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Centro Viva Vida encerra atividades; população de
São Lourenço passa a ser atendida na Policlínica
A Secretaria Municipal de Saúde de São Lourenço suspendeu o atendimento do Centro Viva Vida, ou Centro Estadual de Atenção Especializada (CEAE), que atende 24 municípios da região,
por intermédio do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Circuito das Águas. Por ser um programa do governo Estadual, ele é totalmente financiado pelo Estado, sendo São Lourenço a cidade
sede que realiza os atendimentos. Contudo, o governo estadual não realizou o repasse da verba de R$322 mil, que a cidade recebe a cada quatro meses para manter a unidade em funcionamento. Sendo assim, desde janeiro deste ano, a Prefeitura de São Lourenço vinha arcando com todas as despesas do local para não deixar de atender a população. Porém, esta é uma verba
que o governo municipal não tem condições de arcar sozinho para atender a população de todas as cidades vizinhas. As demais prefeituras não aceitaram a proposta de dividir os custos do
Centro, e por isso, foi necessária a suspensão do atendimento para não comprometer ainda mais orçamento da saúde municipal.
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dilemas da internet livre
EDITORIAL Os
Para entender o alcance do problema é preciso considerar
O alcance cada vez maior das
redes sociais na vida dos cidadãos, com potencial de moldar
opiniões e decisões, traz uma
série de problemas para a democracia. O dilema central está no fato de que as redes são
hoje o principal meio de disseminação das chamadas fake
news, ou falsas notícias, produzidas para confundir a opinião pública a favor de causas
geralmente extremistas e muitas vezes criminosas. Por isso,
começam a tomar corpo iniciativas, de governos de países democráticos e de gigantes da internet, para identificar as fake
news nas redes sociais e impedir que elas gerem seus frutos
nocivos. Ao mesmo tempo, porém, essas medidas de moderação podem constranger a liberdade de expressão em um
ambiente – a internet e, particularmente, as redes sociais –
cuja vitalidade está justamente
na sua vocação anárquica.
A crescente necessidade de
conciliar liberdade e responsabilidade, para tornar a internet
razoavelmente protegida dos
liberticidas sem, contudo, limitar a livre manifestação do pensamento, motivou importante
pesquisa do Pew Research Center, um dos principais centros
de estudos dos Estados Unidos,
a propósito da veloz transformação das redes sociais em armas contra a democracia.
O tema ganhou mais espaço
a partir da campanha presidencial dos Estados Unidos, no ano
passado. Para muitos comentaristas no país, a eleição de

jornalismo@portalalternativa.com.br

Donald Trump resultou, em parte, da propagação de notícias
inverídicas pela internet para
favorecer o magnata. Uma pesquisa feita pelo próprio Pew
constatou que, para 64% dos
eleitores, as falsas informações
apresentadas durante a campanha pela internet confundiram sua opinião.
Para entender o alcance do
problema é preciso considerar
que as redes sociais se tornaram uma das principais fontes
de informação para a maioria
das pessoas. Outra pesquisa do
Pew, de maio de 2016, indicou
que 62% dos norte-americanos
leem notícias nessas redes. No
Brasil, uma pesquisa do Ibope
feita para o governo federal
mostrou que 49% dos entrevistados se informam pela internet sobre o que acontece no
País. No entanto, há muitas dúvidas sobre a qualidade dessa
informação – dos que frequentam as redes sociais, 74% disseram confiar pouco ou nada
nas notícias que leem ali, enquanto entre os que leem jornais 59% disseram confiar sempre ou quase sempre no que
esses veículos publicam.
Assim, está claro que, nas
redes sociais, impera o tumulto, em que informações falsas
anulam as verdadeiras, necessárias para o esclarecimento da
opinião pública. É essa a razão
principal pela qual o mundo civilizado começa a reagir aos
inimigos da democracia que infestam as redes sociais.
A maioria dos 1.537 especialistas, administradores pú-

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Fortalecidos pela Eucaristia

Em cada Eucaristia, Jesus coloca em nós Seu corpo glorioso
Na Santa Ceia foi instituída
a Eucaristia, por isso Jesus disse que queria comer a ceia junto com osdiscípulos.
Meu irmão, vivemos hoje o
amor. Jesus reunido com os
Seus apóstolos disse: “Amai-vos uns aos outros, como eu
vos amei”. Ele amou de todas
as formas, compreendendo e
aturando os Seus apóstolos.
Não foi fácil transformá-los, mas
Jesus empenhou toda a Sua vida em amá-los. E o que aconteceu com eles acontece conosco também, porque Jesus
quer nos formar discípulos, e
só Ele pode fazer isso. Só o Senhor nos faz discípulos.
Jesus realizou já e agora a
coisa mais linda que poderia
realizar: “Isso é o meu corpo,
que é dado por vós. Fazei isso
em minha memória”. Também
aquele que come ou bebe do
cálice do Senhor, indignamente, pense bem antes de recebê-los, pois se é indignamente
toma a sua própria condenação. É isso que o Senhor quer
recobrar: a nossa fé na existência real na Eucaristia.
Houve um tempo em que os
discípulos começaram a duvi-

dar disso, porque, no início, os
judeus falaram muito e questionavam como “esse homem
podia dar Sua carne e Seu sangue”.
Quando os judeus começaram a falar assim, Jesus, em vez
de voltar, foi aí que mais falou.
Ele disse também: “Quem não
comer minha carne nem meu
sangue não terá a vida eterna”.
Diga ao Senhor: “Eu creio,
Senhor, mas aumenta a minha
fé. Senhor, eu quero ter fé viva, uma fé forte. Eu professo a
minha fé. Enche-me, Senhor,
com o seu Espírito”.

que as redes sociais se tornaram uma das principais fontes de
informação para a maioria das pessoas

blicos e técnicos entrevistados
pelo Pew Research Center em
sua mais recente pesquisa considera que as redes sociais deram poder às pessoas comuns,
propiciando-lhes irrestritas possibilidades de comunicação.
Mas grande parte considera
inevitável que, no futuro, esse
universo sofra restrições tecnológicas destinadas a impedir
a ação dos internautas especializados em causar confusão
e disseminar o ódio na internet, por vontade própria ou a
serviço de interesses escusos.
Esses internautas escondem-se sob o anonimato, e é justamente essa condição – uma
das características mais marcantes da internet – que pode
ser comprometida a partir da
disposição de coibir o mau comportamento e a desinformação

nas redes sociais. Não foram
poucos os que, na pesquisa,
manifestaram preocupação com
a possibilidade de que governos aproveitem essa disposição
para monitorar cidadãos. Mas
também há os que consideram
que esse saneamento tornará
os debates online menos hostis a internautas que hoje deles
não participam em razão da virulência e da pouca confiabilidade das informações ali disseminadas.
No levantamento do Pew, a
maioria absoluta dos entrevistados (71%) considera que a
atmosfera de vale-tudo nas redes sociais vai continuar como
está ou vai piorar. Essa perspectiva dá a dimensão do desafio que os verdadeiros amantes da liberdade têm pela frente. (Estadão)

VERA GANNAM

Maria Nossa Mãe

Mensagem de Nossa Senhora
“Queridos filhos, hoje
os convido a viverem profundamente a sua fé e a
pedirem ao Altíssimo para que a fortaleça, de forma que os ventos e tempestades não a possam
quebrar. Que as raízes de
sua fé sejam a oração e
a esperança na vida eterna. E, desde agora, filhinhos, trabalhem em si
mesmos, neste tempo de
graça, em que Deus lhe
concede graças, a fim de
que, na renúncia e no chamado à conversão, sejam
pessoas de clara e perseverante fé e esperança.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado”.
(25-02-2017)
Hoje, Eu os convido a
viverem profundamente
a sua fé...
Viver profundamente
a fé faz lembrar-nos de
outra passagem do Evangelho de São João em que
Jesus afirma:
“Se alguém diz: Eu amo
a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois
quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como

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

AOS VOCACIONADOS
PARA O MATRIMÔNIO
Maio é considerado o mês
das noivas. O casamento é diferente do Matrimônio, pois este pressupõe tornar divina a
união entre os nubentes, até
que a morte os separe. No mundo de hoje, os que abraçam esta vocação tem diante de si um
grande desafio, que deve ser
superado diariamente, sob as
bênçãos de Deus e com empenho mútuo. Para os que já se
uniram ou pretendem se unir
em matrimônio, seguem estes
desejos:
Que a beleza deste dia seja
algo que ultrapasse o brilho das
fotos e das filmagens. Que a luz
de seu amor não se apague com
o passar do tempo, ainda que
surjam as dificuldades.Que a
festa seja muito mais interna
do que externa, sem dia nem
hora para acabar e que Cristo
sempre seja convidado a participar destas núpcias, a fim de
santificar sua união.Que aprendam um com o outro sempre.
Que as diferenças notadas a partir da convivência diária sejam
motivo de crescimento para o
casal, nunca motivo para a alegação de “incompatibilidade de
gênios”. Na arte de amar a única certeza que temos é a de que
o casamento é um caminho, uma
estrada a percorrer, é busca de
aperfeiçoamento a dois.Que as
juras feitas perante o altar realmente se cumpram, sobretudo nos momentos de tristeza e
de doença, pois não há mérito
em estar bem quando tudo es-

tá bem.Que encarem seu casamento como um desafio constante, exercitando-se na arte da
superação, surpreendendo-se
e surpreendendo o outro, sobretudo com atitudes inesperadas de carinho, atenção, incentivo, perdão. Dialoguem sempre. Com cuidado, depois que
“a poeira baixar”, digam tudo o
que sentem e desejam, mas também saibam ouvir o outro sem
interrupções. Sejam, um para
o outro, os melhores amigos que
puderem ser. Isso sempre fortalecerá seu amor. Acreditem
que é possível ser feliz no casamento, mesmo que seu casamento não seja perfeito. Ele não
será perfeito, pois nós ainda não
o somos. Não tenham medo de
se comprometer e ser fiel. Embora tudo nos leve a crer no contrário, o comprometimento e a
fidelidade, quando bem vividos
pelos cônjuges, transformam o
que poderia ser um fardo pesado, num “pacote cheio de
algodão.”Façam o melhor que
puderem pelo outro, sempre.
Sonhe os seus sonhos, mas saiba sonhar os sonhos do outro
também. Ajudem-se mutuamente, passem a ser um só, com objetivos, planos e anseios em comum.Invistam em seu amor. Ele
é o maior de todos os empreendimentos. É sempre a partir
dele que teremos as realizações
mais importantes de nossa vida, mesmo que elas não venham
imediatamente. Esperem e experimentem.

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

pode amar a Deus a quem
não viu? (Jo 4,20)
A verdadeira fé deve
manifestar-se em todos
os nossos atos, momentos e circunstâncias, em
que nos deparamos com
o nosso próximo, que outra pessoa não é, senão
o próprio Jesus: “Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes
Meus pequeninos irmãos,
a Mim o fizestes”. (Mt
25,40)
Todos os seres humanos, de todas as raças,
origem e cor, tiveram um
único início: saíram das
mãos do Criador, a quem
Jesus nos ensinou a chaConquiste uma pele natural e livre de imperfeições com o
mar de Pai: “Pai nosso Novo Corretivo Perfecting Concealer(TM) Mary Kay, o corretivo
que estás no Céu...”
que:
Nossa Senhora ainda
•
Corrige manchas e pequenas imperfeições da pele.
nos aconselha a transfor•
Neutraliza olheiras e vermelhidão.
marmos o nosso interior
•
Possui Tecnologia Difusora de Luz que ajuda a disfarçar
nesta quaresma, porque a aparência de linhas finas e pequenas imperfeições.
Deus nos concede graças,
•
É perfeito para qualquer tipo e tom de pele.
ou seja, Ele nos ajuda,
•
Ideal para peles sensíveis e áreas delicadas como ao
não estamos sós no proredor dos olhos.
cesso de nossa conver•
Textura cremosa e leve, fácil de espalhar e não acumu
são. Portanto, não desla em linhas finas.
perdicemos nenhuma
•
Encontre o seu tom ideal e use com o Corretivo Pêsse
oportunidade de fazer o
go!
bem!

SUPERLANÇAMENTO –
CORRETIVO MARY KAY
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Centro Viva Vida suspende atendimento
para 24 cidades da região

EDITAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL
PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO DE 2017

Atendimento prestado à população local passa a acontecer na Policlínica

A Secretaria Municipal de Saúde de São Lourenço suspendeu
definitivamente o atendimento
do Centro Viva Vida, ou Centro
Estadual de Atenção Especializada (CEAE), que atende 24 municípios da região, por intermédio do Consórcio Intermunicipal
de Saúde do Circuito das Águas.
Por ser um programa do governo Estadual, ele é totalmente financiado pelo Estado, sendo

São Lourenço a cidade sede que
realiza os atendimentos. Contudo, o governo estadual não realizou o repasse da verba de R$322
mil, que a cidade recebe a cada
quatro meses para manter a unidade em funcionamento. Sendo
assim, desde janeiro deste ano,
a Prefeitura de São Lourenço vinha arcando com todas as despesas do local para não deixar
de atender a população. Porém,

DOM ZECA
A notícia é...

esta é uma verba que o governo
municipal não tem condições de
arcar sozinho para atender a população de todas as cidades vizinhas. As demais prefeituras
não aceitaram a proposta de dividir os custos do Centro, e por
isso, foi necessária a suspensão
do atendimento para não comprometer ainda mais orçamento
da saúde municipal.
A população de São Lourenço

utiliza 33% do serviço do Centro,
ou seja, as cidades vizinhas utilizam mais de 60% do serviço.
De janeiro a abril deste ano, foram feitos mais de 2.500 atendimentos e gasto mais de R$300
mil, custeado somente pela Prefeitura de São Lourenço. O local
atende mulheres, homens, crianças e idosos através de exames,
consultas e planejamento familiar.
A Prefeitura, através da Secretaria de Saúde está cobrando
esta verba do governo Estadual,
mas até o momento ainda não
tem previsão de quando será realizado o repasse. De acordo com
o Secretário de Saúde, Cid Pinheiro, manter o Centro não está sendo viável para a Prefeitura, e sem
o repasse do governo estadual
e sem a colaboração dos municípios vizinhos, o atendimento
continuará comprometido. “Devemos atender prioritariamente
nossos munícipes, já que estamos arcando com todo investimento”, destacou Cid.
Cidades que fazem parte do
Consórcio:São Lourenço, Aiuruoca, Alagoa, Baependi, Carmo de Minas, Carvalhos, Caxambu, Conceição do Rio verde,
Cristina, Cruzília, Dom Viçoso,
Itamonte, Itanhandu, Jesuânia,
Lambari, Minduri, Olímpio Noronha, Passa Quatro, Pouso Alto, São Sebastião do Rio Verde,
Seritinga, Serranos, Soledade
de Minas, Virgínia.

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA,
em conjunto com as Federações Estaduais de Agricultura e os
Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1.971, que dispõe sobre a
arrecadação da Contribuição Sindical Rural – CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém
o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores
rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural, com ou sem
empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade
econômica rural, enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas
“a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical Rural,
referente ao exercício de 2017, devida por força do Decreto-lei
1.166/71 e dos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento
da CSR deverá ocorrer, impreterivelmente, até o dia 22 de maio
de 2017, em qualquer estabelecimento integrante do sistema
nacional de compensação bancária. A falta de recolhimento da
Contribuição Sindical Rural – CSR, até a data do vencimento (22
de maio de 2017), constituirá o produtor rural em mora e o sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização monetária
previstos no artigo 600 da CLT. As guias foram emitidas com
base nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR,
repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
- SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indicados
nas respectivas Declarações, com amparo no que estabelece o
artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, e o 8º
Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em
caso de perda, de extravio ou de não recebimento da Guia de
Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá solicitar a
emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da Agricultura do
Estado onde tem domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA: www.cnabrasil.org.
br. Eventual impugnação administrativa contra o lançamento e
a cobrança da Contribuição Sindical Rural - CSR deverá ser encaminhada, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, contado
do recebimento da guia, para a sede da CNA, situada no SGAN
Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-021 ou da Federação da Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviada via internet no site da CNA:
cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil–CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.
Brasília, ______ de _____ de 2017.

Ressocialização
João Martins da Silva Júnior
Presidente da Confederação

maestromartins@yahoo.com.br

Aniversário

Música

O Coral Vozes da Cela do Presídio de São Lourenço, se apresentou no último dia 27 no auditório do Colégio Marista na cidade de Varginha, participando da formatura dos reeducandos
do presidio daquela cidade, no curso de preparação ao mercado de trabalho.
Nossa amiga Ana Paula D'Angelo Bicego, comemorou mais
uma primavera dia 04 último.
Parabéns!!! Felicidades, saúde e paz!!! Deus a abençoe sempre, e lhe conceda vida longa e feliz!!!

Centenário e Canonização

Homenagem

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

EXPEDIENTE

Milton Nascimento, é o homenageado do Canta Brasil 2017,
Festival Nacional de Corais, que se realizará em Caxambu, em
agosto próximo.

Neste dia 13 de maio, comemora-se o centenário da aparição de Nossa Senhora de Fátima aos três pastorinhos Lúcia, Jacinta e Francisco, em Iria, Portugal.
Nesta mesma data, em Fátima, o Papa Francisco, irá presidir
a cerimônia de canonização dos pastorinhos Jacinta e Francisco.

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.

Luíz Valdeci Marcílio, Diretor do Presídio de Baependi, recebeu no último dia 02, das mãos do Vereador Francisco Paulo
de Abreu, o Título de Cidadão Honorário Baependiano.
A cerimônia, aconteceu na Câmara Municipal daquela cidade.Parabéns Valdeci. Que Deus te abençoe sempre mais!!!

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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Prefeitura Municipal de São Lourenço
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SÃO LOURENÇO/MG -PM - CONCURSO PÚBLICO 01/2016 - TÉCNICO EM
INFORMÁTICA
Médio completo
016 - TÉCNICO EM INFORMÁTICA
No. de vagas: 1

Fundamental incompleto
020 - VIGIA
No. de vagas: 4

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SÃO LOURENÇO/MG -PM - CONCURSO PÚBLICO 01/2016 FISIOTERAPEUTA
Superior completo
006 - FISIOTERAPEUTA
No. de vagas: 4

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SÃO LOURENÇO/MG -PM - CONCURSO PÚBLICO 01/2016 TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Médio completo
015 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM
No. de vagas: 4

Fundamental incompleto
020 - VIGIA
No. de vagas: 4
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SÃO LOURENÇO/MG -PM - CONCURSO PÚBLICO 01/2016 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Médio completo
014 - TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
No. de vagas: 1
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SÃO LOURENÇO/MG -PM - CONCURSO PÚBLICO 01/2016 -VIGIA
Fundamental incompleto
020 - VIGIA
No. de vagas: 4

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SÃO LOURENÇO/MG -PM - CONCURSO PÚBLICO 01/2016 AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SÃO LOURENÇO/MG -PM - CONCURSO PÚBLICO 01/2016
- TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE

Fundamental incompleto
020 - VIGIA
No. de vagas: 4

Médio completo
012 - DESENHISTA TÉCNICO
No. de vagas: 1

www.sljornal.com.br
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Prefeitura Municipal de São Lourenço

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SÃO LOURENÇO/MG -PM - CONCURSO PÚBLICO 01/2016 DESENHISTA TÉCNICO
Médio completo
017 - TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
No. de vagas: 1

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SÃO LOURENÇO/MG -PM - CONCURSO PÚBLICO 01/2016 TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
Médio completo
017 - TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
No. de vagas: 1

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SÃO LOURENÇO/MG -PM - CONCURSO PÚBLICO 01/2016 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR
Médio completo
013 - PROGRAMADOR DE COMPUTADOR
No. de vagas: 1

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SÃO LOURENÇO/MG -PM - CONCURSO PÚBLICO 01/2016 ENGENHEIRO DE REGULAÇÃO
Superior completo
005 - ENGENHEIRO DE REGULAÇÃO
No. de vagas: 1

Superior completo
001 - ADVOGADO DO MUNICÍPIO
No. de vagas: 2

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SÃO LOURENÇO/MG -PM - CONCURSO PÚBLICO 01/2016 - MÉDICO PSF
Superior completo
008 - MÉDICO PSF
No. de vagas: 9

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SÃO LOURENÇO/MG -PM - CONCURSO PÚBLICO 01/2016 - ADVOGADO DO
MUNICÍPIO
Superior completo
001 - ADVOGADO DO MUNICÍPIO
No. de vagas: 2

Superior completo
001 - ADVOGADO DO MUNICÍPIO
No. de vagas: 2

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SÃO LOURENÇO/MG -PM - CONCURSO PÚBLICO 01/2016 ENFERMEIRO DO PSF
Superior completo
003 - ENFERMEIRO DO PSF
No. de vagas: 9

Superior completo
001 - ADVOGADO DO MUNICÍPIO
No. de vagas: 2

Superior completo
003 - ENFERMEIRO DO PSF
No. de vagas: 9

Superior completo
001 - ADVOGADO DO MUNICÍPIO
No. de vagas: 2
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Prefeitura Municipal de São Lourenço
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SÃO LOURENÇO/MG -PM - CONCURSO PÚBLICO 01/2016 ENGENHEIRO CIVIL
Superior completo
004 - ENGENHEIRO CIVIL
No. de vagas: 1

Superior completo
001 - ADVOGADO DO MUNICÍPIO
No. de vagas: 2

Superior completo
001 - ADVOGADO DO MUNICÍPIO
No. de vagas: 2

Superior completo
004 - ENGENHEIRO CIVIL
No. de vagas: 1

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SÃO LOURENÇO/MG -PM - CONCURSO PÚBLICO 01/2016 - PSICÓLOGO
Superior completo
010 - PSICÓLOGO
No. de vagas: 3
Superior completo
001 - ADVOGADO DO MUNICÍPIO
No. de vagas: 2

Superior completo
001 - ADVOGADO DO MUNICÍPIO
No. de vagas: 2

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SÃO LOURENÇO/MG -PM - CONCURSO PÚBLICO 01/2016 AUXILIAR ADMINISTRATIVO II
Médio completo
011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO II
No. de vagas: 1
Superior completo
010 - PSICÓLOGO
No. de vagas: 3
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SÃO LOURENÇO/MG -PM - CONCURSO PÚBLICO 01/2016 - CALCETEIRO
Fundamental incompleto
019 - CALCETEIRO
No. de vagas: 5

Superior completo
001 - ADVOGADO DO MUNICÍPIO
No. de vagas: 2
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SÃO LOURENÇO/MG -PM - CONCURSO PÚBLICO 01/2016 ENFERMEIRO DO PSF
Listagem Final dos candidatos aprovados em ordem
crescente de Classificação (deficientes)
Superior completo
003 - ENFERMEIRO DO PSF
No. de vagas: 1
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57º BPM apresenta novos soldados São Lourenço receberá a primeira

edição do Bike Fest

Na última quarta-feira (03),
o 57º BPM recebeu 16 Policiais
Militares recém concluintes do
curso de formação de soldados
na cidade de Pouso Alegre, que
passam agora a desempenhar
suas atividades de prestação
de serviços de segurança pública em São Lourenço e demais
cidades da área do “Batalhão
Prevenção”.
Os novos soldados foram recepcionados na sede do 57º
BPM pelo Maj PM Paulo Már-

cio, Subcomandante da Unidade, e dos Comandantes de Companhia subordinadas ao 57º
BPM sediadas nos municípios
de São Lourenço, Caxambu e
Passa Quatro.
Os militares receberam informações gerais da Unidade
e dos respectivos locais de atuação, e foram orientados a sempre prestar um serviço de qualidade à comunidade, com ênfase em ações preventivas.
A Unidade também recebe-

rá, dentro dos próximos dias,
11 policiais militares que foram
transferidos de outras cidades
da região.
A chegada dos novos policiais militares contribuirá para
melhorar a prestação de serviços de segurança pública por
meio do aumento do policiamento preventivo e da repressão qualificada aos crimes, aumentando a sensação de segurança e proporcionando mais
tranqüilidade à sociedade.

As recentes reformas trabalhistas e os impactos causados pela terceirização no mercado de
trabalho e na vida dos trabalhadores em geral, têm causado espanto, em certos casos até mesmo terror em certos estudiosos do direito.
Não bastasse o tenso clima político que o pais atravessa, as reformas da previdência social
e da legislação trabalhista preocupam a todos que vivem ou “apenas sobrevivem” do seu trabalho.
A expectativa, até a bem poucos dias se resumia apenas à questão temporal, ou seja, depois de quantos anos e com quantos anos o cidadão poderia deixar de laborar. Muitas charges
e piadas foram criadas sob esta temática. O brasileiro em geral, é um povo criativo que faz
piada com a própria desgraça. Todavia, o momento como todos sabemos é de tensão, incertezas, insegurança e medo. Nem toda hora é boa pra brincar, e as verdades que emergem de
todas estas propostas governamentais e políticas são de fato assombrosas e preocupantes.
Anos de luta e de direitos conquistados estão sendo descartados e junto vão descartando também os sonhos de uma vida e de uma velhice digna. A Carta Magna asseguradora dos direitos
humanos fundamentais vem sendo ignorada e vilipendiada dia após dia, até ser finalmente
rasgada sob nossos narizes.
Não podemos, entretanto, cruzar os braços e esperar que decidam o destino da nação e o
nosso próprio destino sem nada fazer. Assim pensando, e cientes de que uma das missões do
Curso de Direito da Faculdade de São Lourenço é intermediar as relações acadêmicas e as relações sociais, nos dias 26, 27 e 28 de abril, realizou-se a XVI Semana Jurídica, ocasião em que,
por três noites consecutivas, palestrantes de São Paulo, Varginha, Juiz de Fora, Pouso Alegre,
Lorena e Caxambu, falaram sobre temas pontuais, que afligem a comunidade jurídica e a sociedade em geral.
Pode-se dizer que os temas trazidos para as palestras e as discussões levantadas em nada
alteram o cenário de dúvidas e angustias em que vive grande parcela da sociedade; que não
passaram de uma “gota d’água no oceano” , mas a conscientização é mesmo um trabalho de
formiguinha. Estamos conscientes de nosso papel, e convictos e esperançosos de que, “se cada um fizer a sua parte, podemos deixar um pais, um mundo e uma vida digna para as próximas gerações”.
					
					

Silvana S. Gaspar
Coordenadora do Curso de Direito

Reconhecida por suas riquezas hidrominerais, a cidade de São Lourenço receberá, entre os dias 26 e 28
de maio, a primeira edição
do Bike Fest, tradicional encontro de motos realizado
anualmente em Tiradentes.
Com uma programação variada, que promete agradar
os apaixonados por duas rodas, o evento conta ainda com
diversas atrações que incluem
feira de negócios, estandes
das principais marcas de motocicletas, serviços, acessórios, vestuário, souvenires e
uma praça de alimentação
com o melhor da culinária
mineira. A programação mu-

sical ficará por conta da apresentação de shows de Blues
e Pop Rock. Com entrada gra-

tuita, o primeiro Bike Fest São
Lourenço será realizado na
Praça Brasil, a partir das 10h.
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