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Veteranos do Flamengo
jogam em São Lourenço
Esporte

Jogadores da década de 80 e 90 “batem uma bola” em partida beneﬁcente à pequena Beatriz.

A história de São
Francisco da Matriz
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25 de agosto - Dia
do Soldado
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Procon de São Lourenço fala
sobre a lista antimarketing (pág 07)
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jornalismo@portalalternativa.com.br

As expectativas não eram das
melhores, mas elas foram superadas. Antes dos Jogos Olímpicos, a
imprensa estrangeira falava sobre
o risco do zika, possíveis problemas de estrutura e segurança. Acabado os jogos, a maioria avaliou o
evento como bem-sucedido e diz
que o Rio de Janeiro ﬁcará com
um legado importante, apesar dos
gastos com a infraestrutura.
Ao falar sobre a cerimônia de
encerramento, que aconteceu na
noite de domingo (21), Tom McGowan, da rede de TV “CNN”, disse
que “foi uma noite para o Rio comemorar. Apesar de preocupações
sobre segurança e zika, os Jogos
ocorreram em grande parte sem
problemas”.
O “Wall Street Journal” aﬁrmou
que o Brasil se despediu da Olimpíada “orgulhoso e aliviado”. Nelson Rowe escreveu que “para a
maior parte, o Brasil gostou do que
viu nestes Jogos Olímpicos. Depois
de duas semanas desaﬁadoras, fechando dois anos de más notícias,
o país estava pronto para ter um
pouco de autocongratulação”.
No mesmo jornal, Paul Kiernan
disse que “Os Jogos Olímpicos de
2016 não foram o desastre épico
que muitos temiam. A poluição da
água não estragou a competição
de vela, infraestruturas construídas às pressas não entraram em
colapso e os preparativos de segurança não permitiram um ataque terrorista. Para a maioria dos
visitantes, foi esplêndido”. O pró-

ximo desaﬁo do Rio, concluiu Kiernan, será evitar o retrocesso.
Para o francês Liberátion, os jogos terminaram com um “balanço
globalmente positivo”. “Prometeram-nos os jogos mais bagunçados
da história. Mas nada disso: transportes numerosos e que ﬂuíam
bem, locais de provas prontos, condições de alojamento elogiadas pelos atletas”.
“Até as estrelas do golf, que têm
padrões de conforto elevados, aproveitaram cada minuto passado na
Vila Olímpica, porque eles entenderam que tinham vindo para o
Rio por causa do esporte. A única
desvantagem: o Exército estava por
toda parte, o tempo todo. Mas é
um sinal dos tempos”, continuou
o Libération.
Para os espanhóis, o transporte
não funcionou tão bem assim. Segundo o jornal “El Mundo”, os 17
dias foram desfrutados intensamente pela maioria dos participantes, mas houve “muito sofrimento
e uma queixa comum sobre a organização, especialmente para o
transporte e sobre o acesso a alguns recintos”.
O jornal disse que vários jornalistas veteranos descreveram o Rio
2016 como “os piores Jogos” que
tinham participado, embora o “sentimento predominante tenha sido
de entusiasmo em torno dos 10,5
mil atletas de 205 países (e uma
delegação de refugiados) que competiram em 306 provas de 42 diferentes esportes”.

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

Cuide das coisas de Deus e
Ele cuidará das suas coisas

Não pare em seus problemas,
cuide das coisas do Senhor
Jesus, hoje, ensina-nos como
ensinou a Seus discípulos: “Os seus
problemas não podem ser o centro da sua vida”. Não podemos
nos deter em nossas diﬁculdades,
nas doenças e pessoas.
Se estivermos centrando nossa

vida em qualquer coisa, eu andamos nem nos desenvolvemos como pessoa, não deixamos que Jesus transforme a nossa vida.
Cuidemos das coisas de Deus e
Ele cuidará das nossas coisas. Acredite nisso!
Seu irmão,
Monsenhor Jonas Abib

COMARCA DE SÃO LOURENÇO – EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Oﬁcial Interino do Serviço Registral de Imóveis da Comarca de São Lourenço/MG, com base no parágrafo 4º, do
Art. 26 da Lei nº. 9.514/97, vem intimar T ROMANELLI EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº. 15.490.116/0001-23, situada no
endereço Via Ramon, nº 314-Bairro Ramon e sua representante TANIA MARIA SUBTIL ROMANELLI, inscrita no CPF sob
nº 254.438.877-34, residente na Rua Wenceslau Braz, nº
475 – APTO. 801, Centro, CEP: 37470-000, para que PAGUEM,
no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da publicação
deste, as prestações vencidas e vincendas da Cédula de Crédito Bancário
(Alienação Fiduciária de Bens Imóveis-26.0152.606.0002716-18), no R.02 das Matrículas 28.234
e 28.235 do Livro 02 deste Cartório, devidamente operacionalizada na conta corrente, titulada pela devedora junto à
agência 0152-SÃO LOURENÇO/MG, do credor, mais os juros
convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições
condominiais imputáveis ao imóvel (se houver), além das
despesas de cobrança e intimação e demais despesas, nos
moldes do dispositivo no parágrafo primeiro do Art. 26 da
Lei 9.514/1997. Valor do débito em atraso em 27/07/2016:
R$129.694,40. O não cumprimento da referida obrigação
garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel
em favor do credor ﬁduciário – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
Empresa pública, com sede no setor bancário sul, quadra 4,
lotes ¾, em Brasília- DF, inscrita no CNPJ: 00.360.305/000104, por sua agência em SÃO LOURENÇO/MG. O Oﬁcial Interino: Júlio César Círio Nogueira.

“O quê? Terminou? O que a gente vai fazer agora? ”, se perguntavam os jornalistas do “Le Monde”
nesta manhã, já em um tom nostálgico. Eles ﬁzeram um texto em
primeira pessoa descrevendo as
experiências vividas no Rio de Janeiro ao longo das últimas duas
semanas.
Os franceses superaram o medo de contrair o vírus da zika. “A
gente não viu um só mosquito. Por
isso, paramos de passar o repelente todas as manhãs e acabamos
sendo picados”.
Irônicos, eles disseram ter observado o “direito trabalhista brasileiro” ao ver os supermercados
abertos 24 horas por dia. Os jornalistas também destacaram não terem visto “muitos brasileiros negros
nos estádios cheios”.
E não foi só o biscoito Globo
que levantou polêmica durante os
Jogos. “Nós sobrevivemos à fome
graças aos biscoitos vendidos para
humanos nos supermercados cariocas com o nome de “crocantíssimo” pelo preço módico de R$ 2”.
“Obrigada, Rio. A gente reclamou muito, mas estava bom”, concluiu o “Le Monde”.
O americano “The New York Times” analisou os gastos e os benefícios que a Olimpíada trouxe ao
Brasil. Para analistas ouvidos pelo
jornal, o saldo positivo é mais signiﬁcativo do que na Copa, que deixou muitos estádios que pouco serão usados no futuro. Com os Jogos
Olímpicos, revitalizações importantes que estavam sendo adiadas há
décadas, além da construção de
metrô e de habitações a preços
acessíveis, puderam ser concretizadas no Rio.
“Os Jogos Olímpicos de 2016

alteraram a cidade de 6 milhões
de habitantes, produzindo um porto revitalizado, uma nova linha de
metrô e uma onda de projetos municipais, pequenos e grandes, que
estavam há muito tempo na lista
de desejo de administradores da
cidade”, aﬁrmou Andrew Jacob.
“Em alguns bairros pobres, os
Jogos Olímpicos serviram para acelerar a transformação de clínicas
públicas que sofriam com longas
esperas e serviço de má qualidade.
Em um deles, na Cidade de Deus,
um software agiliza o processo de
triagem, um ombudsman recebe
queixas e um novo aplicativo permite que os supervisores monitorarem quanto tempo os médicos
gastam com cada paciente”, diz o
NYT.
Astrid Prange, jornalista do alemão “Deutsche Welle”, disse que,
mesmo que após os Jogos os problemas da cidade permaneçam os
mesmos de antes, a cidade mudou:
“uma nova autoconﬁança tomou
conta de seus cidadãos”.
“É o justo orgulho de, sob as
circunstâncias mais difíceis, ter realizado o maior evento esportivo
do mundo, com mais de 10 mil atletas e 500 mil espectadores. É a satisfação de, após anos dos distúrbios causados pelas grandes obras,
reconhecer um novo rosto da cidade. E é a alegria pelo reconhecimento mundial desse ato de força
organizatório, esportivo e social”,
escreveu ela.
Para a jornalista, os Jogos Olímpicos libertaram o Rio. “Libertaram
do difundido complexo de inferioridade brasileiro de que no exterior
tudo funcione melhor do que no
próprio país. ”. (Fonte: G1)

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Nossa Senhora Rainha
A festividade de Nossa Senhora Rainha, no dia 22 de
agosto, foi instituída por Pio
XII em 1955.
Para o dia 22 de agosto estava reservada a comemoração do Imaculado Coração de
Maria, em cujo lugar entrou a
festa de Maria Rainha para
aproximar a realeza da Virgem
à sua gloriosa Assunção ao Céu.
Do ponto de vista humano é
difícil atribuir a Maria a função de dominadora, ela que
se proclamou a serva do Senhor e passou toda a sua vida
no mais humilde escondimento. Lucas, nos Atos dos Apóstolos, coloca Maria no meio
dos Onze, após a Ascensão,
recolhida com eles em oração;
mas não é ela que dá ordens,
e sim Pedro. E, todavia precisamente naquela circunstância ela constitui o vínculo que
mantém unidos ao Ressuscitado aqueles homens ainda
não robustecidos pelos dons
do Espírito Santo. Maria é Rainha porque é Mãe de Cristo,
o Rei. É rainha porque excede
todas as criaturas em santidade: “Ela encerra toda a bondade das criaturas”, diz Dante

na Divina Comédia.
Todos os cristãos veem e
veneram nela a superabundante generosidade do amor divino, que acumulou de todos
os bens. Mas ela distribui real
e maternalmente tudo o que
recebeu do Rei, protege com
seu poder os filhos adquiridos
em virtude de sua co-redenção, e os alegra com os seus
dons, pois o Rei determinou
que toda a graça passe por suas mãos de rainha. Por isso a
Igreja convida os fiéis a invoca-la não só com o doce nome
de mãe, mas também com
aquele reverente de rainha,
como no céu a saúdem com
felicidade e amor os anjos, os
patriarcas, os profetas, os apóstolos os mártires, os confessores, as virgens.
“Assunta à glória celeste em
corpo e alma, foi Maria pelo
Senhor exaltada como rainha
do Universo, a fim de mais plenamente se conformar com
seu Filho, Senhor dos Senhores e vencedor do pecado e
da Morte”. (LG 59)
Fonte: Um santo para cada
dia de Mário Sgarbossa e Luigi Giovanni

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

BUSCAI AO SENHOR ENQUANTO SE
PODE ACHAR

“Vamos imaginar o que aconteceria se tratássemos a nossa
Bíblia como tratamos o nosso
celular?
...se a carregássemos na bolsa ou no bolso e olhássemos
várias vezes ao dia para ela?
...se voltássemos para apanhá-la quando a esquecêssemos em casa ou no trabalho,
se a déssemos de presente às
pessoas, se a usássemos para
enviar mensagens aos outros?
Vamos pensar no que aconteceria se valorizássemos a Bíblia como valorizamos o celular, como se não pudéssemos
viver sem ela?
...se ela nos acompanhasse
nas viagens, em todos os lugares e nas situações de emergência?

Ao contrário do celular, a Bíblia nunca ﬁca sem sinal, ela
pega em todos os lugares e nunca ﬁca sem crédito, pois Jesus
já pagou a conta de toda a humanidade, com Sua morte e
Ressurreição. Com a Bíblia, a
ligação nunca cai, a sua bateria
dura eternamente”.
Neste mês de setembro, dedicado à Bíblia, que estas palavras inspiradas nos sirvam de
reﬂexão e nos auxiliem em nosso processo de conversão diária.
Que aproveitemos este dia,
este tempo, para colocarmos
a Palavra Viva num lugar de destaque em nossa existência, pois
seremos os mais beneﬁciados
com esta atitude.

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

TENDÊNCIAS DE MAQUIAGEM
PARA O VERÃO 2017
A maquiagem tem um papel essencial na construção da
imagem e na composição do look. Ainda no Inverno lançam-se nas semanas de moda o que será tendência no Verão próximo. Na estação mais quente do ano, aposte numa make
fresca, cheia de cores e brilhos.
Algumas dicas do que será tendência:
1Batom com cor forte estará com tudo;
2As cores vibrantes na boca terão força, mas também
conviverão com batons mais neutros, como um marrom caramelizado.
3As cores chamativas também terão sua vez nos olhos:
Cores cítricas nos olhos, misturados com cores fortes na boca, podem aparecer. O delineador azul, então, ganha muito
espaço;
4O glitter também vai dar as caras, já que apareceu
em diversas apresentações no SPFW;
5Pele corrigida e com efeito naturalíssimo. Totalmente transparente, viçosa, feita com base corretivo e pó ou somente corrigida de forma leve.
Mas vale lembrar que o que é tendência a gente propõe,
mas quem escolhe é a mulher.
Sinta-se linda e ouse ser você mesma, na sua melhor versão!

www.sljornal.com.br

Renda da Festa da Bocaina/Dom
Viçoso foi para o Hospital

Na foto (esquerda para direita): dr. José Roberto Araújo (conselheiro); Marco Antonio (Comissão/Festa da Bocaina); Jair
Pereira de Carvalho (conselheiro/secretário-Conselho Diretor do Hospital); Manoel (Comissão/Festa da Bocaina); Paulo Sérgio
Maciel (conselheiro/diretor ﬁnanceiro do Hospital); dr. José Eduardo de Carvalho (conselheiro/provedor do Hospital); dr. Luiz
Carlos Junqueira Castro (conselheiro/diretor técnico do Hospital), Eustáquio Tarcísio Silva (administrador do Hospital) e Márcio
José Santiago Alves (conselheiro/presidente-Conselho Diretor do Hospital). Sentados: Paulo - “Painho” (Comissão/Festa da
Bocaina) e Mauro Guimarães Junqueira (secretário de Saúde de São Lourenço).

No dia 11 deste mês, a Comissão Organizadora da Festa da Bocaina (bairro do município de Dom
Viçoso) foi ao Hospital São Lourenço entregar, à Diretoria da instituição, a importância de R$
22.000,00 - referente à renda líquida do evento, realizado de 22

a 24 de julho deste ano em prol
do Hospital. Além disso, a Comissão informou que irá repassar, ao
Hospital, o valor complementar
de R$ 5.000,00 - cuja arrecadação (de leilões e outras atividades
da referida Festa) está sendo ﬁnalizada.

“Decidimos fazer a Festa em
benefício do Hospital São Lourenço porque é uma entidade que
atende a toda a região, inclusive
ao nosso município”, justiﬁcou
Paulo Jovane de Carvalho (conhecido como “Painho”), morador
do bairro e um dos organizadores
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Falando Sério

CARLOS LOURENÇO

do evento. Também foram ao
Hospital Marco Antonio Ribeiro
e Manoel Valdir Nogueira (Valdinei Francisco Nogueira e Carlos
Felipe Nogueira, também da Comissão Organizadora, não puderam estar presentes).
O presidente do Conselho Diretor do Hospital, Márcio José
Santiago Alves, agradeceu a doação. “O Hospital tem uma gestão focada no equilíbrio ﬁnanceiro da instituição, buscando manter e melhorar a infraestrutura e
o atendimento em geral. Além
disso, ter a população ao nosso
lado, através de ações como esta, também é muito importante,
pois assim podemos realizar parcerias e, ao mesmo tempo, prestar contas do nosso trabalho”,
disse o dirigente. Também falando em nome da instituição, o secretário do Conselho Diretor, Jair
Pereira de Carvalho, elogiou a iniciativa. “Somos muito gratos à
comunidade do bairro da Bocaina, de Dom Viçoso, e a todos os
que participaram da Festa. O Hospital sempre conta com a parceria da comunidade não só de São
Lourenço, mas de toda a região”.

DOM ZECA
A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Falecimento

Canta Brasil 2016

Foi realizada no período de 18 a 21 último, na vizinha cidade de Caxambu, a décima sexta edição do Festival Nacional
de Corais – Canta Brasil. O Canta Brasil, é hoje considerado,
um dos maiores evento da música coral no Brasil. O evento
contou com a presença de 50 corais, dos Estados de Minas
Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Aproximadamente
1.800 coralistas, participaram do evento, que neste ano, fez a
homenagem ao grande ícone da Música Popular Brasileira, e
grande parceiro de Milton Nascimento, Fernando Brant, nome dado aos troféus entregue aos corais participantes. As apresentações aconteceram no Centro de Convenções do Hotel
Glória, Parque das Águas, Igreja Matriz de Caxambu, e simultaneamente na cidade de Baependi. Para o Maestro José Henrique Martins (Don Zeca), é uma honra muito grande, realizar
esta festa de música, arte e cultura, uma grande confraternização da música coral brasileira.Para 2017, o Canta Brasil Caxambu, fará homenagem a Milton Nascimento, e já está marcada a data de 17 a 20 de agosto.

Homenagem

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

EXPEDIENTE

Dr. Carlos Henrique Silveira Villela, são lourenciano, ﬁlho
de Terezinha Silveira Villela e do saudoso Silvio Cantarino,
recebendo neste dia 26 de agosto, o Título de Cidadão Honorário da cidade de Sorocaba, SP.
Parabéns e Felicidades!!!
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Nossos sentimentos aos familiares de Cristian José de
Oliveira, falecido prematuramente no último dia 22.
Que a misericórdia de Deus, seja o bálsamo necessário
para aliviar a dor da separação.
Nosso abraço de pesar a todos os familiares, em especial
a sua esposa Janete e ﬁlhos, e a seus pais Cida e Bráulio
Mecânico.
Que Deus dê o consolo a todos. Paz a sua alma!!!

Vamos separar o joio do trigo?

Essa fala vem em boa hora e num momento muito importante para o futuro da cidade de São Lourenço. Estamos vendo diversos candidatos a prefeito e a vereador, se apresentando como salvadores da pátria, se dizendo capacitados para os cargos
que pleiteiam e que vão resolver os problemas da cidade, num
simples estalar de dedos. Pode ser, que talvez uns 5% estejam
preparados, mas a grande maioria não está. Ser prefeito ou vereador, nos dias de hoje requer muito conhecimento e preparo.
Nós eleitores temos que analisar bem cada candidato, pois a
cidade não aguenta mais escolhas erradas. Votar de qualquer
jeito é o mesmo que garantir insatisfações por quatro anos. Por
isso devemos analisar muito bem cada candidato. Hoje encontramos candidatos aos montes, em todas as esquinas, com aquele sorriso largo, muitos tapinhas nas costas e cheios de promessas à caça de votos. Nessa conquista vale tudo, como: promessas de emprego, pagamentos de água e luz, cestas básicas, exames de saúde, etc. Agora você eleitor, que se corrompe por uma
dessas vantagens ﬁque sabendo que você esta VENDENDO o
seu voto. Depois de pago o candidato não lhe deve mais nada.
Não adianta ﬁcar reclamando, nos próximos quatro anos, que
você e sua família não têm tratamento de saúde, esportes, cultura, educação, etc. Vendeu o voto acabou!
Se quiser ter anos de progresso e desenvolvimento aprenda
a escolher separando o joio do trigo. Analise a vida de seu candidato e se ele é conﬁável! Veja se quando a cidade passou por
diﬁculdades, veja se ele tentou ajudar ou se esta aparecendo
agora no período eleitoral.
Pode ser que candidatos estejam adiantados na corrida eleitoral, mas não se esqueça de que a campanha é longa, e que
mais da metade dos eleitores, da cidade, ainda não deﬁniu o
seu voto. Muita coisa pode mudar nos próximos dias, com o seu
voto e com o voto de seus amigos e familiares. Candidatos podem subir nas pesquisas, como candidatos podem cair nas pesquisas. Tudo ainda pode acontecer! Só não podemos deixar de
procurar as melhores opções. São poucas, mas existem! É hora
de separar o joio do trigo!

Aniversário

Minha sobrinha neta, Islany Osório, ﬁlha de Alexandre Martins Osório e Soraia, comemorou no último dia 22, mais uma primavera.
Receba meu abraço de felicidades, paz e saúde.
Que Deus a abençoe sempre mais!!!!

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 saúde do município esta doente por falta de recursos do
estado, que estão atrasados. A nossa saúde está igual há muitos pacientes por ai, deitados no corredor, sem leitos, sem
médicos, sem exames e sem remédios. Estão agonizando!
O secretário Mauro Guimarães, está perdendo os ﬁos de
cabelo, tentando tirar água de pedra, no embate com o governador Pimentel do PT, que esta segurando os recursos da
cidade, desde o início do ano. Enquanto isso muitos moradores da cidade estão passando mal. Tem muitas pessoas desesperadas, por não saber mais a quem recorrer. A prefeitura tem que cair na real e resolver a questão. Tem que paralisar todos os gastos, para salvar a saúde. Nada é mais importante numa cidade que a saúde! Que parem os calçamentos,
os investimentos e tudo mais, para que saúde não pare! Senhor prefeito, senhores secretários e senhores vereadores
ﬁcar doente tendo um bom salário é uma coisa, mas ﬁcar doente e sentindo dor, sem ter dinheiro é o inferno! Está na hora de ajudar a municipalidade. O município passou de uma
arrecadação de impostos de 100 milhões ano passado, para
120 milhões este ano. Isso é muito dinheiro. Esta na hora de
fechar a torneira de gastos e enviar uns 2 milhões para garantir o funcionamento da saúde. A população necessita disso e não tem o direito de continuar sofrendo!
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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A história de São Francisco à frente da Matriz
Você já se se perguntou por que há uma imagem de São Francisco de Assis e não de São Lourenço?
Você que é de São Lourenço, turista ou de alguma cidade da região ao passar pela
Avenida Dom Pedro II já deve
ter se perguntado porque há
uma imagem de São Francisco
de Assis à frente da Igreja Matriz se o padroeiro da cidade
é São Lourenço. A reportagem
do SL Jornal resolveu investigar o caso. Trata-se de uma homenagem feita por parte da
Prefeitura aos franciscanos que
aqui residiram e ajudaram na
construção da Matriz e da Paróquia. Foi quando se completou 25 anos da presença dos
franciscanos em São Lourenço
e foi celebrado o Jubileu de
Prata (1932-1957). Também foi
feita uma homenagem a Dom
Frei Inocêncio Engelk. Uma placa situada logo abaixo da imagem de São Francisco de Assis
explica que tal homenagem se
dá pelo 25º aniversário da investidura do primeiro vigário
franciscano à frente da Paró-

quia São Lourenço. O pároco
Bruno César Dias Graciano ressalta a homenagem aos franciscanos. “Foi uma homenagem
aos franciscanos e ao bispo Dom
Inocêncio que também era franciscano. Ele foi o criador da Paróquia São Lourenço Mártir. Foi
um trabalho de 60 anos de grande mérito e louvor junto à paróquia feito pelos franciscanos.
Ficaram aqui até o ano de 2004”,
comenta o padre.
O senhor Antônio Farid Lage, proprietário da Casa Esperança (tradicional comércio da
cidade), nos conta um pouco
sobre a história da imagem de
São Francisco de Assis. Ele diz
que foi uma das pessoas que
ajudam a erguer essa imagem.
Ele frisa e reaﬁrma o que nos
contou o padre Bruno: “tudo
aconteceu quando se completou 25 anos da presença dos
franciscanos em São Lourenço
para dirigir a Paróquia”, aﬁrma
Lage.

Professores da E.E. Junqueira
Ferraz ensinam Matemática
com aulas práticas e divertidas
Franciscanos foram homenageados pela sua história em São Lourenço

No último sábado, dia 20, na Ilha Antônio Dutra, aconteceu
a culminância do projeto planejado e executado pelas professoras de matemática Ilza Isabel Abraão e Jane Cristina Toledo
Lopes com os alunos dos 6os, 7os e 8os anos do ensino fundamental da Escola Estadual Professor Mário Junqueira Ferraz,
contando com o apoio da Supervisora Selmara, da Vice diretora Regina e da Diretora Samantha.
O projeto foi desenvolvido com o objetivo de mostrar a Matemática de maneira divertida, desaﬁadora e leve, além de
consolidar alguns tópicos de geometria através de uma atividade cultural milenar, a confecção de pipas.
Não deixando de alertar os alunos para os cuidados na
prática dessa brincadeira,bem como a responsabilidade e o
cuidado com a rede elétrica.

Grave acidente envolve três veículos
e deixa uma vítima fatal
Um acidente grave envolveu
três veículos na tarde da última segunda-feira (22) e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU no Bairro Palmela, em São Lourenço.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, um
caminhão caçamba de cor azul
e placas de Carmo de Minas
seguia sentido bairro Jardim

Nhá Chica teve seu eixo partido em uma curva vindo a se
chocar contra um barranco e
tombar na estrada. Com a perda do controle, o motorista do
caminhão veio a colidir o veículo contra a lateral de uma
caminhonete de cor prata. O
condutor não sofreu ferimentos. Uma motocicleta de cor
vermelha também foi atingida

e seu condutor teve ferimentos graves e foi conduzido inconsciente para o Hospital São
Lourenço por uma equipe do
SAMU.
Segundo os oﬁciais, o condutor do caminhão foi conduzido consciente para atendimento no Hospital São Lourenço.
O motociclista atingido foi

conduzido para atendimento,
mas infelizmente não resistiu
aos ferimentos e faleceu no
Hospital São Lourenço. Segundo informações de pessoas próximas a ele, era funcionário de
uma marmoraria e no momento da colisão ele estava a trabalho.

São Lourenço Country Clube
Secretaria: Tel.: (35) 3331-1015/ (035) 3331-3018
Rua J. C. Soares, 400 – CEP 37470-000 – São Lourenço – MG
Site: www.slcountryclube.com.br
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
O Presidente do Conselho Deliberativo do São Lourenço Country Clube, usando de
suas atribuições estatutárias (art. 50, Item II, letra B), vem através do presente, comunicar
aos associados que se encontra aberta as inscrições para registro de chapa, sob legenda, para concorrer as eleições do Conselho Deliberativo do São Lourenço Country Clube.
Inscrições abertas dia 19/08/2016 e encerradas dia 31/08/2016 às 17h00min.
Para homologação das chapas pelo Conselho Deliberativo, deverão ser preenchidos os seguintes requisitos:
1)
Petição subscrita por no mínimo 5% dos sócios proprietários em pleno uso de seus
direitos sociais (no mínimo 22 sócios);
2)
A chapa postulante ao Conselho deve ser composta por 15 membros efetivos e 15
suplentes, sem indicação de cargo. E, todos inscritos deverão estar em dia com suas obrigações sociais.
AGRADECIMENTO
O GRUPO DE ASSISTENTES SOCIAIS JUDICIAIS DO CIRCUITO DAS ÁGUAS E TERRAS ALTAS
DA MANTIQUEIRA VEM A PÚBLICO PRESTAR TODA A SUA GRATIDÃO A UNIMED CIRCUITO
DAS ÁGUAS QUE, SENSIBILIZADOS PELA IMPORTÂNCIA DO TEMA “ADOÇÃO”, HÁ 06 ANOS
CEDEM SEU ESPAÇO E EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE PREPARAÇÃO À
ADOÇÃO PROMOVIDO PELO JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DAS COMARCAS DE
BAEPENDI,CARMO DE MINAS, CRISTINA, ITAMONTE,ITANHANDU, LAMBARI,PASSA QUATRO,
PEDRALVA E SÃO LOURENÇO.
AGRADECEMOS AINDA TODA A ATENÇÃO E GENTILEZA DOS COLABORADORES QUE SEMPRE NOS AUXILIARAM.
ESPERAMOS SINCERAMENTE CONTAR COM ESTA PARCERIA PARA OS PRÓXIMOS CURSOS,
CERTOS DE QUE JUNTOS PODEMOS CONTRIBUIR PARA QUE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENCONTREM UM NOVO LAR ATRAVÉS DA ADOÇÃO.

A eleição se realizará no dia 19 de Novembro de 2016, em ASSEMBLEIA GERAL, com início
às 12h00min se estendendo até às 17h00min, quando logo após será feita a apuração dos
votos para designar a chapa vencedora. A dilatação do prazo da votação é para propiciar todos os sócios a oportunidade de uma participação mais ativa na vida do clube, com isso o
CONSELHO DELIBERATIVO convida e espera o comparecimento de todos os associados.
São Lourenço, 18 de Agosto de 2016

__________________________
Edson Jose Faria Rodrigues
Presidente do Conselho Deliberativo

www.sljornal.com.br
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Tiro de Guerra comemora XXIII Exposição Nacional de
Orquídeas de São Lourenço
o Dia do Soldado

Orquídeas são atração em São Lourenço

Acontece nos dias 09,10 e
11 de setembro a XXIII Exposição Nacional de Orquídeas de
São Lourenço. No dia 09 (sexta-feira) acontece às 20h a abertura com os corais: Maurício
França Mendes e Vozes da Ce-

Solenidade aconteceu na Praça Duque de Caxias
Na manhã da última quinta- des, convidados e familiares
-feira (25), o Tiro de Guerra 04- dos atiradores. Alguns convi024 de São Lourenço celebrou dados foram agraciados com
o Dia do Soldado na praça Du- uma homenagem como o exque de Caxias, no centro da -combatente da força expedicidade. A solenidade contou cionária brasileira Cel Alírio
com a presença de autorida- Granja, sub-comandante do 57º

reram próximo ao Parque Municipal Ilha Antônio Dutra.
Segundo a PM foram registrados dois crimes: o primeiro
ocorreu no bairro Vila Nova,
onde os militares prenderam

No dia 11 (domingo), das 8h
às 15h, visitação pública. Haverá oportunidade para compra
de mudas ou plantas ﬂoridas.
Toda a exposição acontece na
Ilha Antônio Dutra, Quadra “Pedro Melo”. A entrada é gratuita.

Prof. Leila R. Direzenchi participará
de Seminário Internacional

Batalhão da Polícia Militar, Major Paulo Márcio; subtenente do
Corpo de Bombeiros, José Alcir
de Oliveira; senhora Bernadete
Guimarães, dentre outras personalidades. A solenidade encerrou com o desﬁle dos atiradores.

Polícia Militar divulga balanço
sobre a Festa de Agosto
A Polícia Militar (PM) divulgou um balanço em relação
às operações que foram feitas
no período da Festa de Agosto. As estatísticas referem-se
somente em ações que ocor-

la, com regência do Maestro José Henrique Martins com visitação até às 21h.
No sábado (10), das 8h às
21h, haverá visitação pública e
às 15h palestra sobre o cultivo
de orquídeas.

um cidadão que portava uma
arma de fogo que foi apreendida. Já no bairro Estação dois
autores foram presos e uma
motocicleta utilizada foi apreendida.

Professora do curso de Serviço Social participa
do curso CapacitaSuas em Varginha

O Serviço Social é uma proﬁssão de homens e mulheres que trabalham para atender
as necessidades sociais da população, defendendo os direitos básicos do cidadão. De caráter sócio-político e crítico, utilizando instrumental técnico operacional, intervenções
interdisciplinares a ﬁm e trabalhar nas questões sociais. O curso de Serviço Social da Faculdade São Lourenço, teve seu em 2010, no intuito de formar proﬁssionais capazes de
atuar na gestão das políticas sociais (saúde, educação, assistência social, habitação) em
órgãos públicos de âmbito federal, estadual e municipal ou nas organizações privadas,
como empresas, em ONGs (organizações não-governamentais) entre outras. Na faculdade São Lourenço a participação e conhecimento de instituições como instrumento de
aprendizado, é muito valorizado. Os alunos têm a oportunidade de fazer visitas instituicionais, participação em fóruns e atividades correlatas
Além das disciplinas teóricas, o currículo do curso também inclui estudo de casos, nos
quais os alunos, por meio de vivências, dinâmicas e outros recursos pedagógicos, apreendem os conhecimentos da área para a atuação junto a crianças e adolescentes, terceiro setor, conselhos de direito, idosos, famílias, entre outros. Nos dias 15 a 19 de Agosto
a professora do curso de Serviço Social da Faculdade São Lourenço, Beatriz Rezende Rocha, participou do curso CapacitaSUAS na cidade de Varginha –MG com Secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, André Quintão Silva. A capacitação atende
a uma deliberação do Conselho Nacional de Assistência Social, que assegura aos proﬁssionais da área conhecimentos sobre as principais ferramentas de trabalho junto aos usuários do SUAS. Trata-se do Programa Qualiﬁca SUAS em Minas Gerais, da Secretaria de
Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social. A participação em cursos como este permite ao professor o aperfeiçoamento e aprimoramento proﬁssional, transmitindo aos
discentes a possibilidade de uma maior aproximação entre teoria e prática de ação no
cotidiano. É a Faculdade São Lourenço, mais uma vez saindo na frente!
Contato: Coordenação do curso Professora Eliete Lourdes de Almeida Augusto
e-mail: servico.social@faculdadesaolourenco.com.br
Tel: 3332-3355

Professora Leila R. Direzenchi

A Prof. Leila R. Direzenchi (Diretora Pedagógica da Faculdade Victor Hugo, Assessora Pedagógica da Faculdade de Medicina de Itajubá e do Hospital
Escola e Avaliadora do MECINEP ad hoc), teve seu trabalho
“Educação e Resiliência: Desaﬁos para uma Instituição de
Ensino Superior Isolada no Brasil” , analisado pelo Comitê
Cientíﬁco e aceito para ser apresentado e publicado nos anais
do XI Seminário Internacional
da Rede Latino-Americano de
Estudos sobre o Trabalho Docente.
O evento ocorrerá na Universidade Nacional, na Cidade
do México em Novembro.
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Consumidor pode se cadastrar em ‘lista
antimarketing’ para evitar ligações
Os consumidores de São
Lourenço podem se cadastrar
na lista antimarketing para
evitar ligações e mensagens
indesejadas.
O serviço é gratuito e gerenciado pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa
do Consumidor (Procon-MG),
conforme determinação da
Lei Estadual 19.095/2010.
De acordo com o diretor
do Procon de São Lourenço,
Renato Rodrigues, o telemarketing está proibido para
fins de propaganda eleitoral.
Já as ligações de empresas,
especialmente de bancos, estão liberadas. “O que o Procon tem a esclarecer é o se-

guinte: Todo consumidor do
estado de Minas Gerais pode
escolher se ele deseja ou não
receber ligação telefônica ou
SMS (mensagem de texto) que
ofereça produtos ou serviços.
Caso o consumidor não queira receber ele pode se cadastrar seu número de telefone
fixo ou móvel no sistema antimarketing. É bom lembrar
os consumidores que esse
bloqueio é válido por um ano.
No final deste período o sistema alerta pelo e-mail cadastrado pelo consumidor
informando a necessidade
revalidação ou não do cadastro. Ele pode ao final de um
ano optar pela continuidade

do bloqueio ou liberação do
mesmo. Fica aí o alerta do
Procon a respeito desta lista
antimarketing”, afirma o coordenador.
Em 30 dias, contados do
cadastro no sistema, todo fornecedor estará proibido de
promover o marketing direto
ativo para os números de telefone cadastrados, com exceção de entidades filantrópicas e de empresas que sejam expressamente autorizadas pelo consumidor.
No entanto, apenas números de telefone registrados
em Minas Gerais podem ser
cadastrados na lista telemarketing.

Pequenas empresas terão maior
acesso a crédito orientado
BDMG e Sebrae Minas lançam programa para aprimorar a gestão ﬁnanceira do segmento e reduzir riscos das operações
Mais de 80% das micro e pequenas empresas mineiras (MPE)
têm como principal fonte de crédito produtos ﬁnanceiros com
altas taxas de juros. Para se ter
uma ideia, 56% delas utilizam o
cartão de crédito e o cheque especial para fazer frente às despesas. Os dados, da Pesquisa de
Relacionamento Bancário do Sebrae Minas, conﬁrmam que a falta de gestão ﬁnanceira é um problema real, e que afeta a maioria
dos pequenos negócios brasileiros. Para aprimorar o planejamento das ﬁnanças das MPE e
reduzir os riscos das operações
de crédito para o segmento, o
BDMG e o Sebrae Minas lançaram, na manhã desta segunda-feira (22/8) o Programa Crédito
Orientado.
A primeira etapa do programa
prevê a capacitação dos cerca de
300 correspondentes bancários
do BDMG. Eles serão preparados
para oferecer orientação gerencial às MPE que já são clientes
ou buscarem crédito na instituição. Minas Gerais tem cerca de
1,3 milhão de negócios de pequeno porte, o equivalente a 99%
da força produtiva do estado, responsável por 55% dos empregos
formais. Segundo o presidente
do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Olavo Machado, a
parceria com o BDMG amplia a
rede de orientação especializada
ao segmento no estado. “Não é

só uma questão de conceder crédito, mas capacitar o empresário
para ele tenha uma gestão ﬁnanceira proﬁssional”, ressaltou.
De acordo com o presidente
do BDMG, Marco Crocco, de janeiro de 2015 a junho de 2016,
o banco liberou R$ 381 milhões
em crédito. “As MPE têm papel
fundamental na geração de renda e no desenvolvimento regional. Com esta parceria ampliamos
nossa atuação como agentes de
crédito. Passamos também a atuar no processo de gestão do negócio de nossos clientes”, disse.
Uma das preocupações do Sebrae é que o crédito seja uma ferramenta para o desenvolvimento das MPE e não um fator que
contribua para a decadência do
negócio. Em pesquisa recente, o
Sebrae conﬁrmou que mais de
40% dos pequenos negócios admitem ter “dívidas controladas”.
“O endividamento em si não é
ruim, mas se a empresa estiver
desorganizada isso certamente
pode acelerar uma situação de
insolvência ou até de quebra”, frisou o diretor Técnico da instituição, Anderson Cabido.
O presidente do BDMG adiantou que o banco tem a intenção
de disponibilizar, no médio prazo,
linhas diferenciadas, com taxas
de juros mais baixas, para as empresas que participarem do Programa Crédito Orientado. “Esperamos que o bom planejamento

ﬁnanceiro seja um elemento que
possibilite a melhor composição
do custo dos empréstimos para
esses clientes”, reforçou Crocco.

O diretor do Procon São Lourenço, Renato Rodrigues

Time Master do Flamengo
participa de jogo beneﬁcente

Atendimento especializado
O Programa Crédito Orientado se divide em duas frentes: a
capacitação dos Correspondentes Bancários BDMG (CBs), que
atuam em todo o Estado, e a geração de conteúdo direto para as
micro e pequenas empresas (MPE),
por meio dos serviços e informações do Sebrae Minas, incluindo
ferramentas digitais.
A primeira frente de trabalho
começa hoje e amanhã, com a
realização de uma oﬁcina-piloto
para apresentar o novo modelo
de capacitação para correspondentes BDMG de 20 municípios.
O curso está organizado em dois
módulos: “Políticas, produtos e
sistema BDMG”, ministrado por representantes do Banco, e “Finanças e Mercado”, apresentado
pelos especialistas do Sebrae.
Planeja-se a capacitação dos
mais de 300 correspondentes
bancários do BDMG em todo o
Estado até o ﬁm de 2016, com
a realização de outras nove oﬁcinas em diversas regiões, para
que o conteúdo seja replicado
por todo o interior. A meta para 2017 é aprofundar a capacitação dos CBs, com a introdução
de novos conteúdos de gestão.

Equipe Master do Flamengo e Amigos do Bem reunidos antes da partida
A Câmara de Dirigentes Lojistas e a Associação Comercial
de São Lourenço promoveram
no último sábado (20) um jogo beneﬁcente entre o time
máster (veterano) do Flamengo e a equipe Amigos do Bem
de São Lourenço. Do rubro-negro carioca estiveram presentes jogadores como: Geziel,
Jorginho, Rondinelli “Deus da
Raça”, Colly, Marquinhos, Piá,
Leandro Ávila, Adílio, Cláudio
Adão, Nélio, Júlio César “Uri
Geller”, Alexandre, Carlos Henrique, Felipe, Renato Carioca,
Serginho, Régis, entre outros.
A partida foi beneﬁcente à
pequena Beatriz Castro de Paula, de apenas cinco anos de
idade, que precisa passar por

uma cirurgia delicada e de alto
custo em São Paulo. Beatriz é
portadora de uma doença congênita rara nos rins. A entrada
para assistir a partida foi de R$
10. Nesta semana encerrou-se
as doações, pois foi alcançado
o valor necessário para o pagamento da cirurgia e demais
despesas.
Em entrevista ao São Lourenço Jornal, os jogadores do Flamengo Master comentaram
suas experiências de passar pela cidade e contaram como é
sua rotina. Leandro Ávila conta
que a experiência foi excelente. “Fomos muito bem recebidos aqui em São Lourenço, o
povo nos demonstrou bastante carinho. Para mim é um pra-

zer estar aqui. Já estive aqui
quando ﬁz pré-temporada com
o Vasco da Gama e realizar este jogo beneﬁcente é importante para nós. Sempre procuramos ajudar. Treinamos toda
quarta-feira no Rio de Janeiro
e alguns ﬁns de semana viajamos para interior de Minas ou
Rio”, comenta o ex-jogador.
Cláudio Adão diz que São Lourenço é uma cidade em que fazíamos pré-temporada. “A cidade é maravilhosa. Cresceu
muito. Viajamos muito e estamos sempre fazendo eventos”,
fria o atacante da equipe.
Adílio diz que é para eles muito importante realizar uma partida com um cunho social muito importante.
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