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Setembro Amarelo
O São Lourenço Jornal e a Rádio Alternativa ouviram nesta semana a médica psiquiatra Dra. Flávia Paiva, da Clínica Paiva Rocha, que falou sobre a campanha Setembro Amarelo, uma
campanha da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) contra o suicídio. O transtorno mental já uma das maiores causas de morte no mundo inteiro e merece cuidado especial.
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EDITORIAL
jornalismo@portalalternativa.com.br

Uma noite para celebrar a capacidade. A capacidade de unir
forças. A capacidade de respeitar
as diferenças. A capacidade do
Brasil de realizar tudo que se propõe. Coube aos atletas paralímpicos consagrar um ciclo que teve
início há quase uma década - lá
em 2007, com os Jogos Pan e Parapan-Americanos -, passou por
Copa das Confederações, Copa do
Mundo, Olimpíada e acabou em
grande estilo com a Paralimpíada.
Logo eles, tão colocados à prova
diante dos percalços da vida, e que
mostram que, apesar das desconﬁanças, tudo é possível. Muitos
questionaram, duvidaram, previram o pior. Mas a festa de encerramento da noite do último domingo no Maracanã serviu para
lavar a alma e deixar até o mais
pessimista dos brasileiros de sorriso escancarado com a sensação
do dever cumprido.
No mesmo padrão das outras
cerimônias que marcaram a Rio
2016, o encerramento não contou
com luxo ou extravagâncias. Por
outro lado, sobrou empolgação e
animação. A diversidade musical
brasileira, que foi do rock pesado
de Andreas Kisser até toda alegria
de Ivete Sangalo, ditou literalmente o ritmo do público que lotou o
estádio Mário Filho. Em seu discurso, o presidente do Comitê Organizador dos Jogos, Carlos Arthur
Nuzman, se dirigiu aos iranianos
e lamentou a morte do ciclista Bahman Golbarnezhad, na tarde de

sábado. Em seguida, foi a vez de
Sir Philip Craven, presidente do
IPC, pedir um minuto de silêncio.
Como não podia deixar de ser,
o evento foi marcado também pela inclusão social. Reproduzido no
gigantesco telão colocado no palco, o Google Tradutor fez o papel
de apresentador do espetáculo,
que contou a todo instante com
a união de artistas com e sem deﬁciência. O Maracanã se tornou
um grande salão de festas para
celebrar as realizações de um país que não escondeu suas muitas
carências, mas foi capaz de lidar
com elas.
Já no primeiro ato do espetáculo, a imagem de Mestre Batman
no telão veio acompanhada de
palavras de quem viu capacidade
onde todo mundo apontava diﬁculdade. Foi dele a ideia de criar
uma orquestra para surdos e introduziu os “Batuqueiros do Silêncio” no Maracanã, tudo devidamente reproduzido na linguagem
de libras. Ao som da mistura de
maracatu e samba, a cantora Gabi Amarantos iniciou a contagem
regressiva para primeira queima
de fogos da cerimônia e deu o recado:
- Vamos unir as diferenças na
batida de um só coração.
O protocolo seguiu com a apresentação do presidente do Comitê Paralímpico Internacional (IPC),
Sir Philip Craven, e o hasteamento da bandeira brasileira. Coube
ao tenor Saulo Laucas a honra de

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

A solidariedade pode mudar o mundo
Desde menino, experimentei a solidariedade das irmãs da
Providência de Gap, no colégio Padre Moye; dos padres salesianos do Liceu Coração de Jesus e de tantos outros. Tenho a
obrigação de ser solidário e de lutar para que muitos outros
também o sejam.

Um coração solidário constrói um mundo novo, isso foi algo
que experimentei em minha vida. Tenho a certeza de que você
também é fruto de vários atos solidários. Precisamos nos dar
as mãos e construir, com a nossa solidariedade, homens e mulheres novos para um mundo novo.
Seu irmão,
Monsenhor Jonas Abib

Paralimpíada celebra união e
consagra capacidade do Brasil
cantar o hino nacional. Com deﬁciência parcial da visão desde o
nascimento, ele foi diagnosticado
autista aos três anos de idade.
A cerimônia de encerramento
da Paralimpíada no Maracanã ganhou espaço na mídia internacional, com elogios à qualidade e animação da festa - chegou a ser chamada de “Jogos do povo”, e destaque para a homenagem ao atleta iraniano morto em acidente
durante prova de ciclismo de estrada no Recreio dos Bandeirantes. Outros veículos optaram por
usar a cerimônia como capítulo
ﬁnal de Jogos “bem-sucedidos”,
como escreveu o Telegraph, do
Reino Unido, enquanto o Mirror
ressalta os desaﬁos que a Paralimpíada enfrentou - especialmente a falta de recursos - e diz que
houve uma “transformação”.
O site da também britânica BBC
destaca o tributo ao ciclista iraniano Bahman Golbarnezhad. Em seu
discurso, o presidente do Comitê
Organizador dos Jogos, Carlos Arthur Nuzman, se dirigiu aos iranianos e lamentou a morte do ciclista de 48 anos, na tarde de sábado. Em seguida, foi a vez de Sir
Philip Craven, presidente do Comitê Paralímpico Internacional,
pedir um minuto de silêncio. No
texto, a BBC também diz que o
evento foi um sucesso.
A rede de televisão pública australiana ABC destacou a beleza da
festa de encerramento e disse que
a Paralimpíada no Rio será lem-

brada como “Jogos do povo”. O
veículo lembrou a situação crítica
da venda de ingressos pouco antes da competição e ressaltou que
a Paralimpíada no Rio teve a segunda maior venda de bilhetes da
história. Também é abordada a
crise ﬁnanceira que atingiu o evento.
O tema também entra na conta do Mirror, que aﬁrma que a cerimônia de encerramento por pouco não deixou de acontecer por
falta de recursos. O veículo aﬁrma
ainda que a crise na Paralimpíada
foi provocada por uso de recursos
na Olimpíada - o que o Rio 2016
nega. Mas a avaliação também é
de que o Brasil transformou uma
situação adversa em um evento
de sucesso.
O Telegraph, por sua vez, diz
que “Tóquio assume enquanto
carnaval encerra Jogos bem-sucedidos”, destacando feitos de atletas paralímpicos, como o nadador
brasileiro Daniel Dias, e pontos altos da festa, como a apresentação
do guitarrista Jonathan Bastos, que
não tem braços e toca com os pés.
O texto publicado no site do
veículo também lembra a grande
preocupação com a venda de ingressos e falta de recursos para a
Paralimpíada no mês de agosto,
a crise política com o impeachment de Dilma Rousseﬀ e vaias
para Michel Temer na abertura da
Olimpíada, além de outros problemas enfrentados pela organização do evento.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Mensagem de Nossa Senhora
“Queridos filhos, neste
tempo de graça convido todos vocês à conversão. Filhinhos, vocês amam pouco e
rezam menos ainda. Estão
perdidos e não sabem qual
é o seu objetivo. Peguem a
cruz, olhem para Jesus e sigam-no. Ele se doa a vocês
pela sua morte na cruz, porque os ama. Filhinhos, eu os
convido a retornarem à oração com o coração, para que
possam, através da oração,
encontrar a esperança e o
sentido de sua existência. Eu
estou com vocês e rezo por
vocês. Obrigada por terem
correspondido ao meu apelo”.
Como esta afirmação de
Nossa Senhora é chocante.
Afinal estamos na era digital,
e nunca, como hoje, a informação foi tão rápida e tão
fácil de ser acessada. E, no
entanto, a impressão que a
Virgem Maria nos dá, é que
este tipo de informação não
nos tem ajudado a encontrar
um objetivo que nos aproxime do caminho da salvação.
Na verdade, Ela mesma os
explica o porquê desta falta
de objetivo: vocês amam pou-

co, e rezam menos ainda. Ou
seja, só amando, saindo de
nós mesmos, olhando as necessidades à nossa volta, e
nos colocando em ação para
servir, é que encontraremos
uma meta que nos aproxime
de Seu Filho, e Dela. E não
conseguiremos amar se não
nos colocarmos em oração.
Isso porque o verdadeiro amor,
aquele que não é egoísta e
que se dá sem cobranças,
vem de Deus. Portanto, temos que rezar e pedir que
Ele nos dê a graça de viver
este amor de entrega, de doação.
Nossa Senhora nos dá uma
dica: “Peguem a cruz, olhem
para Jesus e sigam-no”. Ela está nos dizendo que Jesus cruciﬁcado é o modelo acabado e
perfeito de amor desinteressado, de amor que se esvazia da
própria vida para salvar a todos.
Por isso, temos que voltar a
rezar, mas rezar bem, com o coração, não de qualquer jeito.
Só assim, como diz a Rainha da
Paz, poderemos “encontrar a
esperança e o sentido de sua
existência”.
Fonte: Informativo Rainha
da Paz

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

A BELEZA DA CRUZ

No dia 14 de setembro, a
Igreja celebrou a festa da exaltação da Santa Cruz.
Reﬂitamos, na qualidade de
cristãos, acerca do sentido dessa celebração.
O que signiﬁca a cruz?
Quando ouvimos essa palavra, a primeira impressão que
temos é de algo pesado, ruim
e até mesmo amedrontador.
Cruz nos remete a ideia de sofrimento, condenação, tristeza,
pesar e, justamente por isso,
nossa tendência é a uma completa aversão a tudo o que se
relaciona com ela.
No entanto, é preciso que,
sob a luz do Espírito Santo e
sob a intercessão de Maria, que,
como ninguém, soube permanecer de pé diante da cruz de
Seu Filho, saibamos enxergar
além para que possamos ver
na cruz um sinônimo de crescimento, superação e mudança. A cruz é o símbolo de nossa fé e, portanto, deve ser amada e carregada por nós, diariamente, em nossas pequenas
lutas cotidianas, com alegria,
esperança e certeza de que só
através dela poderemos experimentar uma renovação constante, morrendo para nosso
próprio egoísmo e renascendo
para um exercício de doação
aos que nos são mais próximos.
Não há quem não tenha cruzes em seu caminho. Mas o que
seria de nós sem elas? As cruzes nos ensinam a ser mais gente, a reconhecermos nossa fraqueza humana e a necessidade
inﬁnita de buscar a Deus cada
vez mais. Elas nos mostram como somos frágeis e o quanto
ainda precisamos crescer espiritualmente para compreen-

dermos o que Jesus fez por amor
a nós, quando se entregou a
ﬁm de que fôssemos libertos
e salvos.
Olhe para a cruz de Cristo e
veja nela a grandeza de representar tanto uma dimensão vertical, que liga o homem a Deus,
com uma dimensão horizontal,
que liga um ser humano a outro, na prática constante do
perdão, da renúncia, da doação,da
paciência,da compreensão e
do comprometimento com o
outro, sentimentos que devem
estar presentes em todos os
nossos relacionamentos, a ﬁm
de que sejam sólidos e verdadeiros, resistentes às tempestades, fundamentadas na Rocha.
A Cruz simboliza a misericórdia de Deus para conosco e
deve também representar a
nossa misericórdia para com o
outro, que não é exatamente
como gostaríamos que fosse,
assim como nós também não
somos exatamente o se espera
de nós!
Jesus disse a seus discípulos
e diz a nós hoje: “Quem quiser
me seguir que tome a sua cruz
e siga-me!” Nestas palavras está o chamado que Ele nos faz
a amarmos nossas cruzes que
nos são fonte de bênçãos e de
amor. O mundo carece que acreditemos e vivamos esta verdade, pois, caso contrário, na busca por uma vida sem problemas, sem diﬁculdades e de relacionamentos perfeitos, jamais
poderemos progredir e nem ao
menos exercitar os valores cristãos. Entendamos e vivamos ,
sem medo, a beleza da cruz!
Simone Gannam Lage Ribeiro

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza
6 mimos de casamento que os
convidados jamais vão esquecer
1 – Sais de banho: Você pode ainda personalizar os sais
com aromas exclusivos do casal para deixar o presente ainda mais inesquecível.
2 – Suspiros: A mesa de doces sempre encanta, mas se
você distribuí-los para os convidados será ainda melhor. Essa ideia dos suspiros foi verdadeiramente genial. Eles são baratos, todo mundo gosta e dão
uma delicadeza sem igual ao
presentinho! Dá também para
fazer suspiros coloridos caso
você queira dar mais graça!
3 – Compotas de doces: você pode fazer mini compotas
para distribuir entre os convidados, apenas para agraciá-los
ainda mais. Estes doces devem
ter um signiﬁcado especial, algo que lembre o seu casamento e, de preferência, o casal.
4 – Ervas ou temperos: A signiﬁcância de ervas e alguns tem-

peros para a “boa sorte” é incrível. Dá para aproveitar essa
crença popular e distribuir lindos mimos de casamento para
seus convidados. Pesquise sobre o signiﬁcado de cada um e
presenteie seus amigos e parentes mais próximos com mais
“amor”, “sorte”, “felicidade”,
entre outros sentimentos.
5 – Garraﬁnha de água decorada: A água é importante
para manter todos bem hidratados durante a festa, mas que
tal fazer isso de uma forma diferente e bem criativa?
6 – Buquê de chocolate: Já
que somente uma sortuda conseguirá pegar o buquê da noiva, você pode presentear cada
uma das convidadas com um
mini buquê delicioso de chocolate. Além de deixarem todas
completamente felizes, ainda
farão com que a noite seja bem
mais doce.
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Centro de Atendimento Especializado
de São Lourenço retoma atividades

O Centro Estadual de Atendimento Especializado (CEAE)
de São Lourenço volta a seu
funcionamento normal nesta
segunda-feira, 26/9. O Centro,
que passou aproximadamente
15 dias trabalhando com equipe mínima, priorizando gestantes e crianças de alto risco, deu
férias coletivas a grande parte
dos proﬁssionais devido a atraso no repasse do incentivo ﬁnanceiro estadual para custeio
de suas ações – referente a 50%
do pagamento do primeiro quadrimestre, bem como a 100%
dos recursos previstos para o
2º quadrimestre.
Mas no dia 16/9, após pagamento referente ao 2º quadrimestre 2016, feito no dia

13/9, e no dia 14/9, a parcela
restante do 1º quadrimestre
2016, pelo Governo do Estado,
a equipe multidisciplinar - que
conta com ginecologista/obstetra, pediatra, urologista, mastologista, enfermeiro, ﬁsioterapeuta, psicólogo, assistente
social e nutricionista - retornou
ao serviço. Agendamentos médicos já estão sendo realizados
para início em 26/09.
O CEAE de São Lourenço oferta, atualmente, atendimento à
saúde da mulher e da criança
aos 24 municípios que compõem a região de Saúde de São
Lourenço, tendo realizado mais
de 12 mil atendimentos no ano
de 2015. Os principais objetivos deste serviço consistem em

contribuir para a redução da
mortalidade materna e infantil
por meio da atenção integral
e especializada à saúde, ofertando atenção integral à saúde
da criança de risco, contribuir
para a redução das complicações à saúde de gestantes de
risco em todo o clico gravídico-puerperal e de recém-nascido
de risco e contribuir para a redução da morbimortalidade por
câncer de mama e de colo de
útero.
Os CEAES
Com o objetivo de garantir
a organização da Atenção Especializada de média complexidade e articulação com os de-

mais níveis de atenção à saúde,
no dia 21 de outubro de 2015,
publicou-se a Resolução SES/
MG Nº 4.971, que teve como
propósito a regulamentação
dos chamados Centros Estaduais de Atenção Especializada
(CEAEs), bem como seus processos de supervisão e avaliação. Os CEAE se propõem a
ofertar serviços de atenção especializada ambulatorial à saúde, destinados a gestantes e
crianças de riscos, mulheres
que irão realizar a propedêutica para Câncer de colo de útero e mama, usuários com hipertensão arterial sistêmica,
Diabetes Mellitus e doença renal crônica de alto risco.
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Falando Sério

CARLOS LOURENÇO
Nova iluminação

Depois da comunidade muito reclamar á prefeitura deu início
a troca da iluminação das praças. A primeira praça, que teve a
iluminação trocada foi a da Praça da Estação (Praça Ismael Junqueira). Que, aliás, ﬁcou muito boa! Agora as novas trocas acontecerão na ponte da Estação, na Praça do Rotary, paço municipal, na Praça João Lage e por último, a Praça Dr. Humberto Sanches (Praça da Federal).
A troca da iluminação antiga por lâmpadas de LED entusiasmou os comerciantes da Praça da Estação, que resolveram pintar e reformar o coreto, que deixará a praça mais bonita. A iniciativa dos comerciantes e da prefeitura merece parabéns!

Graças a Deus!

Lidiane da Cruz e Bruno Neves da Cruz se casaram
no último dia 10 de setembro na Casa de Festa Rosinos, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Além do casal, os pais da noiva Maria das Graças de Jesus Silva
e Jorge Ribeiro da Silva estão muito felizes. O casamento foi celebrado pelo seu irmão e pastor Eder
Marcos da Silva.

DOM ZECA
A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Diplomação

Aniversário

Depois de vários abaixo-assinados e muitas reclamações, os
moradores da Avenida Damião Junqueira de Souza tiveram o
seu sonho atendido. A prefeitura esta colocando duas faixas
elevadas, uma em frente a padaria Panino e ou de frente a Chevrolet.
Durante anos foram 23 acidentes com 7 mortes, no trecho
de asfalto, do início da Av. Damião Junqueira de Souza. O local
era tido uma pista de corrida para motos e carros, além dos
moradores também terem que conviver, com os caminhões que
chegavam à entrada da cidade, em alta velocidade como se
ainda estivessem na estrada.
Os moradores agora terão mais segurança e paz. Muito obrigado!

Aniversário

Regina Nogueira Fernandes,
reunindo familiares para comemorar seu 87º aniversário
natalício, dia 18 último.
Desejamos a aniversariante,
votos de felicidades, saúde e
paz. Que Deus a abençoe sempre.

Aniversário

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

EXPEDIENTE

Nossa ilustre amiga, Cristina
Dutra, comemorou neste dia
23, mais uma primavera.
Desejamos a aniversariantes
saúde, paz e felicidades, e rogamos a Deus que lhe conceda
vida longa e feliz.
Parabéns!!!

Padre José Douglas Baroni, diplomado Cônego de
nossa Diocese, dia 15 último, em uma belíssima cerimônia presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Pedro
Cunha, na Catedral de Santo Antônio, em Campanha. Que Deus o abençoe sempre Cônego José Douglas!!!

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra. Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo.
Jornalista Responsável: João Vicente Nogueira. Diagramação: João Vicente Nogueira. Departamento Administrativo: Isabel Cristina de Paula Dutra.
Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra e Luciana Dutra. Assessor Jurídico: José Manoel Pereira. Distribuição: Júlio César de Paula Dutra.
Colaboradores: Anderson Joinha, Vera M. Gannam de Castro, Simone Gannam L. Ribeiro, Frei Felipe Gabriel Alves, Heloísa M. D. de Almeida, Filipe
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 Sociedade Musical Antônio de Lorenzo completou 22 anos,
no dia 24 de setembro p.p, um fato, que enche de orgulho a
cidade de São Lourenço. Nesses 22 anos consegue encantar
pessoas de todas as idades, além de deixar maravilhados os
nossos turistas.
A sede da Sociedade Musical Antônio de Lorenzo, localizada
na Rua Jaime Sotto Mayor, nº 375, no Bairro Federal.
A banda oferece aulas de música gratuitas, para toda a população, não importando a idade. O maestro Joaquim Ferreira
está na banda desde a sua criação, em 1958. Para ele, a música é um elemento transformador na vida das pessoas.
Para conhecer melhor o trabalho da banda, compareça na
nova sede, onde acontecem aulas as terça e quinta, no horário
das 19h30 às 22h00. Os ensaios acontecem toda quarta e sexta-feira das 20h às 22h.
Vale a pena prestigiar!
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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Entrevista com o candidato Dr. Lessa

O São Lourenço Jornal traz
a você leitor, nesta edição, a
última entrevista da série com
os candidatos a prefeito. O entrevistado desta vez é o candidato do Partido Progressista
(PP), Walter José Lessa, mais
conhecido como Dr. Lessa.
Walter José Lessa é médico
formado pela Faculdade de
Medicina de Itajubá em 1977,
com especialidades em Ginecologia, Obstetrícia e Ultrassonografia. Atua em São Lourenço há quase 40 anos e atende toda a região. É um dos fundadores da Unimed Circuito
das Águas, onde participou
como membro do Conselho
Fiscal. Atualmente trabalha no
Hospital de São Lourenço, é
Provedor do Hospital de Carmo de Minas e Diretor Regional da Associação de Ginecologistas e Obstetras de Minas
Gerais (SOGIMIG). Atua permanentemente na ajuda de
dependentes químicos. Já foi
vereador (dois mandatos), vice-prefeito (dois mandatos),
Secretário Municipal de Saúde
(1999-2000 e 2005-2007) e Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento (2001).
Já foi, também, Diretor Clínico
do Hospital de São Lourenço,
Coordenador do Departamento Materno Infantil do Hospital de São Lourenço, Presidente do Conselho Deliberativo
do São Lourenço Country Clube, Vice-presidente do Lions
Clube de São Lourenço, Fundador do Reviva - Centro de
Recuperação de Álcool e Drogas (Referência Nacional) e Delegado Seccional do Conselho
Regional de Medicina de Minas Gerais.Trabalhou por 15
anos na Policlínica de São Lourenço, nas prefeituras de Carmo de Minas, de Olímpio Noronha e de Jesuânia, cuidando
especialmente da saúde da
mulher. Esportista, é Tri-Campeão Brasileiro Master de Natação, Tri-Campeão Mineiro
Master de Natação, Medalha
de Bronze no Campeonato Sul-Americano de Natação, Campeão Paulista Master de Natação.
Perguntado sobre como está sendo a campanha, Dr. Lessa diz que está sendo muito
bem recebido. “Estamos andando bastante pelas ruas de
São Lourenço, em todos os
bairros, e estados sendo muito bem recebidos. Tenho uma
vida de prestação de serviços
há 36 anos em nossa cidade.
Em cada casa que entramos
recebemos uma atenção especial em agradecimento de
alguma coisa, seja uma cirurgia realizada, um parto, um
atendimento no consultório
ou na rede pública. Agradeço

a população que tem nos recebido com carinho e amor e
sempre com aquele cafezinho
quente na mesa”, comenta. Dr.
Lessa afirma também que hoje em dia não é qualquer pessoa que está preparada para
ser prefeito (a). “As pessoas
se conscientizaram de que hoje ser candidato a prefeito não
pode ser uma aventura. É preciso que esse prefeito seja um
gestor com capacidade para
administrar nos próximos quatro anos, uma vez que receberá um orçamento na ordem
de R$ 600 milhões para o período 2017-2020. É uma responsabilidade muito grande
do prefeito para gerir esse recurso em prol da comunidade
são-lourenciana tanto na área
da educação, saúde, infraestrutura, turismo e assistente
social. As pessoas que conversamos entendem que hoje não
existe mais espaço para o amadorismo”, afirma.
Dr. Lessa disse também acreditar na vitória. “A vida é feita
de desafios. Não existe uma
eleição ganha ou perdida antes da hora. Respeitamos todos os candidatos adversários.
Quero ser prefeito de São Lourenço porque conheço os problemas da cidade e sei como
resolvê-los. Acredito que somos uma chapa bem preparada para que a população durma sossegada na consciência
de que com a Prefeitura em
nossas mãos, a cidade estará
segura”, declara.
Em relação a experiência de
já ter sido vice-prefeito e vereador, Dr. Lessa diz que a vida na política deve ser percorrida de degrau a degrau. “Na
minha opinião, todo homem
público deve passar pelo poder legislativo, como foi o meu
caso. Fui eleito e reeleito como vereador. Também fui vice-prefeito por duas vezes”, comenta. Dr. Lessa também foi
secretário de saúde durante
seis anos e cita uma das suas
principais ações. “É uma secretaria árdua, com muitos
problemas para se resolver,
mas fomos referência para o
Estado de Minas Gerais e realizamos obras importantes
como: o Centro Viva Vida, Posto de Saúde do bairro Nossa
Senhora de Lourdes, Posto de
Saúde do Bairro Carioca, Reforma e Ampliação da Policlínica criando serviços de ortopedia e radiologia, Centro Odontomédico que atende crianças
e adultos, criamos o Programa
de Saúde Bucal do Trabalhador. Aprendemos muito, erramos muito e acertamos muito.
A minha experiência e maturidade só vai me acrescentar
caso eu venha a ser prefeito”,

ressalta o médico candidato.
Sobre os principais projetos
do seu plano de governo, Dr.
Lessa fala primeiro sobre a saúde. “ Na saúde queremos criar
o Centro de Diagnóstico por
Imagem onde nós vamos agilizar todos os exames na área
de ultrassonografia, radiologia, tomografia, endoscopia,
colonoscopia e ressonância
magnética. Queremos acabar
com essas filas de espera. Não
podemos aceitar mais. Iremos
fazer uma Central de Agendamento onde o paciente terá
sua consulta previamente marcada e deixaremos três ou quatro vagas por urgência relativa.
Estas urgências e emergências
são realizadas no Hospital São
Lourenço. Traremos o Pronto
Socorro do hospital para o novo Pronto Socorro Municipal
onde era a garagem da prefeitura que hoje está pronto o
imóvel e lá nós faremos o novo Pronto Socorro Municipal.
Onde é o Pronto Socorro do
hospital será oferecido uma
área que o hospital tem necessidade hoje para que possa se fazer ambulatórios de
especialidade. Iremos criar na
Policlínica o Centro Ambulatorial de Especialidade Médica com cardiologista, ortopedista, dermatologista, gastroenterologista, e outras especialidades para atender essa
demanda que São Lourenço
tanto precisa. Nas unidades
básicas de saúde iremos voltar com um ginecologista, obstetra e pediatra para fazer a
atenção primária com mais
qualidade para a saúde da mulher e da criança”. No turismo,
Dr. Lessa diz que pretende criar
um projeto para embelezar
mais a cidade. “Nossa cidade
é tipicamente turística, portanto, é importante que ela
esteja bem apresentável e limpa. Vamos fazer operações tapa-buraco que é muito importante para nossa cidade. Iremos trazer congressos, encontros, peças teatrais e musicais”.
Na educação, Dr. Lessa quer
criar o projeto da Biblioteca
Itinerante e Brinquedoteca Viajante em todos os bairros. “Iremos implementar na cultura
a criação de um centro de múltiplos eventos. A cultura usará este Centro de Convenções
para congressos, festivais”. No
esporte, Dr. Lessa tem experiência própria pois é até hoje
um nadador profissional. “Eu
e minha já somos atletas. Hoje sou nadador master. Entendo que o esporte é muito importante para a qualidade de
vida da criança para se evitar
o uso de álcool e drogas. Vamos criar o Bolsa-Atleta para
valorizar nossos atletas de São

Dr. Lessa é candidato a prefeito pelo Partido Progressista (PP)

Lourenço que estão morando
fora e competindo por clubes
tanto no futebol, natação, basquete, voleibol, dentre outras
modalidades tenham uma ajuda de custo com suas despesas de se morar fora”. Na parte social, Dr. Lessa diz que pretende desenvolver e criar “a
menina de seus olhos”, o Restaurante Solidário. “Esse restaurante irá oferecer café, almoço e jantar para as famílias
carentes e desempregados para que pessoas nessa situação
não passem fome em nossa
cidade. Se eu for prefeito não
vou permitir que uma pessoa
passe fome”.
Perguntado sobre o que é
mais urgente para se fazer em
São Lourenço, Dr. Lessa defende a saúde. “ Há filas horríveis
em postos de saúde, a falta de
especialidade médica, levam-se anos para autorizar um exame. Não podemos aceitar isso.
É desumano uma pessoa ter
de chegar na fila de espera 3
ou 4 horas da manhã para conseguir uma vaga. Vamos criar
uma Central de Agendamento
Eletrônica onde a pessoa vai
marcar sua consulta como se
fosse marcar em um consultório particular. Já defendo essa tese há muito tempo. Quando fui secretário de saúde, na
Policlínica já era agendamento eletrônico. Uma pena que
não deram continuidade a este trabalho que começamos
em 2005”, declara.
Questionado se concorda
com a pesquisa divulgada pelo Jornal Folha de São Paulo
sobre o Ranking de Eficiência
dos Municípios Brasileiros em
que São Lourenço ficou na 17ª

APAE de São Lourenço é homenageada
no Minascentro em Belo Horizonte

Os dois primeiros alunos
das APAEs de Minas Gerais,
residentes na cidade de São
Lourenço, hoje idosos, José
Antônio Maduro (tio Toninho) e Fernando Vale Martins de Abreu foram homenageados. Na ocasião não
puderam estar presentes
mas marcaram de forma emblemática a missão maior
do movimento Apaeano. Uma
noite para orgulhar e emocionar os familiares, amigos
e parceiros da nossa querida APAE em São Lourenço.
Cerca de 1400 pessoas par-

ticipam do XIII Congresso da
Rede Mineira das Apaes e
III Fórum Mineiro de Autogestão Autodefesa e Família. O maior encontro das
Apaes do Estado de Minas
Gerais.
Ciclo de Palestras
Na terça-feira (27) haverá, na sede da APAE São Lourenço, às 19h, um ciclo de
palestra com o tema “Política de Assistência Social para as pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla”,
com a palestrante Maria Juanita Godinho Pimenta.

colocação, Dr. Lessa diz que é
uma pesquisa séria, não é paga e nem manipulada. “Vem
de um jornal com credibilidade nacional e São Lourenço
realmente mostra que é uma
das cidades com eficiência em
gestão pública. Essa pesquisa
reflete a realidade. Muita coisa precisa ser feita, mas foram
feitos investimentos na ordem
de quase R$ 20 milhões em
infraestrutura, gestão administrativa, contábil e tributária. São Lourenço não ocupa
as manchetes dos jornais com
notícias de roubo, corrupção.
É uma gestão eficiente, mas
com pontos a serem corrigidos. Por que quero ser prefeito de São Lourenço? Porque
eu conheço os problemas da
cidade e sei como resolvê-los”,
frisa o candidato.
Em suas considerações finais, Dr. Lessa quer deixar um
recado à população faltando
poucos dias para as eleições. “A
política não é feita de emoções
e sim de razões. Não podemos

hoje votar nas pessoas pelos
seus belos olhos. Temos que
analisar com muita responsabilidade uma Prefeitura que
tem um orçamento previsto
de R$ 600 milhões para os próximos quatro anos. Quando
você vota em um candidato a
prefeito está entregando a ele
um cheque em branco com
uma caneta. Não se aceita mais
amadorismo na política. É necessário ter experiência política, capacidade para gestão
e uma história construída no
município. Não quero ser prefeito para assaltar a Prefeitura e nem para arrumar minha
vida fazendo uso dela. Não tenho mais idade para ser prefeito por vaidade. Foi aqui que
cheguei há 36 anos, e fui muito bem acolhido. O que tenho
hoje é fruto de muito trabalho
de 40 anos de medicina. Peço
que a população de São Lourenço pense com carinho. Nossa chapa é madura e responsável, além da experiência ”,
finaliza.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Oﬁcial Interino do Serviço Registral de Imóveis da Comarca de São Lourenço/MG, com endereço na Rua Dr. Melo
Viana, n° 307, Centro, inscrito no CNPJ n° 21.409.354/000134, com base no parágrafo 4°, do Art. 26 da Lei n°. 9.514/97,
vem INTIMAR GABRIEL GARCIA, brasileiro, solteiro, maior,
agricultor, portador da Identidade n° M-3.907.085 SSP/MG,
inscrito no CPF n° 571.108.916-15, não encontrado no endereço indicado (Rua Lambari, n° 65, Santa Mônica, São Lourenço/MG), para, no PRAZO DE 15 DIAS, comparecer nesta
Serventia e efetuar o pagamento das prestações com vencimentos em 27.05.2016 a 27.07.2016, perfazendo até a data
de 27.07.2016 o montante de R$3.678,94 (Valor fornecido
pelo credor), bem como as vincendas, acrescidas de juros,
correção, encargos contratuais e despesas cartorárias, cujo
valor total será apurado na data do efetivo pagamento. A
presente dívida é oriunda do Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de
Alienação Fiduciária de Imóvel e Outras Avenças datado de
27 de março de 2013, contrato n° 10125625104, Alienação
Fiduciária em Garantia celebrado entre Gabriel Garcia, acima
qualiﬁcado e Itaú Unibanco S.A., com sede em São Paulo/SP,
na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100 – Torre Olavo Setubal, inscrito no CNPJ n° 60.701.190/0001-04, para
compra do imóvel de n° 65 - Subsolo, com a área construída
de 105,02m2, fração ideal de 0,5385, situado na Rua Lambari, nesta cidade, e seu respectivo terreno, devidamente matriculado nesta Serventia, no Livro 02, sob o n° 24.801. O não
comparecimento no prazo estipulado, observadas as exigências legais, acarretará a CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE
em nome do credor ﬁduciário, ou seja, ITAÚ UNIBANCO S.A.
Caso já tenha efetuado o pagamento ou celebrado algum
acordo junto ao credor ﬁduciário, favor comparecer nesta
Serventia, no mesmo prazo, e apresentar os comprovantes
de pagamento e/ou acordo para que possamos tomar as devidas providencias.
São Lourenço / MG, 31 de agosto de 2016.

O presidente Eduardo Gonçalves foi homenageado
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Lei antidrogas completa dez anos
sem vencer guerra contra o tráﬁco
Legislação de 2006 diferenciou usuário de traﬁcante, mas não reduziu prisões pelo crime no país
Quando se solta um foguetório em um determinado lugar
muitos se perguntam: Qual é
o motivo? E nessas ocasiões
sempre surge uma brincadeira:
é a droga que chegou. O sinal
já conhecido do tráﬁco é uma
das provas de que a chamada
Lei de Drogas (11.343/2006),
que acaba de completar dez
anos no Brasil, não trouxe o que
comemorar no combate ao crime.
Criada em agosto de 2006,
a legislação federal trouxe uma
nova perspectiva na “guerra”
às drogas ao aumentar a pena
para o traﬁcante e, ao mesmo
tempo, reduzir a criminalização
do usuário. Mas o resultado foram cadeias superlotadas, com

uma maioria de jovens, negros
e moradores de periferia que
atuam na ponta da linha de produção do crime, muitas vezes
para sustentar o vício. Em contrapartida, não há nenhum estudo que comprove uma redução no tráﬁco. Pelo contrário,
as organizações criminosas não
escondem sua força, nem mesmo da polícia, e atuam até nos
menores municípios de Minas
e do país.
Quando foi aprovada, a Lei
de Drogas substituiu a Lei
6.368/1976, que não fazia separação entre usuário e traﬁcante. Com o novo marco legal,
o consumo de substâncias ilícitas continuou sendo crime,
mas sem pena de prisão, e o

antigo artigo 12 (famoso por
ser a forma de identiﬁcar os
traﬁcantes nas cadeias) deu lugar ao 33, com aumento da pena mínima de três para cinco
anos e extinção de alguns benefícios processuais para o réu.
Em 2005, antes da nova lei,
Minas tinha 27.437 pessoas no
sistema prisional – incluindo o
número de detentos nas delegacias. Hoje, são 66.251, um
aumento de 141,4%. No Brasil,
o último levantamento disponível mostra que o índice praticamente dobrou de 2005 a
2014 – de 361 mil para 622 mil.
O tráﬁco de drogas é o que
mais tem levado gente para a
prisão. Do total de presos no
sistema prisional do Estado,

Delegado Regional de Polícia Civil, Dr. Luciano Belfort
33,5% respondem pela prática.
No Brasil, eram 27% em 2014.
O crime é responsável também
por manter na cadeia um grande número de presos provisórios (que não foram julgados).
Hoje, metade da população carcerária.
O Brasil é o quarto com o
maior número de presos no
mundo, atrás dos Estados Unidos, China e Rússia. Mas, enquanto esses países reduzem
suas taxas, o Brasil amplia em
7% ao ano.
Em São Lourenço, o delegado de Polícia Civil, Dr. Luciano
Belfort, explica que a superlo-

ALUNOS E PROFESSORES DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA
FACULDADE SÃO LOURENÇO PARTICIPAM DO EMPRETEC
O SEBRAE em parceria com a Faculdade de São Lourenço realizou entre os dias 12 e 17
de setembro o Empretec. O Empretec é uma metodologia da Organização das Nações
Unidas - ONU voltada para o desenvolvimento de características de comportamento empreendedor e para a identiﬁcação de novas oportunidades de negócios. O seminário com
duração de 60 horas de capacitação em seis dias de imersão propõe aos participantes o
desaﬁo de identiﬁcar as dez características de comportamento empreendedor, como:
Busca de oportunidade e iniciativa, Persistência, Correr riscos calculados, Exigência de
qualidade e eﬁciência, Comprometimento, Busca de informações, Estabelecimento de
metas, Planejamento e monitoramento sistemáticos, Persuasão e rede de contatos e Independência e autoconﬁança.
O foco em comportamentos acontece porque a metodologia do Empretec é baseada
no fato de que o sucesso empresarial vai além da habilidade de gerenciamento de negócios. Depende da atitude do indivíduo.
Portanto, no curso, o participante estuda as dez características essenciais do comportamento empreendedor e tem a oportunidade de vivenciar fortes mudanças comportamentais, de rever conceitos e atitudes e se preparar para a vida e para o mercado.
Alunos do curso de Administração que descobriram características empreendedor as
durante sua passagem pela faculdade participaram do Empretec e saíram convencidos de
que será possível potencializar seus negócios e ou viabilizar novos negócios a partir do
aprendizado adquirido no Seminário. De acordo com o relato do aluno Pedro Fragoso,
“este seminário proporcionou uma oportunidade ímpar para eu crescer e entender os
meus pontos fracos e fortes como empreendedor”.
O Coordenador do Curso agradece ao SEBRAE na pessoa da gestora Ticiana Tranqueira
Malta Lopes a parceria e a oportunidade por fortalecer novas competências.
Professor Nei Domiciano da Silva
Coordenador do Curso de Administração

tação só aumenta. “Por ser uma
delegacia regional nossa cadeia
recebe presos de toda região.
Os presos das nove comarcas
são concentrados em três cadeias: São Lourenço, Baependi
e Caxambu, sendo que estes
dois últimos são estritamente
femininos. Está sendo feito um
aumento de celas em nosso
presídio de São Lourenço”, explica o delegado.
Belfort também explica que
a legislação anterior sempre
diferenciou o usuário do traﬁcante. “O que modiﬁcou foi a
pena. Essa nova legislação veio
com a intenção de evitar a

prisão do usuário criando outras formas de pena que não
seja a prisão. A lei por si só
não veio alterar a questão da
demanda da criminalidade
em relação ao entorpecente.
Na nossa região há o consumo do entorpecente e onde
ele esteja há o usuário. Temos um índice de criminalidade muito baixo em relação
ao homicídio, e o tráfico de
entorpecentes que acaba vinculado ao crime de furto. O
cidadão rouba para poder
comprar sua droga”, complementa.
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Setembro Amarelo – uma campanha de
conscientização para prevenção ao suicídio
fugia ao padrão era considerado loucura. Hoje em dia
todo mundo tem uma vida
estressante, corrida e de
muita ansiedade, com cargas excessivas de trabalho.
As crianças viciadas nas novas tecnologias também possuem uma tendência de de-

Médica psiquiatra Dra. Flávia Paiva
O São Lourenço Jornal e a
Rádio Alternativa ouviram nesta semana a médica psiquiatra Dra. Flávia Paiva, da Clínica Paiva Rocha, que falou sobre a campanha Setembro
Amarelo, uma campanha da
Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) contra o suicídio.
Dra. Flávia começa falando
sobre os primeiros sintomas
de depressão. “Há vários tipos de depressão: leve, moderada e por último a grave
que está mais próxima do suicídio. Essa depressão mais
grave apresenta vários sintomas como o humor deprimido
que é quando a pessoa não
tem mais nenhum prazer na
vida, não tem ânimo para sair
de casa, só quer ficar na cama. Essas pessoas apresentam
distúrbios do sono e alimentares. Não conseguem dormir
e comer, que são atividades
essenciais na vida do ser humano. Também há aqueles
que dormem demais. Utilizam
o sono como uma fuga. Nessa fase, as pessoas também
ficam muito irritadas, se irritam por pouca coisa, se isolam. A pessoa começa a dar
sinais de que sua vida perdeu
o sentido, tanto faz para ela
estar viva, ela não tem planos, seus sonhos caem por
terra, não tem expectativa de

vida e aí surge a ideia do suicídio”, explica a médica psiquiatra.
Perguntada sobre quando
que a pessoa deve procurar
um especialista, Dra. Flávia
diz que há esse problema quando o paciente pensa em tirar
sua vida. “ O paciente não procura o especialista porque não
está preparado para se tratar.
No mês que antecede a tentativa de suicídio a pessoa passou por uma consulta médica,
mas não por um especialista
e o paciente não diz que quer
morrer, vai se queixar de outras coisas como cansaço, dores musculares, dor no peito.
Ele chega no hospital falando
que está com dores no peito
e é atendido por um cardiologista. Muitos colegas médicos que não são da área têm
dificuldade para lidar com este tipo de assunto com os pacientes. O paciente não consegue expressar o que está
sentindo”, complementa.
Dra. Flávia diz que a incidência de casos de suicídio é
maior entre os homens. “Os
homens têm mais êxito na tentativa, mas a mulher é que
mais tenta, sem êxito. Talvez
o homem consiga mais devido a sua força muscular e também por ser mais individualista. A mulher cria laços de
amizade e conversa mais. O

homem já é mais fechado. Desemprego, traição, falência,
perda de entes queridos é um
dos motivos que as pessoas
utilizam para tirar sua própria
vida. Quando a pessoa é sozinha é mais provável que isso aconteça. Por que? Quando se tem filhos a pessoa pensa mais de uma vez em tirar
sua vida porque tem o filho
para criar”, relata.
A médica Dra. Flávia diz que
na consulta o paciente é questionado se ele tem realmente
vontade de morrer e se ele
faz planos para tirar sua vida.
“Quando ele diz que sim, que
tem planos é muito preocupante. Esse paciente precisa
ser encaminhado urgentemente para um setor de psiquiatria até de ambulância, e não
pela família. Se ele diz que
não vai praticar esse plano de
imediato continua sendo perigoso porque uma hora ele
vai querer aplica-lo”, explica.
Dra. Flávia também fala sobre o preconceito que as pessoas têm com a psiquiatria,
de se chamar de “louco” quem
faz tratamento por meio dela. “É um tabu e um grande
preconceito. Antigamente as
pessoas se recusavam a tratar
seus transtornos mentais justamente por este motivo. Hoje elas entendem melhor e
aceitam se tratar. Tudo que

senvolver um transtorno
mental futuramente. O abuso de álcool e drogas também é um passo para a depressão e o suicídio”, finaliza.
Quanto às idades para isso acontecer, Dra. Flávia diz
que é mais comum a tenta-

tiva de suicídio entre os 15
e 30 anos e idosos pelas doenças crônicas, doenças incuráveis como o câncer, perda do parceiro. “A pessoa
se sente muito sozinha é
aposentada e não tem ocupação e vem a ficar depressiva.
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