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EDITORIAL Um alerta de urgência
jornalismo@portalalternativa.com.br

Uma advertência simples
e sensata fechou a palestra
do presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, numa reunião em Montevidéu,
no Uruguai: as boas condições internacionais para as
economias emergentes “não
vão durar para sempre”. Desta vez ele deu o recado completo, ou quase, e com a ênfase necessária. Talvez pudesse ter acrescentado umas
poucas palavras: ninguém
deve perder tempo. Relatórios do BC têm repetido, há
meses, menções a um cenário internacional benigno.
As condições da economia
global têm facilitado a recuperação do Brasil e contribuído para o crescimento de
muitos outros países latino-americanos, africanos e asiáticos. Têm contribuído, também, quando os governos e
parlamentares têm juízo suficiente, para ajustes das
contas públicas e correções
de falhas estruturais. Se alguém se atrasou, deve mexer-se com rapidez, porque
ninguém pode dizer quando
o tempo vai mudar.
Goldfajn falou em Montevidéu, durante a 23.ª Reunião de Presidentes de Bancos Centrais da América do

Sul. Tratou da evolução recente e das perspectivas da
economia brasileira. Repetiu, de modo geral, informações sobre a reativação, a
inflação em queda e a redução dos juros no Brasil. Mencionou a boa posição das
contas externas, com superávit comercial de US$ 53 bilhões até setembro, reservas
superiores a US$ 380 bilhões
e ingresso de financiamento
direto equivalente a 4,2% do
Produto Interno Bruto (PIB).
Além disso, descreveu a reorientação da política econômica desde o ano passado
e expôs o programa de ajuste e de reformas.
A exposição trouxe, no entanto, uma novidade mesmo
para o brasileiro informado
sobre a economia nacional:
a advertência apresentada
com ênfase incomum no final da apresentação. O recado seria mesmo para o público sul-americano? Talvez,
mas o lembrete parece dirigido principalmente ao público brasileiro – de modo
especial aos políticos e àqueles grupos mais informados
e mais preparados para cobrar do governo e do Congresso as medidas necessárias.

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Não desanime!

A força do Espírito Santo está
em você
É nosso dever e, favorece ao
processo de salvação, levantar
nosso ânimo e coragem. Você
precisa experimentar a coragem
e a força do Espírito Santo.
Não desanime!
Se você entregou- se ao desânimo, assuma o que Deus está realizando. Diga agora: “Desânimo nunca mais! Sou uma
criatura nova, cheia de alegria,
coragem, paz, amor.” Diga para
si mesmo: “Aguente firme!”
Assim como o câncer corrói
a pessoa por dentro, o vírus HIV
retira todas as defesas do organismo, o mesmo faz o desânimo
. Ele retira suas defesas internas
e destrói você por dentro. Entretanto, é necessário que exis-

ta uma reação por parte do doente.
Não se deixe levar pelo desânimo. Daqui para frente, desânimo nunca mais.
A força do Espírito Santo está
em você. O desânimo tira sua
força, no entanto, não permita
que isso aconteça. Seja qual for
o problema, reaja.
Por mais difícil que seja a situação, mesmo que exista muito sofrimento e, ainda que, a solução do problema demore, você pode superar. A força de Deus
está em você. Decida-se segundo a vontade Dele e reaja.
Aguente firme, meu filho.
Aguente firme, minha filha!
Reaja! Enfrente! Porque Deus
está com você.
Deus o abençoe!

O presidente do BC, Ilan Goldfajn, fez uma advertência sensata: as boas condições internacionais para as economias emergentes “não vão durar para sempre”

O alerta, em linguagem
mais clara que a usada até
agora na maior parte da comunicação do BC, serve muito bem para uma situação
de incerteza crescente quanto ao ritmo das mudanças
propostas pelo governo e dependentes de aprovação no
Congresso.
A mais urgente dessas mudanças é a reforma da Previdência. Ministros da área
econômica vêm-se empenhando de modo especial
para mobilizar apoio da base governista. Enquanto isso, líderes dessa base aproveitam a situação de quase
emergência e pressionam o
Executivo, cobrando postos
no Ministério e criando ambiente para barganhas.
Ao mesmo tempo, importantes propostas encaminhadas ao Parlamento são estraçalhadas por parlamentares empenhados em atender
grupos e em cuidar da eleição. Algumas dessas propostas, como a de adiamento do
reajuste salarial do funcionalismo, são importantes para a boa execução do Orçamento do próximo ano.
Reformas e ajustes, disse
o presidente do BC em Montevidéu, são essenciais para
conseguir crescimento eco-

nômico sustentável e para
manter baixa a inflação. Essa afirmação vale para todos
os países sul-americanos,
mas é especialmente relevante no caso daqueles com
maiores desarranjos na última década, como Brasil,
Argentina e, em condições
extremas de degradação econômica, Venezuela.
A Argentina tem avançado na direção certa. O Brasil
também, mas a agenda brasileira de reformas essenciais
é especialmente ampla e,
neste momento, politicamente complicada. Esta condição
torna a advertência mais dramática. O apelo, no entanto,
embora realçado pela urgência, é um simples chamado
ao bom senso.
Telhado se conserta quando o tempo é bom. Isto é mera sabedoria popular, acessível a qualquer pessoa simples e sensata. Mas a sensatez é frequentemente esquecida tanto por administradores como por legisladores
com poder para apoiar ou
impedir boas decisões. Para
produzir o efeito necessário,
a sensatez tem de ser associada à disposição de cuidar
do interesse nacional – algo
um tanto raro em Brasília.
(O Estado de S. Paulo)

VERA GANNAM

Maria Nossa Mãe

Mensagem de
Nossa Senhora
Queridos filhos! Hoje os
convido a serem pessoas de
oração. Rezem até que a oração transforme-se em alegria para vocês e em um encontro com o Altíssimo. Ele
irá transformar seu coração
e vocês se tornarão pessoas
de amor e de paz. Não esqueçam, filhinhos, que satanás é forte e deseja desviá-los da oração. Vocês não
esqueçam que a oração é a
chave secreta do encontro
com Deus. Por isso, estou
como vocês: para conduzi-los. Não desistam da oração. Obrigada por terem
atendido ao Meu chamado.
(25-08-2017)
... convido-os a serem pessoas de oração... não desistam da oração...
Ainda me lembro da visita que Vicka fez ao Brasil,
em 13 de junho de 2017, que
aconteceu na Igreja Nossa
Senhora Achiropita, aqui em
São Paulo. Naquela tarde,
na aparição que a Vicka teve, Nossa Senhora afirmou
que teria muitas outras mensagens a nos dar, mas que
ainda não somos capazes,
nem de viver aquelas que

Ela já nos deu. Isso atesta o
porquê Dela Se tornar insistente nestes pontos elencados acima.
Quando se está em guerra, tudo muda. Comida racionada, toque de recolher,
o medo sempre constante de
bombardeios, que levam destruição e morte por onde
passam. Nós estamos em
guerra! Nossa guerra, não é
local, é mundial. Ela acontece desde que houve uma
rebelião no Céu, e os anjos
decaídos, liderados por satanás, precipitaram-se para
o abismo do inferno. Esta
guerra arrasta multidões de
almas à condenação eterna.
Nossa Senhora convida-nos, mais uma vez: “sejam
pessoas de oração, não desistam”... A oração é a chave
secreta do encontro com
Deus. Ora, se queremos ter
paz neste tempo tão atribulado, precisamos rezar, mas
rezar com o coração, com
qualidade.
Assim, estaremos no oásis em meio ao caos, seremos pessoas de amor e de
paz.
Fonte: Informativo Rainha
da Paz

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Tendências de beleza dos anos
1960 que estão com tudo

O estilo de cabelo e maquiagem adotado pelas musas da época influenciam até hoje
Não é difícil assistir a um filme da Nouvelle Vague ou folhear revistas
antigas e se pegar apaixonada pela beleza das mulheres dos anos 1960.
A boa notícia é que várias das tendências lançadas por Audrey Hepburn,
Marilyn Monroe e outras divas da época voltaram firmes e fortes!
Topete
Quase impossível ver um look de topete e logo não se lembrar de
Brigitte Bardot. Os fios loiros e volumosos da musa, que arrematava o
visual com a franja longa, é um hit copiado até hoje. A versão atual leva
menos volume no topo da cabeça, como nessa foto de Gigi Hadid, porém continua sendo uma opção chique de penteado.

Sombra marcada no côncavo
A maquiagem icônica de Twiggy foi ganhando adaptações conforme o tempo. O que antes era uma sombra preta bem demarcada no
côncavo para aumentar os olhos e dar um ar mais sexy, agora foi substituída por um esfumado menos marcado.
Corte pixie
Eternizado pela belíssima atriz Mia Farrow, este estilo de corte bem
curtinho foi revolucinário na época. “Antigamente, era mais comum
deixar o topo da cabeça com bastante volume. Hoje, o corte ganhou
um aspecto mais natura
Sobrancelhas grossas
Nadando contra a corrente de seu tempo, Audrey Hepburn ousou
ao ser uma das primeiras a desfilar com as sobrancelhas grossas. Com
os anos, a tendência foi ganhando um ar mais natural e, hoje em dia,
uma sobrancelha bem cheia e com cara orgânica é um dos tops desejos de beauté das mulheres.
Loiro platinado
Os fios claríssimo de Marilyn Monroe eram sua marca registrada –
mais o seu batom vermelho. Nos seus anos de estrelato, não era comum uma tonalidade quase branca que não fosse natural. Já hoje, até
Kim Kardashian que tem o cabelo bem escuro consegue usar a coloração e ficar linda. Um detalhe que está em alta é puxar a tonalidade do
platinado para o cinza.

Lápis branco
Anna Karina, estrela dos filmes de Jean-Luc Godard, sempre exibiu
o mais clássico do make 60’s. Uma das caracterísiticas marcantes da
atriz era o lápis branco na linha d’água. “Hoje, eles foram substituídos
pelos beges ou perolados”, explica Vito. Dessa maneira, o visual final
fica mais sutil, como o de Giovanna Ewbank, que também dispensou
o preto típico da época e optou por um esfumado marrom para finalizar a maquiagem.

Delineado gatinho
Make de olho mais amado de todos os tempos, o delineado
gatinho fez seu début lá nos anos 60. O que antes era um desenho bem grosso em toda pálpebra, como o de Bardot, atualmente é feito de maneira a se adaptar a cada formato de olho
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Operação Sanus prende cinco
pessoas em São Lourenço

SIMONE GANNAM
Falando ao Coração

A BELEZA
DA CRUZ

sigannam@yahoo.com.br

Cinco pessoas foram presas em uma operação do Ministério Público com as equipes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime
Organizado (Gaeco) que apura fraudes em licitações no
Serviço Autônomo de Água e
Esgoto (SAAE) nesta terça-feira (7). Segundo o Ministério
Público, os mandados de prisão preventiva são contra pessoas por envolvimento no crime. Os presos são: Rafaela
Maria de Souza (auxiliar administrativa), Carlos Alberto
Porto Rodrigues (engenheiro),

André Ricardo Barroso (responsável por licitações), Antônio José de Souza Filho (assessor jurídico) e Henrique
Ramon Poli de Almeida (diretor-presidente).
Durante a operação foram
apreendidos diversos documentos, aparelhos de celular,
notebook, tablets, computadores, pen-drives. “Sanus”,
palavra dada a operação vem
do latim e traduzem “limpeza
e saneamento”. Os presos são
diretores da autarquia, um
advogado e um servidor público. O grupo foi identificado

DOM ZECA
A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

pelo Ministério Público como
uma organização criminosa
de fraude a licitações e superfaturamentos em contratos.
Além das prisões, o Gaeco
cumpriu sete mandados de
busca e apreensão. A equipe
da operação esteve na casa
do presidente e diretor da
autarquia, além da sede do
SAAE.
As investigações apontaram que os servidores da autarquia interferiram em licitações para o favorecimento
de duas empresas em vários
processos como varrição de
rua, capina de rua e coleta

de resíduos sólidos.
Ainda de acordo com o Ministério Público, a direção do
SAAE tinha ligação com as empresas e manipulava as propostas de preços apresentadas. Apenas no primeiro semestre deste ano, mais de R$
700 mil de sobrepreço foram
executados em três contratos.
A Prefeitura de São Lourenço divulgou uma nota informando a exoneração de caráter cautelar de servidores da
diretoria. O SAAE informou
que respeita as determinações
judiciais e que vai colaborar
com as investigações.

Homenagem

O que significa a cruz?
Quando ouvimos essa palavra,
a primeira impressão que temos
é de algo pesado, ruim e até mesmo amedrontador. Cruz nos remete a ideia de sofrimento, condenação, tristeza, pesar e, justamente
por isso, nossa tendência é a uma
completa aversão a tudo o que se
relaciona com ela.
No entanto, é preciso que, sob
a luz do Espírito Santo e sob a intercessão de Maria, que, como ninguém, soube permanecer de pé
diante da cruz de Seu Filho, saibamos enxergar além para que possamos ver na cruz um sinônimo
de crescimento, superação e mudança. A cruz é o símbolo de nossa fé e, portanto, deve ser amada
e carregada por nós, diariamente,
em nossas pequenas lutas cotidianas, com alegria, esperança e certeza de que só através dela poderemos experimentar uma renovação constante, morrendo para nosso próprio egoísmo e renascendo
para um exercício de doação aos
que nos são mais próximos.
Não há quem não tenha cruzes
em seu caminho. Mas o que seria
de nós sem elas? As cruzes nos
ensinam a ser mais gente, a reconhecermos nossa fraqueza humana e a necessidade infinita de buscar a Deus cada vez mais. Elas nos
mostram como somos frágeis e o
quanto ainda precisamos crescer
espiritualmente para compreendermos o que Jesus fez por amor
a nós, quando se entregou a fim

de que fôssemos libertos e salvos.
Olhe para a cruz de Cristo e veja nela a grandeza de representar
tanto uma dimensão vertical, que
liga o homem a Deus, com uma
dimensão horizontal, que liga um
ser humano a outro, na prática
constante do perdão, da renúncia,
da doação,da paciência,da compreensão e do comprometimento
com o outro, sentimentos que devem estar presentes em todos os
nossos relacionamentos, a fim de
que sejam sólidos e verdadeiros,
resistentes às tempestades, fundamentadas na Rocha.
A Cruz simboliza a misericórdia
de Deus para conosco e deve também representar a nossa misericórdia para com o outro, que não
é exatamente como gostaríamos
que fosse, assim como nós também não somos exatamente o se
espera de nós!
Jesus disse a seus discípulos
e diz a nós hoje: “Quem quiser
me seguir que tome a sua cruz
e siga-me!” Nestas palavras está o chamado que Ele nos faz a
amarmos nossas cruzes que nos
são fonte de bênçãos e de amor.
O mundo carece que acreditemos e vivamos esta verdade,
pois, caso contrário, na busca
por uma vida sem problemas,
sem dificuldades e de relacionamentos perfeitos, jamais poderemos progredir e nem ao
menos exercitar os valores cristãos. Entendamos e vivamos ,
sem medo, a beleza da cruz!

Falecimento

Falecimento

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

EXPEDIENTE

Comunicamos com pesar, o falecimento de Rosa Maria Noronha de Castro, ocorrido no último dia 1º.
Deixamos aqui registrado nossas condolências a todos os familiares, em especial a seus irmãos, netos, seu esposo Paulo
Dia 19 próximo, domingo, 19:00 horas, na Basílica de São
de Castro (Paulinho Contador), seus filhos: Fernando, Paulinho Lourenço, Missa em Ação de Graças pelo Primeiro Aniversário
e Deise.
de Ordenação Presbiteral do Padre José Rodrigo. Todos estão
Que a misericórdia de Deus, seja o bálsamo necessário para convidados!!!
aliviar a dor da separação. Paz a sua alma!!!
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.

Com pesar comunicamos o falecimento de Valéria Conti, falecida dia 04 último.
Nossos sentimentos aos familiares, em especial a suas irmãs:
Vera, Vânia, Virginia e Vanize.
Deus console a todos!!! Paz a sua alma!!!

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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Juiz determina quebra de sigilo bancário
do ex-prefeito Tenório Cavalcanti
O juiz Ronaldo Ribas da Cruz
determinou que houvesse a
quebra de sigilo bancário de
todas as contas de depósitos,
poupança, contas de investimentos e outros bens, diretos
e valores mantidos em Instituições Financeiras no período de
1º de janeiro de 2017 e 25 de
outubro de 2017 do ex-prefeito Natalício Tenório Cavalcanti Freitas Lima e outras pessoas e empresas que foram investigadas na Operação Sanus:
Henrique Ramon Poli de Almeida, Carlos Alberto Porto Rodrigues, Lucem Soluções Corporativas LTDA, SAAE São Louren-

ço, Carri Carvalho e Ribeiro
Transportes LTDA, Port Side Comércio de Roupas EIRELI-ME,
Denival Ferreira Júnior, Bruno
Alves Rodrigues e Raimundo
Nonato da Silva.
Cinco pessoas foram presas
em uma operação do Ministério Público com as equipes do
Grupo de Atuação Especial de
Combate ao Crime Organizado
(Gaeco) que apura fraudes em
licitações no Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE)
nesta terça-feira (7). Segundo
o Ministério Público, os mandados de prisão preventiva são
contra pessoas por envolvimen-

to no crime. Os presos são: Rafaela Maria de Souza, Carlos
Alberto Porto Rodrigues, André
Ricardo Barroso, Antônio José
de Souza Filho e Henrique Ramon Poli de Almeida (diretor-presidente).
Após a liberdade da auxiliar
administrativa Rafaela Maria
de Souza presa na Operação
Sanus, o ex-prefeito e marido
da atual prefeita Natalício Tenório Cavalcanti Freitas Lima
entrou com um pedido de habeas corpus para a liberação
dos demais envolvidos que estão presos.

Nova lei trabalhista
entra em vigor

Há alterações em pontos como férias, jornada de trabalho, remuneração e plano de carreira.
Mudanças valerão para todos os contratos de trabalho vigentes, tanto antigos como novos.
Quatro meses após ser san- legislação em pontos como jor- nada as atividades de descancionada pelo presidente Mi- nada de trabalho, intervalo, so, lanche, interação com cochel Temer, entra em vigor no plano de carreira, home office, legas, higiene pessoal, troca
sábado (11) a nova lei traba- licença maternidade e pater- de uniforme, tempo gasto no
lhista, que traz mudanças na nidade, trabalho intermitente trajeto ou período que o emConsolidação das Leis do Tra- e remuneração por produtivi- pregado buscar proteção na
balho (CLT). As novas regras dade.
empresa em caso de enchenvalerão para todos os contraFérias
tes ou violência nas ruas, por
tos de trabalho vigentes, tanTrabalhador de qualquer exemplo.
to antigos como novos, segun- idade poderá tirar até três féTrabalho intermitente
do o Ministério do Trabalho. rias por ano, desde que um dos
A nova lei prevê o trabalho
As alterações mexem em períodos seja maior que 14 intermitente, que é pago por
pontos como férias, jornada, dias e os outros dois tenham, período trabalhado. Quem traremuneração e plano de car- no mínimo, 5 dias cada um. As balhar nessas condições terá
reira, além de implantar e re- férias não poderão mais co- férias, FGTS, previdência e 13º
gulamentar novas modalida- meçar nos dois dias que ante- salário proporcionais. O trabades de trabalho, como o home cedem um feriado ou nos dias lhador receberá o chamado
office (trabalho remoto) e o de descanso semanal, geral- salário-hora, que não poderá
trabalho intermitente (por pe- mente aos sábados e domin- ser inferior ao mínimo nem ao
ríodo trabalhado).
gos.
dos profissionais que exerçam
Contribuição sindical
a mesma função na empresa.
O projeto engloba ainda muO pagamento da contribuiHome office
danças nos processos traba- ção sindical, que equivale a um
No home office ou teletralhistas e no papel dos sindica- dia de trabalho, não será mais balho, não haverá controle de
tos, tornando mais rigoroso o obrigatório. O desconto dessa jornada, e a remuneração sequestionamento de direitos contribuição se dava no salá- rá por tarefa. No contrato de
trabalhistas na Justiça e reti- rio de março e era paga em trabalho deverão constar as
rando a obrigatoriedade de abril.
atividades desempenhadas,
pagar a contribuição sindical.
Homologação
regras para equipamentos e
A homologação da rescisão responsabilidades pelas desA nova lei não altera, no en- de contrato de trabalho pode- pesas. O comparecimento às
tanto, questões relacionadas rá ser feita na empresa, aca- dependências do empregador
ao salário mínimo, 13º salário, bando com a obrigatoriedade para a realização de atividades
seguro-desemprego, benefí- de ocorrer nos sindicatos ou especificas não descaracteriza
cios previdenciários, licença- nas Superintendências Regio- o home office.
-maternidade e normas rela- nais do Trabalho.
Demissão consensual
tivas à segurança e saúde do
Jornada 12x36
Haverá a possibilidade de
trabalhador.
Será permitida a jornada em acordo na rescisão de contraAlguns pontos da nova lei um único dia de até 12 horas, to, com pagamento de metade
poderão ser colocados em prá- seguida de descanso de 36 ho- do aviso prévio e da multa de
tica imediatamente, a partir ras, para todas as categorias, 40% sobre o FGTS. O empredeste sábado. Um deles é que desde que haja acordo entre gado poderá ainda movimeno período que o empregado o empregador e o funcionário. tar até 80% do valor deposigasta no trajeto de casa até o
Jornada parcial
tado na conta do FGTS. No entrabalho em transporte ofereOs contratos de trabalho tanto, não terá direito ao secido pela empresa, que não poderão prever jornada de até guro-desemprego.
será mais computado na jor- 30 horas semanais, sem posGorjetas e comissões
nada.
sibilidade de horas extras, ou
Comissões, gratificações,
Outras mudanças previstas até 26 horas, com até 6 horas percentagens, gorjetas, prêprecisarão ser negociadas en- extras, pagas com acréscimo mios, ajuda de custo como autre trabalhadores e empresas, de 50%.
xílio-alimentação, diárias para
seja individualmente ou por
viagem e abonos não precisam
Intervalo
meio dos sindicatos, como féO intervalo dentro da jor- mais integrar os salários e, conrias e banco de horas.
nada de trabalho poderá ser sequentemente, não incidirão
A nova legislação não vale negociado, desde que tenha sobre o cálculo dos encargos
para contratos que não são re- pelo menos 30 minutos em trabalhistas e previdenciários,
gidos pela CLT e têm contra- jornadas superiores a 6 horas. como FGTS e INSS.
tação à parte que, segundo o
Banco de horas
Remuneração por produtiMinistério do Trabalho, são
A compensação das horas vidade
específicos e cerca de 1% do extras em outro dia de trabaO pagamento do piso ou satotal, como os servidores pú- lho ou por meio de folgas po- lário mínimo não será obrigablicos e autônomos.
derá ser negociada entre em- tório na remuneração por proLeia também: Governo fará presa e empregado, desde que dutividade, e trabalhadores e
ajustes na lei que começa a ocorra no período máximo de empresas poderão negociar
vigorar neste sábado
seis meses. O empregador que todas as formas de remuneVeja abaixo os principais deixar de dar as folgas no pra- ração que não precisam fazer
pontos da CLT que mudarão zo terá de pagar as horas ex- parte do salário.
com a nova lei:
tras, com acréscimo de 50%.
Plano de carreira
Acordo coletivo
Higiene e troca de uniforme
O plano de carreira poderá
Convenções e acordos coA empresa não precisará ser negociado entre patrões e
letivos prevalecerão sobre a mais computar dentro da jor- funcionários sem necessidade

de homologação nem registro
em contrato, podendo ser mudado constantemente, mas somente para quem recebe salário mensal igual ou superior
a duas vezes o limite máximo
dos benefícios do INSS (R$
11.062,62).
O recurso da arbitragem poderá ser usado para solucionar
conflitos entre os empregadores e os funcionários que recebem esse valor. Já para quem
ganha menos que R$ 11.062,62,
o plano de cargos e salários
continuará a ser negociado por
meio dos sindicatos.
Equiparação salarial
A equiparação salarial poderá ser pedida quando trabalho é prestado para o mesmo estabelecimento, ou seja,
empregados que exercem a
mesma função mas recebem
salários diferentes não poderão pedir a equiparação quando trabalharem em empresas
diferentes dentro do mesmo
grupo econômico. Não haverá
ainda possibilidade de fazer o
pedido argumentando que um
colega conseguiu a equiparação via judicial.
Ações na Justiça
O trabalhador que faltar a
audiências ou perder ação na
Justiça terá de pagar custas
processuais e honorários da
parte contrária. Haverá multa
e pagamento de indenização
se o juiz entender que ele agiu
de má-fé. No caso de ações por
danos morais, a indenização
por ofensas graves cometidas

pelo empregador deverá ser
de no máximo 50 vezes o último salário contratual do trabalhador. Será obrigatório ainda especificar os valores pedidos nas ações na petição inicial.
Termo de quitação
Será facultado a empregados e empregadores firmar o
chamado termo de quitação
anual de obrigações trabalhistas perante o sindicato da categoria. No termo serão discriminadas as obrigações cumpridas mensalmente tanto pelo empregado quanto pelo empregador.
Caso o empregado queira
questionar algo na Justiça depois, terá de provar as irregularidades alegadas na ação,
com documentos e testemunhas.
Terceirização
Haverá uma quarentena de
18 meses que impede que a
empresa demita o trabalhador
efetivo para recontratá-lo como terceirizado. O terceirizado deverá ter as mesmas condições de trabalho dos funcionários da empresa-mãe, como
atendimento em ambulatório,
alimentação em refeitório, segurança, transporte, capacitação e qualidade de equipamentos.
Autônomos
A nova lei prevê que as empresas poderão contratar autônomos e, ainda que haja re-

lação de exclusividade e continuidade, não será considerado vínculo empregatício.
Gestantes
As gestantes e lactantes
poderão trabalhar em atividades de grau mínimo e
médio de insalubridade, a
não ser que apresentem atestado emitido por médico de
confiança que recomende o
afastamento delas durante
a gestação ou lactação.
Validade das normas coletivas
Os sindicatos e as empresas poderão definir os prazos de validade dos acordos
e convenções coletivas, bem
como a manutenção ou não
dos direitos ali previstos
quando expirados os períodos de vigência. E, em caso
de expiração da validade,
novas negociações terão de
ser feitas, pois o que havia
sido estabelecido em convenções ou acordos perde
a validade imediatamente.
Plano de Demissão Voluntária
O trabalhador que aderir
ao plano de demissão voluntária (PDV) dará quitação
plena e irrevogável dos direitos referentes à relação
empregatícia, ou seja, não
poderá pedir na Justiça do
Trabalho os possíveis direitos que perceba depois que
foram violados.
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MP quebra sigilo de grampos telefônicos
de suspeitos de fraude no SAAE
Grupo é suspeito de interferir em licitações e já teria gerado rombo de R$ 760 mil em contratos.
O Ministério Público suspendeu o sigilo dos grampos telefônicos dos cinco funcionários
do Serviço Autônomo de Água
e Esgoto (SAAE) de São Lourenço suspeitos de participarem
de um esquema de fraude em
licitações. Eles são investigados
pelo superfaturamento de cerca de R$ 760 mil em contratos.
Em uma conversa gravada
pelo MP, o diretor institucional
do SAAE, André Ricardo Barroso, faz o que seria um pedido
para que a funcionária de uma
empresa da família dele fraude
o valor da proposta de licitação, segundo o ministério.
Barroso: "Eu já recebi o e-mail aqui, só que, olha só, não
tem para eu preencher os valores. É pra quê? fazer uma proposta”?
Funcionária: "Não, não precisa preencher não. Faz só uma
propostazinha, coloca aquele
valor cheio e manda".
Barroso: "Ah, então tá bom".
Funcionária: "Tá bom"?
Barroso: "Então tá bom".
Os grampos telefônicos dos
cinco suspeitos foram autorizados e ajudaram a promotoria
a levantar provas de superfaturamento em contratos do SAAE. O promotor Leandro Pannain conta que agora está trabalhando para descobrir qual
era a participação de cada um

no golpe.
"Isso para a gente já é um
indício suficiente de que eles
manipulavam realmente o preço e a licitação. Até porque esse mesmo diretor confessou
aqui para a gente ontem que
ele era consultor dessa empresa que ganhava as licitações",
afirma o promotor.
As investigações começaram
há sete meses. Segundo o Ministério Público, o grupo manipulava as propostas de preços apresentadas pelas empresas nas licitações para escolher
a vencedora. Duas empresas
teriam sido beneficiadas pela
fraude.
O Saae é o responsável pelo
serviço de limpeza em São Lourenço. Desde março desse ano,
a empresa Lucem Plural opera
na cidade fazendo capina, varrição e coleta do lixo. Ela é apontada como uma das beneficiadas no esquema. O gerente
operacional, Laércio Júnior, não
quis gravar entrevista, mas disse que a empresa participou
regularmente das licitações e
que vai aguardar as investigações.
O Ministério Público apontou também que a empresa
Carri, que presta serviço de
transporte de limpeza na cidade, estaria envolvida no esquema. "Nós mandamos uma car-

ta precatória para a comarca
de Brumadinho. E o Ministério
Público esteve onde a empresa se dizia existir e ali é uma
residência", disse Pannain.
O atendimento no prédio do
Saae em São Lourenço aconteceu normalmente nesta quarta-feira (8). A prefeitura publicou ontem mesmo a nomeação
do novo diretor do órgão, Daniel Donato Nunes, depois que
o ex-diretor, Henrique Ramon
Poli de Almeida foi preso na
operação e exonerado. O advogado de Almeida disse que
não há provas de que o cliente
dele tenha participação na suposta fraude e que vai pedir a
revogação da prisão preventiva.
"A prisão preventiva foi decretada especificamente por
uma suposta obstrução de justiça. Obstrução essa caracterizada pela pressão sobre funcionários, eventuais testemunhas do Ministério Público, mas
que agora desaparece diante
da exoneração do Dr. Henrique",
afirma Fernando Xavier.
Além de Almeida, outros
quatro funcionários estão presos: Carlos Alberto Porto Rodrigues, engenheiro do Saae,
Rafaela Maria de Souza, auxiliar administrativa, André Ricardo Barros, diretor institucional da autarquia e Antônio Jo-

Auxiliar administrativa presa na Operação
Sanus tem liberdade concedida
A auxiliar administrativa Rafaela Maria de Souza presa na
Operação Sanus teve sua liberdade provisória concedida pelo juiz Ronaldo Ribas da Cruz.
Os demais investigados continuam presos preventivamente:
Henrique Ramon Poli de Almeida (diretor), Antônio José de

Souza Filho (assessor jurídico),
Carlos Alberto Porto Rodrigues
(engenheiro) e André Ricardo
Barroso (responsável por licitações).
Em liberdade provisória, Rafaela terá a obrigação de comparecer a todos os atos do processo, estará proibida de au-

sentar-se da Comarca por prazo superior de 30 dias, sem ordem judicial, devendo, para
isso, informar o juízo em tal
caso. Também deverá ser obrigada a manter atualizado seu
endereço, devendo ser comunicada qualquer mudança.

"MOVIMENTO MÃE PEREGRINA DE SCHOENSTATT"

No mês da festa da querida
Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, precisamente no dia 18 de Outubro
-"Dia da Aliança de Amor", na Santa Missa celebrada ás 18h por Padre Luiz Paulino Grilo, encerramos
o "Ano Nacional Mariano" e agradecemos as inúmeras Graças e
Bênçãos derramadas sobre todas
as famílias de São Lourenço e também do nosso Brasil. Padre Paulino, em sua Homilia exaltou o trabalho dos Santos(as) Missionários(as),
dentre eles:São Lucas-Evangelista
e Padroeiro dos Médicos- que vi-

veu o Evangelho e levou a Palavra
de Deus ás pessoas nas Comunidades. Também mencionou "Maria"- Discípula e Missionária; destacando a Mãe Rainha, nesse dia
dedicado à "Ela" . Incentivou e reforçou a responsabilidade das Coordenadoras e Missionárias na evangelização das Famílias que recebem
a visita mensal da Mãe Rainha em
seus lares. Após a Comunhão
toda a "Assembleia", juntamente
com o Padre Celebrante rezou a
Oração da Celebração da Aliança
de Amor e nos consagramos à Nossa Senhora. Em seguida, para a

"Renovação da Coroação",ao som
da música "Perfeito é quem te criou"
na vóz da devota Leila, estando ao
redor do altar , o Celebrante, Coordenadoras, Missionárias e anjinhos homenagearam a Mãe Rainha com canto, palmas,vivas e chuva de pétalas de rosas. Padre Paulino encerrou a celebração com a
Bênção Final e todos pousaram
para as fotos. Deus seja louvado
por mais essa bela homenagem
realizada para nossa querida e amada Mãe Rainha. Amém! Aleluia!
Dalila Mércia Barbosa Maciel Coordenadora de Cidade.

sé de Souza Filho, assessor jurídico.
A promotoria acredita que
haja mais envolvidos no golpe.
"Nós estamos peneirando agora para saber a extensão disso,
mas com certeza nós temos outros envolvidos. E agora a investigação é que vai dizer disso", diz o promotor.

Um sexto suspeito de participar da fraude, o advogado
Eduardo Bitencourt Pereira, se
apresentou hoje no Ministério
Público e vai cumprir prisão
preventiva domiciliar por problemas de saúde.
A Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB) informou que já

entrou com pedido de relaxamento da prisão dele e do assessor jurídico do Saae, Souza
Filho. Os advogados de Carlos
Alberto Porto Rodrigues, André
Ricardo Barroso e Rafaela Maria de Souza não foram localizados. (Texto: G1 Sul de Minas)

Crise no governo Célia: secretários
pedem exoneração

Após a operação Sanus que prendeu preventivamente funcionários do Serviço Autônomo de
Água e Esgoto (SAAE) por suspeita de fraudes em licitações, o governo Célia começou a perder
seus principais titulares do secretariado que vieram a pedir exoneração. São eles: Erich Mathias
(Turismo e Cultura), Vinícius Fernandes Villela (Indústria, Comércio e Agricultura) e Cid Pinheiro
de Oliveira (Saúde/Consórcio).

Câmara aprova alteração de lei
para garantir permanência do Tiro
de Guerra em São Lourenço
Com a alvorada turbulenta da
última terça-feira (07/11) uma
importante decisão da Câmara
Municipal de São Lourenço quase passou desapercebida: A alteração na lei para garantir as
despesas de habitação do chefe
do Tiro de Guerra na cidade. A
instituição militar estava ameaçando fechar as portas e deixar
de existir na estância hidromineral, após receber a notícia que
por força de uma lei municipal,
a administração pública não mais
poderia arcar com estas despesas.
Diante do impasse, o caso foi
destaque da sessão ordinária
ocorrida na noite de segunda-feira (06/11) foi a votação da
proposta de emenda à Lei Orgânica 55/207. Aprovado por unanimidade em primeiro turno, o
texto acrescenta o parágrafo 5º
ao artigo 27, autorizando expressamente o Poder Executivo a celebrar convênio com o Ministério da Defesa para o custeio da
moradia de militares. No entanto, a medida ainda não está valendo e o documento vai retornar à Casa Legislativa.
O advogado da Câmara, Iago
Pereira de Carvalho, explica que

o texto, por sua natureza, precisa ser avaliado mais de uma vez:
“As propostas de emenda à Lei
Orgânica Municipal possuem um
processo legislativo diferenciado, previsto na Constituição Federal, que consiste na votação
em dois turnos. Em ambos é necessária a aprovação de 2/3 dos
vereadores, com o interstício mínimo de dez dias entre as sessões”.
A proposta, que entrou em
pauta em 23 de outubro, poderá ser votada em segundo turno
só a partir de 17 de novembro.
Se aprovada, entrará em vigor.
O documento foi assinado pelos
treze vereadores. “Nós queremos que o Tiro de Guerra continue aqui em São Lourenço. Então entramos com essa emenda,
que dá a legalidade necessária
para a Prefeitura efetuar o pagamento da moradia do Chefe
de Instrução”, esclarece o presidente da Casa Legislativa, Agilsander Rodrigues da Silva.
Outras pautas do Expediente:
Durante a 35ª sessão ordinária, cinco vereadores entraram
com requerimentos. O primeiro
deles, de autoria de Waldinei Al-

ves Ferreira (PV), refere-se ao
novo conjunto habitacional de
casas populares. Ele questionou
onde será a obra e se o sorteio
dos terrenos já foi realizado.
Orlando da Silva Gomes (PRB)
apresentou dois requerimentos.
O de número 142/2017 teve o
apoio de Agilsander (PSD). O documento solicita à Prefeitura a
cópia dos processos licitatórios
de contratação das empresas
responsáveis pelos serviços de
coleta de lixo e varrição, poda
de árvores e capina. O outro texto questiona o Executivo sobre
o atendimento à população no
Pronto Socorro, orçamento, folha de pagamento e situação dos
funcionários.
Já Evaldo José Ambrósio (PROS)
pediu que a Prefeitura esclarecesse a situação da aquisição de
um terreno de 2.200 m², do Hospital da Fundação da Casa de Caridade, no bairro São Lourenço
Velho. Segundo o vereador, é interesse da instituição repassar
o lote, onde se poderia construir
uma praça, creche e academia
ao ar livre. O requerimento continuará a ser discutido na próxima sessão devido ao fim do tempo regimental.
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Campanha estadual incentiva cuidados
de saúde entre os homens
Novembro é o mês dedicado a alertar a população masculina sobre a necessidade de manter um cuidado permanente com a saúde

A Secretaria de Estado de
Saúde de Minas Gerais (SES-MG)
dedica o mês de novembro para alertar a população a respeito da importância dos cuidados
que envolvem a Saúde Integral
do Homem no Sistema Único
de Saúde (SUS).
Com o conceito “O sempre
é o momento ideal para cuidar
da sua saúde”, a SES-MG desenvolveu uma campanha que enfatiza que os homens também
têm direito a uma saúde integral e com ações de cuidados
que considere as especificidades, singularidades e a diversidade de seu gênero.
“É mais do que uma campanha de conscientização, é uma
forma de alertar, orientar e conscientizar a população masculina
a cuidar de sua saúde. Colocamos ênfase na prevenção e no
diagnóstico precoce do câncer
de próstata que é um assunto
de grande importância e que
nem sempre é tratado com a
devida atenção pelo homem. É
uma forma de ‘quebrar’ barreiras e orientar a população masculina a procurar por uma Unidade Básica de Saúde”, diz a diretora de Políticas de Atenção
Primária à Saúde da SES-MG,
Mayla Magalhães.
No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum
entre os homens. Em sua fase
inicial, o câncer da próstata tem
evolução silenciosa. Muitos pacientes não apresentam nenhum
sintoma ou, quando apresentam, são semelhantes aos do
crescimento benigno da próstata (dificuldade de urinar, necessidade de urinar mais vezes
durante o dia ou à noite). Na
fase avançada pode provocar
dor óssea, sintomas urinários
ou, quando mais grave, infecção generalizada ou insuficiência renal.
Além disso, a idade é um fator de risco importante para o

câncer de próstata, uma vez que
tanto a incidência como a mortalidade aumenta significativamente após os 50 anos. Pai ou
irmão com câncer de próstata
antes dos 60 anos pode aumentar o risco de se ter a doença
de 3 a 10 vezes comparado à
população em geral, podendo
refletir tanto fatores genéticos
(hereditários) quanto hábitos
alimentares ou estilo de vida de
risco de algumas famílias.
Ao observar qualquer um
desses sinais é necessário procurar um serviço de saúde do
SUS imediatamente. Em Minas
Gerais existem 34 Centros de
Alta Complexidade em Oncologia (Cacon) e Unidades de Alta
Complexidade em Oncologia
(Unacon), que atendem pacientes de todo o estado. São pontos de atenção responsáveis pela assistência aos cânceres específicos da área de saúde sexual e reprodutiva tanto da mulher quanto do homem (mama,
colo de útero, próstata e pênis).
Homem também se cuida
Uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde mostrou que
31% dos homens brasileiros não
têm o hábito de ir ao médico e,
quando o fazem, 70% tiveram
a influência da mulher ou de filhos. Por isso, um dos objetivos
da campanha é convencer os
homens de que o cuidado com
o corpo e com a saúde não tem
gênero. E que é um direito se
cuidar também.
A maioria dos homens tem
dificuldade com o assunto, deixando a saúde para o segundo
plano por receio de que suas
preocupações sejam confundidas com sentimentos considerados pouco masculinos como
fraqueza, medo, ansiedade e
insegurança. Porém, o adoecimento pode acometer a todos.
Mayla explica que pequenas
atitudes podem fazer uma grande diferença para a saúde. “Uma

alimentação balanceada, à base de frutas, legumes, verduras
e cereais e atividades físicas regulares são importantes para
uma vida mais saudável”, reforça.
A Organização Mundial de
Saúde (OMS) recomenda que
as pessoas adotem níveis adequados de atividade física ao
longo de toda a vida. O ideal é
que todo mundo realize pelo
menos 150 minutos por semana.Ações como subir dois ou
mais andares de escada, realizar deslocamentos caminhando
para visitar os amigos, participar de atividades lúdicas, utilizar bicicleta para o trajeto até
a padaria, dentre outros, são
alternativas de atividade física
e contribuem para o indivíduo
manter-se ativo.Os momentos
de lazer também podem ser utilizados para a prática de atividades físicas, por exemplo: jogar bola, andar de bicicleta ou
praticar algum esporte. Conheça a playlist da SES-MG para estes momentos, acesse: http://
www.saude.mg.gov.br/component/gmg/page/1662-saude-do-homem-2017.
Gravidez é coisa de homem
A paternidade é um momento de alegria na vida de muitos
homens. A chegada de um bebê pode representar um momento emocionante. Por isso,
é muito importante o envolvimento masculino no acompanhamento do pré-natal, no parto e no pós-parto. Esse envolvimento cria e/ou fortalece o
vínculo do futuro pai ou parceiro com o filho.
O pré-natal do parceiro, também conhecido como o check-up masculino, faz parte das
ações da Política Nacional de
Saúde do Homem do Sistema
Único de Saúde (SUS). Além dos
exames de sorologia, as equipes
de saúde que recebem os parceiros podem aproveitar para

EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Oficial Interino do Serviço Registral de Imóveis da Comarca de São Lourenço/MG, com
endereço na Rua Dr. Melo Viana, n° 307, Centro, inscrito no CNPJ n° 21.409.354/0001-34, com
base no parágrafo 4°, do Art. 26 da Lei n°. 9.514/97, vem INTIMAR VANESSA CONSTANTINO
DE ALMEIDA, brasileira, solteira, inscrita na identidade n° 111648192-SSP-RJ, inscrita no CPF
n° 096.430.617-44, não encontrado no endereço indicado: Alameda Homero Candido da Silva, n° 135, Residencial Carioca, São Lourenço/MG), para, no PRAZO DE 15 DIAS, comparecer
nesta Serventia e efetuar o pagamento das prestações com vencimentos em 06.05.2017 a
06.07.2017 referente as parcelas de nº 025/026/027, perfazendo até a data de 25.07.2016 o
montante de R$ 8.409,63 (Valor fornecido pelo credor), bem como as vincendas, acrescidas
de juros, correção, encargos contratuais e despesas cartorárias, cujo valor total será apurado
na data do efetivo pagamento. A presente dívida é oriunda do Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel
e Outras Avenças datado de 06 de abril de 2015, contrato n° 144440850996-4, Alienação Fiduciária em Garantia( Cédula de Crédito Imobiliário) celebrado entre VANESSA CONSTANTINO
DE ALMEIDA,acima qualificado e, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com sede no setor bancário
sul, quadra 04 lotes ¾, em Brasília/DF, inscrita no CNPJ:003.60.305.0001-04 , para compra do
imóvel de n°135 com a área construída de 196,09m², situado na Alameda Homero Candido
da Silva, nesta cidade, e seu respectivo terreno, devidamente matriculado nesta Serventia, no
Livro 02, sob o n° 15.347. O não comparecimento no prazo estipulado, observadas as exigências legais, acarretará a CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE em nome do credor fiduciário, ou
seja, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Caso já tenha efetuado o pagamento ou celebrado algum
acordo junto ao credor fiduciário, favor comparecer nesta Serventia, no mesmo prazo, e apresentar os comprovantes de pagamento e/ou acordo para que possamos tomar as devidas providencias. São Lourenço / MG, 14 de setembro de 2017.
JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA
OFICIAL INTERINO
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.
Laticínio no Sul de Minas procura para admissão imediata profissional com experiência de
no mínimo 10 anos de gerencia na área Administrativa e Financeira. .
A empresa oferece salário compatível com a função, registro, plano médico extensivo à família e seguro.
Os interessados deverão entregar o Curriculum no escritório de IRAI CONTABILIDADE a Rua
1º de Abril, 163 – centro – São Lourenço, dentro do horário comercial.

sugerir a realização de exames
preventivos da próstata e cirurgias como vasectomia e fimose.
Assim que a gestante chega
ao hospital, a equipe que a recebe pergunta se o parceiro também quer participar da consulta. O obstetra que atende o casal convida o homem a fazer
alguns exames, inclusive alguns
que já fazem parte do pacote
que a grávida tem de realizar
ainda no primeiro trimestre de
gravidez. São eles: sorologia para hepatite B e C, HIV e sífilis,
além de exames de sangue para detectar presença ou não de
diabetes, verificar níveis de colesterol e medição da pressão
arterial.“Para se ter uma paternidade ativa o pai deve estar
presente em todos os momentos do filho. Durante a gestação,
precisa estar em sintonia e se preparar junto com parceira para os
dias que virão, desde antes do parto e até depois, na criação desse
bebê” disse Mayla.Pelo novo Marco Legal da Primeira Infância (Lei
nº 13.257/2016), os pais podem
prorrogar de 5 para 20 dias esse
período, desde que comprovado
o seu envolvimento com o desenvolvimento do bebê.Para ampliar
a licença, o pai deve participar de
cursos ou atividades durante o pré-

-natal e, depois, entregar um comprovante dessa atividade para a
empresa onde trabalha que, por
sua vez, deve fazer parte do projeto ‘Empresa Cidadã’, o que concede o benefício da paternidade estendida. Para saber mais sobre este assunto, clique aqui.
Homem também adoece
Mayla explica que homens e
mulheres têm diferenças causas de
morbimortalidade diferentes. E que
os coeficientes de mortalidade masculina são consideravelmente maiores em relação aos coeficientes de
mortalidade feminina.
Por isso, além de cuidados cotidianos é importante realizar visitas frequentes aos serviços de saúde para prevenir o surgimento de
doenças. Fazendo consultas preventivas, com avaliações de saúde
de forma integral.Um estudo do

Ministério da Saúde de 2012 indica
que os homens são mais suscetíveis
às doenças cardiovasculares, possivelmentepeloscomportamentosde
risco mais frequentes.Dados da SES-MG mostram que as principais notificações de doenças na população
masculina, no ano de 2017, foram
sífilis,Aids,tuberculose,hepatite,caxumba e febre amarela (dados parciais até setembro de 2017).A campanha deste ano acontece durante
todo o mês de novembro. Na internet serão publicadas séries de posts
informativos.Eohotsitewww.saude.
mg.gov.br/saudedohomem,cominformações sobre a saúde da masculina de forma integral: doenças, prevenção, entre outros aspectos, já está no ar.Eserem distribuídos para todas as regionais de saúde do Estado
deMinasGerais. (Texto:AgênciaMinas Gerais)

CENTRO ESPÍRITA “OS AUXILIADORES ESPIRITUAIS”
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ACORDO E PARA OS DEVIDOS FINS PREVISTOS NO Artigo 3º, parágrafo 1º do Estatuto, ficam os senhores Sócios Cooperadores do Centro Espírita “OS AUXILIADORES ESPIRITUAIS” convocados pelo presente edital, para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na sede da Instituição, no dia 1º de dezembro de 2017, às 19h30min (primeira convocação), para eleição do
Presidente e Conselho Fiscal para o biênio de 2018 a 2019.
Maria de Fátima Souza de Almeida – Presidente
EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Oficial Interino do Serviço Registral de Imóveis da Comarca de São Lourenço/MG, com
endereço na Rua Dr. Melo Viana, n° 307, Centro, inscrito no CNPJ n° 21.409.354/0001-34, com
base no parágrafo 4°, do Art. 26 da Lei n°. 9.514/97, vem INTIMAR JOEZAMIR MARQUES DE
ARRUDA, brasileiro, divorciado, portador da CNH n° 00138476040 DETRAN/MG, inscrito no
CPF n° 037.822.256-27, não encontrado no endereço indicado (Rua Quaresmeiras, n° 73 Pavimento superior, Orebe, São Lourenço/MG), para, no PRAZO DE 15 DIAS, comparecer nesta
Serventia e efetuar o pagamento das prestações com vencimentos em 19.12.2014 a 19.07.2017,
perfazendo até a data de 17.08.2017 o montante de R$42.144,69 (Valor fornecido pelo credor), bem como as vincendas, acrescidas de juros, correção, encargos contratuais e despesas
cartorárias, cujo valor total será apurado na data do efetivo pagamento. A presente dívida é
oriunda do Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel, Financiamento com
Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel e Outras Avenças datado de 19 de setembro de
2014, contrato n° 144407061472-2, Alienação Fiduciária em Garantia( Cédula de Crédito Imobiliário) celebrado entre JOEZAMIR MARQUES, acima qualificado e, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com sede no setor bancário sul, quadra 04 lotes ¾, em Brasília/DF, inscrita no
CNPJ:003.60.305.0001-04 , para compra do imóvel de n°73 - Subsolo, com a área construída
de 70,00m², fração ideal de 0,331, situado na Rua das Quaresmeiras , nesta cidade, e seu respectivo terreno, devidamente matriculado nesta Serventia, no Livro 02, sob o n° 26.994. O
não comparecimento no prazo estipulado, observadas as exigências legais, acarretará a CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE em nome do credor fiduciário, ou seja, CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL. Caso já tenha efetuado o pagamento ou celebrado algum acordo junto ao credor
fiduciário, favor comparecer nesta Serventia, no mesmo prazo, e apresentar os comprovantes
de pagamento e/ou acordo para que possamos tomar as devidas providencias. São Lourenço
/ MG, 18 de outubro de 2017.
JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA
OFICIAL INTERINO
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CRISTINA/MG
COMARCA DE CRISTINA/MG – VARA ÚNICA – Fórum “Dr. Fausto Dias Ferraz” – Rua João
Pessoa nº16, Cristina/MG. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 30 DIAS. A MM. Juíza de Direito faz
saber que tramita nesta Comarca o seguinte feito: Processo nº 0002457 – 47.2014.8.13.0205.
Ação: Procedimento Ordinário – Cobrança. Autor: Sírio Leal. Requeridos: TAC Indústria e Comércio de EPI Ltda e Cleiton Evaldo Mendes. Pelo presente edital, ficam CITADOS os requeridos TAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EPI LTDA, na pessoa de seu representante legal (CNPJ nº
09.458.657/0001-71) e CLEITON EVALDO MENDES (CPF nº 264.791.518-01), que se encontram
em local incerto e não sabido, para todos os termos da ação supra, e para, querendo, contestá-la no prazo legal de 15 (quinze) dias, a contar do término da fluência deste, sob as penas
da lei, advertidos que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros
os fatos alegados pelo autor. E para que chegue ao conhecimento de todos e não possam, no
futuro, alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da lei. Cristina/MG, 28 de junho de 2017. Eu, Dulce Maria Pereira
Carneiro, Escrivã Judicial subscrevo Dra. Luciene Cristina Marassi Cagnin, Juíza de Direito.
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Prefeita protocola pedido na Câmara
para que seja instituída CPI no SAAE
A P refe i ta d o m u n i c í p i o
j u n t o c o m o D i re t o r P re s i d e n te d o S A A E , p ro t o colou nesta manhã (13/11),
um documento na Câmara M u n i c i p a l d e Ve re a d o re s o q u a l s o l i c i ta q u e s e j a p o sta e m v o ta ç ã o, e m
ca ráte r d e u rgê n c i a , a s u -

VOLTA ÀS AULAS
Pensando sobre isto, me vem à memória, tempos de criança, quando ao retornar
das férias nos aguardava uma redação com o título de “Minhas Férias”, invariavelmente.
Todavia, é importante repensar as férias sob o ângulo da instituição de ensino, onde apenas
as aulas ficam em stand by. Quando falamos em férias escolares, automaticamente pensamos em escolas fechadas, quase abandonadas. Nada mais distante da realidade, principalmente se falarmos da Faculdade de São Lourenço, onde os discentes e os docentes estão
sim, afastados por alguns dias, gozando de uma justa e merecida pausa. Os demais segmentos funcionam a todo vapor, preparando o ambiente para o novo semestre.
São muitas tarefas e inúmeras atividades acontecendo diariamente para que a instituição funcione dentro do padrão de excelência a que se propõe. Trabalho silencioso, aparentemente imperceptível e feito por uma equipe altamente preparada, a quem devemos
honrar e, sobretudo agradecer.
Sem os anjos da guarda da área administrativa, não nos seria possível realizar as
atividades acadêmicas. E a Faculdade de São Lourenço tem a melhor equipe que uma coordenação de curso poderia desejar. Por isto hoje, especialmente, minhas palavras são pra
eles. Gratidão e Reconhecimento além de profundo respeito e carinho são os sentimentos
que lhes dedico. Obrigada pelo apoio e carinho de sempre. Obrigada pelo maravilhoso trabalho que realizam nos bastidores, de forma quase anônima.
Aos alunos e professores que estão retornando, sejam bem vindos a mais um semestre letivo. Que Deus nos abençoe a todos e nos permita mais um período produtivo e,
sobretudo feliz.
Silvana S. Gaspar
Coordenadora do Curso de Direito

ge stã o p a ra q u e a p re s e n te m u m re q u e r i m e nto p a ra a i n st i t u i çã o d e C o m i s s ã o Pa r l a m e nta r d e I n q u é rito (CPI). O objetivo é o
d e a p u ra r o s fa t o s re l a c i o n a d o s à re s c i s ã o c o n t ra t u a l c o m a e m p re s a
C O N S E R B R Á S M u l t i S e r-

v i ç o s Ltd a e a s c o n t ra ta çõ e s e m e rge n c i a i s d a s e m p re s a s C a r r i C a r va l h o e
R i b e i ro Tra n s p o r te l td a e
P l u ra l S e r v i ç o s Té c n i c o
Ltd a re l at i va s à c o l e ta d e
re s í d u o s s ó l i d o s , c a p i n a
e l i m p eza p ú b l i c a re a l i za d a s p e l o S A A E .
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