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Igreja Matriz de São Lourenço Mártir
recebe o título de Basílica Menor
Mais um capítulo relevante para a história da Igreja Matriz de São Lourenço Mártir - um dos principais cartões postais da bela Estância Hidromineral. Foi divulgado pela Paróquia São Lourenço Mártir que a Igreja recebeu o título de Basílica Menor. O pároco Bruno Graciano explica que o título recebido é muito importante para a Igreja Matriz de São Lourenço.
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EDITORIAL Rússia pode vir a lamentar
jornalismo@portalalternativa.com.br

Parece que Putin apostou no
cavalo certo, ao decidir apoiar o
bilionário americano. Mas o novo presidente provavelmente vai
decepcionar o Kremlin, opina o
jornalista Andrey Gurkov, da redação russa da DW.Quando a
notícia da vitória de Donald Trump
chegou ao plenário da Duma em
Moscou, houve aplausos. Os deputados russos festejaram o triunfo do republicano americano
quase como se fosse o seu próprio. O Kremlin já tinha manifestado muito cedo, anos atrás, sua
simpatia pelo então azarão na
corrida pela Casa Branca. Agora,
no ﬁnal da maratona eleitoral
americana, a elite política russa
conﬁrma: Vladimir Putin, mais
uma vez, apostou no cavalo certo. A preferência de Moscou por
Trump foi baseada, por um lado,
na rejeição resoluta a Hillary Clinton. O Kremlin não queria ver
de jeito algum a ex-secretária de
Estado americana na Casa Branca, pois esperava dela uma política linha dura contra a Rússia
– seja na Ucrânia, na Síria ou em
questões de direitos humanos.
Por outro lado, o Kremlin ﬁcou
satisfeito com os sinais enviados
pelo magnata em seus discursos
de campanha. Pois ele falou várias vezes do desejo de uma reaproximação com a Rússia e tinha até dado a entender que
poderia aceitar a anexação da
Crimeia. A esperança de Vladimir Putin foi, e continua sendo,

que Trump, como um idiossincrático presidente dos EUA, o
conceda absolvição internacional pelo seu pecado de direito
internacional – a conquista da
península ucraniana da Crimeia
– e suspenda as sanções contra
a Rússia. Esta esperança é reforçada pelo sentimento de que,
com alguém tão autoritário, é
bastante possível se fazer negócio e até mesmo amizade – por
haver sintonia pessoal e ideológica. Donald Trump é como uma
espécie de segundo Berlusconi,
só que muito mais poderoso. Será que isso pode mesmo dar certo? Ninguém sabe como alguém
tão inexperiente politicamente
vai atuar no Salão Oval, até que
ponto ele vai ouvir assessores,
respeitará seu Partido Republicano, o Congresso, o Senado e
os aliados europeus. Mas a imagem criada nas cabeças de Moscou – de uma parceria entre dois
governantes que se reúnem na
mesa de negociação em pé de
igualdade e, de mútuo acordo,
dividem o mundo em esferas de
inﬂuência, como na Conferência
de Ialta de 1945 – tem uma falha fundamental. Donald Trump
foi eleito com a promessa de restaurar a grandeza da América.
Essa grandeza é feita de sucessos econômico interno e na liderança global. Se Trump realmente conseguirá oferecer a seus
eleitores do centro-oeste os postos de trabalho que ele prome-

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

vitória de Donald Trump

teu trazer de volta da China e de
outros lugares, é questionável.
De qualquer forma, mudanças
estruturais vão levar um longo
tempo para serem concluídas.
Será que o magnata acostumado ao sucesso e à vitória terá paciência para esperar tanto tempo? Pois ele ainda tem o palco
internacional, onde poderia tentar deﬁnir a grandeza da América através de façanhas espetaculares. E quem tem posto mais
em dúvida nos últimos anos a
liderança global dos Estados Unidos? Vladimir Putin. O conceito
veementemente propagado por
ele de um mundo multipolar que,
na sua visão, causará uma valorização geopolítica da Rússia não
é compatível com a ideia de Trump
de uma América como a maior
nação da Terra. Isso não signiﬁca necessariamente um grave
conﬂito entre as duas potências
nucleares mais fortes do mundo,
como muitos temem. Mas o impulsivo Trump, com o seu chauvinismo centrado nos EUA, pode
muito em breve ser tentado a
dar uma lição em Vladimir Putin,
caso ele entre no caminho americano. Por exemplo, na Síria, na
luta contra o EI. E então, o sonho
russo de um "eixo dos poderosos" Moscou-Washington rapidamente vai se dissipar. Mas
mesmo que Donald Tramp dê
marcha-ré na política externa,
ﬁel a sua promessa isolacionista:
também seu programa econô-

mico promete não ser muito
bom para Moscou. Porque ele
ameaçava a subsistência da
Rússia – as receitas provenientes da exportação energética.
O futuro presidente dos Estados Unidos não dá muito valor
à proteção climática e, portanto, quer voltar a investir mais
em combustíveis fósseis. Através da redução de exigências
ambientais ou mesmo de apoio
público direto, ele poderia incentivar a extração de óleo de
xisto nos Estados Unidos, para criar postos de trabalho e,
em particular, para reforçar a
independência das importações. Isso pressionaria ainda
mais os já baixos preços do petróleo no mercado mundial,
sob os quais a Rússia já vem
sofrendo enormemente. E uma
maior extração do gás de xisto, com simultâneo aumento
do uso do carvão para geração
de eletricidade, levaria os EUA
a exportar muito mais gás para a Europa, o que faria derreterem os lucros da líder do
setor, Gazprom. Em suma, o
aplauso na Duma parece ter
sido prematuro. No final das
contas, com grande probabilidade, a vitória eleitoral de
Donald Trump vai acabar sendo para a Rússia de Putin, tal
como a anexação da Crimeia:
uma vitória tática brilhante e
uma derrota estratégica devastadora. (Fonte: UOL)

VERA GANNAM

Maria Nossa Mãe

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

COISAS DA VIDA...
Dia desses li uma frase que me
chamou bastante atenção: Não
deixe sua felicidade depender daquilo que não depende de você.
O autor estava realmente inspirado e também me inspirou...
Grande parte das coisas da vida está em minhas mãos. De mim
depende a minha alegria ou tristeza, a minha satisfação e a minha
frustração, conforme as pegadas
em que piso, conforme as escolhas que faço diariamente de como viver, como encarar os fatos,
como me portar diante das situações, o que pensar, falar, sentir,
como agir...
Mas, infelizmente, nem todas
as coisas podem ser determinadas pelos meus sonhos, meus projetos e meus ideais. É preciso entender que o outro não é obrigado a viver como eu vivo, a querer

o que eu quero para ele, a fazer
como eu o orientaria que ﬁzesse.
O que cabe a nós, façamos da
melhor maneira. A gente deve "dar
a vida" e lutar com todas as forças
para mudar o que pode ser mudado. Entretanto, há fatores que
independem de nossa vontade,
de nosso desejo e de nossas intenções. É urgente compreendermos que há coisas que fogem ao
nosso controle. Nestes casos, restam apenas as mais eﬁcazes de
todas as armas: oração e aceitação.
Enﬁm, que nossa felicidade jamais se abale, já que felicidade,
mesmo não sendo sempre completa, não deixa de ser felicidade
por isso. Sejamos felizes, apesar
dos contratempos, construindo a
nossa história com determinação
e amor...

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza
Aprenda a criar dimensão e adicionar cor ao seu rosto com pó mineral bronzeador. E então, experimente o pó mineral iluminador para
um brilho sutil.
Para bronzear e contornar:
Para bronzear utilize o pó bronzeador nos pontos que geralmente
costumam queimar mais rápido quando expostos ao sol: maçãs do
rosto, a parte de cima do nariz, o queixo e o meio da testa.
Existem cinco áreas onde você pode aplicar o pó para contornar:
na testa, bem rente aos ﬁos de cabelo, nas laterais e abaixo do nariz,
na diagonal abaixo das maçãs, na linha do maxilar e nas laterais do
rosto.

Tomei uma decisão: Dai graças ao Senhor
quero perdoar!

É claro que nenhum padre, por si só, é capaz de mudar a
substância do pão e do vinho nem perdoar os pecados de ninguém. Mas ao pronunciar as palavras, tudo muda pela ação do
Espírito Santo. Que beleza! No amor, no perdão é o mesmo:
você decide e Deus opera.
Decido-me a perdoar: “Vem, Espírito Santo, arranca do meu
interior toda raiz de amargura, decepção, tristeza, abatimento
e desânimo. Quero perdoar minha mãe, meu pai, meus irmãos
e irmãs. Quero perdoar meus parentes e amigos. Eu me decido
a perdoar. Eu me decido a amar.
Derrama, Senhor, sobre mim o Espírito Santo e dá-me a graça de decisão de perdoar e amar. Quero perdoar a pessoa com
quem me casei, apesar de tudo aquilo que fez.
Quero perdoar todas as pessoas que agora vêm a minha mente, aqueles que me prejudicaram e me ofenderam, falavam mal
de mim, de minha família. Derrama, Senhor, Teu Espírito Santo,
para que meu coração seja profundamente curado e eu possa
dizer com a vida: “Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus
quer. Sozinho eu não posso mais”. Eu me decido a amar e perdoar.
Onde há vontade, existe um caminho. Deus espera sua decisão

“Para tudo há um tempo,
para cada coisa há um momento debaixo dos céus”...
Tempo para pedir graças
de Deus, tempo para agradecer as bênçãos, dádivas, favores e benefícios de Deus!
No dia 24 de novembro,
Dia Nacional de Ação de Graças, somos convidados a agradecer a Deus, a dizer e repetir várias vezes: Obrigado Senhor!
Ao longo do ano, o Senhor
nos presenteia com suas graças e, um dia do ano se dedica a Ele para agradecer.
A Palavra de Deus nos exorta a agradecer: “Agradeçam
ao Senhor por sua bondade,
e por suas grandes obras em
favor dos homens” (Sl 106,8).
São tantas as bênçãos, são
tantas as graças que Deus, na
sua infinita bondade nos concede que nosso agradecimento se torna ínfimo e irrisório
diante de tudo o que Ele faz
por nós. Muitas vezes não enxergamos as incontáveis maravilhas que Deus realiza em
nossas vidas! Tudo recebemos de suas mãos dadivosas.
E sua própria Palavra confirma: “Não há nada melhor para o homem que comer, be-

ber e gozar o bem-estar no
seu trabalho. Mas eu notei
que também isso vem da mão
de Deus; pois quem come e
bebe, senão graças a Ele? (Ecle
2,24 e 25a.)
Como Deus é bom, como
Ele nos ama! No entanto nem
sempre reconhecemos que
Ele é bondade e amor, que
deseja apenas o nosso bem,
quer nos ver alegres e felizes! É nosso dever e salvação
dar graças a Deus em todo o
tempo e em todo lugar porque constantemente está derramando sobre nós bênçãos
e graças!
Quando Jesus curou os dez
leprosos somente um voltou
para agradecer. Jesus manifestou seu desapontamento:
“Não ficaram curados todos
os dez? Onde estão os outros
nove? Não se achou senão
este estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus?”
(Lc 17,17-18).
Com Maria Nossa Mãe, entoemos hinos de gratidão a
Deus. Por mais que sejamos
gratos, por mais que rendamos graças, será pouco adiante de tantas maravilhas que
ele faz por nós!

Para contornar e dar luminosidade
Para Iluminar aﬁnando o rosto, aplique o Iluminador na parte central, ou seja, no topo do nariz, na parte central da testa,
acima das maçãs do rosto, acima e abaixo dos lábios, e, por
ﬁm, no osso da sobrancelha.

www.sljornal.com.br

DOMINGO, 20 DE NOVEMBRO DE 2016

Ação Social da Polícia Militar reúne
crianças em passeio de trem
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Orlando da Saúde e Natan da
Rádio falam sobre sua eleição

Crianças se divertiram em um passeio delicioso

O passeio teve o apoio da Polícia Militar

Membros da Polícia Militar
de São Lourenço realizaram
uma ação social que reuniu
mais de 400 crianças na tarde
da última quinta-feira (10). Um
passeio de trem levou essas

crianças até Soledade de Minas. Ao chegaram na cidade
vizinha, as crianças puderam
conhecer o trabalho da Polícia
Militar e tomaram um delicioso café da tarde.

DOM ZECA
A notícia é...
maestromartins@yahoo.com.br

De acordo com o Capitão
Campos, a ação teve o objetivo de proporcionar às crianças
um passeio no Trem das Águas,
que era um desejo antigo delas e levar ao conhecimento
delas o trabalho da Polícia Militar. Campos afirma que um
dos principais lemas da Polícia
Militar atualmente é o envolvimento comunitário, além de
outros projetos que atendem
adultos e adolescentes. “A intenção foi chamar a atenção
das crianças mostrando que o
policial militar é um amigo que
sempre está ao lado da sociedade”.
Participaram do evento crianças de Dom Viçoso, Carmo de

Minas, Soledade de Minas e
São Lourenço. “As crianças que
tinham vontade de fazer este
passeio às vezes não tinham
condições financeiras. Podemos ver que através de ações
simples como essa realizam
sonhos das crianças e nosso
também por poder proporcionar felicidade a esses pequenos”.
O Trem das Águas chegou por
volta das 16h45 com as crianças.
Um micro-ônibus esperavam elas
(as crianças) que desembarcaram
com segurança na plataforma da
Estação Ferroviária. Além do apoio
da Polícia Militar, as crianças foram acompanhadas de seus professores e instrutores.

Orlando da Saúde: “Para mim esta eleição foi emocionante.
É minha quarta tentativa e a primeira vez que sou eleito. Estou
ansioso para trabalhar pelo povo de São Lourenço. A minha
principal área de atuação será a saúde que é uma das pastas
que merece atenção especial em São Lourenço. Em segundo
lugar, a educação. A criança vai para a escola não somente para aprender, mas para se alimentar também. Precisamos melhorar a qualidade de nossa merenda escolar. Também é necessária uma mão-de-obra nos calçamentos de nossa cidade. Vocês
podem conﬁar em mim”.
Natan da Rádio: “Em primeiro lugar gostaria de agradecer
aos eleitores que conﬁaram em mim o seu voto. Receberemos
a população na Câmara de braços abertos. A saúde é a principal demanda seguida da segurança. Precisa investir mais na
educação e principalmente no esporte para os jovens

Falecimento

Fé e Política

Casamento

Andreia Marques de Castro e Guilherme, se uniram em matrimônio no último dia 12, em uma linda cerimônia presidida
pelo Cônego José Douglas Baroni, na Basílica de São Lourenço
Mártir.
Os noivos e seus pais, recepcionaram seus familiares e convidados, no São Lourenço Country Clube.
Desejamos ao casal, milhões de felicidades, e rogamos a Deus,
muitas bençãos para esta nova jornada que juntos irão trilhar.

Nossa Prefeita eleita Célia Cavalcanti, participando no último
dia 12, do maravilhoso encontro entre prefeitos eleitos realizado pelo Movimento Diocesano Fé e Politica. Parabéns a todos
da organização e ao nosso Bispo Dom Pedro, que de maneira
sabia falou a todos sobre a Fé e a Ética na Politica.

Falecimento

Falecimento

Agora somos Basílica Menor!!!
Nosso Papa Francisco, e a Sagrada Congregação para o Culto Divino, no Vaticano, acolheram o pedido de nosso Bispo Diocesano, Dom Pedro Cunha Cruz e concedeu à Igreja Matriz de
São Lourenço Mártir, o título de "Basílica Menor de São Lourenço".
A Instalação Canônica, será realizada no dia 23 de dezembro
próximo, com uma Missa de Ação de Graças, às 19:00 horas,
presidida por Dom Pedro Cunha.
Parabéns a nosso Pároco, Padre Bruno César, que trabalhou
incansavelmente, para que este sonho se realizasse. Deus o
abençoe Padre!!!
Louvado seja Deus! Bendita seja a Casa do Senhor!

Novembro Azul
Com pesar, noticiamos o falecimento de nossa grande amiga e são lourenciana Nilza Scarpa, ocorrido no último dia 11,
na cidade de Belo Horizonte,
onde residia.
Nossos sentimentos a todos
os familiares. Que Deus console cada coração desta família.
Paz a sua alma!!!

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

EXPEDIENTE

Nossas condolências aos familiares de Gabriel Tadeu Franqueira Junqueira, ocorrido dia 07 último.
Que Deus console cada coração dessa família.
Paz a sua alma!!!
Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra. Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo.
Jornalista Responsável: João Vicente Nogueira (MTB 18.220/MG). Diagramação: João Vicente Nogueira. Departamento Administrativo: Isabel Cristina de Paula
Dutra. Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra e Luciana Dutra. Assessor Jurídico: José Manoel Pereira. Distribuição: Júlio César de Paula Dutra.
Colaboradores: Anderson Joinha, Vera M. Gannam de Castro, Simone Gannam L. Ribeiro, Frei Felipe Gabriel Alves, Heloísa M. D. de Almeida, Filipe
Nacle Gannam, Pedro Jorge de Oliveira Netto, Mariana Dutra, José Celso Garcia, Prof. André, Beto Bacha, Dom Zeca, Mario Henrique Poli de Oliveira,
Monsenhor Jonas Abib, José Luiz Mendes, Padre Bruno César, Dr. Rodrigo C. Santos, Cecília Britto, Débora Centi, Rita Abbud.

Servidores do Presidio de São Lourenço, participando da campanha Novembro Azul, lançada pela Secretaria de Estado de
Administração Prisional, para todas as Unidades Prisionais do
Estado.
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
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Igreja Matriz de São Lourenço recebe
o título de Basílica Menor
Mais um capítulo relevante
para a história da Igreja Matriz
de São Lourenço Mártir - um
dos principais cartões postais
da bela Estância Hidromineral.
Foi divulgado pela Paróquia São
Lourenço Mártir que a Igreja recebeu o título de Basílica Menor. O pároco Bruno Graciano
explica que o título recebido é
muito importante para a Igreja
Matriz de São Lourenço e para
a Diocese da Campanha. Ele explica que são três requisitos básicos para conquistar este título. “Tivemos que comprová-los
por documentação, enviando
fotograﬁa e arquivos da Paróquia para que pudessem considerar que a nossa Igreja merecia este título. O primeiro deles
é a beleza arquitetônica. O seguindo requisito é a necessidade de Igreja ser um pólo que
reúna um grande número de ﬁéis. É grande o número desses
ﬁéis que vem até a nossa Igreja
de São Lourenço para se confessar, participar da missa, o
movimento intenso não só das
pessoas da cidade como também de toda nossa região. Temos também os turistas que são
devotos de São Lourenço e passam aqui para orar. O terceiro
requisito é que a Igreja para se
tornar Basílica deve ser a referência litúrgica na realização e
celebração e se torne uma Igreja para mais próxima do Santo
Padre. Isso é muito importante

observar com rigor”, comenta
o pároco.
Um título honoríﬁco concedido pelo Papa a igrejas consideradas importantes por vários
e diferentes razões, tais como:
veneração que lhe devotam os
cristãos, transcendência histórica e beleza artística de sua arquitetura e decoração. A Congregação para o Culto Divino
acolheu o pedido do bispo da
Diocese da Campanha, Dom Pedro Cunha Cruz. Com este título passará a ser chamada de Basílica Menor de São Lourenço.
A Instalação Canônica será realizada em uma Missa presidida
por Dom Pedro, dia 23 de dezembro, às 19h. “Quando o decreto foi assinado no dia 20 de
setembro a Igreja já se tornou
Basílica. Nós fomos comunicados na última semana quando
chegou o comunicado vindo de
Roma. Teremos uma missão em
Ação de Graças e contamos com
a presença de vários sacerdotes
para juntos darmos graças a Deus
por este benefício que ele nos
concedeu”, complementa.
Pe. Bruno Graciano destaca
a importância deste título para
a Paróquia São Lourenço Mártir. “A Igreja cresce por poder
receber dentro da Diocese da
Campanha mais uma Basílica.
Ela será a terceira de nossa Diocese. Temos a Basílica de Nossa
Senhora da Conceição em Conceição do Rio Verde, Basílica de

Padre Bruno Graciano, pároco responsável pela Paróquia São Lourenço Mártir

Nossa Senhora das Dores em
Boa Esperança e agora teremos
a Basílica de São Lourenço. É
uma oportunidade para os ﬁéis
melhorarem a união a Deus, reforçarem os vínculos de amiza-

de com o Senhor e sobretudo
buscar a santidade. A Paróquia
recebeu a notícia com muita
alegria”. Fazendo suas considerações ﬁnais, Pe. Bruno deixa
um recado aos ﬁéis de São Lou-

renço. “Deixo meu abraço a cada um pois tenho certeza que
da mesma forma como eu, pároco, ﬁco feliz, cada são-lourenciano também se alegra e certamente nossa Diocese, por meio

do nosso bispo por este título
que juntos recebemos. Quero
reforçar o convite para que todos estejam presentes na celebração eucarística dia 23 de dezembro, às 19h”.
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Tiro de Guerra realiza solenidade
alusiva ao Dia da Bandeira
O Tiro de Guerra de São Lourenço realizou na manhã desta
sexta-feira (18) uma solenidade
alusiva ao Dia da Bandeira. Foi
realizada uma solenidade onde
compareceram autoridades do
município como o prefeito José
Sacido Barcia Neto e o presidente da Câmara de Vereadores,
Waldinei Alves Ferreira. Também
compareceram corporações de
segurança pública do município
como a Polícia Militar e o Corpo
de Bombeiros. O chefe de Instrução do Tiro de Guerra, Subtenente Nilton da Silva Batista,
destacou a importância de se

valorizar o histórico da bandeira nacional. “O culto à bandeira
é previsto no regulamento de
continências, honras e sinais de
respeito das forças armadas. Ele
é previsto no dia 19, às 12h,
quando a bandeira é hasteada.
Como o Tiro de Guerra é uma
organização militar diferenciada que forma reservistas, a minha demanda de pessoal e material é diferente de uma organização militar comum. Fizemos
hoje uma formatura alusiva ao
Dia da Bandeira, que é comemorado amanhã (19)”, explica
e ﬁnaliza o subtenente.

Ladrões roubam bloquetes de calçada de
bairro em São Lourenço
Ladrões roubaram 2,6 mil
peças de bloquete de uma calçada no bairro Bela Vista, em
São Lourenço. O material é

correspondente a uma área
de 260 metros quadrados. O
furto aconteceu na última sexta-feira (11), mas a ocorrência

só foi registrada agora.
Segundo o gerente da construtora, que presta serviço
para a prefeitura, a empresa

está fazendo a recomposição
de calçamento retirado para
a realização de ampliação de
drenagem pluvial. Os funcio-

nários deram falta das peças
quando foram realizar o trabalho.
Até a publicação desta re-

portagem, ninguém havia sido preso.
(Fonte: G1 Sul de Minas)
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Conﬁra como foi o lançamento do livro
‘Travessia’ de Simone Gannam Lage

Foi lançado na tarde do feriado da Proclamação de República, 15 de novembro, o livro ‘Travessia’ de autoria da colunista
do São Lourenço Jornal, Simone
Gannam Lage. “Para mim é um
momento muito especial e importante para mim. Agradeço a
todos que estiveram presentes.
É uma sensação maravilhosa e
indescritível, uma mistura de
sentimentos e uma emoção muito grande de poder ser lida por

meus amigos e familiares, pessoal que eu nem conheço estão
aqui prestigiando esse lançamento. Uma alegria muito grande”,
comenta.
Simone diz ainda que tem uma
sensação de dever cumprido.
“Tinha este sonho desde que me
entendo por gente. Também é
uma sensação de dever cumprido com meus leitores que me
acompanham há 19 anos no São
Lourenço Jornal e sempre me

pediram um livro”. Simone ressalta que seus livros serão vendidos na Avalon Livraria e também na Livraria da Igreja Matriz.
“Quero agradecer primeiramente a Deus por porque sem ele
nada seria possível. Ele que me
deu este dom de escrever. Estendo meus agradecimentos à
família que nasci e a que estou
construindo, meus amigos, à Daniela Ferreira que fez a correção
do texto, ao Guilherme que fez

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

a diagramação, ao tio Antônio Gannam que me forneceu a foto de
capa do livro e a todos os meus
leitores que sempre me prestigiaram”, ﬁnaliza.
A leitora Lívea disse que gostou
muito do livro. “É um ganho para
nós aqui de São Lourenço. Temos
que prestigiar um talento deste
em nossa cidade. Que venham
outros talentos como o da Simone. Quero muito ler o livro. Pelo
que conheço a Simone tenho certeza que ela fez um trabalho".
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Serviço de Assistência Social da APAE está paralisado por
falta de pagamento da Prefeitura de São Lourenço
A Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE) reuniu
pais e familiares dos assistidos
para comunicar a suspensão dos
serviços de Assistência Social até
a quitação total dos débitos da
subvenção social por parte da
Prefeitura de São Lourenço. Até
o momento, a dívida soma o montante de R$ 44 mil.
No acordo ﬁrmado para prestação de serviço com a Prefeitura no início deste ano, a APAE deve receber 10 parcelas da subvenção social no valor de R$ 11
mil cada uma durante o ano, porém só recebeu quatro parcelas.
A falta de pagamento inviabilizou
a prestação do serviço às Pessoas com Deﬁciência (PCD) Intelectual e Múltipla.
Em reunião com o Ministério
Público Estadual (MPE) e depois
com o prefeito José Sacido Barcia
Neto, na última sexta-feira, 11, a
APAE teve a garantia que seria
honrada as parcelas em atraso
até o ﬁnal de novembro e mais
duas até o dia 20 de dezembro.
O serviço de Assistência Social
prestada pela APAE é o único que
apoia os pais e familiares das PCDs
Intelectual e Múltipla em sua plenitude, pois além de promover a
habilitação e reabilitação no extra turno escolar , desenvolve atividades para inclusão à vida comunitária dos assistidos, visando
reduzir as incapacidades, desenvolver as potencialidades para o
trabalho, a independência, a segurança e ao acesso aos direitos
e participação na sociedade.

Dentre as atividades estão as
oﬁcinas de informática, artes, artesanato, teatro, AVD/terapia ocupacional, escola de pais, visitas
domiciliares,entre outras.
De acordo com a presidente
da APAE, Eduardo Gonçalves, a
paralisação das atividades geram
prejuízos na continuidade dos trabalhos de inclusão e reabilitação,
além de prejudicar todos os assistidos e seus familires. “Já conversamos com os pais e familiares
para informar sobre a paralisação
do serviço, pois não temos como
honrar com os nossos compromissos.Necessitamos de sustentabilidade! Parece pouco dinheiro, mas para nós é muito, pois
precisamos pagar os fornecedores e funcionários. Isso compromete, por exemplo, todo o custeio necessário destes nossos assistidos em suas atividades da
área social na APAE”, explicou
Eduardo Gonçalves.
“O recurso que mantem este
serviço é proveniente do Sistema
Único de Assistência Social, o SUAS, e vem do Governo Federal,
porém sem repasse até o momento. Não temos outras fontes de
recursos a não ser da Saúde, Educação, Assistência Social e das doações que recebemos de empresas e sociedade civil. Não podemos utilizar o dinheiro de uma
área para cobrir despesas das outras. Isso é ilegal. O recurso que
vem das doações já é comprometido de forma complementar
com toda a estrutura institucional
e não há outra fonte ﬁnanciado-

Membros da APAE estão chateados com a situação
ra para este ﬁm como na Assistência Social”, disse o presidente parcelas até o ﬁnal deste mês,
conforme nos foi prometido, reda APAE.
A APAE sendo prestadora de ativaremos a assistência”, comserviço e contratualizada com a plementou Eduardo Gonçalves.
De acordo com o prefeito José
Prefeitura de São Lourenço, o paSacido
Barcia Neto, "Zé Neto",
gamento da subvenção social é
todas
as
subvenções serão pagas
uma obrigação moral do prefeito.
até
o
próximo
dia 10 de dezem“O prefeito não nos repassa esse
bro.
Ele
ainda
aﬁ
rma que em reurecurso por benevolência e sim
nião
com
a
APAE
ﬁcou acordado
por ser um serviço que é impresde
que
estas
ati
vidades
de assiscindível com expertise e excelêntência
social
não
seriam
paralicia para os assistidos e seus fasadas.
miliares. Caso recebamos quatro

Aluno de São Lourenço é medalha
de ouro em Matemática

O aluno Juan Belieni de Castro
Araújo recebeu no último dia 07,
no Salão de Convenções do Hotel
WINDSOR no Rio de Janeiro, Medalha de Ouro da OBMEP-2015
(Olimpíada Brasileira de Matemática). Aluno da Escola Municipal Dr.
Emílio Abdon Póvoa, Juan viajou
acompanhado de sua mãe e da professora Maria do Carmo Scottini todos muito orgulhosos dessa importante conquista para o aluno, para
a escola e para o nosso município.
A OBMEP é um projeto criado
para estimular o estudo da matemática entre alunos e professores
de todo país.
É promovida pelo Ministério da
Ciência e Tecnologia e pelo Ministério da Educação, é realizada pelo
Instituto Nacional de Matemática
Pura e Aplicada com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática.

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° 21.409.354/000134, 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 23.12.2016, perfazendo até a data de 23.12.2016 o montante de R$35.080,51
(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° 1444407061722, 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, 7 de novembro de 2016.
JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA
OFICIAL INTERINO
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