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Novas instalações
da Frei Osmar Dirks

A prefeitura inaugurou, na manhã de sábado (25), as novas instalações da Escola Municipal Frei Osmar Dirks. O espaço recém construído,
denominado Professora Josette Braga de Mendonça, complementa o projeto inicial, dotando a escola de dez salas de aulas. (pág 07)

Educação

São Lourenço sedia, mais
Prefeitura realiza reunião
para Festa de Agosto 2016 (pág 04) uma vez, o Sevar (pág 04)

Trânsito interditado no
bairro da Federal (pág 06)
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EDITORIAL
jornalismo@portalalternativa.com.br

As notícias sobre corrupção sempre transitaram na vida política brasileira. Mesmo na República Velha
se reconhecia que, se individualmente os homens públicos eram honestos, o sistema era totalmente viciado para manutenção das elites no
poder com o controle absoluto das
juntas de votação e de apuração.
O propalado mar de lama do governo democrático de Getúlio Vargas
girava em volta do ﬁnanciamento do
jornal Última Hora, do jornalista Samuel Wainer, pelo Banco do Brasil,
ligado ao presidente, para desgosto
dos concorrentes. Samuel Wainer
ﬁnaliza sua importante autobiograﬁa com o relato do início da construção de Brasília, destacando entrar,
nessa oportunidade, na política brasileira um personagem que dela não
mais sairia: o empreiteiro.
Com efeito, espalhase o mal do
conluio entre o prestador de serviços e o contratante, o governante, que deixa de atuar pelo interesse público para agir em benefício próprio, ao contratar mediante
recebimento de vantagem adrede
combinada, que será embutida no
preço e, portanto, pago pelo poder
público.
Essa prática se disseminou, sem
partido, sem ideologia, para ﬁns de
campanha ou em proveito pessoal,
no fornecimento de infraestrutura
ou de bens culturais. Os volumes da
corrupção passaram a ser imensos.
Chegouse ao cúmulo de exministro
da Fazenda da ditadura, símbolo da
repressão, unirse a exministro da Fazenda do PT para arquitetarem recebimento de propina!
Fatores diferenciam, todavia, o
que hoje ocorre do sucedido no pas-

sado quando denúncias de corrupção vieram à tona. Primeiro, a corrupção sistêmica. Não apenas o aproveitamento de A ou B, mas um modo de ser do exercício da política no
Brasil e em especial no governo federal. Com o PT, a corrupção passou
a ser uma estratégia de manutenção
do poder não apenas para irrigar o
partido com meios para pagar marqueteiros e ﬁnanciar eleições, mas
para comprar parlamentares, cimentar alianças, garantir maiorias.
Até em municípios passou a haver a compra de vereadores pelo
Executivo com a oferta de cargos
em comissão a serem ocupados por
apaniguados dos edis, com os quais
os indicados dividiriam seus salários sem o dever de comparecer
ao trabalho.
O processo do mensalão desnudou uma artimanha ﬁnanceira soﬁsticada que levou os principais líderes do partido do governo, banqueiros e publicitários à prisão, mostrando uma combinação que extrapolava a jogada individual de levar
vantagem para caracterizar uma organização criminosa.
O petrolão mostrou a reincidência, com a participação da maioria
das grandes empreiteiras e industriais, comprometendo as grandes
ﬁguras da República. E ainda por cima se descobre a corrupção num
Conselho de Contribuintes para amenizar ou perdoar dívidas tributárias
de empresas de respeitabilidade. Até
surgiu sobrepreço na administração
de crédito consignado destinado a
funcionários públicos aposentados,
porcentual esse dividido entre ministro de Estado e o PT.
É um quadro desolador de amo-

Corrupção e democracia
ralidade dominante no Brasil, a revelar a falência do interesse público.
Brota a certeza de que se vai ao poder para dele usufruir em causa própria, e não para agir em prol do bem
comum. Ocupase, com reconhecidas
exceções, um cargo para tirar proveito econômico, nem mesmo por
vaidade ou por ambição de inscrever o nome na História. Não: apenas
o subalterno ﬁm ﬁnanceiro de enriquecer ilicitamente de forma oculta,
com contas no exterior.
Mas, em contrapartida, há uma
reação da sociedade jamais antes
vista. Esta resposta da população nas
ruas das principais cidades do Brasil, mobilizando milhões de pessoas
a exigir combate à corrupção e moralização da política, é inusitada. Se
os movimentos que conduziram multidões às ruas sabem não querer a
corrupção, é preciso, todavia, que
saibam como lutar contra ela. Por
ﬁm, cumpre decidir qual sistema
eleitoral e qual regime de governo
tornam viável maior controle sobre
os agentes políticos.
Há medidas preventivas e repressivas diante da corrupção. Nos processos contra os corruptos é de exigir, contudo, o respeito ao devido
processo legal, ou seja, ao estabelecido nas regras processuais, para
não se transformar essa persecução
em caça às bruxas. Nesse sentido,
os processos da Lava Jato, com o cuidado tomado por seus condutores,
têm respeitado os direitos de defesa, que não podem ser postergados
em nome de uma justiça material
moralista, com adoção de medidas
com cor de vingança.
No plano da prevenção, compliance e transparência nos órgãos pú-

VERA GANNAM

MONS. JONAS ABIB

Maria Nossa Mãe

Reﬂexão

Chegará um tempo em
que não teremos Missa
A Santa Missa é o que temos de mais importante

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

Santidade não se improvisa.
O tempo de crer é agora!
Se, hoje, você não abre mão
de suas coisas para ir à Missa,
quando vierem os tempos difíceis
você não vai perseverar na fé.
No ﬁm dos tempos, a Eucaristia vai ser perseguida; como
antigamente, quando era preciso celebrar o Corpo de Cristo
clandestinamente nas catacum-

bas. Chegará um tempo em que
vão nos proibir de celebrar a
Santa Missa. Só o conseguiremos clandestinamente.Estamos
muito próximos do ﬁm dos tempos. Já estamos sendo acuados
e impedidos de falar a verdade
sobre a Palavra de Deus. Agora, é o tempo de nos alimentarmos da Palavra e da Santa
Eucaristia.

blicos e nos partidos políticos, bem
como a criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos,
são medidas positivas.
Devese cuidar para não demonizar a política, culpando a democracia pelos males da corrupção. Na ditadura houve vários escândalos, como o CoroaBrastel, que ﬁcaram debaixo do tapete e não havia liberdade de ir às ruas. A luta contra a corrupção não é de direita nem de esquerda. É pressuposto da democracia com justiça social.
O interesse público deve ser a
única diretriz. Dessa forma é possível promover o bem da população com a aplicação da fortuna
desviada, por exemplo, do atendimento à saúde dos mais pobres.
Assim, se combater a corrupção
alivia a alma, por outro lado alimenta o espírito público poder empreender programa de destinar o
bilhão surrupiado à instalação de
unidades básicas de saúde.
Por fim, há que saber, como já
sublinhado, o modo de aprimorar
a democracia. Na pauta, o voto distrital, a cláusula de barreira para
os partidos, o semipresidencialismo ou o parlamentarismo. Há muito a fazer.
Combater a corrupção é o primeiro desaﬁo e o impeachment de
Dilma, um passo importante para a
moralização da política, por ter anuído conscientemente com os malfeitos nas estatais e o descontrole
das contas públicas.
*Miguel Reale Júnior é advogado, professor titular sênior da Faculdade de Direito da USP, membro da
Academia Paulista de Letras e foi
ministro da Justiça

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

Não deixe o amor morrer...
Que o sentimento seja eterno,
Que jamais sejam esquecidas as palavras doces
Que as juras se cumpram
Que os sonhos dêem lugar a realidade.
Que nosso amor cresça aos poucos e
dê asas ao coração
Assim como a criança que conta apenas
com a sábia ação do tempo
Que ele produza respeito, ﬁdelidade, alegria,
Que nos incentive a olhar em frente,
A nos aventurar conscientes, a acreditar.
Que nosso amor seja sempre diferente.
Que nosso amor não se desgaste, não se esgote
Que nosso amor não passe, que ﬁque.
Que nosso amor nos renove a cada dia.
Que nosso amor não morra, mas nos aproxime
cada vez mais da vida.
E que ao morrermos nós, que seja
desprendendo-nos de nós mesmos,
E que ao morrermos nós, que seja
esperando, acreditando,
E que ao morrermos nós, que seja amando!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Penteado com risca lateral
e acabamento polido é a
tendência do momento!

A moda esta sempre lançando
novas tendências capilares entre
as novidades o penteado do momento são os com risca lateral e
com acabamento polido. Usar o
cabelo de lado confere um ar mais
sensual porém com feminilidade
na medida certa.
O penteado com risca lateral virou um verdadeiro sucesso na temporada hollywoodiana de premiações deste ano, o
cabelo com risca lateral e efeito polido – às vezes até molhado – é certeiro para quem quer
um look feminino e delicado
ao mesmo tempo.
Para reproduzir o penteado
com risca lateral que anda fazendo a cabeça de várias celebridade é bastante fácil , primeiro você terá que fazer uma

boa escova nos ﬁos e de preferência passar a chapinha para deixar os ﬁos superlisos , coloque alguns bobes nas pontas
do cabelo para dar movimento
ou ondas largas marcadas nesse caso você pode ainda usar
o babyliss para deixar o look
mais elegante e marcando as
ondulações nas pontas.
O truque desse penteado
para que ele ﬁque polido e lustroso é ﬁnalizar o look aplicando nos ﬁos uma pomada, que
deve ser aplicada da raiz às pontas, que vai ajudar a ﬁxar o penteado, esconder o frizz e domar
aqueles cabelos rebeldes que
insistem em levantar facilmente, além claro de deixar os ﬁos
com muito mais brilho com o
efeito espelhado e polido.

CASA DO JARDIM – AMOR E DOAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Assembleia Geral Ordinária
A Diretora Presidente da Casa do Jardim – Amor e Doação, no uso
de suas atribuições, conforme Art. 19 – Letra “a” – dos estatutos em
vigor, convoca a todos os associados, em dia com suas obrigações, para uma Assembleia Geral Ordinária da CJAM. Data e horário: 13 de
julho de 2016, às 19h, em primeira chamada, e em segunda chamada
às 19h30 com qualquer número igual ou superior a 1/5 dos associados com direito a voto. Local: Sede da Casa do Jardim na Rua São Lourenço, nº 01 – S. Lço Velho, São Lourenço-MG. ORDEM DO DIA: 01.
Relatório das atividades da Diretoria Executiva. 02. Relatório Financeiro. 03. Balanço contábil/patrimonial. 04. Esclarecimentos e deliberação em votação sobre as contas e gestão. 05. Assuntos gerais.
São Lourenço, 26 de junho de 2016.
Maria Celina B. de Matos - Diretora Presidente
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Estado premia projetos de prevenção
e combate ao uso de drogas

Iniciativa da Subsecretaria de Políticas sobre Drogas reconhece e
fomenta boas práticas do sistema de defesa social em Minas Gerais
A Semana de Prevenção ao
Uso e Abuso de Álcool e outras
Drogas, celebrada entre os dias
19 a 26 de junho, este ano premia os 20 projetos de destaque
na prevenção e combate ao uso
de drogas em todo estado e oito servidores que também se
destacaram no trabalho dentro
do sistema de defesa.
A iniciativa é da Secretaria
de Estado de Defesa Social (Seds), por meio da Subsecretaria
de Políticas sobre Drogas (Supod) que, pela primeira vez,
abriu espaço para o reconhecimento e fomento das boas
práticas do sistema de defesa
social mineiro. A premiação
aconteceu na quinta-feira (23/6),
no Auditório JK, na Cidade Administrativa. Para a superintendente de Prevenção, Fabiana Rodrigues, a ação vai além
do reconhecimento. “Por meio
do concurso, conseguimos abrir
espaço para ouvir os executores de iniciativas em todos os

territórios. Compilamos esses
principais projetos aplicados
hoje. E pretendemos usar essas ideias para formulação e
aperfeiçoamento das políticas
públicas. E com isso, avançamos com um governo participativo também sob a perspectiva antidrogas” comemora.
O processo de seleção foi
feito por meio da indicação dos

DOM ZECA

próprios envolvidos que listaram 45 projetos para seis categorias, que contemplaram
primeiro, segundo e terceiro
lugares cada. Foi formada uma
comissão julgadora que definiu os critérios de premiação,
como, por exemplo, relevância
e impacto social, contribuição
para as políticas públicas, articulação com as redes e ato-

res sociais locais, entre outros.
Para o subsecretário de Políticas sobre Drogas, Rafael
Miranda, “a informação é um
meio importante para evitar
e tratar o uso de drogas. E
nosso objetivo é fomentar o
debate com entre a comunidade e aceitar ideias inovadoras daqueles que conhecem
a temática”, reforça.

CARLOS LOURENÇO
Falando Sério

colunafalandoserio@yahoo.com.br

Festa de Agosto

Até quando vamos manter esse sistema ultrapassado, que
não traz nada de novo e leva todo o dinheiro da cidade embora, deixando a cidade praticamente falida pelos dois meses seguintes? Quando a cidade vai acorda? A mesma festa que se
fazia com 220 mil, com shows, rodeio e tudo mais, hoje não sai
por menos de um milhão e sem a despesa do rodeio. Pessoas
são barradas na portaria e quanto ao preço, tudo esta muito
caro. Virou festa caça níquel visando unicamente o bolso do cidadão. Não existe mais aquela festa popular. Expulsaram até o
Santo São Lourenço ao mudar o nome da Festa de São Lourenço (seu verdadeiro nome) para Festa de Agosto. A festa hoje
não serve para a população mais humilde, porque é cara e não
serve como atrativo turístico / cultural, porque não atrai turista e não tem cultura. A festa de Agosto é apenas para encher o
bolso de alguns e fazer política. Infelizmente a Festa de São
Lourenço acabou.

Segurança???

Festa Padroeiro

A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Artes

Aproxima-se a Festa do Padroeiro, e já se encontram a venda,
os bilhetes da rifa de um automóvel MOBI 2017, marca Fiat, Easy
on 1.0, 4 portas, ﬂex. Os interessados deverão procurar a Secretaria da Paróquia de São Lourenço. Preço do bilhete R$ 20,00

Temos espaço para a cultura?

Falecimento

Saulo e Tiago, estão com o “Pinta Cara Feliz”, pintando de
alegria sua Festa. Interessados é só entrar em contato pelos telefones: 3331-4242 / 98835-4242 / 99195-4447. Sucessos e felicidades no novo empreendimento!!!

Aniversário

Com pesar, noticiamos o falecimento de Luiz Augusto Lima Silva, conhecido por todos
por Luiz Engenheiro, ex Vereador de nossa Câmara Municipal, ocorrido dia 23 de junho
passado. Queríamos neste momento, levar nossos sentidos
pesâmes a todos os familiares,
em especial a sua esposa Rita
de Cássia Brito Silveira, e a suas ﬁlhas Cinthya Carolina e Camilla, e ao neto Luiz Eduardo.
Que Deus dê a nosso amigo, o
descanso merecido dos justos!!!

Falecimento

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

EXPEDIENTE

Maiza Félix, respeitosa funcionária da Saúde Mental, comemorando neste dia 03, mais um aniversário. Para a aniversariante, desejamos saúde, paz e felicidades. Que Deus a abençoe
sempre, e lhe conceda vida longa e feliz!!!

Faleceu dia 21 de junho último, nossa querida Professora Maria Aparecida Bertão. Exerceu sua proﬁssão em várias instituições de ensino, estadual e
municipal, sendo que seu último trabalho até aposentar, foi
na Escola Esperança APAE de
São Lourenço. Amava o que fazia, e sua dedicação sempre reconhecida. Vai deixar saudades
em todos os corações que realmente amava. Descanse em
paz Tia Aparecida!!! Seus sobrinhos e familiares.

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.

Temos segurança? Há uns anos atrás garanto que tínhamos
hoje a comunidade reclama que não. A cidade anda envolta a
assassinatos, assaltos a mão armada, roubos e furtos, uma onda nunca vista na cidade. O que está acontecendo? Diversos
são os comércios, pessoas e residências, que estão sofrendo
com o aumento desenfreado da violência em São Lourenço. O
que esta sendo feito para resolver esse problema que aﬂige todo mundo? Não sei! Só sei que esta passando da hora de alguém (Câmara Municipal) convocar uma reunião com as polícias civil e militar, judiciário, promotoria, prefeitura, CDL, ACISL,
São Lourenço CV & B, Sindicato dos Hotéis, para achar soluções
e salvar essa cidade da ruína que se apresenta. Não podemos
mais viver nessa situação de medo!

A resposta em São Lourenço é não! Uma cidade sem cultura
e totalmente favorável à acabar com os últimos músicos que
ainda insistem em tocar nas ruas, praças e calçadões da cidade.
A “nossa (?)” prefeitura numa demonstração clara de ignorância cultural e desrespeito as leis, chama a ﬁscalização e a polícia
para acabar com a cultura popular de rua. Esse crime não acha
eco na Câmara Municipal e nas entidades da cidade demonstrando que a falta de cultura esta se alastrando. Um músico tira seu instrumento para tocar num espaço PÚBLICO (que lhe
pertence também) deixa uma caixinha para doação ESPONTÂNEA das pessoas e ai eu pergunto: Onde esta o crime? Se não
cobram, não existe comércio? Se não existe comércio não existe tributação. Quer dizer que se uma pessoa quiser levar um
instrumento para tocar, estará praticando um crime? NUNCA.
Tocar em espaço público não é crime. Crime é uma administração municipal que acabou com a secretaria de cultura, não fez
nada para desenvolver a cultura e ainda pisoteia nos músicos,
que insistem bravamente em lutar contra essa prova de ignorância cultural. Pra mim TODOS os que apreciam a cultura e os
músicos de toda a cidade deveriam ir em peso na Câmara Municipal e pedir que ela interﬁra e defenda o direito a cultura, na
cidade de São Lourenço.

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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Prefeitura realiza reunião para
discutir Festa de Agosto 2016

Foi realizada, na segunda-feira (21), mais uma reunião
para discutir a festa de agosto
desse ano. Reuniram-se os membros das secretarias e diretorias diretamente envolvidas na
realização da maior festa da
região, representantes dos or-

ganizadores, prestadores de
serviços e das forças de segurança pública.
Todos os anos, o planejamento da Festa de Agosto do
próximo ano começa assim que
termina a do atual, considerando que na reunião de avaliação

São Lourenço sedia,
mais uma vez, o Sevar

já ﬁcam especiﬁcados os fatos
que devem ser observados em
eventos seguintes. Após o carnaval, começa o planejamento
de fato. E, à medida que vai se
aproximando o mês de agosto,
as reuniões vão se tronando
mais frequentes.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DE SÃO LOURENÇO – EDITAL 001/2015 – EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO – Fica homologado, nos termos
da Portaria nº SAAE/SLO-003/2016, de 23 de Junho de 2.016, o resultado do
concurso público promovido pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São
Lourenço e realizado pela empresa Reis e Reis Auditores Associados - EPP, nos
termos do edital nº 001/2.015, publicado no quadro de avisos do SAAE, nos
Sites: www.reisauditores.com.br e www. saaesaolourenco.mg.gov.br e jornais:
Diário Oﬁ cial dos Municípios de 11/06/15, Minas Gerais do dia 13/06/15 e
São Lourenço Jornal do dia 14/06/15. São Lourenço, 23 de Junho de 2.016 –
Dr. Adauto Lúcio Cardoso – Diretor Presidente do SAAE.

A cidade de São Lourenço está sediando, mais uma vez, o Super Encontro de Varejistas (Sevar). Durante dois dias, quarta-feira (22) e quinta-feira (23), a
12ª edição do Sevar reúne quase duas mil pessoas, entre empresários e proﬁssionais do ramo
de negócios varejistas e convidados. Com o objetivo de promover a qualiﬁcação proﬁssional no setor, gerar negócios,

relacionamento comercial e
apresentar novidades na área
do comércio varejista, o encontro conta com palestras, fóruns,
workshops e debates sobre o
momento atual e as tendências
do mercado. E tem como público alvo supermercadistas,
paniﬁcadores, varejistas em geral, atacadistas e proﬁssionais
desses ramos de comércio.
O evento, que conta, tam-

bém, com uma “Mostra de Fornecedores” (feira com lançamentos de produtos, serviços,
degustação e negócios), é organizado pela Associação Mineira de Supermercados (Amis),
com apoio da Associação Comercial e Empresarial de São
Lourenço (ACE), Câmara de Dirigentes Lojistas de São Lourenço (CDL), Convention e Visitors
Bureau (CVB) e Nestlé Waters.
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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
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Produtores do Sul de Minas investem no
plantio de maracujá para produção de suco
Com apoio da Emter-MG, produtores de seis municípios já
acertaram contrato de venda com a fabricante do suco Maguary
Produtores rurais do Sul de
Minas estão investindo no plantio de maracujá como opção para diversiﬁcar a produção e garantir mais renda. Com apoio da
Emater-MG, aproximadamente
30 produtores dos municípios de
Alpinópolis, Cássia, Fortaleza de
Minas, Guapé, Ilicínea e Passos
assinaram contrato de venda com
a Empresa Brasileira de Bebidas
e Alimentos (Ebba), fabricante
do suco Maguary, e têm comercialização garantida.
O gerente da Unidade Regional da Emater-MG de Passos, Frederico Ozanam de Souza, explica
que o objetivo é buscar uma alternativa às práticas das culturas
dominantes, centradas na cafeicultura e bovinocultura de leite
e corte.
“Faz parte da atividade da
Emater-MG buscar alternativas
para fortalecer a atividade rural,
com geração de renda e qualidade de vida. Em uma região em
que predominam certas atividades, a parceria com a Maguary
foi uma alternativa de intensiﬁcar a fruticultura na região e criar
alternativas de renda”, destaca.
Os produtores plantaram neste ano, em média, 35 hectares de
maracujá azedo com previsão de
colheita para dezembro. O contrato acertado prevê o preço mínimo
de compra da produção por R$
1,30 o quilo de maracujá. O transporte até a fábrica localizada em
Araguari, no Triângulo Mineiro, e
a embalagem são de responsabilidade da fabricante de sucos.
“No começo o combinado é

que o fabricante irá buscar a produção de 15 em 15 dias. E, de
acordo com o crescimento da
produção os intervalos vão diminuindo. É uma renda garantida para os produtores, com certeza de comercialização, e uma
grande chance de crescimento”,
ressalta o gerente da Emater-MG.
Capacitação para produzir
O produtor rural Francisco
Gonçalves de Paula, do município de Alpinópolis, produz café
em parceria com os irmãos e
nunca havia trabalhado com fruticultura. Um dos responsáveis
pela parceria, o produtor estava
atrás de novas opções de renda
e ﬁcou sabendo de uma oportunidade de comercialização para
Maguary. “Procuramos a Emater-MG e fomos juntos até a fábrica com o objetivo de criar alternativas de produção e tentar
agregar valor aos nossos produtos”, conta.
Os agricultores que participam do projeto além da garantia
de venda da safra, possuem assistência técnica e capacitação
fornecida pela fabricante. Segundo o supervisor de compras da
Ebba, Hércules José Oliveira, os
produtores também recebem um
pacote tecnológico desenvolvido para atender as exigências de
mercado.
“Os produtores trabalham com
mudas desenvolvidas para a indústria, com características rústicas e alta capacidade produtiva e com resistências a pragas.
As mudas são fornecidas por par-

ceiros com preços acessíveis aos
produtores”, destaca.
Como a produção de maracujá é uma atividade nova na região, os técnicos da Emater-MG
também acompanham as capacitações para atuar junto aos produtores. “Realizamos reuniões
e dias de campo com a presença
da Emater-MG, que acompanha
o dia-a-dia dos produtores. Nos
colocamos à disposição para estar presente e orientar no processo de plantio e sanar as dúvidas. A Emater-MG já uma parceira antiga e muito importante”,
ressalta Hércules.
Se para os produtores rurais
a parceria é boa porque garante
a comercialização da produção
e o aumento da renda, para a
Ebba a parceria garante uma fruta de qualidade. A tecnologia
utilizada pelos produtores do Sul
de Minas é desenvolvida para
fornecer um fruto voltado para
a indústria. “Compramos produção de diversos estados, como
por exemplo Santa Catarina. Mas
a produção desenvolvida com
nosso pacote tecnológico possui
mais qualidade”, garante o gerente de compras da Ebba.
Outra vantagem para os produtores que ingressam na parceria é que o acordo garante um
valor futuro de produção. A produção que será colhida a partir
de dezembro já tem o valor mínimo acertado desde o plantio,
feito em março. Em 2017, no novo processo de plantio, o valor
será ajustado e garantido para
a nova safra.

Seminário: “Legislação e
Conservação Ambiental”
No dia 03 de maio de 2016 os
alunos do curso de Ciências Biológicas da Faculdade de São Lourenço participaram do Seminário “Legislação e Conservação Ambiental”,
resultado de uma parceria entre o
curso de Ciências Biológicas da Faculdade de São Lourenço e o SENAR. O evento representou uma
oportunidade de trazer informações do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural para dentro do ambiente acadêmico, ampliando o
universo de conhecimentos dos
discentes.
O Seminário foi proferido pelo
engenheiro agrônomo Luis Francisco de Rosa Macedo da empresa
SAFRA e intermediado junto ao SENAR através de seu representante Flávio Lúcio de Almeida Carneiro. O evento tratou do Código Brasileiro de Ocupações e se voltou principalmente para a questão da proteção e recuperação de nascentes, trazendo orientações aos presentes sobre as legislações especíﬁcas de preservação e conservação ambiental.
O Seminário contou com o amplo comparecimento dos alunos do curso de Ciências Biológicas e representou uma aproximação ainda maior entre os conhecimentos de campo com
as informações acadêmicas dos discentes. Foi uma excelente oportunidade de ampliação de
conhecimentos, sobretudo em função da ampla experiência apresentada pelo engenheiro
agrônomo e da exposição de suas atividades proﬁssionais. Os alunos ﬁzeram vários questionamentos e se atualizaram quanto a informações ambientais bastante relevantes.
Assim, consorciando teoria e prática, o Seminário representou uma ampliação na qualidade de formação dos proﬁssionais biólogos, sintonizando os mesmos com conhecimentos de grande relevância e tornando-os cada vez mais aptos para as demandas de um mercado de trabalho em constante crescimento.
Rodolfo Ribeiro Junior.
Coordenador do curso de Ciências Biológicas.
Faculdade de São Lourenço.

Trânsito interditado
na Federal

Conforme amplamente divulgado semana passada pela
prefeitura e pela imprensa, e
propagado pelas redes sociais,
o trânsito está interditado no
bairro Nossa Senhora de Fátima, para obras de drenagem.
Nesse primeiro momento, na
av. Damião Junqueira, entre a
praça Dr. Humberto Sanches e
rua Senador Soares dos Santos,
ao lado da Igreja Nossa Senhora de Fátima.
O trabalho está sendo realizado para resolver o problema dos alagamentos na av. Damião Junqueira de Souza e ru-

as adjacentes, em especial na
conﬂuência da citada rua com
a rua Jaime Sotto Mayor. E é
nesse local que as obras iniciaram nessa terça-feira (28) e se
estenderão ao longo da Jaime
Sotto Mayor. O objetivo é aumentar a vazão das águas das
chuvas, que descem das partes
altas do bairro e dos arredores,
com a colocação de manilhas
de maiores diâmetros, facilitando o escoamento no Rio Verde.
Com os trechos devidamente sinalizados e a orientação dos
agentes de trânsito, as opções
são as ruas J. C. Soares, Ida Mas-

carenhas Lage, Senador Soares
dos Santos e Madame Schimidt.
O Serviço Autônomo de Água
e Esgoto (Saae), conforme foi
feito na região do Mercado Municipal, vem realizando importantes obras de drenagem de
águas pluviais e esgoto. Essa
da Federal vai acabar com um
problema antigo, que afeta comerciantes e população de um
modo geral, visto que a área é
de grande movimento e principal acesso ao hospital, clínicas e demais prestadores de
serviços públicos e particulares
de Saúde.

www.sljornal.com.br

DOMINGO, 26 DE JUNHO DE 2016

7

Palestra “Proﬁssionais do Futuro”
Inauguradas as novas
instalações da Frei Osmar Dirks na Faculdade Victor Hugo
A prefeitura inaugurou, na
manhã de sábado (25), as novas instalações da Escola Municipal Frei Osmar Dirks. O espaço recém construído, denominado Professora Josette Braga de Mendonça, complementa o projeto inicial, dotando a
escola de dez salas de aulas.
Atualmente, a escola atende
250 alunos, de três a seis anos
de idade, do maternal ao 1º
ano do ensino fundamental.
Professora Josette Braga de
Mendonça prestou excelentes
trabalhos sociais em São Lourenço, em especial na área educacional. Durante anos esteve
à frente do Externato São Francisco, formando cidadãos e contribuindo para o desenvolvimento da cidade.
A Escola Municipal Frei Osmar Dirks está instalada em
prédio próprio, desde 2014, na
rua Governador Aureliano Chaves, nº 200, na Vila Carneiro,
ao lado do Centro Municipal
de Educação Infantil Professora Cida Costa. O complexo educacional está situado no terreno adquirido pela prefeitura,
onde funcionava a Associação
Atlética Banco do Brasil (AABB).
Histórico – A escola Frei Osmar Dirks foi fundada em 1º
de março de 1943, pelo professor Antônio Magalhães Alves, com o nome de Escola Municipal de são Lourenço. Em
1954, passou a denominar-se
Ginásio e Escola Técnica de Comércio de São Lourenço. Em
1959, adquirido pela prefeitura, integrou-se ao Colégio São
Lourenço, sendo encampado
pela Secretaria de Estado da
Educação, em 1961. No mesmo
ano, desmembrando-se do Ginásio e passando à rede municipal, passou a se chamar Colégio Comercial de São Lourenço, funcionando, assim, até
1966. Em 1967, instalou-se no
prédio da Escola Estadual Professor Mário Junqueira Ferraz,
funcionando ali por dois anos.
Em 1969, funcionou no prédio
da Escola Mello Viana. Nessa
época, Frei Osmar Dirks, então
vigário da Paróquia São Lourenço Mártir, sensível às diﬁculdades vividas pela escola
(Colégio Comercial) e á necessidade de continuação dos serviços prestados por ela, levou-a para um prédio da paróquia,
onde funcionava a Escola Estadual Nossa Senhora de Fátima,
na rua Ida Mascarenhas Lage,
497 (atual Projeto Crer-Ser). Ali

Inovação é uma das marcas
da Faculdade Victor Hugo. E,
para colocar a inovação em prática, a Faculdade Victor Hugo,
em parceria com o Sebrae Minas, realizou no dia 02/06 (5ª
f) , às 19h30min, a palestra “Proﬁssionais do Futuro”, com o Palestrante Cristiano Lopes. O palestrante já proferiu mais de
1200 palestras em 21 estados
do Brasil e também atua como
professor de programas de Pós
Graduação e MBA.
Cristiano Lopes apresentou ao público presente no evento um conteúdo moderno e

funcionou de 1970 a 1972. Frei
Osmar, que com sua visão de
futuro, sonhava com a possibilidade da escola, um dia, oferecer cursos superiores, em 1973,
a levou para onde funcionava
o Externato São Francisco, na
praça Frei Egídio de Assis, ao
lado da Igreja Matriz. Nesse período, ele foi o grande incentivador e colaborador da escola
que desejava transformar em
Faculdade de Ciências Contábeis
de São Lourenço. Em 1975, Frei
Osmar adoeceu e não pode mais
continuar nessa luta.
A partir daí, a escola só não
fechou devido ao grande empenho dos professores e cidadãos abnegados da época. Após
a morte do Franciscano, que
aconteceu em 20 de julho de
1978, na Alemanha, por decisão da direção da educação
municipal, com o apoio dos políticos locais e de toda a comunidade, foi dado o nome dele
para a escola. Por meio da lei
municipal nº 1.148, no dia
12/09/78, o Colégio Comercial
passou a se chamar Escola Municipal Frei Osmar Dirks 1º e
2º graus. Em 1980, a escola deixou de oferecer o 1º grau (5ª
a 8ª série). Em 1984, passou a
funcionar no prédio da Escola
Estadual Professor Antônio Magalhães Alves (Polivalente). De
1986 a 2003, a prefeitura pagou aluguel à Federação Associativa Paroquial (FAP) para a
escola voltar a ocupar o prédio
localizado na Rua Ida Mascarenhas Lage, nº 497. Em 2004,
por meio de convênio com o
Estado, passou a ocupar as dependências da Escola Estadual
Nossa Senhora de Fátima. Em
2010, a administração municipal, após decidir que a Educa-

ção Municipal priorizaria a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, atendendo o que
determina a legislação, aventou
a possibilidade de transformar
a Frei Osmar Dirks em escola
técnica.
Foi ﬁrmado um termo de cooperação técnica com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de
Minas Gerais (IF Sul de Minas),
Campus Machado, e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento e Ensino de Machado
(Fadema). A ideia não pode ser
levada adiante pela exigência
do governo federal em obter a
transferência do prédio para o
Instituto. Diante disso, o ensino técnico continuou funcionando nas dependências da
Escola Municipal Ismael Junqueira de Souza, até 2014. Como o município não tinha um
imóvel para transferir para o
Instituto, o ensino técnico foi
transferido para o município de
Carmo de Minas, onde a União
tinha um prédio disponível. Os
alunos de São Lourenço são
transportados, diariamente,
para lá pela prefeitura. Em 2014
a Secretaria Municipal de Educação encaminhou o processo
de reabertura da escola, na modalidade infantil, com sede própria à Rua Projetada, nº 200,
na Vila Carneiro, em amplo prédio construído pela prefeitura,
atendendo crianças de três a
cinco anos de idade, maternal,
1º e 2º períodos respectivamente, passando a denominar-se
Centro Municipal de Educação
Infantil Frei Osmar Dirks. Em
2015, com a inserção do ensino fundamental, passou a denominar-se Escola Municipal
Frei Osmar Dirks.

aplicado às realidades do mercado, tendo sua base inspirada
num estudo realizado pela Harvard Business School. “Entender as características e o perﬁl

dos cenários do passado, do
presente e do futuro tornam-se trunfos fundamentais para
aqueles que desejam ter sucesso no mercado”, aﬁrma Lopes.
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OFERTAS VÁLIDAS DO DIA 01 A 11 DE JULHO DE 2016, OU ATÉ DURAR O ESTOQUE.

44,

98

17,

99

UN

UN

Vinho Casilero
Del Diablo
750 ml

19,

98

Coxao Mole
KG Reserva Friboi

Vinho Pergola
Seco/Suave
1litro

8,

99

File de Peito de
Frango Congelado
UN Rivelli bdj 1kg

8,99

Papel Higiênico
Neve Folha Dupla
Neutro 30 Metros
UN
Leve 12 Pague 11

Amaciante
Confort Classic
UN 2 Litros

14,

Lingüiça Toscana
KG Congelada Frimesa

9,

12,

6,

1,

98

98

99 Arroz Super
UN

Ecco Tipo 1 - 5 kg

19,

98

UN

Azeite Andorinha
Extra Virgem
Vidro 500ml

2,

98

Óleo de soja
UN ABC pet 900ml

3,

29

Leite Condensado
UN Cemil TP 395g

2,

49

Macarrão Sêmola
Galo 500g
UN Cortados/Espaguete

98

Café Classe A 500g
Tradicional /
UN Extra Forte

Cobertor de
micro ﬁbra Dyuri
casal somente
UN
estampado

39,

90

89

Farinha de Trigo
Util sem fermento
UN 1 kg

Cobertor de
micro ﬁbra Dyuri
UN solteiro somente
estampado

36,

90

