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Concurso público da Prefeitura está suspenso
Foi suspenso no decorrer da última semana o concurso público da Prefeitura de São Lourenço. A medida foi tomada de maneira cautelar pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
(TCE/MG) após uma denúncia do vereador Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro baseada em irregularidades no edital. O vereador explica que tem se preocupado muito com a transparência
em concursos públicos na cidade. Chopinho também já denunciou irregularidades em um concurso público do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), que também foi suspenso.
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EDITORIAL

Com Acordo de Paris, indústria
sustentável será vital à economia

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

jornalismo@portalalternativa.com.br

Nesta sexta-feira, 4 de novembro, entra em vigência plena o Acordo de Paris, um avanço na arquitetura do combate
ao aquecimento global, garantia à sustentabilidade do planeta e seus ecossistemas, resultante do êxito da COP 21 ¬–
Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC)–, realizada na
França, em 2015. O tratado foi
assinado por 195 países mais
a União Europeia. O próximo
passo exigia a sua ratiﬁcação
pelas partes e a devida apresentação à ONU.
Até o momento, do conjunto total dos países, 81 levaram
o documento à ONU, inclusive
o Brasil, que responde por menos de 2% das emissões globais. Ao se alcançar o patamar
exigido de ratiﬁcação que somasse os responsáveis por, no
mínimo, 55% das emissões globais, o que ocorreu em 4 de
outubro, o acordo iria tornar-se efetivo no prazo de 30 dias.
Assim sendo, vigora plenamente a partir deste 4 de novembro. A data é um marco para
que as nações tomem iniciativas práticas diante de suas metas estabelecidas.
No país, a estratégia é tornar ainda mais expressiva a participação de fontes renováveis
na matriz energética. No compromisso brasileiro, as fontes

renováveis, além da geração
hidráulica, deverão aumentar
sua participação de 28% para
45% até 2030, exigindo que a
pauta seja incrementada pelos
biocombustíveis e pela energia
gerada a partir da biomassa
(bagaço e palha de cana, eucalipto e outras fontes), solar e
eólica, reduzindo a demanda
por térmicas a diesel e carvão.
O atual cenário de economia
intensiva em carbono dará lugar, aos poucos, à economia de
baixo carbono e instigará o aprimoramento nos modelos produtivos. Garantir o agronegócio
e a indústria sustentáveis será
vital à nossa economia e seu
desenvolvimento.
Essa fase de transição irá requerer transferência tecnológica, um dos seus alicerces, bem
como linhas de ﬁnanciamento,
para que a indústria de transformação seja cada vez menos
intensiva em carbono e mais
competitiva. Como impulso, o
aporte de recursos ﬁnanceiros
internacionais oriundos do Fundo Verde (Green Climate Fund)
e de outras fontes, internas e
externas, são avaliados como
essenciais pelos setores produtivos.
Diante das novas exigências
e das oportunidades acenadas,
reforçar e dar clareza às políticas públicas faz parte do processo para zerar o desmatamento ilegal, priorizar o uso

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

Precisamos ser Jesus
para o mundo todo

O tempo urge e nós precisamos realizar a vontade de Deus
em nossas vidas: que nos amemos uns aos outros. O tempo é
um lampejo e, em nossas mãos, só existe o instante efêmero.
Precisamos nos ancorar em Deus e realizar somente as obras
que nos encaminham para o Céu!

Amai-O!
Escutemos o que Ele quer de nós em cada momento da nossa vida. Façamos isso de todo coração.
Se em cada momento da nossa vida for uma aceitação da
vontade de Deus, veremos realizado de fato, aquilo que tanto
pedimos e por que tanto ansiamos: Ser Jesus para o outro.
Pois é, nada em nossa vida tem valor se não houver amor.
Só vale o amor que, por Jesus, colocamos no momento presente da nossa vida, vivida com seriedade.

A VIAGEM

sustentável da agricultura e da
pecuária, restaurar 12 milhões
de hectares de ﬂorestas e fomentar a implementação do
Código Florestal, com foco na
erradicação da fome no país e
no mundo. Esses são compromissos assumidos pelo Brasil
em suas metas nacionais.
Ao se estimular o debate sobre a preciﬁcação do carbono
e a troca de informações tecnológicas e cientíﬁcas entre os
países, cria-se um ambiente
propício à modernização dos
processos industriais, com incentivos à inovação, favorecendo o crescimento e a geração
de riqueza de maneira sustentável.
Há tempos a Fiesp, que representa quase 50% do PIB industrial brasileiro, vem atuando nos debates mundiais sobre
o aquecimento global, culminando com a criação do seu
Comitê de Mudança do Clima,
em 2009. Nesse contexto, a
contribuição decisiva da indús-

tria para a redução das emissões de gases de efeito estufa
ganha escala a partir da entrada em vigor do novo acordo,
com a necessária contrapartida
de transferência de tecnologia
entre países desenvolvidos e
em desenvolvimento.
Assim, torna-se urgente
aprofundar o diálogo nacional
entre os atores das cadeias
produtivas, governos, ONGs e
sociedade em geral, no esforço conjunto para se alcançar
o crescimento responsável e
a meta comum, para manter-se a elevação da temperatura abaixo dos 2ºC até 2100,
assegurando vigor às obrigações assumidas em caráter global. A pauta de desenvolvimento sustentável, avaliada como
vital pelos setores produtivos,
garantirá a competitividade do
Brasil e, por isso, a indústria
nacional oferece seu irrestrito
apoio ao Acordo de Paris. (Autor: João Guilherme Sabino
Ometto/ UOL)

Não é novidade que a morte é certa para quem vive. Porém, não costumamos viver
nos preparando para este momento.
Queremos tanto viver intensamente e talvez não estejamos suﬁcientemente empenhados em aproveitar com responsabilidade e cristianismo o dia
de hoje, que talvez seja o último. A vida é como uma viagem
que empreendemos, levando
na bagagem, sonhos, planos,
esperanças, medos, angústias
e talvez até muitas mágoas.
Certamente, existem muitas
coisas a serem ditas, abraços
a serem dados, carinhos a serem feitos, pedidos de perdão

a serem feitos.
O que será que nos espera
na próxima curva? Será que estamos preparados para o juízo
ﬁnal? Que providências tomaríamos se soubéssemos que
hoje seria o último dia de vida
terrena? Então, façamos o que
tem que ser feito agora. Não
ﬁquemos parados na estação,
apaticamente, olhando o trem
de nossa história seguir adiante como expectadores. Somos
passageiros e nossa passagem
é instransferível.
Reﬂitamos profundamente
a respeito de nossa vã existência e da necessidade de sermos
intensos e verdadeiros durante a nossa passagem por aqui.

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

VERA GANNAM

Maria Nossa Mãe

Mensagem de
Nossa Senhora
Queridos filhos! Hoje desejo partilhar com vocês a
alegria do Céu. Filhinhos,
abram as portas do coração,
a fim de que nele cresçam a
esperança, a paz e amor que
somente Deus dá. Filhinhos,
vocês estão demasiado apegados à Terra e às coisas terrenas, por isso Satanás os
agita como o vento faz com
as ondas do mar. Portanto,
que os elos da sua vida sejam a oração com o coração
e a adoração ao Meu Filho
Jesus. Entreguem a Ele seu
futuro, para que com suas
vidas sejam, Nele a alegria
e o exemplo, para os demais.
Filhinhos, vocês estão demasiado apegados às coisas
terrenas...
Todos os que se apegam
às coisas terrenas às coisas
terrenas não têm tempo nem
desejo para as coisas do céu.
Suas aspirações e metas estão voltadas para a matéria
que (todos sabemos) desaparecerá um dia.
Lê-se no Evangelho: “Não
ajuntem para vocês riquezas

na Terra, onde a traça e a
ferrugem corroem e os ladrões arrombam e roubam.
Ajuntem sim riquezas no céu,
onde nem a traça nem a ferrugem correm e os ladrões
não arrombam nem roubam,
porque, onde está o meu tesouro, aí também estará o
teu coração”. (Lc 12, 33-34).
“De fato, o que adianta uma
pessoa ganhar o mundo inteiro e ter a própria vida destruída? ” (Mc 8,36).
Estas duas citações evangélicas dão conta de uma realidade que acontece para
todos os seres humanos,
quando deixam esta Terra.
Que levam os falecidos para outra vida? Para os que
acreditam numa vida após
morte, nada se leva a não
ser o bem que tenham praticado aos olhos de Deus, a
caridade continua a serviço
do próximo e a observância
frequente dos ensinamentos
da Igreja.
Fonte: Informativo Rainha
da Paz

Há quem não saia de casa sem ao menos uma máscara para
cílios, ou uma base, um batom e até mesmo um lápis preto
contornando os olhos.
Ressalto sempre que o bom-senso é importante, assim como você se sentir bem e feliz.
Caso queira treinar sem o visual cara lavada, siga algumas
dicas valiosas:
1É imprescindível lavar e hidratar o rosto;
2Use uma base leve misturada com um pouco de protetor solar ou um CC Cream (que já tem FPS);
3Aplica nas maçãs do rosto pouco blush, somente para
dar aquele ar saudável;
4Nos lábios, um balm ou até mesmo um batom para
dar aquela corzinha;
5Já nos olhos, aplique uma máscara e, se for do seu gosto, contorne os olhos com lápis – preto ou marrom.
Depois do treino é importante retirar toda a maquiagem com
um demaquilante e proceder à limpeza e hidratação.
Ame-se, chicosa! Seja você, seja feliz e grata!
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São Lourenço comemora o centenário
da chegada da família Lage

Momento do descerramento da placa comemorativa

Com uma cerimônia na praça João Lage, na manhã de
domingo (30), São Lourenço
realizou a comemoração do
aniversário de 100 anos da
chegada da família Lage à cidade.
Com a presença de diversas autoridades, membros da
família residentes na cidade
e convidados, representantes
das várias gerações da família descerram uma placa co-

memorativa.
Como representante da
tradicional família, Marco Aurélio Lage fez um discurso de
agradecimento.
A Sociedade Musical Antônio de Lorenzo abrilhantou
o evento, tocando os hinos
nacionais do Brasil e do Líbano. Em seguida, foi celebrada uma missa na Ermida
do Senhor Bom Jesus do Monte.

DOM ZECA
A notícia é...
maestromartins@yahoo.com.br

Os primeiros membros da
família Lage chegaram em São
Lourenço no ano de 1916. Foi
o casal Julieta e Antônio Isaac Lage. Antônio era comerciante e possuía um automóvel, com o qual prestou serviços de transporte de passageiros.
Estabeleceram-se na antiga rua Junqueira, hoje avenida Antônio Junqueira de
Souza. No ano seguinte, vie-

ram juntar-se a eles João Lage e sua esposa Ida Lage. João
era irmão de Julieta. O segundo casal foi o fundador
do Hotel Brasil. Posteriormente, outros membros da família Lage também se estabeleceram em São Lourenço,
procriaram e muito trabalharam, contribuindo para o desenvolvimento da cidade e
deixando grande descendência.

Família Lage

Centenário

Aniversário

Nossa amiga Professora Lourdinha Felisberto Bassano, comemorando no último dia 28, mais uma primavera.
Desejamos a aniversariante, muitas felicidades, saúde e paz.
Deus a abençoe sempre, e que continue sendo essa amiga maravilhosa.Parabéns!!!

Bebê da semana

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

EXPEDIENTE

Pietra Lippelt Nilson, é nossa encantadora Bebê da Semana.
A linda princesa, nasceu dia 10 de outubro último, no Hospital Santa Lucia, em Brasília. São seus pais: Vanessa Cambraia
Lippelt Nilson e Eduardo Augusto Fernandes Nilson.Avós: Jane
e Henrique Lippelt e Eleonora Nilson Os irmãos, João Henrique
e Chiara, babando a toda pela irmãzinha.
Parabéns a todos. Felicidades aos papais e saúde a bebê!!!

Marina Mancilha, celebrou juntamente com seus familiares
e amigos no último dia 17 de outubro, seu centenário natalício.
Nosso abraço a aniversariante. Muitas felicidades, saúde e
paz. Deus a abençoe ricamente!!!

No último dia 30 de outubro, comemorou-se o Centenário
da chegada da Família Lage em São Lourenço.
Que Deus os abençoe e os proteja cada vez mais. Obrigado
por colaborarem com o engrandecimento de nossa cidade!!!
(Foto Crédito: Fernando Ceballos)

Solidariedade

Vandalismo

Vândalos, destruíram na madrugada do dia 30 de outubro
último, os leões da praça da Federal. Na mesma noite, destruíram placas, luminárias, lixeiras.
Onde iremos parar com isso???

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.

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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Multas de trânsito ﬁcam mais
pesadas; veja o que muda
Valores das multas sobem até 66% nesta terça-feira (1º).Usar o celular e parar em vaga para deﬁciente viram infração gravíssima.

As infrações de trânsito cometidas a partir da última terça-feira (1º) terão penalidades
mais pesadas. O aumento das
multas, anunciado em maio
último, será de até 66%, e os
valores irão de R$ 88 (infração
leve) a R$ 293,47 (gravíssima).
Além disso, algumas infrações serão agravadas: usar o
celular ao volante, por exemplo, passou de grau médio para gravíssimo.
A multa, que era de R$ 85,13,
agora é de R$ 293,47, uma alta de quase 245%, e os pontos
na carteira de habilitação aumentaram de 4 para 7.
Ainda para o celular, o texto da lei passa a dizer que é
infração segurar ou manusear
o aparelho. Assim, o motorista que manda mensagens de
texto ou fica olhando sites ou
redes sociais também poderá
ser punido, mesmo quando estiver parado no semáforo.
Também foi agravada a multa por estacionar em vagas reservadas para deficientes e
idosos sem a credencial que
comprove sua condição. A partir desta terça-feira, a infração
é gravíssima (R$ 293,47), e o
veículo será guinchado.
Depois de alguns atrasos,
as multas para quem andar com
as "cinquentinhas" (motos com

motor de até 50 cc) sem Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) na categoria A, para motos, ou Autorização para Conduzir Ciclomotores (ACC) também começam a ser aplicadas.
Recusa ao bafômetro
Agora também há um artigo explicitando a punição para quem se recusa a fazer o
teste do bafômetro, que já era
prevista desde a "Lei Seca", de
2008.
A atitude é infração gravíssima, com multa multiplicada
por 10, ou seja, no valor R$
2.934,70, além da suspensão
da CNH por 1 ano. É igual à
punição mínima para quem é
pego no teste.
O veículo também será retido, até a chegada de um condutor habilitado. Se o motorista se negar outra vez a passar pelo teste, em menos de
1 ano, a multa será dobrada,
chegando a R$ 5.869,40.
Caso de CNH suspensa
Dirigir sem CNH ou permissão segue sendo uma infração
gravíssima, com valor da multa multiplicado por 3, mas agora o Código de Trânsito Brasileiro também inclui a ACC (documento aceito para pilotar
motos "cinquentinhas"), que
tem a mesma penalidade.
Já quem andar com a CNH

cassada ou suspensa terá um
pequeno alívio: a multa gravíssima passa a ter multiplicador de 3, em vez de 5 vezes.
Outra redução foi para CNH
de categoria diferente da exigida para o veículo (usar a de
moto para dirigir carro, por
exemplo): a multa passa a ser
multiplicada por 2 vezes, em
vez de 3 vezes.
Além disso, nesses casos,
em vez de o veículo ser apreendido e levado a um depósito, como previa a lei até então,
ele será apenas retido, até a
chegada de alguém habilitado
a dirigir.
Novo teto
A multa para quem usar um
veículo para interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do
órgão de trânsito, como em
passeatas, manifestações ou
eventos de rua, é de R$ 5.869,40
(20 vezes a gravíssima) para o
condutor e de R$ 17.608 (60
vezes) para os organizadores.
Os valores podem dobrar,
caso a pessoa seja reincidente
no período de 12 meses. Segundo, a nova redação do CTB,
a penalidade pode ser aplicada a pessoas físicas ou jurídicas, ou seja, empresas também
podem ser responsabilizadas.
Por que a multa aumentou?

As multas básicas não sofriam reajustes desde 2000,
quando o antigo indexador do
valor das multas (Ufir) foi extinto. Em 2002, uma resolução
fixou o valor atual em reais.
Desde então, não houve cor-

reção.
As elevações que ocorreram
foram para certas infrações
consideradas mais perigosas
e por meio de um fator multiplicador.
A alteração no Código Bra-

sileiro de Trânsito também permite que o Conselho Nacional
de Trânsito (Contran) atualize
o valor das multas anualmente, com reajuste máximo dado
pela inflação (IPCA) do ano anterior.
Por outro lado, os órgãos
serão obrigados a publicar na
web anualmente os dados de
arrecadação com multas e onde os recursos foram investidos.(Fonte: G1)
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Concurso público da Prefeitura
de São Lourenço está suspenso
COOCASELL – COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA SERRA DE LAMBARI LTDA
CNPJ 12.879.728/0001-14 INSC. EST: 001.694.414.00-39
Avenida João Bráulio Júnior, nº 290, bairro Volta do Lago
Lambari – MG – 37480-000
Tel: 0xx35-3271-1254
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE DISSOLUÇÃO
Robson Edmilson Pereira, Presidente da Coocassell – Cooperativa dos Cafeicultores da
Serra de Lambari Ltda, convoca os senhores Associados para se reunirem em ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 09 de novembro de 2016, em sua sede, na Avenida João Bráulio Júnior, 290, bairro Volta do Lago, nesta cidade de Lambari – MG, em primeira convocação às 15:00 horas, com a presença de dois terços do número de cooperados, em
segunda convocação às 16:00 horas, com a presença de metade mais um do número de cooperados e, em terceira convocação às 17:00 horas, com a presença de no mínimo 20 (vinte)
cooperados, para deliberar sobre o seguinte:
ORDEM DO DIA
1Prestação de contas do exercício de 2015 e o encerramento de 2016 com os devidos
pareceres;
2Destinação das sobras líquidas apuradas no exercício de 2015 e 2016;
Não deixe de participar. A sua participação é muito importante para o fortalecimento da
Cooperativa.
Lambari (MG), 03 de novembro de 2016
________________________________________
Robson Edmilson Pereira
Presidente

Foi suspenso no decorrer
da última semana o concurso
público da Prefeitura de São
Lourenço. A medida foi tomada de maneira cautelar
pelo Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais (TCE/
MG) após uma denúncia do
vereador Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro baseada em irregularidades no
edital. O vereador explica que
tem se preocupado muito com
a transparência em concursos públicos na cidade. Chopinho também já denunciou
irregularidades em um concurso público do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), que também foi suspenso. “Algumas pessoas dizem
que sou contra o concurso
público. De maneira alguma.
O concurso público é a maneira mais legal e certa das
pessoas ingressarem no serviço público. Fizemos uma
análise do edital. A atual administração teve oito anos

para realizar o concurso público. Por que só veio a fazer
agora? ”, questiona o vereador. Ele cita que no ano passado foi feito por parte da
Prefeitura um Processo Seletivo Simplificado quando
havia uma oferta de 450 vagas, e o concurso que querem realizar agora tem apenas 67 vagas. “Além de deixarem de realizar o concurso
em oito anos, deixam para
fazer em um momento em
que passamos por uma grave
crise econômico-financeira.
Abriram este concurso para
fins de arrecadação para fim
de mandato. Vão lucrar cerca
de R$ 300 mil”, desabafa o
vereador.
O vereador ressalta que
umas das irregularidades denunciadas é o prazo curto (de
apenas dois dias) para os inscritos apresentaram suas documentações para obter isenção da taxa de inscrição. “ O
que aparenta é que a Prefei-

tura não tem o interesse da
participação dos inscritos e
sim, a arrecadação. Caso o
concurso não venha a ocorrer, os inscritos que efetuaram o pagamento terão o retorno deste dinheiro”, comenta. Chopinho ainda deixa claro que não há como saber se
o concurso vai acontecer ou
não. “O TCE iria votar na terça-feira (31), mas foi retirado
da pauta. Enquanto a equipe
técnica não analisar a documentação enviada pelo Executivo não saberemos que
destino este caso vai ter”.
Chopinho relembra que o
ex-prefeito Tenório Cavalcanti havia também programado
um concurso no fim do seu
mandato e a atual administração pediu a ele que não realizasse o concurso e Tenório
adotou a medida respeitando
a futura administração. “Não
fizeram em oito anos e querem fazer agora no apagar das
luzes”, finaliza o vereador.

Campanha de Prevenção
ao Câncer de Boca
A Secretaria Municipal de Saúde de São Lourenço promove de 7 a 11 de novembro a Campanha de Prevenção ao Câncer de Boca. Serão realizadas palestras, exames clínicos e orientação sobre o autoexame da boca nas Unidades Básicas de Saúde e no Centro de Especialidades Odontológicas. Pessoas que apresentem alterações na mucosa bucal, lesões que persistem por mais de 15 dias, fumantes, usuários de drogas ou álcool devem procurar o dentista da UBS para fazer o exame.

Para os estudantes em Sistemas de Informação ou para quem gosta de tecnologia, nunca
é demais repetir: o setor está cada vez mais aquecido (e isso não é de hoje). Segundo a Revista Você S/A “38% dos jovens que ingressam em empresas tem uma remuneração de R$4344,01
a R$7240 mensais”, sendo uma das carreiras mais promissoras para 2016. Entre as 30 proﬁssões que mais prometem para este ano, cinco pertencem ao setor de tecnologia, são elas: o
CTO (ou diretor de tecnologia), o analista de SEO, o especialista de Mobile Marketing, o proﬁssional de Links Patrocinados e o já consagrado analista de Mídias Sociais. Nestas áreas tem
poucas pessoas desempregadas. Isto não quer dizer qualidade, falta mão de obra qualiﬁcada.
O setor de Mobile Marketing ainda dá os primeiros passos no Brasil, mas tem tudo para viver um período de expansão em 2015 graças à popularização de smartphones e outros dispositivos móveis. Precisa explicar mais porque essa proﬁssão também promete este ano?!
Assim como o especialista em Mobile Marketing, o analista de mídias sociais e também o
proﬁssional da área de links patrocinados não precisam ser assim tão técnicos; por outro lado, precisam saber se comunicar muito bem e construir uma imagem relevante da empresa
para o público. Para estes proﬁssionais não faltam vagas; ao contrário, sobram! Além de o
mundo estar mais digital, essa área também ajuda a empresa a reduzir custos.
Se você já é da área de tecnologia ou pretende entrar nessa promissora carreira, tenha
em mente: o curso superior é primordial.
Para atingir este objetivo, o curso de SISTEMAS DE INFORMAÇÃO da FACULDADE DE SÃO
LOURENÇO propicia formação básica sólida em Computação, Administração, Sistemas de Informação e Matemática. Além da formação tecnológica (como programação, redes de computadores, gerência de projetos, engenharia de software, dentre outras), dá ênfase ao estudo das organizações (como Recursos Humanos, Administração da Produção, Administração
Financeira, Marketing, Engenharia Econômica, Empreendedorismo, dentre outras) e, também, à formação humanística, desenvolvimento de trabalho em equipe, adequada postura
proﬁssional e outras formações suplementares (como estatística, direito e legislação, multimídia, web design, dentre outras).
Pode-se observar que o aluno terá uma formação abrangente, que lhe dá condições de
atuar em diversas áreas empresariais, tanto em empresas de pequeno porte como também
de grande porte, pois terá tanto conhecimentos em tecnologia como também em administração.
Profª. Eliete Lourdes de Almeida Augusto
Coordenadora do Curso de Sistemas de Informação
E-mail: si@faculdadesaolourenco.com.br
Telefone: (35) 3332-3355 - Ramal 217.
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Vaticano analisa quatro processos de
beatiﬁcação da diocese de Campanha

Beata Nhá Chica

Beato Padre Victor

Servo de Deus, Dom Othon Motta

Monsenhor Alderigi

Padre José Erlei

Nossa Mãe

Madre Maria Imaculada Santíssima Trindade

O Sul de Minas é uma das
regiões que lideram os pedidos à Igreja Católica para
o reconhecimento das obras
de pessoas religiosas. A esperança dos fiéis é que da-

qui há alguns anos a Diocese de Campanha possa ter
quatro santos.
O vaticano já analisa dois
pedidos para canonização e
outros dois para beatificação.

Nhá Chica, Padre Victor,
Dom Otton Motta, Nossa Mãe
todos são ou viveram na região. Em 2013, Nhá Chica foi
beatificada em Baependi, onde estão os restos mortais
dela. Já Padre Victor se tornou beato em novembro do
ano passado em Três Pontas.
Outros dois processos de
beatificação estão sendo analisados pelo Vaticano. O que
pode tornar a Diocese de
Campanha a primeira a ter
quatro beatos. Um deles é
o de Maria Luiza Marques
Rezende, carinhosamente,
conhecida como Nossa Mãe.
Ela nasceu em Borda da Mata, em 1915, mas foi em Três
Pontas que passou boa parte da vida. Em 1969, ele ajudou a fundar o Carmelo São
Sebastião.
“A irmã que vinha como
responsável do grupo era
chamada pelas irmãs de ‘Nossa Mãe’ e como as irmãs ti-

nham essa comunicação com
ela e esse carinho, esse afeto, isso passou para o povo”,
contou a madre Ana Beatriz,
que conheceu com Nossa mãe
em 1978.
O processo de beatificação de Nossa Mãe é analisado pelo Vaticano desde 2011,
quando ela recebeu o título
de Serva de Deus. Já o pedido de Don Othon Motta começou a ser avaliado em janeiro deste ano, quando ele
foi nomeado Servo de Deus.
Demora um pouco, porque
toda essa documentação não
é somente pesquisada, mas
também analisada, primeiramente aqui na Diocese e,
depois, vai entregar no final
do seu processo em Roma",
explicou Paolo Vilotta, Postulador da Causa de Beatificação.
Nhá Chica, Padre Victor,
Dom Othon Motta e Nossa
Mãe traduzem a fé e o orgu-

lho do povo do Sul de Minas.
"Isso é para todos nós um
incentivo muito grande, porque nos faz entender que a
santidade não está distante,
ela é um chamado de Deus,
uma vocação", disse Bruno
Graciano, Promotor da Causa de Beatificação Servo de
Deus Othon Motta.
Outros pedidos
O Sul de Minas ainda tem
mais três processos de beatificação de religiosos em
andamento. A Arquediocese
de Pouso Alegre entrou com
pedido para a Madre Maria
Imaculada Santíssima Trindade e de Monsenhor Alderigi que é de Santa Rita de
Caldas. Já a Diocese de Oliveira entrou com o pedido
para avaliação dos feitos de
Padre Alberto Fuger de Campo Belo.
Padre José Erlei

Padre José Erlei morreu
aos 33 anos de idade, no dia
2 de novembro de 2001, dia
de Finados. Foi em um acidente envolvendo o carro
dele e outro veículo na BR354, perto de Candeias. Mas
o que poderia ter sido o registro de uma tragédia, acabou se tornando uma história de fé e devoção.
Desde a morte do padre,
o dia de Finados em Candeias
é diferente. Antes de ir ao
cemitério, a maioria das pessoas caminha até uma gruta
construída exatamente onde
o acidente aconteceu com o
padre. São cerca de 5 Km
de caminhada. Na gruta, muitos fiéis afirmam que a graça pedida e alcançada foi com
a interseção do religioso, que
mesmo não tendo um milagre reconhecido pela Igreja
Católica é considerado santo pelos moradores da cidade. (Fonte: G1 Sul de Minas)
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