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Secretaria de Infraestrutura esclarece sobre
obra do CAPS próximo ao Colégio Polivalente

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana vem esclarecer, através deste comunicado, a questão a respeito de um abaixo assinado que circula na internet sobre uma suposta obra
que está sendo realizada nas proximidades da nascente, localizada na Escola Estadual Professora Antônio Magalhães Alves (Polivalente).
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boleia da dívida pública
EDITORIAL Na
Lá por 2022 o passivo do Tesouro Nacional poderá estar conTesouro deverá ficar na faixa de R$ 3,45 trilhões e R$
3,65 trilhões.
A expectativa é terminar
2017 com o estoque dentro
do intervalo definido no Plano Anual de Financiamento
(PAF), disse há dias o coordenador-geral de Operações
da Dívida Pública, Leandro
Secunho. O pessoal da Fazenda tem conquistado alguns pontos importantes.
Exemplo: o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) devolveu em setembro R$ 33 bilhões ao Tesouro. Isso é a
maior parte da devolução
acertada para este ano, de
R$ 50 bilhões. Os R$ 17 bilhões restantes devem ser
pagos até 15 de novembro.
Os pagamentos do BNDES
representam uma pequena
parcela do total devido pelo
governo central, mas contribuem para a melhora da composição das contas. Uma fatia do valor pago ao Tesouro
– R$ 15 bilhões – foi entregue na forma de títulos. O
cancelamento desses papéis
diminui o estoque da dívida.
A parte paga em dinheiro
serve para eliminar operações compromissadas do Banco Central (BC).
Durante anos, a partir de

trolado, mas isso deverá envolver muito mais que o esforço da
atual equipe do Executivo
2009, o Tesouro se endivi- parcela da dívida com vendou para ampliar a capaci- cimento em 12 meses pasdade de operação do BNDES. sou de 16,32% em agosto
Foram emitidos cerca de R$ para 17,22% em setembro.
500 bilhões em títulos, trans- De um mês para outro o
feridos ao banco. Esse endi- prazo médio dos títulos
vidamento sobrecarregou o diminuiu de 4,37 para 4,34
Tesouro e agravou as condi- anos.
ções das contas públicas. Mas
A gestão da dívida no
o esforço resultou em bene- dia a dia é parte de um
fício de um número restrito grande esforço de recons de empresas, com pouco ou trução das contas. A tennenhum efeito em termos de tativa de contenção do
crescimento econômico ge- gasto público é limitada,
ral. O Produto Interno Bruto inevitavelmente, pela ri(PIB) pouco cresceu nos pri- gidez do Orçamento fedemeiros anos de mandato da ral. A recuperação da ecopresidente Dilma Rousseff e nomia, ainda moderada,
em 2015 e 2016 o País en- começou a beneficiar a
frentou a pior recessão re- arrecadação de impostos
gistrada nas contas nacionais. e contribuições nos últiOutro avanço recente foi mos dois meses. Receitas
a redução do peso dos juros. atípicas, como as prestaO custo médio da dívida acu- ções iniciais da nova re mulado em 12 meses caiu de negociação de créditos
10,62% em agosto para 10,47% fiscais em atraso, têm ajuem setembro. Mas, apesar dado. Mas o governo aindisso, a dívida aumentou e da terá de se esforçar pa continuará aumentando. Ain- ra chegar ao fim do ano
da por alguns anos, a recei- com um déficit primário
ta federal continuará insufi- – isto é, sem a conta de
ciente para custear o funcio- juros – no limite de R$ 159
namento do governo, permi- bilhões. Lá por 2022 a dítir algum investimento e, vida poderá estar contro além disso, cobrir os juros lada. Mas isso deverá envencidos no ano e, talvez, volver muito mais que o
amortizar o principal.
esforço da atual equipe
Enquanto isso, algumas do Executivo. (Estadão)
condições se deterioram. A

MONS. JONAS ABIB

VERA GANNAM

jornalismo@portalalternativa.com.br

Caminhão sem freio e dívida pública sem controle
são prenúncios de desastre.
Por isso, conter a dívida brasileira é uma das prioridades
do governo desde a mudança no Palácio do Planalto, no
ano passado. Por enquanto,
o empenho vai dando resultado, como confirmam os
números acumulados no ano,
mas o trabalho à frente é
longo e complicado. O presidente Michel Temer encerrará seu mandato, no fim do
próximo ano, sem ter arrumado completamente o passivo do Tesouro Nacional.
Mas, se o esforço der certo,
entregará ao sucessor contas públicas em melhor estado e com risco muito menor de uma catástrofe. Isso
dependerá tanto do Executivo como da base parlamentar, porque a arrumação das
finanças federais, a partir de
agora e nos próximos anos,
dependerá de importantes
medidas legislativas, a começar pela reforma da Previdência.
No mês passado o estoque da dívida pública federal atingiu R$ 3,43 trilhões,
com aumento de 0,79% em
relação ao valor de agosto.
Pelo programa oficial, no fim
do ano o valor devido pelo

Reflexão

Maria Nossa Mãe

O amor não É preciso
é egoísta orar mais
O amor que damos aos outros
é o amor que damos a Deus
Deus sabe que somos egoístas
e que sempre queremos o melhor
para nós, por isso nos ensina a amar
o próximo.
É como se Ele dissesse: “Vocês
têm um amor próprio muito grande, são egoístas, egocêntricos, sempre buscam o melhor para si. Justamente por isso, amem o próximo
como vocês amam a si mesmos!”
Se você quer ter casa para morar, a melhor roupa para vestir, queira isso também para seu próximo.
Se você quer e precisa de um
trabalho honrado e um salário para
sobreviver, se quer um prato de comida em casa, uma cama para dor-

mir, agasalhos numa noite fria, queira isso também para seu próximo.
Ame seu próximo como você
ama a si mesmo. O combatente precisa saber que somente Jesus deve
ocupar o primeiro lugar em nossa
vida e não nós mesmos.
Esse “amor” egoísta, que sempre põe, em primeiro plano, o amar
a si mesmo, está em total discordância com o que disse o Senhor
no primeiro mandamento: “Ouve,
Israel! O Senhor nosso Deus é o único Senhor” (Dt 6,4).
A expressão “o único” quer dizer
que não existe outro, somente Ele
é o Senhor, somente Ele é Deus. Ele
é tudo. Por isso deve ter o primeiro
lugar sempre e em tudo.

Em Medjugórie, onde Nossa
Senhora aparece há 36 anos é
sempre insistente seu convite
à Oração e à Conversão... Teriam as mensagens alcançado
os objetivos de Nossa Senhora
na medida em que Ela esperava? Se tivessem alcançado, porque Ele repete até os dias de
hoje: reze, rezem, rezem? É porque não rezamos ou rezamos
pouco ou rezamos mal... E caminhar assim, arrastados pelo
tempo que passa, completamente indiferentes ao apelo de
Maria, ou com um desejo vago
de fazer um pouco do que Ela
pede, não nos levará por certo,
por certo, a trilhar o caminho
da santidade, cujo itinerário a
Mãe de Deus está oferecendo
a esta geração privilegiada, nesse tempo de graças. “É necessário orar sempre sem jamais
deixar de fazê-lo,” (Lc 18,1) palavras de Jesus para nós.
É preciso rezar mais. Todos
nós precisamos orar e orar mais.
Podemos encurtar nossas orações, mas, nunca omiti-las.
“Também, hoje, insisto na
oração. Queridos filhos, vocês,

não estão em condições de fazer verdadeira ideia do valor
da oração, enquanto não se
convencerem de que agora é
tempo de oração. Não há tempo para mais nada, a não ser
para a oração. Nada é mais importante, agora, do que Deus.
Dediquem-se à oração com muito amor e Deus lhes concederá muitas graças”. (Nossa Senhora, em Medjugórie). O caminho da paz, a que todos os
homens aspiram, só será encontrado, através da oração. O
nosso Deus é o Deus da Paz.
Se nossa oração não terminar
numa grande paz, rezamos sem
estar em contato com Deus,
sem estarmos abandonados a
Ele. Maria vem a nós para nos
ajudar a encontrar o que só se
consegue através da oração...
Que nós possamos dedicar
um tempo para falar com Deus
através da oração, “venerável
mensageira que nos leva à presença de Deus, alegra a alma
e tranquiliza o coração”. (S. Crisóstomo).
Fonte: Periódico Rainha da
Paz

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

DE PASSAGEM...
São poucas as conclusões que
podemos obter ao longo da vida.
As dúvidas são inúmeras e as certezas, quase nulas. Estamos marcados pela transitoriedade. Na
roda da vida, ontem, hoje e amanhã se entrelaçam e nos confundem a todo momento, pois ao
mesmo tempo em que sabemos
que de um depende o outro, certo é também que tudo pode ser
mudado, transformado, renovado.
E dentre as certezas que podemos contar nos dedos, está a
certeza de que o agora é apenas
um dos pontos do trajeto e que
a próxima parada não nos pertence, nem ao menos o destino
final.Tudo é do Pai! Sua vontade
é perfeita!
Justamente por isso, a Palavra
de Deus nos ensina que não devemos nos preocupar com o dia
de amanhã, pois a cada dia basta o seu cuidado.
Aquele que pretende segurar
a vida em suas mãos, determinar
o que foi, o que é e o que há de
ser sofrerá amargamente as incertezas ao longo do caminho.
Nada somos, apenas estamos,
apesar de vivermos num mundo
em que as pessoas são medidas
não pelo que são, mas pelo que
aparentam ser. O poder transforma as pessoas e muda as situa-

ções, por menor que seja sua dose. Exercendo um cargo, seja ele
qual for, muitas pessoas se deixam levar pelo que representam
e quando perdem aquela posição
ficam sem rumo, sem prumo, sem
direção.
É estranho, mas não há quem
nunca tenha passado por isso...
de repente, você, que era o “dono” das chaves, tem que pedir
licença para entrar...Seja em casa,
no trabalho, no lazer, na comunidade, a gente passa e as coisas
continuam acontecendo. Os filhos crescem, a cada novo pleito,
mudam os chefes de governo, o
diretor da empresa é substituído,
o Chefe do Conselho é outro. Os
mandatos vencem e somos obrigados a desocupar a cadeira e
ceder o lugar. É a novidade da
vida. É o exercício da maior das
virtudes, a humildade.
Nas proximidades do dia de
finados, reflitamos sobre como
temos vivido e que heranças temos deixado pelos lugares onde
andamos. Onde temos colocado
nosso tesouro? É ali que está também o nosso coração! Aos olhos
da fé, sigamos confiantes nessa
grande verdade que nos assola:
estamos aqui ensaiando para fazer bonito no espetáculo da vida
eterna, por aqui somos Visita, estamos apenas de passagem!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

No último domingo, 29, cerca de 50 ciclistas partiram de
São Lourenço com destino a
Aparecida/SP, num pedal longo
de 130 Km. A romaria contou
com a participação de ciclistas
de São Lourenço, Caxambu, Soledade de Minas, Baependi e
Varginha. Num cenário de tirar
o fôlego pela Serra da Mantiqueira, passando por Virgínia,
Marmelópolis, Pico dos Marins,
Piquete, Guaratinguetá e, finalmente, Aparecida. 2017 é o ano
que se comemora o Jubileu de
300 anos de Nossa Senhora Aparecida e pelo terceiro ano consecutivo os ciclistas se reuniram
para este pedal, agradecendo
por todas as graças recebidas
e pelo dom da vida.
Pedalar além de ser um exercício que melhora o sistema
cardiovascular, tonifica os músculos também ajuda psicologicamente e faz com que você se
sinta melhor, mais disposto e
animado. É um esporte que vo-

cê poderá praticar com amigos
e ter sempre histórias para rir
e contar. Melhora as habilidades de coordenação e equilíbrio. Ainda que você pedale
sozinho fará amigos, pessoas
que compartilham os mesmos
interesses que você. Sem perceber aprenderá a trabalhar
em equipe e, tendo uma rotina de treino/passeio, aprenderá a dividir e aproveitar melhor o seu tempo, organizando
melhor seu dia a dia. Ganhará
uma grande vitalidade. Antes,
durante e depois de desfrutar
de um percurso em sua mountain bike, você apreciará como
a vitalidade invade seu corpo.
O ciclismo de montanha levará você a percorrer rotas que
dificilmente faria caminhando
ou em outro tipo de veículo.
Você verá e desfrutará da natureza em todo seu esplendor,
com paisagens que, por si só,
merecem que pratiquemos o
Mountain Bike.
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Novos radares começam a multar em
13 pontos das rodovias do Sul de Minas

Secretaria de Infraestrutura esclarece sobre
obra do CAPS próximo ao Colégio Polivalente

Uma semana após operação em modo educativo, radares começam a
multar motoristas desde a última terça-feira (31)

A S e c reta r i a M uni cipal de Infraestrutura U r b an a ve m esc l a re c e r, at ravés deste
co m u n icad o, a questã o a re s p eito de um
a b a ixo a s s i n a do que
circula na internet sobre uma suposta obra
q u e e stá s e n d o rea l i za d a n a s p rox i m i da d es d a n as c ente, l ocalizada na Escola Es tadual Professora Antônio Magalhães Alves
(Po li va l e nte) .
A o b ra ma i s próxi ma desta nascente se
trata d a co n str uçã o
d o C A P S , C e nt ro de
Atenção Psicossocial,
uma obra aprovada na
ge stã o a nte r ior, que
está paralisada até então, por questões téc-

ni ca s de engenharia
que já foram solucio nadas nesta adminis tra çã o, pa ra que seja
dada continuidade em
breve. Por i sso, até o
m om ento, a i n da não
foi constr uí do nada
neste l oca l .
Vale ressaltar que a
atua l a dm i nist ração
c um pre toda s as normas ambientais vigentes e que submete toda s a s a ções aos órgãos ambientais competentes, tratando a
questão ambiental com
responsa bi l i dade. A
obra do C APS que será realizada, se encontra a m a i s de 50 me tros da refer i da nasc ente com o prevê a
l ei Federa l 12 651/12

DOM ZECA

e 12727/12.
O trator que aparece em uma das imagens publicadas, nada
tem a ver com a obra
do CA PS , ele foi ut ilizado para realizar a
contenção de terra do
muro do Tiro de Guerra, com apoio da De fesa Civil, colaboran do para o caminho de
escoamento da água
pluv ial.
A S ecretaria de Infraestrutura Urbanas
está de portas abertas para esclarecimentos e consultas prév ias, ev itando qualquer mal-entendido
relacionado às obras
na cidade .

As rodovias que cortam o
Sul de Minas terão 13 novos
radares que começam a aplicar
multas nesta semana. Após uma
semana de funcionamento em
modo educativo, os novos equipamentos passam a multar os
motoristas desde a última terça-feira (31), em trechos espalhados por oito cidades da região.

Em todo o ano passado, foram 27 casos prováveis da doença na região; neste ano, número
já chega a 40.
O número de casos sus- sinais, sintomas sejam mui- contra residindo uma pespeitos de chikungunya já to parecidos entre a dengue, soa que está com suspeita.
chega a 40 neste ano no Sul a zica e a chikungunya, ela Esse serviço de fazermos o
de Minas. Em todo o ano é uma doença que pode agra- controle vetorial depende
passado, foram 27 casos pro- var, cronificar e até mesmo de uma notificação rápida
váveis da doença, um au- reabilitar o paciente depois para nós", completou a comento de 48%. Só em Pou- de anos", disse a coordena- ordenadora.
so Alegre (MG), neste ano, dora de vigilância epidemioSegundo a Secretaria Espelo menos seis casos foram lógica, Tathiana Guerra.
tadual de Saúde, no ano pasDevido aos casos, a pre- sado foram 503 casos procontraídos no próprio mufeitura
da cidade reforçou váveis da doença no estado.
nicípio. Em 2016, dois casos
foram registrados na cidade as ações para combater o Já neste ano, esse número
de pessoas que contraíram Aedes aegypti, o mosquito subiu para 17.403 casos, um
a doença em outras cidades. transmissor da doença.
aumento assustador de
"Nosso trabalho agora é 3.359%. (Fonte: G1 Sul de
"Já havendo até uma mudança postural em relação fazer um controle vetorial Minas)
a isso, porque embora os na localidade onde se en-

A notícia é...

Jubileu
Homenagem

EXPEDIENTE

A professora e historiadora, Teresinha Silveira Vilella, receIrmã Maria Geralda, que durante anos trabalhou no Colégio beu a Comenda da Sociedade Brasileira de Heráldica e HumaImaculado Coração de Maria, comemorou no último dia 20 de nística.
outubro, seu centenário de nascimento.
A cerimônia foi realizada no último dia 11 de outubro, na CâRogamos a Deus, ricas bençãos de saúde, paz e felicidades mara Municipal de São Paulo, Capital.
para Irmã Geralda.
Enviamos nossos parabéns pela homenagem recebida.
Que venham mais cem!!! Parabéns Irmã!!!

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

passaram a ser de responsabilidade do estado em junho de
2017 e o governo decidiu instalar os radares.
As velocidades máximas permitidas nas rodovias vão variar
de 40 a 60 quilômetros por hora. Com os radares no Sul de
Minas, o estado passa a contar
com 31 novos radares. (Texto:/
Foto: G1 Sul de Minas - EPTV)

Número de casos de chikungunya aumenta
em 48% neste ano no Sul de Minas

maestromartins@yahoo.com.br

Aniversário

Os novos radares estão nos
trechos de Alfenas, Bandeira
do Sul, Campestre, Carmo de
Minas, Elói Mendes, Machado,
Monte Santo de Minas e Varginha.
As rodovias são administradas pelo Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem
de Minas Gerais (DEER/MG).
Segundo o órgão, os trechos

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra. Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo.
Jornalista Responsável: João Vicente Nogueira (MTB 18.220/MG). 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.

Padre Bruno César Dias Graciano, Pároco da Paróquia de São
Lourenço Mártir, e Reitor da Basílica Menor de São Lourenço,
comemorou no último dia 27, seu décimo aniversário de ordenação Presbiteral.
Nosso abraço e nossas orações!!!

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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Cuidar da saúde também é fazer amigos
E uma grande amizade que
profissionais do Hospital São
Lourenço fizeram, recentemente, foi com o simpático casal
Angela Maria Fernandes Barros
e José Daniel Batista Leite - tamanha a alegria e receptividade com os quais sempre tratam
todos com quem convivem. Carioca de nascimento, mas são-lourenciana de coração (já mora na cidade há um bom tempo), Angela é uma dessas pessoas marcantes - inclusive, pela determinação apresentada
ao superar um câncer de mama
e outro de ovário. Há alguns
anos, ela descobriu (por meio
de mamografia e ultrassonografia) a existência de três nó-

dulos em um dos seios. Tendo
a confirmação da doença, fez
cirurgia de retirada de uma das
mamas (e colocação de silicone externo), submetendo-se,
em seguida, a quimioterapias
e radioterapias. Até que, em
janeiro do ano passado, através de um exame de rotina, ela
descobriu a reincidência do câncer, manifestada no ovário. Tudo foi superado com dedicação
aos tratamentos, além de muita fé em Deus, companheirismo do marido e demais familiares. “Temos tanto a agradecer ao Hospital São Lourenço...
Em todos os setores, só fomos
bem recebidos e atendidos,
sempre. Somos gratos a todas

as equipes: Recepção, Enfermagem, Médica, Higienização,
Copa... a todos, sem distinção.
Em especial aos médicos drs.
José Roberto Constantino, Beatriz Verçoza, Eber, Daniela e
Caroline; às equipes da Oncologia (particularmente à enfermeira Yara e à secretária Juliana) e da Maternidade; enfim...
obrigada por tudo”, disse Angela, bastante emocionada. Na
foto, de pé: Daniel, Aline, Anayza,
Jaqueline (técnicas de enfermagem/Maternidade), Yara (enfermeira/Oncologia) e Tainá
(secretária/Maternidade); agachadas: Rosemeire, Lys (enfermeira e técnica de enfermagem/
Maternidade) e Angela.

Encontro de Canionismo reúne
esportistas e conscientiza sobre
preservação do meio ambiente
Esportistas de vários pontos do país se reúnem para desbravar cânions e as águas de Baependi

Esportistas de vários pontos
do país se reuniram neste último final de semana para desbravar os cânions e as águas
de Baependi por meio do canionismo, uma espécie de esporte anfíbio em que os praticantes exploram o leito de um
rio ou cânion. As trilhas podem
acontecer em leitos abertos ou
fechados por paredes rochosas, o que aumenta a dificuldade da trilha percorrida.
- A gente caminha no leito
do rio e aonde tem cachoeira
e obstáculos a gente transpõe
isso com a utilização de cordas
- explica o coordenador do even-

to, Bruno Dias.
O esporte surgiu na França
no século XIX e chegou ao Brasil no final dos anos 1980. O
Encontro Brasileiro de Canionismo, que está na sua 15ª edição, começou na última quinta-feira (2) e acontece até o domingo (5) e percorreu vários
pontos da zona rural de Baependi.
Os esportistas vão participar
de oficinas e de prática de campo passando pelos cânions e
pelo leito dos rios que passam
pela região. Em cerca de 7 horas de caminhada, eles devem
percorrer até 3 quilômetros em

grupos que variam de seis a 12
pessoas.
- Nós vamos sair pelo Cânion
do Juju, um dos principais aqui
na região, passando pela nascente do Rio Piracicaba. A gente entra na nascente do rio, no
ponto mais alto e vamos seguindo os obstáculos do rio até
ele desembocar - diz Bruno.
Além da prática do esporte
em si, os participantes vão discutir a importância da preservação do meio ambiente, especialmente na região onde
eles irão percorrer durante o
evento. (Fonte: Globoesporte.
com/G1 Sul de Minas)

Corpo de Bombeiros registra
15 ocorrências em dois dias
Entre os dias 3 e 4 de novembro, o
CorpodeBombeirosdeSãoLourenço
registrou um total de 15 ocorrências
sendodestacadaaseguinte:Nodia03,
por volta das 20h30, o Corpo de Bombeiros se deslocou para atendimento
deocorrênciadevítimadecolisãoentre
umcarroeumabicicletanarodoviaBR460 KM 66 em Carmo de Minas. A vítima do sexo masculino e de 40 anos
deidadejáseencontravaemóbitocom
traumatismocranianoencefálico,exposiçãodotecidoósseoegrandehemorragia. O condutor do carro não sofreu
nenhum ferimento. A ambulância do
SAMUchegouminutosdepoiseomédicoDr.JoséAlfredoconstatouoóbito.

57º BPM promove palestra em
comemoração ao Outubro Rosa

Realizou-se no dia 31 de outubro, no auditório do 57º BPM – “Batalhão Prevenção”, uma palestra
sobre prevenção ao câncer de mama referente ao movimento popular internacionalmente conhecido
como “Outubro Rosa”.
O evento contou com a presença do Ten Cel PM Paulo Alex Moreira Silveira, Comandante do 57º
BPM, da Ten Cel QOS Rejane Maria
Gontijo, Chefe do NAIS da Unidade,
além de militares da 276ª Cia PM,

policiais e funcionários civis que trabalham na área administrativa e parentes de militares, os quais ouviram
uma palestra ministrada pela Dra.
Julita Mery Capelo de Lima Nicuma,
Psicóloga do CRAS em São Lourenço.
A palestrante abordou o tema:
“Autoestima no Combate ao Câncer
de Mama” e em sua fala reforçou
a importância da pessoa se valorizar, ter uma autoestima elevada,
buscando sempre fazer o melhor

para si e para o outro, atitudes estas
que contribuem não somente para
o combate ao câncer de mama, como para quebrar paradigmas e ter
uma vida mais feliz e saudável.
Ao final o Ten Cel Paulo Alex entregou um certificado a palestrante
como forma de materializar o momento e em suas palavras agradeceu pelo tema abordado, ressaltando a importância de sempre procurarmos fazer o melhor em nossa
vida pessoal e profissional.

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° 21.409.354/0001-34, com
base no parágrafo 4°, do Art. 26 da Lei n°. 9.514/97, vem INTIMAR VANESSA CONSTANTINO
DE ALMEIDA, brasileira, solteira, inscrita na identidade n° 111648192-SSP-RJ, inscrita no CPF
n° 096.430.617-44, não encontrado no endereço indicado: Alameda Homero Candido da Silva, n° 135, Residencial Carioca, São Lourenço/MG), para, no PRAZO DE 15 DIAS, comparecer
nesta Serventia e efetuar o pagamento das prestações com vencimentos em 06.05.2017 a
06.07.2017 referente as parcelas de nº 025/026/027, perfazendo até a data de 25.07.2016 o
montante de R$ 8.409,63 (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 06 de abril de 2015, contrato n° 144440850996-4, Alienação Fiduciária em Garantia( Cédula de Crédito Imobiliário) celebrado entre VANESSA CONSTANTINO
DE ALMEIDA,acima qualificado e, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com sede no setor bancário
sul, quadra 04 lotes ¾, em Brasília/DF, inscrita no CNPJ:003.60.305.0001-04 , para compra do
imóvel de n°135 com a área construída de 196,09m², situado na Alameda Homero Candido
da Silva, nesta cidade, e seu respectivo terreno, devidamente matriculado nesta Serventia, no
Livro 02, sob o n° 15.347. O não comparecimento no prazo estipulado, observadas as exigências legais, acarretará a CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE em nome do credor fiduciário, ou
seja, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 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, 14 de setembro de 2017.
JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA
OFICIAL INTERINO
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Capitão da PM recebe título
de Cidadão Honorário
Leandro Castilho Campos foi
homenageado da Câmara Municipal de São Lourenço, na última sexta-feira (27/10), o capitão e comandante da 276ª
Companhia de Polícia Militar
recebeu o Título de Cidadão
Honorário. O evento foi realizado na sede da Casa Legislativa e contou com a presença
de todos os vereadores, além
de autoridades locais.
O capitão foi indicado por
Isac Ribeiro (PRP), que o qualificou como alguém que “vem
apoiando ações comunitárias
e projetos sociais em nossa cidade, sempre objetivando promover a paz social e o bem estar da comunidade”. Leandro
é incentivador do Projeto Fênix,
cujo objetivo é a prevenção ao

uso e abuso de álcool e drogas
pelo público adolescente. Entre diversas outras ações, em
setembro 2016, ele mobilizou
os militares em uma campanha
de arrecadação de produtos
para a montagem dos tradicionais saquinhos de doces de São
Cosme e Damião. Centenas foram distribuídos pelos próprios
policiais. Ainda no ano passado, idealizou e realizou um passeio de Maria Fumaça com crianças de São Lourenço e Dom Viçoso e organizou uma grande
doação de cestas básicas. Antes
disso, ele já havia desenvolvido a campanha do “apadrinhamento” de cartinhas ao Papai
Noel.
Mineiro de Passatempo, pequeno município com cerca de

oito mil habitantes localizado
a 140 km de Belo Horizonte,
capitão Campos, como é mais
conhecido, tem 38 anos. Ingressou na Academia de Polícia Militar aos 20. Formou-se em outubro de 2001. É casado com
Rosimara de Paula Campos, que
lhe presenteou com dois filhos,
Willian e Evelin.
A trajetória do capitão no
sul de Minas começa em 2002,
quando assumiu o comando do
5º Pelotão de Polícia Militar em
Passa Quatro, cargo que ocupou até 2006. No ano seguinte,
mudou-se para São Lourenço.
Chegou a ficar dois anos fora,
mas regressou à cidade em 2015,
logo após concluir o curso de
Pós-graduação em Segurança
Pública, pela Fundação João Pinheiro.

Estudantes de Administração têm
aula durante reunião da Câmara

Aprender na prática. Foi esse pensamento que levou mais
de 30 alunos do curso de Administração da Faculdade Victor Hugo à Câmara Municipal.
Eles acompanharam, na noite
desta segunda-feira, a 34.ª
sessão ordinária e puderam ver
de perto como é o rito no Plenário. “É muito bom contar com
o interesse desses estudantes
na política. Todos são sempre
bem-vindos”, disse o presidente da Casa, Agilsander Rodrigues da Silva.
A visita foi feita durante uma
aula da disciplina de “Administração Pública”, ministrada pelo professor Odilon Antônio
Cardoso. “Eu queria mostrar
como funciona o Poder Legislativo. Acredito que esse tipo
de atividade auxilia os alunos
a terem um melhor entendimento do conteúdo. Isso porque eles já viram a teoria e
agora vão somá-la à prática”.
A estudante Aline Lopes concorda: “Ajudou muito. É essencial entender o processo legis-

lativo e saber o que é votado
e como. Eu já sou interessada
em política. Fiquei ainda mais
e devo vir outras vezes”. A colega Laura Conceição completa: “A prática é diferente dos
livros, então é uma experiência
bem importante”.
O vereador Paulo Gilson Chopinho Ribeiro também agradeceu a presença dos alunos e
entregou a Odilon a coletânea
de livros Manuais de Gestão
Pública Municipal, da AMM. “É
muito material muito rico, que
vai contribuir bastante com a
biblioteca da faculdade Victor
Hugo. Dou esse presente com
a certeza de que será de grande ajuda”, disse.
Como foi a sessão
O assunto mais discutido na
reunião desta segunda-feira foi
a segurança pública. O motivo
foi o requerimento 140/2017,
apresentado por Natanael Paulino de Oliveira. “A nossa preocupação é a violência. Precisamos melhorar esse aspecto
de nossa cidade em um futuro

bem próximo, unindo forças e
interesses”, afirmou o vereador.
No documento, ele questiona a Prefeitura sobre a pretensão de criar uma Guarda Municipal e também pergunta se
há alguma licitação em curso
para instalar câmeras na cidade. Além disso, solicita informações sobre o convênio da
Polícia Militar com o Poder Executivo.
Durante a sessão, dois decretos foram lidos. O primeiro,
de autoria do vereador Natanael Paulino de Oliveira, concede o Título de Cidadão Honorário de São Lourenço a José
Afrânio Vilela pelos relevantes
serviços prestados à população
da cidade. Já o segundo, de
Helson Jesus Salgado, autoriza
que Bruno Terra Dias receba a
homenagem. Ambos são desembargadores. Os documentos serão analisados pela Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final e somente depois entrarão em votação.

A rodovia BR-383 deve ser totalmente liberada no início da tarde desta segunda-feira (6) nos dois
sentidos em Soledade de Minas
. A interdição parcial acontece devido aos trabalhos de raspagem

da pista e do solo por conta do
tombamento de um caminhão na
tarde de domingo (5), que derrubou 11 toneladas de caixas de inseticida na pista.
Os trabalhos de retirada das

caixas dos inseticidas ARG 750 foram até a madrugada, mas como
parte da carga acabou vazando no
local, foi necessária a interdição
parcial da pista. O veneno é altamente tóxico para os humanos.

Rodovia fica interditada após tombamento
de caminhão carregado de inseticida

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° 21.409.354/0001-34, com
base no parágrafo 4°, do Art. 26 da Lei n°. 9.514/97, vem INTIMAR JOEZAMIR MARQUES DE
ARRUDA, brasileiro, divorciado, portador da CNH n° 00138476040 DETRAN/MG, inscrito no
CPF n° 037.822.256-27, não encontrado no endereço indicado (Rua Quaresmeiras, n° 73 Pavimento superior, Orebe, São Lourenço/MG), para, no PRAZO DE 15 DIAS, comparecer nesta
Serventia e efetuar o pagamento das prestações com vencimentos em 19.12.2014 a 19.07.2017,
perfazendo até a data de 17.08.2017 o montante de R$42.144,69 (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 19 de setembro de
2014, contrato n° 144407061472-2, Alienação Fiduciária em Garantia( Cédula de Crédito Imobiliário) celebrado entre JOEZAMIR MARQUES, acima qualificado e, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com sede no setor bancário sul, quadra 04 lotes ¾, em Brasília/DF, inscrita no
CNPJ:003.60.305.0001-04 , para compra do imóvel de n°73 - Subsolo, com a área construída
de 70,00m², fração ideal de 0,331, situado na Rua das Quaresmeiras , nesta cidade, e seu respectivo terreno, devidamente matriculado nesta Serventia, no Livro 02, sob o n° 26.994. O
não comparecimento no prazo estipulado, observadas as exigências legais, acarretará a CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE em nome do credor fiduciário, ou seja, CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL. 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, 18 de outubro de 2017.
JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA
OFICIAL INTERINO
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Minas Gerais é destaque na Avaliação
Nacional da Alfabetização (ANA)
Estudantes mineiros apresentaram o melhor índice em Leitura. Em Matemática, o Estado também se destaca, ao lado de Santa Catarina
Minas Gerais é o estado brasileiro que obteve o melhor
índice em Leitura na Avaliação
Nacional de Alfabetização (ANA),
cujos resultados foram divulgados nessa quarta-feira (25/10)
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do
Ministério da Educação (MEC).
O Estado aparece com 62,35%
dos estudantes acima dos 8
anos, faixa etária de 90% dos
avaliados, nos níveis 3 e 4, referentes à escala adequada e
desejável, sendo o estado com
maior percentual de estudantes no nível desejável (23,29%).
Em Matemática, os estudantes mineiros também são
destaque: 62,17% aparecem
no nível suficiente (somatório
dos níveis 3 e 4), pouco abaixo dos estudantes de Santa
Catarina, que aparecem com
62,18%.
Em Escrita, o Estado está
em primeiro lugar no nível 5
(adequado), com 16,1%; e está em quarto lugar no nível
suficiente, com 79,25% dos
estudantes, perto de São Paulo (82,9%), Santa Catarina
(84,84%) e Paraná (85,63%).
Os dados são referentes a
2016, quando foi realizada a
terceira edição da avaliação,
e mostram o desempenho nos
quesitos Escrita, Leitura e Matemática, nas redes estaduais
e municipais de ensino. Os testes são aplicados em estudantes matriculados no 3º ano do
Ensino Fundamental.
De acordo com critérios do
Inep, os resultados de rendimento dos alunos são divididos em quatro níveis para Lei-

tura e Matemática e cinco níveis para Escrita. Os níveis 1 e
2 são de menor desempenho,
considerados insuficientes, e
os níveis 3 e 4, respectivamente, e 5 para escrita, os de melhor desempenho, considerados suficientes.
Cada área avaliada mede
competências específicas e diferentes entre si. Por essa razão, as Escalas de Proficiência
de Leitura, Escrita e Matemática não possuem equivalência
de níveis.
Segundo informações do
MEC, a ANA avalia o começo
do aprendizado da norma ortográfica e o domínio progressivo da escrita. Para isso, são
aplicadas três questões abertas: escrita de duas palavras
de estruturas silábicas distintas e uma pequena produção
textual.
Ao se aplicar itens de produção escrita, busca-se avaliar,
principalmente, a estrutura do
texto, a capacidade de gerar
o conteúdo textual de acordo
com o gênero solicitado e de
organizar esse conteúdo, estruturando os períodos e utilizando adequadamente os recursos coesivos (progressão
do tempo, marcação do espaço e relações de causalidade).
Todos aprendendo mais
A superintendente de Avaliação Educacional da Secretaria de Estado de Educação
(SEE), Geniana Guimarães Faria, explica que é importante
destacar a diminuição da distância entre os rendimentos
dos alunos.
“Os dados demonstram que
estamos conseguindo diminuir

as distâncias entre os níveis de
ensino, com menos estudantes nos níveis insuficientes e
mais estudantes nos níveis suficientes. Em Leitura, por exemplo, somos o estado com maior
percentual de alunos no nível
desejável e o estado com menor percentual de alunos no
nível elementar”, comenta.
Em Matemática, os dados
mostram também essa realidade: apenas 10,9% dos estudantes estão no nível elementar.
Acompanhamento
Para buscar essa equidade
entre os estudantes no Ensino
Fundamental, a SEE tem algumas ações importantes, entre
elas o Projeto de Acompanhamento Pedagógico Diferenciado (APD), que atende a 510
escolas estaduais.
A iniciativa tem o propósito
de promover ações que possibilitem o avanço da aprendizagem dos estudantes de 4º
ao 9º ano do Ensino Fundamental, que não estejam alfabetizados e com defasagem
em leitura, escrita e cálculos
matemáticos.
O APD é destinado aos estudantes que não se alfabetizaram e tiveram comprometido o desenvolvimento de sua
capacidade de ler e escrever,
considerando: análise do processo de apropriação do sistema de escrita alfabética, dificuldades relacionadas à leitura e produção de texto, dificuldades quanto aos aspectos
básicos da ortografia e que não
dominam as operações básicas dos cálculos matemáticos.
Geniana afirma que o APD

tem colaborado muito na diminuição dos estudantes que
estão comprometidos no desenvolvimento de sua capacidade de ler e escrever, e isso
afeta diretamente a avaliação
no estado. “
Um professor referência que
faz um trabalho no contra turno com esses alunos, para eles
consolidarem essas habilidades que são fundamentais para o seu desenvolvimento”.
Nessas escolas, as crianças são
atendidas em grupos, fora da
turma as quais estão inseridas.
O professor alfabetizador contratado conta com o acompanhamento das equipes de currículo e analistas das SREs.
Vale salientar que estas avaliações são importantes me-

canismos para que o estado
crie políticas públicas mais assertivas e direcionadas para
melhorar cada vez mais a educação. Além da ANA, o Governo de Minas realiza o Programa de Avaliação da Alfabetização (Proalfa), avaliação que
permite aos educadores criarem relatórios, gráficos e mapas, para analisar quais habilidades os estudantes não tinham consolidado e rever os
seus planejamentos pedagógicos.
Brasil
De acordo com MEC, os níveis de alfabetização dos brasileiros em 2016 são praticamente os mesmos que em 2014.
O desempenho dos estudantes
do terceiro ano do ensino fun-

damental matriculados nas
escolas públicas permaneceu estatisticamente
estagnado na avaliação
durante esse período.
Os resultados revelam
ainda que parte considerável dos estudantes, mesmo havendo passado por
três anos de escolarização, apresentam níveis de
proficiência insuficientes
para a idade. A terceira
edição da ANA foi aplicada pelo Inep entre 14 e
25 de novembro de 2016.
Foram avaliadas 48.860
escolas, 106.575 turmas
e 2.206.625 estudantes.
(Tex to:Agência Minas Gerais/ Foto: Gil Leonardi
Imprensa/MG)

Governo de Minas Gerais intensifica
aproximação com Conselhos Tutelares
De modo presencial e via UaiTec, qualificações oferecidas objetivam aprimorar serviços oferecidos por conselheiros nos municípios. Já foram qualificadas mais de 2.600 pessoas

Criados juntamente com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990, os Conselhos
Tutelares são o mais legítimo instrumento de garantia da execução
do ECA no país. Esses órgãos, de
participação popular e representação social, garantem a implementação dos mecanismos de defesa dos direitos da criança e do
adolescente e também dos seus
deveres.
Para reforçar e otimizar as atribuições e competências dos conselhos, garantindo um melhor
atendimento à população, o Governo de Minas Gerais, por meio
da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Social
e Cidadania (Sedpac), desenvolve,
desde o início desta gestão, um
trabalho de qualificação dos conselheiros tutelares em todo o estado.
“Os conselhos são órgãos que
têm a função de garantir o acesso
de todas as crianças, adolescentes
e suas famílias ao conjunto de direitos garantidos na legislação. Então essa aproximação que temos
promovido entre o Estado e os
conselhos, que não acontecia antes, é importante no sentido de

aprimorar o serviço ofertado”, destaca a coordenadora Especial da
Política Pró-Criança e Adolescente da Sedpac, Célia Nahas.
Somente este ano, já foram capacitados mais de 2.600 conselheiros em capacitações não presenciais, via Universidade Aberta
e Integrada de Minas Gerais (UaiTec), e 450 em cursos presenciais.
A Uaitec é um programa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Sedectes), que oferece, de forma gratuita, qualificação profissional por
meio de polos de educação a distância, implantados em diferentes
municípios do Estado. As unidades
do programa contam com salas
com capacidade média de 25 alunos, conectadas por meio de um
sistema de videoconferências.
Os cursos não presenciais acontecem uma vez por mês. Entre os
temas trabalhados, que foram levantados junto aos conselhos, estão, por exemplo, “Violência Sexual: Conceito, Ação e Prevenção”,
“Trabalho Infantil e Rede de Prevenção”, ”Bullying ou Discriminação Racial: Como Identificar?”.
As aulas têm duração de três

horas e incluem um bate papo com
os participantes, que têm, então,
um espaço para tirar dúvidas - a
tecnologia de transmissão permite que todos os polos possam se
comunicar com a sede, por meio
de transmissão de som e imagem.
Em Taiobeiras, no Território
Norte, a conselheira Adriana dos
Anjos conta que participou de praticamente todos os cursos oferecidos até agora. “Todos são excelentes e extremamente importantes. Conseguimos um avanço muito grande com essas capacitações,
foi por meio delas que percebemos
a necessidade de divulgar melhor
o papel do conselho, inclusive na
zona rural. Hoje, o trabalho é muito mais proativo”, diz.
No ano passado, o Conselho
Tutelar de Taiobeiras recebeu cerca de 140 denúncias. “Este ano,
de janeiro a setembro, tivemos
113 denúncias. Quanto mais a população conhecer o nosso trabalho, mais saberá em quais casos
nos procurar - e menos se sentirá
receosa de fazê-lo”, afirma. No ano
passado, o conselho realizou 332
atendimentos. Até setembro de
2017, já foram feitos 307.
Em Araporã, pequeno municí-

pio com cerca de 6.000 habitantes
no Triângulo Norte, o conselheiro
tutelar Humberto da Silva defende que as capacitações sejam obrigatórias. “Todas as informações
são pertinentes ao trabalho que
a gente faz. E é no bate papo que
podemos tirar dúvidas e trocar experiências com diversos órgãos de
outros municípios. Isso é fundamental e os conselheiros deveriam
ser até obrigados a participar”, comenta.
“Teve um mês que recebemos qualificação sobre o acolhimento institucional. Coincidentemente, estávamos em um
momento conturbado aqui: tínhamos acolhido cinco crianças, de duas famílias diferentes.
Então veio na hora certa. Foi
iluminado”, relata. “Minas Gerais está de parabéns com essa
iniciativa”, completa.
Conselhos Tutelares
Os conselhos são mantidos
pelas prefeituras e estão presentes em quase 100% dos municípios brasileiros. Eles foram
instalados a partir de 1990 com
o objetivo de aprimorar e fortalecer o sistema de direitos e
garantias.

Em Belo Horizonte, há nove
conselhos tutelares instalados
e em funcionamento, sendo um
em cada regional. Em todos as
localidades onde existe o conselho tutelar, ele é considerado
parceiro fundamental pelas autoridades policiais, judiciárias
e pelo Ministério Público.
Em 2016, tomaram posse os
conselheiros tutelares eleitos
pela primeira vez no Processo
de Escolha Unificado, realizado
em todo o país em outubro de
2015. Em Minas Gerais, foram
escolhidos os novos membros

em cerca de 880 Conselhos Tutelares.
A eleição unificada foi estabelecida pela Lei federal 12.696/12,
que alterou quatro artigos no
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e dispôs sobre
a organização dos Conselhos
Tutelares. A lei garantiu também a remuneração mensal aos
membros desse órgão, bem como assegurou direitos trabalhistas, como cobertura previdenciária, férias anuais remuneradas, licenças maternidade
e paternidade.
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Três cidades da região estão entre os 10 municípios
mineiros que mais geraram empregos
Setor que mais gerou novas vagas de emprego na região foi o de serviços
São pessoas que estão vindo
de longe e está maravilhoso,
não temos o que reclamar”, diz.
De acordo com o economista Lineu Pedroso, a alta dos empregos é reflexo da liberação
do fundo de garantia e do Pis/
Pasep, que aumentou o número de vendas no comércio, aquecendo o mercado.
“Pouso Alegre é uma cidade

Entre janeiro e setembro
deste ano, o Sul de Minas conquistou 3 mil novas vagas de
trabalho. O destaque na geração de empregos ficou para o
setor de serviços. Em Minas
Gerais, foram mais de 1,3 milhões de contratações contra
1,243 milhões de demissões.
O saldo foi positivo em mais
de 56 mil vagas. Na região, Campo Belo, Pouso Alegre e Varginha ficaram entre as 10 cida-

des mineiras que mais geraram
empregos.
Em Pouso Alegre, mais da
metade das vagas vieram do
setor de serviços. Na padaria
do Avimar Junior em Pouso Alegre tinham 20 funcionários, mas
com o aumento da demanda
o número subiu para 30 empregados. Neste mês, foram
contratadas quatro novas pessoas.
“A gente acredita que até o

final do ano vamos manter esse quadro, mas esperamos no
ano que vem colocar novos serviços como o delivery, que vai
necessitar de novos funcionários”, explica.
No salão de beleza da Clauzi Cunha foram cinco contratações nos últimos meses. Ela
conta que foi necessário até
mesmo contratar mão de obra
extra: “Tivemos que contratar
cinco pessoas como freelancer.

VOLTA ÀS AULAS
Pensando sobre isto, me vem à memória, tempos de criança, quando ao retornar
das férias nos aguardava uma redação com o título de “Minhas Férias”, invariavelmente.
Todavia, é importante repensar as férias sob o ângulo da instituição de ensino, onde apenas
as aulas ficam em stand by. Quando falamos em férias escolares, automaticamente pensamos em escolas fechadas, quase abandonadas. Nada mais distante da realidade, principalmente se falarmos da Faculdade de São Lourenço, onde os discentes e os docentes estão
sim, afastados por alguns dias, gozando de uma justa e merecida pausa. Os demais segmentos funcionam a todo vapor, preparando o ambiente para o novo semestre.
São muitas tarefas e inúmeras atividades acontecendo diariamente para que a instituição funcione dentro do padrão de excelência a que se propõe. Trabalho silencioso, aparentemente imperceptível e feito por uma equipe altamente preparada, a quem devemos
honrar e, sobretudo agradecer.
Sem os anjos da guarda da área administrativa, não nos seria possível realizar as
atividades acadêmicas. E a Faculdade de São Lourenço tem a melhor equipe que uma coordenação de curso poderia desejar. Por isto hoje, especialmente, minhas palavras são pra
eles. Gratidão e Reconhecimento além de profundo respeito e carinho são os sentimentos
que lhes dedico. Obrigada pelo apoio e carinho de sempre. Obrigada pelo maravilhoso trabalho que realizam nos bastidores, de forma quase anônima.
Aos alunos e professores que estão retornando, sejam bem vindos a mais um semestre letivo. Que Deus nos abençoe a todos e nos permita mais um período produtivo e,
sobretudo feliz.
Silvana S. Gaspar
Coordenadora do Curso de Direito

pólo. Isso quer dizer que uma
cidade pólo sofre mais na época de crise e se recupera mais
na época de bonança, quando
o crescimento começa a agir.
Isso porque as pessoas começam a procurar bens. Então se
gasta mais em restaurantes, em
compras e se abre espaço para
a contratação de atendentes",
explica.

Mas ele alerta que apesar
da melhora, o momento exige
cautela: “É preciso ser um pouco cauteloso. Quem está empregado precisa ter muito cuidado com o que ele vai trocar.
Não se pode arriscar porque
não estamos numa economia
a todo vapor. A locomotiva só
começou a se movimentar”,
alerta. (Texto: G1 Sul de Minas)
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