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Justiça indefere pedido de prisão preventiva do ex-prefeito
Tenório Cavalcanti feito pelo Ministério Público

O juiz de São Lourenço revogou as prisões do diretor e cinco funcionários do SAAE presos na semana passada em uma operação do Ministério Público que investiga fraudes em processos
de licitação. Na última sexta-feira (17) foi pedida pelo MP a prisão do ex-prefeito Natalício Tenório Cavalcanti Freitas Lima. O promotor Leandro Panaim decidiu pedir a prisão preventiva do
ex-prefeito de São Lourenço para garantir que ele não atrapalhe as investigações. Escutas telefônicas autorizadas mostram que o ex-prefeito exerce forte influência na atual administração da
prefeita Célia Cavalcanti, que é sua esposa.
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EDITORIAL
Explosivos e armas são para assaltantes vulgares. Nenhum deputado ou senador
precisa de bomba ou revólver
para estourar os cofres da
União, distribuir favores à custa do contribuinte e desarranjar de forma desastrosa
as contas do governo, com
prejuízo para muitas dezenas
de milhões de brasileiros. Basta juntar votos para aprovar
alguns projetos de lei recheados de irresponsabilidade,
para deformar propostas importantes para o Tesouro ou
para frear iniciativas essenciais para o futuro do País.
Uns poucos projetos em tramitação no Congresso podem
produzir em um ano despesas
superiores a R$ 20 bilhões e
gastos consideráveis nos anos
seguintes. O gasto adicional
pode anular, já no primeiro
ano, boa parte do esforço do
Executivo para controlar as
finanças oficiais e impedir a
expansão do buraco fiscal.
O Orçamento federal para
2018 estabelece um limite de
R$ 159 bilhões para o déficit
primário, isso é, para o saldo
negativo calculado sem a conta de juros. Enquanto a equipe econômica busca formas
de restringir os compromissos e reforçar a receita, parlamentares, até da base alia-
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da, movimentam-se no sentido contrário, apoiando projetos para ampliar os custos
do Tesouro e dificultar a arrecadação.
Depois de terem deformado o projeto de renegociação
das dívidas fiscais do setor
privado, o chamado Refis das
empresas, congressistas tentam agora criar enormes facilidades para o setor rural e
para prefeituras. Se os projetos forem aprovados, municípios devedores da Previdência terão dívidas parceladas com enorme generosidade e benefícios escandalosos serão estendidos a fazendeiros devedores do Fisco. Só o Refis do setor rural,
com parcelamento sem multa e sem juros, deve custar
ao Tesouro R$ 5 bilhões.
Levantamento feito pelo
Estado aponta vários projetos com grande potencial de
dano às finanças federais. A
lista inclui, entre outros itens,
o Refis municipal e o rural,
um reajuste de 11,4% para a
tabela do Imposto de Renda,
a obrigação de criar uma unidade de saúde para cada 100
mil mulheres e regras novas
para a Lei Kandir.
Aprovada na década de
1990, essa lei foi elaborada

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Mergulhar no
Espírito Santo

O Senhor quer que mergulhemos na graça da efusão do
Espírito Santo
Ser instrumento do Espírito
Santo não é resultado da nossa perfeição ou da nossa santidade, isso não é possível somente com o nosso esforço,
pelo contrário, nosso caminho
de santificação e perfeição passa, necessariamente, pela efusão do Espírito Santo. Certamente podemos colaborar, coaoperar, deixar-nos trabalhar
pelo Senhor, mas é Ele quem
tudo faz.
Tudo começa pela efusão
do Espírito. Nossa conversão
verdadeira acontece quando
somos recriados no Espírito
Santo. A partir daí, tomamos
gosto pela oração, pela escuta
da Palavra de Deus e começamos a participar verdadeiramente da missa, dos sacramen-

tos, a trabalhar na Igreja e assim cooperamos com o Senhor.
Entretanto, não podemos
privar os outros da graça que
recebemos gratuitamente.
“Quem crer em mim, do seu
seio, do seu interior, jorrarão
rios de água viva”. E isso, meus
irmãos, é o suficiente.
Você quer ou não ser transformado pelo Espírito Santo?
Não sei o grau de sua aridez, das suas dificuldades espirituais mas é certo que chegou a hora, assim como lenços
mergulhados na água e colocados em nossas frontes para
aliviar a brasa, o Senhor quer
que mergulhemos na graça da
efusão do Espírito Santo,
Vamos dizer agora ao Senhor:
– Senhor Jesus, quero receber a efusão do Espírito Santo.

"Porto de Areia Rocha Ltda. – ME, por determinação do Conselho Estadual de Política Ambiental
– COPAM, torna público que solicitou, através do
processo nº 02419/2005, Autorização Ambiental de
Funcionamento para extração de areia para utilização imediata de construção civil.
Informa que foram apresentados os Estudos de
Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto
Ambiental (RIMA), e que o RIMA se encontra à disposição dos interessados na Superintendência Regional de Regularização Ambiental – SUPRAM do
Sul de Minas, com endereço na Avenida Manoel
Diniz, 145. Bairro Industrial JK, Varginha, MG.
Comunica que os interessados na realização da
Audiência Pública deverão formalizar o requerimento, conforme a Deliberação Normativa COPAM nº
12/94, de 23/12/94, na Superintendência Regional
de Regularização Ambiental – SUPRAM do Sul de
Minas, no endereço informado acima, dentro do
prazo estabelecido na publicação do Requerimento
de Licença realizada no Diário Oficial pela Superintendência Regional de Regularização Ambiental –
SUPRAM”.

Tesouro em perigo

Nenhum deputado ou senador precisa de bomba ou revólver
para estourar os cofres da União. Basta juntar votos para aprovar projetos de lei recheados de irresponsabilidade
para corrigir, por tempo limitado, um defeito do sistema
tributário brasileiro. As exportações de manufaturados
são isentas do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS), mas as vendas externas de bens primários e semielaborados são tributadas, em contraste com
as melhores práticas internacionais.
De acordo com a Lei Kandir, os Estados estenderiam
a isenção a todas as categorias de produtos e seriam indenizados pela União. Os Estados teriam um prazo para
se adaptar e o esquema seria
extinto em pouco tempo. O
arranjo foi prorrogado várias
vezes, no entanto, e continua
em vigor, como se a própria
expansão das exportações
daqueles produtos nunca tivesse beneficiado outros setores e reforçado a tributação, ou, ainda, como se ninguém devesse ter trabalhado
para racionalizar o sistema
tributário.
Se a proposta de ajuste da
Lei Kandir for aprovada, as
novas normas custarão ao Tesouro Nacional R$ 9 bilhões
por ano. Pelos detalhes da

reportagem, é fácil chegar aos
R$ 20 bilhões, ou pouco mais,
no primeiro ano de vigência
da farra proposta nos novos
projetos.
A orgia é defendida tanto
por parlamentares da oposição como por deputados e senadores da chamada base governista. Para os oposicionistas, criar dificuldades para o
governo pode até parecer uma
obrigação. Além disso, é preciso levar em conta seu apoio
a administrações marcadas,
desde o segundo mandato do
presidente Lula, por indisfarçável desprezo à boa gestão
das finanças públicas. Mas os
cidadãos deveriam ter, supostamente, o direito de esperar
da tal base aliada algum compromisso com as metas de responsabilidade financeira do
atual governo. Essa expectativa, no entanto, seria uma ilusão. Se existisse o tal compromisso, o governo seria dispensado, por exemplo, de barganhas para conseguir apoio à
reforma da Previdência, uma
das mudanças mais importantes para o futuro do País. Mas
quantos parlamentares se preocupam de fato com este país? (O Estado de S. Paulo)

VERA GANNAM

Maria Nossa Mãe

A MEDALHA MILAGROSA
A Medalha Milagrosa é um sinal
certo da esperança de Maria no
mundo de hoje, para protegê-lo e
leva-lo para Cristo. Sua origem, que
é pouco conhecida, pode assim ser
resumida: A 27 de novembro de
1830, na Capela das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, em
Paris, a Santíssima Virgem, se manifestou à humilde noviça Catarina
Labouré.
A Virgem apareceu sobre um
globo, pisando uma serpente e segurando nas mãos um globo menor oferecendo-o a Deus, num gesto de súplica. Maria fala, então, à
feliz vidente. “Este globo representa o mundo inteiro... e cada pessoa
em particular”.
De repente, o globo desapareceu e suas mãos se estendem suavemente, derramando sobre o
globo brilhantes raios de luz. A Santíssima Virgem acrescentou: “Os
raios são símbolos das graças que
derramo sobre aqueles que me pedem. Mas, rezai, rezai”.
Formou-se então em torno da
Virgem um quadro oval, onde em
letras de ouro, se liam estas palavras: “Ó Maria Concebida sem pe-

cado rogai por nós que recorremos
a vós!”.
Virou-se então o quadro aparecendo no verso, um “M” encimado por uma cruz e, embaixo os
corações de Jesus e Maria. A Santíssima Virgem então pediu: “Manda cunhar uma Medalha conforme
este modelo. Todos aqueles que a
trouxerem alcançarão grandes graças, principalmente se trouxerem
no pescoço; hão de ser abundante
as graças para as pessoas que a
trouxerem com confiança”.
Passam-se dois anos sem que
os Superiores eclesiásticos decidissem o que havia de fazer-se até
que, depois do inquérito canônico,
se cunhou a Medalha por ordem
e com a aprovação do Arcebispo
de Paris, Monsenhor de Quélen.
Logo começou a espalhar-se
com muita rapidez a devoção pelo
mundo inteiro, acompanhada sempre de prodígios e milagres extraordinários, que o povo passou a
chama-la de “Medalha Milagrosa”.
A festa da Medalha Milagrosa
é celebrada no dia 27 de novembro em honra de Nossa Senhora
das Graças.

“Ferreira e Forastieri Ltda. – ME, por determinação do Conselho Estadual de Política Ambienta –
COPAM, torna público que solicitou, através do processo nº 00916/2006, Autorização Ambiental de
Funcionamento para extração de areia para utilização imediata na construção civil.
Informa que foram apresentados os Estudos de
Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto
Ambiental (RIMA), e que o RIMA se encontra à disposição dos interessados na Superintendência Regional de Regularização Ambiental – SUPRAM do
Sul de Minas, com endereço na Avenida Manoel
Diniz, 145, Bairro Industrial JK, Varginha, MG.
Comunica que os interessados na realização da
Audiência Pública deverão formalizar o requerimento, conforme a Deliberação Normativa COPAM mº
12/94, de 23/12/94, na Superintendência Regional
de Regularização Ambiental – SUPRAM do Sul de
Minas, no endereço informado acima, dentro do
prazo estabelecido na publicação do Requerimento
de Licença realizada no Diário Oficial pela Superintendência Reginal de Regularização Ambiental – SUPRAM”.

SIMONE GANNAM
Falando ao Coração

Cadê eu?

sigannam@yahoo.com.br

Em meio a tantas influências
externas advindas de todos os
setores da sociedade, o que se
pode notar é que o Eu de cada
um de nós vem sendo cada vez
mais substituído pelo Eles.
A individualidade de cada
um- riqueza maior que nos torna diferentes e especiais, justamente pela possibilidade que
temos de escolher nossos caminhos- está desaparecendo
em meio a multidão que grita
sem ao menos ter consciência
daquilo que está reivindicando...
As posições se inverteram e
a idéia passou a ser a seguinte:
Se eles fazem, eu também vou
fazer, se eles têm, eu também
vou ter, se eles querem, eu também vou querer, se eles podem,
eu também posso!
Triste realidade: não refletimos mais, não analisamos as
consequências de nossos atos
como deveríamos, pois o que
se percebe é uma cópia dos pensamentos, comportamentos e
decisões da maioria que, obviamente, também não pensa,
apenas se deixa influenciar, sobretudo pela mídia.

Dançamos conforme a musica sem nos preocuparmos com
o que há por trás da mesma...
as opiniões tornam-se cada vez
menos identificáveis neste contexto. Poucos sabem onde estão e, principalmente, onde
querem chegar...
Somos como robôs programados que não querem assumir o papel de seres reflexivos
e deixam-se conduzir por forças e determinações alheias.
Somos iludidos, como se na
verdade estivéssemos ganhando espaço, conquistando cada
vez mais direitos, quando “eles”
estão ditando os rumos de nossa história.
Não existe Eu no Eles nem
jamais existirá. É imprescindivel que cada um pense na vida
que está levando e pare de agir
como fantoche, que pense e
decida segundo suas próprias
convicções, a fim de que a situação se modifique e a pergunta seja: Cadê eles? Pois EU
ESTOU AQUI!
ro

Simone Gannam Lage Ribei-

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

SÓ QUEM TEM CABELO
OLEOSO SABE...

Ter cabelo oleoso não é a coisa mais fácil do mundo e devemos
confessar que sentimos uma leve
inveja de quem lava o cabelo no
máximo 3 vezes na semana. Quem
tem cabelo oleoso sabe bem o
drama de sentir a necessidade de
lavá-lo todos os dias e, às vezes,
até duas vezes por dia.
Coisas que só quem sofre desse drama sente diariamente:
1. Dormir de cabelo molhado
é normal para você.
2. Ter que se controlar para não
passar a mão no cabelo toda hora.
3. O cabelo até que está ok,
mas a franja…
4. Volume? Não sei o que é isso!
Você pode até saber o que é
um cabelo volumoso, mas essa
não é a sua realidade. Os cabelos
oleosos são sempre murchinhos
e parecem que estão grudados
na cabeça com a cola mais potente do mundo. Sorte que, com toda a tecnologia dos produtos para cabelos, temos algumas opções

que dão certo volume aos nossos
fios.
5. Lavar dia sim, dia sim.
Quantas vezes você já ouviu
dizer que o ideal é lavar os cabelos dia sim, dia não? Mas você
ignora completamente isso porque, simplesmente, não tem como ficar um dia sem lavar o cabelo. Como alguém ousa dizer
que temos que ficar um dia sem
lavar os cabelos, sendo que algumas vezes precisamos lavá-los até
duas vezes por dia?
6. Não basta o cabelo ser oleoso, a testa também é.
7. Banho quente é sinônimo
de cabelo (ainda mais) oleoso.
8. O talco não é de uso exclusivo dos bebês.
O shampoo a seco, sem dúvidas, foi uma ótima invenção para todas nós. Mas o bom e velho
talco ainda é o queridinho naqueles dias que não dá tempo de lavar o cabelo, né? Se o seu cabelo
não é oleoso, isso pode não fazer
o menor sentido, mas confie em
mim: o talco é milagroso!
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Fraudes em contratações de empresas
pelo SAAE são alvo de CPI
Vereadores abriram a Comissão Parlamento de Inquérito em sessão da Câmara Municipal. Contratos entre prefeitura e duas empresas de limpeza e coleta de lixo são investigados.

A abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) foi aprovada
por unanimidade pelos
vereadores de São Lourenço para investigar as irregularidades em contratos
emergenciais entre a prefeitura, por meio do Serviço Autônomo de Água
e Esgoto (SAAE), e duas
empresas de limpeza urbana e coleta de lixo. A
abertura da CPI aconteceu
na sessão da Câmara Municipal da noite da última
segunda-feira (13), que foi
acompanhada por centenas de pessoas.
A comissão foi instaurada, segundo os vereadores, para acompanhar
as investigações do Ministério Público de Minas Gerais. Uma operação do MP
prendeu, na última terça-feira (7), cinco servidores
do SAAE da cidade, que
estariam envolvidas na
manipulação das propostas de preços apresentadas por duas empresas.
Segundo o Ministério

Público, apenas no primeiro semestre deste ano,
mais de R$ 760 mil de sobrepreço foram executados em três contratos.
As investigações começaram após Prefeitura de
São Lourenço romper o
contrato, em março deste
ano, com uma empresa de
coleta de lixo que havia
vencido a concorrência
pública em 2015. Na época, a prefeitura justificou
que os serviços não eram
prestados conforme previa o edital e, em seguida,
contratou as duas empresas citadas na investigação
em caráter de urgência.
A prefeitura afirmou que
sugeriu a investigação por
parte da Câmara, por um
pedido protocolado pela
prefeita Célia Cavalcanti.
A intenção, segundo a nota, é esclarecer todos os
fatos envolvidos.

ventivamente o diretor do
SAAE, Henrique Ramon
Poli de Almeida; o assessor jurídico Antônio José
de Souza Filho; o engenheiro do Saae, Carlos Alberto Porto Rodrigues; a
auxiliar administrativa Rafaela Maria de Souza e o
responsável financeiro pela autarquia, André Ricardo Barros.
Um sexto suspeito de
participar da fraude, o advogado Eduardo Bitencourt
Pereira, se apresentou ao
Ministério Público. Mas,
por problemas de saúde,
ele não foi detido. A OAB
informou que entrou com
pedido de relaxamento da
prisão dele e do assessor
jurídico do SAAE, Antônio
José.
Fernando Xavier, advogado do ex-diretor Henrique, disse que vai pedir a
revogação da prisão preventiva do cliente. Além
das prisões, o Grupo de
Prisões
Na operação do Minis- Atuação Especial de Comtério Público da última se- bate ao Crime Organizado
mana foram presos pre- (Gaeco) cumpriu sete man-

dados de busca e apreensão. A equipe da operação
esteve na casa do presidente e do diretor da autarquia, além da sede do
SAAE.

investigar irregularidades
na contratação de um escritório de advocacia que
prestou serviços para a
prefeitura.
A empresa já é investigada pelo Ministério PúOutra CPI
blico por ter como cliente
Na sessão desta segun- pessoal de um dos sócios
da-feira, também foi ins- o ex-prefeito de São Loutaurada outra CPI, que vai renço, Natalício Tenório

DOM ZECA
A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Cavalcanti Freitas Lima, e
marido da atual prefeitura Célia Cavalcanti.
A partir da abertura das
comissões, começa a contar o prazo de quatro meses para a conclusão das
investigações, que serão
lideradas por cinco membros, vereadores da câmara.

Falecimento

Falecimento

Falecimento

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

EXPEDIENTE

Comunicamos com pesar, o falecimento de Terezinha Negreiros, ocorrido dia 08 último.
Como descrever essa linda pessoa, que fez parte da minha
história de vida. Quantos anos de amizade. Um coração repleto
de amor e bondade. Uma cristã, autêntica e repleta da palavra
de Deus, que fazia questão de transmitir a todos que com ela
conviveu.
Descanse em paz D. Terezinha. Que possas dormir o sono dos
justos. Olhai por nós aí do céu.
Meu abraço de pesar a todos os familiares, em especial ao
grande Everaldo Negreiros, seus filhos Estevão e Raquel.
Que a misericórdia de Deus, seja o bálsamo necessário para
aliviar a dor da separação.

A cidade de São Lourenço, amanheceu triste no dia sete último, quando veio a noticia do falecimento da grande médica
são lourenciana, Dra. Isis Pessoa Barros Silva.
Queremos enviar nosso abraço de solidariedade a todos os
familiares, em especial a seu esposo Dr. Jorge, e a seu filho Pedro, e também a seus irmãos Dr. Francisco, Fabiano, Ebinho e
Flávia.
Que Deus os console, e dê a Dra. Isis, o descanso eterno!!!

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.

Nosso abraço de solidariedade e carinho, aos familiares do
jovem Gustavo Barbosa, falecido prematuramente no último
dia 15.
Para nossos amigos Professora Cláudia e Cláudio, rogamos a
Deus, que console seus corações, e que Sua misericórdia, seja
o bálsamo necessário para aliviar a dor da separação.

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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Câmara de São Lourenço aprova emenda que permite a
continuação do Tiro de Guerra na cidade
Além da abertura das Comissões Parlamentares de Inquérito e da Comissão Processante, que investigarão contratos firmados entre a Prefeitura de São Lourenço e empresas de limpeza urbana e
de advocacia, outro tema ganhou destaque na sessão desta segunda-feira (13.11): a
aprovação da proposta de
emenda à Lei Orgânica 55/207.
Ao acrescentar o parágrafo 5º
ao artigo 27, o texto autoriza
expressamente o Poder Executivo a celebrar convênio com
o Ministério da Defesa para
o custeio da moradia de militares.
O objetivo da emen-

da é manter o Tiro de Guerra
em São Lourenço, dando à
Prefeitura a legalidade necessária para efetuar o pagamento do aluguel da residência do
Chefe de Instrução, já que tal
repasse não era previsto em
lei. A instituição está na cidade há 75 anos, desde 1942.
O documento havia
passado por uma primeira
apreciação na semana passada e, mais uma vez, todos os
13 vereadores se mostraram
favoráveis à matéria. O advogado da Câmara, Iago Pereira de Carvalho, explica o
motivo do texto ter sido avaliado em etapas: “As propos-

tas de emenda à Lei Orgânica
Municipal possuem um processo legislativo diferenciado,
previsto na Constituição Federal, que consiste na votação
em dois turnos, respeitando-se um interstício mínimo entre eles. Em ambos é necessária a aprovação de 2/3 dos
vereadores.”
O advogado da Casa
também esclarece que a medida não precisa ser sancionada pela prefeita Célia Cavalcanti para começar a valer,
já que se trata de uma modificação na Lei Orgânica. “O
texto entrará em vigor a partir do momento em que for
publicado”, conclui.

Curso de medicina deve demorar
para ser implantado em Varginha,
diz reitor da Unifal

Após Governo Federal anunciar que vai suspender a criação de cursos, gestor afirmou que
projeto não é de curto prazo.
Após o Governo Federal anun- mais complicado porque de- versidades públicas e a gente poder
ciar que vai suspender a cria- pende de recursos para a con- então, se Deus quiser, aprovar e imção de novos cursos de medi- tratação de professores, de ser- plantarocursodemedicinatambém
cina no país pelos próximos vidores técnicos. E recursos fi- em Varginha", completou o reitor.
cinco anos, segundo informa- nanceiros para edificações, maA Unifal, no entanto, já oferece o
ções do Ministério da Educa- teriais, etc", explicou Paulo curso de medicina em Alfenas. Na
ção (MEC), o reitor da Univer- Márcio de Faria e Silva.
cidade, a Universidade José do Rosidade Federal de Alfenas (UniSegundo o MEC, os cursos sárioVellano(Unifenas)tambémconfal) afirmou que o projeto con- que já estão em fase de implan- ta o curso.
tinua em Varginha, mas que tação não serão afetados, mas
Além das duas, a nossa região
deve demorar para ser implan- como em Varginha o projeto conta com cursos de medicina na
tado.
ainda estava na fase inicial, a UniversidadeFederaldeLavras,Uni"Esse curso de medicina em abertura deve ser mesmo adia- versidade do Vale do Sapucaí (UniVarginha foi criado pelo Con- da.
vás), em Pouso Alegre (MG), na Faselho Universitário em 2015,
"Ele continuará sendo um culdade de Medicina de Itajubá e no
mas desde aquele momento a projeto, aguardando que mo- campus da Universidade do Estado
gente sabia que uma coisa é a mentos melhores da economia de Minas Gerais (Uemg) em Passos
criação pelo conselho e outra permitam o investimento pú- (MG). (Texto: G1 Sul de Minas)
é a implementação, o que é blico voltar a ser feito nas uni-

Acidente grave entre caminhão e dois
carros mata uma pessoa emfrontal
Pouso
Alto
destruída.

Um homem morreu e ou- regado com produtos descarO motorista do carro mortras três pessoas ficaram fe- táveis e com placas de Lore- reu na hora. Dois passageiros
ridas em um grave acidente na (SP), bateu em um Fiat do veículo e o motorista do
que envolveu um caminhão Uno, com placas do Rio de outro carro atingido foram
e dois carros na manhã des- Janeiro (RJ), onde estavam o socorridos e levados para o
ta segunda-feira (20). A ba- motorista e dois passageiros. Hospital de São Lourenço petida aconteceu na BR-354,
Com a batida, o carro tom- las equipes do Samu (Serviço
entre São Lourenço e Pouso bou e parou na proteção la- de Atendimento Móvel de UrAlto.
teral da pista. Outro carro gência) e do Corpo de BomSegundo informações no também foi atingido pelo ca- beiros.
local, um caminhão baú, car- minhão e ficou com a parte
PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA NO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE
SÃO LOURENÇO/MG
IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 3.519 DO LIVRO 2
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE
O Sr. Júlio César Círio Nogueira, Oficial Interino do Serviço Registral de Imóveis da Comarca
de São Lourenço-MG, Serventia situada na Rua Dr. Melo Viana nº 307, Centro, São Lourenço-MG, FAZ SABER que MARCILIO NOGUEIRA DO PATROCINIO, residente e domiciliado nesta cidade, requereu a retificação da área do imóvel de matrícula de nº 3.519 do Livro 2 situado a
Rua Donário Alves de Faria nº145, Bairro Porta do Céu, nesta cidade, de sua propriedade, processado nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei dos Registros Públicos (Lei nº 6.015/73). Devido à falta de anuência expressa na planta e no memorial descritivo do titular do imóvel confrontante, este, sito um imóvel situado na rua Cassimiro de Abreu de inscrição cadastral de nº
09.13.328-001 de propriedade do notificado: VALENTIN DOS SANTOS FRAGUAS, não localizado no endereço: Rua Ana Justino de Souza, nº 175, Bairro São Lourenço Velho, nesta cidade,
CEP: 37470-000, fica seu titular, devidamente NOTIFICADO do inteiro teor dos trabalhos técnicos que se encontram arquivados neste serviço registral, podendo, impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O pedido de retificação foi instruído com os documentos enumerados no artigo 213 da Lei dos Registros Públicos, os quais se
encontram disponíveis neste serviço registral imobiliário para exame e conhecimento do interessado. Nos termos do §4° do artigo 213 da LRP, Provimento nº 260/CGJ/2013- Art. 796 a 822,
a falta de impugnação no prazo da notificação resulta na presunção legal de anuência do confrontante ao pedido de retificação de registro. Portanto, as opções que a lei confere ao NOTIFICADO são: 1) impugnar fundamentadamente; 2) anuir expressamente; e 3) deixar transcorrer
o prazo, aceitando os trabalhos tacitamente. Esclarece-se, finalmente, que eventuais falhas
que venham a ser provadas no futuro não impedem novo procedimento retificatório nem vinculam a pessoa que anuiu nos presentes trabalhos, estando resguardados seus direitos reais
nos termos da legislação civil, exceto nos casos de usucapião. Decorrido o prazo legal sem impugnações, contado da primeira publicação deste edital que será publicado duas vezes, poderá ser deferida a retificação pretendida. São Lourenço- MG, 27 de novembro de 2017.
JULIO CESAR CIRIO NOGUEIRA
OFICIAL INTERINO

Economista aconselha usar o 13º salário
para pagar dívidas e limpar nome

Para especialista, a solução das dívidas deve ser prioridade. Procon de Poços de Caldas promove Feirão Limpa Nome.
A entrada de dinheiro extra do 13º taxadejurosconsideradaumadasmais já deve fazer a retirada do nome dela
doSPC/SERASA”,explicaaassessoriajusalário pode significar um alívio nas fi- altas do mundo”.
rídica do Procon, Fernanda Soares.
Problemas financeiros
nanças de quem quer garantir um fim
Paraofeirão,primeirooProconenSegundo a unidade do Procon de
de ano tranquilo. Mas para os economistas, o momento é de cautela, prin- PoçosdeCaldas,alémdocartãodecré- tra em contato com a Federação Brasicipalmenteporcontadoendividamen- dito,osprincipaisproblemaslistadosno leira de Bancos (Febraban), que checa
feirão é com empréstimos e financia- comasinstituiçõesfinanceirasquaisqueto da população.
Uma pesquisa divulgada no início mentos.Oeconomistaafirmaqueafal- remparticipar.Paraestaedição,16condo mês de novembro pelo Instituto de tadeplanejamentofinanceiroéofator firmaram participação.
Apartirdaí,oProcontrabalhacomo
PesquisasEconômicas,Administrativas que mais causa o endividamento das
intermediário. “A pessoa vem até aqui
eContábeisdeMinasGerais(Ipead),da famílias.
Para ele, é preciso entender muito e conta qual a renda dela e o quanto
UFMG, mostra que a maioria dos mineiros pretende usar o 13º para pagar bem a rotina de gastos de uma casa. podepagarpormês,comoseelafizes“Você tem que saber o quanto de fato seumapropostaaobanco”,explicaFercontas atrasadas e quitar dívidas.
De olho em garantir pagamentos e ganha e quais gastos você tem. Estes nanda.
Um formulário é preenchido e enfacilitar a negociação de clientes com gastosnãomudammuito,seuperfilde
bancoseoutrasinstituiçõesfinanceiras, consumidornãomudamuitotambém. caminhadoaobanco,quetemoprazo
oProcondePoçosdeCaldas(MG)pro- Então,colocaemumcadernoasentra- de cinco dias úteis para entrar em conmove até o próximo sábado (25) o 2º das e saídas de dinheiro. Se você tem tato com o cliente e dizer se aceita a
esseplanejamento,vocêsabeondees- proposta ou faz a contraproposta.
Feirão Limpa Nome.
Mas ficar livre das dívidas não signiOobjetivo,segundoosetorjurídico tá errando e gastando mais”.
Destaforma,segundooeconomis- fica caminho aberto para gastar à vondoProcon,éfazeraponteentreasempresaseaspessoas,parafacilitarocon- ta,épossívelentendermelhorquando tade.“OProconsemprelembradaimtatoeconseguirdescontosmaioreseo é possível comprar itens e fazer novas portânciadoconsumoconsciente”,alerta Fernanda.
abatimentodosjurosparaacabarcom parcelas.
Feirão
as dívidas. O tipo de serviço que mais
A data do Feirão Limpa Nome foi
Serviço
deve ser procurado no feirão é o relaescolhida pelo Procon justamente por
Quem quiser participar, deve ir até
cionado ao cartão de crédito.
Para o economista João Ferrão, o coincidircomopagamentodaprimeira oProconnaruaPernambuco,562,Cencartãodecréditoviravilãoquandoouso parcelado13ºsalário,quedeveserpa- tro, e pegar uma senha das 11h às 16h
gaatéofimdenovembro.“Como13º, atésexta-feira.Nosábado,adistribuição
é feito de maneira incorreta.
O economista afirma que a dívida apessoajátemapossibilidadedefechar de senhas será das 09h às 14h.
Éprecisolevarcópiadedocumentos
docartãodecréditodeveseraprimeira as contas no final de ano e começar
a ser quitada. “Com o 13º salário, é im- 2018 com o pé direito. Isso acontece como RG e CPF, comprovante de resiportanteopagamentoprincipalmente porqueapessoarealmentelimpaono- dência(contadeáguaeluz,outelefone)
das dívidas com juros mais elevados, me.Seelaparcelaadívida,porexemplo, ederenda.Maisinformaçõesestãodisqueéocasodocartão.Temosaquiuma comopagamentodaprimeira,obanco poníveis pelo telefone (35) 3697-2390.

EDITAL DE LOTEAMENTO – Pelo presente Edital, torno público em cumprimento ao Artigo 19 da Lei. 6.766/79, que “CONSTRUTORA E INCORPORADA
RIBEIRO LTDA ME”, inscrita no CNPJ nº 03.686.965/0001-78, sediada nesta cidade, na Rua Cel. José Justino, nº 688, sala 03, Centro – MG, depositou nesta
Serventia em 07.11.2017, protocolo nº 84.483, toda documentação para registro do LOTEAMENTO “SANTA MÔNICA 3” situado nesta cidade, designado
pela inscrição cadastral nº 16.66.010.001, sendo que o mesmo foi aprovado
pelo Município de São Lourenço – MG em 26 de dezembro de 2016. O imóvel
objeto do mesmo encontra-se devidamente registrado na matrícula 26.385
do Livro 02, de Registro Geral. O loteamento será composto de 105 unidades,
dividido em 08 quadras a seguir discriminadas: Quadra A: 02 lotes; Quadra B:
11 lotes; Quadra C: 18 lotes; Quadra D: 14 lotes; Quadra E: 13 lotes; Quadra
F: 27 lotes; Quadra G: 19 lotes; Quadra H: 01 lote. Áreas de lotes: 27781,42m².
Áreas para uso comum: 3417,85m². Áreas verde e de proteção: 24972,97m².
Faixa de Servidão: 904,95m². Alamedas: 10.862,81m². Áreas em lotes: 27781,42m².
Área Total: 67.940,00m². Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias a contar da
terceira e última publicação do presente, em Órgão da Imprensa local, de acordo com o art. 19 da Lei acima mencionada, sem que haja impugnação será
procedido o registro. Dado e passado nesta cidade e Comarca de São Lourenço/MG, aos 23 de novembro de 2017. O Oficial Interino – Júlio César Círio Nogueira
JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA
OFICIAL INTERINO
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Juiz de Direito Fábio Garcia indefere pedido de prisão preventiva
do ex-prefeito Tenório pelo Ministério Público

O juiz titular da Vara Criminal da Comarca de São Lourenço, Dr. Fabio Garcia indeferiu o
pedido de liminar do Ministério
Público para a prisão do ex-prefeito Tenório Cavalcanti.
Segundo o juiz, o Ministério
Público deve prosseguir com
suas investigações e medidas
cautelares aplicadas. A prisão
preventiva só acontecerá em

caso de flagrante delito.
Mesmo em liberdade, o ex-prefeito está proibido de: acessar ou frequentar órgão da administração direta ou indireta,
principalmente a Prefeitura ou
Serviço Autônomo de Água e
Esgoto (SAAE); ter contato com
testemunhas já ouvidas como
também as que estão para ser
ouvidas; ausentar-se da comar-

ca sem ordem judicial.
Tenório deverá se apresentar mensalmente até o dia 10
de cada mês à Secretaria da Vara Criminal para informar e justificar atividades. A decisão vale enquanto o processo investigativo ou o processo estiver
em curso.
O Ministério Público vai recorrer.

Câmara de São Lourenço aprova crédito de
mais de R$ 4 milhões para o município
Além da abertura das Comissões
Parlamentares de Inquérito e da Comissão Processante, que investigarão contratos firmados entre a Prefeitura de São Lourenço e empresas
de limpeza urbana e de advocacia,
outro tema ganhou destaque na sessão desta segunda-feira (13.11): a
aprovação da proposta de emenda
à Lei Orgânica 55/207. Ao acrescentar o parágrafo 5º ao artigo 27, o
texto autoriza expressamente o Poder Executivo a celebrar convênio
com o Ministério da Defesa para o
custeio da moradia de militares.
O objetivo da emenda é manter

o Tiro de Guerra em São Lourenço,
dando à Prefeitura a legalidade necessária para efetuar o pagamento
do aluguel da residência do Chefe
de Instrução, já que tal repasse não
era previsto em lei. A instituição está na cidade há 75 anos, desde 1942.
O documento havia passado por
uma primeira apreciação na semana passada e, mais uma vez, todos
os 13 vereadores se mostraram favoráveis à matéria. O advogado da
Câmara, Iago Pereira de Carvalho,
explica o motivo do texto ter sido
avaliado em etapas: “As propostas
de emenda à Lei Orgânica Munici-

pal possuem um processo legislativo diferenciado, previsto na Constituição Federal, que consiste na votação em dois turnos, respeitando-se um interstício mínimo entre eles.
Em ambos é necessária a aprovação
de 2/3 dos vereadores.”
O advogado da Casa também
esclarece que a medida não precisa
ser sancionada pela prefeita Célia
Cavalcanti para começar a valer, já
que se trata de uma modificação
na Lei Orgânica. “O texto entrará
em vigor a partir do momento em
que for publicado”, conclui.

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.

Equipe da Saúde inicia ciclo de
palestras nas escolas da cidade

A equipe da Saúde Mental
da Secretaria de Saúde de São
Lourenço (CAPS), iniciou um
ciclo de palestras nas escolas
do município para tratar falar
sobre o tema “suicídio na adolescência”.
A primeira escola que recebeu a equipe foi o Colégio Objetivo, onde as Psicólogas Marina Ferraz e Júlia de Lorenzo
conversaram com alunos a respeito de diversas situações como bullying, problemas amorosos e familiares, doenças crônicas e dependência química.
A proposta é levar este tema para abrir o debate nas escolas, capacitar professores e
atingir também pais e familiares a respeito deste importante assunto.
Várias ações em conjunto
estão sendo traçadas junto à
Rede de Proteção Social do Município, com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social,
Secretaria de Educação, Conselho Tutelar, Policia Militar.
Policia Civil, Ministério Público da Infância e Juventude.

JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA
OFICIAL INTERINO

Dia Nacional da Coleta de
Alimentos arrecada quatro
toneladas em São Lourenço
O Dia Nacional da Coleta
de Alimentos arrecadou 174
toneladas em 56 cidades
brasileiras no último sábado (11). A campanha chegou a 12ª edição contando
com mais de 6 mil voluntários, que passaram o dia em
255 supermercados.
As cidades que concentraram o maior número de
arrecadações foram São Paulo, com mais de 25 toneladas, Belo Horizonte, com
mais de 8 toneladas, Curitiba, com mais de 8 toneladas. Brasília com sete toneladas e Barreiras-BA e
Sorocaba-SP com mais de
6,5 toneladas.
Em São Lourenço foram
mais de 60 voluntários que
ficaram posicionados durante todo o dia na porta dos
principais supermercados
da cidade, onde neste ano
a coleta superou todas as
expectativas e manteve a
fama solidária que doou atra-

Hospital São Lourenço: 779 Kg.
Asilo São Vicente: 571 Kg.
Educandário Sta Cecilia: 588 Kg.
Creche Pequeno Mundo: 400 Kg.
Casa Mãe Social: 200 Kg.
Paróquia São Lourenço: 648 Kg.
Paróquia Santíssima Trindade: 407 Kg.
Paróquia NS das Graças : 380 Kg.
vés da cam pa n h a q u a s e 4
toneladas de alimentos,
que foram entregues às
entidades beneficiadas.

No total os voluntários
conseguiram arrecadar
3.973 kg em alimentos.

Rede de Proteção Social Municipal
promove reunião emergencial

Na última quinta-feira (16/11)
a Rede de Proteção Social Municipal de São Lourenço promoveu uma reunião extraordinária para que sejam realizadas várias ações efetivas,
em caráter emergencial de
prevenção e valorização à vi-

da. Devido aos últimos casos
de suicídio registrados em nossa cidade, esta se tornou uma
preocupação constante de toda população.
A equipe das Secretarias de
Saúde, Desenvolvimento Social (CRAS e CREAS), Educa-

ção, CAPS, Conselho Tutelar
já estão tomando as medidas
de apoio necessárias para atuarem nas escolas, junto aos
pais, alunos e professores,
sempre com apoio de profissionais capacitados para prestarem o devido suporte.
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Governo de Minas Gerais reúne prefeitos para
debater nova lei de regularização fundiária
Seminário, idealizado pela Cohab, reuniu mais de 200 chefes de executivos municipais para discutir legislação que desburocratiza acesso à terra

O Governo de Minas Gerais, por meio da Companhia de Habitação de Minas Gerais (Cohab Minas),
realizou nesta sexta-feira
(10/11) seminário sobre
a nova legislação federal
que trata da regularização
fundiária urbana e rural.
O evento reuniu na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, mais de 200
prefeitos com o objetivo
de esclarecer as atribuições da Lei nº 13.465/2017,
sancionada em 11 de julho deste ano.
“Nossa intenção com a
realização do seminário é
atender a uma demanda
dos municípios. Estamos
aqui para esclarecer os
principais pontos sobre o
novo marco, tão importante para Minas Gerais e
para o Brasil. Este tema é
uma das prioridades da
política habitacional do
Governo do Estado”, destacou o presidente da Cohab Minas, Alessandro
Marques.
O diretor do Departamento de Assuntos Fundiários Urbanos do Ministério das Cidades, Silvio
Eduardo Marques Figueiredo, explicou o que muda com a nova legislação.
Segundo Figueiredo, a Lei
nº 13.465/2017 desburocratiza, simplifica, agiliza
e destrava os procedimentos da regularização fundiária, bem como amplia

a possibilidade de acesso
à terra para a população
de baixa renda. “Resgatamos a cidadania”, frisou.
O representante do governo federal também ressaltou que a regularização
fundiária passa pelo fortalecimento tributário das
cidades. “A nova lei aquece a economia local com
o consequente aumento
da arrecadação tributária.
A lei traz normas gerais e
cabe aos municípios adotarem ou não. Trazemos
as ferramentas - e quem
define as normas são os
municípios”, finalizou Figueiredo.
Em consonância com a
Lei Federal, o deputado
estadual Tadeu Martins
Leite ressaltou que está
em tramitação na Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG) uma nova
lei relacionada à questão
da regularização fundiária, que vai dar ainda mais
segurança às famílias. "Esperamos aprovar uma nova lei ainda esse ano para
ajudar a resolver o problema de grande parte da
população em Minas Gerais", disse em seu discurso.
Regularização fundiária
urbana e rural
Em Minas Gerais, a regularização fundiária urbana é uma atribuição da
Secretaria de Estado de
Cidades e de Integração

BRISA PNEUS LTDA., por determinação do COPAM – Conselho Estadual de Política Ambiental
torna público que solicitou através do Processo nº.
01955/2004, a Licença de Operação em Caráter
Corretivo, para Unidade de Recauchutagem de
Pneumáticos, localizada na Rua Evaristo da Veiga,
nº 112 - Centro – São João Lourenço - MG.

Regional (Secir), representada pelo secretário
Carlos Moura Murta. De
acordo com o secretário,
presente ao seminário, a
nova legislação é a solução para a regularização
fundiária no país.
“Estamos imbuídos de
percorrer Minas Gerais para agilizar a titularização
nos 853 municípios. Vamos reerguer o direito à
cidadania e preservar o
direito à moradia”, enfatizou. “Vamos ajudar aqueles que ficaram à margem
da sociedade. Vamos tornar sonhos em realidade.
Queremos alcançar o maior
número possível de titularizações. Vamos levar o
direto à titularidade a todos os rincões de Minas
Gerais”, completou o secretário.
Por sua vez, a regularização fundiária rural é uma
atribuição da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Agrário (Seda), representada pelo secretário Professor Neivaldo,
também presente ao evento. Em seu discurso, o secretário destacou que a
atual administração estadual retomou o Programa
de Regularização Fundiária, que tinha sido paralisado em 2011.
“Garantimos a democratização e o acesso à terra, indo em todas as regiões de Minas Gerais e en-

tregando a titularidade.
Hoje, homens e mulheres dizem que dormem
sossegados em seus lares. Estamos buscando
esse processo para trazer dignidade e acesso
à terra. Além do compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar para melhorar a qualidade de vida
no campo”, salientou.
Grande presença de
prefeitos
Principais interessados na temática do seminário, dezenas de prefeitos compareceram ao
auditório. Entre eles,
estava o prefeito do município de Claraval, no

AMAURI PINTO COSTA – GRANJA IANA
CPF: 412. 255.626-00, por determinação do CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL – COPAM, torna público que solicitou a REVALIDAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, através do processo nº
03395/2004, para a atividade de AVICULTURA DE
POSTURA, situada na Rodovia dos Bandeirantes, km
06, Bairro Estiva, Município de Itanhandu – MG,
CEP: 37464-000.

Território Sudoeste, Luiz
Gonzaga Cintra. Para
ele, o seminário ajudou
a esclarecer muitas dúvidas. “Este tipo de evento é muito importante.
Foram esclarecidas muitas dúvidas e, com certeza, volto com muitas
ideias para a minha cidade”, disse.
Quem também estava presente era o prefeito de Campos Altos,
no Triângulo Sul, Paulo
César de Almeida, que
enfatizou o lado social
da nova legislação. "A
gente tem uma preocupação muito grande em
nossos municípios de
regularizar as áreas que

ainda não são regularizadas. Muitas famílias
vivem nestas áreas e
acredito que, agora, vamos conseguir levar mais
respeito e dignidade a
elas”, pontuou.
"A nova lei vai resolver e dar segurança e
cidadania às famílias",
frisou a presidenta da
Associação Brasileira de
Cohabs e Agente Públicos da Habitação (ABC),
Maria do Carmo Avesani Lopez, que, ao lado
de Alessandro Marques,
secretários de Estado e
autoridades, compôs a
mesa durante a aberta
do seminário.

AMAURI PINTO COSTA – GRANJA IANA
CPF: 412. 255. 626-00, por determinação do CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL – COPAM, torna público que obteve a LICENÇA DE OPERAÇÃO, através do processo nº 03395/2004/003/2009,
para a atividade de AVICULTURA DE POSTURA, situada na Rodovia dos Bandeirantes, km 06, Bairro
Estiva, Município de Itanhandu-MG, CEP: 37464000.

Governo de Minas Gerais promove
Dia D em alusão à Saúde do Homem
Ação faz parte da conscientização da importância da Saúde Integral do Homem no âmbito do SUS

Nesta terça-feira (21/11) ocorreu na Cidade Administrativa de
Minas Gerais, em Belo Horizonte, o Dia D em alusão à saúde do
homem e ao Dia Mundial de Memória às Vítimas de Trânsito, celebrado na última segunda-feira
(20/11).
O evento faz parte das ações
da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) que,
ao longo do mês de novembro,
alerta 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
momento ideal para cuidar da
sua saúde”, a SES-MG 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.
O Dia Mundial de Memória
às Vítimas de Trânsito foi inclu-

ído na realização do Dia D devido ao grande número de homens
que se envolvem em acidentes
de trânsito. De acordo com o relatório divulgado pela Administradora do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT),
de janeiro a outubro de 2017,
75% dos acidentes que tiveram
indenizações pelo seguro foram
do sexo masculino, enquanto as
mulheres ficaram com 25% dos
acidentes. A faixa etária que mais
esteve envolvida em tais ocorrências é de 25 a 34 anos.
Por esse motivo, durante o
Dia D, que ocorreu na parte térrea do Prédio Minas, houve ação
educativa da Transitolândia, projeto da Polícia Militar de Minas
Gerais que tem como intuito a
conscientização de crianças, jovens e adultos sobre as responsabilidades dos pedestres e motoristas no trânsito; além disso
fizeram parte da ação: apresentação da Banda da Guarda Civil

de Contagem; Demonstração de
atendimento a vítimas de acidentes e Primeiros Socorros pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. O
público masculino também pôde fazer a barba na hora do almoço.
A coordenadora Geral de Educação Integral e Integrada da Secretaria de Estado de Educação,
Rogéria Freire Figueiredo, acredita que a educação no trânsito
é uma temática que deve ser levada para os alunos, para se ter
uma melhor qualidade de vida.
“Os nossos estudantes se locomovem para as escolas e estão
diariamente em contato com o
trânsito, seja a pé, automóvel e/
ou nos ônibus e a temática deve
estar na escola, dialogando com
todos os componentes curriculares para que eles respeitem as
regras e o ambiente onde estão
inseridos”, comenta Rogéria.
Para Kiz Alves, Técnico de Contabilidade da Superintendência

de Finanças da SES-MG, a realização de tais ações em prol da
saúde integral do homem é de
suma importância, já que o público masculino, geralmente, não
toma tanto cuidado com a própria saúde.
“Esse tipo de ação é essencial
para nos lembrar que os homens,
assim como as mulheres e todas
as pessoas, devem ficar atentos
à saúde, ir ao médico com frequência e, principalmente, não
esperar ter algum sintoma para
procurar ajuda. Nossa saúde é
nosso maior bem e devemos cuidar bem dela”, afirmou.
Homem que 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.
O ideal é que todo mundo
realize pelo menos 150 minutos
por 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.
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Desemprego entre jovens no
Brasil é o dobro da média global

O desemprego entre os jovens
no Brasil é o maior dos últimos 27
anos. Dados apresentados pela OrganizaçãoInternacionaldoTrabalho
(OIT) apontam que, ao fim de 2017,
praticamente 30% dos jovens brasileiros estarão sem trabalho. O índice
é mais de duas vezes superior à media internacional.
SegundoaOIT,odesempregoentre jovens no mundo é de cerca de
13,1%.Asituaçãobrasileirasóéequivalente às taxas registradas nos paísesárabes,queviramodesemprego
desencadear uma importante crise
política e social a partir de 2011.
Hoje, entre as mais de 190 economias avaliadas pela OIT, 36 delas

têm uma situação pior que a do Brasil para os jovens. Na Síria, por exemplo, a taxa de desemprego nessa faixa é de 30,6% e no Haiti, de 34%.
A queda do crescimento da economia brasileira, a informalidade e
asincertezasdeinvestimentosforam
responsáveis pelo aumento do desemprego brasileiro em geral e também entre os jovens "Houve uma
enormedesaceleraçãodealgunspaíses, entre eles o Brasil", disse a diretora de Política de Desenvolvimento
e Emprego da OIT, Azita Awad.
Em 1991, a taxa brasileira de desemprego entre os jovens era de
14,3% e, em 1995, chegou a cair para 11,4%. Mas a segunda metade da

década de 90 registrou um aumento, com um pico em 2003. Naquele
ano, o desemprego de jovens era de
26,1%.Entre2004e2014,ataxacaiu,
chegando a 16,1%. E, com a crise,
voltou a subir, atingindo no ano passado 27,1%. A estimativa da OIT para este ano é de 29,9%.
América Latina
A situação brasileira acabou afetando as médias de toda a região
latino-americana, que teve o maior
salto de desemprego no mundo entre essa camada da população. O
continente terminará 2017 com seu
nível de desemprego mais alto desde 2004. A taxa entre os jovens chegará a 19,6%, contra um índice de

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
Exmo Senhor
Conselheiro do E.C.S.L.
Prezado Senhor
O Presidente do Conselho Deliberativo do E.C.S.L. no uso de suas atribuições, convoca Vossa Senhoria para a Reunião no dia 14 de dezembro de 2017 em sua sede a Rua Coronel José Justino 70 centro São Lourenço MG, das 09:00h às 18:00h , para aos seguintes assuntos:
1 Eleição da nova Diretoria Executiva para o biênio 2018/2019.
2 Posse da Nova Diretoria Executiva.
3 Relatório e prestação de contas, apresentadas pela Diretoria Executiva e os respectivos pareceres do Conselho Fiscal.
Aguardando Vossa presença.
Subscrevo-me
Atenciosamente,
Presidente do Conselho Deliberativo

VENHA PARA A ZONA SUL
Invista com segurança no bairro Lagoa Seca
A melhor proposta urbanística de São Lourenço
Lotes a vista ou financiados em 24 meses.
Tel: (035) 988661938
(061) 981562695

Dados apresentados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) apontam que, ao fim
de 2017, praticamente 30% dos jovens brasileiros estarão sem trabalho
apenas14,3%em2013Apenasneste ano, 500 mil jovens extras ficarão
desempregados e a região deve somar 10,7 milhões de pessoas nessa
situação.
Questionadasobreoimpactodo
desemprego entre os jovens para os
países mais afetados na América Latina,Awadfezalusãoaomovimento
de contestação que gerou a PrimaveraÁrabe."Bastaveroqueocorreu
no Norte da África", alertou. Segundo ela, empregos estão no topo das
prioridades para essas sociedades.
Os números latino-americanos
contrastam com os dados da América do Norte e da Europa. Nos EUA
e Canadá, a taxa deve ser a menor
desde 2000, com 10,4% dos jovens

desempregados. Na Europa, a crise
de 2009 ainda é sentida. Mas os números de desemprego começam a
perder força. Para 2017, o ano deve
fechar com uma taxa de 18,2%, o
quarto ano consecutivo de queda.
Em 2013, essa taxa chegava a ser de
23,3%.
No mundo, um total de 70,9 milhões de pessoas com até 24 anos
estão sem trabalho. Esse número
deve piorar em 2018, com 71,1 milhões de jovens desempregados.
Nem-nem
Os dados também revelam que
umaparteconsideráveldessacamada da população deixou de procurar
emprego. Em 1997, 55% dos jovens
com até 24 anos estavam no merca-

do de trabalho. Hoje, essa taxa é de
45%. Para a OIT, essa queda não significa apenas que eles estão permanecendonasescolaseuniversidades
pormaistempo.Umindicadordisso
é que 21,8% dos jovens em 2017
nemtrabalhavamenemestudavam.
Outro destaque da OIT se refere
ao número de jovens que, mesmo
trabalhando, não consegue sair da
pobreza. No mundo, esse total chega a 160 milhões de pessoas, que
ganham menos de US$ 3,1 por dia.
"Eles representam 39% de todos os
jovensquetrabalham",destacaadiretora da entidade. Na América Latina, a taxa é de 9,1%, com 4 milhões
de pessoas vivendo nessa situação.
(Fonte: Agência Estado)
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