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Estado paga parte de dívida
com o Centro Viva Vida

O Centro Viva Vida, em São Lourenço, que passa por diﬁculdades ﬁnanceiras devido ao não repasse do Governo do Estado recebeu parte desta dívida, o que
faz com que a entidade respire melhor, mas ainda com ajuda de aparelhos. O Estado depositou ao município o valor de R$ 321.347,52. De acordo com a assessoria de imprensa de Prefeitura, o valor corresponde a uma parte da dívida do Governo do Estado com o município. O Governo do Estado ainda tem outras
dívidas com o município que entrou uma ação na Justiça. A Prefeitura pediu o bloqueio de R$ 1.941.695,18 dos cofres do Estado para resolver pendências com
o município. O Centro Viva Vida presta serviços de 24 municípios da região de São Lourenço.
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EDITORIAL
jornalismo@portalalternativa.com.br

Eduardo Cunha por muito tempo se vangloriou por ter sua própria bancada, desde quando conquistou a presidência da Câmara
em 2015. Era um baixo clero com
mais de 100 aliados de diversos
partidos políticos juntamente com
seus correligionários e colegas que
fez durante os quatro mandatos
consecutivos. A cena que se viu
no plenário da Câmara de Deputados que o caçou na última segunda-feira era, até alguns meses
atrás, inimaginável. Cunha ﬁcou
praticamente isolado e abandonado. Pouquíssimos foram os deputados que se aproximavam do
ex-presidente da Casa. Apenas
dois discursaram em sua defesa.
Esse isolamento resultou no
placar de 450 votos a favor de sua
cassação, apenas 10 contrários e
9 abstenções. O número foi bem
superior aos 257 necessários para que ele fosse cassado. Foi o
sétimo parlamentar a perder o
mandato desde 2001, quando o
Conselho de Ética foi criado. Com
a cassação, Cunha se tornou ﬁcha-suja e ﬁca inelegível até 2027.
Sem o cargo eletivo e também
sem a prerrogativa de foro privilegiado, os cinco processos que
tramitam contra o peemedebista
no Supremo Tribunal Federal (STF)
deverão ser enviados ao juiz de
primeira instância Sergio Moro,
o responsável pela Operação Lava-Jato em Curitiba. Era tudo o
que ele não queria.

De todo-poderoso a abandonado, Cunha agora se torna um
homem-bomba, com potencial
para abalar toda a classe política
brasileira. O medo de parte de
seus aliados é que, para se livrar
de punições duras, como a prisão,
o peemedebista faça um
acordo de delação premiada com
o Ministério Público Federal (MPF)
e entregue alguns de seus colegas em eventuais irregularidades.
Ele nega que fará qualquer acordo. “Quem faz delação é criminoso e eu não sou criminoso”,
repetiu após sua cassação. Cunha
pretende contar toda a história
do impeachment de Dilma Rousseﬀ relatando conversas com todos os políticos com quem conviveu neste período, inclusive o
presidente Michel Temer e um
dos seus principais auxiliares, Moreira Franco, mas nada foi gravado. “Tenho uma boa memória”,
disse o ex-deputado ao ﬁm da
sessão. Desempregado, Cunha
aﬁrma que agora pretende buscar uma editora para publicar este livro que tem vontade de escrever, com o qual ele aﬁrma que
pretende “ganhar muito dinheiro”. Depois vai pensar no que fazer.
Investigado pelo crime de lavagem de dinheiro e por corrupção, a quebra de decoro parlamentar do ex-deputado se deu
numa sessão armada na CPI da
Petrobras para que ele brilhasse.
O tiro saiu pela culatra. Foi lá que

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

O inimigo não luta contra Deus, pois sabe que não O vencerá; ele luta contra os cristãos
“Parece que as coisas estão piorando para mim depois que
comecei a seguir Deus .” E isso é verdade! O inimigo de Deus
não quer que sigamos Jesus. Quando vivemos no pecado, o demônio não se preocupa, porque somos dele; mas quando seguimos a Deus, ele vem com toda força contra nós. Por isso,
quanto mais seguirmos ao Jesus, mais o demônio vem contra
nós, e a luta deste é contra os seguidores do Senhor.
COMARCA DE SÃO LOURENÇO – EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Oﬁcial Interino do Serviço Registral de Imóveis da Comarca de São Lourenço/MG, com base no parágrafo 4º, do
Art. 26 da Lei nº. 9.514/97, vem intimar T ROMANELLI EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº. 15.490.116/0001-23, situada no
endereço Via Ramon, nº 314-Bairro Ramon e sua representante TANIA MARIA SUBTIL ROMANELLI, inscrita no CPF sob
nº 254.438.877-34, residente na Rua Wenceslau Braz, nº
475 – APTO. 801, Centro, CEP: 37470-000, para que PAGUEM,
no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da publicação
deste, as prestações vencidas e vincendas da Cédula de Crédito Bancário
(Alienação Fiduciária de Bens Imóveis-26.0152.606.0002716-18), no R.02 das Matrículas 28.234
e 28.235 do Livro 02 deste Cartório, devidamente operacionalizada na conta corrente, titulada pela devedora junto à
agência 0152-SÃO LOURENÇO/MG, do credor, mais os juros
convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições
condominiais imputáveis ao imóvel (se houver), além das
despesas de cobrança e intimação e demais despesas, nos
moldes do dispositivo no parágrafo primeiro do Art. 26 da
Lei 9.514/1997. Valor do débito em atraso em 27/07/2016:
R$129.694,40. O não cumprimento da referida obrigação
garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel
em favor do credor ﬁduciário – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
Empresa pública, com sede no setor bancário sul, quadra 4,
lotes ¾, em Brasília- DF, inscrita no CNPJ: 00.360.305/000104, por sua agência em SÃO LOURENÇO/MG. O Oﬁcial Interino: Júlio César Círio Nogueira.

ele mentiu ao dizer que não tinha
contas bancárias no exterior. As
investigações do MPF mostraram
que ao menos quatro trusts eram
controladas por ele.
A sessão contou com a presença dos 470 dos 513 deputados. Foi marcada por uma defesa
de ameaças e acusações do peemedebista contra o governo Dilma, que ele ajudou derrubar. Chamou Dilma de mentirosa, disse
que o PT coordenou a pilhagem
da Petrobras. Ressaltou que seu
processo é político e que cassá-lo é a principal bandeira de seus
adversários. “O PT quer um troféu para justiﬁcar seu discurso de
golpe”.
Pela segunda vez, Cunha ressaltou que quase 160 deputados
têm processos tramitando no STF,
assim como ele. Dessa vez, não
disse o “eu sou vocês amanhã”,
como o fez em sua defesa na Comissão de Constituição e Justiça,
em julho.
Inteligente, frio e calculista, a
ascensão de Cunha foi algo inesperado em um partido onde a
maioria de seus líderes é de coronéis da política, o PMDB, acostumado mais a acomodação e
negociação do que confronto. Em
pouco mais de uma década, deixou de ser um inﬂuente arrecadador de campanha a líder da legenda no Rio de Janeiro e em todo país. Alçado a presidente da
CCJ, depois a líder do PMDB na
Câmara, seu apogeu ocorreu em
fevereiro de 2015 quando venceu
a presidência da Câmara.
Quando passou a ser investigado pela Polícia Federal mudou
o tom contra a gestão da petista

Dilma. Rompeu com o PT e passou a atacar o Ministério Público.
Seu discurso agressivo é algo do
qual ele se arrepende, conforme
contou na última segunda-feira
ao jornal Folha de São Paulo. O
clima de tensão política piorou
quando o impeachment da presidenta passou a se tornar realidade. Pelo menos 53 pedidos de
destituição da presidenta chegaram às suas mãos. Engavetou 40.
E foi essa admissão – aceita por
vingança conforme petistas e por
evidências de crimes de responsabilidade, segundo o peemedebista – que acabou com a queda
da presidenta.
Em sua última entrevista coletiva no salão verde da Câmara,
Cunha já deu seus primeiros disparos. Chamou antigos aliados
que votaram pela sua cassação
de hipócritas, reclamou do governo Temer e aﬁrmou que Rodrigo Maia (DEM-RJ), seu sucessor na presidência da Câmara,
conduziu o processo de sua cassação de maneira equivocada,
e por isso recorrerá ao Judiciário. “Todo mundo sabe que na
verdade, há uma articulação
porque no Governo hoje tem
uma eminência parda. Quem
comanda o governo é o Moreira Franco, que é sogro do presidente da Casa. Então o sogro
do presidente da Casa fez uma
articulação que fez com que fosse feita uma aliança com o PT
e, consequentemente, a minha
cassação estava na cara”. Um
dos mais impopulares políticos
do Brasil na atualidade parece
não querer vender barato sua
queda. (Fonte: EL País)

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Vários títulos de Nossa Senhora
Na música “Todas as Nossas Senhoras”, Roberto Carlos
expressa de forma poética uma
prática comum do povo católico. Costumamos invocar a
Maria, pedir seu auxílio e proteção, com diferentes nomes.
A lista é interminável e tem
origens diferentes. Alguns títulos provêm da devoção de
institutos de consagrados: N.
S. do Rosário (Dominicanos/
as), N. S. Auxiliadora (Salesianos/as), N. S. do Perpétuo Socorro (Redentoristas), Mãe
Três Vezes Admirável (Schoensttat). Outros títulos de Maria vêm das aparições reconhecidas pela Igreja, como N.
S. de Fátima, N. S. de Lourdes,
N. S. de Salete e N. S. de Guadalupe. Há aqueles que relembram devoções que se transformaram em dogmas marianos, como Imaculada Conceição e Assunção. Para este último título, existem várias invocações. N. S. da Glória, N.
S. da Boa Viagem (para o céu!)
e N. S. da Abadia traduzem a
mesma crença: Maria já está
glorificada, de corpo e alma,
junto de Jesus na comunhão
dos Santos.
Há títulos marianos engraçados, como N. S. das Cabeças. Trata-se de uma imagem

do Brasil colonial, na qual Maria está cercada de cabecinhas
de anjos. Ou ainda N. S. do
Bom Sucesso, que era invocada pelas mulheres do parto. E também se usam títulos
marianos provenientes de momentos da vida de Maria, como N. S. de Nazaré, N. S. da
Piedade (Maria com o filho
morto no colo), N. S. das Dores (especialmente a da cruz).
E, para concluir sem terminar,
também se invoca Maria com
títulos simbólicos, sobretudo
aqueles das Ladainhas, como
“Mãe do Bom Conselho”, “Sede da Sabedoria”, “Consoladora dos aflitos”. Como se vê,
a Mãe de Jesus é chamada
com muitos títulos. Mas isso
não pode nos levar à confusão, como se fossem várias
santas diferentes. Ou que uma
delas fosse mais poderosa do
que a outra. Os vários títulos
mostram que Maria está pertinho da gente, assumindo o
rosto de muitas regiões e culturas, traduzindo o seu amor
de várias formas. No dizer de
Roberto Carlos, “Somos todos
filhos seus! Todas as Nossas
Senhoras são a mesma mãe
de Deus”.
Fonte: Revista de Aparecida

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

Armado para vencer

Imagine que a vida é uma
batalha.
Nesta batalha você é um soldado.
O soldado precisa de armas
para lutar.
Suas armas são os múltiplos
dons e talentos recebidos de
Deus.
Suas armas são, principalmente, suas escolhas, suas opções, seu modo de agir.
Sua mente, seu corpo e seu
coração, se bem direcionados,
com sabedoria, planejamento
e equilíbrio, conduzirão à vitória.
Se nem tudo depende de
você, quase tudo depende e
isso já é uma grande coisa.
Imagine que uma faca pode
ser usada para dividir uma maçã ou para tomar a maçã de
outrem.
Você pode usar sua inteligência, sua força e seu sentimento para unir ou para dissipar.
Em suas mãos está a maior
de todas as chances: a liberdade de agir.
Seu sucesso e seu fracasso

lhe pertencem.
Olhe a sua volta...
Um guerreiro de verdade não
pode ser autosuﬁciente.
Ele sabe que precisa de outros
para alcançar seu objetivo.
Ele sabe que, paralelamente
ao seu interesse, existe um interesse do grupo, um interesse comum que precisa ser preservado.
Então, o soldado inteligente
reconhsece sua necessidade de
trabalhar em conjunto.
Então, o time se completa e
as diferenças se tornam riquezas,
não barreiras.
E juntos caminham rumo ao
seu ideal. E, fatalmente, apesar
das incertezas e diﬁculdades do
caminho, podem colher os frutos
de suas escolhas.
Em sua luta diária, peça a Deus
que ilumine seus passos na melhor das direções.
Use seus dons para semear o
bem, o amor e a paz.
Aproveite a oportunidade de
conviver com seu próximo e de
aprender com ele enquanto ele
aprende com você.
E não se esqueça: você está
armado para vencer !

Simone Gannam Lage

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

A onda dos batons
diferentões
Esqueça um pouco o batom
vermelho ou aquele nude básico – a moda agora é ousar
nos lábios com cores diferentonas que prometem resultados chamativos em apenas uma
aplicação! É claro que nem todo mundo gosta de usar um
tom supervibrante de amarelo
ou verde e, por isso, existem

batons que fazem parte da cartela de cor que você pode estar
acostumada (como vermelho,
marrom, vinho e roxo) só que
em tonalidades mais escuras e
com efeitos mais dramáticos.
Pra quem não tem medo de
chegar causando, pintam opções de azul, laranja, preto, metalizados e muito mais!
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Alunos da APAE visitam
zoológico de São Paulo
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Falando Sério

CARLOS LOURENÇO

Desemprego em alta

Nossa cidade tem muitos pontos fortes, mas a geração de empregos, não é um deles! Temos visto muita gente distribuindo currículos
por toda a cidade e nada! Comércios estão fechando suas portas e
não estão aparecendo outros comerciantes para ocupar esse espaço.
Isso é muito sério e preocupante. Alguns vão falar que a culpa é da
Dilma, do Temer e da crise internacional, mas não acredito nisso! São
Lourenço, deferente de outras cidades, por ser turística tem a capacidade de superar a crise diferente das demais. Pessoas com dinheiro
viajando tem aos montes nesse país, mas buscam um destino interessante.Nossa cidade tem alguns hoteleiros que estão fazendo bem
o seu trabalho, promovendo diversos atrativos internos, para suprir
a falta de atrativos da cidade. Se fosse realizado um investimento na
construção de atrativo e na reforma e modernização dos atrativos
existentes, a cidade poderia ganhar muito em qualidade e apresentação. Com isso, muitas pessoas poderiam mudar seu destino para
São Lourenço. Assim passaríamos a gerar emprego e renda suprindo
a carência da municipalidade. Os futuros governantes da cidade deveriam colocar a geração de emprego e renda, como uma de suas
metas primordiais.

Estacionamento para Ônibus

Alunos da APAE passaram um dia divertido e diferente

Uma viagem descortinou
um novo mundo para os alunos da Escola Esperança da
Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE) de
São Lourenço.
Como parte integrante do
ensino sobre Meio Ambiente, 33 alunos visitaram o zoológico de São Paulo acompanhados de professores e
funcionários da instituição.
Eles puderam conhecer a
população de 3.200 animais
entre aves, répteis, mamíferos, anfíbios e invertebrados.
Entre eles bichos raros e nativos da Mata Atlântica: os

orangotangos, o gavial da Malásia, os rinocerontes-brancos, a ararinha-azul-de-lear,
bugios, bichos-preguiça, tatu,
tucanos-de-bico-verde, entre
outros.
Misturado aos animais existentes atualmente, os alunos
puderam conhecer os dinossauros, que viveram a milhões
de anos na Era Mesozoica. O
zoológico de São Paulo possui o Mundo dos Dinossauros
com exposição dos animais
que habitaram a terra antes
dos seres humanos.
O aluno da escola da APAE,
Valdinei dos Santos Ferreira,

DOM ZECA
A notícia é...

quer voltar no zoológico. “Os
animais que mais gostei foram os dinossauros, macacos,
leões e as cobras. Eu nunca
tinha visto esses animais de
perto. Eu gostaria que a professora Michele me levasse
novamente”, disse.
Os professores que acompanharam os alunos e desenvolveram o projeto foram Michele, Rosenilda e Patrícia.
“Esse passeio foi uma oportunidade única, pois muitos
nunca saíram de São Lourenço. Eles não queriam voltar
e o comportamento foi nota
10”, disse Raquel Pereira Ro-

cha, diretora pedagógica da
Escola Esperança.
Após o passeio no zoológico eles foram fazer um lanche no shopping. “No shopping eles lancharam no Mc
Donalds e o comportamento
não foi diferente. Ficaram encantados com o local e os produtos que lá eram vendidos,
a exemplo das roupas e sapatos. Queriam comprar tudo. O que mais nos chamou
nossa atenção na viagem foi
a surpresa das pessoas quando viram os alunos da APAE
lá no zoológico”, contou Michele Martins Abreu.

Durante anos, muita gente tem reclamado dos ônibus estacionados, por toda parte na cidade incomodando o trânsito. Durante longos anos essa é uma das grandes reclamações, mas, que graças ao
empresário e empreendedor Fabiano Pereira Paiva (Fabiano do Arroz
ou da Hercília), essa carência vai ser coisa do passado, em nossa cidade.
Fabiano é um empresário que enxerga longe e resolveu criar um
estacionamento para ônibus, caminhões e vans, com alto padrão de
qualidade. O espaço que ﬁca na Avenida Hercília Ferreira Pessoa, após
a Rua Oto Jargot, no bairro da Federal é uma área que acomodará 60
veículos, com troca de óleo, lava jato, lanchonete, salão de TV, segurança 24 horas, monitoramento de câmeras, apartamentos e sanitários. Com isso Fabiano, além de gerar emprego e renda, pretende resolver esse problema, que afeta a nossa cidade.
Deixo os meus parabéns para o Fabiano, por essa grande e valorosa iniciativa, que muito vai beneﬁciar a cidade de São Lourenço.

Um grande incêndio

Festival

maestromartins@yahoo.com.br

Aniversário
Completou mais um niver no
último dia 18, nossa grande
amiga Angela Rita Murad.
A aniversariante, nossos votos de saúde, paz e felicidades.
Que Deus a abençoe sempre!!!

É muito triste ver o estrago que o incêndio do dia 13 p.p, causou na
mata, entre o parque II e a fazenda Sharp. Um incêndio com chamas
de mais de 4 metros de altura, e que atingiu uns 300 metros de comprimento. Esse desastre foi um grande crime ambiental, pois vêm no
período, em que os bichos estão fazendo os seus ninhos.
O corpo de bombeiros chegou com rapidez e evitou que o fogo se
alastrasse para a mata da fazenda Sharp, que faz divisa com o vale
dos Pinheiros. Se o fogo não fosse contido poderia se alastrado e colocado em risco dezenas de casas.
Que os responsáveis por esse incêndio tenham noção da gravidade
do crime ambiental que cometeram!

Falecimento

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

EXPEDIENTE

Nossos sentidos pesames aos familiares de Santiago Alfradique, falecido no Rio de Janeiro, no último dia 08.
Que Deus possa confortar o coração de sua mãe
Heny Negreiros e de seu irmão Rafael.
Paz a sua alma!!!

Encontro Nacional de Orquídeas

Quinze Unidades Prisionais da Região Metropolitana de Belo Horizonte, e Região Centro Oeste do Estado, estarão participando do Festival da Canção Prisional, no próximo dia 30, na
cidade de Belo Horizonte.
Organização do Maestro José Henrique Martins, Coordenador Estadual de Atividades Socioculturais nas Prisões, da Secretaria de Estado de Administração Prisional.

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra. Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo.
Jornalista Responsável: João Vicente Nogueira. 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.

O Encontro Nacional de Orquídeas realizado pelo Núcleo Orquidóﬁlo de São Lourenço, na quadra do Parque Municipal Antônio
Dutra, entre os dias 8 e 11 de setembro foi um sucesso! Um grande
número de visitantes esteve admirando e adquirindo lindas orquídeas. As cores, os perfumes e as diversas espécies deixaram os visitantes deslumbrados.
O encontro contou com mais de 30 expositores, que trouxeram
mais de 1000 espécies, para comercialização e exposição. Hoje esse
encontro está entre os melhores de Minas Gerais.
Parabéns ao Núcleo Orquidóﬁlo de São Lourenço!

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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Entrevista com a candidata Esmeralda Paixão
O São Lourenço Jornal traz a
você, leitor, nesta edição uma
entrevista com a candidata a prefeita Esmeralda Paixão, pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Esmeralda tem 49 anos, é paulistana, psicóloga formada pela PUC
São Paulo, mãe de 2 ﬁlhos: Marília e Flávio. Residente em São
Lourenço há 20 anos, é funcionários pública municipal há 14
anos na Saúde Mental. Militante política há 34 anos sempre
esteve presente em defesa das
minorias desfavorecidas e do povo. Formada politicamente no
Curso Realidade Brasileira e militante ativa em movimento de
defesa de direitos.
Perguntada como está sendo
a campanha, Esmeralda aﬁrma
que sim aﬁrma que está sendo
muito bem recebida. “Até muito
mais do que eu esperava. Toda
as pessoas na rua param para
ouvir a gente. Trabalhamos com
militância política, não atuamos
com panﬂetagem. Contamos com
um grupo de militantes que acreditam no nosso projeto. O militante conhece nosso projeto,
partido e ideologia. A recepção
que estamos tendo está sendo
muito calorosa. As pessoas param para nos ouvir e chamam
quem está passando pela rua”,
comenta.
Esmeralda aﬁrma que acredita na vitória. “Acredito pelo diferencial da nossa proposta e
ideologia que é para o trabalhador e o povo de São Lourenço.
Vejo os olhos das pessoas brilhando ao conversar com a gente na rua. A vontade delas participarem do nosso projeto é
muito grande. Carregamos nossa bandeira e não nos escondemos, colocamos a cara a tapa.
Temos orgulho do partido que
fazemos parte. Aqueles que não
são ideologicamente se afastam
mesmo com o que aconteceu a
nível nacional com o nosso partido, mas os que realmente se
identiﬁcam com a luta da militância permanecem. Eles não
têm vergonha. As pessoas falam
que sou uma mulher de muita
coragem devido ao momento
político que o país enfrenta. A

população conhece meu trabalho e minhas batalhas”, complementa a petista.
Esmeralda também comenta
a militância de seus jovens que
a seguem. “Só trabalhamos com
a militância política. É importante esclarecer o que é uma militância. O militante é mais que
um apoiador na política. É aquele que ideologicamente tem conhecimento da campanha: domina os projetos, sabe realmente aquilo que o seu candidato
quer. Isso é um diferencial muito grande. Em 20 anos que moro aqui não vi até hoje uma militância política como a nossa.
Eu aposto muito na juventude,
pessoas com a mente aberta e
que estão comprometidas com
o processo político de verdade”,
aﬁrma Paixão.
Perguntada sobre os principais projetos do seu plano de
governo, Esmeralda Paixão diz
que são muitos e inicia pela educação. “Queremos transformar
as escolas municipais em período integral. Vamos batalhar para incluir as disciplinas de música, artes, praticar o incentivo à
leitura, além do esporte. Acreditamos que isso vá fazer um desenvolvimento muito grande nas
nossas crianças e preparar elas
para o futuro. Queremos discutir e reavaliar o método pedagógico da educação infantil para
que possamos colocar a criança
no centro da educação”, aﬁrma.
Quanto à saúde Esmeralda diz
que pretende tirar a população
da ﬁla do Sistema Único de Saúde (SUS). “Para nós é desumano.
A pessoa acordar às 4h da manhã para pegar uma ﬁla onde o
posto de saúde vai abrir às 8h é
uma atitude muito desumana
por parte do governo municipal.
E ainda, devido às senhas, o paciente pode não conseguir sua
vaga. Queremos informatizar este serviço para que a pessoa possa marcar sua consulta pela internet, depois ela vem até a consulta, agende seu exame e remarque o retorno. É uma coisa
muito simples de se fazer”, comenta a candidata. Esmeralda
também fala de um projeto pa-

Esmeralda Paixão é candidata a prefeita pelo Partido dos Trabalhadores

ra os jovens. “Queremos criar
a Casa da Juventude, onde os
jovens possam ser atendidos e
participarem diretamente da
nossa administração”, diz a petista. Outro ponto que Esmeralda gosta de frisar é m relação
ao emprego e renda. “Queremos fazer parceria com o Vale
da Eletrônica para trazermos à
cidade pequenas empresas. Vemos muitos jovens saírem daqui
porque não há emprego aqui”,
comenta. A candidata também

fala de projetos para o turismo,
um dos pontos fortes do município. “Queremos expandir as
rotas turísticas para que o turismo de São Lourenço não se
limite ao Parque das Águas e o
passeio de trem”, destaca.
Perguntada sobre o que São
Lourenço mais precisa nos dias
de hoje, Esmeralda diz que emprego e renda é prioridade, saúde, educação. “A saúde é prioritária, depois vem a educação
junto com o emprego e renda”,

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Campanha de vacinação contra
Poliomielite acontece entre os
dias 19 e 30 de setembro
A partir do próximo dia 19 será iniciada a Campanha
de Vacinação contra a Poliomielite em São Lourenço, sendo que dia 24 é o Dia Nacional. A campanha se encerra
no dia 30. Nesta fase serão oferecidas as vacinas Poliomielite (Sabin) – para todas as crianças com idade entre
seis meses a menores de cinco anos, indiscriminadamente. A segunda série de vacinas será a Pentavalente, Rotavírus, Febre Amarela, Triviral, Tetraviral, Hepatites A e B,
Pneumocócica 10 valente, Meningocócia C e DTP – somente para as crianças em atraso no cartão ou que estejam na data de receberem estas vacinas, isto é, a vacinação seletiva. Também serão aplicadas vacinas em crianças com nove anos e adolescentes de 10 a menores de
15 anos de idade que receberam a vacina HPV.
Nesta campanha, a meta estipulada pelo Ministério da
Saúde para cobertura vacinal é de 95%, correspondendo
a um total de 2.259 crianças. As vacinas serão disponibilizadas na campanha de multivacinação que acontece entre os dias 19 de 30 de setembro. Nesta ocasião, as crianças de seis meses a menores de 5 anos de idade, público
alvo para ação, serão avaliadas em relação a sua situação
vacinal. A partir dessa avaliação será atualizado o calendário vacinal. Sendo, portanto, indispensável a apresentação da caderneta de vacina da criança.
A campanha ocorrerá nas unidades de saúde: Policlínica Municipal, Centro de Saúde Vila Nova, Centro de
Saúde Vila Carneiro, Centro de Saúde Porta do Céu, Centro de Saúde São Lourenço Velho, Centro de Saúde Carioca, Centro de Saúde Canaã, Centro de Saúde Cafundó,
Centro de Saúde da Biquinha, Centro de Saúde Vila Nova,
Centro de Saúde Federal e Centro de Saúde do Bairro das
8h às 17h.

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° 21.409.354/000134, com base no parágrafo 4°, do Art. 26 da Lei n°. 9.514/97,
vem INTIMAR GABRIEL GARCIA, brasileiro, solteiro, maior,
agricultor, portador da Identidade n° M-3.907.085 SSP/MG,
inscrito no CPF n° 571.108.916-15, não encontrado no endereço indicado (Rua Lambari, n° 65, Santa Mônica, São Lourenço/MG), para, no PRAZO DE 15 DIAS, comparecer nesta
Serventia e efetuar o pagamento das prestações com vencimentos em 27.05.2016 a 27.07.2016, perfazendo até a data
de 27.07.2016 o montante de R$3.678,94 (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
27 de março de 2013, contrato n° 10125625104, Alienação
Fiduciária em Garantia celebrado entre Gabriel Garcia, acima
qualiﬁcado e Itaú Unibanco S.A., com sede em São Paulo/SP,
na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100 – Torre Olavo Setubal, inscrito no CNPJ n° 60.701.190/0001-04, para
compra do imóvel de n° 65 - Subsolo, com a área construída
de 105,02m2, fração ideal de 0,5385, situado na Rua Lambari, nesta cidade, e seu respectivo terreno, devidamente matriculado nesta Serventia, no Livro 02, sob o n° 24.801. O não
comparecimento no prazo estipulado, observadas as exigências legais, acarretará a CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE
em nome do credor ﬁduciário, ou seja, ITAÚ UNIBANCO S.A.
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, 31 de agosto de 2016.
JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA
OFICIAL INTERINO

ressalta.Em relação a divulgação feita pelo Jornal Folha de
São Paulo sobre o Ranking de
Eﬁciência dos Municípios Mineiros e a colocação de São Lourenço, Esmeralda não concorda.
“Eu discordo. Não é o que vemos por aqui. No centro realmente existe uma qualidade de
vida muito grande, mas há uma
desigualdade nos bairros mais
afastados. Quanto maior o afastamento, maior o descaso. Não
há capinas nas ruas, postos de

saúde fechados com a estrutura
pronta”, pontua.
Em suas considerações ﬁnais,
Esmeralda enfatiza que diante da
política imutável que se vê há 20
anos a estrutura atual não atendeu a demanda da população e
aí resolveu se candidatar a prefeita. “Sempre militei em favor
das causas dos menos favorecidos. Vejo que posso contribuir
muito para este processo político
e melhorar a qualidade de vida
dos são-lourencianos”, ﬁnaliza.

Memorial para Dom Othon
Motta é inaugurado

Servo de Deus, Dom Othon Motta
Foi inaugurado em Campanha um memorial em homenagem
a Dom Othon Motta, bispo reconhecido na cidade. O espaço
conta com objetos pessoais e fotos que resgatam a vida do sarcedote. A ideia de construir o memorial surgiu em janeiro de
2016, quando o processo de beatiﬁcação do bispo foi aceito
pelo Vaticano.
Othon Motta nasceu no Rio de Janeiro, mas viveu no Sul de
Minas por mais de 30 anos. Ele chegou a Campanha no dia 15
de setembro de 1959 e ali mesmo faleceu, em 4 janeiro de 1985,
aos 72 anos.
O Padre Bruno Graciano é o promotor da causa da beatiﬁcação e diz que processo é longo, mas que só do pedido ter sido
aceito o bispo já é considerado Servo de Deus, pela Igreja. “Estamos num momento de reconstrução da história de Dom Othon
Motta, então é temos de resgatar elementos que da vida dele”.
Para tornar-se santo é necessário tornar-se beato. Primeiramente, o Vaticano abre o processo de beatiﬁcação para que
determinada ﬁgura possa ser venerada a nível local, em sua
própria cidade, ou organização religiosa da qual faz parte. Depois, o beato é passível de canonização, um processo ainda mais
longo que o torna santo, honrado de maneira universal por toda Igreja. (Fonte: G1 Sul de Minas)
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XXIII Festival de Orquídeas APAE e Faculdade Victor Hugo
promovem palestras em parceria
é realizado com sucesso

Festival reuniu admiradores de orquídeas na cidade
Aconteceu entre os dias 09, 21h. No sábado (10) houve vi10 e 11 de setembro, a XXIII Ex- sitação pública e palestra sobre
posição Nacional de Orquídeas o cultivo de orquídeas. No dode São Lourenço. No dia 09 (sex- mingo (11) também houve vita-feira) ocorreu a abertura com sitação pública e oportunidade
os corais Maurício França Men- para compra de mudas ou plandes e Vozes da Cela, com regên- tas ﬂoridas. Um grande númecia do Maestro José Henrique ro de visitantes esteve admiranMartins com visitação até às do e adquirindo lindas orquíde-

as. As cores, os perfumes e as
diversas espécies deixaram os
visitantes deslumbrados. O encontro contou com mais de 30
expositores, que trouxeram mais
de 1000 espécies, para comercialização e exposição. Hoje esse encontro está entre os melhores de Minas Gerais.

57º BPM recebe cadetes para
estágio em São Lourenço

Cadetes estão bastante animados ao aprimorarem seus conhecimentos
Na manhã de terça-feira, 13
de setembro, o 57º Batalhão
de Polícia Militar recebeu três
cadetes do último ano do Curso de Formação de Oﬁciais os
quais realizarão estágio operacional para desempenho de suas funções.
Na recepção aos cadetes Sudano, Ariane e Fernando, o Maj

PM Paulo Márcio de Assis Jacinto, respondendo pelo Comando do 57º BPM, fez uma
apresentação da Unidade mostrando as peculiaridades do Batalhão e as implicações gerais
no contexto operacional face
sua localização nas divisas dos
Estados de São Paulo e Rio Janeiro. O Maj Paulo Márcio tam-

bém ressaltou a importância
do Policiamento Orientado ao
Turismo e ﬁlosoﬁa reinante na
Unidade.
Os Cadetes se apresentaram bastante entusiasmados
com a real possibilidade de aprimorarem seus conhecimentos
acadêmicos por meio da prática.

No dia 27 de agosto de 1962 a proﬁssão de psicólogo foi regulamentada no Brasil. Neste ano, então, chegamos aos 54 anos de regulamentação, ou seja, uma proﬁssão ainda
bastante jovem e que busca consolidar suas práticas, teorias e métodos, reﬂetindo sobre
seus limites e possibilidades nos espaços mais diversos de nossa sociedade. Luta-se para
gestar trabalhos com características bem nacionais, trabalhos estes que sirvam para atender às demandas de nossos cidadãos, baseando-se sempre em atuação ética e politicamente comprometida com o desenvolvimento de nossa gente.
Nos dias 25 e 26 de agosto passado, a Faculdade de São Lourenço promoveu a I Semana de Psicologia, com a ﬁnalidade de comemorar a data do dia do Psicólogo e também
reaﬁrmar seu compromisso de geradora de debates e incentivadoras de atividades culturais e acadêmicas de nível.
No dia 25, tivemos uma mesa redonda, a qual contou com a presença de psicólogos
com diferentes atuações em setores variados. Os debatedores foram arguidos pelo corpo discente do curso de Psicologia da Faculdade de São Lourenço, os quais tiveram ativa
participação na ocasião.
No dia 26, foi a vez dos próprios alunos apresentarem seus trabalhos no evento de título “Provocações”, o qual visava fomentar a reﬂexão sobre temas como educação sexual infantil, estudo sobre perversões, reﬂexões sobre mitomania (transtorno em que a
pessoa mente compulsivamente) e Psicologia Ambiental. Esta parte do evento contou
também com a presença de alunos do 4º período do curso de Enfermagem, e a interação
tornou os debates ainda mais ricos.
O saldo foi muito positivo em ambos os dias as atividades foram profícuas e agradáveis.
Parabéns, alunos da Faculdade de São Lourenço! Parabéns por seu denodo e dedicação.
Faculdade de São Lourenço.

Representantes da APAE e Faculdade Victor Hugo se reúnem

A Faculdade Victor Hugo recebeu Eduardo Gonçalves, Presidente da APAE São Lourenço,
que ministrou palestra sobre
pessoas com deﬁciências múltiplas com o tema: “O Futuro
se faz com a conscientização
das Diferenças” e a importância de sua inserção na sociedade. Algumas reﬂexões e relatos
marcaram o encontro. “Nós
precisamos a todo momento,
nos colocarmos no lugar do outro, olhar para o outro em sua
integralidade, em suas necessidades. Assim teremos a cada
dia uma sociedade melhor on-

de todos tenham as mesmas
igualdades de oportunidades,
como eu e você! ”, aﬁrmou o
Presidente da instituição.
Esteve presente como representante dos alunos assistidos,
Jorge Maciel da Silveira, o Jorginho, que com seu relato de
vida, emocionou a todos.
A palestra faz parte das comemorações dos 60 anos da
APAE de São Lourenço e da Semana Nacional da Pessoa com
Deﬁciência Intelectual e Múltipla.
Já no dia 24/08 um novo encontro da APAE de São Louren-

ço com os alunos, o Coordenador do Curso de Pedagogia,
Prof. Alfredo Carnevalli, e professores da Faculdade Victor
Hugo na sede da APAE, prestigiaram e puderam aprender
mais sobre inclusão assistindo
a palestra, “Aprendizagem da
Pessoa com Deficiência Intelectual”, ministrada pela Coordenadora Pedagógica da Federação das APAES de Minas
Gerais, Júnia Ângela de Jesus
Lima.
Momentos de aprendizagem
e emoção marcaram a semana
dos presentes. ”
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V Degusta do Senac movimenta
São Lourenço com sabores de café
Treinamentos e oﬁcinas gastronômicas à base de café são oferecidas gratuitamente na carreta-escola do Senac

Entre os dias 13 e 17 de setembro, o SenacMóvel esteve
em São Lourenço, no estacionamento do Parque das Águas,
oferecendo gratuitamente oﬁcinas gastronômicas onde o ingrediente principal foi o café.

No local, também foram ministrados treinamentos para proﬁssionais do setor como garçons, maitres, empreendedores
e demais interessados.
Comer Café foi o tema do 5º
Degusta – Festival Gastronômi-

co de São Lourenço, que visa
fomentar e desenvolver o potencial turístico do município
e da região. Além do Senac,
participam do evento 15 estabelecimentos da cidade, como
bares, restaurantes e padarias

gourmet. Dentre os pratos oferecidos nas oﬁcinas do Senac
e nos estabelecimentos foram
Strogocoﬀee, Cookie de Café,
Filé Mignon ao molho de café
com mostarda, entre outros
deliciosos pratos.

Caminhão carregado de pesticida tomba
na BR-354 e carga se espalha
Um caminhão carregado de
pesticida tombou na manhã
desta quinta-feira (15) na BR354, entre São Lourenço e Pouso Alto. Segundo a polícia, o
veículo teria perdido o con-

trole e tombado em uma curva.
Ainda conforme a polícia,
o motorista, que estava sozinho no veículo, sofreu apenas
ferimentos leves. Galões de

cinco litros do produto, que
é tóxico, ficaram espalhados
pela pista.
Uma equipe do Corpo de
Bombeiros precisou ir até o
local para a retirada da carga.

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Em conformidade com o que determina o Estatuto Social da ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES ARTESANAIS E ARTISTAS POPULARES DE SÃO LOURENÇO – MG, sediada à Rua Saturnino
da Veiga, nº 315, nesta cidade de São Lourenço – MG, em seu artigo 13º, ﬁcam convocados à
Assembleia Geral que deverá ser realizada no próximo dia 07 de outubro de 2016, às 15h00min
no Espaço Feirart, à Saturnino da Veiga, 315, com a maioria dos Associados, em 1ª Convocação, ou em 2ª Convocação às 15h30min, no mesmo dia e local, com qualquer número de Associados presentes (art. 14º - parágrafo único) a ﬁm de deliberarem sobre a seguinte Ordem
do Dia:
a)
Apresentação de chapas concorrentes à Diretoria e ao Conselho Fiscal;
b)
Votação e apuração das chapas;
c)
Posse da nova Diretoria e do Conselho Fiscal; e
d)
Assuntos Gerais
São Lourenço – MG, 13 de setembro de 2016
Celso Silva de Lima
Presidente
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EDITAL DE LOTEAMENTO
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cristina,
Estado de Minas Gerais
Bel. Jairo Fernandes Noronha, Oﬁcial do Registro de Imóveis da Comarca de CRISTINA, Estado de Minas Gerais, na
forma da lei etc.
Faz público, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto no artigo 19, § 3º, da Lei n 6.766, de
19/12/1979, que pela M e D EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 19.028.286/0001-41, situada à Praça
Carneiro de Rezende nº 01 – centro – nesta cidade de Cristina-MG, representada pelo sócio o Sr. MARCO TÚLIO PEREIRA BARROS, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo,
portador do RG Nº 1.647.648-SSP-DF e portador do CPF nº
035.919.006/56, residente e domiciliado à Rua João de
Azevedo nº 02 - centro – nesta cidade de Cristina-MG, conforme contrato social registrado na junta comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 3120996722-1 em 07/10/2013,
o projeto e demais documentos relativos ao imóvel de sua
propriedade, situado nesta cidade de CRISTINA, no lugar
denominado “Fazenda Graminha”, loteamento com a denominação de “LOTEAMENTO PORTAL CONQUIBUS”, compreendendo 122 (cento e vinte e dois) lotes: a) – LOTES
com a área de 25.682,83 m² = 52,64% (cinquenta e dois
vírgula sessenta e quatro por cento); b) ÁREA VERDE com
a ára de 9.333,77 m² = 19,13% (dezenove vírgula treze por
cento); c) – ÁREA INSTITUCIONAL com a área de 2.453,30
m² = 5,03% (cinco vírgula zero três por cento); d) – RUAS
– SISTEMA VIÁRIO com a área de 11.320,10 m² = 23,20%
(vinte e três vírgula vinte por cento); e) – ÁREA TOTAL LOTEADA = 48.790,00 m² = 100%; f) – ÁREA DE ESCRITURA =
48.790,00 m² - 100% - e registrada no Cartório de Registro
de Imóveis desta Comarca de Cristina-MG, através da matrícula nº 8.141, ﬂs. 183, do livro 2-A-W – conforme DECRETO APROVADO pela PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE CRISTINA-MG, em 01 de abril de 2016 (Decreto nº
1.527/2016).
Havendo Impugnações, estas deverão ser apresentadas
dentro do prazo de 15 dias, contados da última publicação
deste, neste Cartório, durante o expediente.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Cristina,
Estado de Minas Gerais, aos 18 (dezoito) dias do mês de
julho do ano dois mil e dezesseis (2016). Eu, ....................
.............. Oﬁcial do Registro de Imóveis, subscrevi e assino.
Bel. JAIRO FERNANDES NORONHA
Oﬁcial do Registro de Imóveis
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