www.sljornal.com.br

1

83 ANOS

CORREIOS

Impresso
Especial

CONTRATO
N. 9912166940/2008

DOMINGO, 20 DE NOVEMBRO DE 2016

Domingo, 20 de novembro de 2016
Edição nº 4266 - R$ 1,00

Célia Cavalcanti fala sobre o período
de transição de governo para 2017

Na manhã da última quarta-feira (23), o São Lourenço Jornal e a Rádio Alternativa receberam a prefeita eleita nas eleições de outubro, Célia Cavalcanti, acompanhada do seu
marido e ex-prefeito Natalício Tenório Cavalcanti, além do coordenador geral da equipe de transição, Henrique Poli.
(pág 05)

Política

São Lourenço é contemplado para receber
ambulância de unidade prisional
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Sociedade Musical Antônio de
Lorenzo celebra o Dia do Músico
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Conselho Tutelar alerta sobre
como evitar a pedoﬁlia
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EDITORIAL A importância de relembrar
jornalismo@portalalternativa.com.br

Um grande acontecimento na
história da Igreja Católica com
repercussão mundial foram sem
dúvida as revelações da Santíssima Virgem a Santa Catarina Labouré no ano de 1830. Em particular, a relativa à Medalha Milagrosa.
Santa Catarina Labouré (1806876) pertenceu à congregação
religiosa Filhas da Caridade de
São Vicente de Paulo, cujo convento se encontra no número
140 da Rue de Bac, em Paris. Foi
na capela ali localizada que ela
recebeu as revelações sobrenaturais. Endereço abençoadíssimo, que tive graça de visitar em
junho de 2012 e que considero
obrigatório para quem vai a Paris.
Foram diversas e extraordinárias revelações da Mãe de Deus
à santa francesa, mas limitar-me-ei neste breve artigo à do dia
27 de novembro de 1830 (portanto, há exatamente 184 anos).
Depois de descrever pormenorizadamente a aparição daquele dia, Santa Catarina Labouré
narrou:
“Formou-se um quadro em
torno da Santíssima Virgem, um
pouco oval, onde havia, no alto
do quadro, estas palavras: “Ó
Maria concebida sem pecado,

rogai por nós que recorremos a
Vós’, escritas em linhas de ouro.
[...] Então uma voz se fez ouvir,
que me disse: “Fazei cunhar uma
medalha com este modelo. Todas as pessoas que a usarem receberão grandes graças, trazendo-a ao pescoço. As graças serão
abundantes para as pessoas que
a usarem com conﬁança”.
Pode-se aﬁrmar que mais do
que naquela época, a Medalha
de Nossa Senhora das Graças –
mais conhecida como Medalha
Milagrosa, devido aos inúmeros
e estupendos milagres operados
por meio dela – é de suma relevância para nossos dias, perturbados por tantas crises. Ela representa uma graça especial concedida por Deus, como que um
“salva-vidas”, para não afundarmos no caos atual. Realmente
necessitamos de um milagre para obter a conversão da humanidade voltada quase que exclusivamente para os bens terrenos,
olvidada que está indispensáveis
bens espirituais.
A Santíssima Virgem de pé sobre o globo terrestre: isso signiﬁca que Ela, além de ser Nossa
Mãe do Céu, é também a Rainha
da Terra e de todo o Universo.
Ela esmaga sob seus pés uma
serpente que representa o de-

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

Que angústia você
traz no coração?

Em Deus a angústia se transforma em oportunidade
Toda e qualquer situação impossível de se resolver, humanamente falando, tem solução quando acreditamos que Jesus
é o nosso único Senhor e tomamos posse dessa verdade.
Que angústia você traz no coração? Que peso carrega na alma? Que preocupação ou fardo o acompanha? É algo pessoal?
É seu casamento, namoro ou trabalho? É uma pessoa querida,
seus ﬁlhos, marido ou esposa? São seus pais que o preocupam?
Qual é o seu problema? É um vício? Você está em uma situação
de conﬂito? Não importa qual seja seu problema, lembre-se
sempre de que tudo tem solução diante de Jesus.
Assim como ao soprar sobre o braseiro as brasas se reavivam, o Senhor, com o vento de Seu Santo Espírito, reaviva a
nossa fé. Acredite nisso.
Talvez, seu problema demore para ser solucionado e você
acabe se desanimando. Pode ser que você pense: “Isso não tem
solução! Eu já pedi, já roguei ao Senhor, até rezaram por mim,
mas a solução não veio”. Diante disso, você cruza os braços com
desesperança.
Quando você se aproxima do Senhor, quando vai até Aquele
de quem precisa, o poder curador de Jesus, o poder do perdão
e de reconciliação que Ele tem atinge seu coração e tira de você essa sensação de indignidade.
Quando lançamos o nosso olhar para o Senhor, Ele nos traz
a paz. Deixemos que a vida que vem do Senhor nos invada.

o dia da Medalha Milagrosa
mônio, que tenta continuamente os homens com o intuito de
levá-los para o inferno.
Nossa Senhora tem um poder
incomparavelmente maior que
o do demônio. Ela protege todos
os ﬁlhos que lhe pedem com conﬁança.
De seus dedos saem raios de
luz. Estes raios representam as
graças que a Santíssima Virgem
concede aos que se devotam a
Ela. Perguntada por Santa Catarina por que de alguns dedos não
saíam raios, Ela respondeu que
desejava conceder mais graças,
porém os homens não Lhe pediam.
A data de 1830 marca o ano
das aparições de Nossa Senhora
nas quais Ela revelou a Medalha
a Santa Catarina Labouré. Foi no
ﬁnal da tarde do dia 27 de novembro.
Em volta da Medalha lê-se a
frase: “Ó Maria concebida sem
pecado, rogai por nós que recorremos a Vós”. Nossa Senhora
mandou colocar na Medalha esta curta oração para que ela fosse repetida com frequência.
O grande “M” tendo sobre si
uma cruz, é a inicial do nome de
Maria. A cruz é a Cruz de Jesus,
que morreu por nós. Aos pés da
Cruz encontra-se Maria que so-

fre e nos anima em união completa com Jesus.
Em volta da Medalha estão
desenhadas doze estrelas: é a
coroa da Santíssima Virgem. Como Rainha do Céu e da Terra,
Nossa Senhora tem uma coroa
de doze estrelas que representam seu poder sobre toda a Criação. Tudo o que Ela pede a Deus,
Ela obtém. Lado a lado, estão o
Coração de Jesus e o Coração de
Maria. Duas pequenas chamas
indicam que eles queimam de
amor por nós.
Á esquerda, o Coração de Jesus está envolto por uma coroa
de espinhos e tem uma chaga
aberta que sangra. São nossos
pecados e nossas más ações que
O fazem sofrer: para redimir nossos pecados. Ele foi coroado de
espinhos. Ele morreu na Cruz e
Seu Coração foi transpassado por
uma lança.
À direita, o Coração de Maria
está atravessado por uma espada que representa toda a dor que
Ela sentiu durante a Paixão de
Seu Filho por nós. Ela ofereceu
esses sofrimentos em união aos
de Jesus para que nós nos salvemos e possamos ir ao Céu. (Informações: Paulo Roberto Campos e Oratório da Medalha Milagrosa)

VERA GANNAM

Maria Nossa Mãe

A medalha
milagrosa

A medalha milagrosa é um
sinal certo da presença de
Maria no mundo de hoje, para protegê-lo e leva-lo para
Cristo. Sua origem, que é pouco conhecida, podem ser assim 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 podem. 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 pecado,
rogai por nós que recorre-

mos 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 abundantes
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
chamá-la de “Medalha Milagrosa”.
A festa da Medalha Milagrosa é celebrada no dia 27
de novembro precedida de
uma novena em honra de Nossa Senhora das Graças.

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

Agradecer para
mais receber

Neste mês de novembro,
celebramos o Dia de Ação de
Graças.
A gratidão é tão importante, que o próprio Cristo, antes
da multiplicação dos pães e
também na última ceia, rendeu graças antes de realizar
os milagres narrados nestas
passagens.
E nós: será que temos sido
suficientemente agradecidos?
Será que valorizamos e louvamos por todas as infinitas graças que Ele nos concede todos
os dias? Como cristãos, o que
temos feito com mais frequência: agradecimentos ou reclamações e lamúrias?
Se fizermos uma lista das
graças que diariamente Deus
derrama em nossa vida, a começar pela nossa existência,
presente maior, descobriremos
o quanto temos a agradecer e
este é o primeiro passo para
que venham novas bênçãos.
Quando estamos fechados,
apenas pedindo como se nada
tivesse nos sido concedido, ficamos incapazes de enxergar
as belezas de Deus nas pequenas coisas e não conseguimos
multiplicar as coisas boas ao
nosso redor.
Vamos ser gratos e espalhar
boas palavras, bons sentimentos.
Vamos ser multiplicadores
de bênçãos, dando louvores
ao Senhor.
Temos a Eucaristia todos os
dias diante de nós, alimento

para nossa alma. Que mais poderemos desejar? Temos sido
gratos por este Sacramento de
Amor, através do qual o Cristo
se oferece a nós como comida
e bebida, apesar de toda nossa imperfeição?
Para que tivéssemos Jesus
para sempre conosco, na última ceia, ele DEU GRAÇAS e
partiu o pão e o deu a seus
discípulos como Seu corpo e
sangue e isso se repete todos
os dias, na santa Missa.
Isso prova mais uma vez que
sem dar graças não se tem o
que repartir.
Só quem é grato sabe viver
o Evangelho e se doar.
Não tenhamos amnésia espiritual, esquecendo, na hora
da dificuldade, das muitas alegrias que Deus nos concedeu.
Vamos louvar, mesmo nas tribulações, pois elas se tornarão
mais leves...
Anime-se para o futuro, dando graças pelas infinitas maravilhas de Deus, como Maria
fez, ao entoar o Magnificat.
A Bíblia nos relata uma passagem em que dez leprosos
foram curados e apenas um
voltou para agradecer. Estamos
entre os nove que apenas usufruíram da graça e não souberam dizer obrigado ou exercitamos o louvor e o agradecimento?
Louvado seja Deus por todas as suas obras, hoje e sempre! Quanto mais agradecemos, mais recebemos!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Tendências de maquiagem
para o Verão 2017

A maquiagem tem um papel
essencial na construção da imagem e na composição do look.
Ainda no Inverno lançam-se nas
semanas de moda o que será tendência no Verão próximo. Na estação mais quente do ano, aposte numa make fresca, cheia de
cores e brilhos.
Algumas dicas do que será tendência:
1Batom com cor forte estará com tudo;
2As cores vibrantes na
boca terão força, mas também
conviverão com batons mais neutros, como um marrom caramelizado.
3As cores chamativas também terão sua vez nos olhos: Cores cítricas nos olhos, misturados
com cores fortes na boca, podem
aparecer. O delineador azul, então, ganha muito espaço;
4O glitter também vai dar
as caras, já que apareceu em di-

versas apresentações no SPFW;
5Pele corrigida e com efeito naturalíssimo. Totalmente transparente, viçosa, feita com base
corretivo e pó ou somente corrigida de forma leve.
Mas vale lembrar que o que é
tendência a gente propõe, mas
quem escolhe é a mulher.
Sinta-se linda e ouse ser você
mesma, na sua melhor versão!
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Pimentel entrega 50 ambulâncias para núcleos de
saúde de unidades prisionais em Minas Gerais
O governador Fernando Pimentel participou, na última
quarta-feira (23/11), no Palácio Tiradentes, Cidade Administrativa, em Belo Horizonte,
da cerimônia de entrega de
50 novas ambulâncias à Secretaria de Estado de Administração Prisional (Seap), aumentando a frota atual em
mais de 50%. Os veículos serão usados para atender às
demandas dos núcleos de saúde de unidades prisionais de
34 municípios, no nível da
atenção básica. O investimento do governo de Minas Gerais é de R$ 4,2 milhões, por
meio do Fundo Estadual de
Saúde.
Em seu pronunciamento, o
governador destacou que a
iniciativa compõe um conjunto de ações para melhorar o
Sistema Prisional e dar mais
segurança à população do Estado. “O detento bem atendido é fator de segurança, porque evita motins e rebeliões.
Quem é do Sistema (Prisional),
e muitos aqui são, sabe do que
eu estou falando. Cuidar dis-

so, para nós, é fundamental.
É dar segurança também ao
agente prisional na realização
da atividade dele. Eu fico muito feliz por fazer essa entrega”, afirmou.
Pimentel lembrou que a
trajetória de fortalecimento
da administração prisional teve início com a criação da pasta de mesmo nome, durante
a reforma administrativa. “A
secretaria não existia. Nós
criamos e conseguimos trazer
o doutor Francisco Kupidlowski para nos ajudar. Ele é uma
pessoa com muita experiência e com uma trajetória nessa área, assim como outros
integrantes da secretaria. Nós
temos uma preocupação muito grande com os agentes de
segurança prisional, com todos os que trabalham lá no
sistema, para dar a eles condições adequadas de trabalho
e dar também aos detentos a
dignidade que é exigida hoje,
atendendo às disposições legais e por todos os tratados
que o Brasil assinou”, disse.
Ainda segundo o governa-

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

dor, apenas no primeiro semestre deste ano foram feitas
mais de 31 mil escoltas e deslocamentos para atendimento médico. “Nós temos de ter
equipamento adequado, novo, que serve para o detento,
obviamente, mas serve também para o agente prisional
que está em serviço, caso ele
precise”, acrescentou.
A Seap é responsável por
administrar 184 unidades prisionais em Minas Gerais que,
somadas, contam com 92 ambulâncias. Com a entrega das
50 unidades nesta quarta-feira, o número passa para 142
veículos e 134 unidades atendidas. Ao todo, serão contempladas 20 unidades prisionais
de 17 municípios com 20 ambulâncias de grande porte. As
outras 30 serão distribuídas
entre 30 unidades de 24 municípios.
Os critérios utilizados pela
secretaria para a distribuição
dos veículos levam em conta
o número de escoltas de saúde realizadas pelas unidades
prisionais; o número de pri-

São Lourenço foi contemplado com uma van Fiorino

vados de liberdade por unidade contemplada; e os municípios sedes das Regiões Integradas de Segurança Pública (Risp).
De acordo com o secretário de Estado de Administração Prisional, Francisco Kupidlowiski, a entrega das 50 ambulâncias é prova de cidadania e contribuição para o “bem-estar do sistema prisional”.
“Estamos entregando essa
frota de ambulâncias para
atender aqueles cidadãos que

militam e os que se encontram internados no Sistema
Prisional, propiciando o bem-estar coletivo, vivendo e exercendo plenamente a nossa
missão de cidadania no trato
das coisas públicas e na satisfação dos interesses sociais”,
comentou.
O secretário citou que essa
ação faz parte do sonho de
humanização do sistema. “Que
os diretores do sistema prisional saibam aplicar, acima

de tudo com sabedoria, ética,
cidadania, com justiça e com
bom senso na utilização dessas ambulâncias, ajudando na
concretização dos nossos sonhos de um sistema prisional
mais humano e digno, tanto
para os internos quanto para
os funcionários. E, sobretudo,
a valorização dos seus funcionários, com reconhecimento
do trabalho desenvolvido”.
O município de São Lourenço receberá uma Fiorino.

Música

Ordenação Sacerdotal

Casamento

Depois de um digno e apaixonado romance, repleto de muito amor e cumplicidade, Nadia Maciel e Lucas Ferraz, resolveram se casar.
A cerimônia foi realizada no último dia 19, no Recanto dos
Carvalhos.
São pais dos noivos: Ney Eduardo Vieira Martins e Taciana
de Souza Maciel, José Roberto Ferraz Paolilo e Daniele Junqueira Cassiano.
Desejamos milhões de felicidades para Nadia e Lucas. Que
Deus abençoe este nosso caminho que juntos irão trilhar.

Falecimento

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

EXPEDIENTE

A Rua Venceslau Bráz amanheceu triste no dia 18 último,
quando veio a noticia do falecimento de Cristiano Lima, o popular carioca, proprietário do Bar do Carioca.
Grande ﬁgura. Sua alegria, sua generosidade, irreverência e
autenticidade, ﬁcarão para sempre, gravados nos corações de
seus amigos e familiares.
Receba nossas condolências, seus familiares, em especial
nossa amiga Eliamar, ﬁlhos.
Paz a sua alma!!!

Aconteceu no dia 19 último, na Catedral de Santo Antônio
em Campanha, a ordenação presbiteral dos Diáconos Jean Steferson, Saymont Aloísio e José Rodrigo.
Presidiu a Santa Eucaristia a sua Excelência Reverendíssima
Dom Pedro Cunha Cruz, bispo diocesano da Campanha, concelebrou a santa missa, sua Excelência Reverendíssima Dom
Diamantino Prata de Carvalho, bispo emérito da diocese da
Campanha, o Vigário Geral Diocesano Reverendíssimo Monsenhor Cônego José Douglas Baroni, o Pároco e Cura da Catedral
Diocesana Cônego Luzair Coelho de Abreu, os Reverendíssimos
Padres Lucas Reis Pereira, Alex José Adão, Silvane, os Excelentíssimos Senhores Reitores das três casas de formação propedêutica, ﬁlosóﬁca e teológica Edson Pereira Oliveira, Carlos
Henrique Machado Paiva, Sérgio Monteiro e demais presbíteros da diocese da campanha.
Entre seminaristas, religiosos e diáconos, se fez presentes
as paróquias mães de cada um dos sacerdotes ordenados assim como as que estão atuando.
O canto litúrgico ﬁcou a cargo do Coral da Paróquia Nossa
Senhora das Dores de Boa Esperança/MG que abrilhantou toda celebração com lindas e belas canções.
Cerca de 800 pessoas se ﬁzeram presentes na Catedral para
participar e viver este momento de bênção na vida dos nossos
irmãos Jean, Saymont, e José Rodrigo. Após a celebração todos
se dirigiram ao Centro comunitário Santo Antônio, para o almoço e confraternização.
Aos queridos amigos ordenados sacerdotes neste dia, deixamos nosso abraço e felicitações de um ministério sacerdotal
feliz e de grandes realizações, que sejam verdadeiros pastores,
zelosos, humildes e que cuidem bem de suas ovelhas. Que sejam sinal de Cristo por onde passar.
Deus abençoe os três novos Padres de nossa Diocese da
Campanha.

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.

NATAL DE LUZ NA BASÍLICA MENOR DE SÃO LOURENÇO MÁRTIR
PROGRAMAÇÃO
DIA 27 DE NOVEMBRO - 20:00 HORAS
- CORAL LIRICO DE SÃO LOURENÇO E CORAL SOL MAIOR
DIA 04 DE DEZEMBRO - 20:00 HORAS
- CORAL E CAMERATA ANIMA CHRISTI - TRÊS PONTAS
DIA 11 DE DEZEMBRO - 20:00 HORAS
- CORAL MAURICIO FRANÇA MENDES E CORAL POR AMOR
DIA 16 DE DEZEMBRO - 19:00 HORAS
- BANDA DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
DIA 18 DE DEZEMBRO - 20:00 HORAS
- BANDA ANTÔNIO DE LORENZO

Sistema Prisional
O Governador do Estado, Fernando da Mata Pimentel, fez a entrega de
mais de cinquenta ambulâncias para as Unidades
Prisionais do Estado, e o
Presidio de São Lourenço,
foi contemplado com um
veículo.
O Diretor Geral do Presidio, Rafael Barbosa Ribeiro, participou da cerimônia da entrega das chaves, dia 23 último, no Palácio Tiradentes, Cidade
Administrativa, Belo Horizonte.

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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PROGEA forma 85 alunos
em São Lourenço
DOMINGO, 20 DE NOVEMBRO DE 2016

Foi realizada na noite da última sexta-feira (18), no auditório
da Faculdade São Lourenço, mais
uma formatura do Programa de
Educação Ambiental (PROGEA),
programa implantado no ano passado pela Polícia Militar do Meio
Ambiente e similar ao PROERD,
porém mais voltado para a formação de crianças quanto a questão ambiental e auxiliar na formação de futuros cidadãos mais conscientes quanto à preservação na
natureza.
Neste ano, o PROGEA formou

85 alunos do 4º ano do Ensino
Fundamental da Escola Municipal
Melo Viana, que receberam certiﬁcado de conclusão do programa e uma carteirinha de agente
ambiental.
Os alunos que se destacaram
ainda receberam um brinde.
A cerimônia de formatura contou com a apresentação da Sociedade Musical Antônio de Lorenzo.
Os alunos também se apresentaram no palco chamando a atenção para o futuro e a importância
da preservação ambiental.

Dentre os convidados, autoridades municipais marcaram presença como o atual prefeito José
Sacido Barcia Neto a futura prefeita (eleita) Célia Cavalcanti.
O objetivo do PROGEA é estimular estudantes do 5º ano do
ensino fundamental das escolas
das redes públicas e particulares
do Estado de Minas Gerais a serem competentes e hábeis para
a adoção de comportamentos sócio-ambientais que visem contribuir para a prevenção ambiental,
a sustentabilidade e melhoria da
qualidade de vida.
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Célia Cavalcanti fala sobre o período
de transição de governo
Na manhã da última quarta-feira (23), o São Lourenço Jornal
e a Rádio Alternativa receberam a
prefeita eleita nas eleições de outubro, Célia Cavalcanti, acompanhada do seu marido e ex-prefeito
Natalício Tenório Cavalcanti, além
do coordenador geral da equipe
de transição, Henrique Poli.
Célia explica que a transição de
governo iniciou no dia 3 de novembro onde houve a primeira reunião
com todos os componentes. A prefeita eleita nos concedeu uma entrevista pela última vez no dia 3 de
outubro, um dia após sua vitória
nas urnas e ela nos conta como
está sendo seu dia-a-dia de lá para cá. “Ainda não deu tempo para
descansar. Estamos trabalhando.
Primeiramente montamos nossa
equipe de transição e enviamos ao
atual prefeito José Neto, realizamos a primeira reunião e a partir
de então viemos trabalhando e
elaborando planos para o município. As pessoas me procuram e temos feito muitas reuniões como
com o CDL, Sindicato de Hotéis,
Codema”, comenta.
Em relação à questão de São
Lourenço ter sido excluído do Mapa Turístico Nacional, Célia já esteve em Belo Horizonte e se reuniu
com o subsecretário de Turismo
conversando sobre o que seria necessário fazer para que São Lourenço volte ao mapa. “Também
estivemos com o chefe de gabinete do deputado federal e chefe da
Casa Civil do governo do Estado,
Odair Cunha, que infelizmente não
pôde nos atender devido a outros
compromissos agendados. Estamos fazendo essas reuniões para

que possamos iniciar nosso governo com alguns pontos já esquematizados”, enfatiza Célia.
“A questão do turismo nos preocupa muito. São Lourenço é uma
cidade turística. Até o subsecretário de Turismo do Estado ﬁcou chocado quando viu que São Lourenço estava fora do mapa. Vários fatores contribuíram para isso, como
por exemplo, o Conselho de Turismo que está desativado. Além do
secretário, São Lourenço não conta com um diretor de turismo. Fatores como estes nos deixaram fora do mapa”, comenta.
Perguntada sobre qual é a primeira coisa que pretende fazer na
Prefeitura, Célia diz que é ‘arrumar
a casa’. “Já disse este termo durante a minha campanha. O que seria
isso? Organizar, estruturar e colocar em prática a minha maneira de
trabalhar com a gestão pública. Ver
quais são as necessidades reais de
cada área. Se tem uma pasta que
pretendo organizar primeiramente será a saúde. Precisamos organizar os postos de saúde, atendimento, medicamentos, dentre outros. A saúde é um problema nacional. Os estados estão quebrando. O município tem muitas diﬁculdades em manter a saúde com
recursos próprios. A verba vem do
Estado ou Governo Federal. Precisamos focar na prevenção. A questão das ﬁlas e mau-atendimento é
um problema de gestão. O gestor
de saúde tem que saber administrar com eﬁciência”.
Sobre a situação ﬁnanceira que
irá herdar da atual administração,
Célia diz que ainda não é possível
falar de valores. “Seria uma irres-

Henrique Poli, Célia Cavalcanti e Natalício Tenório Cavalcanti Freitas Lima

ponsabilidade de minha parte falar
em valores. Ele é o prefeito até o
dia 31 de dezembro e pode ainda
quitar alguns débitos até lá. Dentro
do período de transição está previsto reunião com a contabilidade
de Prefeitura, já ﬁzemos algumas.
Vamos pedir a prorrogação da transição. Espero que pelo menos a folha de pagamento dos funcionários
ﬁque em dia e que comecemos o
nosso governo de maneira mais
tranquila”.

Quanto a recursos próprios, Célia diz que será possível apenas para os serviços essenciais. “Para investimentos maiores, necessitaríamos de recursos externos (estadual e federal) ”.
Seu marido e ex-prefeito Natalício Tenório Cavalcanti Freitas Lima
nos conta como tem ajudado Célia
com sua experiência nestes dias.
“Como ex-prefeito (duas vezes) tenho uma grande noção, assim como a Célia. Ela participou direta-

mente dos meus dois mandatos.
Muitas das coisas que eu sei, ela
também já sabe. Ela ajudou na minha administração em todos os setores. Sabe muito de prefeitura. Em
casa, discutimos os problemas que
a cidade enfrenta. Sua experiência
é de uma bagagem extensa”, explica.
Henrique Poli, coordenador geral da equipe de transição de Célia,
nos fala um pouco sobre sua função. “Minha função de coordena-

dor é de agrupar vários questionamentos e remeter à transição,
além de aconselhar a prefeita
eleita.
Fazendo suas considerações
ﬁnais, Célia, Tenório e Henrique
agradecem a oportunidade. “Agradecemos muito a oportunidade
desta entrevista e de falar à população como estamos trabalhando para iniciarmos nosso mandato de maneira segura e tranquila”.
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Sociedade Musical Antônio de
Lorenzo celebra o Dia do Músico

No dia 22 de novembro é comemorado o Dia do Músico, dia
também dedicado à Santa Cecília
(padroeira dos músicos). O São
Lourenço Jornal conversou com
Joaquim Ferreira, maestro da Sociedade Musical Antônio de Lorenzo que nos contou um pouco
sobre este dia, como a sua importância. “Toda comemoração é importante. Santa Cecília é a padroeira dos músicos e comemoramos
hoje o nosso dia. Quero parabenizar todos os músicos de São Lourenço e da nossa banda por essa
data e desejar muito sucesso”.
Joaquim lamenta ser uma data pouco lembrada. “É importante que se comemore e se dê o
valor que o músico merece. É uma
arte que requer muita aplicação,
trabalho e estudo. Os músicos merecem ter um reconhecimento”.
Joaquim conta-nos um pouco
da história da Sociedade Musical
Antônio de Lorenzo. “Ela é uma
consequência da primeira banda
fundada em São Lourenço pelo
Frei João Bosco em 1958 que atuou
por um período médio de 10 anos.
Posteriormente surgiu nossa sociedade musical que funciona até
hoje e que tem como presidente
o senhor Samuel Ferreira Pinto
com outros membros da diretoria
e eu como maestro. Estamos mantendo a banda em funcionamento há cerca de 20 anos”.
Em relação à procura de interessados em fazer um curso de
música na Sociedade Musical Antônio de Lorenzo, Joaquim Ferrei-

ra diz que devido às poucas diﬁculdades de aprendizado há
poucos alunos. “A vida atual tem
muitos outros atrativos e isso faz
com que tenha um número menor de pessoas interessadas no
aprendizado da música e ela exige uma certa aplicação e dedicação para que o aluno venha a
ser um bom instrumentista. Temos aulas aos sábados das 14
às 18h para formação de novos
músicos. Contamos no momento com 10 alunos matriculados.
Os interessados em fazer o curso devem vir até a sede da banda nas quartas e sextas-feiras
antes dos ensaios entre 19h30
e 20h30 e fazer sua inscrição. Estes alunos terão aulas ministradas gratuitamente e também os
instrumentos oferecidos pela
Sociedade Musical. O ideal de
faixa etária dos alunos é que seja entre os 8 e 17 anos, onde é
uma fase que ele tem mais facilidade de aprendizagem”.
Sobre o fato de as aulas serem gratuitas, Joaquim explica
como que a Sociedade Musical
arca com suas despesas. “A banda tem vários instrumentos que
hoje estão até ociosos. Fornecemos eles para que o aluno possa estudar. Ele assina um termo
de compromisso para cuidar deles. Os instrumentos têm um custo para a banda, mas conseguimos a manutenção com ajuda
de pessoas que colabora. A Prefeitura nos fornece uma verba”,
ﬁnaliza o músico.

Joaquim Ferreira é maestro da Sociedade Musical Antônio de Lorenzo

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
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Conselho Tutelar alerta sobre
como evitar a pedoﬁlia
Nesta semana ouvimos e conversamos com a coordenadora geral
do Conselho Tutelar de São Lourenço, Ana Paula de Lorenzo, que nos
contou como acontece o combate à pedoﬁlia. Na última semana houve dois casos na região. Ana Paula aﬁrma que é importante frisar que
há uma rede de proteção na cidade de São Lourenço. “Isso quer dizer
que temos órgãos que trabalham em conjunto com o Conselho Tutelar como, por exemplo, a Polícia Militar, Polícia Civil, CRAS, escolas.
Combatemos a pedoﬁlia com conversas e campanhas, alertando os
pais e alunos. É muito importante estas campanhas preventivas que
há muito tempo não acontecem em São Lourenço. A criança quando
sofre assédio geralmente é de uma pessoa que está próximo dela”.
Ana Paula explica que o Conselho Tutelar é acionado na ausência
de pais ou responsáveis. “E pela omissão da sociedade. Por isso que
se criou o Conselho Tutelar. Crianças e adolescentes não tem voz. Só

agimos quando o responsável legal ou os pais não estão agindo naquele momento. Comunicamos a família e conversamos. É necessário
todo um cuidado com a criança. Levamos à criança ao médico e ao
psicólogo do Centro Viva Vida. Ela é atendida na hora. A atribuição do
Conselho Tutelar é agir efetivamente numa logística em parceria com
a Secretaria Municipal de Saúde, Polícia Civil e Promotoria da Vara e
Infância e Juventude para tirar a criança de perto do agressor e fazer
os primeiros socorros”.
Ana Paula deixa um recado para os pais. “Vigiem seus ﬁlhos. Esqueçam celulares. Esqueçam redes sociais. As crianças chegam em
casa e não se sentem seguras em contas para seus pais o que está
acontecendo. Peço aos pais que escutem seus ﬁlhos e acreditem neles. Falo para os pais ou até mesmo para as próprias crianças: evitem
colocar fotos em redes sociais”.

E.E. Mário Junqueira Ferraz
realiza feira de proﬁssões

Aconteceu na Escola Estadual Mário Junqueira Ferraz,
em São Lourenço, nos dias 23
e 24 de novembro, uma feira
de profissões. Os alunos montaram apresentações de diversos cursos de graduação para
que os próprios alunos pudessem pensar bem e escolher
uma profissão para seguir.
De acordo com um dos organizadores, Marcelo Henrique, a ideia vem do início do
ano. “Visitamos a feira de profissões da USP em São Paulo

e da UFLA em Lavras. Nosso
objetivo é trazer a experiência
que adquirimos nestas feiras
renomadas e trazer para a escola. Outro objetivo é abrir a
mente de cada aluno. Fazer
com que ele conheça mais as
profissões para que ele possa
escolher qual carreira quer seguir. Há muitos alunos indecisos. A feira é para melhorar o
conhecimento”.
Marcelo frisa ainda que a
área que os alunos mais se interessam é a de Humanas.

A Faculdade Victor Hugo
promoveu a palestra “BULLYING,
COMO LIDAR COM ESSE FENÔMENO NA ESCOLA”, pro-

ferida pela Professora, Psicóloga, Orientadora e Coordenadora Educacional Ana
Carlota Vieira Neto, Especia-

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Alunas apresentam curso de Química

Palestra: “Bullying, como lidar com
esse fenômeno na escola”
lista em Psicanálise pela USP
e em Gestão Estratégica e
Gerente Educacional e de Assistência Social da Associa-

ção Cultural Franciscana. Um
aprendizado para a vida!

Faculdade Victor Hugo visita uma das maiores
varejistas de eletrônicos do mundo
A Faculdade Victor Hugo esteve com um grupo de alunos no
Centro de Distribuição da Via Varejo em Jundiaí (SP). Esta empresa é responsável pela administração das duas mais importantes
varejistas do Brasil: Casas Bahia
e Ponto Frio. Possui cerca de 50
mil colaboradores, está presente
em mais de 400 municípios bra-

sileiros e possui mais de 970 lojas.
Os discentes tiveram a oportunidade de visitar o maior Centro de Distribuição da América
Latina, com mais de 170 mil metros quadrados de área construída.Os alunos ﬁcaram impressionados com a grandiosidade da
Empresa.

Ana Paula de Lorenzo, coordenadora do CT de SL

Alunos adquiriram uma excelente experiência

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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