mas
também você não o tem a amanhã. E essa doença do tecido
social atinge todas as idades,
não discrimina nem pela raça
e nem pela cor.
As ilusões de que mudança
do governo, política ﬁscal austera, nova política econômica
e combate a corrupção vão mudar a perspectiva individual,
são enganadoras. Neste momento, tudo é prioridade, mas
criar oportunidades de trabalho, não é prioridade de nenhum
governo e de nenhum político.
Fala-se de tudo, mas não se fala de como vamos resolver esse, que é maior o problema
social e, consequentemente,
econômico do Brasil.
Mas mesmo não tendo uma
liderança que mude esse cenário, ou talvez o cenário por
milagre mude sozinho, muita
coisa pode ser feita. Começamos pela requalificação profissional. Esse papel cabe essencialmente aos serviços de
educação e sociais dirigidos
pelos empresários, ou seja o
Sistema S (SENAI, SESI, SESC,
SENAC, SENAR, SENAT, SEBRAE).
Estão eles, com honrosas exceções, cumprindo seu papel

e ajudando as pessoas a se requalificarem e encontrarem
seu lugar no mercado de trabalho ? Os modelos de educação que adotam são, na maioria, do século passado, sem a
qualidade e velocidade necessárias para se adaptarem ao
mercado. Mesmo sendo entidades dirigidas por empresários, têm pouco diálogo com
o mercado e investem seus recursos mais em projetos megalomaníacos de interesse de
grupos dirigentes, do que em
criação de oportunidade de
emprego.
O SEBRAE é outra historia.
Apesar de ser possuidor da mais
bem sucedida tecnologia de
criação de empregos qualiﬁcados, testado na Alemanha com
sucesso, que é a empresa simulada, só usa isso na Escola
Técnica de FormaçãoGerencial.
Não, essa tecnologia poderia
ser usada como um instrumento fundamental na criação de
novos empregos, empresários
e requaliﬁcação proﬁssional.
Nunca alguém mediu o efeito
da mudança de desempregado
para empreendedor do ponto
de vista econômico. Se os no-

vos empreendedores não forem bem preparados, mesmo
que mudem para serem motoristas de Uber, os problemas
só serão aprofundados mais
adiante, e não resolvidos.
A grande massa de desempregados não pode se tornar
empreendedora. Não há espaço econômico para todos,
e eles tem que ser nossa preocupação maior. Cabe urgentemente no espaço econômico um projeto que incluapolíticas de fortalecimento das
empresas existentes, criação
de novos empreendimentos,
atração de novos investidores,
e requalificação e educação
de mão de obra. Desçam (os
políticos e lideranças empresariais e sindicais)do pedestal
de projetos megalomaníacos
e bons para alguns, e comecem a resolver os problemas
das pessoas desesperadas à
procura de uma simples oportunidade: trabalho.
STEFAN SALEJ
CONSULTOR INTERNACIONAL
EX PRESIDENTE DE SEBRAE MINAS E FIEMG-FEDERACAO DAS
INDUSTRIAS DE MINAS GERAIS

Lactalis do Brasil – Comércio, Importação e Exportação
de Laticínios Ltda, CNPJ 14.049.467/0009-98, torna público que obteve do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, através do processo administrativo nº
00163/1988/008/2013, Licença de Operação Corretiva
nº 50/2016 – SM, para atividade de Preparação do Leite
e Fabricação de produtos de Laticínios, autorizando a continuidade da operação, de acordo com planos, programas
e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle
ambiental e demais condicionantes, localizada na Rodovia BR 354, Km 47, Bairro Rural Vidinha, no Município de
Pouso Alto, no Estado de Minas Gerais.

Curso de Gestão de Recursos Humanos promove
discussão sobre “Deﬁciência e Inclusão”

Aconteceu no último dia quatro de maio, promovido pelo curso de Gestão de Recursos
Humanos da Faculdade de São Lourenço, o 2º Painel sobre “Deﬁciência e Inclusão”. O
evento que teve por objetivo discutir no âmbito acadêmico, questões relacionadas à deﬁciência e inclusão de pessoas portadoras de necessidades na sociedade, contou com a
brilhante participação dos alunos portadores de necessidades: Thalita (GRH), Lourenço
(Direito), Lucas (Ed. Física), Luciano (Serviço Social) e Rodrigo (Administração) que relataram ao público presente suas diﬁculdades, alegrias e compartilharam seus sonhos para o
futuro. Após apresentação e breve relato dos alunos, iniciaram as discussões de maneira
informal do público presente, que participaram ativamente direcionando perguntas dos
mais variados temas ao grupo selecionado, que por serem autoridades no assunto em
análise e, sentirem interessadas e ou afetadas pelo problema em questão compartilharam
da sua história de vida com todos os participantes. Conduzido com maestria pela professora Vera Matos, o painel permitiu uma reﬂexão sobre o nosso papel na sociedade. O Coordenador do Curso Professor Nei Domiciano da Silva avaliou positivamente o evento e
reaﬁrmou o compromisso da instituição e do curso de GRH para romper as barreiras do
preconceito e limitação aos portadores de deﬁciência na faculdade e na sociedade.
Professor Nei Domiciano da Silva
Coordenador do Curso de Gestão de Recursos Humanos

aluna que foi destaque no ENEM

A aluna Marta Guedes Ferrer
Martinelli é um exemplo de acadêmica. Com uma trajetória impecável em sua vida escolar,
sempre se destacou em todas
as áreas do conhecimento: Humanas, Linguagens, Ciências da
Natureza e Exatas. Focada no
estudo, empenhou-se em obter
um resultado que ﬁzesse jus aos
anos de dedicação. Em homenagem à sua escola de origem,
o Colégio Imaculado Coração de
Maria (CICM – São Lourenço),
Marta declara: “Desde o 1º ano
do Ensino Médio, sempre sonhava em representar bem o
colégio no ENEM. Meu intuito
não era o de tentar uma vaga
numa Universidade Federal, mas

permanecer em São Lourenço
e cursar Administração na Faculdade Victor Hugo”.
Dedicada, absorveu todas
as técnicas para a elaboração
da redação. Treinou muito e
aprendeu a vencer os desaﬁos:
“não basta apenas escrever bem
para ter uma vantagem competitiva, é preciso motivação, conﬁança, capacidade de lidar com
pressão e estresse e, principalmente, manter o foco”. Como
resultado de seu empenho, Marta alcançou uma nota altíssima
na prova: 980 pontos. Tendo sido aluna da Profª Christiane Ferreira no CICM, a acadêmica mantém a postura de seriedade e
dedicação e já se destaca no 1º

período do curso de Administração da Faculdade Victor Hugo. “Reencontrar a Marta foi
uma grande alegria. É gratiﬁcante poder constatar que temos
uma instituição de qualidade,
comprometida com uma formação teórica associada ao mercado de trabalho. Os jovens da
nossa região não necessitam
mais buscar os grandes centros.
É possível aliar qualidade de vida e solidez proﬁssional”, enfatiza a professora. A Faculdade
Victor Hugo se sente honrada
em acolher alunos como a Marta: talentosos, focados, cientes
de seus potenciais e, sobretudo, da necessidade de desenvolvê-los.
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Minas Gerais apresenta a nova casa
do Seed, o maior programa de
aceleração de startups do estado
As 40 startups selecionadas conheceram o novo local
de trabalho na manhã desta terça-feira, dia 14 de junho

O maior programa de aceleração de startups de Minas Gerais, o Seed (Startups and Entrepreneurship Ecosystem Development), apresentou sua
nova casa nesta terça-feira
(14/6), em Belo Horizonte. Na
oportunidade, mais de 200 pessoas, entre empreendedores,
empresários, governo, representantes da Fiemg, Sebrae,
BHTec e convidados do ecossistema de inovação compareceram ao Espaço CentoeQuatro para dar as boas vindas às
40 startups selecionadas na 3ª
rodada do programa.
A recepção dos convidados
ﬁcou por conta do ator, apresentador e empreendedor com
passagem pelo Seed, Erick Krominski, que lembrou de sua participação e da importância do
projeto para o ecossistema de
empreendedorismo do país.
“Parabéns aos futuros empreendedores milionários”, brincou o mestre de cerimônias.
“Quando fui selecionado para
o Seed, eu nem sabia o que era
um pitch. Eu aprendi do zero
aqui, desde montar um plano
de negócio até fazer pesquisa
de mercado”, recordou.
Após a inauguração com o
corte da ﬁta, as startups e todos os presentes puderam subir para conhecer o novo espaço de coworking do Seed. A ação
também foi estendida ao perí-

odo da tarde, momento em que
as equipes conheceram um
pouco do processo de aceleração e tudo que irá acontecer
nos próximos seis meses.
Presente na solenidade, o secretário de Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior do Estado,
Miguel Corrêa, ressaltou que o
Governo do Estado está investindo cada vez mais no setor.
Além disso, Corrêa aﬁrmou que
o Seed é apenas um dos projetos que constroem essa nova
economia. “Minas Gerais, está
se tornando um dos melhores
lugares para trabalhar inovação
em todo o país”, apontou.
Também presente na cerimônia de inauguração, o secretário
de Estado de Cultura, Angelo
Oswaldo, enfatizou a importância de projetos como o Seed, o
empreendedorismo e a economia criativa em Minas Gerais,

7

Comemoração dos 60 anos
do Movimento Mineiro das
APAEs mobiliza São Lourenço

hoje referência nacional.
Aceleração
Os 40 projetos receberão
mentoria personalizada e formação empreendedora por parte de proﬁssionais renomados,
como Aluir Dias, diretor de pré-aceleração da TechMall. As esquipes farão conexão com o
ecossistema local, além de receberem capital semente de
até R$ 80 mil, livres de participação.
Entre as 40 startups selecionadas, 20 são mineiras, 10 vieram de outros estados e outras
10 são estrangeiras. Em suas duas primeiras edições, o Seed acelerou 73 startups, sendo 53 brasileiras e 20 estrangeiras. Juntas,
essas empresas levantaram mais
de R$ 10 milhões em investimentos após seu período de aceleração pelo programa.

AMAURI PINTO COSTA, CPF 412.255.626-00,
por determinação do CONSELHO ESTADUAL DE
POLÍTICA AMBIENTAL – COPAM, torna público
que obteve LICENÇA DE OPERAÇÃO EM CARÁTER CORRETIVO, através do processo nº
03395/2004/001/2009, para a atividade de “Formulação de Rações Balanceadas e de Alimentos Preparados para Animais”, situada na Rodovia dos Bandeirantes, KM 06, Bairro Estiva,
Itanhandu, MG, 37464-000.

A festa em comemoração aos
60 anos do Movimento Mineiro
das APAEs movimentou São Lourenço no último ﬁnal de semana.
A cidade onde se instalou a primeira APAE do estado se mobilizou para homenagear as seis
décadas de luta e dedicação às
pessoas com deﬁciência.
Na sexta-feira, 10 de junho, o
Fórum Regional de Autogestão,
Autodefesa e Família dos Conselhos Circuito das Águas I e II contou com a participação de mais
de 300 Apaeanos no auditório da
Faculdade São Lourenço.
A abertura do Fórum ﬁcou
sob a responsabilidade do Coral Esperança, da APAE de São

Lourenço, que encantou o público com sua apresentação.
Durante a tarde, o Presidente
da Feapaes-MG, Eduardo Barbosa, falou aos presentes em
Audiência Pública sobre a Lei
Brasileira de Inclusão (LBI).
No sábado, 11 de junho, a
festa continuou pelas ruas da
cidade. A programação do dia
começou com a Caminhada Inclusiva, animada pelo som da
fanfarra de Caxambu. A Caminhada seguiu até a Praça Brasil,
onde várias atividades estavam
sendo desenvolvidas para marcar essa data tão importante
para o Movimento.
Sessenta bolos foram ofere-

cidos à comunidade em homenagem ao aniversário da fundação da primeira APAE mineira. Além disso, os turistas, moradores e integrantes do Movimento Apaeano puderam
curtir as apresentações culturais
preparadas pelas APAEs, aulas
de Zumba e alongamento, jogos, brinquedos e muito mais.
Para o Presidente da APAE de
São Lourenço, Eduardo Gonçalves, “(...) é uma alegria muito
grande comemorar essa data.
Aﬁnal, são 60 anos de muita
luta, muita história e muita superação, o que nos motiva a
continuar lutando em prol dessa causa tão digna e nobre”.
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