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Campanha Natal Feliz da Alternativa
supera as expectativas mais uma vez

Realizada desde 2001, a Campanha Natal Feliz da Alternativa “Papai Noel do Sertão” mais uma vez foi realizada com sucesso e superou as expectativas. Há 16 anos, Natanael Paulino de
Oliveira, mais conhecido como “Natan da Rádio” criou a campanha. Nela crianças enviam cartas solicitando brinquedos, materiais escolares e cestas básicas Estas cartas foram enviadas durante 40 dias para o programa “O Sertão é Nosso”, conduzido por Natan na Rádio Alternativa 107,9 FM. Natan também contou com o apoio e trabalho de seu irmão e também radialista Benedito de Oliveira. “Bene” liderou a campanha durante estes 40 dias e se responsabilizou por cada detalhe da organização do evento.
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EDITORIAL
Que é mesmo o Natal? Festas, presentes, compras, viagens, encontros familiares? O
cristão deve ter em mente que
o Natal tem um sentido não
apenas humano, mas profundamente espiritual. É o que podemos aprender a partir do registro feito por Mateus sobre
o nascimento de Jesus. Estamos
no mês natalino. Apesar de não
ser a data correta, pois não se
sabe ao certo em que dia o Senhor Jesus nasceu, até porque
não há uma data especíﬁca registrada na Bíblia, o dia 25 de
dezembro, tradicionalmente, é
considerado o dia do seu nascimento.
Por isso, é um dia comemorado e festejado por todos. Para muitos, Natal é um dia especial em que pessoas viajam
para rever parentes e amigos.
Para outros, Natal é promover
festas, é uma oportunidade para se deixar extravasar os desejos da carne. Para uma criança, é uma data desejada e esperada com muita ansiedade
para se ganhar presentes.
Talvez, para muitos, o Natal
seja um momento do ano em
que as famílias se reúnem para se alegrar e agradecer a Deus
por mais um ano que se passou. Para os empresários e comerciantes, é um dos eventos
festivos do ano que abre o maior
espaço para vendas em todos
os aspectos.
Na verdade, o Natal que a
humanidade comemora tem
pouco a ver com o nascimento
de Jesus. Biblicamente, ele nasceu em um dia em Belém da
Judéia. Seu nascimento foi singular, simples e humilde. Em
Belém nasceu Jesus, a parte
humana, a carne do verbo, asa
vestimentas de carne e ossos
com as quais o verbo se cobriu
para que pudéssemos ver sua
glória.
E para o cristão, o que é mesmo o Natal? Festas, presentes,
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compras, viagens, encontros
familiares, etc. O cristão deve
ter em mente que o Natal para
ele tem um sentido profundamente espiritual, e não apenas
um sentido humano. Vejamos,
então, o que podemos aprender a respeito do Natal cristão,
a partir do registro feito por
Mateus sobre o nascimento de
Jesus?
Os magos que vieram do
Oriente perguntaram: onde está aquele que é nascido Rei dos
Judeus? Sendo eles incumbidos
pelo rei Herodes a respeito do
menino Jesus, partiram em busca do recém-nascido.
Eles empreenderam uma
longa viagem para encontrar-se com o desejado das nações.
Natal é, portanto, exatamente
isso: uma busca constante do
verdadeiro Jesus. Hoje, muitos
o buscam de três maneiras distintas: A) Buscam o Jesus que
não é verdadeiro, de maneira
errada: os sacerdotes e os levitas que foram enviados pelos
judeus perguntaram a João Batista: Quem és tu? Eles buscavam o Jesus verdadeiro, mas
João Batista não o era. B) Buscam o Jesus verdadeiro de maneira errada: Seus pais o buscam em lugares em que Ele não
estava presente. Buscavam o
Jesus verdadeiro, mas não o
encontraram onde fora procurado. C) Buscam o Jesus verdadeiro de maneira verdadeira:
os magos ﬁzeram isso e o encontraram com a sua mãe. Nossas irmãs Maria Madalena, Joana e Maria foram surpreendidas quando os anjos lhe disseram: por que buscais entre
os mortos quem está vivo?
Graças a Deus porque o Jesus a quem servimos é verdadeiro e está nos céus, à direita
do Pai. Devemos buscá-lo de
todo o nosso coração, enquanto podemos encontrá-lo.
Os magos, guiados pela estrela que tinham visto no Orien-

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

O sobrenatural está
nas pequenas coisas
Muitos pensam que Jesus, antes de Sua vida pública, realizava
milagres e prodígios, coisas sobrenaturais. Não! Ele era totalmente
normal. Cresceu como qualquer
criança, foi adolescente e jovem
como todos os demais.
A própria Palavra de Deus diz
que Maria, porém, “guardava todas estas coisas, meditando-as no
coração”(Lc 2.17-19). Isso lhe dava forças para acreditar nos planos
de Deus. Apenas 30 anos mais tarde é que teve início a vida pública
de Jesus.
Maria acompanhou tudo, presenciando até a cruciﬁcação do
Senhor, quando, por ﬁm, colocam-No em seu colo, morto. Humanamente, alguém poderia dizer:
“Desanime, Maria, pois tudo aquilo que você ouviu do anjo foi ilu-

são!”. Humanamente, não havia
nenhuma esperança, tudo estava
perdido.Você, que já está desanimado com o cônjuge, com os ﬁlhos, patrão, pai, vizinho, empregado, sócio, paciente… Seja com
quem for, acredite, pois a ressurreição está próxima! Não acredite
apenas na mudança dessas pessoas. Vá além. Acredite em Deus,
que é o próprio Amor. É Ele quem
tudo pode mudar. Para o Senhor
tudo é possível.Não se deixe afetar nem conduzir pelo que sente
e vê, mas pelo que você crê. Creia
no sobrenatural!Deus, em Sua misericórdia inﬁnita, tem a capacidade de transformar todas as situações em um bem maior. Peça-Lhe o dom da fé e do discernimento, para que possa crer, aceitar e realizar a vontade divina.

O Natal Cristão

te, chegaram à casa de Maria,
mãe de Jesus, encontraram o
menino, e prostrando-se, o
adoraram. Um dos propósitos
dessa longa viagem era adorar
a Jesus.
A adoração verdadeira é um
dos aspectos relevantes do Natal. Ou seja, não existe Natal
sem o compromisso de adorar
o menino Jesus. Portanto,
Natal sem adoração ao Deus
Trino e Uno não é Natal. Nesse sentido, todos os dias podem ser Natal, pois todo o dia
podemos adorá-lo em Espírito
e em verdade.
Porém, não é bem assim
que acontece em nossos dias.
O mundo comemora o nascimento de Jesus com bebedeiras, festas, etc. Este é o tipo
de Natal sem sentido, sem valor, sem espiritualidade e sem
aceitação divina, porque não
alegra o coração de Deus.
O Natal cristão precisa ser
uma constante adoração ao
verdadeiro Jesus, que vive e
reina para todo o sempre. É ir
à igreja não por um hábito, ou
por mero costume, ou para ver
alguém, mas para adorá-lo com
um coração preparado.
Por isso, quando o adorador se comporta diante de Deus
com adoração verdadeira, pode-se dizer que é dia de Natal,
pois Jesus está sendo reverenciado como o Deus-Filho.
Os magos, depois de buscarem o menino Jesus, encontrando-o, adoram-no. Então,
abrindo seus tesouros, apre-

sentaram-lhe presentes, tais
como: ouro, incenso e mirra.
Vejamos o que isto pode simbolizar para o Cristão: A) Ouro:
metal precioso, amarelo e brilhante. Simboliza a realeza
de Jesus, ou seja, sua dignidade de Rei. Ele nasceu como
rei. Ele é o rei da glória. Uns
o conhecem como um simples homem que marcou a
História. Nós o reconhecemos
e adoramos como Rei dos Reis
e Senhor dos Senhores. B)
Incenso: resina automática
que se queimava na antiga
dispensação. Isto pode simbolizar o lado divino de Jesus. Nesse aspecto, os magos
estavam reconhecendo Jesus
como Filho de Deus. Quando
o cristão aceita a divindade
de Jesus, ele está abrindo seus
tesouros e dando presentes
a Jesus. C) Mirra: resina odorífera, medicinal, produzida
pelo “balsamodendron”. Analisando o texto de forma abrangente, nesse caso, mirra poderá simbolizar sacrifício. Talvez seja o sacrifício que eles
(os magos) empreenderam
na longa jornada para ver a
criança recém-nascida.
Um dos maiores presentes
que podemos dar a Cristo é a
nossa vida como sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que
é o nosso culto racional. Portanto, abramos nossos tesouros,
nossos corações e apresentemos ao Senhor Jesus nossas dádivas. Ele merece. É Natal! Ele
nasceu em nossas vidas, aleluia!
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SIMONE GANNAM
Falando ao
Coração
sigannam@yahoo.com.br

A VISITA QUE VEM PARA FICAR...

Aproxima-se o tempo do
Natal, em que a humanidade celebra e revive a chegada do Deus Menino em nosso meio. Neste contexto, antes que Ele chegue, somos
convidados a preparar a casa e o coração para recebê-Lo com toda “pompa e circunstância” que Sua presença requer.
Quando ficamos sabendo
que alguém vem nos visitar,
tomamos todas as providências necessárias para que o
visitante se sinta bem em
nosso meio e constate que
realmente estamos felizes
com sua chegada e estamos
lhe oferecendo o que temos
de melhor. Assim também
acontece neste período, em
que somos avisados de que
Ele está a caminho, e que
portanto, é preciso aplainar
as veredas e aparar as arestas para acolher o Jesus que,
mesmo sendo Soberano, faz
se pequeno como nós e vem
ao nosso encontro, quando

nós é que deveríamos ir a
Ele.
Como Cristo nos encontrará quando bater à porta
de nossa casa e de nossa vida? Estaremos prontos para
acolhê-Lo ou ao menos daremos sinais de que estamos
limpando nosso interior para degustar melhor de Sua
Santa companhia? Ou será
que Ele se deparará com a
mesma cena de sempre: o
mesmo coração, a mesma
casa e as mesmas lamentações e sujeiras de todos os
dias empurradas para debaixo do tapete?
No advento, Ele anuncia
e muitos sinais nos são dados de que está próximo este encontro. Mas é preciso
lembrar que todos os dias e
todas as épocas do ano são
tempo de limpar a casa e retirar os entulhos, abrindo
espaço para um encontro diário e definitivo com o Amor
em forma de gente, Jesus, a
visita que vem para ficar!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Make para a passagem
VERA GANNAM
de ano na praia
Maria Nossa Mãe

Novamente é Natal

Natal, festa de alegria peal
chegada do Deus Menino, que
vem para nos salvar! Maria,
ao tomar conhecimento dos
planos de Deus para enviar seu
filho ao mundo, disse SIM e o
Verbo se fez carne em seu puríssimo seio. “Maria concebeu
por virtude do Espírito Santo”
(Mt 1,18b). Teria sido fácil pra
Ela, uma jovenzinha prometida em casamento a José, dizer
SIM a Deus, quando havia dito SIM ao noivo? Onde encontrou força e coragem para dar
ao Anjo esta resposta:
“Eis aqui a Serva do Senhor,
faça-se em mim segunda a tua
palavra?” (Lc 1,38). Maria, cheia
de graça, bendita entre as mulheres, feliz porque acreditou,
deixou de lado sua vontade,
mudou seus planos, para fazer
tão somente a vontade de Deus,
que nela realizou maravilhas!
Ao receber a visita do Anjo,
Maria perturbou-se, teve medo, mas adiante de suas palavras: “Não temas, Maria, pois
encontraste graça diante de
Deus”. (Lc 1,30), o Coração de
Maria aquietou-se e ouviu a
proposta que Deus lhe comunicava através do Anjo Gabriel.
Desapareceu o medo, Maria confiou, teve fé, acreditou
que “para Deus nenhuma coisa era impossível” (Lc 1,37).
Deu sua resposta, resposta

cheia de fé e coragem! Disse
SIM. Sim que nos abriu as
portas da salvação, sim que
trouxe ao mundo o Salvador!
Quando completaram-se os
dias para Maria dar a Luz, José e Maria, se encontravam
em Belém. Batiam de porta
em porta, procurando um lugar para que, Jesus, o Filho
de Deus, pudesse nascer.
Mas, para eles, não havia
lugar.... Para os outros talvez,
mas, para eles, não! José e
Maria, já exaustos, encontraram uma gruta, amigos de
animais. E ali, na mais extrema pobreza, Jesus, o Filho de
Deus, Rei dos reais e Senhor
dos senhores, vem ao mundo.
Maria, em seu coração repete seu SIM à vontade do
Pai.
Ainda hoje, em cada Natal que
se celebra, Jesus não encontra
abrigo nos corações. O coração
humano está repleto das coisas
do mundo: presentes, enfeites,
árvores coloridas, roupas novas,
ceias e tantas coisas mais que,
para Jesus não sobra espaço!
Digamos SIM a Jesus, abrindo
para Ele as portas de nosso coração para que, em nós, Ele faça
morada, assim, nosso Natal será
bem mais feliz! Natal, acima de
tudo, é Cristo!
Feliz Natal com Ele!

Passar a virada do ano assistindo à queima de fogos na praia
já se tornou tradição no Brasil. No entanto, não é porque o ambiente é despojado que a produção usada na ocasião pode ser
descuidada. Para conquistar um look interessante e adequado
ao evento, o ideal é equilibrar descontração com toques de cor
e iluminação na maquiagem, que podem aparecer na pele, nos
olhos ou nos lábios.
Maquiagem deve ser adequada ao clima
Comece com a preparação da pele, que servirá como base
para os destaques que virão à seguir. Para esta etapa, o CC Cream é o produto mais indicado, pois garante uma cobertura completa mesmo com sua textura leve, ideal para o clima quente
da época. Caso preﬁra um visual mais radiante, vale acrescentar
algumas gotas de iluminar líquido à fórmula. Finalize o preparo
com aplicação de bronzer nas maçãs do rosto para reproduzir
o efeito do sol.
Indispensável em qualquer produção, a máscara de cílios também não pode ﬁcar de fora do look do dia 31. Lembre-se que a
maquiagem deve ser resistente ao clima, seja uma chuva inesperada ou ao suor provocado pelo calor, por isso, a versão à
prova d'água é a indicada. Uma dica para um olhar mais aberto
é apostar no lápis branco passado rente à linha d'água. Já o tradicional preto pode ser usado esfumado rente aos cílios inferiores de forma casual.
Cores fortes podem aparecer nos olhos ou nos lábios
As cores, que são tão simbólicas na produção da virada do
ano, devem aparecer também na maquiagem. Se a intenção for
dar destaque aos olhos, aposte em um suave esfumado de sombras em tons pastel ou em versões metalizadas para trazer um
ar de luminosidade ao visual. Uma alternativa à sombra são os
lápis coloridos, que podem ser usados na linha d'água, rente
aos cílios ou como delineador.
Porém, se os lábios forem a área de maior atenção da maquiagem, mantenha os olhos mais discretos. A tonalidade do
batom pode ser escolhida conforme o gosto pessoal e a harmonia com o restante da produção. Já o acabamento opaco é a
melhor opção devido a sua durabilidade prolongada. Apesar de
precisar de mais retoques, o gloss também pode ser o escolhido.
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Inaugurada a quadra poliesportiva na Biquinha
AMAURI PINTO COSTA – GRANJA IANA
CPF: 412.255.626-00, por determinação do
CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL COPAM, torna público que obteve LICENÇA DE
OPERAÇÃO,
através
do
processo
n°
04891/2005/008/2010, para a atividade de
AVICULTURA DE POSTURA, situada no Bairro
Cachoeira do Coura, Município de Pouso Alto,
MG, CEP 37468-000.
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 n° 04891/2005, para a atividade de
AVICULTURA DE POSTURA, situada no Bairro
Cachoeira do Coura, Município de Pouso Alto, MG,
CEP 37468-000.

Foi inaugurada na manhã de domingo (18), no bairro Nossa Senhora de Lourdes, uma quadra poliesportiva. Com o nome de Quadra
Poliesportiva Família Antônio Ramos Palma, ela está situada no trecho do bairro denominado Biquinha, alguns metros depois da piscina e da Unidade Básica de Saúde
(UBS). A solenidade de inauguração
contou com a participação da família homenageada, membros do
Executivo e do Legislativo, convidados e moradores do bairro.
A obra, que está em fase de acabamento, faz parte de um conjunto de ações realizadas no bairro
Nossa Senhora de Lourdes, visando
a revitalização do bairro, especial-

DOM ZECA
A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Dança

mente do trecho compreendido
entre a Escola Municipal Manoel
Monteiro e o anel rodoviário. Além
da construção da UBS, a prefeitura
calçou um grande número de ruas
paralelas e transversais à rua José
Simeão Dutra, que se inicia próximo ao bairro Estação e se estende
até o anel rodoviário, cortando todo o bairro. Outros projetos foram
concluídos às margens da referida
rua, como, por exemplo, a praça
construída em frente à atual sede
da Unidade de Saúde Mental. Alguns ﬁcaram para serem executados futuramente, como é o caso
de dois campos de futebol de areia
e uma praça no espaço contíguo à
quadra recém-inaugurada.

Batizado

EDITAL DE LOTEAMENTO – Pelo presente Edital, torno público em cumprimento ao Artigo 19 da Lei 6.766/79, que F.
PAIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS – EIRELI – EPP,
inscrita no CNPJ nº. 18.976.301/0001-10, com sede nesta cidade, na Rua Wenceslau Braz, nº. 385, sala 101, Centro, representada por Fabiano Pereira de Paiva, brasileiro, comerciante, casado, inscrito no CPF nº. 154.345.406-20, depositou
nesta Serventia em 20.12.2016, protocolos nº. 82.216 e 82.217,
toda documentação para registro do LOTEAMENTO “SÃO FRANCISCO”, situado nesta cidade, designado pela inscrição cadastral nº. 07.28.200.001, sendo que o mesmo foi aprovado pelo Município de São Lourenço - MG em 10 de março de 2014.
O imóvel objeto do mesmo encontra-se devidamente registrado na matrícula 25.789 do Livro 02, de Registro Geral. O
loteamento será composto de 209 unidades, divido em 06
quadras a seguir discriminadas: Quadra A: 61 lotes; Quadra
B: 32 lotes; Quadra C: 35 lotes; Quadra D: 15 lotes; Quadra E:
25 lotes; Quadra F: 41 lotes; Área de lotes: 45.111,28m² - Área
institucional: 1.895,02m² - Área de equipamentos urbanos:
70,05m² - Sistema viário: 22.664,20m² - Área Verde: 2.488,71m²
- Área Loteada – 72.229,26m². Em 26 de outubro de 2016, foi
ﬁrmado entre a Prefeitura Municipal de São Lourenço e o loteador Termo de Compromisso e Caução, sendo caucionados
40 lotes (quadra A 01 ao 20 e quadra F do 01 ao 20). 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 22 de dezembro
de 2016. O Oﬁcial Interino – Júlio César Círio Nogueira.
JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA
OFICIAL INTERINO

Naya, a linda garota refugiada da Siria, juntamente com
seus pais e irmã, foi batizada
no último dia 18, na Basílica
de São Lourenço Mártir.
Neste dia 29, Naya estará
comemorando seu primeiro
aniversário. Que Deus a abençoe sempre, concedendo-lhe
vida longa e feliz em terras
brasileiras.

Casamento
Parabéns aos vinte e um casais, que se uniram em Matrimônio, no último dia 17, em uma linda cerimônia na Basílica
de São Lourenço Mártir.
Parabéns ao Pároco Padre Bruno César, por proporcionar
aos casais e familiares, um emocionante momento de alegria
e fé.
Que Deus abençoe a todos!!!

Casamento
O 16º Águas das Gerais, "Cara de Palco 2", foi realizado nos
dias 16,17 e 18 últimos, na Quadra Pedro Mello na Ilha Antônio Dutra.
Parabéns mais uma vez, Professora Deise Dutra e alunos da
Vitrine da Dança pelo sucesso do evento.

Basílica

Aniversário

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

EXPEDIENTE

Nossa amiga Sonia Matuck Haidar, comemorou mais uma primavera dia 22 último.
Parabéns Sonia, muitas felicidades para você. Que Deus te
abençoe!!!

Olga Suely Martins e Prof. Francisco Nascimento, se uniram
em matrimônio no último dia 17, reunindo amigos e familiares.
Rogamos a Deus, muitas bençãos ao casal!!!

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.

As imagens de São Pedro e São Paulo, reconhecidos como a
força da Igreja Católica, agora sustentam nossa Basílica de São
Lourenço Márir.As imagens foram colocadas na escadaria da
Basílica e muito elogiadas por todos.

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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Campanha Natal Feliz da Alternativa
supera as expectativas mais uma vez

Realizada desde 2001, a Campanha Natal Feliz da Alternativa “Papai Noel do Sertão” mais
uma vez foi realizada com sucesso e superou as expectativas. Há 16 anos, Natanael Paulino de Oliveira, mais conhecido como “Natan da Rádio” criou
a campanha. Nela crianças enviam cartas solicitando brinquedos, materiais escolares e
cestas básicas Estas cartas foram enviadas durante 40 dias
para o programa “O Sertão é
Nosso”, conduzido por Natan
na Rádio Alternativa 107,9 FM.
Natan também contou com
o apoio e trabalho de seu irmão e também radialista Benedito de Oliveira. “Bene” liderou a campanha durante estes 40 dias e se responsabilizou
por cada detalhe da organização do evento.
Realizado no auditório do
Colégio Imaculado Coração de
Maria (CICM), as crianças que
enviaram cartas começaram a
chegar acompanhadas de seus

pais ou responsáveis a partir
das 17h30. O evento começou
às 19h. Cerca de 200 crianças
aguardavam com ansiedade a
chegada do Papai e Mamãe Noel.
A Mamãe Noel disse que ter
este título é um presente. “Eu
me vejo em cada criança. Além
de muito gratiﬁcante, é um presente do céu. Às vezes nem é
o presente que deixa elas feliz
e sim o fato de serem lembradas”.
Questionado sobre a emoção de ver as crianças de divertindo e ansiosas para receber
o presente, “Bene” de Oliveira
diz que a sensação é de dever
cumprido.
Natan se diz satisfeito por
mais um ano de realização.
“Mesmo em um ano de crise
econômica, as pessoas ajudaram. A soma dos presentes equivale a um carro popular. Gostaria de agradecer ao meu irmão ‘Bene’ que liderou a campanha e à JN Produções ”, co-

menta o criador da campanha.
O locutor oﬁcial da campanha, Daniel Apolônio, atua na
campanha desde a primeira
edição. “É um privilégio. Eu tenho uma emoção indescritível
em ver este auditório lotado.
Por mais simples que seja, a
criança se emociona e está sempre com um sorriso estampado
no rosto. As pessoas que aqui
estão tem um único objetivo:
ser feliz! ”.
O evento teve a sonorização
da Dutra Som e animação do
DJ Werneck que fez a festa das
crianças, brincando e distribuindo CD’s para os participantes.
Os proﬁssionais da TV Alternativa também atuaram: Crystal Cavalcanti, Caroline Araújo,
Anderson Joinha, José Ramos,
Guilherme Ramos e Romano
Vieira.
A Campanha Natal Feliz da Alternativa “Papai Noel do Sertão” também contou com o apoio da coberturajornalísticadaRádioAlternativa,
TVAlternativaeSãoLourençoJornal.

Bene de Oliveira e Natan da Rádio lideraram a campanha
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Polícia Militar alerta sobre cuidados a
serem tomados na época de ﬁm de ano
Deixar a casa sem ninguém presente pode ser um prato cheio para ladrões e assaltantes

Na época das festas de
mim de ano muitas famílias
viajam e acabam deixando
suas casas, o que pode facilitar ações de criminosos como roubo e até mesmo grandes assaltos. A equipe da Rádio Alternativa e do São Lourenço Jornal conversou com
o Tenente Campos que deu
algumas dicas de segurança
para evitar surpresas desagradáveis no retorno dessas
viagens.
Tenente Campos ressalta
que a principal recomendação da Polícia Militar é que
as pessoas não deixem suas
residências com aparência
de estar vazias. “Recolham
materiais como escada, evitem acúmulo de jornais e revistas. Principalmente materiais que denotem a sen-

sação de vazio nas casas. Não
deixem indícios de que não
tenha nenhum morador nas
residências”, afirma o policial militar.
Em relação a deixar as luzes acesas, Tenente Campos
diz que este esquema de segurança ainda funciona se
elas forem apagadas durante o dia. “Nesta situação é
interessante combinar com
um vizinho que você tenha
intimidade e confie nele pedir que ele fiscalize se está
tudo bem. É uma alternativa
importante se for bem utilizada”, opina Campos.
Caso o vizinho perceba alguma movimentação diferente na casa vigiada a primeira providência a ser tomada é acionar a Polícia Militar. Em caso de chegar de

viagem e detectar que houve um roubo, a porta foi violada, a primeira atitude também é acionar a PM. “Nesta
situação acionem a Polícia
Militar de imediato para que
sejam tomadas as devidas
providências”.
Tenente Campos também
alerta um cuidado para os
comerciantes e aos consumidores que fazem compras
pelo centro da cidade. “A Polícia Militar sempre se reúne
com os comerciantes e dá
dicas de vigilância para que
os consumidores possam efetuar suas compras de maneira segura. Aconselhamos também que utilizem mais cartões de débito ou crédito e
evitam andar com um volume grande de dinheiro no
bolso”, finaliza.

Na manhã da última sexta-feira (23), ao redor da Praça Humberto Sanches, um
idoso foi atropelado por um
ônibus circular de São Lourenço e veio a falecer.
O ônibus seguia para o
bairro Nossa Senhora de Lourdes e ao se aproximar de um
ponto onde a preferência é

de quem segue do bairro Federal sentido Centro, o motorista reduziu a velocidade,
mas não conseguiu evitar a
batida e atingiu um idoso.
O SAMU compareceu ao local e encaminhou o idoso ao
Pronto Socorro do Hospital
São Lourenço que não resistiu e veio a falecer. Uma equi-

pe do Corpo de Bombeiros
também acompanhou a ocorrência. Um representante da
empresa do ônibus compareceu ao local e acompanhou
toda movimentação de primeiros socorros. O motorista
também chegou a socorrer a
vítima ao desligar o motor do
veículo.

Morre idoso atropelado por ônibus
no centro de São Lourenço

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

Tenente Campos
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A Reforma Previdenciária e suas consequências
A Rádio Alternativa e o São Lourenço Jornal entrevistaram na última semana a advogada Cristiane
de Oliveira Marques Gonzaga, especialista em Direito Previdenciário, que nos falou sobre a Reforma
Previdenciária e suas consequências.

A reforma previdenciária é
necessária?
A reforma previdenciária foi proposta sob o fundamento de que a
previdência está quebrada, de que
existe um déﬁcit, um rombo muito
grande. Este déﬁcit é uma mentira,
pois, o que há é um superávit e está sobrando dinheiro na conta. A
grande questão é como o cálculo
está sendo feito, pois o governo tem
calculado o dinheiro da previdência da seguinte forma: Coloca de
um lado as contribuições pagas pelas empresas e pelos trabalhadores
como o dinheiro que entra para o
cofre público e coloca de outro lado os benefícios pagos para as pessoas como despesa e aí a conta
não fecha. Só que o cálculo não é
pra ser feito dessa forma, pois, no
artigo 195 da Constituição Federal
diz que a Previdência Social tem
que ser custeada com as contribuições das empresas e dos trabalhadores e também dos impostos pagos pelas empresas como, por exemplo, a COFINS que é a contribuição
para custear a seguridade social
paga sobre o lucro das empresas
e a CSLL que é o imposto pago pelas loterias, porque na Constituição
diz que a Seguridade será ﬁnanciada por toda a sociedade de forma
direta e indireta.
Outra grande mentira também
é que o governo diz que teve um
rombo na previdência de 85,8 bilhões, mas ele deu isenções às empresas, como política de incentivo
ﬁscal, no valor de 69,7 bilhões. Ou
seja, se o INSS cobrar só as 10 maiores empresas que devem para ele,
não terá déﬁcit e os benefícios das
pessoas não terão que ser cortados.
Importante falar também que
existe uma pesquisa da ANFIP, que
é a associação dos auditores ﬁscais
da Receita Federal que fundamenta todos os valores e estas pesquisas que falei.
Outra coisa, vamos supor que
exista um déﬁcit, assim. Déﬁcit previdenciário não é déﬁcit é um investimento nas pessoas, investimento na qualidade de vida. O direito previdenciário não pode ser
pensado como matemática pura
como se não tem dinheiro, corta
os benefícios, porque estamos lidando com a vida, a saúde e o bem-estar de muitas pessoas. Devemos
lembrar também que o governo
tem que governar para o povo e
não governar para o governo. Se,
por hipótese, tem déﬁcit eles que

achem outra saída. A reforma tem
que ser bem estudada e para que
ela seja feita a população tem que
ser consultada e a OAB está lutando para que seja feita uma consulta pública ou um plebiscito.
A REFORMA NÃO É NECESSÁRIA, dá pra ﬁcar do jeito que está
e ainda é possível melhorar a vida
das pessoas.
Antes de falar das mudanças,
gostaria de fazer uma ressalva e
dizer que nada foi alterado ainda,
pois a PEC 287 que é uma Proposta de Emenda Constitucional enviada ao Congresso Nacional é apenas uma proposta e, portanto, ainda será discutida.
Outra coisa: Quando eu falar de
porcentagem, alíquota de cálculo
do benefício, ela é aplicada sobre
o valor do benefício do segurado
que é calculado em 80% das maiores contribuições do tempo que o
segurado trabalhou.
Qual a principal mudança?
A principal mudança é a determinação de idade mínima de 65
anos para se aposentar, tanto para homens quanto para mulheres
com, no mínimo 25 anos de contribuição.
O que altera na aposentadoria
por tempo de contribuição e na
aposentadoria por idade?
Se a PEC for aprovada, a aposentadoria por tempo de contribuição acaba, então aquela regra de
que a mulher que tem 30 anos de
trabalho ou o homem com 35 anos
de trabalho não existirá mais e ﬁca
só a aposentadoria por idade aos
65 anos para homens e mulheres,
com 25 anos de contribuição, sendo que agora é necessário apenas
15 anos. Ou seja, o segurado só
terá direito a se aposentar se tiver
65 anos e 25 anos de contribuição.
Muda também a forma de cálculo
que passa a ser 51% mais 1% para
cada ano contribuído, sendo que
hoje essa alíquota é de 70% mais
1 % para cada ano contribuído.

O que muda na pensão por
morte?
A pensão por morte é a que terá as maiores mudanças porque
primeiro irá mudar o valor do benefício. Hoje os dependentes, ou
seja, o cônjuge e ﬁlhos do segurado que faleceu terá direito a 100 %
do valor do cálculo do benefício e
com a reforma passa a ter direito
a 50% mais 10% para cada dependente. Caso um segurado falecer
e deixar uma mulher e um ﬁlho eles
receberão o valor equivalente a 70%
do benefício, que seria os 50% que
a reforma determina e mais 10%
para cada dependente. Outra grande alteração é em relação à desvinculação do salário mínimo, pois
no artigo 201, parágrafo 2º da CF
garante que ninguém receberá be-

nefício previdenciário com valor
menor que o salário mínimo que
substitua a remuneração que a pessoa tinha, sendo que essa vedação
acaba com a reforma e a pessoa
poderá receber benefício menor
que o salário mínimo.
Outra grande mudança é que
as cotas da pensão por morte não
se revertem mais, ou seja, nas regras vigentes da previdência hoje
se existem dois dependentes, cada
um recebe uma cota de 50% do
benefício e quando um perde o direito de receber, a cota de 50% desse dependente passa para o outro.
Exemplo: Se tiver uma mãe e um
ﬁlho recebendo a pensão, cada um
recebe metade do benefício e se a
mãe falecer, por exemplo, o ﬁlho
passa a receber a pensão inteira e
com a reforma isso acaba, pois, as
cotas não se revertem mais e nesse caso o ﬁlho continuará recebendo só os 50% que já recebia.
Lembrando que no ano passado a pensão por morte também já
teve algumas mudanças que estão
valendo hoje, como a implementação da exigência de que o segurado que faleceu tenha contribuído
no mínimo 18 meses antes de falecer e que se a pensão for concedida ao cônjuge ou companheiro
essa união terá que ter no mínimo
2 anos.

e na aposentadoria por invalidez?
No auxílio-doença não vai mudar muita coisa. Apenas que a pessoa que paga como facultativo não
terá mais direito a receber o benefício.
A aposentadoria por invalidez
continua com os mesmos requisitos, ou seja, a pessoa tem que estar
totalmente e permanentemente
incapaz para o trabalho, mas o que
muda substancialmente é a forma
de cálculo. Hoje a pessoa tem direito a 100 % do valor do benefício
e com a reforma passará a ter direito a apenas 51% do valor do benefício mais um ponto percentual
para cada ano contribuído.

O que muda para os
trabalhadores rurais?
A grande alteração proposta é
que o trabalhador rural será obrigado a contribuir, pois hoje existem
os segurados especiais que são os
trabalhadores rurais que produzem
em regime de economia familiar e
não utilizam mão de obra assalariada e que não precisam contribuir.
Eles comprovam o tempo rural ou
a idade de 60 anos para o homem
e 55 anos para a mulher e tem direito ao benefício e com a reforma
isso acabará, pois, eles entrarão na
regra geral que é o requisito de 65
anos para homens e mulheres com
25 anos de contribuição.

O que muda na aposentadoria
especial?
Aposentadoria especial é devida para aquele segurado que está
exposto a agentes nocivos à saúde,
sejam esses agentes insalubres ou
perigosos.
A nocividade da atividade é ﬁxada, hoje, da seguinte forma: Se
a nocividade for máxima, a pessoa
pode se aposentar com 15 anos de
serviço.
Se a nocividade for média a pessoa poderá se aposentar com 20
anos de serviço.
Se a nocividade for mínima a
pessoa poderá se aposentar com
25 anos de trabalho.
Essa nocividade pode ser determinada pela atividade e pelo mau
que a atividade faz à saúde.
Tem direito à aposentadoria especial: eletricistas que estejam expostos a mais de 250 volts, frentistas (porque estão expostos ao hidrocarboneto), médicos, dentistas,
enfermeiros, engenheiros, dentre
outros.
Com a reforma quem está exposto à agentes perigosos perde o
direito a aposentadoria especial,
além do que a reforma propõe: idade mínima de 55 anos e 30 anos
de trabalho.
Isso é um grande absurdo. E que
terá de ser alterado, pois, a aposentadoria especial existe para preservar a saúde do trabalhador e
existem atividades extremamente

Com a nova regra, o que muda
para os funcionários públicos?
No regramento da previdência
atual existe o Regime Geral de Previdência Social que abrange os trabalhadores com carteira assinada,
os autônomos, os empregados domésticos, dentre outros e o Regime
Próprio de Previdência Social que
abrange os funcionários públicos.
A reforma propõe a uniﬁcação dos
dois regimes e, portanto, os funcionários públicos entrarão na regra geral, ou seja, 65 anos de idade e 25 anos de contribuição. Outra
coisa que muda é em relação à alíquota de contribuição paga pelos
funcionários públicos federais que
passa de 11% para 14%.
O que muda no auxílio doença

O benefício assistencial (LOAS)
terá alguma alteração?
Tem direito ao LOAS a pessoa
idosa ou deﬁciente que comprove
não ter condições de se manter. Um
detalhe importante é que a pessoa
tem que comprovar que nem ela,
nem a família tem condições de
bancar a subsistência dessa pessoa.
O INSS considera hoje como pessoa idosa aquela que tenha, no mínimo, 65 anos. E é aí que vem a
grande mudança porque a PEC 287
sobe a idade para 70 anos, ou seja,
a pessoa só terá direito ao benefício se tiver 70 anos ou mais.

Dra. Cristiane de Oliveira Marques Gonzaga

nocivas que o corpo humano não
pode suportar por tanto tempo. Por
exemplo: Um mineiro de subsolo
tem direito de se aposentar hoje
com 15 anos, e se, a reforma passar e ele tiver que trabalhar os 30
anos ele sairá da mina morto. O
corpo humano não suporta.
Quem será afetado com as
mudanças?
Todos os trabalhadores que estão na ativa. Lembrando que quem
já completou os requisitos para o
benefício não será afetado.
Terá regras de transição para
aqueles que estão próximos de se
aposentar?
Para os trabalhadores que estão perto de se aposentar a regra
será a seguinte: Homens que tem
50 anos terão de cumprir o tempo
que falta para ter direito ao benefício mais um pedágio de 50%, da
seguinte maneira: Se o homem tem
trinta anos de contribuição hoje e,
portanto ele precisaria de mais cinco anos para completar os 35 anos,
ele terá que trabalhar mais 7 anos
e meio, ou seja, 5 anos para chegar
aos 35 anos e mais 2 anos e meio
de pedágio.Para as mulheres que
tem 45 anos, ela terá que cumprir
o tempo que falta para ter direito
ao benefício mais um pedágio de
50%. Por exemplo, se a mulher tem
20 anos de trabalho hoje, ela terá
que trabalhar mais 15 anos, 10 para completar o requisito de 30 anos
de tempo e mais 5 anos referente
ao pedágio de 50%.
O que muda na aposentadoria
dos políticos e dos militares?
A PEC 287 não traz NENHUMA

mudança pra eles.
Quando essas alterações entram em vigor?
A PEC é uma proposta de emenda constitucional. No entanto, ela
pretende alterar alguma determinação que está dentro da Constituição e para entrar em vigor ela precisa ser votada em
dois turnos tanto pela Câmara quanto pelo Senado Federal. Mas, eu acredito que para passar por todas as comissões e pelas votações da Câmara e do Senado essa reforma deverá acontecer do meio
até o final do ano de 2017.
Importante lembrar também que as pessoas que já
implementaram os requisitos
para ter qualquer benefício
terão o seu direito adquirido
protegido e portanto podem
fazer o requerimento para receber o benefício a que tem
direito sem qualquer problema.
Eu deixo a seguinte mensagem: Apesar das mudanças
propostas serem extremamente prejudiciais ao trabalhador, eu quero que fiquem cientes de que a Previdência Social não está quebrada como
dizem e que provavelmente
a reforma não acontecerá nos
exatos termos em que foi proposta porque ainda terá muitas alterações e discussões e
tem muitas propostas que são
claramente inconstitucionais,
também. Agradeco a equipe
da Alternativa e São Lourenço Jornal pela oportunidade.
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