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Prefeita, vice-prefeito e
vereadores tomam posse

Na noite deste domingo (1º de janeiro) foram empossados no Plenário Juscelino Kubitschek de Oliveira da Câmara Municipal de São Lourenço a prefeita Célia Cavalcanti, vice-prefeito Leonardo Sanches e vereadores. Com o plenário lotado, os políticos empossados entraram acompanhados de seus familiares. Após a entrada, houve a execução do Hino Nacional Brasileiro em
seguida apresentação do Coral Vozes da Cela. Posteriormente aconteceu a votação para definir o Presidente da Câmara, Vice-Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário para o biênio 20172018. Ficou definido: Gil (Presidente), Dr. Abel (Vice-Presidente), Evaldo Ambrósio (1º Secretário) e Orlando da Saúde (2º Secretário).
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EDITORIAL
jornalismo@portalalternativa.com.br

Parece que faz muito, muito tempo que mais de 3 milhões de brasileiros foram às
ruas em todos os estados, na
maior manifestação da história do país. Isso porque
2016 não deu trégua no ritmo de notícias de impacto
(algumas equivalentes a socos) – do impeachment de
uma presidente à queda em
série de ministros do presidente seguinte, da prisão do
ex-presidente da Câmara dos
Deputados à pior recessão
da história do país. O mundo tremeu no mesmo ritmo,
do ataque terrorista com um
caminhão na França à eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, da decisão dos
britânicos de se separar da
União Europeia ao horror das
ondas de refugiados. Não foi
um ano inspirador. A crise
econômica mostra que o Brasil tem problemas de difícil
solução. E a vitória de políticos com táticas e discursos
demagogos, aqui e no mundo, exige atenção. Nada disso, porém, deve levar ao desânimo – 2016 foi também
um ano em que políticos corruptos brasileiros continuaram a ter medo da Justiça,
como deveria ser o normal
nas democracias funcionais.
Nisso, queremos que 2017
seja do mesmo jeito.
“Em uma semana de ocupação, aprendemos mais so-

bre política e cidadania do
que em muitos anos dentro
de sala de aula. Somos um
movimento apartidário dos
estudantes pela educação”,
disse Ana Julia Ribeiro, estudante do 2º ano do ensino
médio do Colégio Estadual
Senador Manoel Alencar Guimarães, o Cesmag, de Curitiba, no Paraná. A fala fez
parte do discurso de dez minutos proferido pela estudante na Assembleia Legislativa do Paraná, no dia 26
de outubro. Os deputados
quiseram ouvir as reivindicações dos estudantes que,
naquele estado, chegaram a
ocupar 800 escolas. Em nenhum outro a mobilização
foi tão intensa. A estimativa
dos movimentos estudantis
é de 1.100 escolas ocupadas
em todo o Brasil no ápice da
mobilização, em outubro.
Como bem explicou Ana Julia, na fala que viralizou pelas redes sociais, os alunos
decidiram ocupar as escolas
porque são contra a Medida
Provisória 746, que prevê
mudanças no ensino médio,
e contra o Projeto de Emenda Constitucional que estabelece um teto para os gastos públicos, a PEC 241. Em
ambos os casos, os estudantes têm receio de que a qualidade da Educação seja (ainda mais) penalizada.
As notícias internacionais

MONS. JONAS ABIB

O ano que parecia não acabar
chega ao fim
sobre o Rio de Janeiro a um
mês da Olimpíada eram sombrias. Só se falava de epidemia de zika, risco de terrorismo, colapso nos transportes, calamidade pública pela falência do estado e protestos contra os gastos com
os Jogos. Até a noite de 5 de
agosto, quando o Rio de Janeiro mostrou seu valor numa cerimônia de abertura
emocionante e original. Combinando as belezas naturais
e o calor humano cariocas,
os Jogos encantaram o resto
do país e do mundo do início ao encerramento. A Olimpíada reuniu 10.500 atletas
de 205 países, além de uma
delegação formada por refugiados de regiões em conflito. A delegação brasileira
não nos tornou uma potência olímpica, mas ganhou o
recorde de 19 medalhas, inclusive o inédito ouro do futebol masculino. Durante os
dias de disputa, e mesmo
depois, com a realização da
Paralimpíada, a cidade viveu
uma festa, em que 1,7 milhão de visitantes nacionais
e estrangeiros se misturaram
aos anfitriões.
O ano de 2016 começou
com um sentimento unindo
os agentes econômicos: o
pessimismo. O governo federal estimava que a dívida
pública bruta fecharia o ano
com mais um salto, para 72%

É assim que eu quero lhe dizer Feliz Natal: “Não há maior
amor do que dar a vida!”. Foi o que disse e fez Jesus, e é assim
que acontece o Natal. Você e eu podemos realizá-lo não apenas no dia 25 de dezembro, mas nos 365 dias do ano. O segredo é dar a vida!
Obrigado, porque você é nosso sócio! É graças a sua contribuição que podemos, todos os dias, fazer uma verdadeira transfusão de vida em milhares de pessoas. Agradeço sua fidelidade,
no entanto, não podemos parar naquilo que já fizemos, porque
ainda há muita gente precisando de vida neste Natal.
No ano que se aproxima, vamos partir juntos, decididos, porque o nosso projeto é dar almas para Deus.
Feliz Natal!

Falando ao
Coração
sigannam@yahoo.com.br

A revelação

Começa um novo ano e ficamos naquela expectativa: o que
será que vai acontecer? Direta ou
indiretamente, a maioria de nós
gostaria de ter uma grande revelação sobre o seu futuro. No entanto, enquanto queremos as respostas, nos esquecemos de dar
atenção ao que se revela a nós
diariamente, nas mínimas coisas
do dia a dia.
O Natal passou mas não podemos simplesmente guardar a árvore e os enfeites e fechar o coração. Deus se revelou a nós, simples mortais, fazendo-se pequeno,
nascendo em meio aos animais,
para remir a humanidade e nos
mostrar o quanto somos amados
e feitos para o amor.
O Deus que nasceu em Belém
é a maior de todas as revelações
para os cristãos. Apesar de Herodes tentar mata-lo, vez que ameaçava seu reinado, os magos O
encontraram e Lhe ofereceram o
que tinham de melhor. Eles se puseram a caminho e puderam contemplar o Senhor, pois não se ren-

deram aos apelos contrários.
Da mesma forma, Jesus Cristo
quer se revelar para nós nos dias
de hoje, por mais conturbados e
tensos que possam parecer. Ele
se manifesta a medida em que
O buscamos e caminhamos em
Sua direção, mesmo nas horas mais
difíceis. Há muitas forças e pessoas e situações ainda hoje também
que, como Herodes, querem matar o Amor em nós e nos tornar
totalmente incrédulos e materialistas, mas não podemos permitir
que essas influências sejam mais
intensas que a luz da estrela guia,
que as influências do bem, que
nossos pensamentos e sentimentos nobres...
O amor...aquele que não vem
pronto, mas é busca...aquele
que não é perfeito, mas está a
caminho da perfeição...aquele
que não é só divino, mas também humano e falho...aquele
que não quer só receber, mas
antes de tudo se doar: esta sempre foi e sempre será a maior e
a melhor de todas as revelações!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

A cor do ano 2017

VERA GANNAM

Reflexão

Todos os dias do ano
podem ser Natal

do PIB. Estava em crescimento descontrolado (havia apenas cinco anos, encontrava-se
em queda, no nível confortável de 51% do PIB). Ninguém
acreditava que o país voltaria
tão cedo a crescer e criar empregos. O mercado financeiro
e a Confederação Nacional da
Indústria previam recuo de
cerca de 3% do PIB – e isso
após a queda de 2015. No primeiro trimestre, a produção
nacional diminuía em alta velocidade. O mau humor era
agravado por três percepções
bem difundidas: a presidente
Dilma Rousseff não tinha convicção de que era necessário
fazer um ajuste brutal das contas públicas, a fim de conter
os gastos e a dívida do governo, e assim permitir qualquer
debate sobre a volta do crescimento; qualquer ministro
que ela designasse para assumir essa missão não contaria com apoio real da presidente, nem dos colegas de
gabinete, nem do PT; e, mesmo que Dilma, repentinamente, fosse convencida da necessidade do ajuste fiscal, ela
não tinha mais condições de
governar nem de conseguir
que o Congresso aprovasse
nada. A presidente havia contribuído com essas percepções
desde o início de seu segundo
mandato, em 2014, ano em
que começou a crise econômica atual. (Fonte: Época)

SIMONE GANNAM

Maria Nossa Mãe

Sagrada Família
A festa da Sagrada Família, fixada pela Liturgia em
pleno clima natalício, põe em
evidência que o Filho de Deus,
vindo ao mundo, quis inserir-se, com todos os homens,
em um núcleo familiar, embora, pelas condições singulares das relações entre Maria e José, fosse sua família
totalmente excepcional, no
bom sentido. Fazendo-se homem, quis seguir o caminho
de todos: ter uma pátria e
uma família terrena. Esta,
porém, tão simples e humilde, que não se distinguia em
nada, exteriormente, das outras famílias israelitas. Todavia, refere o Evangelho alguns
episódios que põem em relevo sua inconfundível fisionomia espiritual.
É a Sagrada Família proposta pela Igreja como modelo de família cristã. Primeiramente, pela supremacia de
Deus profundamente reconhecida: na casa de Nazaré,
Deus está sempre em primeiro lugar, tudo lhe é subordinado! Nada querem, nada
fazem fora sua vontade. O
sofrimento é abraçado com
profundo espírito de fé: ve-

em em cada circunstância a
manifestação de um plano
divino, embora, muitas vezes,
envolto em mistério. As vicissitudes mais ásperas e duras não perturbam a harmonia, justamente porque tudo
é considerado à luz de Deus,
porque Jesus é o centro dos
afetos, porque Maria e José
gravitam em torno dele, esquecidos de si, totalmente
associados à missão dele.
Se não estiver a família alicerçada no amor cristão, é
bem difícil que persevere na
harmonia e na unidade dos
corações. Tudo superam e
aceitam os que se querem
bem mutuamente. Ao passo
que tudo se torna profundamente pesado, quando se esfria o amor mútuo. O único
amor que perdura, apesar dos
contrastes possíveis, mesmo
no seio da família, é o que se
baseia no amor de Deus.
Fundada assim no Evangelho é realmente, a família cristã, o primeiro núcleo da Igreja:
na Igreja e com a Igreja colabora para a obra da salvação.
Fonte: Intimidade Divina_Gabriel de Santa Maria Madalena,
O.C.D.

Todo ano a Pantone lança
a cor do ano e ano passado
inovou e lançando duas: rose quartz e azul serenety. A
moda foi totalmente conquistada pelo rose quartz e na
decoração para casamento
a dupla serenety e rose quartz
fizeram uma combinação perfeita. No ano anterior a cor
foi marsala que também conquistou a moda e a arquitetura e decoração, mas para
2017 você vai encarar o greenery ou verde folha???
A Pantone descreve a cor
como um verde com fundo
amarelo, um “verdim” que
remete ao frescor e aos primeiros dias da primavera.
Um verdinho que tem tudo
a ver com natureza e com o
verde florescente ao ar livre.
Nesse aspecto o greenery
combina perfeitamente com
buquês em composição com
folhagem, especialmente os
buquês desconstruídos e essa seria minha aposta: buquês desconstruídos, bem
cheios e com muita folhagem.
Sem dúvida o greenery para
buquês é uma aposta certa.
Na decoração de casamento e, considerando que os
casamentos ao ar livre estão

em alta e são a nova sensação entre os noivos, o greenery também estará muito
presente especialmente em
decorações que em meio à
natureza e combinam muito
bem com o rústico, mas não
esqueça que sempre é possível acrescentar um toque
de sofisticação na decoração
do seu casamento.
Na moda acredito que o
greenery será uma escolha
difícil e não fica bem em todas. O greenery é um tom
de verde com fundo amarelo, um verde quase florescente, o verde folha. Não é
fácil de usar como o verde
emerald ou verde esmeralda, que também já foi uma
das cores do ano da Pantone. Na decoração de casamento, especialmente ao ar
livre, campo ou praia e nos
buquês, aposto alto no greenery, mas na moda será
mais difícil de encaixar. Pessoalmente, não sei se vai
colar tanto quanto o marsala, o rose quartz e o azul
serenety, mas vamos aguardar como 2017 receberá essa cor. com muita folhagem.
Sem dúvida o greenery para
buquês é uma aposta certa.
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57º BPM entrega alimentos arrecadados
em ações solidárias de Natal
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EDITAL DE LOTEAMENTO – Pelo presente Edital, torno público em cumprimento ao Artigo 19 da Lei 6.766/79, que F.
PAIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS – EIRELI – EPP,
inscrita no CNPJ nº. 18.976.301/0001-10, com sede nesta cidade, na Rua Wenceslau Braz, nº. 385, sala 101, Centro, representada por Fabiano Pereira de Paiva, brasileiro, comerciante, casado, inscrito no CPF nº. 154.345.406-20, depositou
nesta Serventia em 20.12.2016, protocolos nº. 82.216 e 82.217,
toda documentação para registro do LOTEAMENTO “SÃO FRANCISCO”, situado nesta cidade, designado pela inscrição cadastral nº. 07.28.200.001, sendo que o mesmo foi aprovado pelo Município de São Lourenço - MG em 10 de março de 2014.
O imóvel objeto do mesmo encontra-se devidamente registrado na matrícula 25.789 do Livro 02, de Registro Geral. O
loteamento será composto de 209 unidades, divido em 06
quadras a seguir discriminadas: Quadra A: 61 lotes; Quadra
B: 32 lotes; Quadra C: 35 lotes; Quadra D: 15 lotes; Quadra E:
25 lotes; Quadra F: 41 lotes; Área de lotes: 45.111,28m² - Área
institucional: 1.895,02m² - Área de equipamentos urbanos:
70,05m² - Sistema viário: 22.664,20m² - Área Verde: 2.488,71m²
- Área Loteada – 72.229,26m². Em 26 de outubro de 2016, foi
firmado entre a Prefeitura Municipal de São Lourenço e o loteador Termo de Compromisso e Caução, sendo caucionados
40 lotes (quadra A 01 ao 20 e quadra F do 01 ao 20). Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias a contar da terceira e última
publicação do presente, em Órgão da Imprensa local, de acordo com o art. 19 da Lei acima mencionada, sem que haja impugnação será procedido o registro. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de São Lourenço/MG, aos 22 de dezembro
de 2016. O Oficial Interino – Júlio César Círio Nogueira.
JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA
OFICIAL INTERINO

Na última terça-feira (23),
o 57º Batalhão de Polícia Militar realizou a entrega de alimentos arrecadados durante
o 5º Concerto para a Casa dos
Meninos, em São Lourenço.
O concerto foi promovido
pela 17ª Região de Polícia Militar e aconteceu nas cidades
sede dos Batalhões, durante o

mês de dezembro. Além de presentear os participantes, o concerto também teve como propósito arrecadar alimentos para serem doados à entidades
filantrópicas dos municípios.
Em São Lourenço, o resultado da campanha solidária foi
muito positivo: aproximadamente 70 kg de alimentos, os

DOM ZECA
A notícia é...

quais foram entregues pelo Ten
PM Campos, Chefe da Assessoria de Comunicação Organizacional do 57º BPM, acompanhado do Aspirante a Oficial
Marcelo Souza e da Sd 2ª Cl
Lucimeire.
Jogo Beneficente
Também foram arrecadados
alimentos no jogo beneficente

entre amigos da Polícia Militar
e Amigos do Demiam realizado
em São Lourenço. A Polícia Militar em parceria com o Sr. Demian distribuiu 29 cestas básicas arrecadadas na partida ocorrida no último dia (17). Os alimentos foram distribuídos à
famílias carentes no bairro Nossa Senhora de Lourdes.

Homenagem

Basílica

maestromartins@yahoo.com.br

Mensagem

Dia 23 de dezembro último passado, aconteceu a cerimônia
de Instalação Canônica da Basílica Menor de São Lourenço.
A missa presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Pedro Cunha,
contou com a presença de diversos Sacerdotes da região, e autoridades. O novo altar foi abençoado, e nele depositado o nome de todos os que colaboraram com os trabalhos pró Basílica.
De parabéns Padre Bruno, Pároco da Paróquia de São LouDesejo aos amigos, leitores desse semanário, muitas felici- renço Mártir, por este momento de fé e devoção, gravado na
dades, saúde, paz e grandes realizações neste novo ano que se história da cidade de São Lourenço.
inicia.
Que Deus vos abençoe e vos guarde!!!

Música

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

EXPEDIENTE

O Coral Vozes da Cela, formado por reeducandos do Presidio
de São Lourenço, prepara para no próximo dia 26, gravar seu
CD no estúdio da Associação Arte Pela Paz, em Belo Horizonte.

O Vereador e Advogado de São Lourenço, Dr. Abel Goulart
Ferreira, recebeu no último dia 22 de dezembro, o Título de Cidadão Itanhanduense.
A cerimônia aconteceu na Câmara Municipal de Itanhandu.
Desejamos ao homenageado, muitas felicidades pelo título
recebido, e que Deus continue lhe abençoando.

Falecimento

Turismo

Parabéns para a família Hotel Fazenda Vista Alegre, pela inauguração de sua cachoeira artificial e
piscina natural, dia 24 de dezembro último. Sucessos
a todos!!!

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.

Comunicamos com pesar, o falecimento de Antônio Ivo de
Souza, ocorrido dia 25 de dezembro último, na cidade de Londrina, PR, onde residia.
Antônio Ivo era filho dos saudosos Sebastião Ignácio de Souza e Maria Aparecida Sciane Souza.
Expressamos nossos sentimentos a todos os familiares, esposa, filhos, em especial a seus irmãos: Ivonete, João Ivan e
Iverson.
Paz a sua alma!!!

Circulação: São Lourenço e Região Sul de Minas: Lambari, Jesuânia, Olimpio Noronha, Carmo de Minas, Dom Viçoso,
Cristina, Soledade de Minas, Conceição do Rio Verde, Caxambu, Cambuquira, Baependi, Pouso Alto, Itamonte,
Itanhandu, Passa Quatro.
Redação e Administração: Rua Alzira Candal, 100 - São Lourenço/MG - CEP 37470-000
Telefax: (35) 3332-8484 - E-mail: escritorio@portalalternativa.com.br / jornalismo@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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Entrevista com a prefeita Célia

A reportagem do São Lourenço
Jornal vem trazer nesta edição a
você leitor uma entrevista exclusiva com a prefeita Célia Cavalcanti
que tomou posse neste domingo,
1º de janeiro. Célia falou sobre projetos, principais necessidades de
São Lourenço, investimentos e outros assuntos
SLJ: As secretarias serão mantidas, reduzidas ou ampliadas?
Para haver qualquer modificação nas secretarias tem de passar
primeiramente pela Câmara por
meio de uma lei. O que está previsto para o próximo ano e deve
passar para o Legislativo é o desmembramento da Secretaria de
Turismo, Esporte e Cultura. Vamos
separá-los. Turismo e Cultura continuarão juntos. O que vai se separar é a de Esporte. Haverá também
a criação da Secretaria de Indústria
e Comércio que faz parte do meu
plano de governo para que possamos incentivar o comércio e pequenas indústrias não somente em
São Lourenço, mas também na região para que possamos abrir novas frentes de trabalho.
SLJ: Quais são as principais necessidades de São Lourenço para
o início de 2017?
A principal prioridade é organizar a Prefeitura administrativamente. Temos um planejamento para
iniciar o governo. Vamos verificar
a atual situação financeira da Prefeitura para que possamos fazer
um planejamento para o ano todo.
SLJ: Como pretende resolver a
questão das longas filas na madrugada que acontece nos postos
de saúde?
Essa é uma questão que diversas pessoas e órgãos da imprensa

local já me questionaram. Vamos
estruturar a saúde para que possamos fazer uma organização da
marcação de exames. Faremos com
que não haja necessidade de o paciente ir para a fila. Essa marcação
deve ser feita por telefone. No início vai ocorrer um certo congestionamento devido a uma demanda
reprimida de uma gestão que se
encerrou no mês passado. Vai demorar até que possamos colocar
tudo em dia.
SLJ: Que estratégias pretende
adotar para que São Lourenço volte ao Mapa Turístico Nacional?
Na verdade, não são estratégias.
Temos que tomar certas atitudes
para que isso ocorra. Uma delas é
que a Secretaria de Turismo tenha
uma pessoa estritamente responsável pela pasta, que ela responda
somente por ela. Buscaremos voltar a fazer parte do Circuito Turístico das Águas. Queremos reativar
o Conselho Municipal de Turismo.
SLJ: É possível controlar a questão dos “matos altos” em terrenos
baldios espalhados pelos bairros?
É possível sim. Mas, é trabalhoso. O que acontece? Na administração do Tenório notificávamos o
proprietário e se ele não aparecesse tínhamos uma equipe de capina
que fazia a limpeza do terreno e
este serviço era cobrado posteriormente no valor do IPTU.
SLJ: Qual será o diferencial de
sua equipe para que São Lourenço se torne uma cidade melhor de
se viver?
Em primeiro lugar vem a organização da Prefeitura. A maneira
como ela vem sendo administrada
é fragmentada. Foi o que eu pude
sentir neste período de transição.

As secretarias funcionam independente uma da outra, sem haver ligação. As secretarias precisam estar interligadas. Isso faz com que a
administração pública esteja em
sintonia e funcione melhor como
a limpeza, cuidado com as praças,
dentre outros.
SLJ: Vocês foram atendidos
quanto ao pedido de ampliação
do período de transição?
Fomos atendidos em parte. O
prefeito voltou atrás e prorrogou
até meados de dezembro. Infelizmente não pudemos acompanhar
de perto como queríamos, mas o
nosso primeiro pedido foi atendido.
SLJ: Você tem informações precisas de como deve encontrar a
Prefeitura financeiramente?
Informações precisas não. Temos uma noção, mas dá para afirmar em números.
SLJ: Neste fim de ano não houve nenhum investimento por parte da Prefeitura para festa de Réveillon como fogos e shows. Como
você pretende investir nessa parte de diversão para a população?
Está sendo feito um planejamento junto com a Secretaria de Turismo para a elaboração do nosso calendário de eventos. O que eu posso adiantar é que tudo será feito
com os “pés no chão”. Não faremos
nenhuma loucura. No Carnaval do
ano passado a administração anterior gastou R$ 850 mil. Vamos
fazer um Carnaval enxuto. Resolvemos adotar uma economia para
o Carnaval de 2017 e pretendemos
gastar no máximo R$ 300 mil porque não há como gastar entre R$
800 mil e R$ 1 milhão em quatro
dias sendo que se sabe que há pes-

soas precisando fazer diversos
exames médicos urgentes, enfrentando longas filas na madrugada conforme abordado em
uma pergunta anterior. Vamos
investir mais onde há necessidade.
SLJ: Como você avalia a questão da empregabilidade em São
Lourenço?
A situação em São Lourenço
não está diferente do resto do
país. Quem acompanha os noticiários vê que caíram o número de vagas e aumentou o desemprego. Vamos enfrentar essa crise com criatividade e trabalho. Vamos trazer eventos turísticos para a cidade que abram
pelo menos vagas temporárias
para os jovens e assim sendo
aquece nossa economia.
SLJ: Fazendo suas considerações finais, que recado você deixa à população neste início de
mandato?
Gostaria de agradecer à toda
população pela confiança depositada em mim. Por onde eu ando as pessoas me abraçam e continuam me desejando boa sorte.
Isso me dá um conforto. Sei da
minha responsabilidade e farei
o possível para que essas pessoas não fiquem frustradas. Pretendo continuar cumprindo meus
compromissos de campanha em
relação a fazer uma gestão participativa onde a sociedade possa acompanhar de perto. Eu, meu
vice Léo e o Tenório que também
está sempre ao meu lado e toda
equipe estaremos trabalhando
muito para que possamos fazer
com que São Lourenço ofereça
uma qualidade de vida.

Prefeita Célia Cavalcanti

Célia e seu marido e ex-prefeito Tenório

Secretário de Saúde: Henrique Ramon Poli de Almeida
Secretária de Educação: Leila Palma
Secretário de Infraestrutura: Marcelo Flori
Secretária de Governo: Josélia de Lorenzo
Secretário de Turismo/Esporte/Cultura: Maurício de Souza
Moraes (Maurício da San Remo)
Secretário de Desenvolvimento Social: Gustavo Luiz
Rodrigues Ribeiro (Gustavo do Açougue Brasília)
Diretor de Cultura: Eric Mathias
Diretora de Esporte: Aline Forasteiro
Chefe de Gabinete: Daniel Donato Nunes
Diretora de Administração: Karla Bacha
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Prefeita, vice-prefeito e vereadores são empossados

Na noite deste domingo (1º
de janeiro) foram empossados
no Plenário Juscelino Kubitschek
de Oliveira da Câmara Municipal
de São Lourenço a prefeita Célia
Cavalcanti, vice-prefeito Leonardo Sanches e vereadores. Com
o plenário lotado, os políticos empossados entraram acompanhados de seus familiares. Após a
entrada, houve a execução do
Hino Nacional Brasileiro em seguida apresentação do Coral Vozes da Cela. Posteriormente aconteceu a votação para definir o
Presidente da Câmara, Vice-Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário para o biênio 2017-2018.
Ficou definido: Gil (Presidente),
Dr. Abel (Vice-Presidente), Evaldo Ambrósio (1º Secretário) e Orlando da Saúde (2º Secretário).
O vereador Natan Paulino de
Oliveira “Natan da Rádio” disse
que foi um dia muito importante
em sua vida após 12 anos de espera. “Chegou a hora. O coração

está a mil. Agradeço a Deus em
primeiro lugar por me dar esta
oportunidade e também aos meus
291 eleitores que me colocaram
aqui e vamos trabalhar para fazer
de São Lourenço uma cidade melhor para se viver”, declara o vereador.
O vereador Waldinei Alves Ferreira “Nei da Saúde” diz que tem
a sensação de dever cumprido.
“Fizemos uma campanha limpa
nas eleições. É com muita satisfação que vamos batalhar pela
população”, afirma.
O presidente da Câmara eleito para o biênio 2017-2020, Agilsander Rodrigues da Silva, o “Gil”,
diz que pretende realizar um trabalho transparente e ética à frente da presidência. “Vamos sempre voltar nosso olho para as necessidades do povo de São Lourenço. Sabemos das dificuldades
que nossa cidade vem passando,
mas com o apoio da prefeita Célia e a renovação da Câmara va-

Dr. Abel Goulart Ferreira acompanhado de sua esposa

mos resolver os problemas da
municipalidade”, diz o vereador.
Ricardo de Mattos, que inicia
seu segundo mandato, diz que a
população pode esperar o melhor de seu trabalho. “Vou dar o
melhor de mim para que São Lourenço volte a crescer. Se sou da
oposição, vamos fazer uma oposição inteligente. O que for bom
para São Lourenço estaremos
analisando e apoiando a prefeita
Célia. Este é o nosso objetivo”,
frisa o vereador.
O vice-presidente da Câmara,
Dr. Abel Goulart Ferreira, que está iniciando seu 11º mandato diz
que seguirá seu trabalho com o
mesmo espírito. “Agora sou situação. Fui oposição nos últimos
anos e continuarei à disposição
da minha cidade, da população
e dos meus amigos onde vamos
analisar os projetos enviados à
nossa Casa”.
Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro, o “Chopinho”, diz que

é com grande satisfação que chega ao seu terceiro mandato. “Acreditamos com grande responsabilidade que vamos conseguir fazer uma administração diferente
voltada para a população onde
possamos estar mais próximos
dela”.
Isac Ribeiro, o “Isac do Frango”, diz que encara mais este desafio tranquilo e sereno. “Tenho
certeza de que este mandato será muito bom. O povo de São Lourenço merece um bom governo.
As minhas prioridades serão saúde, educação e cultura. O resto
vem por acréscimo”.
A prefeita Célia Cavalcanti diz
que a sensação é de profunda
alegria. “Agradeço muito pela confiança depositada em mim e podem ter certeza que vou trabalhar
muito nestes quatro anos”.
Evaldo Ambrósio diz que realmente é um desafio que terá pela frente. “Estamos passando por
uma crise não só econômica, mas

também política. O que eu vejo
para São Lourenço é uma participação mais coesa da própria
população da Câmara que será
fundamental para que possamos
dar um suporte à prefeita Célia
que encontrará muitas dificuldades”.
Rodrigo Martins de Carvalho,
o “Rodrigo do Chiquinho”, será
vereador pela primeira vez. “A
sensação é de muita felicidade.
Graças a Deus tudo está encaminhando. Vou me empenhar ao
máximo para poder ajudar a população”.
Renatto Motta, o “Renatinho
Professor”, diz que a sensação é
ótima e a responsabilidade muito grande. “A população pode ter
certeza que não faltará trabalho
para juntos por amor a São Lourenço fazermos o melhor para
nossa cidade. Vamos deixar lado
situação e oposição para nos unirmos em prol de uma São Lourenço melhor”, diz.

Helson Salgado diz que a satisfação é muito grande. “Estamos encarando com muita responsabilidade. Tenho uma responsabilidade de
16 anos na Prefeitura e agora entro
para o Legislativo. Vamos trabalhar
bastante e buscar aquilo que é melhor para nossa cidade”, afirma.
Ricardo Toddy do Nega Véia diz
que é um momento único. “Primeira vez que me elejo e é uma sensação indescritível, de conquista, trabalho, seriedade. Entro com o rótulo da mudança. As minhas atitudes mostrarão isso. Eu entrei para
fazer esta mudança. Quero ser a
mudança que a população quer.
Surgirão pedras no caminho, mas
com trabalho e seriedade venceremos elas”, declara.
Orlando da Saúde diz que a posse é uma festa democrática. “A presença da população nos motiva e
nos dá ânimo para trabalhar. Vou
trabalhar por São Lourenço. Sei das
necessidades da população”, afirma.

Vereador Evaldo Ambrósio acompanhado de sua esposa

Vereador Waldinei Alves Ferreira ao entrar para a posse

Vereador Isac Ribeiro acompanhado de sua esposa

Vereador Natan Paulino de Oliveira acompanhado de sua esposa

Paulo Gilson Chopinho de Castro acompanhado de sua mãe

Vereador Renato Motta acompanhado de sua esposa

Vereador Ricardo Luiz Nogueira acompanhado do seu pai

Rodrigo Martins de Carvalho acompanhado de sua esposa

Prefeita Célia e o presidente da Câmara, Agilsander

Ricardo de Mattos, Subtentente Jardim e Hélson Salgado

Vereador Orlando da Silva Gomes acompanhado de sua esposa
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Tiro de Guerra realiza troca de comando

Momento da passagem de comando

Subtenente Nilton da Silva Batista

Alunos do curso de Ciências Contábeis
apresentam resultados dos projetos de
pesquisas na área contábil
No decorrer desta semana alunos do 8º período de Ciências Contábeis da Faculdade de
São Lourenço, apresentaram os Projetos de Iniciação Científica em sua área de formação.
Os constantes avanços ocorridos na sociedade têm provocado alterações substanciais no
ensino da contabilidade, desta forma, torna-se necessário o estímulo à pesquisa científica
para o progresso da Contabilidade e para as mudanças que deverão ocorrer no processo de
ensino-aprendizagem para que os alunos possam exercer a autonomia do ato de aprender.
Abordando variados temas como: Previdência Social: sua relevância como fator socioeconômico e a real interação com a contabilidade, Influência dos Tributos sobre a renda dos
brasileiros, A importância da Contabilidade de Custos para as empresas e MEI: Micro Empreendedor Individual os alunos apresentaram os resultados de suas pesquisas à uma banca de Professores
O interesse pela pesquisa científica em Contabilidade está ocorrendo numa velocidade
crescente e com isso proporcionando uma necessidade de mudança no Ensino da Contabilidade. Há por parte dos alunos o entendimento sobre a necessidade de atualização, o que
levou uma equipe a pesquisar “O Ensino da Contabilidade na Perspectiva do Mercado Contábil”, trazendo à tona a reflexão sobre as metodologias adotadas pelos professores de contabilidade apontando algumas modificações essenciais para que o espírito científico possa
fazer parte inseparável das Instituições de Ensino Superior.
Para o aluno Thales Pacheco “participar no desenvolvimento da pesquisa gerou, não somente o senso crítico, mas também a possibilidade do crescimento pessoal e profissional.”
Professor Nei Domiciano da Silva – Coordenador do Curso de Ciências Contábeis

Prefeita Célia e seu vice Leonardo
O Tiro de Guerra de São Lou- volvi programas de instruções
renço (04-024) realizou na manhã previstos. Gostaria de agradecer
da última quarta-feira (28) uma todas as pessoas que me apoiatroca de comando do cargo de ram”, disse o Subtenente que deiChefe de Instrução. O Subtenen- xou o cargo, Nilton da Silva Batiste Nilton da Silva Batista passou ta. “É um grande desafio. Eu eno cargo para o Subtenente Valmir caro com comprometimento. É
Machado Jardim. “Os desafios uma responsabilidade muito grandessa função são facilmente su- de. Pretendo honrar esta missão
perados com a amizade da po- que me foi atribuído”, diz o novo
pulação local. Fiquei dois anos na comandante, Subtenente Valmir
chefia do Tiro de Guerra. Desen- Machado Jardim.
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Hospital teve Natal de muita música e alegria

Dr. Irineu Inácio e Sílvio Costa
Os dias que antecederam o
Natal foram marcados, no Hospital São Lourenço, por muitas
apresentações de grupos, músicos e demais voluntários que,
de forma inteiramente gratuita,
exibiram seus dotes artísticos
para pacientes, familiares, visitantes e profissionais - na Rampa Interna ou, mesmo, passando pelas Alas de Internação e

no Pronto Socorro. E teve opções
para todos os gostos!
O Dr. Irineu Inácio (anestesiologista do Hospital) brindou
todos com belíssimas músicas
de chorinho (gênero em que é
especialista), tanto no bandolim
quanto na flauta - sempre acompanhado, ao violão, por SILVIO
COSTA (com quem se apresenta
há muitos anos, em dupla ou pe-

Coral Vozes da Cela, composto por reeducandos
lo grupo de chorinho do qual
participam em Passa Quatro, cidade natal deles).
O Coral Vozes da Cela - composto por reeducandos do Presídio de São Lourenço - esteve,
no dia 19, mais uma vez no Hospital, com canções de Natal e da
música popular brasileira/MPB
(sempre sob a regência do ma-

Moradores são contemplados
com calçamento de rua

estro Zeca idealista do grupo musical), desenvolvidas com muita
afinação e harmonia, recebendo
muitos aplausos da plateia.
Dois dias depois (21), o violeiro Mateus Querino transitou
pelos diversos setores do Hospital, tocando obras da música
caipira de raiz (conhecidas como
modas de viola). Mateus - que,
também, emocionou todos os
que o ouviram - é de Pouso Alto
e, além da carreira-solo, participa de outros dois grupos: Orquestra de Violeiros de São Lourenço e do trio A Divina Viola
(Pouso Alto).
No dia 22, os integrantes do
Coral por Amor brindaram, novamente (já haviam se exibido
no dia 8, na inauguração das Luzes de Natal do Hospital), todos

Violeiro Mateus Querino
com belas músicas natalinas, da
MPB e música latino-americana
(regidos pelo dr. Murilo Bortolozzi). Os membros do “Por Amor”
foram muito aplaudidos - contagiando os presentes com interpretação oral e gestual das
obras, exibidas de forma alegre,
intensa e emocionante.
E no dia 24, a animação foi
tripla: o grupo Doutores Palhaços (cujos integrantes são extremamente agradáveis e simpáticos), já muito conhecido (vai aos
sábados na instituição), novamente fez a alegria da galera do
Hospital, com brincadeiras e músicas falando de fé e esperança.
Houve, também, o Coral Harpa de Davi - que sempre se apresenta na instituição. Com músicas falando de Deus e das ma-

ravilhas que Ele traz para nossas
vidas, os integrantes do grupo,
que se apresentam com muita
devoção, vieram embalados por
três violonistas. As idas do Harpa de Davi ao Hospital levam
muitas pessoas às lágrimas.
E além de música e teatro, as
crianças internadas (as fotos aqui
exibidas, além de autorizadas
pelos responsáveis, foram feitas
em ângulos respeitando a privacidade dos menores) também
ganharam a visita mais do que
especial do Papai Noel - que
levou presentes e, principalmente, uma palavra de incentivo para que se recuperem
e estejam, logo, em casa (aqui,
registramos a participação
sempre carinhosa do amigo
Gilberto Veículos).

Secretaria de Desenvolvimento
Social da Prefeitura amplia frota

Algumas ruas foram calçadas no fim de 2016
Foi concluído nessa sema- acompanhado de represenna alguns calçamentos de ru- tantes da administração muas em São Lourenço. Outros nicipal e dos moradores do
vários foram concluídos du- bairro Palmela, fez a entrega
rante todo o mês. São peque- simbólica do calçamento da
nos trechos de suma impor- rua Jardim Nirvana.
tância para os moradores que,
O calçamento da rua Jardaqui pra frente não preci- dim Nirvana, principal acessarão mais enfrentar poeira so ao bairro Palmela, foi ree barro durante quase todos alizado em parceria com a
os meses do ano. Ao todo, prefeitura de Carmo de Minas
nos últimos anos, foram fei- e os moradores do bairro. Há
tos calçamentos em 68 ruas anos os moradores e os usue em vários pequenos tre- ários da referida rua sofrem
chos. Na tarde da última se- com a falta de calçamento do
gunda-feira (26), o prefeito, trecho recém calçado. A rua

era calçada nas duas extremidades e o meio não tinha
calçamento.
Os demais trechos e ruas
que tiveram seus calçamentos concluídos e estão em
fase final de acabamento são:
final da rua Heitor Modesto
(Estação), trecho ao lado da
via férrea (Estação), continuação da rua Laerte Ferreira Negreiros (Estação), rua
José Esaú dos Santos (Ramon), povoado da Areia Branca e Nossa Senhora da Salete (Sonda).

Secretaria adquiriu mais veículos para o Social
A Secretaria Municipal de De- cretaria conta com oito veícusenvolvimento Social adquiriu los. Eles são utilizados para presmais dois veículos para atendi- tação de serviços aos usuários
mentAos aos beneficiados pelo e beneficiários dos setores e
Bolsa Família: um carro de pas- programas da Secretaria Museio e uma van. No total, a se- nicipal de Desenvolvimento So-

cial. São 18 setores, em 11 endereços espalhados pela cidade.
Nos últimos anos, o serviço social do município foi descentralizado, para facilitar o acesso dos
moradores dos bairros.
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