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Católicos celebram
o “Corpo de Cristo”

A festa de Corpus Christi celebra a presença do corpo e sangue de Cristo e é um dos sacramentos da Eucaristia. Segundo as religiões
cristãs, na quinta-feira santa, dia que antecedeu a sua morte, Jesus Cristo reuniu os seus apóstolos para a Última Ceia, quando disse: “Isto
é o meu corpo (apontando para o pão), e isto é o meu sangue (apontando para o vinho)”. Os católicos do mundo todo agradecem então,
o dom da Eucaristia, no qual crêem que Deus é o alimento espiritual da alma.
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Passarela do Barreiro
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EDITORIAL
jornalismo@portalalternativa.com.br

A narrativa do golpe se desdobra agora numa visão cataclísmica
do governo Temer. Há quem veja
no ar o espectro de uma reação
conservadora que lançará por terra todas as conquistas democráticas do povo brasileiro. Alguns não
hesitam em comparar o quadro
atual ao da instalação do primeiro
governo autoritário depois do golpe militar de 1964.
Não se sabe até que ponto a paranoia é real, até que ponto é mera
fabulação política para alimentar o
discurso do PT na oposição. O certo
é que essa visão é um despropósito:
onde estão os tanques na rua, os
Inquéritos Policiais Militares, a cassação de políticos e funcionários públicos, ou seja, o rol de arbitrariedades que a ditadura não tardou a
adotar? Não há no quadro atual um
traço sequer de semelhança com o
daquele outono, 52 anos atrás. Hoje o que se tem é um governo interino que assumiu o poder em conformidade com a Constituição e o
rito deﬁnido pelo STF para o processo de impeachment, sem um arranhão às liberdades democráticas.
Seria o governo Temer o mais conservador desde o retorno do País à
democracia? Tenho minhas dúvidas.
Não tenho nenhuma, porém, quanto a ter sido o governo Dilma o mais
desastroso não apenas nesse período, mas em toda a História da democracia no Brasil, com a possível
exceção da breve gestão de Jânio
Quadros, cuja renúncia irresponsável empurrou o País ladeira abaixo
em direção ao golpe de 1964.
Conservador, assim como progres-

sista, é um termo que se emprega
no Brasil com grande licença poética. Seria conservadora a constatação
de que a rigidez do orçamento, nos
três níveis de governo, chegou a tal
extremo que o gasto da União, dos
Estados e municípios se tornou virtualmente incontrolável, pondo o
País na rota da insolvência ﬁscal, com
colapso de serviços públicos, como
já se vê em alguns lugares? Caberia
igual adjetivo à disposição política
para enfrentar essa situação com reformas que reequilibrem as contas
da Previdência Social, assegurando
o pagamento das aposentadorias no
futuro, e afastem os riscos de o País retornar à inflação cronicamente
alta e/ou à rotina de calotes da dívida pública? De igual maneira, mereceria essa qualificação a ênfase
num programa de privatizações de
ativos e concessões de serviços públicos capaz de reduzir o endividamento do Estado e impulsionar o
investimento privado em infraestrutura? Em todas essas questões
o governo Temer representa grande
avanço em relação ao antecessor.
E os primeiros sinais são animadores, pela clareza de objetivos e pela qualidade da equipe escolhida
para realizá-los.
O mesmo se pode dizer da política externa, agora sob o comando do
senador José Serra. Seria conservadora uma linha de clara independência em relação aos regimes bolivarianos e de repúdio às violações à
democracia e aos direitos humanos
nos países onde eles sobrevivem?
Também nessa área o governo Temer começou marcando diferença,

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

Treinados para a
grande tribulação
Como Jesus passou, é certo que
passaremos pela grande tribulação

Os cristãos passarão por uma
grande tribulação, por isso o Pai
está nos treinando para sermos
homens e mulheres de oração.
Desde já, mesmo nos momentos de dores, estamos sendo treinados para gloriﬁcar e
agradecer a Deus, encontrarmos n’Ele um bem maior. Mas,

para sermos fortes, é preciso
pedir o Espírito Santo a Deus.
Peçamos ao Espírito a graça
divina de aprendermos a orar
sem nos desesperar.
Não podemos agir como derrotados, mas como alguém que
crê. É ordem do Senhor sermos
alegres mesmo nas tribulações.

O claro-escuro do governo Temer
para melhor, dos governos lulo-petistas, haja vista a nota emitida pelo
Itamaraty, em 13 de maio, condenando o relato dos governos de Venezuela, Cuba, Equador, Bolívia e
Nicarágua e do secretário¬ geral da
Unasul sobre impeachment da presidente Dilma. Relato ofensivo não
a este ou àquele governo, mas às
instituições da democracia brasileira. A nomeação do deputado Raul
Jungmann para o Ministério da Defesa é outro sinal positivo. Entre outras razões, porque a presença de
um ex-militante do Partido Comunista Brasileiro naquele ministério,
em substituição a um membro do
PCdoB, mostra o quanto amadureceram as relações entre militares e
civis, cabendo a estes o comando
das Forças Armadas.
Também infundada é a visão de
que a área social seria submetida
a uma política de terra arrasada.
Ela decorre da premissa errada de
que a expansão dos direitos sociais
no Brasil é obra exclusiva do PT. Revela profunda incompreensão da
própria dinâmica de uma democracia de massas num país com muitos
pobres, onde a competição política
impulsiona os governos a gastar na
área social. A diferença maior reside em fazê-lo de forma clientelista
ou não, populista ou não, sustentável ou não, menos ou mais eficaz
para superar a pobreza e reduzir as
desigualdades. O deputado Osmar
Terra, nomeado ministro do Desenvolvimento Social, ocupou a secretaria executiva do programa Comunidade Solidária no governo FHC.
Nem de longe é um conservador

que come criancinhas.
Porém, como diz a velha piada, o
fato de alguém ser paranoico não
signiﬁca que não haja alguém o perseguindo. No Congresso, muito especialmente na Câmara, existe uma
maioria conservadora, de tamanho
variável em função do tema em pauta, mas forte o suﬁciente para promover retrocessos na legislação ambiental, nos direitos reprodutivos da
mulher, no direito de família, no Estatuto do Desarmamento e mesmo
na pesquisa cientíﬁca. Essa maioria
conservadora, que tem como alvo a
geração mais recente dos direitos
individuais e coletivos, pode cobrar
um preço alto para aprovar as reformas ﬁscais de que o Brasil necessita.
A constatação do risco de retrocesso no campo dos direitos acima
mencionados não deve levar a uma
visão cataclísmica do governo Temer,
muito menos à nostalgia pelo desastroso governo de Dilma Rousseﬀ. Para defende-los as forças políticas com
valores aﬁns nesse campo, não importa a posição em relação ao impeachment, devem atuar em conjunto
nas esferas jurídica e política. Será
um passo importante na conﬁguração de alianças suprapartidárias. Elas
podem revelar-se especialmente produtivas se caminharmos para um sistema de governo semipresidencialista, com maior protagonismo e responsabilidade do Congresso, em que
a representação parlamentar ganhe
maior densidade temática.
Uma coisa é certa: a disputa em
torno dos “novos” direitos será cada
vez mais dura. É preciso preparar-se
para enfrentá-la.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Rezar, rezar, rezar
Em Medjugorie, Nossa Senhora tem se manifestado
há mais de 35 anos, a cada
mês, no dia 25, trazendo
mensagens que nos apontam rumos e direções que
devemos seguir para sermos
felizes. Sabemos que, desde
o início de suas aparições,
seus insistentes pedidos giram em torno de uma palavra: oração!
Se houvesse algo melhor
ou mais produtivo e essencial para crescermos na fé,
na esperança e no amor certamente Ela nos pediria. Se
existisse alguma coisa mais
eﬁciente para dar-nos paz e
alegria, Ela, com certeza haveria de nos dizer... Mas, o
que temos observado ao longo desses 35 anos é que Nossa Senhora continua nos pedindo: rezem, rezem, rezem!
A chave, o segredo das mensagens de nossa Mãe está,
exatamente, nessa palavra:
Rezem!
Com a oração estamos
em permanente contato
com o Céu. Estar ligado ao
Céu é como uma necessidade premente, a que de-

vem aspirar todos aqueles
que desejam ter paz e ser
felizes, já neste mundo.
Por que rezar?
- Os que rezam fazem mais
pelo mundo do que os que
combatem, e, se o mundo vai
mal é porque há mais batalhas
do que orações. (Cortez).
- Se não rezamos bastante, somos responsáveis por
todo o bem que poderíamos ter feito pela oração e
não fizemos! Tremenda responsabilidade! (Charles de
Foucauld).
- A oração é uma arma invencível. A oração é como
uma Rainha, que pode comparecer a qualquer momento diante do Rei, e obter tudo quanto pede. (Santa Terezinha).
- Se não perdi a paz do coração, apesar de todas as
provações é que esta paz
vem da oração. Pode-se viver alguns dias sem comida,
mas não sem rezar. (Mahatma Gandhi).
Rezar, rezar, rezar, como
nos pede Nossa Senhora e
muitas mudanças ocorrerão
em nossa vida!

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

Reﬂetindo
“E se a idade fosse contada pelos fatos
inesquecíveis e não pelo tempo que passou, quantos anos você teria?
E se pudéssemos prever o futuro e somar
todos os melhores momentos que ainda
não aconteceram, qual seria a melhor fase
da vida?
Viver é estar em constante movimento,
sempre aberto ao novo. Aprendendo todos os dias, estamos nos transformando a
cada estação.
Porque a juventude não é uma faixa etária, mas uma forma de se permitir.
Ser jovem não é uma questão de idade,
e sim de liberdade.
Liberdade de se arriscar e descobrir um
novo caminho.
Aprender e reaprender a amar.
Porque um coração presente pode transformar qualquer momento em eternidade.
E só existe um segredo para uma vida
bem vivida: acreditar que o melhor momento é agora!”

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

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

menopausa, a oleosidade natural
diminui e o ﬁo ﬁca mais opaco e
fraco. Mais informações e soluções
para lidar com os cabelos ralos sem
volume:
Começaram aparecer os primeiros ﬁos brancos? Então saiba que
esse é resultado do acúmulo de peróxido de hidrogênio (um processo
natural) no bulbo capilar, que impede a síntese de melanina. De acordo com a velocidade com que seu
corpo estoca essa substância os ﬁos
brancos vão aumentando cada vez
mais e esse processo é determinado pela genética, a única solução é
assumir o grisalho,ou disfarçá-lo
com um tonalizante com colágeno
(minimiza os efeitos oxidantes).
Invista em máscaras fortalecedoras para hidratar e nutrir os ﬁos ,
esse tipo de produto diminui as
chances dos ﬁos descoloridos (mais
ﬁnos) quebrarem devido a fragilidade e o ressecamento que eles
apresentam. Procure evitar os fatores externos que aceleram o processo, como exposição exagerada
a sol, mar e vento, quando for a
praia ou expor os ﬁos muito tempo
no sol não esqueça de usar um bom
creme de pentear com ﬁltro solar.
Fique o mais longe possível do
secador e da chapinha que também quebram facilmente os ﬁos
ralos e ﬁnos os deixando ainda mais
ressecados, caso não tenha como
deixar de usar esses aparelhos não
esqueça antes de aplicar o protetor térmico nos ﬁos.

CONVOCAÇÃO PARA AGE

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Lourenço-MG, convoca todos
os sindicalizados para AGE, para tratar de
assuntos diversos.
Dia : 25/05/2016
Horário: 15:30hs
Local : Rua Xv de Novembro,199, Centro São Lourenço
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Vacinação é a melhor forma de prevenção contra a caxumba
A caxumba é uma doença infecciosa, causada por vírus, que provoca inﬂamação nas glândulas parótidas, submaxilares e sublinguais. Também conhecida como papeira, pelo
fato de provocar inchaço e dor nas
laterais do pescoço, pode ser facilmente prevenida por meio de vacina.
As vacinas que conferem proteção
contra a doença e que estão disponíveis no SUS são: a vacina contra o
sarampo, a caxumba e a rubéola (Tríplice viral) e a vacina contra o sarampo, a caxumba, a rubéola e a varicela (Tetraviral). A Secretaria de
Estado de Saúde de Minas Gerais
(SES-MG) faz mensalmente a distribuição para as regionais de Saúde
do estado e essas aos municípios de
sua área de abrangência.
De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, a primeira dose
da vacina Tríplice viral deve ser aplicada aos 12 meses de idade. Aos 15
meses, correspondendo à segunda
dose contra a doença, deve ser aplicada uma dose da vacina Tetraviral.
Após essa idade, a vacina Tríplice
viral é também administrada em
duas doses, dos 2 aos 19 anos, com
intervalo de 30 dias entre as doses,
e em dose única, dos 20 aos 49 anos.
Quem já se vacinou ou já teve a doença uma vez, tem proteção garantida ao longo da vida.
Segundo a coordenadora de Doenças e Agravos Transmissíveis da
Secretaria de Estado de Saúde de
Minas Gerais, Tatiane Bettoni, a melhor forma de checar se o indivíduo
está protegido é pela consulta ao
cartão de vacinação.
“Se a pessoa não tem mais seu
cartão vacinal, o procedimento a
ser seguido é verificar seu histórico
vacinal, também chamado de ca-

derneta espelho, nas unidades onde foram feitas as vacinações. Com
o nome completo do usuário, é possível resgatar a segunda via. Se não
for possível constatar o histórico
vacinal, o usuário terá que receber
as doses indicadas para garantir sua
proteção”, afirma.
Tatiane Bettoni reforça, ainda, a
importância da vacinação antes de
eventos de grande porte, como as
Olimpíadas, em que há maior circulação de pessoas. “Se uma pessoa com mais de 19 anos nunca teve caxumba e não foi vacinado contra a doença, ela deverá se dirigir
a uma sala de vacinação e se proteger”, acrescenta a coordenadora.
Para adultos com mais de 19 anos,
é recomendada a dose única da vacina. Já para as pessoas com alto
risco de exposição à doença, como
os profissionais de saúde, a vacina
é aplicada em duas doses. Os mesmos podem se dirigir aos Centros
de Referência de Imunobiológicos
Especiais (CRIEs), situados nos municípios de Belo Horizonte e Juiz de
Fora, ou receber a vacina na sala
de vacinação local, por meio da apresentação de prescrição médica.
A doença em Minas
Desde 2001, a doença é de notificação compulsória em Minas
Gerais, atualmente referida na Resolução nº 3.244. No último ano,
o estado apresentou 3.502 casos
notificados da doença. Já neste ano,
até abril, foram 435 casos notificados de caxumba em Minas Gerais e duas ocorrências de surtos,
nas regiões Sudeste e Sul do estado. No momento, não há registros
de surtos.
“A caxumba é uma doença que

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

Bebê da Semana

tem comportamento endêmico nos
grandes centros, com tendência de
se manifestar sob a forma de surtos
epidêmicos em escolas e instituições, devido ao agrupamento de
adolescentes e adultos”, explica Tatiane Bettoni.
Nos últimos anos, muitos países
como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido e Bélgica têm se confrontado com surtos da doença em escolas, mesmo quando existem altas
coberturas vacinais contra a doença.
“Alguns estudos referem que a
eficácia da vacina Tríplice viral na
prevenção de casos de caxumba em
crianças e adolescentes que receberam uma dose é de aproximadamente 64%. Já para quem recebeu
duas doses, a eficácia varia de 83%
a 88%. Sendo assim, diante do aumento de casos notificados, ficou
evidente que uma única dose da
vacina não seria suficiente para alcançar altos níveis de proteção. Isto levou à mudança no calendário
vacinal em todo o território brasileiro”, acrescenta a coordenadora
de Doenças e Agravos Transmissíveis da SES-MG.
Em Minas Gerais, a vacina contra
o sarampo, a caxumba e a rubéola
(Tríplice viral) foi introduzida em
1996 no calendário básico dos menores de 2 anos. No ano de 2004,
a segunda dose de vacina Tríplice
viral foi introduzida para crianças
entre 4 e 6 anos de idade.
Já em 2008, os adolescentes de
12 a 19 anos no estado foram vacinados com a Tríplice viral (Campanha Nacional de Vacinação contra
a Rubéola). No ano de 2013, a segunda dose passou a ser aplicada
aos 15 meses, utilizando-se a vacina contra o sarampo, a caxumba e

a rubéola (Tetraviral) na rotina.
Dicas de prevenção
A caxumba é uma doença viral
aguda, transmissível, de curso habitualmente benigno. Inicia-se com
quadro infeccioso, com febre baixa,
mal-estar, dores nos músculos, articulações e ouvido e, após algumas
horas ou dias, evidencia-se o edema da parótida, de um ou ambos
os lados.
Segundo a médica pediátrica da
Coordenação de Imunização da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, Regina Coeli Magalhães
Rodrigues, a caxumba pode ocorrer
em todas as faixas etárias, não sendo exclusiva para crianças.
“A caxumba é uma doença transmitida pelo contato direto do indivíduo suscetível com a pessoa infectada, por meio de gotículas de
secreção via transmissão respiratória. Apesar de se tornar mais frequente no inverno, quando as pessoas permanecem em ambientes
mais fechados, ela pode ocorrer em
qualquer época do ano”, afirma. Por
isso, a médica reforça que a melhor
forma de prevenção é estar imunizado com duas doses da vacina contra a caxumba.
Outras formas de prevenção, não
só da caxumba como das demais
doenças de transmissão respiratória são lavar as mãos com água e
sabão frequentemente, utilizar o
antebraço ou o lenço de papel quando for tossir ou espirrar (evitando
assim cobrir a boca com as mãos),
evitar tocar os olhos, boca e nariz
após contato com superfícies, não
compartilhar objetos de uso pessoal e manter os ambientes bem
ventilados.

Falecimento
Com pesar, comunicamos o falecimento da Professora Regina
Lúcia Sacramento, ocorrido no último dia 09. Grande mestra, grande amiga. Filha dos saudosos Izolda e Otávio Sacramento, Regina
soube conquistar o carinho e o
valor da amizade, com todos os
que com ela conviveu. Deixamos
aqui registrado nossos sentidos
pesâmes a todos os familiares, em
especial a seus irmãos, Paulo, Luiz,
João Carlos, José Rubens, Marco,
Mário,Júlio, Maria Lúcia, Vera, Dina e Ida. Que Deus console cada coração, e dê a nossa amiga, o descanso merecido dos justos.
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CARLOS LOURENÇO
Falando Sério

colunafalandoserio@yahoo.com.br

ESPORTE É SAÚDE!

Se uma cidade quer evitar que seus jovens não entrem no mundo das drogas e se tornem homens de bem, o esporte é um dos
melhores caminhos! Temos muitas quadras em várias áreas da
cidade, mas infelizmente falta interesse do meio político, sobre
esse assunto. Costumam lembrar, desses jovens, apenas em períodos eleitorais. Os políticos aparecem com propostas maravilhosas, mas apenas entregaram suas promessas depois de eleitos. E sabemos que isso não vai acontecer! Estamos vivendo nesses últimos anos, um total abandono desses jovens, por parte da
administração municipal, que faz anos que não providenciam a
compra de materiais esportivos, para os jovens poderem treinar.
A prefeitura há anos é negligente com o esporte em nossa cidade e os técnicos têm que sair pedindo uma bola aqui outra ali,
para poderem dar treino. A qualidade das quadras é outro grande problema que nossos atletas convivem. Falta material de limpeza, falta iluminação decente, falta apoio para viagens, faltam
torneios municipais, faltam conduções, etc. E falando em conduções é lamentável que a atual administração tenha se apossado
dos carros (ônibus e vans) da antiga secretaria de esportes, que
eram bem conservados e serviam para os jovens poderem viajar,
para vários torneios e hoje ou estão sucateados ou servindo para transportes de funcionários para outros setores. A união das
secretarias de esportes, cultura e turismo, em apenas uma secretaria SECTUR, foi dita por mim, desde a sua criação, que não
funcionaria. E não funcionou. Mas mesmo diante de tantos fracassos no turismo, na cultura e no esporte, nesses últimos anos,
a atual administração não “deu o braço a torcer” e muito menos
reconheceu o erro. Preferiu insistir no erro e destruiu as três secretarias de uma vez! Esperamos que ano que vem às coisas mudem e nossos jovens possam sonhar com dias melhores. Por enquanto só temos a lamentar!

Subvenções Sociais precisam mudar!

Falecimento
Informamos o falecimento,
ocorrido dia 14 último, de Monsenhor Rogério Rezende Vilela,
vitima de uma Embolia Pulmonar. Monsenhor Rogério, foi
pároco por muitos anos da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Itanhandu. Sentimentos a todos os familiares.
Paz a sua alma!!!
Helena Gorgal Gonçalves, a nossa linda Bebê da Semana, é
ﬁlha de Silvia Gorgal e Daniel. A princesinha, nasceu no dia
17/11/2015, e já esbanja toda beleza e encanto. Para Helena
desejamos saúde e paz, e rogamos ao Papai do Céu, que lhe
cubra de bençãos!!!

Aniversário

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

EXPEDIENTE

Comemorando mais um aniversário neste dia 22, Rafael
Barbosa Ribeiro, para quem enviamos milhões de felicidades,
com as mais preciosas bençãos
de Deus!! Parabéns Rafael!!!

Falecimento
Faleceu no último dia 02, Ângela Maria Lorenzo. Ângela,
sempre alegre, risonha, e tinha
a todo momento, uma palavra
de ânimo para os amigos. Nossos sentimentos a todos os familiares, em especial seus ﬁlhos
Richardson, Alessandro e Leandro, e também a sua mãe Vicentina, e seus irmãos Wagner,
Josélia e Ana Paula. Que Deus
lhe dê o descanso eterno!!!
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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.

A subvenção social é a ajuda ﬁnanceira que as entidades sociais recebem da prefeitura, para se manterem e se desenvolverem. No ﬁnal do ano deﬁnem-se quantas entidades e o quanto cada uma receberá de subvenção. Na teoria era algo muito
bom, mas na prática não é bem assim! A prefeitura não tem a
obrigação de realizar o repasse ﬁnanceiro prometido e com isso muitas entidades ﬁcam em situação difícil. Essa é uma prática usada por diversas prefeituras. No entanto é uma prática
que não concordo. As entidades precisam receber o repasse
mensalmente, para que possam se organizar e se desenvolver.
A incerteza do recebimento destes recursos causa grande transtorno às entidades. No meu ponto de vista as prefeituras deveriam assumir um planejamento e realizar esse repasse da mesma maneira, que faz com os repasses para as Câmaras Municipais. Precisam entender que as entidades ajudam as comunidades carentes dos municípios.

CLASSIFICADOS
Aluguel - Casa com dois quartos sendo uma suíte, sala,
cozinha, banheiro social, área de serviço, sem garagem.
Entrada independente, localizada no andar superior e por
isso possui escada. Contados pelo telefone (19) 98802-9913
(Whatsapp) ou (19) 99265-0865.
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.

www.sljornal.com.br

4

DOMINGO, 22 e 29 DE MAIO DE 2016

Das Start Upssustentáveis
Virou moda no Brasil promover empresas inovadoras chamadas start-up. Recentemente,
a moda ou onda eram parques
tecnológicos, antes cidades industriais, depois vieram os clusters, que passaram a se chamar
APL-arranjos produtivos locais,
e agora é a onda das start-ups.
Incubadoras, aceleradoras, e pitch e farm start-up e não sei mais
o que. Jovens levados a lutar
pelos recursos fartamente oferecidos pela Secretaria de Ciência e Tecnologia de Minas, a FAPEMIG, a UFMG, o BDMG e demais universidades e inúmeras
outras entidades. Ninguém quer
ﬁcar fora desse movimento porque parece que você não entendeu para onde vai o nosso
desenvolvimento e o futuro.
Quando em um desses programas, cheio de entusiasmo
e de ideais, foi perguntado a
uma multidão de jovens inovadores e empreendedores,após
um genial discurso desses proﬁssionais de vender os lotes em
Marte, se conheciam a frase do
Churchill que “para chegar a
vitória teremos suor, lagrimas
e sangue” (porque assim é a
vida de empresário), veio uma
vaia ruidosa e um sonoro não.
Nos não conhecemos a senhor
Churchill e amem, O nosso mundo é outro.
Ninguém sabe quantos empregos foram criados pelos subsídios dados pelo governo do
estado e outras entidades para start-ups. Nemquanto de faturamento e impostos foram
devolvidos aos cofres públicos.
Nas verdade, tem algumas start-ups que iniciaram bem mas
em seguida foram vendidas para se incorporarem aos conglo-

merados maiores ou então, como a Biominas, um projeto pioneiro na área de tecnologia no
Brasil, continuam crescendo e
apresentando os resultados.
Mas, são as exceções que conﬁrmam a regra.
Mas, os tempos estão mudando. Segundo o jornal New
York Times, os investidores exigem resultados, o dinheiro não
anda mais fácil para empresas
novas. Não só a ideia, e nem
só o canvas, que substituiu o
plano de negócio, devem ser
convincentes, mas também os
resultados. Mas, isso também
esta mudando no Brasil, mais
precisamente em São Paulo.
A FAPESP, fundação de amparo a pesquisa de São Paulo
que entre outros projetos ﬁnanciou 176 start-ups, com valor inicial de 200 mil, introduziu
com apoio da FIESP, uma nova
metodologia para avaliar a pos-

Passarela do Barreiro
será interditada

sibilidade de uma start-up se
tornar uma empresa sustentável. 21 start-ups ﬁzeram um
curso chamado I Corps, que é
a metodologia do governo dos
Estados Unidos para validar as
ideias. Os empreendedores têm
que validar seu projeto através
de 100 entrevistas e um trabalho árduo na composição de
seu canvas. Três meses para saber se o projeto é viável ou não.
E ai, sim o investidor, seja governo ou privado, vem.
O dinheiro pelas boas ideias
só, com macacos empreendedores pulando de galho a galho, tem que acabar. O mercado tem que dizer se a sua ideia
é valida ou não. Comprove!
STEFAN SALEJ
Consultor internacional
Ex Presidente do SEBRAE
e FIEMG Federação das
industriais de Minas Gerais

A passarela sobre o Rio Verde,
na rua Sebastião Furtado, será
interditada a partir de segunda-feira (30), por prazo indeterminado. Ela passará por reparos.

A estrutura construída para
possibilitar a passagem de pedestres entre os bairros João
de Deus e Nossa Senhora de
Fátima está ﬁcando sem con-

dições de tráfego de pessoas,
de acordo com laudo técnico
emitido pela Defesa Civil e Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana.
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Inauguração
A prefeitura inaugurou, no
sábado (21), duas praças: Darcy
Coelho Neves (Solar dos Lagos)
e José Neves Negreiros (Vale
dos Pinheiros). As obras foram
realizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, em parceria com o Serviço
Autônomo de Água e Esgoto
(Saae), com o apoio dos demais
setores da administração municipal, da empresa Conserbrás
e alguns moradores, e recursos
de convênios realizados com a
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.
Contou, ainda, com o empenho de membros da Câmara
Municipal, na obtenção de recursos e ﬁscalização dos serviços. Na oportunidade foi inaugurada, também, a obra de drenagem urbana realizada pelo
Saae, ao lado da al. Cecília Mei-

reles no Solar dos Lagos.
Os nomes das praças, oﬁcializados através de decretos, se
deram em razão dos relevantes
serviços prestados à municipalidade, pelos homenageados e

seus respectivos familiares.
As referidas praças receberão, em breve, iluminação pública adequada e, posteriormente, outras melhorias nos
seus entornos.

DOMINGO, 22 e 29 DE MAIO DE 2016

2º Congresso de Iniciação Cientíﬁca
na Faculdade Victor Hugo

Foi realizado no auditório da
Faculdade Victor Hugo, nos dias
02, 03 e 04 de Maio o segundo
“Congresso de Iniciação Cientíﬁca da Faculdade Victor Hugo”,
organizado pelos Profs. Plinio F.
Toledo e Christiane N. Ferreira.
Os que estiveram presentes
puderam acompanhar apresentações seguras e, muitas vezes,
inspiradas e inspiradoras dos
alunos bolsistas da FAPEMIG
(Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais), que nos
brindaram com uma noite em
que os resultados de suas pes-

quisas foram levados a público.
Na ocasião, os alunos-pesquisadores discorreram sobre
os temas de seus trabalhos, seus
métodos de pesquisa e a importância de seus resultados para
a prática pedagógica e administrativa que se desenvolve na Faculdade Victor Hugo com tanta
seriedade e competência.
Segundo o Prof. Plínio F. Toledo, “além de educar, uma instituição de ensino superior deve fomentar o conhecimento,
produzir pesquisa e compartilhá-los com a sociedade. Cien-

tes disso, os alunos, professores
e membros da direção da Faculdade Victor Hugo, procuram,
a cada dia, contribuir de forma
eﬁciente para a promoção de
um ensino de qualidade na região. Um evento dessa natureza, torna público o rigor que
norteia o trabalho desenvolvido em nossa escola. No próximo ano virão outros trabalhos,
mas a qualidade da pesquisa e
extensão que a Faculdade Victor Hugo promove certamente
será mais uma vez um orgulho
para a nossa comunidade.“

Curso inédito na Faculdade Victor
Hugo em um único sábado
A Faculdade Victor Hugo oferecerá o Curso “A Cultura das Aparências: Meios de Comunicação
de Massa e Ideologia”, que será ministrado pelo Prof. Plínio Fernandes Toledo, no dia 4 de junho
(sábado), de 9 às 12 h.
As pessoas que possuem interesse em reﬂetir sobre ideologia, espetáculo, opinião, aparências, dentre outras temáticas, não podem perder!!! Serão emitidos certiﬁcados!

Faculdade de São Lourenço Comemora
o Dia do Assistente Social

A Faculdade de São Lourenço comemorou o dia do Assistente Social, no dia 15 de maio,
com Professores, Estudantes e Assistentes Sociais convidados do nosso município e municípios vizinhos .O evento aconteceu na Faculdade de São Lourenço, em São Lourenço
entre os dias 16 e 18 de maio, e teve como tema Dia do/a Assistente Social 2016 - “80 anos
do Serviço Social: uma proﬁssão inscrita no Brasil”. O Serviço Social é uma proﬁssão que
foi capaz de se reinventar e se reconceituar, buscando romper com o conservadorismo do
seu surgimento e com o tecnicismo do seu desenvolvimento. Uma proﬁssão que reconstruiu seus referenciais teóricos e metodológicos, analisando a sociedade capitalista, a desigualdade e a violação de direitos dela decorrentes. Uma proﬁssão que, impulsionada pelo movimento de redemocratização do país, reescreveu seu Código de Ética, adotando valores que foram se aperfeiçoando e se tornaram princípios que, hoje, almejam alcançar,
no horizonte, um projeto societário sem exploração e dominação de classe. Uma proﬁssão
que vem se transformando, ao longo dos anos, para contribuir não só no combate à desigualdade, mas também na construção de uma sociedade justa e igualitária. O primeiro dia
do evento foi marcado pela palestra, ministrada pela Assistente Social do CRASS de Baependi- Fábia Prado. Nos dias seguintes contamos com a participação da Professora Vera
Lúcia Matos Rodrigues de Souza e a Assistente Social Dorynha Vieira Peres da Sáude Mental de São Lourenço e a Assistente Social Fabiany Mattos do Hospital de São Lourenço .
A programação da Semana do Serviço Social é uma grande oportunidade de troca de experiências e ampliação de conhecimento para todos.
Contato: Professora Eliete Lourdes de Almeida Augusto
e-mail: servico.social@faculdadesaolourenco.com.br
Tel: 3332-3355
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Rachel Cohen

Detentos de 13 cidades do Território Sul
participam do Festival da Canção Prisional

Rachel Rodrigues Rissin Cohen nasceu na cidade do Rio
de Janeiro.
Filha de Morris Rissin e Geralda Rodrigues Rissin.
É detentora de três títulos
universitários: Filosoﬁa - História (Universidade Gama Filho); Pedagogia e Administração de Empresas (SUAM).
Lecionou na Universidade Gama Filho, Sociedade Universitária Augusto Motta e Faculdade de Letras e Pedagogia Celso
Lisboa.
Foi diretora de escola da rede
municipal de Educação do Rio
de Janeiro e Chefe do 2º Distrito de Educação e Cultura do município do Rio de Janeiro.
Desenvolveu projetos educacionais para o estado e município do Rio de Janeiro. Um
projeto se destacou dos demais,
foi o de Levantamento de Histórico do Patrimônio Cultural
e Físico da Cidade do Rio de
Janeiro, que foi realizado, através do corpo de alunos das escolas municipais de 1º grau da
mesma cidade.
Jornalista registrada sob o n.º
1009/08-J pela Federação Nacional de Imprensa. Foi, junto com
seu marido, fundadora do Jornal
do Povo. Este periódico desempenhou um papel importante na
democracia e informação não só
na cidade de São Lourenço, mas
sua abrangência englobava todas as cidades vizinhas e periféricas a São Lourenço.
Nos idos de 1991, concretizou
seu sonho de vir morar em São
Lourenço. Tornou-se empresária no ramo do vestuário e acessórios e criou a “Quel Jeans”.
Muito entusiasmada com a
receptividade do povo que os
acolheu com muito carinho (característica dos sãolourencianos)
ingressou e se interessou em
participar da sociedade local.
No campo esportivo, no governo de Orestes Silvestrini,
conseguiu instalar no Esporte
Clube São Lourenço, duas quadras de bocha, cujos praticantes
formaram dedicadas equipes
que passaram a realizar inúmeras conquistas para São Lourenço. Ainda no campo esportivo,
consagrou-se Campeã Brasileira nessa modalidade esportiva,
sendo homenageada pelos bochóﬁlos do Clube Campestre de
Varginha com a construção de
uma Tribuna de Honra.
A seguir (1991), foi convidada pela Sr.ª Terezinha Gomes
para fazer parte da Câmara de
Dirigentes Lojistas, na função
de Vice-Presidente, onde ini-

A música ‘O inimigo tem asas’,
que trata da epidemia de dengue, deu ao Presídio de Varginha o primeiro lugar na segunda edição da Etapa Sul de Minas
do Festival da Canção Prisional
(Festipri), realizada neste sábado, 21.05, em São Lourenço. Em
julho, será realizada em Belo
Horizonte a Etapa Território Metropolitano do Festipri.
Participaram do evento de
São Lourenço presos de 11 cidades do Território Sul, representantes de unidades da Secretaria de Estado de Defesa
Social (Seds) e de Associações
de Proteção e Assistência aos
Condenados (Apac’s).
Mais de 300 pessoas assistiram ao festival, no auditório do
Colégio Imaculado Coração de
Maria. Na plateia, estiveram parentes de presos, integrantes do
sistema de justiça criminal e pessoas da sociedade de vários setores da sociedade local.

ciou uma verdadeira batalha
para retirar a “feira de agosto”,
que há vinte e cinco anos era
realizada no centro da cidade
(Av. D. Pedro II. Com o apoio
do atual Prefeito José Sacido
Barcia Neto, realizou esse sonho, que hoje representa um
espaço real e vital para a concretização de diversos eventos
da maior importância para nossa cidade.
Ao lado de seu marido Maurício Cohen e representando a
Câmara de Dirigentes Lojistas,
novamente apoiados por José
Neto, fundou o Clube da Melhor Idade, hoje com uma sede
própria composta de três pavimentos.
Através do Jornal do Povo,
CDL, Associação Comercial de
São Lourenço e líderes de nossa cidade, conquistou a difícil
tarefa de trazer o Corpo de Bombeiros para nossa cidade.
Cada vez mais motivada pelo sucesso de nosso município,
permanece há mais de dezessete anos, com funções executivas na Câmara de Dirigentes
Lojistas e Associação Comercial
de São Lourenço. Faz parte do
Grupo Amigos do Parque das
Águas que se reúne regularmente com a ﬁnalidade de lutar pelos interesses de nossa
cidade, junto a Nestlé Waters.
Elaborou e concorreu com
outros projetos junto ao Parque das Águas na
criação de um plano que pudesse atrair um número maior
e um novo turismo para a nossa cidade. Criou então o “Entardecer com as Garças”, um projeto turístico-cultural, que mos-

tra a riqueza de nossa fauna e
ﬂora e as belezas naturais das
matas nativas (Mata Atlântica),
que fazem parte das terras abençoadas de São Lourenço.
Junto a esse projeto, desenvolveu tótens que estão aﬁxados nas alas do Parque das
Águas, com curiosidades e características sobre pássaros,
plantas, insetos, árvores e toda
a biodiversidade que existe não
só no Parque das Águas, mas
em toda a nossa cidade.
No afã de consubstanciar
projetos de necessidades básicas de nosso município, ligou-se a eﬁciente liderança da Sr.ª
Gláucia Esqueda - Chefe da Receita Federal em São Lourenço,
que referencia como grande
conquista para nossa cidade.
A Sr.ª Gláucia é motivada pela criação e lançamento das “Mulheres Notáveis” que, através
de seus projetos, planos e programas de sustentação básica
eecológica, aspira ao crescimento e enriquecimento das mais
diferentes vertentes sociais e
humanitárias de nossa cidade.
A partir de 11 de outubro de
2013, passou a integrar o Movimento Viva São Lourenço Viva (Associação Terra das Águas),
com suas companheiras “Mulheres Notáveis”.
Rachel Cohen mulher encantadora, que conseguiu com seu
carisma e proﬁssionalismo despertar a admiração e o respeito de toda a comunidade, e
diante disto recebeu da Câmara Municipal de São Lourenço
o Título de Cidadã Sãolourenciana, por indicação do vereador Renato Bacha de Lorenzo.

Vencedores
Os concorrentes foram avaliados nos quesitos letra, música, originalidade e interpretação, por um júri de dez pessoas. Classiﬁcaram-se até o
quinto lugar, pela ordem: Penitenciária de Três Corações,
Presídio de Pouso Alegre, Presídio de Andradas e Presidio de
Campos Gerais. O prêmio de
melhor interpretação foi conquistado pela dupla de cantores Diego Esteﬀani Machado e
Marcelo Paulo dos Santos, do
Presídio de Itajubá.
Os convidados acompanharam a música vencedora com
palmas e rapidamente aprenderam o refrão: “O inimigo tem
asas, mas podemos combater/
Nem tudo está perdido, juntos
podemos vencer/ A vitória está perto, o vencedor será você/
Não deixando água parada pro
mosquito não nascer.”

A canção foi composta pelas
presas Edlainy Fernandes Guimarães e Taciani de Barros Reis, que
tiveram a ajuda do ex-detento
José Roberto da Silva na criação
da letra. Edlainy, que toca teclado, e Taciani, pianista, foram as
intérpretes da música no festival.
“O professor de canto sugeriu pra
gente usar um tema atual. Então,
um dia, depois do almoço, dentro da cela, começamos a escrever. A proposta é alertar e conscientizar para os riscos do mosquito”, explicou a dupla.
Ressocialização
A superintendente de Atendimento ao Preso (Sape) da Seds, Louise Bernardes Passos Leite, diz que o Festipri é uma iniciativa especial dentro do conjunto de atividades que ajudam
no processo de ressocialização.
“É um evento totalmente realizado por voluntários, movido
pela boa vontade de pessoas
da comunidade e com gastos
mínimos para o Estado”, destaca a superintendente.
O coordenador-executivo do
Programa Novos Rumos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador José Antônio Braga, foi homenageado no
Festipri, dando nome aos troféus
entregues aos vencedores. Entre as atribuições do Novos Rumos está a promoção de inicia-

tivas que favoreçam a ressocialização dos condenados.
Segundo o desembargador
Braga, o Festipri é uma ação
concreta e efetiva da Seds para transformar os detentos em
pessoas melhores para as suas
famílias e para a sociedade. “Foi
um momento de carinho e afeto da comunidade em relação
aos detentos e dos detentos
para a comunidade”, destacou.
Jurados
O júri do Festipri Sul de Minas foi composto pelo juiz da
Vara de Execução Penal da Comarca de São Lourenço, Fábio
Garcia Macedo Filho; pelo presidente da Comissão de Assuntos Carcerários da OAB-MG,
Fábio Piló; a diretora pedagógica da Faculdade Victor Hugo,
Leila Rubinsztajn Direzenchi; a
advogada Daniele Junqueira; a
professora do Curso de Direito
da Faculdade São Lourenço Miriam Senise Lisboa; o professor
da Escola de Música Erich Mathias, Tom Rodrigo; a empresária do ramo de hotelaria Solange Cabizuca; a gerente do
Parque das Águas de São Lourenço, Vera Maria Vaz de Melo;
o músico e compositor Zellito
Alves e o professor de música
da APAE de Caxambu, Júlio Carlos de Souza Nogueira.
Matéria: Imprensa Seds / MG

“ ABANDONO DE EMPREGO “
Sr. Givaldo de Souza Galvão - CTPS 55.484 - série 075 - MG
Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista encontrar-se em local
não sabido, convidamos o Sr. Givaldo de Souza Galvão, portador da CTPS 55.484 - série 075-MG, a comparecer em nosso escritório, a ﬁm de retornar ao emprego ou justiﬁcar as faltas desde 21/03/2016, dentro do prazo de 72 hs a partir desta publicação,
sob pena de ﬁcar rescindido, automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos
do art. 482 da CLT.
Visto que o funcionário não comparece a esta empresa desde do dia 21/03/2016.
Carmo de Minas,
SAUDAVEL SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
Rua Diamante, 55 - Carmo de Minas – MG
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OFERTAS VÁLIDAS DE 27 DE MAIO A 06 DE JUNHO, OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

5,

3,

19

69
UN

Achocolatado
em Pó Toddy
Original
Pote 400g

1,

3,

10,

UN

9,

Guaraná
Mantiqueira
2 litros

14,

Classe A
38 Arroz
Tipo 1 - 5kg

UN

99

Farinha de Trigo
Classe A sem
Fermento 1 kg

UN

58
UN

Açúcar cristal
Delta 5kg

09

15,

49

10,

Acém Friboi
KG Reserva

98 Condicionador
Tresemmé 400ml
UN Fragrâncias

Leite Condensado
Mococa
UN Lata 395g

6,99
KG

2,

Asa de Frango
Congelada Quality

Dental
59 Creme
Close Up Gel 90g
UN Sabores

Toscana
98 Lingüiça
Premium Congelada
KG

Sadia

18,99

Coxão Mole
KG Friboi Reserva

Papel Higiênico
Personal Vip Folha
Dupla 30m Neutro
UN
Leve 12 Pague 11

11,98

4,

a granel
79 Salsicha
Perdigão

7,

KG

com Osso
79 Pernil
Pamplona

9,

KG

Tresemmé
98 Shampoo
400ml - Fragrâncias
UN

