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Prefeitura de São Lourenço receberá
inscrições para seis Processos Seletivos
com mais de 400 vagas
Serão abertas em breve as inscrições para seis Processos Seletivos da Prefeitura de São Lourenço, no Estado de Minas Gerais, os quais objetivam o preenchimento de 403 oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade em diversas Secretarias do município, além da formação de cadastro reserva.
Estes profissionais, assim que forem admitidos, deverão cumprir jornadas que podem ser de 10h a 40h por semana, escala 12hX36h, ou de até 80h mensais,
enquanto as remunerações variam de R$ 937,00 a R$ 5.500,00 ao mês, ou de R$ 13,50 a R$ 17,60 por hora-aula trabalhada.
As inscrições serão recebidas entre os dias 7 e 8 de dezembro de 2017 nas respectivas Secretarias, cujos endereços podem ser consultados nos editais disponíveis em nosso site, de acordo com a vaga pleiteada, nos horários de 9h às 16h. Os candidatos à estas oportunidades serão classificados por meio de análise
de títulos e tempo de experiência.
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EDITORIAL A utilidade das pesquisas
jornalismo@portalalternativa.com.br

Os mais importantes dados
da mais recente pesquisa do
Datafolha sobre a corrida presidencial são os que indicam
que 46% dos entrevistados ainda não escolheram um candidato e que 19% não pretendem
votar em nenhum dos possíveis
postulantes. Isso significa que
a maioria absoluta dos eleitores, quando convidados a responder espontaneamente – isto é, sem que lhes sejam apresentados nomes –, ou não se
decidiu sobre seu voto ou diz
que já decidiu anular ou votar
em branco. Portanto, qualquer
conclusão a respeito das chances deste ou daquele nome,
nesta altura do campeonato,
quando nem se sabe quais serão os candidatos a presidente,
é precário exercício de futurologia.
A dez meses da eleição, não
é possível dizer nem mesmo
se Lula da Silva, que aparece
em primeiro lugar na pesquisa
estimulada – quando o eleitor
escolhe um nome numa lista
–, poderá concorrer. O chefão
petista, já condenado em primeira instância por crime de
corrupção, pode vir a ter em
breve a sentença confirmada
em segunda instância, o que
o tornaria inelegível, como es-

tabelece a Lei da Ficha Limpa.
É claro que, caso seja condenado mesmo, Lula recorrerá
aos tribunais superiores e espera que o previsível melê jurídico lhe permita não apenas
escapar da prisão, mas também
manter a candidatura – alimentada pela farsa da “perseguição
política”.
Não se trata de menosprezar a força de Lula, que tem
ampla base eleitoral clientelista, construída quando esteve
no poder por meio de inúmeros programas sociais, de especial importância nas regiões
mais pobres do País. São eleitores que dificilmente mudarão
seu voto, pois para eles Lula é
santo.
Também não se trata de ignorar o crescimento da candidatura de Jair Bolsonaro, que
a pesquisa aponta. Há um ruidoso contingente de eleitores
que apoiam o ex-capitão do
Exército porque este expressa
em público aquilo que a maioria das pessoas se constrangeria em manifestar mesmo em
privado – apoio à tortura, defesa da ditadura militar, hostilidade a minorias em geral e
nacionalismo bronco.
Mas não é possível traçar

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Peçamos o Espírito Santo!

A grande graça da minha vida foi receber o batismo no Espírito Santo
A grande graça da minha vida foi receber o batismo no Espírito Santo! Ele aconteceu no
dia 2 de novembro de 1971,
no comecinho da Renovação
Carismática Católica. Eu não
era um padre muito destacado
entre os meus colegas. Comecei a aprender a tocar violão
na Teologia e até me destaquei
um pouco, mas era um padre
comum.
Tínhamos, na cidade de Lorena (SP), um bom grupo de
jovens, muitos jovens, não só
de Lorena, mas de outras dioceses, que também participavam desse grupo. Eu sentia que
esse grupo não tinha muita
ação, então, convidei o padre
Irineu para fazer uma pregação
e colocar fogo naqueles jovens.
O padre falava muito sobre
o Espírito Santo, e eu me perguntava quando ele falaria so-

bre a ação. As passagens bíblicas que ele trazia eu conhecia,
mas me tocaram de tal maneira, como nunca me tocaram
antes. Eu precisava de uma ação
diferente, que vinha de Alguém
que o padre estava nos apresentando.
Eu não aguentei ficar até o
fim da palestra. Fui à capela e
dizia ao Senhor que não sabia
o que estava acontecendo, mas
pedia a Ele: “Dá-me!”.
“Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força” (At
1, 8). Caiu sobre mim o Espírito Santo! Deus veio em meu
auxílio, deu-me dínamo. Eu não
era mais o mesmo padre, eu
era ativo. Duas coisas aconteceram: eu fui incendiado pelo
Espírito, depois “incendiei” os
outros e eles “incendiaram” todo o trigal.
Vamos pedir no dia hoje mais
uma vez: “Senhor dá-me o teu
Espirito Santo!”
Deus o abençoe!

A dez meses da eleição, pesquisas só têm serventia para Lula, que pretende constranger magistrados, e para Bolsonaro,
para dar verniz de seriedade à fanfarronice
nenhum cenário sobre a campanha eleitoral do ano que vem
apenas a partir da constatação
de que Lula e Bolsonaro se “consolidaram” na frente, pois essa
liderança, por ora, só reflete a
intenção de voto de eleitores
que ou já são fiéis militantes
desses candidatos ou apenas
citam os nomes que mais têm
aparecido no noticiário como
presidenciáveis. E, no quadro
geral, esses grupos são minoritários, não bastando para decidir uma eleição majoritária.
Há elementos que podem
mudar esse quadro. Não se sabe, por exemplo, quem será o
candidato apoiado pelo PMDB.
Especula-se que o presidente
Michel Temer queira um nome
que, além de defender seu legado, aglutine as forças de centro. A depender das siglas que
se unirão ao PMDB nesse esforço, esse candidato poderá
ter enorme vantagem sobre
Lula e Bolsonaro: um tempo de
TV várias vezes superior ao dos
hoje líderes das pesquisas, especialmente Bolsonaro, que até
aqui conta com apenas alguns
segundos de propaganda. Numa campanha franciscana, sem
doações de empresas, isso poderá fazer a diferença.
Também não se sabe quem

será o candidato do PSDB, embora tudo indique que seja o
governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, nem se os tucanos aceitarão uma aliança com
o PMDB e os partidos que apoiam
o governo Temer.
Embora os petistas festejem
cada pesquisa como um gol, o
fato é que nem mesmo os tradicionais aliados do PT em campanhas presidenciais pretendem apoiar Lula no primeiro
turno – o PCdoB, por exemplo,
decidiu lançar candidata própria, Manuela D’Ávila, e o PDT
já tem Ciro Gomes como presidenciável. A previsível fragilidade da aliança em torno de
Lula, portanto, poderá exigir
que o demiurgo de Garanhuns
prometa mais milagres do que
está habituado a oferecer no
palanque.
Tudo isso pode mudar, é claro, porque é da natureza da política. Mais um motivo para concluir que pesquisas eleitorais,
hoje, só têm serventia para Lula, que pretende usá-las para
constranger magistrados fazendo-se passar por líder popular
perseguido pela Justiça, e para
Bolsonaro, que precisa delas
para dar verniz de seriedade e
viabilidade eleitoral ao que é
apenas fanfarronice. (Estadão)

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Imaculada
Conceição
A festa da Imaculada Conceição, comemorada no dia 08
de dezembro, harmoniza-se
perfeitamente com o espírito
do Advento. Enquanto se prepara a Igreja para a vinda do
Redentor, é muito justo pensar naquela que foi concebida
sem pecado porque devia ser
sua Mãe.
Não consiste o privilégio da
Imaculada Conceição somente na ausência do pecado original, porém, mais ainda, na
plenitude da Graça. “A Mãe de
Jesus que deu ao mundo a própria vida que tudo renova...
foi por Deus enriquecida com
dons dignos de tamanha função... dotada, desde o primeiro instante de sua conceição
dos esplendores de uma santidade inteiramente singular”
(LG, 56).
A saudação de Gabriel, “Ave,
cheia de graça, o Senhor é convosco” (Lc 1,28), é o mais válido testemunho da Imaculada
Conceição de Maria, que não
seria, em sentido perfeito,
“cheia de graça” se, mesmo
por um instante, tivesse sido
escrava do pecado.

Tem Maria o primeiro lugar
na bênção e escolha de Deus,
ele, a única criatura Santa e
Imaculada no sentido pleno e
absoluto. Em Maria, a bênção
divina produziu o mais belo e
perfeito fruto. Assim se fez,
não só por ter sido abençoada
e escolhida “em Cristo”, em
previsão dos méritos d’Ele, mas
também em função de Cristo,
para que fosse Sua Mãe.
Na festa da Imaculada Conceição, somos convidados a
louvar a Deus, pelas maravilhas realizadas em Maria.
Realizou o Senhor o prodígio de ter despedaçado a cadeia do pecado original, que
prende todos os filhos de Adão,
aplicando a Maria, antes mesmo que fosse historicamente
concebida a obra de salvação
que Jesus, nascendo dela, veio
instaurar.
Somos convidados também
a modelar nossa vida pela de
Maria, procurando imitá-la na
fidelidade à graça, na incessante abertura e dedicação a
Deus.
Fonte: Intimidade Divina –
Gabriel de S. Maria Madalena.

SIMONE GANNAM
Falando ao Coração

MUDAR
PRA QUÊ?

sigannam@yahoo.com.br

Eu sou assim. Eu nasci
assim.
Quem quiser, que me
aceite como eu sou. Quem
quiser, que me ame, com
meus defeitos e imperfeiçoes.
Pra que mudar?Estou
bem assim.
Já me conformei com as
situações a minha volta,
mesmo aquelas que considero erradas e injustas.
Já incorporei meu modo de pensar e de agir. Já
me acostumei com a vida
que levo.
Mudar para quê?
Já me acomodei com
meu mundo. Já escrevi minha história.
Já formei minha pessoa.
Já fiz meu nome.
Estou pronto.
Minha vida está estabilizada.
Agora não há mais tempo nem necessidade de
corrigir os enganos cometidos.
Pra que mudar?
Seria trabalhoso demais.
Muita coisa sairia do lugar.Seria doloroso demais.
Com a minha mudança
de vida, muitas vidas sairiam do eixo também.É

mais cômodo deixar tudo
como está.
Pra que mudar?
Porque nossa vida é um
caminho sem ponto final.
Porque viver é estar em
constante processo de conversão.Porque Deus nos
chama a uma revisão eterna de valores.
Porque só conseguimos
ser felizes quando temos
coragem de romper com
determinadas situações
que nos escravizam, ainda que sutilmente e nos
tornamos novas pessoas,
com pensamentos, atitudes e sonhos novos.
Porque só podemos exigir que o outro mude quando somos capazes de dar
o exemplo, o primeiro passo e testemunharmos mudanças em nós mesmos.
Pra que mudar?
Para sermos notados
como alguém que busca
ser melhor a cada dia...
Para sermos diferentes,
surpreendentes, em vez
de nos permitirmos moldar!
Para vivermos plenamente, em vez de nos deixarmos programar!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza
Metal Power: Mary Kay apresenta cores
metalizadas dos Batons Líquidos Matte At Play
Looks metálicos transformam qualquer visual em
uma superprodução. Pensando nisso, a Mary Kay amplia a linha Mary Kay At Play®, que traduz o lifestyle
da mulher urbana e conectada, com sete novas tonalidades de batons, agora com efeito metalizado!

Com cobertura impecável, o Batom Líquido Matte
Metálico At Play® possui ótima performance, delizando pelos lábios, com alta pigmentação e altíssima duração. A textura é confortável aos lábios, não resseca
e nem escorre, permitindo um acabamento perfeito.
As novas tonalidades que a marca lança vão dos tons
nudes até os mais ousados, como azul e violeta. São
elas: Champagne Metal, Hot Pink Platinum, Petal to
the Metal, Royal Foil, Sugarplum, Strawberry Steel e
Sunkissed Copper.
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São Lourenço
sedia eleições
do Crea-Minas

Os profissionais registrados e regulares no Sistema vão eleger os
presidentes dos Creas e do Confea para a gestão 2018/2020.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-Minas) vai eleger o seu
presidente para a gestão 2018/2020
no dia 15 de dezembro de 2017. Os
profissionais da área da engenharia, agronomia, geologia, geografia
e meteorologia, tanto do nível superior, quanto técnico, vão escolher
os presidentes dos Creas de cada
estado e do Distrito Federal, além
do presidente do Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia (Confea) e dos diretores regionais das
Caixas de Assistência dos Profissionais dos Creas, a Mútua. Em Minas,

as eleições são também para os inspetores das 63 unidades de atendimento em todo o estado. São Lourenço será uma das cidades que vai
sediar a votação. As urnas serão instaladas na sede da Inspetoria do
Crea-Minas – Rua Melo Viana, nº
91, Edifício Nacional, Centro.
A eleição ocorre por meio do voto direto e secreto dos profissionais
registrados e regulares no Sistema
Confea/Crea. No dia da eleição, o
profissional precisa levar um documento de identificação com foto
até a sua unidade de votação. A relação dos locais pode ser conferida

no site do Crea-Minas (www.crea-mg.org.br). O pleito será realizado
simultaneamente em todo o país,
das 9h às 19h, obedecidos os horários locais.
Com o objetivo de garantir segurança e agilidade, as eleições deste ano serão parametrizadas, com
a utilização de urnas eletrônicas. Por
meio de um convênio firmado entre o Crea-Minas e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG), serão disponibilizadas 248 urnas, distribuídas
em 106 cidades mineiras. Os equipamentos serão instalados na sede
do Crea-Minas, em Belo Horizonte,
nas inspetorias e nos escritórios de
representação no interior, além de
empresas, instituições de ensino e
entidades de classe de todo o estado. Essa ação é para facilitar o voto
do profissional e, assim, permitir
que um maior número de votantes
possa participar do processo eleitoral. No dia da eleição, todas as
unidades do Crea-Minas vão funcionar, exclusivamente, como postos de votação, não havendo atendimento regular para o público.
Mais informações pelo telefone
(31) 3299-8790 ou pelo e-mail cer@
crea-mg.org.br
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Vereadores aprovam redução
do tempo mínimo de exumação
de cinco para quatro anos
A Câmara de São Lourenço aprovou, na 38ª reunião ordinária do
ano, o projeto de lei 2.870/2017,
que reduz de cinco para quatro anos
o tempo mínimo de exumação dos
corpos. O objetivo é desafogar o
Cemitério Municipal, disponibilizando mais rapidamente os jazigos já
utilizados.
Na sessão do dia 27 de novembro, a proposta, enviada pela Prefeitura Municipal, era de que o tempo para a retirada dos restos mortais fosse de três anos. No entanto,
após um debate entre os vereadores, o texto foi colocado novamente em estudo e a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final optou por alterar para quatro anos,
por meio de uma emenda.
Ainda foi aprovado, na Ordem
do Dia, o projeto de lei 2.869/2017,
que inclui na Lei Orçamentária Anual de 2018 o valor de R$ 747 mil
para a reconstrução da Fazenda
Sharp. Considerado um santuário
ecológico, o imóvel abrigou a Casa
de Cultura de São Lourenço e, há
cerca de três anos, foi atingido por
um incêndio. A revitalização será
feita por meio de um TAC (Termo
de Ajustamento de Conduta), assinado após o Ministério Público mover uma ação contra a Prefeitura
de São Lourenço.
Já o projeto de lei 2.870/2017,
que também adequa a legislação
municipal a um TAC entre a Prefeitura e o Ministério Público, fixa a
jornada de trabalho diária dos charreteiros em oito horas. O horário
de funcionamento do serviço pode

ser das 08H às 18H (ou 19H, no caso do horário de verão). Os cavalos
deverão descansar, obrigatoriamente, por uma hora.
Expediente
A infraestrutura urbana foi um
dos temas de discussão da sessão
desta segunda-feira. Ao apresentar
o requerimento 154/2017, o vereador Isac Ribeiro (PRP) questionou
se a Prefeitura de São Lourenço tem
notificado proprietários de imóveis
que não realizam a manutenção das
calçadas. Ele ainda cobrou uma solução do Poder Executivo para o
problema. “Muitos passeios estão
esburacados e isso pode causar um
acidente, principalmente entre pessoas com deficiência e idosos”, disse. O documento foi aprovado por
unanimidade.
Evaldo José Ambrósio (PROS) pediuqueaPrefeiturainformassequan-

do o calçamento das ruas e alamedas do bairro Canaã será reparado.
O vereador também solicitou o cronograma de obras de manutenção
do pavimento de toda a cidade.
Já Helson de Jesus Salgado (PPS)
solicitou informações sobre a implantação de um espaço de lazer
no bairro João de Deus. Segundo
ele, falta um local de convivência
para a população, principalmente
para as crianças. O vereador ainda
apontou que a revitalização do Horto Municipal, Área de Preservação
Permanente (APP), seria fundamental para solucionar o problema.
Outros seis requerimentos foram
aprovados durante o expediente.
Entre alguns dos assuntos pautados
nos documentos pelos vereadores,
estão a educação infantil municipal
e a prestação de contas da Prefeitura de determinados eventos e serviços.

Prefeitura de São Lourenço abre seis Processos
Seletivos com mais de 400 vagas

Serão abertas em breve as
inscrições para seis Processo
Seletivos da Prefeitura de São
Lourenço, no Estado de Minas
Gerais, os quais objetivam o
preenchimento de 403 oportunidades para profissionais de
todos os níveis de escolaridade
em diversas Secretarias do mu-

nicípio, além da formação de
cadastro reserva.
O edital referente à Secretaria de Esportes tem disponíveis os cargos de Monitor de
Futebol de Campo (4); Piscineiro - Tratado de Piscina (1); Professor de Jiu-Jitsu (1); Técnico
Desportivo (2); Servente Geral

DOM ZECA
A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Natal

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

EXPEDIENTE

Muito bonita a decoração de Natal no centro de São Lourenço.
Nota mil para a Prefeitura de São Lourenço e todos os envolvidos no evento.

(1). Monitor Paraolímopico (1)
e Motorista.
Já o documento da Secretaria de Desenvolvimento Social
traz vagas para Oficineiro Rugby (2); Oficineiro de Percussão
(1); Motorista CNH "D" (6); Servente Geral (6); Atendente SINE (3); Abordador Social (2);
Orientador Social ou Educador
Social - SCFV Crianças e Adolescentes (1); Orientador Social
ou Educador Social - Idosos (1);
Supervisor Acessuas (1) e Oficineiros para os cursos de Padaria e Confeitaria (1); Salgados

e Doces (1); Construção Civil
(1); Cabeleireiro (1; Manicure/
Pedicure (1) e Marcenaria (1).
Para a Secretaria de Educação estão disponíveis as oportunidades de Auxiliar de Biblioteca (5); Auxiliar de Creche (95);
Auxiliar de Secretaria Escolar
(11); Inspetor de Alunos (23);
Gestor de Marketing Educacional; Motorista de Transporte
Escolar (4); Oficineiro de Educação Ambiental (1); Professor
PI (42); Professor PII das áreas
de Arte (1); Ciências; Educação
Física (5); Ensino Religioso (2);

Memorial

A Paróquia de São Lourenço, completou no último dia 22 de
novembro, seu nonagésimo aniversário de criação.
O Pároco da Paróquia e Reitor da Basílica de São Lourenço,
Padre Bruno César, organizou juntamente com historiadores
da cidade e amigos, um belíssimo memorial na cripta da Basílica, onde estão um grande acervo de fotos contando um pouco da história da Paróquia.
Vale a pena conhecer!!!

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.

Geografia (2); História (1); Inglês (1); Língua Portuguesa (3);
Matemática (2) e Turismo (1);
Servente Geral (13) e Supervisor Pedagógico (8).
Na Secretaria de Infraestrutura Urbana existem vagas para Auxiliar de Desenho (1); Bombeiro Hidráulico (1); Coveiro Operador de Serviços Funerários (3); Eletricista (2); Eletricista de Auto (1); Jardineiro (8);
Lavador de Veículos (2); Mecânico de Auto (1); Motorista CNH
"D" (2); Operador de Motoserra (1); Operador de Retro Escavadeira (1); Operador de Roçadeira (1); Operador de Serviços Gerais (36); Pintor (1);
Pintor Letrista/ Desenhista (1)
e Viveirista (1).
A Secretaria de Saúde busca
preencher oportunidades de
Assistente Social - NASF (2);
Atendente de Consultório Dentário - PSF (7); Atendente de
Farmácia (2); Auxiliar de Farmácia de Manipulação - Farmácia Verde (1); Auxiliar de Veterinária (1); Agente Administrativo - Sala de Vacina - Central
de Dispensação de Imunobiológicos (1); Cirurgião-Dentista
- PSF (10); Fisioterapeuta - NASF
(2); Médicos na especialidades
de Cardiologista (1); Oftalmologista (1); Cirurgião (1); Ginecologista - CASM (2); Homeopata (1) e Regulador (1); Motorista de Ambulância (2). Motorista para Canil (1); Nutricionista - NASF (2); Operador de

Eletroencefalógrafo (1); Professor de Educação Física NASF (2); Psicólogo - NASF
(2) e Servente Geral (7).
Por fim, a Secretaria de
Planejamento visa preenchimento de vagas para Agente
Administrativo de Estagiários
(1); Agente Administrativo
(1); Agente de Vigilância e
Zeladoria; Auxiliar Contábil
(2); Desenhista Técnico com
Prática em Desenho Nanquim
(1); Médico do Trabalho (1);
Servente Geral (5); Técnico
em Segurança do Trabalho
(1) e Veterinário - SIM (1).
Estes profissionais, assim
que forem admitidos, deverão cumprir jornadas que podem ser de 10h a 40h por
semana, escala 12hX36h, ou
de até 80h mensais, enquanto as remunerações variam
de R$ 937,00 a R$ 5.500,00
ao mês, ou de R$ 13,50 a R$
17,60 por hora-aula trabalhada.
As inscrições serão recebidas entre os dias 7 e 8 de
dezembro de 2017 nas respectivas Secretarias, cujos
endereços podem ser consultados nos editais disponíveis em nosso site, de acordo com a vaga pleiteada, nos
horários de 9h às 16h. Os
candidatos à estas oportunidades serão classificados
por meio de análise de títulos e tempo de experiência.

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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Studio de Dança Denise Fonseca apresentou
o espetáculo “Uma Noite de Luz”
Contou com a participação
de 150 alunos entre dois anos
e 1\2 á 25 anos, de São Lourenço das cidades circunvizinhas e
das alunas do Colégio Dom Ferraz de Caxambu.
Este ano o espetáculo contou com duas partes, a primeira ballet de Repertorio La Bayerde que se passa na Índia uma
linda e trágica historia de amor
entre um Guerreiro e uma Dançarina do templo; e segunda
parte “Um natal Encantado”
com coreografias de jazz, sapateado, neto clássico e stretti.
Inovamos com os cenários
que foram todos projetados em
projeção mapeadas, cerca de
1200 pessoas estiveram presentes nos dois dias de espetáculo.

O espetáculo agradou todos
envolvidos na produção dele e
o publico ficou encantado com
a desempenho das bailarinas
e bailarinos.
Estamos nas expectativas
que empresários se unam em
prol de construir um Centro de
eventos em São Lourenço.
Nossa cidade merece um espaço digno dos talentos de nossa cidade e das cidades vizinhas.
“O Povo sem CULTURA e ARTE é um povo sem história para as gerações futuras.”
O espetáculo “Uma Noite de
Luz” foi reapresentado dia 02
de dezembro na cidade de Minduri e será atração do eventos
natalinos dia 15 de dezembro
na Praça Principal de Caxambu.

CRAS São Lourenço Velho realiza
curso para Cuidador de Idosos

Governo de Minas divulga escala de
pagamento de salários de dezembro
A previsão é que os pagamentos sejam depositados nos dias 14, 22 e 28.
O estado ainda não passou informações sobre o 13° do funcionalismo

OsservidorespúblicosdeMinasGerais vão receber a primeira parcela do
saláriodedezembronodia14.Aescala
foidivulgadanoiníciodatardedestaquinta-feira (7) pela Secretaria de Estado da
Fazenda.Quemtivervencimentodeaté
R$3milrecebeintegralmentenestadata. Segundo o governo, este grupo representa 75% do funcionalismo.
Paraosservidorescomsalárioslíquidos entre R$ 3 mil e R$ 6 mil, (que correspondem a 17% do total) a segunda
parcela será paga no dia 22 de dezembro.Aterceiraparcela,paraquemganha
mais de R$ 6 mil está prevista para depois do Natal, no dia 28 de dezembro.
Atraso

O Serviço de Proteção Social Básica (CRAS) do bairro São Lourenço Velho realizou um curso de Cuidador de Idosos durante
esta semana. Na oportunidade, os alunos desenvolveram as
principais atividades da função e receberam instruções de forma dinâmica. A proposta é preparar os participantes para que
Estemês,ogovernodeMinasdivultenham uma oportunidade no mercado de trabalho. Os interessados em participar das oficinas oferecidas pelo CRAS, de- gouaescalanosétimodiadomês,provem se dirigir à Secretaria de Desenvolvimento Social, na sede vocando protestos dos servidores, que
da Prefeitura.
PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA NO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE
SÃO LOURENÇO/MG
IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 3.519 DO LIVRO 2
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE
O Sr. Júlio César Círio Nogueira, Oficial Interino do Serviço Registral de Imóveis da Comarca
de São Lourenço-MG, Serventia situada na Rua Dr. Melo Viana nº 307, Centro, São Lourenço-MG, FAZ SABER que MARCILIO NOGUEIRA DO PATROCINIO, residente e domiciliado nesta cidade, requereu a retificação da área do imóvel de matrícula de nº 3.519 do Livro 2 situado a
Rua Donário Alves de Faria nº145, Bairro Porta do Céu, nesta cidade, de sua propriedade, processado nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei dos Registros Públicos (Lei nº 6.015/73). Devido à falta de anuência expressa na planta e no memorial descritivo do titular do imóvel confrontante, este, sito um imóvel situado na rua Cassimiro de Abreu de inscrição cadastral de nº
09.13.328-001 de propriedade do notificado: VALENTIN DOS SANTOS FRAGUAS, não localizado no endereço: Rua Ana Justino de Souza, nº 175, Bairro São Lourenço Velho, nesta cidade,
CEP: 37470-000, fica seu titular, devidamente NOTIFICADO do inteiro teor dos trabalhos técnicos que se encontram arquivados neste serviço registral, podendo, impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O pedido de retificação foi instruído com os documentos enumerados no artigo 213 da Lei dos Registros Públicos, os quais se
encontram disponíveis neste serviço registral imobiliário para exame e conhecimento do interessado. Nos termos do §4° do artigo 213 da LRP, Provimento nº 260/CGJ/2013- Art. 796 a 822,
a falta de impugnação no prazo da notificação resulta na presunção legal de anuência do confrontante ao pedido de retificação de registro. Portanto, as opções que a lei confere ao NOTIFICADO são: 1) impugnar fundamentadamente; 2) anuir expressamente; e 3) deixar transcorrer
o prazo, aceitando os trabalhos tacitamente. Esclarece-se, finalmente, que eventuais falhas
que venham a ser provadas no futuro não impedem novo procedimento retificatório nem vinculam a pessoa que anuiu nos presentes trabalhos, estando resguardados seus direitos reais
nos termos da legislação civil, exceto nos casos de usucapião. Decorrido o prazo legal sem impugnações, contado da primeira publicação deste edital que será publicado duas vezes, poderá ser deferida a retificação pretendida. São Lourenço- MG, 27 de novembro de 2017.
JULIO CESAR CIRIO NOGUEIRA
OFICIAL INTERINO

também cobram uma posição sobre o pagamento do 13º salário.
Nosúltimosmeses,ogovernovem
atrasandoopagamentodasegunda e terceira parcelas da escala.

O estado ainda não garantiu o
benefício natalino deste ano. Na terça-feira, o governador Fernando Pimentel(PT)condicionouopagamento da folha extra à aprovação, pelo

Senado e Câmara dos Deputados,
de um projeto de lei que vai permitir
ao estado vender títulos de sua dívida ativa, antecipando recursos de
bancos.

EDITAL DE LOTEAMENTO – Pelo presente Edital, torno público em cumprimento ao Artigo 19 da Lei. 6.766/79, que “CONSTRUTORA E INCORPORADA
RIBEIRO LTDA ME”, inscrita no CNPJ nº 03.686.965/0001-78, sediada nesta cidade, na Rua Cel. José Justino, nº 688, sala 03, Centro – MG, depositou nesta
Serventia em 07.11.2017, protocolo nº 84.483, toda documentação para registro do LOTEAMENTO “SANTA MÔNICA 3” situado nesta cidade, designado
pela inscrição cadastral nº 16.66.010.001, sendo que o mesmo foi aprovado
pelo Município de São Lourenço – MG em 26 de dezembro de 2016. O imóvel
objeto do mesmo encontra-se devidamente registrado na matrícula 26.385
do Livro 02, de Registro Geral. O loteamento será composto de 105 unidades,
dividido em 08 quadras a seguir discriminadas: Quadra A: 02 lotes; Quadra B:
11 lotes; Quadra C: 18 lotes; Quadra D: 14 lotes; Quadra E: 13 lotes; Quadra
F: 27 lotes; Quadra G: 19 lotes; Quadra H: 01 lote. Áreas de lotes: 27781,42m².
Áreas para uso comum: 3417,85m². Áreas verde e de proteção: 24972,97m².
Faixa de Servidão: 904,95m². Alamedas: 10.862,81m². Áreas em lotes: 27781,42m².
Área Total: 67.940,00m². 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 23 de novembro de 2017. O Oficial Interino – Júlio César Círio Nogueira
JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA
OFICIAL INTERINO
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Mutirões contra o Aedes Aegypti recolheram
até agora 15 toneladas de entulhos
Desde o início da primavera,
a Secretaria de Saúde, com apoio
da Secretaria de Infraestrutura
já realizaram cinco mutirões de
combate ao mosquito Aedes
Aegypti. No total até o momento, foram recolhidas aproximadamente 15 toneladas de entulhos, que poderiam estar nas
residências virando foco do

mosquito. São 12 caminhões
que estão sendo utilizados para recolherem os materiais. A
SLTrans também está prestando apoio durante o mutirão.
No próximo dia 8 de dezembro, será o Dia D de combate
ao mosquito, por isso, a Secretaria vai promover dois mutirões, no dia 8 e no dia 9 de de-

zembro, no bairro Sonda.
Os caminhões das equipes
passam recolhendo os entulhos
a partir das 7h30 da manhã,
por isso, os moradores precisam deixar os materiais nas calçadas com antecedência. Vale
lembrar que as equipes não recolhem lixo comum, e sim, aqueles entulhos que possam virar
foco do mosquito.

Cinema Itinerante reuniu crianças
e adultos na Praça da Estação

No último domingo (03) a Praça da Estação se transformou em um grande cinema. A Secretaria de Desenvolvimento Social trouxe para São Lourenço uma atração inédita e divertida, que
é o Cinema Itinerante.
A montagem é toda feita ao ar livre, com entrada franca e direito à pipoca liberada. No domingo, a sessão transmitiu o filme “Meu malvado favorito 3”, e reuniu crianças e adultos para
assistirem à animação.
A Secretaria de Desenvolvimento Social havia marcado uma sessão na segunda-feira (04), porém, devido ao tempo chuvoso, o evento precisou ser adiado e uma nova data ainda será programada e divulgada.
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Fernando Pimentel se reúne com presidente da Câmara dos
Deputados para debater projeto de interesse do Estado
Principal ponto da conversa foi aprovação da proposta de securitização da dívida ativa, que permitirá ao governo
obter recursos para o 13º salário; estrago provocado pelas chuvas também foi discutido

O governador Fernando Pimentel se reuniu nesta terça-feira (5/12) em Brasília com o
presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, para
debater projetos de interesse
de Minas Gerais e a liberação
de recursos federais para as cidades atingidas pelas chuvas
no Estado. O governador estava acompanhado do secretário
de Estado de Governo, Odair
Cunha.
Segundo Fernando Pimentel, o principal ponto do encontro foi o projeto de lei que autoriza o governo a fazer operações de crédito junto a bancos a partir da securitização da
dívida ativa estadual. O objetivo é conseguir recursos para
o pagamento do 13º salário dos
servidores estaduais. O projeto deve ser aprovado no Senado na próxima semana, seguindo imediatamente para a Câmara dos Deputados.
“Com a aprovação do projeto no Congresso Nacional,
poderemos antecipar o rece-

bimento de créditos parcelados
da dívida ativa e, desta forma,
obter os recursos necessários
para o pagamento do 13º salário dos servidores. O presidente Rodrigo Maia assumiu o
compromisso de colocar o projeto em votação tão logo ele
seja enviado pelo Senado”, afirmou o governador.
A expectativa é que o projeto seja votado na semana em
que a Câmara realizará o esforço concentrado para “limpar a
pauta” antes do fim do ano.
Assim, a votação em primeiro
e segundo turnos seria realizada em um único dia. Na semana passada, também em Brasília, o governador se reuniu
com o presidente do Senado,
Eunício Oliveira, para solicitar
urgência na votação do projeto.
O PL 204/16 autoriza os estados a anteciparem, junto aos
bancos, recursos que seriam
pagos por devedores da dívida
ativa a médio e longo prazo.

Desta forma, os estados conseguiriam, já agora, créditos
que só entrariam no caixa em
médio ou longo prazo. A expectativa do governo mineiro é que,
uma vez aprovado, o Estado
consiga recursos da ordem de
R$ 1,8 bilhão a R$ 2 bilhões.
O governador também levou
a Rodrigo Maia um panorama
sobre os estragos causados pelas chuvas no estado. “É uma
situação grave e o presidente
da Câmara também se comprometeu a mobilizar o governo
federal para a liberação dos recursos emergenciais necessários”, disse Pimentel. Na segunda-feira (4/11), o governador e os ministros de Cidades,
Alexandre Baldy, e da Integração Nacional, Helder Barbalho,
visitaram o município de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte
(RMBH), fortemente castigado
por temporais.
Ainda em Brasília, o governador encontrou-se com a ban-

cada do PT no Senado para
solicitar urgência na aprovação do projeto de securitização da dívida. “A bancada
está solidária conosco. E é
um projeto importante para
todos os estados”, frisou.
Segurança pública
Também na capital federal, o governador assinou,
com o Ministério da Justiça,
um acordo de cooperação
federativa, por meio da Secretaria Nacional de Segu-

rança Pública (Senasp), da
Força Nacional de Segurança
Pública (FNSP) e da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária (FTIP). “Assinamos a
adesão de Minas Gerais à
Força Nacional. Em contrapartida, o Estado vai receber
ajuda para equipar melhor
suas forças de segurança”,
explicou o governador.
O acordo permitirá a realização de operações conjuntas, promoção de progra-

mas e projetos do governo
federal, desenvolvimento de
atividades de treinamento e
capacitação, mobilização e
emprego de servidores estaduais do sistema penitenciário e da segurança pública. “O acordo é para fortalecer a Força Nacional”, disse o secretário de Estado de
Segurança Pública, Sérgio
Barboza Menezes, que participou da assinatura do acordo.

Igreja considerada marco histórico do Sul
de MG comemora 300 anos de fundação

Igreja matriz de Aiuruoca (MG) é mais antiga que a maioria das cidades do Sul de MG e de que a própria diocese da região, em Campanha (MG).
O dia de Nossa Senhora
da Imaculada Conceição, comemorado nesta sexta-feira
(8), com feriado em várias
cidades, traz um motivo especial para a lembrança da
data no Sul de Minas Gerais.
Os moradores da cidade de
Aiuruoca celebram os 300
anos de criação da paróquia
que leva o nome da santa e
representa um marco na história da região.
A Igreja Matriz de Aiuruoca é considerada mais antiga do que a maior parte das
cidades do Sul de Minas e
até mesmo do que a diocese em Campanha (MG), à
qual ela pertence. Em frente à praça da cidade, a paróquia tem uma fachada em
três planos e a torre da porta principal, com madeira
pintada, lembra épocas diferentes em que sofreu restauração.
A mistura da história da
paróquia com o Sul de Minas é levada pelo ciclo do
ouro no século XVIII. Apesar
da comemoração dos 300
anos, os historiadores defendem que a história da religião católica começou ainda antes na região.
“A primeira capela foi
construída por volta de 1698,
com a presença de padres
na cidade, mas só aparece
nos registros oficiais em 1711.
Ela durou até 1740, quando
ruiu e assim foi construída

a segunda matriz. A igreja
atual é a terceira edificação,
de 1902. Esta é a terceira
unidade, já que a segunda
também ruiu. Mas a atual
abriga todos os objetos e
características da primeira
igreja da cidade”, explica o
historiador Gilberto Furriel.
Por todos os anos de história, segundo o historiador,
já passaram pela cidade,
considerada a célula mãe da
religião católica no Sul de
Minas, bispos e alguns padres que eram filhos de inconfidentes mineiros.
Para as comemorações
deste dia 8, a paróquia recebeu no dia 29 de novembro uma imagem de Nossa
Senhora da Conceição do
ano de 1700. A imagem veio
de Portugal e foi restaurada
em São João del-Rei (MG).
A igreja preserva características de época e tem
uma torre com um nicho onde fica uma imagem de bronze da padroeira. Os quatro
altares de madeira são trabalhados com arabescos,
medalhões e detalhes na cor
dourada. O altar pequeno é
feito de mármore, onde fica
a nova imagem ao lado de
dois anjos.
Ao longo desta sexta-feira, além de missa, a paróquia segue a programação
de comemorações do terceiro centenário da igreja matriz de Aiuruoca.

BRISA PNEUS LTDA., por determinação do COPAM – Conselho Estadual de Política Ambiental
torna público que solicitou através do Processo nº.
01955/2004, a Licença de Operação em Caráter
Corretivo, para Unidade de Recauchutagem de
Pneumáticos, localizada na Rua Evaristo da Veiga,
nº 112 - Centro – São João Lourenço - MG.

"Porto de Areia Rocha Ltda. – ME, por determinação do Conselho Estadual de Política Ambiental
– COPAM, torna público que solicitou, através do
processo nº 02419/2005, Autorização Ambiental de
Funcionamento para extração de areia para utilização imediata de construção civil.
Informa que foram apresentados os Estudos de
Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto
Ambiental (RIMA), e que o RIMA se encontra à disposição dos interessados na Superintendência Regional de Regularização Ambiental – SUPRAM do
Sul de Minas, com endereço na Avenida Manoel
Diniz, 145. Bairro Industrial JK, Varginha, MG.
Comunica que os interessados na realização da
Audiência Pública deverão formalizar o requerimento, conforme a Deliberação Normativa COPAM nº
12/94, de 23/12/94, na Superintendência Regional
de Regularização Ambiental – SUPRAM do Sul de
Minas, no endereço informado acima, dentro do
prazo estabelecido na publicação do Requerimento
de Licença realizada no Diário Oficial pela Superintendência Regional de Regularização Ambiental –
SUPRAM”.

“Ferreira e Forastieri Ltda. – ME, por determinação do Conselho Estadual de Política Ambienta –
COPAM, torna público que solicitou, através do processo nº 00916/2006, Autorização Ambiental de
Funcionamento para extração de areia para utilização imediata na construção civil.
Informa que foram apresentados os Estudos de
Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto
Ambiental (RIMA), e que o RIMA se encontra à disposição dos interessados na Superintendência Regional de Regularização Ambiental – SUPRAM do
Sul de Minas, com endereço na Avenida Manoel
Diniz, 145, Bairro Industrial JK, Varginha, MG.
Comunica que os interessados na realização da
Audiência Pública deverão formalizar o requerimento, conforme a Deliberação Normativa COPAM mº
12/94, de 23/12/94, na Superintendência Regional
de Regularização Ambiental – SUPRAM do Sul de
Minas, no endereço informado acima, dentro do
prazo estabelecido na publicação do Requerimento
de Licença realizada no Diário Oficial pela Superintendência Reginal de Regularização Ambiental – SUPRAM”.

AMAURI PINTO COSTA – GRANJA IANA
CPF: 412. 255.626-00, por determinação do CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL – COPAM, torna público que solicitou a REVALIDAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, através do processo nº
03395/2004, para a atividade de AVICULTURA DE
POSTURA, situada na Rodovia dos Bandeirantes, km
06, Bairro Estiva, Município de Itanhandu – MG,
CEP: 37464-000.

AMAURI PINTO COSTA – GRANJA IANA
CPF: 412. 255. 626-00, por determinação do CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL – COPAM, torna público que obteve a LICENÇA DE OPERAÇÃO, através do processo nº 03395/2004/003/2009,
para a atividade de AVICULTURA DE POSTURA, situada na Rodovia dos Bandeirantes, km 06, Bairro
Estiva, Município de Itanhandu-MG, CEP: 37464000.
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Governo do Estado autoriza nomeação
de mais 450 investigadores de Polícia
A divulgação será feita por meio da Imprensa Oficial e do site da Polícia Civil de Minas Gerais

Nessa segunda-feira (4/12)
a Câmara de Orçamento e Finanças do Governo de Minas
Gerais autorizou a nomeação
de 450 investigadores de Polícia. Os novos policiais são excedentes do último concurso
público realizado para o cargo,
em agosto de 2014.
Em setembro deste ano foram nomeados outros 106 excedentes do mesmo concurso,
que já participam de formação
policial na Academia de Polícia

Civil, com previsão de formatura em março de 2018.
A divulgação será feita por
meio da Imprensa Oficial e do
site da Polícia Civil de Minas
Gerais. Essa é a quarta nomeação desse concurso. Em 2016,
duas turmas de policiais ingressaram na instituição, totalizando 1.058 novos profissionais.
Após o curso, os policiais serão designados às Delegacias
de Polícia Civil, observando as
necessidades de cada unidade.

O Chefe da Polícia Civil, delegado-geral João Octacílio Silva Neto, comemora mais este
investimento do Governo de
Minas para a instituição. “Essa
nova nomeação é resultado de
muito esforço para ampliarmos
o quadro de pessoal e incrementarmos nossas ações de
segurança junto à população.
É dessa forma que construímos,
cada vez mais, uma Polícia Judiciária melhor para todos nós”,
conclui.

Família viajava para comemorar aniversário
de filha quando avião caiu em Baependi
A viagem de avião que terminou em tragédia em Baependi, no Sul de Minas Gerais, fazia parte de um presente para uma criança que
completava nove anos neste
sábado (9). Três pessoas da
mesma família viajavam para São Paulo durante a manhã, mas a aeronave caiu
pouco depois de decolar, batendo contra uma plantação
de milho. Keila Garcia Levenhagem, de 40 anos, morreu
no local.
Segundo a Polícia Militar,
que chegou ao local pouco
depois do acidente, o avião
teria caído de bico no milharal. Eles acreditam nessa hipótese, já que não há sinais
de aterrisagem forçada no
meio da plantação, o que indicaria que o piloto não tentou pousar.
O agricultor Evandro Rodrigues testemunhou o mo-

mento em que a aeronave
caiu. "Nós vimos ele saindo,
pegou a altura e virou. No
que virou, logo caiu de repente. Na hora que escutamos o barulho, a gente saiu
correndo até chegar lá", diz.
A aeronave experimental
caiu a menos de 500 metros
da pista de decolagem. Com
a queda, uma das asas do
monomotor quebrou.
O sargento Valdemir Santiago da Silva foi uma das
primeiras pessoas a chegar
até o local da queda. "Lá a
gente conseguiu ter acesso
porque abrimos a parte traseira do avião. E logo depois
chegou o pessoal do Corpo
de Bombeiros e do Samu. Aí
a gente começou a fazer o
resgate das vítimas. Mas nenhum deles estava consciente", conta.
O piloto do avião era marido da mulher que morreu.

Ele tem 41 anos e foi levado
para o Hospital Cônego Monte Raso em Baependi com
ferimentos. A filha do casal
foi socorrida de helicóptero
e encaminhada para o Hospital Samuel Libânio em Pouso Alegre (MG) gravemente
ferida e segue internada na
unidade de tratamento intensivo.
O corpo de Keila será enterrado neste domingo (10)
em Baependi. O horário do
sepultamento ainda não foi
informado.
As investigações do acidente serão realizadas pelo
Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes da Força Aérea Brasileira, o Seripa III. A equipe
de peritos deve chegar até
a cidade na manhã deste domingo (10) para apurar as
causas da queda. (Texto: G1
Sul de Minas)

Exmo Senhor
Conselheiro do E.C.S.L.
Prezado Senhor
O Presidente do Conselho Deliberativo do E.C.S.L. no uso de suas atribuições, convoca Vossa Senhoria para a Reunião no dia 14 de dezembro de 2017 em sua sede a Rua Coronel José Justino 70 centro São Lourenço MG, das 09:00h às 18:00h , para aos seguintes assuntos:
1 Eleição da nova Diretoria Executiva para o biênio 2018/2019.
2 Posse da Nova Diretoria Executiva.
3 Relatório e prestação de contas, apresentadas pela Diretoria Executiva e os respectivos pareceres do Conselho Fiscal.
Aguardando Vossa presença.
Subscrevo-me
Atenciosamente,
Presidente do Conselho Deliberativo
VENHA PARA A ZONA SUL
Invista com segurança no bairro Lagoa Seca
A melhor proposta urbanística de São Lourenço
Lotes a vista ou financiados em 24 meses.
Tel: (035) 988661938
(061) 981562695
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