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Tiro de Guerra: discussão da permanência
agita bastidores políticos de São Lourenço

A última semana foi agitada em São Lourenço devido a um assunto que movimentou os bastidores políticos da cidade. A questão em pauta foi a permanência ou não do Tiro de Guerra. A
Prefeitura de São Lourenço possui um convênio com o Exército Brasileiro desde o ano de 2014, em que arca com as despesas mensais do Tiro de Guerra (TG-04-024), que chega aproximadamente a R$100 mil por ano. A Advocacia Geral do Município constatou que na previsão deste convênio, vem sendo contemplado também o pagamento do aluguel da residência do Chefe de
Instrução do Tiro de Guerra. Contudo, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, esse pagamento é ilegal. Além disso, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais prevê este impedimento
através das súmulas 14 e 21.
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EDITORIAL
Ainda que haja muitas diferenças, tanto na legislação
como na cultura de cada país, a trajetória da Mani Pulite (Mãos Limpas) – a famosa operação italiana anticorrupção que, de 1992 a 2005,
investigou cerca de 4 mil pessoas, com mais de uma centena de parlamentares, ministros, juízes e altos executivos de empresas – tem muito a ensinar para o bom encaminhamento da Lava Jato
no Brasil, reconheceram unanimemente os quatro palestrantes do Fórum Mãos Limpas & Lava Jato, promovido
ontem pelo Estado em parceria com o Centro de Debate de Políticas Públicas
(CDPP).
Gherardo Colombo e Piercamillo Davigo, juiz e promotor à época da Operação Mãos
Limpas, lembraram que o
combate à corrupção vai muito além da questão jurídica,
envolvendo a cultura e a educação de um país. Nesse sentido, os dois disseram que é
preciso ter cuidado ao avaliar os resultados de uma
operação que investiga casos de corrupção. Além de
ser irreal a ideia de que a
operação acabará com a corrupção, essa expectativa é
contraproducente, pois pode levar à postergação de

jornalismo@portalalternativa.com.br

seu término, motivando exageros e causando um perigoso desgaste perante a opinião pública.
Piercamillo Davigo, que
atualmente é juiz da Corte
Suprema de Cassação, comentou a importância, no
caso da Mãos Limpas, da colaboração de muitos investigados, o que proporcionou
à Justiça informações muito
úteis para a investigação de
vários crimes. Ressaltou, no
entanto, que algumas pessoas falaram apenas parte
do que sabiam, como simples forma de se safarem, e
depois tiveram “carreiras políticas espetaculares. Esse é
um aviso que faço porque
pode ocorrer aqui o mesmo
fenômeno”, disse Davigo. Ou
seja, não cabem ingenuidades a respeito das delações
premiadas.
Também participaram do
Fórum Mãos Limpas & Lava
Jato o procurador Deltan
Dallagnol, da força-tarefa da
Lava Jato, e o juiz Sérgio Moro, da 13.ª Vara Federal de
Curitiba. Suas intervenções
explicitaram duas maneiras
bem diferentes de enxergar
a Lava Jato.
Deltan Dallagnol vê na Lava Jato muito mais do que
uma simples operação investigativa e judicial. Para ele,

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Quando adoramos somos
transformados

Adorar a Deus e deixar
minha vida nas mãos d’Ele
Na adoração, está presente o desejo profundo
de finalmente libertar-me
de mim mesmo, de libertar-me das ocupações constantes comigo e da ânsia
de ver tudo diferente, até
mesmo esqueço a luta para querer mudar.
Esquecendo-me de mim,
torno-me plenamente livre, mas preso às mãos de
Deus, para que Ele realize
a obra de que eu preciso.
Ele me conhece. Agora,
nada mais tem im portância.
Os meus problemas, a
minha culpa, o meu estado psíquico não possuem
mais importância. Somen-

te Deus conta.
Quando Ele se aproxima tanto de mim, a
ponto de eu contar unicamente com Ele, então
a proximidade, frequentemente tão inoportuna,
das pessoas que querem
alguma coisa de mim,
perde a sua importância. O mesmo ocorre com
as preocupações e os
problemas que me perturbam e roubam minha
paz.
Quando a presença de
Deus impregna a minha
pessoa, não existe lugar
para mais nada dentro
de mim, nada mais tem
poder sobre mim. O Senhor assume o controle
da minha vida.

Aprendizado para a Lava Jato

Juiz e promotor à época da Operação Mãos Limpas, na Itália, lembraram
que o combate à corrupção vai muito além da questão jurídica, envolvendo a
cultura e a educação de um país

a Lava Jato deve ser instrumento de transformação do
sistema político. Considera,
por exemplo, que diante de
corrupção tão generalizada,
o Ministério Público estaria
autorizado a atuar no debate político. Ao comentar a
experiência com o projeto
das Dez Medidas Anticorrupção, Dallagnol disse que “a
estratégia agora não é mais
coletar assinaturas, mas escolher senadores e deputados que tenham passado limpo, espírito democrático, e
apoiem o combate à corrupção”. Insatisfeito com as limitações institucionais do
cargo que ocupa, o procurador almeja a eficácia política. Parece não se dar conta
de que, atuando assim, reproduz os erros, e não os
acertos da Mãos Limpas, com
sua pretensão messiânica de
redimir a política.
Já a fala do juiz Sérgio Moro teve um tom completamente diferente. Sem se negar a ver as limitações do
trabalho da Justiça – “toda
justiça humana é imperfeita”, reconheceu –, Moro reafirmou que a eficácia da
função judicial está justamente em respeitar os limites da lei. Defendeu, por
exemplo, o uso em alguns
casos da prisão preventiva,

mas admitiu que se trata de um
tema polêmico. “Sei que existem críticas, e nós temos que
ouvir essas críticas”, disse Moro. Ao lembrar que não é o dono da verdade, falou da necessidade de o juiz proferir decisões fundamentadas. Muitas
vezes, são possíveis várias interpretações da mesma lei, mas
nem por isso a lei deve deixar
de ser o critério. O respeito à
lei é a garantia de que o combate à corrupção não é arbítrio,
mas manifestação do Estado
Democrático de Direito.
Sobre a Mãos Limpas, “acho
que é uma história de sucesso”, disse Moro. “Mas talvez se
tenha esperado mais de uma
operação judicial do que ela
pode fazer.” Com esse reconhecimento da natureza e dos limites da esfera judicial, Sérgio
Moro reiterou, uma vez mais,
não ter vocação messiânica. É
um juiz, e a redenção da política está fora da sua competência. “O que me cabe”, disse,
“é julgar os casos concretos, a
partir das provas produzidas
nos autos.” Essa profunda consciência de sua tarefa, respeitando os limites do cargo, foi
o que permitiu à Lava Jato produzir bons frutos. Afinal, à Justiça não cabe guiar, e menos
ainda substituir, a população
na esfera política. (Estadão)

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Refúgio no Coração
Imaculado de Maria

Se você, prezado irmão e prezada irmã,quiserconhecerevivenciaraexperiência da consagração a Nossa Senhora,
que se oferece para proteger e encaminharosseusdevotos,façaaConsagração
abaixoououtra,sepreferir,elogosentirá
osresultados.
MãeSantíssima
Revisto-medevossoCoraçãoImaculado. Nele me refugio e dele não sairei
nuncamais,enquantodurarminhavida.
Peço-vosmeconcedaisestagraça,Senhoraminha,enãopermitaisque,comopassardotempo,eumeesqueçadessepropósitoedessaminhavontadeirrevogável.
Abrigado,pois,novossoCoraçãoImaculadoeSantíssimo,queroobtervossafortalezaparacolocar-meinteiramenteavossoserviço,comoescravo,prontoaatender

aosvossosmínimosdesejos.Entroparao
vosso Coração, minha Mãe, completamentedesapegadodascoisasedascriaturas que poderiam ser ilusoriamente o
meuapoio.SomenteemVóseemVosso
FilhoJesuseuqueroconfiareentregar-vos
emeucorpoeminhaalma,omeuentendimentoetodasasfaculdadesquemeu
serpossui.Tomaipossedemim,querida
Mãe, e eu, como propriedade vossa, recuso-meadecidirpormimmesmooque
devo pensar,falar,fazer,escrever, calar. Só
queroaglóriadeDeuseavossae,porisso,
dispondedemimavossobelprazer.Uma
coisasóvospeçoMãe:tirai-mealiberdade
de ofender a Deus e a vós, e que eu viva
cada momento de minha vida, para vos
darprazerealegrarvossoCoraçãoeode
VossoFilhoJesus.

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

DISFARCES…
QuandoDeusveioaomundo,em
forma de ser humano, esperava-se
um Messias muito diferente da pessoa do Cristo…talvez alguém mais requintado, mais “nobre”, de “sangue
azul” nascido num suntuoso palácio,
cercado de escravos e regalias. Entretanto, contrariando todas as aparências, Ele nasceu no meio dos animais,
deumhomemeumamulhersimples
ehumildes,semuma“estrela”natesta, sem um crachá pendurado dizendo: Eu sou o Filho de Deus. E nós:
será que estamos atentos aos vários
disfarces que Jesus continua usando
para nos surpreender?
Muitas vezes, vivenciamos situaçõesaparentementedesesperadoras,
onde parece que tudo está perdido.
Sentimos medo, impotência e até
mesmorevolta.Noentanto,aoexperimentarmos depositar todas as aflições no colo do Cristo, dividindo com

Elenossasdores,ofardotorna-semais
suave e conseguimos vislumbrar Sua
Presençanamaiscruelcircunstância,
a transformar a tempestade em bonança, as trevas em luz. Sob a pele de
umlobo,ousemosbuscareencontrar
um cordeiro. Por trás de nossas lágrimas, experimentemos a purificação.
Em cada morte, saibamos acolher a
vidanovaquesurge,compossibilidade de mudança e crescimento.
O que queremos ver é muito diferente daquilo que podemos enxergar. Que tal encararmos as pessoas e
os acontecimentos com os olhos da
fé e do amor? Não façamos como
aquele povo que crucificou o Rei dos
Reis somente porque Ele não correspondia a imagem pré estabelecida a
seurespeito.Nãorotulemosnadanem
ninguém. Permitamos que tudo nos
sejareveladoaseutempo.Ousemos
avançar além dos disfarces…

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Século XXI: um tempo de beleza sem padrões?

Retratadanaspinturasrenascentistas,amulherexibiasuascurvasnaturais
(eseriaconsideradagordapelospadrões
de hoje) que começaram a ser apertadasemespartilhosnaeravitoriana.Costelaschegavamatéaserquebradas,paramostrarcinturinhascominacreditáveis
30centímetros,colocandoemevidência o busto e a curva dos quadris. Este
período, que se estende até a metade
doséculoXIX,éconsideradoafaseinaugural da moda, momento em que revela seus traços sociais e estéticos mais
característicos:arenovaçãodasformas,
o prazer em ornamentar-se e mostrar-seàsociedadeeadiferenciaçãosocial,
acima de tudo.
NoiniciodoséculoXXéqueasilhueta solta dos vestidos “melindrosa” começou a libertar um pouco a mulher
da ditadura dos corpos drasticamente
apertados. Contudo, as cintas elásticas
apareceram para manter o abdômen
liso e plano.
SónafasedeourodeHollywoodas
formasfemininascomeçaramaseradmiradas por sua beleza natural novamente, sem amarras. E as divas do cinema passaram a ser os ícones da belezanoperíodo.MarilynMonroeerao
modelo de beleza feminina.
E os concursos de beleza, popularizados a partir dos anos 50 mostravam
os corpos libertos e que foram sendo
mais e mais admirados e comentados
porsuascurvasecaracterísticasnosanos
seguintes.
Masascurvastiveramseusdiascontados com o surgimento, nos anos 60,
deumagarotamagrelaedeolhosgrandes,chamadaTwiggy.Seucorpomagro,
foradospadrõesdebeleza,iadeencontro aos corpos das mulheres maduras
admiradasatéentão.Twiggyeraaimagemdajuventudeerepresentavaomovimento jovem, que pela primeira vez
tinha voz na sociedade, promovendo
umaverdadeirarevoluçãocultural.Esta
foiaprimeiravezqueasmulheresmais
velhas passaram a ter vontade de ter a
aparência mais jovem.
Twiggyrepresentouaimposiçãode
umnovopadrãodemagrezatotalmenteinatingívelparaamaiorpartedasmulheres.
JeanShrimptontambémfoiumícone da beleza da década de 60 na Inglaterra e é considerada a primeira supermodelo do mundo. De silhueta alta,
magra,pescoçocompridoepernaslongas,juntocomTwiggy,estampouascapasdasprincipaisrevistasdemoda(Diana Vreeland, editora da Vogue americananesteperíodomostrou-anacapa
darevistanadamenosdoque19vezes).
Seu padrão de beleza refletia seu estilo
de vida e também quebrou o padrão
vigente,queeramaistradicional,voluptuoso e formal. Jean Shrimpton tinha
um estilo esportivo e moderno, com

cabelo comprido e franja, cílios longos,
sobrancelhas arqueadas e lábios carnudos.
Eestepadrãodebeleza,considerando as mulheres magras como as mais
interessantes esteticamente foi incentivado pela indústria da moda – já que
vestir uma mulher assim é muito mais
fácil para os estilistas – e permanece até
hoje.
Comoscorpossendocadavezmais
reveladospelaminissaia,nosanos80surgem nas passarelas aquelas que procuravamuniroglamourdocinemacomos
corposmagrosdasmodelos:aschamadas supermodelos. Linda Evangelista,
Claudia Schiffer e Cindy Crawford entre
outrasmais,inauguraramoscachêsmilionáriosnomundodamodaetornaram-se o sonho das mulheres tanto pelos
corpos esculturais, como pelo sucesso.
Passaram a ser os novos ícones e nos
anos80e90amodaeraterocorpobem
definido,magroeatléticocomoosdelas.
Na década de 90 algumas modelos
comoKateMoss,aindamantendooconceito de magreza, reformularam o conceito do sex appeal mostrando um aspectoandróginoeumabelezaumpoucoindefinida,acentuadaporolhosnegros
queaumentavamaindamaisoaspecto
demagreza,chamadodetendência“heroína chic”. Todas essas mulheres, cada
qualemsuaépoca,foramíconesdebelezacomoaindaéhojeGiseleBündchen.
Naprimeiradécadade2000amoda
era,eaindaé,demodelosaltasedemagreza extrema, mas ao mesmo tempo
surgiramasmodelosplussize,mulheres
consideradas acima do peso em comparaçãoaopadrãodasmodelosatéentão,emaisparecidascomagrandemaioriadapopulação,principalmentenoBrasilenosEstadosUnidos.Masaindaéum
movimento tímido, já que o padrão de
belezavigente,dasmulheresmagras,ainda predomina. E o preço desta beleza
pode ser extremamente elevado, em
todosossentidos.Onumerodecirurgias
plásticaseintervençõesestéticasnaultima década denunciam esta tendência,
assimcomoostranstornosdealimentação.
Comoamodacaminhadeformaopostaàlógicadatradição,ouseja,háumarelativa
depreciaçãodopassadoeanovidadeévista
comoalgosuperior,contrariandoatradição,
ocultoàsnovidades,assimcomoaimitação
dosmodelosestrangeiros,podemsurgirmuitoscomportamentosinovadoresemrelação
àbelezaaindanesteséculo.Háquehaverum
relativoabandonodasnormascoletivasque
valorizamoconsumodemassa,dandolugar
àdiferenciaçãoeàoriginalidadehumana.
Umamodamaisdemocráticaeindividualista,comoaquesedelineianesteinicio
deséculotambémsetornaelementochave
epodefazercomqueessaindividualidade
passeaserdesejadapelasmassas.
(porCristinaSant´Anna)
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Tiro de Guerra: discussão da permanência
agita bastidores políticos de São Lourenço
A última semana foi agitada
em São Lourenço devido a um
assunto que movimentou os
bastidores políticos da cidade.
A questão em pauta foi a permanência ou não do Tiro de
Guerra. A Prefeitura de São Lourenço possui um convênio com
o Exército Brasileiro desde o
ano de 2014, em que arca com
as despesas mensais do Tiro de
Guerra (TG-04-024), que chega
aproximadamente a R$100 mil
por ano. A Advocacia Geral do
Município constatou que na
previsão deste convênio, vem
sendo contemplado também o
pagamento do aluguel da residência do Chefe de Instrução
do Tiro de Guerra. Contudo, de
acordo com a Lei Orgânica Municipal, esse pagamento é ilegal. Além disso, o Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais prevê este impedimento
através das súmulas 14 e 21.
O que está sendo analisado
é apenas o aluguel para moradia do Chefe de Instrução, o
que não interfere em outros
quesitos do convênio, como a
sede do Tiro de Guerra e outras despesas. Trata-se do pagamento de aluguel para uma
residência familiar, que de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 27, inciso XV,
é vedada ao município “assumir ônus com moradia e ou
despesas que beneficiem pessoas, sejam elas do quadro funcional do Poder Público Municipal, Federal, ou de quaisquer
instituições”.
Na tentativa de solucionar
esta questão, os vereadores,
em sua última reunião na Câmara, apresentaram a proposta de acrescentar um parágrafo 5º ao artigo 27 da Lei Orgâ-

nica Municipal, autorizando
expressamente o Poder Executivo a celebrar um convênio
com o Ministério da Defesa para o custeio da moradia de militares.
Para a Advocacia Geral do
Município, mesmo após a alteração da Lei Orgânica, ainda
será necessária uma consulta
no Tribunal de Contas do Estado, tendo como objeto de análise as súmulas 14 e 21, para
verificar a legalidade deste pagamento.
Câmara
Integrantes e apoiadores do
Tiro de Guerra de São Lourenço foram à Câmara Municipal
na noite da última segunda-feira (23) acompanhar a leitura
da proposta de emenda à Lei
Orgânica 55/207. O documento acrescenta o parágrafo 5º
ao artigo 27, autorizando expressamente o Poder Executivo a celebrar convênio com o
Ministério da Defesa para o
custeio da moradia de militares.
A proposta foi assinada por
todos os treze vereadores da
Casa Legislativa. “O objetivo é
manter o funcionamento do
Tiro de Guerra no município,
auxiliando o Poder Executivo,
por meio da emenda, quanto
à legalidade no pagamento da
moradia do Chefe de Instrução
da instituição”, explicou o presidente da Câmara, Agilsander
Rodrigues da Silva.
O vereador Natanael Paulino de Oliveira (PPS) também
se posicionou: “Precisamos nos
adequar às normas indicadas
pelo Tribunal de Contas do Es-

tado de Minas Gerais. O Tiro
de Guerra está em São Lourenço há 75 anos, desde 1942.
Temos que valorizá-lo e preservá-lo”.
De acordo com Rogério
Mello, advogado e Amigo do
Tiro de Guerra, a medida é a
melhor forma de solucionar
a questão. “O cenário muda
totalmente, pois tira o entrave que o setor Jurídico da Prefeitura estava enxergando no
que se refere ao pagamento
do convênio”, afirmou.

Benedicto José da Silva é
tenente reformado do Exército e ex-chefe de Instrução
do Tiro de Guerra. Ele está
otimista em relação à proposta dos vereadores. “Eu sei que
existem as burocracias, mas
espero que esse documento
seja aprovado com facilidade, pois é o que os moradores de São Lourenço querem.
Toda a cidade está demonstrando boa vontade”, disse.
A Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final da Câ-

DOM ZECA
A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Falecimento

mara deve emitir o parecer
dentro das próximas semanas. Somente depois a proposta entrará em votação para, então, receber a sanção
da Prefeita de São Lourenço,
Célia Cavalcanti.
Durante o Expediente, ainda foi lido o projeto de lei
2.867/2017, de autoria do
vereador Ricardo Luiz Nogueira (PMDB). O texto permite
a permanência de doulas em
instituições de saúde durante todo o período de traba-

lho de parto e pós-parto imediato, sempre que solicitado
pela mãe. Segundo o documento, elas não substituem
o acompanhante, que também terá direito a permanecer no local.
A palavra doula vem do
grego ´mulher que serve`. Historicamente, são profissionais que ajudam a mãe antes,
durante e logo após o parto,
fazendo massagens e compressas para aliviar a dor e,
principalmente, dando suporte emocional.

Televisão
O ator Rodrigo Mathias, de
31 anos, criado em São Lourenço desde sua infância, que
vive o Murilo de Pega Pega, largou uma carreira bem-sucedida e precisou vender sanduíche
e pedir dinheiro à família para
correr atrás de seu sonho. Sonho de ser ator. Sonho realizado. Parabéns Murilo, quer dizer, Rodrigo!!!

Aniversário

Finados

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

EXPEDIENTE

Nossos sentidos pesames aos familiares do jovem Ricardo
Silvério, pelo seu prematuro falecimento, ocorrido dia 20 último.
Que Deus console cada coração dessa família. Paz a sua alma!!!

O Cemitério Municipal de São Lourenço, deverá receber neste dia de Finados, 02 de novembro, aproximadamente quinze
mil visitantes.
A movimentação no cemitério, já iniciou com a limpeza, capina, pinturas nos jazigos, feitas pelos Reeducandos do Presidio
de São Lourenço.

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.
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Nacle Gannam, Pedro Jorge de Oliveira Netto, Mariana Dutra, José Celso Garcia, Prof. André, Beto Bacha, Dom Zeca, Mario Henrique Poli de Oliveira,
Monsenhor Jonas Abib, José Luiz Mendes, Padre Bruno César, Dr. Rodrigo C. Santos, Cecília Britto, Débora Centi, Rita Abbud.

Nosso amigo Enrico Soares Maciel, comemorando mais um
aniversário neste dia 29.
Enviamos ao aniversariante, nossos votos de felicidades, saúde e paz. Deus o abençoe sempre mais. Parabéns!!!

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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Leonardo de Barros Sanches assume
a Prefeitura até o dia 09/11

Desde a última terça-feira (24) o Vice-Prefeito Municipal, Leonardo de Barros Sanches, está
autorizado a responder, em substituição, pelas funções de Prefeito Municipal, até o próximo dia
09 de novembro de 2017.
Esta medida foi tomada considerando que a Prefeita Célia Shiguematsu Cavalcanti Freitas Lima se encontra em viagem por um prazo superior a 15 dias. Para realizar esta viagem, ela recebeu autorização da Câmara Municipal de Vereadores, através do Decreto Legislativo de número
260/2017.
A Prefeita segue em viagem para o Japão, onde irá aproveitar a oportunidade para trazer novas experiências e inovações para São Lourenço. Todos os gastos com a viagem estão sendo custeados pela própria Célia.

Bombeiros fazem Operação Alerta
Vermelho - Prevenção de incêndios
em Edificações em São Lourenço

Militares do 3º Pelotão de Bombeiros de São Lourenço deram continuidade na manhã da última quinta-feira (26), a Operação Alerta Vermelho. A Operação ocorreu no centro da cidade no horário de 08:30
às 12:00 horas e teve como objetivo orientar os proprietários das edificações sobre os trâmites para regularização das edificações junto ao
Corpo de Bombeiros além da utilização correta dos meios preventivos
contra incêndios existentes nas edificações, possibilitando maior proteção das pessoas através da prevenção contra incêndio e pânico.
Foram empenhadas quatro viaturas
e 15 bombeiros, com um total de
24 estabelecimentos vistoriados.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CRISTINA/MG
COMARCA DE CRISTINA/MG – VARA ÚNICA – Fórum “Dr. Fausto Dias Ferraz” – Rua João
Pessoa nº16, Cristina/MG. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 30 DIAS. A MM. Juíza de Direito faz
saber que tramita nesta Comarca o seguinte feito: Processo nº 0002457 – 47.2014.8.13.0205.
Ação: Procedimento Ordinário – Cobrança. Autor: Sírio Leal. Requeridos: TAC Indústria e Comércio de EPI Ltda e Cleiton Evaldo Mendes. Pelo presente edital, ficam CITADOS os requeridos TAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EPI LTDA, na pessoa de seu representante legal (CNPJ nº
09.458.657/0001-71) e CLEITON EVALDO MENDES (CPF nº 264.791.518-01), que se encontram
em local incerto e não sabido, para todos os termos da ação supra, e para, querendo, contestá-la no prazo legal de 15 (quinze) dias, a contar do término da fluência deste, sob as penas
da lei, advertidos que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros
os fatos alegados pelo autor. E para que chegue ao conhecimento de todos e não possam, no
futuro, alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da lei. Cristina/MG, 28 de junho de 2017. Eu, Dulce Maria Pereira
Carneiro, Escrivã Judicial subscrevo Dra. Luciene Cristina Marassi Cagnin, Juíza de Direito.

"MOVIMENTO MÃE PEREGRINA DE SCHOENSTATT"

Almoxarifado e arquivo da Prefeitura
foram reestruturados
A Prefeitura de São Lourenço
agora possui um novo espaço para o almoxarifado e o arquivo, que
foram totalmente reestruturados.
As novas instalações foram ampliadas e modernizadas. O almoxarifado conta agora com três galpões,
onde são guardados os materiais
de insumo de todas as secretárias.
Já o arquivo foi ampliado e recebeu prateleiras novas para abrigar os documentos da Contabilidade, Compras, Jurídico, Controle
Interno, Recursos Humanos, além
da Tributação e Fazenda, que também passarão a utilizar o local. A
reestruturação física está garantindo que os todos setores atendam
de forma eficiente e adequada às
demandas do município.
EDITAL DE INTIMAÇÃO

No mês da festa da querida Mãe, Rainha e Vencedora
Três Vezes Admirável de Schoenstatt, precisamente no dia
18 de Outubro -"Dia da Aliança de Amor", na Santa Missa
celebrada ás 18h por Padre
Luiz Paulino Grilo, encerramos
o "Ano Nacional Mariano" e
agradecemos as inúmeras Graças e Bênçãos derramadas sobre todas as famílias de São
Lourenço e também do nosso
Brasil.
Padre Paulino, em
sua Homilia exaltou o trabalho dos Santos(as) Missionários(as),
dentre eles:São Lucas-Evangelista e Padroeiro dos Médicos- que viveu o Evangelho e

levou a Palavra de Deus ás
pessoas nas Comunidades.
Também mencionou "Maria"Discípula e Missionária; destacando a Mãe Rainha, nesse
dia dedicado à "Ela" . Incentivou e reforçou a responsabilidade das Coordenadoras
e Missionárias na evangelização das Famílias que recebem
a visita mensal da Mãe Rainha
em seus lares. Após a Comunhão toda a "Assembleia",
juntamente com o Padre Celebrante rezou a Oração da
Celebração da Aliança de Amor
e nos consagramos à Nossa
Senhora. Em seguida, para
a "Renovação da Coroação",ao

som da música "Perfeito é
quem te criou" na vóz da devota Leila, estando ao redor
do altar , o Celebrante, Coordenadoras, Missionárias e
anjinhos homenagearam a
Mãe Rainha com canto,
palmas,vivas e chuva de pétalas de rosas. Padre Paulino encerrou a celebração
com a Bênção Final e todos
pousaram para as fotos.
Deus seja louvado por mais
essa bela homenagem realizada para nossa querida
e amada Mãe Rainha. Amém!
Aleluia! Dalila Mércia Barbosa Maciel Coordenadora de Cidade.

GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.
Laticínio no Sul de Minas procura para admissão imediata profissional com experiência de
no mínimo 10 anos de gerencia na área Administrativa e Financeira. .
A empresa oferece salário compatível com a função, registro, plano médico extensivo à família e seguro.
Os interessados deverão entregar o Curriculum no escritório de IRAI CONTABILIDADE a Rua
1º de Abril, 163 – centro – São Lourenço, dentro do horário comercial.

O Oficial Interino do Serviço Registral de Imóveis da Comarca de São Lourenço/MG, com
endereço na Rua Dr. Melo Viana, n° 307, Centro, inscrito no CNPJ n° 21.409.354/0001-34, com
base no parágrafo 4°, do Art. 26 da Lei n°. 9.514/97, vem INTIMAR VANESSA CONSTANTINO
DE ALMEIDA, brasileira, solteira, inscrita na identidade n° 111648192-SSP-RJ, inscrita no CPF
n° 096.430.617-44, não encontrado no endereço indicado: Alameda Homero Candido da Silva, n° 135, Residencial Carioca, São Lourenço/MG), para, no PRAZO DE 15 DIAS, comparecer
nesta Serventia e efetuar o pagamento das prestações com vencimentos em 06.05.2017 a
06.07.2017 referente as parcelas de nº 025/026/027, perfazendo até a data de 25.07.2016 o
montante de R$ 8.409,63 (Valor fornecido pelo credor), bem como as vincendas, acrescidas
de juros, correção, encargos contratuais e despesas cartorárias, cujo valor total será apurado
na data do efetivo pagamento. A presente dívida é oriunda do Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel
e Outras Avenças datado de 06 de abril de 2015, contrato n° 144440850996-4, Alienação Fiduciária em Garantia( Cédula de Crédito Imobiliário) celebrado entre VANESSA CONSTANTINO
DE ALMEIDA,acima qualificado e, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com sede no setor bancário
sul, quadra 04 lotes ¾, em Brasília/DF, inscrita no CNPJ:003.60.305.0001-04 , para compra do
imóvel de n°135 com a área construída de 196,09m², situado na Alameda Homero Candido
da Silva, nesta cidade, e seu respectivo terreno, devidamente matriculado nesta Serventia, no
Livro 02, sob o n° 15.347. O não comparecimento no prazo estipulado, observadas as exigências legais, acarretará a CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE em nome do credor fiduciário, ou
seja, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Caso já tenha efetuado o pagamento ou celebrado algum
acordo junto ao credor fiduciário, favor comparecer nesta Serventia, no mesmo prazo, e apresentar os comprovantes de pagamento e/ou acordo para que possamos tomar as devidas providencias. São Lourenço / MG, 14 de setembro de 2017.
JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA
OFICIAL INTERINO
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Saúde Mental São Lourenço realiza
encontro sobre prevenção ao Suicídio

A equipe do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de São Lourenço/MG realizou na data
25 de setembro de 2017 palestras sobre a conscientização da prevenção ao suicídio. No período da manhã foi realizado uma roda de conversa com os pacientes e familiares com um usuário da rede do município de Caxambu Althieres Rocha e o terapeuta Ocupacional Flávio Storino. Na parte da tarde foi realizado uma palestra com o Dr. Wesley e a psicóloga Liege Maria
Dorabiello para a rede com a equipe do PSF e Serviço Social CREAS e CRAS.
Durante todo o mês foi reforçado a importância do acolhimento, bem como da orientação
aos pacientes e familiares, além da divulgação sobre os principais fatores de risco.
A intenção é mobilizar a toda a rede do município e comunidade para que fiquem atentos
aos sinais para com o seu próximo, tais como: adotar comportamento de risco (consumo de
álcool ou drogas), abandono de amigos e atividades sociais, perda de interesse em atividades
que antes traziam prazer, ter um plano de suicídio estruturado, não conseguir assumir responsabilidades diárias, estado emocional instável, entre outros.

VOLTA ÀS AULAS
Pensando sobre isto, me vem à memória, tempos de criança, quando ao retornar
das férias nos aguardava uma redação com o título de “Minhas Férias”, invariavelmente.
Todavia, é importante repensar as férias sob o ângulo da instituição de ensino, onde apenas
as aulas ficam em stand by. Quando falamos em férias escolares, automaticamente pensamos em escolas fechadas, quase abandonadas. Nada mais distante da realidade, principalmente se falarmos da Faculdade de São Lourenço, onde os discentes e os docentes estão
sim, afastados por alguns dias, gozando de uma justa e merecida pausa. Os demais segmentos funcionam a todo vapor, preparando o ambiente para o novo semestre.
São muitas tarefas e inúmeras atividades acontecendo diariamente para que a instituição funcione dentro do padrão de excelência a que se propõe. Trabalho silencioso, aparentemente imperceptível e feito por uma equipe altamente preparada, a quem devemos
honrar e, sobretudo agradecer.
Sem os anjos da guarda da área administrativa, não nos seria possível realizar as
atividades acadêmicas. E a Faculdade de São Lourenço tem a melhor equipe que uma coordenação de curso poderia desejar. Por isto hoje, especialmente, minhas palavras são pra
eles. Gratidão e Reconhecimento além de profundo respeito e carinho são os sentimentos
que lhes dedico. Obrigada pelo apoio e carinho de sempre. Obrigada pelo maravilhoso trabalho que realizam nos bastidores, de forma quase anônima.
Aos alunos e professores que estão retornando, sejam bem vindos a mais um semestre letivo. Que Deus nos abençoe a todos e nos permita mais um período produtivo e,
sobretudo feliz.
Silvana S. Gaspar
Coordenadora do Curso de Direito
EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Oficial Interino do Serviço Registral de Imóveis da Comarca de São Lourenço/MG, com
endereço na Rua Dr. Melo Viana, n° 307, Centro, inscrito no CNPJ n° 21.409.354/0001-34, com
base no parágrafo 4°, do Art. 26 da Lei n°. 9.514/97, vem INTIMAR JOEZAMIR MARQUES DE
ARRUDA, brasileiro, divorciado, portador da CNH n° 00138476040 DETRAN/MG, inscrito no
CPF n° 037.822.256-27, não encontrado no endereço indicado (Rua Quaresmeiras, n° 73 Pavimento superior, Orebe, São Lourenço/MG), para, no PRAZO DE 15 DIAS, comparecer nesta
Serventia e efetuar o pagamento das prestações com vencimentos em 19.12.2014 a 19.07.2017,
perfazendo até a data de 17.08.2017 o montante de R$42.144,69 (Valor fornecido pelo credor), bem como as vincendas, acrescidas de juros, correção, encargos contratuais e despesas
cartorárias, cujo valor total será apurado na data do efetivo pagamento. A presente dívida é
oriunda do Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel, Financiamento com
Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel e Outras Avenças datado de 19 de setembro de
2014, contrato n° 144407061472-2, Alienação Fiduciária em Garantia( Cédula de Crédito Imobiliário) celebrado entre JOEZAMIR MARQUES, acima qualificado e, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com sede no setor bancário sul, quadra 04 lotes ¾, em Brasília/DF, inscrita no
CNPJ:003.60.305.0001-04 , para compra do imóvel de n°73 - Subsolo, com a área construída
de 70,00m², fração ideal de 0,331, situado na Rua das Quaresmeiras , nesta cidade, e seu respectivo terreno, devidamente matriculado nesta Serventia, no Livro 02, sob o n° 26.994. O
não comparecimento no prazo estipulado, observadas as exigências legais, acarretará a CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE em nome do credor fiduciário, ou seja, CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL. Caso já tenha efetuado o pagamento ou celebrado algum acordo junto ao credor
fiduciário, favor comparecer nesta Serventia, no mesmo prazo, e apresentar os comprovantes
de pagamento e/ou acordo para que possamos tomar as devidas providencias. São Lourenço
/ MG, 18 de outubro de 2017.
JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA
OFICIAL INTERINO
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Governo de Minas Gerais oferece curso inédito
para pessoas com Síndrome de Down
Iniciativa pioneira no país promove inclusão produtiva e possibilita que os alunos se formem em curso do Pronatec; Estado mantém diversas ações para pessoas com deficiência
Na sala de aula, os 20 alunos do curso de Recepcionista
de Eventos aprendem formas
de tratamento e noções de boa
postura. Durante três meses,
eles terão aulas de segunda a
quinta-feira, das 13h às 17h,
em um curso com 200 horas
de conteúdo. Até aqui, nada de
novo. Mas basta um olhar mais
atento para perceber que a turma é especial: os alunos são
pessoas com Síndrome de Down, doença genética que causa deficiência intelectual.
A iniciativa do Governo de
Minas Gerais é inédita em todo o país. Os alunos fazem o
curso pelo Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego (Pronatec), em uma
parceria entre a Secretaria de
Estado de Desenvolvimento
Econômico, Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior (Sedectes) e
a Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, município onde
as aulas estão sendo ofertadas.
“O mercado de trabalho já
absorve bem o trabalhador com
deficiência motora, mas quem
tem limitações cognitivas fica
de fora. Então, tivemos a ideia
de criar este projeto piloto, para a inclusão dessas pessoas”,
explica a superintendente de
Ensino Tecnológico e coordenadora do Pronatec na Sedectes, Cristiane Saldanha.
A professora Cleusa Benfica,
que já fazia um trabalho voluntário com alunos Down, afirma
que ensina e também aprende
muito com a turma. “Tudo que
eu planejo para dar em sala de
aula, muitas vezes tenho que
repensar. Preciso ter um plano
A, B, um C e até um D para ensiná-los o conteúdo do curso
dentro das possibilidades deles. É um desafio, mas muito
gratificante”, conta. Ela completa que o principal para a profissão eles já têm: sorriso no
rosto e muita simpatia (Ouça

aqui o depoimento de Cleusa).
No dia 1º de novembro, a
turma vai testar, em alto estilo,
os conhecimentos adquiridos.
Eles vão recepcionar o público
na Feira Internacional de Negócios, Inovação e Tecnologia
(Finit), que acontecerá no Expominas, em Belo Horizonte,
de 31 de outubro a 4 de novembro deste ano.
O aluno Felipe Augusto Pereira, 23 anos, não esconde a
animação. “Já aprendi a falar
seja bem-vindo, bom dia, boa
tarde. O curso mudou a minha
vida, todo dia eu chego com
uma notícia boa para os meus
amigos. Receber as pessoas vai
ser muito bom”, comemora (Ouça aqui o depoimento de Felipe).
Já a aluna Deborah Rudinelli,
29 anos, diz que o que mais
gostou de aprender até agora
foi trabalhar em equipe. “Depois do curso, eu vou começar
a trabalhar. Consegui um emprego na Apae daqui de Pedro
Leopoldo assim que terminar.
Minha vida vai mudando e eu
sempre fico muito feliz”, conta.
No dia 21 de dezembro, os alunos concluirão o curso e receberão o certificado em uma formatura.
No Pronatec, eles recebem,
além de material didático e uniforme, uma ajuda de custo para transporte de R$ 9 por dia,
além de alimentação na escola.
Inclusão social e produtiva
Além dessa iniciativa, o Governo do Estado dispõe de outros programas e serviços para
pessoas com diversos tipos de
deficiências. É o caso, por exemplo, do Dia D, promovido pela
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social (Sedese), que
aconteceu no dia 29 de setembro. Mais de 400 pessoas com
deficiência (PCDs) e reabilita-

dos do INSS compareceram ao
posto especial do Sistema Nacional de Emprego (Sine), montado na Assembleia Legislativa.
No mesmo espaço, estavam
reunidos empregadores sujeitos às exigências da Lei de Cotas, e PCDs, que, após o processo de entrevista no Sine, foram encaminhados para as empresas para finalizar a contratação. Até o dia 2 de outubro,
de acordo com o Sine, já foram
oferecidas, este ano, 1.578 vagas para profissionais com deficiência nos 128 postos do Sine coordenados pela Sedese.
Deste total, 4.746 foram encaminhados para vagas e foram
contratadas 494 pessoas com
deficiência.
Centrais de libras
Conforme o censo do IBGE
de 2010, Minas Gerais possui
cerca de 1,1 milhão de pessoas com deficiência auditiva ou
surdas. E, para facilitar a comunicação dos deficientes auditivos, Minas Gerais tem três
Centrais de Interpretação de
Libras (CIL), em Belo Horizonte, Juiz de Fora e Uberlândia.
No local, os intérpretes prestam assistência presencial e
acompanham pessoas surdas,
servindo de intérpretes e tradutores em bibliotecas, hospitais, consultas médicas, dentista, bancos, Procons, tribunais,
INSS e outros serviços públicos.
Os serviços prestados são gratuitos.
As Centrais têm gestão compartilhada pelos governos federal, estadual e municipal. O
Governo de Minas Gerais, por
meio da Secretaria de Estado
de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania (Sedpac), é responsável por equipar as instalações e pela contratação dos intérpretes.
Atendimento em libras

Ainda como parte das ações
voltadas para pessoas surdas,
uma parceria entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social (Sedese)
e a Universidade do Estado de
Minas Gerais (Uemg) vai capacitar 720 servidores estaduais,
que atuam em 131 postos de
atendimento do Sine em todo
o estado, para se comunicarem
na Língua Brasileira de Sinais
(Libras). Os profissionais serão
capacitados para garantir à pessoa surda que busca colocação
no mercado de trabalho o diálogo necessário para que suas necessidades sejam atendidas e respondidas.
Equipamentos adaptados
Em setembro e outubro, o
Governo do Estado, por meio
da Sedpac, entrega equipamentos de informática adaptados
para 25 Conselhos Municipais
dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMPCD). Os kits foram adquiridos em parceria com

o Ministério Público do Trabalho e contêm computadores,
impressoras e projetor multimídia.
Os conselhos que trabalham
com a pauta da pessoa com deficiência têm como finalidade
definir a política municipal de
interesse dessa população e
promover atividades que contribuam para sua efetiva integração cultural, econômica, social e política. Para o secretário
da Sedpac, Nilmário Miranda,
a expectativa é reforçar o desempenho das funções e das
atividades. “A ação faz parte de
nossa meta de fortalecer esses
colegiados, especialmente os
que são menos lembrados”,
afirma.
Bibliotecas estaduais
Minas Gerais tem mais de
200 bibliotecas que disponibilizam, em seus acervos, algum
tipo de serviço voltado exclusivamente para as pessoas com
deficiência visual, como em-

préstimos de livros em braille,
audiolivros, entre outros. Algumas destas têm um setor específico de braille em seus espaços, completamente dedicado aos usuários deficientes visuais.
O setor Braille da Biblioteca
Pública Estadual de Minas Gerais, em Belo Horizonte, por
exemplo, tem em seu acervo
cerca de 2.300 livros em braille, 1.400 audiolivros – compostos por arquivos de som no formato MP3 –, e 40 filmes com
audiodescrição. Semanalmente, entre 80 e 100 usuários frequentam o local em busca dos
títulos disponíveis.
No local, os usuários cadastrados têm acesso à informação e à literatura por meio de
livros acessíveis, entre eles clássicos da literatura brasileira e
estrangeira, além de periódicos, livros informativos e outras
obras, que podem ser consultadas no local ou retiradas para empréstimo.

Minas ocupa o segundo lugar no ranking
nacional de saldo de empregos neste ano
Serviços, indústria de transformação, construção civil e extrativa mineral alavancaram a gestação de postos de trabalho de janeiro a setembro de 2017

Minas Gerais mantém o segundo lugar na geração de empregos
no país de janeiro a setembro deste
ano, com saldo de 49.412 empregos formais, ficando atrás apenas
do estado de São Paulo, com 98.619
postos de trabalho, segundo dados
do Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Previdência
Social. No mesmo período do ano
passado, o estado tinha saldo negativo de 54.653 vagas.
De janeiro a setembro deste ano,
entre os setores que alavancaram
a geração de postos de trabalho estão os serviços, a indústria de transformação, a construção civil e a extrativa mineral. Para se ter uma ideia,
o setor de serviços, que nesse período em 2016 tinha um saldo negativo de 12.393 vagas, está agora com
um desempenho positivo de 17.648
empregos, impulsionado principalmente pelos subsetores de ensino
e comércio e administração de imóveis e valores imobiliários.
Já a indústria de transformação,

que de janeiro a setembro de 2016,
tinha saldo negativo de 7.741 postos de trabalho, neste ano, no mesmo período, está positiva em 15.401
vagas de emprego, puxada sobretudo pelos subsetores da indústria
de calçados e indústria química de
produtos farmacêuticos, veterinários e perfumaria.
No acumulado do ano até setembro, o setor agropecuário, extrativo vegetal e de caça e pesca
acumula também um saldo positivo de 17.020 empregos, ante 13.903
em igual período de 2016, puxado
em ambos os anos pelo cultivo de
café. Apesar do corte de 11.493 postos de trabalho no setor agropecuário em setembro, principalmente
devido ao fim da colheita de café,
o cultivo deste produto ainda mantém um saldo positivo de 4.574 vagas de janeiro a setembro.
Entre os setores que mantêm
saldo negativo de vagas de janeiro
a setembro deste ano estão o comércio (-8.038) e os serviços da indústria de utilidade pública (-618).

Em igual período de 2016 o saldo
negativonessessetoreserade29.581
e 1.374, respectivamente.
Segundo a Secretaria de Estado
de Trabalho e Desenvolvimento Social (Sedese), os resultados foram
alcançandos mesmo com o saldo
negativo de geração de postos de
trabalho registrado em setembro,
com a redução de 4.291 vagas, perdendo apenas para o Rio de Janeiro.
Geração de emprego
Ainda segundo dados do Caged,
Minas Gerais saiu da 25ª colocação
no ranking de postos de trabalho
ano passado, com saldo negativo
de 54.653 postos de trabalho, para
o segundo lugar neste ano, com saldo positivo de 49.412, perdendo
apenas para o estado de São Paulo
(98.619). Na sequência, vêm os estados de Goiás (38.415), Santa Catarina(35.452),MatoGrosso(27.419),
Paraná (26.561), Bahia (9.733), Tocantins (2.580), Roraima (1.835) e
Mato Grosso do Sul (1.779).
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