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A primeira prefeita

Pela primeira vez na história, São Lourenço terá uma mulher prefeita. Na noite deste domingo (02), Célia Cavalcanti foi eleita com 56% dos votos válidos, um total de 13.415
votos, vencendo o adversário Dr. Lessa que obteve 33,91% dos votos válidos, com 8.123 votos. Em terceiro ﬁcou Dr. Dionísio com 1986 votos e em quarto lugar Esmeralda Paixão com 431 votos. Votos brancos somaram 809 (3,04%) e nulos 1.851 (6,95%). Foram apuradas 95 urnas eletrônicas. Com um eleitorado de 33.042 eleitores, houve um comparecimento de 26.615 (80,55%) e abstenção de 6.427 (19,45%). Célia disse que a população pode esperar de sua administração muito comprometimento. “Muito trabalho,
empenho, uma gestão participativa onde irei cumprir meus compromissos e olharei com carinho e atenção toda população”, comenta.
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EDITORIAL
jornalismo@portalalternativa.com.br

E a eleição 2016 em São
Lourenço fez história. Pela primeira vez na história política
de nosso município teremos
uma prefeita mulher. Célia Cavalcanti foi eleita com 13.415
votos (56% dos votos válidos).
Célia já havia perdido duas
eleições para o atual prefeito
Zé Neto e na terceira tentativa conseguiu seu objetivo.
Prova de que uma semente
plantada um dia colhe frutos
e que quem acredita e tenta
sempre alcança. A campanha
de Célia foi muito intensa e
calorosa. A candidata recebeu
uma atenção e carinho muito
especial da população. Da oposição, a maior parte foi tranquila e obteve uma boa relação com Célia e seus aliados,
mas infelizmente uma minoria partiu para o ataque. Célia
encontrará dificuldades devido à crise econômico-financeira que o país atravessa. Não
poderá ficar por muito tempo
do gabinete, terá que se locomover até Belo Horizonte
e Brasília para buscar recursos para São Lourenço. Célia
disse que será necessário corrigir vários pontos falhos da
atual administração, que para ela são muitos. Ao seu lado, Célia tem dois grandes
companheiros: Leo Dentista,
seu vice-prefeito e Tenório Cavalcanti, marido e ex-prefeito.
Célia demonstrou muito com-

panheirismo com os dois em
sua campanha eleitoral. Com
Leonardo Sanches, um grande amigo que sempre a acompanhou e compartilha os mesmos ideais e ao lado do marido e ex-prefeito vem a troca
de conhecimento e experiência de quem já foi prefeito com
quem foi secretária de Educação.
Célia Shiguematsu Cavalcanti Freitas Lima tem 51 anos
de idade, é natural da cidade
de Tupã (SP) e é cidadã honorária de São Lourenço. Casada
com o ex-prefeito Natalício
Tenório Cavalcanti Freitas Lima há 29 anos, Célia tem dois
filhos: Hydeckel, graduado em
Engenharia de Produção pela
Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) e Daniel, estudante de Engenharia Civil na
Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ). Possui também uma enteada: Nara, formada em Enfermagem pela
Faculdade São Lourenço, além
do neto Tenório Gabriel.
Bacharel em Marketing e
formada pela Escola Superior
de Propaganda e Marketing, Célia já foi sócia da
empresa Fábrica de Papel e
Papelão Nossa Senhora da Penha. Exerceu cargos políticos
como secretária de Educação
entre 2006 e 2007. Executou
projetos como: construção da
CEMEI Professora Noêmia Gou-

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

Deus quer que todos sejamos auxiliados por Ele
Para sermos auxiliados por Deus, precisamos estar com o nosso coração voltado para Ele, colocar a nossa vida em Suas mãos
e acreditar que Ele tudo pode fazer por nós.

Na hora em que decidimos dar a Deus a condução da nossa
vida, Sua Palavra se torna realidade em nós:“Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus” (Rm 8,28).
Tudo se revolve com a mudança do nosso coração. Quando
eu me decido a deixar o meu egoísmo e parto para depender
do Deus amor, quando decido ter um coração generoso como
o de Jesus, mesmo não sendo completamente humilde, eu já
estou dentro de Seu plano de salvação, da Sua vontade. Assim,
tudo começa a concorrer para o meu bem.
Seu irmão,
Monsenhor Jonas Abib

lart, CEMEI Cida Costa, reforma e ampliação da Escola Municipal Manoel Monteiro, reformou todas as escolas municipais e realizou cursos de
capacitação. Foi secretária de
Ação Social, participou da implantação do Sistema Único
de Assistência Social (SUAS)
em São Lourenço e junto do
Estado criou o Conselho Municipal do Deficiente Físico.
Célia também foi diretora-presidente do Serviço Autônomo
de Água e Esgoto (SAAE) de
São Lourenço. Implantou a informatização das plantas de
todo o sistema de encanamento de água e esgoto do município. Atuou ativamente na
melhoria do setor de recursos
humanos do SAAE com a contratação de uma psicóloga.
Também foi parlamentar da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Trouxe recursos
para o município e deixou outros encaminhados para 2017.
A diferença de votos para
o segundo colocado Dr. Lessa
foi elástica, de 5.292 votos, o
que já demonstrava um expressivo favoritismo de Célia
Cavalcanti. Sua simpatia e educação cativaram os eleitores
que a carregaram nos braços
durante toda a campanha. A
dor de já ter perdido duas eleições fez Célia mais forte e
guerreira, que não desistiu,
“arregaçou as mangas” e foi
para o trabalho com o objetivo de conquistar o eleitor.
Foram 45 dias de caminhada,
gravações para TV e Rádio,
corpo a corpo com o eleitor

e muitas outras atividades de
campanha. Célia demonstrou
respeito aos seus adversários
sempre discutindo de maneira respeitosa e construtiva.
“Gostaria de agradecer o empenho de todos na nossa campanha, onde cada um ajudou
do seu jeito e do jeito que pode trabalhar. Essa foi a vitória
de uma campanha limpa, do
trabalho e do respeito pelo
próximo”, disse Célia aos seus
eleitores. “Nosso trabalho não
acaba aqui. Nós vamos começar a trabalhar por São Lourenço agora, pois ainda há
muito o que fazer pela cidade. Muito obrigada a todos”,
complementou a candidata.
“Muito se falou que se a Célia fosse eleita, eu seria o prefeito. A Célia é muito melhor
do que eu e eu só poderei ajuda-la no que for preciso”, disse o ex-prefeito.
O vereador mais votado da
cidade, Agilsander Rodrigues,
mais conhecido como Gil, comentou a votação expressiva.
“Eu atribuo essa eleição a um
trabalho que a gente vem fazendo na cidade muito organizado, de respeito a comunidade,
mas principalmente pela vontade das pessoas em ter uma
política séria. Fiz uma eleição
muita limpa e muito ética. Procurei deixar uma mensagem aos
eleitores de que a política é coisa séria e verdadeira”, disse Agilsander. O vereador eleito disse
que pretende atuar em parceria
com a prefeita Célia para que
São Lourenço caminhe no rumo
do desenvolvimento.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

SIMONE GANNAM

Falando ao
Coração
sigannam@yahoo.com.br
DEIXAI VIR A MIM... (aos amados
Lucas, Daniel e a todas as crianças)
QUE VENHAM AS CRIANÇAS
QUE VENHA A ALEGRIA
QUE VENHA A DOÇURA
QUE VENHA O AMOR EM
FORMA DE GENTE
QUE VENHA O CHORO SINCERO DE QUEM SABE SENTIR
QUE VENHA O SORRISO LARGO DE QUEM É CAPAZ DE SECAR AS LÁGRIMAS
QUE VENHA O ENCANTO DE
QUEM NÃO TEM PUDOR PARA
PEDIR DESCULPAS E PARA PERDOAR
QUE VENHAM AS PALAVRAS
AUTÊNTICAS E EXTREMAMENTE VERDADEIRAS DE QUEM
AINDA NÃO SABE USAR MÁSCARAS
QUE VENHA O ABRAÇO APERTADO
QUE VENHA O BEIJO MELADO
QUE VENHAM OS AGRADOS
QUE SEMPRE PRECEDEM UM
PEDIDO OU UMA NOTÍCIA NÃO
MUITO AGRADÁVEL
QUE VENHA A SABEDORIA
DE QUEM AINDA NÃO TEM
IDADE PARA SER TÃO SÁBIO
QUE VENHAM OS GRITOS,
ALGAZARRAS, BARULHOS DE

QUEM EXPRESSA SEM MEDO
AQUILO QUE SENTE
QUE VENHAM AS PERGUNTAS E OS POR QUÊS INFINITOS
DE QUEM JÁ ENTENDEU QUE
QUANTO MAIS SE QUESTIONA,
MAIS SE APRENDE.
QUE VENHAM AS FANTASIAS
DE QUEM NÃO TEM MEDO DE
DAR ASAS À IMAGINAÇÃO
QUE VENHAM OS APELOS
SEM FIM POR ALGUNS MINUTOS DE ATENÇÃO DE QUEM
IMAGINA QUE A VIDA É SIMPLESMENTE UMA BRINCADEIRA
QUE VENHA A MAGIA DE
QUEM SABE, COMO NUM PASSE DE MÁGICA, TRANSFORMAR
A REALIDADE MAÇANTE EM
MOMENTOS ESPECIAIS
DEIXAI VIR A MIM, A VOCÊ,
A NÓS...
...ESTES SERES PEQUENINOS
COM ALMA DE GIGANTES...
DEIXAI VIR A MIM, A VOCÊ,
A NÓS...
... OS HERDEIROS DE UM
REINO ONDE O PRÓPRIO DEUS
RESOLVEU SE FAZER CRIANÇA...
DEIXAR VIR AS CRIANCINHAS,
A VIDA, O CAMINHO, A LUZ!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Make up – A sequência perfeita

Rezem o Terço
Nossa Senhora é nossa Mãe,
terna e carinhosa, que nos foi
dada por Jesus, momentos
antes de sua morte, ao dizer:
“Eis aí Tua Mãe! ” (Jo 19,27).
Muito mais que rainha, que
senhora, ela é nossa Mãe e,
nós a acolhemos em nosso
coração como filhos, desejando fazer tudo aquilo que Ela
nos ensina.
A Mãe amorosa deixa o céu
e, de várias maneiras e, em
muitas partes do mundo, tem
se manifestado aos filhos,
através de suas aparições...
No mês de outubro, nós
católicos, a invocamos sob
três títulos: Senhora do Rosário, Senhora Aparecida e
Senhora de Fátima. Três títulos diferentes para uma só
Mãe, mãe de milhares de filhos, mas, cada qual amado
por ela como se fosse o filho
único! Para os que a amam,
não é impossível perceber sua
presença constante a cada
passo do caminho. Não é difícil sentir seu amor, seu carinho, sua ternura e seus cuidados materiais. Se fosse possível visualizá-la, nós a veríamos com suas mãos em nossas mãos a conduzir-nos pe-

las estradas da vida, removendo de nosso caminho todos os obstáculos e nos levando a cada dia mais, cada
vez mais para os braços de
seu Filho! O que deseja a Mãe
com suas aparições? Ser ela
glorificada? Em hipótese alguma! O que Ela quer? Levar-nos a Jesus! O que Ela nos
pede? Conversão, oração, jejum e penitência! O que nos
pediu em Fátima, no ano de
1917, nas aparições aos três
pastores, Lúcia, Francisca e
Jacinto? “Quero que rezeis o
terço todos os dias! ” A oração predileta de Nossa Senhora é o Terço. Por isso, em
suas numerosas aparições
sempre nos convida a recitá-lo, une-se aos que o rezam
e pede a todos com ânsia e
preocupação materna: “Rezem o terço! ”.
A Mãe quer o melhor para
seus filhos. Ela quer que todos se salvem, por isso nos
fala, nos ensina, nos exorta.
E o bom filho, o que faz?
Está sempre atento à voz da
Mãe, ouve o que Ela diz e procura fazer o que pede com
tanta insistência: “Rezem o
terço todos os dias! ”.

1Hidratante: Uma boa
maquiagem começa com o rosto limpo e hidratado. Não esqueça de aguardar alguns minutos para que o produto seja
absorvido pela pele.
2Primer: O primer ajuda a preparar a pele para os futuros passos da make, garantindo que a maquiagem tenha uma
maior durabilidade e também
diminuindo a aparência dos poros dilatados.
3Corretivo: Use um corretivo levemente mais claro do
que a sua pele de forma pontual nas olheiras, manchinhas
e outras imperfeições da pele.
4Base: Escolha uma base que “case” com o tom natural da sua pele.
5Iluminador/Contorno:
O contorno e o iluminador têm

como ﬁnalidade deixar o rosto
mais deﬁnido e esculpido.
6Blush: Este produto dá
um ar de alegria e vivacidade à
face.
7Sobrancelha: Uma sobrancelha preenchida e bem
deﬁnida é fundamental para a
harmonia do rosto. Cuidado para não deixar com aquela aparência artiﬁcial.
8Sombra e Delineador:
Lembre-se que a cor clara vai
abaixo da sobrancelha, a intermediária no canto interno dos
olhos e a mais escura no meio
e canto externo. Esfume, não
deixe linhas marcadas.
9Rímel: Escolha uma boa
máscara para cílios e garanta o
charme da maquiagem com cílios longos, volumosos ou deﬁnidos.
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Fiéis celebram o 111º aniversário
de morte de Padre Victor

Milhares de romeiros participaram na última sexta-feira
(23) das celebrações dos 111
anos de morte de Padre Victor
em Três Pontas. Neste ano, os
devotos têm um motivo a mais
para relembrar a data, já que
daqui a pouco mais de um mês,
completa um ano que o religioso foi beatiﬁcado pelo Papa
Francisco.
Para este ano, cerca de 45
mil pessoas compareceram para as celebrações religiosas.
Muitos ﬁzeram romaria, entre eles, o aposentado Valdiro
Matias, que percorreu 140 Km
de Caxambu a Três Pontas. Ele
conta a caminhada que durou
três dias, foi em forma de agradecimento.
“No ano passado eu tive um
problema na próstata, um câncer de próstata, e consegui me
defender dele”, contou o aposentado.
Do lado de fora da Igreja Matriz, uma ﬁla de ﬁéis aguardava
o momento de prestigiar o túmulo do Beato. Todos querendo tocar, deixar um pedido ou
apenas agradecer. É o caso da

aposentada Aparecida Maria
Leite, que viajou de Aparecida
(SP) até o Sul de Minas, para
agradecer uma graça recebida.
“Esses dias eu não estava muito bem de saúde, tenho um problema na perna. Então eu tenho
certeza que essa graça eu já consegui. Devo a vitória à ele [Padre Victor]”, disse a aposentada.
De joelhos outra devota também era só agradecimento. “Eu
pedi pra ele que se ele me ajudasse, que nessa data de hoje,
da porta até a imagem dele eu
ia de joelhos. Eu consegui e cumpri”, disse a dona de casa Alvina
Augusta Sales.
Tamanha devoção que só tem
uma explicação para o Bispo
Dom Pedro Cunha, da Diocese
de Campanha. “De fato é a fé.
Na verdade tudo o que acontece na vida das pessoas, não é
somente pelo Padre Victor, ele
é apenas o nosso intercessor
junto a Cristo Jesus. Ele intercede pelo seu povo trespontano, de modo particular e, de
modo geral, por todo o povo
brasileiro”. (Fonte: G1 Sul de Minas)
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Falando Sério

CARLOS LOURENÇO
Algo está muito errado...

Uma coisa que acho muito errado é o turista se hospedar na
cidade de São Lourenço e depois serem levados por guias e recreadores para fazer compras nas cidades vizinhas. E o nosso
comércio, como ﬁca? Muitos comércios da cidade estão fechando as portas ou passando por diﬁculdades, por falta de vendas.
Essa falta de vendas na cidade causa o empobrecimento do
nosso comércio que fecham suas portas e deixam de gerar emprego e renda para os moradores da cidade. Esse dinheiro que
é gasto nas cidades da região faz muita falta em São Lourenço.
A rede hoteleira devia interferir junto aos guias e recreadores,
pois, o que parece não ter haver com a rede hoteleira está completamente interligado. Essa ação precisa ser modiﬁcada para
proteger nossa cidade. A rede hoteleira tem que entender que
um comércio de qualidade é um atrativo a mais para a cidade.
Temos que parar de trabalhar contra nós mesmos.

Falta planejamento para o Natal

Padre Victor foi o segundo beatiﬁcado do Sul de Minas

DOM ZECA
A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

ANO DA MISERICÓRDIA
Aconteceu, dia 22 de setembro último, no Presídio Antônio
Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves, a celebração do Ano da
Misericórdia, para os sentenciados Presos com ministração de
Dom Walmor Oliveira de Azevedo, Arcebispo Metropolitano de
Belo Horizonte e Padre José Geraldo, Assessor Eclesiástico da
Pastoral Carcerária.
Foi uma manhã maravilhosa, harmônica e fraterna. Os reeducandos e servidores, tiveram a oportunidade de ouvir uma
palavra de fé, esperança e amor ao próximo.
Aqueles antes separados pelas grades, ﬁcamos ali, totalmente livres, naquele auditório repleto de vidas... e vidas humanas...
Para alguns um paradoxo e tabu. Para outros, um progresso na
humanização da pena.

Esporte
ANO DA MISERICÓRDIA

UM LANCHE DA TARDE QUE
SALVOU A VIDA DESTA FAMÍLIA
DE SIRIOS.....

Enquanto lanchavam na casa de parentes, um amigo liga
para avisá-los, que o apartamento, carro, moto, foi tudo
pelos ares. Uma bomba acabou
com a vida desta família siria,
hoje refugiadas no Brasil, e graças a atitude de Padre Bruno,
da Paróquia de São Lourenço
Mártir, eles agora residem na
Comunidade Palavra de Deus,
no bairro Solar dos Lagos.
Aos domingos, estarão na
parte da manhã na Praça da
Igreja Matriz, vendendo Salgados e Doces Sirios, para ajudá-los na sua sobrevivência, recomeçando a vida em nossa
cidade.
Vamos ajudá-los!!!!

Música

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

EXPEDIENTE

Nossa Sociedade Musical
“Antônio de Lorenzo”, comemorando dia 24 de setembro
último, 22 anos de reativação.
Parabéns Maestro Joaquim
Ferreira e demais músicos participantes de tão importante
grupo musical e cultural de nossa cidade.

Ainda não conseguimos ter uma decoração de Natal que realmente encante e que consiga atrair visitantes. Poderíamos ter
um período de festas natalinas com diversas atividades como:
desﬁles, shows, concursos de decoração (casa, rua, prédio, loja,
etc.) e festivais gastronômicos.
Uma cidade toda embelezada desde o meio de novembro
poderia ser bem divulgada e assim, atrairia muitos visitantes
aquecendo as vendas e gerando muitos empregos para a cidade.
Se quisermos ter um belo Natal, a hora de fazer as licitações
é agora. Se deixar para última hora não conseguiremos as decorações necessárias.
Devemos lembrar que o Natal é basicamente voltado para o
público infantil e que devemos montar uma decoração com Papai Noel, trenó, bonecos de neve, luzes, etc. Tudo que passa
pelo imaginário das crianças.
Colocar uns 200 mil para decoração de natal não é gasto e
sim investimento. A cidade com o aumento de visitantes vai arrecadar milhões e gerar muitos empregos. A hora de investir é
agora.

Réveillon
O Atleta Paralímpico, Isaac Ribeiro, ministrando palestras nas
escolas da cidade, falando de seu trabalho e a importância do
esporte nos dias de hoje.
Parabéns Isaac, é assim que se ajuda a construir um futuro
melhor para nossas crianças e jovens!!!

Bebê da semana
Luísa Malheiros Machado
Homem, nasceu no último dia
21/09, na cidade do Rio de Janeiro.
São seus pais: João Pedro
Machado Homem e Ana Paula
Malheiros Marques.
Que Luisa receba as mais
preciosas bençãos de Deus!!!
Felicidades aos papais, e aos
avós babãos Aldo Consentino
Machado Homem e Rosangela.

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.

É um momento de confraternização que em uma cidade turística como a nossa deve ser diferenciado.
Durante esses anos, nós moradores da cidade, só temos ﬁcado na rua apenas olhando para dentro dos hotéis onde as
festas acontecem. Pergunto se é justo para os moradores da
cidade que durante o ano todo trabalham pagando impostos
para chegar ao ﬁnal do ano e ter que assistir a festa por cima
do muro dos grandes hotéis?
Temos que ter a festa popular com shows e fogos para que
TODOS possam se divertir.
A SECTUR e o prefeito são os responsáveis, por esse descaso, desses últimos anos!
Não queremos shows caros com artistas de renome nacional, apesar de merecermos, mas temos muitos talentos na cidade e região que garantiriam um bom espetáculo.
Os fogos devem ser realizados no morro do mirante onde
toda a cidade veria, mas sem aqueles estrondos, que prejudicam os animais. Devemos optar só por fogos de artifícios que
iluminem muito e faça pouco barulho.
Senhor prefeito e senhora Secretária da SECTUR, os moradores da cidade merecem um bom Réveillon.

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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Célia Cavalcanti é a primeira mulher
prefeita da história de São Lourenço

Pela primeira vez na história,
São Lourenço terá uma mulher
prefeita. Na noite deste domingo
(02), Célia Cavalcanti foi eleita com
56% dos votos válidos, um total
de 13.415 votos, vencendo o adversário Dr. Lessa que obteve 33,91%
dos votos válidos, com 8.123 votos. Em terceiro ﬁcou Dr. Dionísio
com 1986 votos e em quarto lugar
Esmeralda Paixão com 431 votos.
Votos brancos somaram 809 (3,04%)
e nulos 1.851 (6,95%). Foram apuradas 95 urnas eletrônicas. Com
um eleitorado de 33.042 eleitores,
houve um comparecimento de
26.615 (80,55%) e abstenção de
6.427 (19,45%). Célia disse que a
população pode esperar de sua
administração muito comprometimento. “Muito trabalho, empenho, uma gestão participativa onde irei cumprir meus compromissos e olharei com carinho e atenção toda população”, comenta.
Célia acredita que o diferencial de
sua campanha foi o comprometimento. “Não atacamos ninguém.
Discutimos plano de governo, projetos. Levamos ideias e respeito
às pessoas que entenderam que
uma campanha se faz desta maneira: respeitosa. Levamos acima
de tudo, muito amor, que é o temos por São Lourenço”, aﬁrma a
prefeita eleita. Em relação ao momento difícil que o país vive economicamente, Célia diz que sua
administração trabalhará com muito empenho para desenvolver o
potencial que São Lourenço tem.

“Aqui temos oportunidades. Só
falta trabalha e empenho “, ﬁnaliza.
Câmara formada
Os vereadores eleitos foram:
Gil (947 votos), Isac do Frango (668
votos), Professor Renato Motta
(611 votos), Ney da Saúde (606
votos), Chopinho (590 votos), Rodrigo do Chiquinho (472 votos),
Dr. Abel (458 votos), Ricardo de
Mattos (400 votos), Evaldo Ambrosio (393 votos), Ricardo Toddy
do Nega Véia (349 votos), Helson
Salgado (327 votos), Orlando da
Saúde (317 votos) e Natan da Rádio (291 votos). Brancos somaram
819 votos e nulos 1.155.
Célia Cavalcanti e os vereadores tomam posse em 1º de janeiro de 2017.
Região
Nas cidades vizinhas a São Lourenço a votação teve como os seguintes resultados: em Carmo de
Minas foi eleito o candidato Yuri
com 5.336 votos; em Dom Viçoso
o eleito foi o candidato Nei com
1.445 votos; em Caxambu quem
se elegeu foi Diogo Curi com 6.588
votos; em Pouso Alto foi eleito Juliano Enfermeiro com 1.808 votos;
em Soledade de Minas aconteceu
a reeleição de Emerson com 1.883
votos; em Itanhandu venceu Evaldo Barros com 4.898 votos; Em
Itamonte venceu Alexandre com
5100 votos; em Lambari a eleição
foi vencida por Sérgio Teixeira com
7247 votos e em Cambuquira, Fabrício da Creusa com 4.293 votos.

do Cavalcanti foi eleita com 13.415 votos, o equivalente a 56% dos votos válidos
Célia
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Dia Mundial Sem Carro é
realizado em São Lourenço

SAMU lança edital de concurso público
com vagas para São Lourenço

Provas acontecem no dia 17 de dezembro

O saudoso ciclista Beto Nogueira foi homenageado pelos participantes

Na noite da última quinta-feira (22), as bicicletas tomaram
conta das principais ruas e avenidas de São Lourenço. Foi comemorado o Dia Mundial Sem
Carro e os ciclistas da cidade
aproveitaram a oportunidade e
ﬁzeram um grande passeio ciclístico pelas ruas do município.
Centenas de ciclistas participaram do passeio que não tinha
requisito de idade para participar. Havia participantes de até
65 anos de idade com muita disposição e alegria. O objetivo do

movimento foi de divulgar o ciclismo e conscientizar a população a respeitar os ciclistas. “Vem
aumentando o número do uso
da bicicleta em nossa cidade”,
aﬁrma Juliano de Souza, ciclista
que representa São Lourenço em
competições. Na sua opinião,
Jiuliano acredita que São Lourenço necessita em caráter de
urgência de uma ciclovia. “Já passou da hora de nossas autoridades providenciarem esta segurança para nossa população”,
comenta.

Outro objetivo do movimento
foi prestar uma homenagem ao
saudoso ciclista Beto Nogueira,
vítima de um acidente ciclístico.
“Sentimos muito a falta desse
nosso parceiro, eterno em nossos corações, que tem feito muita falta e deixou um legado muito grande para nós. Dedicamos
nosso Passeio Ciclístico do Dia
Mundial Sem Carro ao nosso eterno amigo Beto Nogueira e seus
familiares. Agradecemos a cada
um que compareceu e se divertiu conosco”, ﬁnaliza de Souza.

Eleitor não pode ser
preso até terça-feira
Desde a última terça-feira (27),
nenhum eleitor pode ser preso ou
detido, a não ser em ﬂagrante ou
para cumprimento de sentença
criminal. Segundo o calendário
eleitoral, essa garantia é válida até
48h após o pleito - ou seja, até a
terça-feira (4), às 17h.
A regra está prevista no artigo
236 do Código Eleitoral e tem co-

mo objetivo garantir o exercício do
direito do voto pelo maior número
possível de pessoas sem ameaças
ou pressões indevidas.
O artigo diz que “nenhuma autoridade poderá, desde 5 dias antes e até 48 horas depois do encerramento da eleição, prender ou
deter qualquer eleitor, salvo em
ﬂagrante delito ou em virtude de

sentença criminal condenatória por
crime inaﬁançável, ou, ainda, por
desrespeito a salvo-conduto”.
Caso alguma prisão ocorra, o
preso deverá ser “imediatamente
conduzido à presença do juiz competente que, se veriﬁcar a ilegalidade da detenção, a relaxará e promoverá a responsabilidade do coator”.

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

O Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu) lançou editais para o concurso público que acontecerá em dezembro e haverá vagas para São Lourenço. Para o município haverá
vagas de condutor socorrista (7
vagas ampla concorrência + uma
para deﬁciente); técnico de enfermagem (3 vagas ampla con-

corrência + uma para deﬁciente); médico intervencionista e
regulador (7 vagas ampla concorrência) e enfermeiro (7 vagas
ampla concorrência).
O concurso será feito através
da aplica de prova objetiva de
múltipla escolha de caráter classiﬁcatório e eliminatório; prova
de títulos, de caráter classiﬁca-

tório; e prova prática de caráter
eliminatório para os cargos de
condutor socorrista, enfermeiro e médico intervencionista e
regulador. A previsão é que as
provas objetivas para todos os
cargos sejam aplicadas no dia
17 de dezembro. Haverá aplicação das mesmas em São Lourenço.

Festival de Artes Cênicas conta
com apresentação de escolas
A Secretaria de Educação, por
meio da Diretoria de Cultura,
preparou mais uma edição do
Festival de Artes Cênicas que
está sendo realizada na sede da
Eubiose e que teve início na última segunda-feira (26) e se encerrou na sexta-feira (30).
Na abertura do festival ocorreu a apresentação da CEMEI
Carolina Forastiere Junqueira e
Escola Estadual Antônio Magalhães Alves. No segundo dia (27)
as apresentações ﬁcaram por
conta da Escola Municipal Ismael Junqueira e Escola Municipal
Humberto Sanches. No dia 28
(quarta-feira) as apresentações
foram da APAE, Coral da Educa-

Apresentações movimentaram a cidade durante a semana
ção Inclusiva e do Instituto Fe- E no último dia (30) a apresenderal do Sul de Minas. Na quin- tação ﬁcou por conta do Instita-feira (29) houve a apresen- tuto Gênesis de Educação e Cultação única do Projeto Crer-Ser. tura (COC).
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Prefeito é cassado após reunião da
Câmara Municipal em Caxambu
O prefeito de Caxambu Ojandir Ubirajara Belini (PP) foi cassado em reunião extraordinária
na Câmara de Vereadores na
tarde da última segunda-feira
(26). Uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) concluiu
que o prefeito teria cometido
crime de improbidade administrativa ao usar um carro oﬁcial
da prefeitura sem motorista e
por ter provocado prejuízos aos
cofres públicos ao se envolver
em um acidente com o carro,
que teve perda total, em outubro de 2015.
Em julho deste ano, os vereadores já tinham conseguido
afastar o prefeito do cargo por
90 dias. Belini informou que já
entrou com um recurso contra
a decisão dos vereadores.a
Afastamento
O prefeito Ojandir Ubirajara
Belini foi investigado pela Câmara em um suposto caso de
improbidade administrativa. No
dia 4 de julho deste ano, após
votação, a maioria dos vereadores decidiu afastá-lo do cargo
temporariamente.
Segundo os vereadores, Be-

lini usou um carro oﬁcial sozinho,
em outubro do ano passado, contrariando a lei que determinava
a presença de motorista. O prefeito acabou sofrendo um acidente com o carro em Conceição
do Rio Verde.
“Nós compramos o veículo,
pagamos R$ 82 mil, e ﬁzemos
um seguro de R$ 82 mil. Quando o veículo se acidentou, é óbvio que a seguradora pagou o
preço da tabela Fipe, então não
tem dano erário. Foi pago, está
tudo certinho, e eu só dirijo o
veículo porque nós não temos
motorista disponível, nem uma
lei aqui que tenha motorista concursado para atender o gabinete”, aﬁrmou o prefeito.
Acidente
Em outubro de 2015, o prefeito sofreu um acidente na zona rural de Conceição do Rio Verde. O carro em que Belini estava
capotou e ele foi socorrido por
pessoas que passavam pelo local. O prefeito fraturou duas costelas e tomou 15 pontos na cabeça por causa do acidente, que
aconteceu em um sábado à noite, quando o prefeito não estava

no horário de trabalho.
Segundo a Câmara de Vereadores, não foi realizado um boletim de ocorrência e o veículo
foi levado para um guincho em
São Lourenço. O município de
Caxambu teria tido prejuízo com
o pagamento do seguro, já que
o carro foi comprado por R$ 82
mil e o valor pago pela seguradora foi de pouco mais de R$ 65
mil. O carro teve perda total.

Pedido para dirigir o carro
Em 2010, Belini enviou um
projeto de lei à câmara pedindo
que ele fosse autorizado a dirigir
o veículo. Um artigo proibia a
utilização do carro oﬁcial para
ﬁns particulares, fora do horário
de expediente. Mas, os vereadores rejeitaram a proposta.
Apesar de Caxambu não ter
uma lei que regulamente o uso
de carros oﬁciais no município,
o chefe de gabinete da Câmara
disse que o prefeito deveria estar acompanhado de um motorista, como determina uma lei
federal. Já o procurador do município alegou que o prefeito estava sozinho por contenção de
gastos. (Fonte: G1 Sul de Minas)

Dia da Árvore é celebrado
em São Lourenço

Codema realizou atividades de conscientização na Praça Brasil
O Codema e a Polícia Militar Também foram recolhidos lixos Cerca de 90 alunos da Escola MuAmbiental celebraram o Dia da eletrônicos como pilhas, contro- nicipal Melo Viana participaram
Árvore em São Lourenço. Na da- le remoto, peças de computador, de diversas oﬁcinas oferecidas
ta de 25 de setembro, o Codema dentre outros. A PM Militar res- pelo Corpo de Bombeiros, IEF,
realizou atividades de conscien- saltou a importância da preser- curso de Ciências Biológicas da
tização na Praça Brasil onde hou- vação da ﬂora e da fauna para a Faculdade São Lourenço e da PM
ve doação de mudas frutíferas. melhoria da qualidade de vida. do Meio Ambiente.

Belini havia sido afastado pela Câmara de Vereadores no início deste mês

BC estima queda de 7% na energia
neste ano e alta de 7,7% em 2017
O preço médio da energia
elétrica deverá registrar uma
queda de 7% neste ano, aponta relatório divulgado nesta
terça-feira (27) pelo Banco Central. Para 2017, porém, o BC
estima que as contas de luz vão
aumentar 7,7%.
No caso das tarifas de ônibus urbano, a previsão é de reajuste médio de 12,1% em 2016.
Para o ano que vem, a alta deve ﬁcar em 6,9%.
As estimativas estão no relatório de inﬂação do terceiro
trimestre. Nele, o Banco Central também prevê que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inﬂação oﬁcial do país, deve ﬁcar
em 7,3% neste ano. Se a estimativa se conﬁrmar, será o segundo ano seguido com inﬂação acima do teto da meta perseguida pelo BC, que é de 6,5%.
Em 2015, a inﬂação ﬁcou em
10,67%, a maior taxa desde
2002.
Já para o Produto Interno
Bruto (PIB), a autoridade monetária estima uma contração
de 3,3% neste ano e uma alta
de 1,3% em 2017.
Corte nos juros
Para o ano que vem, entretanto, a autoridade monetária
prevê que a inﬂação oﬁcial do
país deve desacelerar e ﬁcar

próxima da meta central para
2017, que é de 4,5%. Essa redução nas estimativas é um indicativo de que o BC pode estar
mais próximo de inciar o processo de corte dos juros básicos da economia.
Isso porque as decisões do
Comitê de Política Monetária
da instituição, colegiado formado por diretores e presidente
do BC, são “prospectivas”, ou
seja, são tomadas olhando pa-

ra as expectativas de inﬂação
para os próximos meses.
Neste momento, o BC já olha
o cenário de 2017 para tomar
essa decisão. O mercado ﬁnanceiro acredita que os juros cairão ainda neste ano, mas ainda
resta uma dúvida se o corte poderá acontecer já no próximo
encontro do Copom, em meados de outubro, ou na última
reunião deste ano, no ﬁm de
novembro. (Fonte: G1)

COMARCA DE LAMBARI – MG
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE LAMBARI – MG
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDORES/FIDUCIANTES
FAZ PÚBLICO, para ciência dos devedores/ﬁduciantes, EGÍDIO ALVES DOS SANTOS, CPF nº 452. 748.608-00 e MARIA JOSÉ GUERRA DO SANTOS, CPF nº 095. 312.646-35, em cumprimento ao disposto no art. 26, parágrafo 4º, da Lei 9.514/97 e
demais dispositivos legais, a requerimento do credor ﬁduciário BANCO BRADESCO S/A, para que compareçam junto à Instituição ﬁnanceira a ﬁm de purgar a mora de seu débito, referente a aquisição do imóvel matriculado sob o nº 4.580. O
presente será publicado por três dias no jornal de circulação
e aﬁxado no lugar público e de costume. Ficando os documentos à disposição nesta Serventia, durante o expediente, na
Praça Nossa Senhora da Saúde, nº 167. Lambari, 20 de julho
de 2016. Eu, _____________________, Oﬁcial de Registro de
Imóveis, escrevi, subscrevo e assino.
Lambari, 20 de julho de 2016.
Oﬁcial: _____________________
MARIA RITA PINTO LISBÕA
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