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Futura prefeita, vice-prefeito e vereadores
são diplomados pela Justiça Eleitoral

Foi realizada na noite da última sexta-feira (9), a diplomação da prefeita eleita, Célia Cavalcanti, vice-prefeito eleito Leonardo Sanches, e vereadores. Estiveram presentes autoridades como o atual prefeito José Sacido Barcia Neto; Major Paulo Márcio (representando o comandante do 57º BPM Te. Cel. Paulo Alex); a juíza eleitoral da 258ª Zona Eleitoral, Dra. Cecília Natsuko
Miahira Goya; delegado de Polícia Civil, Dr. Luciano Belfort. Também foram diplomados eleitos das cidades de Pouso Alto, São Sebastião do Rio Verde e Soledade de Minas. Célia Cavalcanti
discursou e disse que tem como objetivo honrar seus compromissos de campanha e levar para a cidade desenvolvimento e fazer o possível para uma cidade melhor para todos. “Estou muito
feliz, tenho um sentimento de gratidão e o que eu posso falar é que vou trabalhar para fazer a gestão que a cidade merece”. Quanto aos problemas que deve enfrentar a partir de 2017, Célia
se diz preparada. “Estamos preparados para o que estar por vir”, diz a prefeita eleita. Conﬁra a foto dos vereadores diplomados na página 3.
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EDITORIAL

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

jornalismo@portalalternativa.com.br

Na madrugada da última
terça-feira, 29 de novembro,
um acidente aéreo chocou todo país. O avião que levava a
delegação da Associação Chapecoense de Futebol, jornalistas e tripulantes veio a cair
em uma área próxima ao Aeroporto de Medellín e vitimou
71 pessoas que estavam a bordo. Apenas seis pessoas sobreviveram. O mundo do futebol e da imprensa estão de
luto. A causa do acidente ainda é motivo de questionamento. Está em fase de investigação e tudo que indica é que
era a falta de combustível.
Faltavam poucos quilômetros para o pouso quando o
avião com jogadores do time
catarinense, comissão técnica
e jornalistas colidiu com a montanhosa região dos arredores
de Medellín, na Colômbia.
A pequena companhia Lamia tinha uma frota de três
aeronaves, sendo duas em manutenção. Especializada em
transporte de clubes de futebol, ela já havia sido fretada
pela própria Chapecoense e
pelas seleções da Argentina e
Venezuela no continente.
Era 0h42 quando o piloto
disse à torre do Aeroporto de
Medellín que estava com pane elétrica. Como havia outro
avião num estado crítico, com
vazamento de combustível, a
aeronave teve que esperar sobrevoando a região montanhosa. À 1h00, a torre perdeu o
contato com o avião, que estava a 30km da pista. O site
Flightradar24 aponta que o

piloto deu voltas que duravam
cerca de quatro minutos após
declarar pane. Apesar de ser
um procedimento normal de
aproximação, levou cerca de
15 minutos até a liberação da
pista.
Especialistas afirmam que,
mesmo em boas condições, a
região de La Ceja e La Unión
é de difícil sobrevoo para aproximação do aeroporto. O solo
irregular, com grandes depressões e áreas de mata fechada,
é um fator complicador numa
situação de emergência.
Sem visibilidade e com falha na energia, o piloto pediu
orientação para tentar chegar
no aeroporto. Como o solo do
local é bastante irregular, não
conseguiu evitar um primeiro
impacto no cume de uma montanha.
Na colisão, a aeronave perdeu uma das asas e abriu uma
clareira no lado sul da montanha. Provavelmente capotou
para o outro lado deixando um
rastro de destroços colina abaixo até parar em uma pequena
área descampada.
O ponto onde foram parar
os destroços da aeronave é de
difícil acesso.
Em meio à
mata fechada, as equipes tiveram que usar veículos 4x4
para resgatar os seis sobreviventes momentos após a queda. Os corpos dos 71 mortos
na tragédia foram levados por
helicópteros da Força Aérea
Colombiana.
É muito triste ver toda uma
cidade em luto, chorando. Principalmente quando o time é

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

Um pecado nunca vem sozinho,
sempre traz outros

Já erramos muito, e o inimigo usa de nossas recaídas para
nos envergonhar.
Deveríamos ser como um time que sofre um gol, mas não
ﬁca com medo, não ﬁca na retranca. Ao contrário, reage e parte para o ataque, porque precisa marcar um gol e reverter a situação do inimigo que lhe inﬂigiu aquela derrota.
No passado, quando pecávamos, ﬁcávamos cheios de vergonha, e o inimigo fazia questão de “esfregar a nossa cara no chão”,
na mesma sujeira que tínhamos feito.
No momento em que pedimos perdão, o Senhor nos deixa
ainda um tesouro, que é o Sacramento da Penitência, um remédio que, mesmo amargo, nós o tomamos, porque sabemos
que funciona, que nos tira do pecado.

O TEMPO É BREVE...

da cidade. Que foi o caso. A
partir de agora, esta equipe
de 2016 da Chapecoense fica
eternizada na história do futebol mundial! Esperávamos
que isso acontecesse com o
título inédito da Copa Sul-Americana, diante do gigantesco
Atlético Nacional. Gigantesco
não só dentro das quatro linhas, mas também fora delas
devido às suas atitudes, como
pedir para que o caneco seja
dado aos catarinenses, como
as emoções demonstradas pelos jogadores da agremiação
colombiana, como o pedido
feito para que a torcida vá ao
estádio Atanasio Girardot com
velas para uma homenagem
póstuma…
Infelizmente, quis o destino
que a Chape fosse eternizada
em um momento triste, mas
nunca nos esqueceremos dos
guerreiros que defenderam as
cores do Verdão do Oeste nesta temporada. A narração de

Deva Pascovicci, também vitimado no acidente, é um momento que será relembrado
por décadas, bem como os feitos dessa equipe de apenas 43
anos, mas que se aproximava
de uma façanha histórica.
É um momento no qual proliferam homenagens e imagens
emocionantes. Um momento
em que os clubes brasileiros
se unem para ajudar a Chapecoense neste momento tão difícil, bem como torcedores e
dirigentes. Realmente difícil
dimensionar a tristeza que sinto nesse momento. Tais atitudes de ajuda servem para mostrar que o futebol nunca será
apenas um jogo!
Ah, e Chape, suas façanhas
estarão para sempre em nossas memórias! Que todos os
falecidos neste trágico acidente possam descansar em paz
e sejam recebidos como verdadeiros guerreiros, de braços
abertos, no céu!

VERA GANNAM

Maria Nossa Mãe

Fica comigo, Maria!
Fica comigo, Maria, Mãe de
Jesus, porque agora que te conheço, verdadeiramente, e sinto
o quanto me ama, não posso mais
viver sem ti. Permanece comigo,
Maria, e não me deixes um só
momento, porque agora que te
amo, percebo que, fora de ti, tudo me torna me torna amargo e
vazio, nada tem sentido, tudo é
ilusão. Leva-me pela mão, Mãe
Amável, qual criancinha que ensaia os primeiros passos e, a bem
dizer, não quero crescer, porque,
então, teria de caminhar sozinho
e Tu não mais me seguraria pela
mão. Como Tu és o farol da minha vida, onde estiveres, quero
estar eu, porque a escuridão me
assusta e receio tropeçar nas pedras do caminho.
Sê Tu o meu pensamento, para que, pensando como Tu pensas, tenha eu ﬁxado na mente
um só objetivo: amar a Deus e
todos os irmãos. Sê Tu a minha
vontade, para que, renunciando-me, como tu te renunciaste, busque eu fazer somente a vontade
de Deus. Sê Tu minhas palavras,
para que não as use nunca para

o mal e, muito menos, para ofender ou magoar meus semelhantes, mas, pelo contrário, que eu
as tenha nos lábios para evangelização, o soerguimento, a alegria e o estímulo dos que atravessarem o meu caminho e, mais
ainda, que eu cante, como Tu no
Magniﬁcat, as eternas misericórdias do Senhor. Sê Tu os meus
ouvidos, querida Mãe, para que
os tenha sempre abertos às palavras do Evangelho, às súplicas
dos meus irmãos menos favorecidos, principalmente, às mensagens que costumas trazer para o nosso mundo, tão sofrido e
pecador. Sê o meu coração, Mãe,
para que eu possa abrigar, como
Tu, o maior amor do mundo, que
acolha, ampare e mostre ao meu
próximo o caminho da salvação,
de que és a medianeira.
Fica comigo, Maria, enquanto durar a minha vida na terra,
para que eu possa estar contigo
para sempre na Casa do Pai.
Amém.
Fonte: Informativo Rainha da
Paz

O Brasil e o mundo se chocaram diante do acidente com a aeronave que levava o time da Chapecoense para disputar uma ﬁnal
na Colômbia. Vidas interrompidas
bruscamente e uma comoção que
ultrapassa as palavras. Diante de
uma tragédia como essa pensamos no que passaram, no que sentiram, nos planos que não mais
poderão concretizar e em tudo e
todos que eles deixaram com sua
partida deste plano.
No entanto, é preciso que diante disso, também nos questionemos sobre o modo como temos
vivido. Será que estamos agindo
sabiamente, aos olhos da fé, ﬁxando nossos interesses nas coisas
que não passam ou será que, ao
contrário, temos concentrado todos os nossos esforços nas coisas
que passam e que não levaremos
conosco no dia de nossa partida?
Muitas vezes estamos tão condicionados e tão seguros de nós
mesmos que vivemos como se
existisse apenas este plano e como se os bens materiais e o sucesso deste mundo fossem o mais
importante. Fazemos prestações
a longo prazo e as vezes nos endividamos por algo que nem sequer sabemos se conseguiremos
usufruir e, em contrapartida, somos incapazes de pedir ou de dar
perdão, de dirigir um abraço, um
carinho e uma palavra boa, de estar na presença de Deus e do outro, de amar com toda a intensidade de nosso ser. E não pensamos que os bens adquiridos ﬁcarão aqui quando nós formos embora, enquanto que as boas atitudes partilhadas deixarão marcas
tão intensas e positivas, ainda que
invisíveis, a ponto de jamais serem
destruídas pela traça.
Assim como o ladrão não avisa
a hora em que chegará para o assalto, nenhum de nós saberá a hora em que será chamado desta

vida para a vida eterna. Mais importante que se munir de cercas
elétricas para se defender dos bandidos é munir-se de coragem para realizar as mudanças necessárias para vivermos mais felizes e
também fazermos mais felizes os
que convivem conosco. A mágoa
tem tanto poder quanto um disparo de arma de fogo. A dureza
de coração é mais prejudicial que
uma violência física.
Nosso corpo é apenas uma casca. Nossos sonhos só fazem sentidos se forem pensados de modo
global, para que também atinja
as demais pessoas. Nossa passagem por aqui só será válida se soubermos usar esse corpo, essa mente e esse coração que recebemos
de Deus em prol do Seu Reino.
Quando o empregado está obsoleto em sua função, ele não terá como justiﬁcar seus atos com
a chegada súbita do patrão. Não
haverá tempo hábil para tanto. Do
contrário, se está agindo como deveria agir, sem deixar nada para
trás, nada tem a temer!
Não sabemos o que o futuro
nos reserva. Como se dará nossa partida? Por mais que as pessoas recorram a ciganas, magias
e premonições, nada disso será
suﬁciente para nos livrar de nossa missão neste plano: missão
pessoal e intransferível, que deve ser realizada hoje, agora, sem
demora. Independente da forma
e do dia em que morreremos,
apenas uma coisa é certa: a morte chegará como um ladrão. E é
preciso que nos encontre devidamente preparados para realizarmos nossa passagem, na certeza de que não nos omitimos e
de que ﬁzemos o melhor que
poderíamos ter feito! Hoje foram os jogadores, amanhã seremos eu e você! Corramos, sempre alertas e conﬁantes, pois o
tempo é breve!
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Carteiras de Trabalho voltam a ser emitidas em São Lourenço;
vagas temporárias devem ser poucas este ano segundo o SINE

O jovem trabalhador de São
Lourenço recebeu uma boa notícia no último ﬁm de semana.
As carteiras de trabalho voltaram a ser emitidas na cidade.
Quem nos informou foi o coordenador do Sistema Nacional
de Emprego (SINE), Juliano Donizette Mangia. “Já estamos
emitindo Carteira de Trabalho
e convidamos toda população
que necessite do documento
para vir até nossa sede que ﬁca na Prefeitura”, convida o coordenador. A documentação

necessária para retirar é a Carteira de Trabalho é: CPF, Identidade, Comprovante de Residência e Certidão de Casamento ou Nascimento (1ª via). Para a segunda via, deve-se apresentar a seguinte documentação: Boletim de Ocorrência (em
caso de perda). Se não perdeu,
levar a Carteira de Trabalho anterior, além de habilitação (se
tiver) e título de eleitor. Juliano
explica que essas carteiras não
estavam sendo emitidas em São
Lourenço porque elas eram fei-

tas em um sistema oﬀ-line onde os dados eram gravados em
um pendrive e enviados à regional de Pouso Alegre. “Agora
fazemos em um sistema online
em que cruza todos os dados
da Receita Estadual e Federal,
SINE e INSS. Não necessitamos
mais mandar o pendrive até
Pouso Alegre. Fazemos aqui e
dentro de 15 dias a carteira chega”. Juliano ainda cita que São
Lourenço é agora a segunda cidade da região que está emitindo a Carteira de Trabalho,

Juliano Donizette Mangia, coordenador do SINE São Lourenço

depois de Caxambu. “É um sistema novo. Pode ocorrer alguns
problemas sim”, ﬁnaliza.
Vagas temporárias
Juliano também nos conta
que a expectativa da abertura
de vagas temporárias era maior.
“A crise que todo país passa
atingiu São Lourenço também,
obviamente. Sendo assim surgirão poucas vagas temporárias. Talvez aumente na segunda quinzena de dezembro. Tem
surgido mais vagas permanentes que exigem uma qualiﬁca-

ção proﬁssional. A partir do dia
15 de dezembro é provável que
surjam vagas temporárias lembrando que não depende somente do SINE, pois aqui são
vagas formais e de carteira assinada. A dica que damos é a
seguinte: procure o SINE, mas
também a rede hoteleira que
é o setor que mais emprega
temporariamente em nossa cidade”. No SINE, o trabalhador
deve levar sua Carteira de Trabalho, CPF e comprovante de
residência. “Neste cadastro,

elaboramos todo o perﬁl do
candidato à vaga, incluindo toda sua experiência. No perﬁl é
avaliado a idade, escolaridade,
experiência”. Juliano acredita
que há grandes chances de o
funcionário que conquistou uma
vaga temporária ser efetivado
pela empresa. “Depende de seu
desempenho. A principal dica
é a qualiﬁcação. A pessoa tem
que correr atrás de cursos de
especialização. Nosso município carece de mão-de-obra qualiﬁcada”, complementa e ﬁnaliza.
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Produtos da ceia de Natal estão
10% mais caros em 2016
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DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza
Para que serve o pó translúcido?

Azeite, vinho e frutas frescas estão entre itens cujos preços mais subiram em um ano, diz FGV

Preço da ceia de Natal estará salgado este ano

Com os produtos da ceia de
Natal mais caros, mas preços de
presentes mais comportados, os
brasileiros vão passar pelas festas de ﬁm de ano à míngua pelo
segundo ano seguido, conforme
projeções da Fundação Getulio
Vargas (FGV). Os produtos da ceia
estão 10,19% mais caros do que
ano passado, enquanto 57,7%
dos consumidores entrevistados
na Sondagem do Consumidor
dizem que gastarão menos no
Natal.
Conforme dados do Índice de
Preços ao Consumidor (IPC) da

FGV no período de dezembro de
2015 a novembro de 2016, uma
cesta de produtos tipicamente
usados nas ceias acumulou inﬂação de 10,19%, contra alta de
6,76% na média. Os destaques
de alta no período são o azeite
(17,52%), vinhos (16,95%) e frutas frescas (16,91%).
Já os presentes tiveram uma
inﬂação bem mais comportada.
Numa lista de 23 produtos que
inclui itens de vestuário, eletrodomésticos, livros, entre outros,
a alta de preços foi de 4,23%, no
mesmo período - abaixo da mé-

dia de 6,76%, portanto.
Ainda assim, as famílias deverão gastar menos nos presentes. Segundo um quesito especial usado no questionário da
Sondagem do Consumidor, também da FGV, 57,7% dos entrevistados pretendem gastar menos com presentes que ano passado, enquanto apenas 5,4% desejam gastar mais. Em 2015, estes porcentuais eram de 61,5%
e 5,6%, respectivamente - a pergunta é colocada na sondagem
todo ﬁm de ano.
Segundo a FGV, isso sinaliza

que a queda nas vendas de Natal em 2016 pode ser menor do
que a veriﬁcada em 2015. A notícia não é positiva, porque ano
passado já foi registrada uma
queda de 6,3% nas vendas, conforme os dados do Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística
(IBGE).
O estudo da FGV aponta ainda
que o preço médio dos presentes
de Natal, segundo as intenções declaradas pelos consumidores entrevistados, deverá ﬁcar em R$ 102,40,
considerando a média de todas as
faixas de renda. (Fonte: Estadão)

O pó translúcido tem sido um
dos produtos queridinhos dos maquiadores e das celebridades em
função do efeito natural e poderoso que dá à maquiagem. Além
disso, ele tem utilidades importantes para deixar o make mais
completo e com um ar mais proﬁssional.
Segurar a maquiagem por mais
tempo
Ao terminar de fazer a maquiagem, aplique o produto no rosto
para segurar o visual por mais tempo. O pó translúcido ajuda a deixar a make mais sequinha.
Fazer a sombra durar mais
Antes de aplicar a sombra na
pálpebra móvel, aplique um pouco de pó translúcido (pode ser com
os dedos mesmo) na região. Ele
vai agir como um primer e ajudar

a segurar o pigmento da sombra
por muito mais tempo.
Diminuir a oleosidade do rosto
A zona T (testa, nariz e queixo)
são, geralmente, as que mais concentram oleosidade, mas você pode utilizar o pó translúcido para
deixá-la com aparência sequinha
por mais tempo. Utilizando um
pincel mais cheio, aplique o produto somente nessa região, tendo
o cuidado de espalhar bem.
Deixar o batom mate
Quer transformar aquele seu
batom cremoso em mate? Depois
de passá-lo, aplique um pouco de
pó translúcido dando leves batidinhas com as pontas dos dedos.
Depois, pressione os lábios contra
um lenço de papel para retirar o
excesso
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DOM ZECA

Sucessos

A notícia é...

Formatura

maestromartins@yahoo.com.br

Aniversário

Neste dia 18, nosso grande amigo Tenente Coronel Leonel
Junqueira, estará comemorando seus 102 anos de vida.
Rogamos a Deus que lhe dê muita saúde, paz e felicidades.
Nossos aplausos ao querido Leonel!!!

Nosso abraço de felicidades,
vai para o jovem Fabrício Penedo, que no último dia 08, colou grau no ensino médio, pelo Colégio Imaculado Coração
de Maria.
Parabéns Fabrício, sucessos
na nova jornada. Brilhando sempre!!!

Nossos votos de felicidades e sucessos, ao nosso amigo Paulinho, pela ﬁlial da R Bom, inaugurada no último dia 03, na cidade de Ubatuba, Litoral de São Paulo.

Homenagem

Casamento

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

EXPEDIENTE

Jessica Heinkel e Roberto, já estão de casamento marcado.A
cerimônia acontecerá no próximo dia 20 de dezembro, na Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de São Lourenço.
Os noivos são ﬁlhos de Emilia Silvia e Vilson Osmar Heinkel,
Maria Leonel e Roberto Alves da Silva (In Memorian).

Diplomação

Parabéns ao grande Cirurgião Plástico Dr. Marcos Matias Motta, pela passagem de mais um aniversário, comemorado no último dia 09.
Felicidades, saúde e paz!!! Que Deus lhe conceda vida longa
e feliz!!!

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.

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

A Prefeita eleita da cidade de São Lourenço, Célia Shiguematsu Cavalcanti Freitas Lima, foi Diplomada no último dia 09,
pela Juiza Eleitoral da Comarca, Dra. Cecília Natsuko Miahira
Goya.A cerimônia aconteceu no Auditório da Faculdade São
Lourenço.Foram diplomados também, o Vice Prefeito, Dr. Leonardo Sanches, e os vereadores eleitos.

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.

www.sljornal.com.br

DOMINGO, 11 DE DEZEMBRO DE 2016

7

Inscrições para concurso do Feiras livres de domingo
Samu são prorrogadas
terão datas alteradas
Motivo, conforme Cissul, são adequações pedidas por Tribunal de Contas.
Candidatos podem fazer inscrições agora até o dia 9 de janeiro.

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregião
do Sul de Minas – CISSUL e o
Instituto Brasileiro de Gestão
e Pesquisa – IBGP prorrogaram as inscrições para os editais do concurso do Samu,
que terminariam nesta segunda-feira (5). Agora, as inscrições podem ser feitas até
o dia 9 de janeiro de 2017.
Com isso, as datas das provas
também foram alteradas para os dias 28 e 29 de janeiro.
Conforme nota divulgada
pelo Cissul, o motivo do adiamento é atender recomendações do Tribunal de Contas
do Estado (MG), requeridas
no dia 23 de novembro. Com
isso, serão feitas retificações
nos dois editais.
Ainda conforme a nota, os
candidatos que já fizeram suas inscrições poderão solicitar a restituição do valor da
taxa a partir do dia 7 de dezembro, caso não tenham in-

teresse em fazer a prova na
nova data agendada.
O concurso
A seleção tem o objetivo
de preencher 556 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior em 35 cidade
da região. Há dois editais com
vagas abertas para o Samu. O
primeiro edital, trata de 69
vagas com provas para Varginha . O segundo edital trata
de 487 vagas para outras cidades da região.
Entre as vagas oferecidas
estão as de aero médico, enfermeiro de aeromédico, assistente administrativo, auxiliar de regulação, condutor
socorrista, controlador de frota, enfermeiro, médico (intervencionista e regulador), psicólogo, técnico contábil, técnico de enfermagem e técnico de segurança do trabalho.
A carga horária varia de 12 a
40 horas semanais. Os vencimentos variam de R$ 880 a

R$ 7.746,90 mensais.
As inscrições estão disponíveis apenas pelo site do Instituto Brasileiro de Gestão e
Pesquisa (IBGP), que organiza
o concurso. O valor da taxa
de inscrição vai de R$ 50 a R$
180, conforme cargo desejado.
O concurso vai envolver a
aplicação de prova objetiva
de múltipla escolha, que tem
caráter classificatório e eliminatório; prova de títulos, de
caráter classificatório; e prova prática, de caráter eliminatório para os cargos de condutor socorrista, enfermeiro
e médico intervencionista e
regulador.
As provas objetivas serão
aplicadas nas cidades de Alfenas, Guaxupé, Itajubá, Lavras,
Passos, Pouso Alegre,São Lourenço e Varginha, de acordo
com a escolha feita pelo candidato no momento da inscrição. (Fonte: G1 Sul de Minas)

As feiras livres de domingo
(25 de dezembro e 1° de janeiro), no Parque Municipal Ilha
Antônio Dutra, terão suas datas alteradas para os sábados
que as antecedem (24 e 31 de
dezembro). De acordo com o
decreto nº 6.173, de 30 de novembro de 2016, que atendeu
solicitação dos feirantes, a mudança se deve ao fato de as
comemorações de Natal e Ano
Novo ocorrerem na virada de
sábado para domingo.

SÃO LOURENÇO JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA - COMARCA DE SÃO LOURENÇO SECRETARIA DA 1ª VARA - EDITAL CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.
Saibam todos quantos o presente Edital de Citação virem que, perante a 1ª Vara Cível da
Comarca de São Lourenço, corre uma Ação de RESTAURAÇÃO DE AUTOS, processo nº
0637.15.001879-3, relativos à Ação de Execução nº 0637.98.002100-9, requerida por Unibanco União de Bancos Brasileiros S/A, contra Agesilau Barbosa Magalhães e Maria Aparecida da Silva, e, pelo presente, CITA a Ré, MARIA APARECIDA DA SILVA, casada com Agesilau
Barbosa Magalhães, documento e CPF ignorados, que se encontra em lugar incerto e não
sabido, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contestar o pedido de restauração de autos. Ciente
de que, nesse mesmo prazo, caberá à parte exibir as cópias, contrafés e demais reproduções
dos autos e documentos de que disponha. E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente edital, que será publicado na Imprensa Oﬁcial do Estado de
Minas Gerais e aﬁxado no saguão do Fórum. São Lourenço, 17 de novembro de 2016. Eu, Sônia Nascimento Brito de Carvalho, Oﬁciala de Apoio Judicial, o digitei. Eu, Rosemary Aparecida Bittencourt, Escrivã Judicial, o subscrevo. Eu, Cecília Natsuko Miahira Goya, Juiza de Direito e Titular da 1ª Vara Cível, o assino.

Empresa Júnior da Faculdade Professor da Faculdade Victor Hugo
lança livro sobre liderança
Victor Hugo na USP

Alguns membros da Empresa
Junior da Faculdade Victor Hugo
(Victor Hugo Consult) estiveram
na Integravale 2016, participando do II Encontro de Empresas

Juniores na USP em Lorena. O
evento contou com mais de 16
empresas juniores do Vale do
Paraíba e Sul de Minas.
Esta iniciativa demonstra que

os alunos da Faculdade Victor
Hugo buscam sempre inovar seus
pensamentos para implementar
suas experiências nos projetos
da Empresa Júnior.

Estamos lançando o Concurso Beleza de Noiva para aquelas que não tem condições ﬁnanceiras de ter seu lindo vestido no dia mais importante de sua vida. Interessados em ajudar
com acessórios, make e cabelo ligar ou entrar em contato pelo WhatsApp: (35) 988699753.

Diogo Junqueira de Castro fazendo dedicatória

O lançamento do livro “Manual Prático dos Novos Líderes”,
aconteceu em São Lourenço, na
Faculdade Victor Hugo. O livro
foi escrito por Diogo Junqueira

de Castro, professor da faculdade e consultor de empresas
que mora e atua na região.
Com a casa cheia, o evento
contou com a presença de per-

sonalidades, familiares do autor, empresários e alunos dos
cursos de administração, pedagogia, gestão comercial e de recursos humanos.

Pelo quarto ano consecutivo, o Concurso de Beleza Infantil se transforma em Concurso Regional. O concurso reúne centenas de crianças entre 6 meses a 12 anos. Inscrições e informações pelos telefones 35 988699753 e 33311540 com Edson de Oliveira.
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