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Começa a Festa de Agosto
2016 em São Lourenço

Parte religiosa começa nesta segunda-feira (01) com a novena do padroeiro. Shows acontecem a partir do dia 5.
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EDITORIAL
jornalismo@portalalternativa.com.br

Mais uma Festa de Agosto
chegou. E quando se pensa
nela remete-se a nossa cabeça em primeiro lugar os
shows que vão acontecer.
Meses antes os jovens já ficam ansiosos em saber qual
dupla ou grupo vem se apresentar no frio são-lourenciano. Muito se fala na parte
festiva, mas poucos lembram
ou tem consideração com a
parte religiosa. O dia 10 de
agosto é um dia muito especial para os moradores da cidade que contemplam o santo do dia: São Lourenço, mas
poucos conhecem sua história.
Foi um mártir católico e
um dos primeiros diáconos
(guardiões do tesouro da Igreja) da Igreja Cristã, localizada em Roma. Exercia um cargo de grande responsabilidade, pois consistia no cuidado dos bens da Igreja e a
distribuição de esmolas aos
pobres. Tinha grande amizade com o Papa Sisto II, que
assim que o viu partindo para o martírio disse: “Ó pai,
aonde vais com teu filho? Tu
que jamais ofereceste o sacrifício sem a assistência do
teu Diácono, vais agora sozinho, para o martírio? ”. E

o Papa respondeu: “Mais uns
dias e te aguarda uma coroa
mais bonita! ”. São Lourenço
era também responsável pela administração dos bens da
Igreja que sustentava muitos
necessitados.
Diante da perseguição do
Imperador Valeriano, o prefeito local exigiu de Lourenço os tesouros da Igreja, para isto o Santo Diácono pediu
um prazo, que foi suficiente
para reunir os órfãos, cegos,
coxos, viúvas e idosos. Todos
os que a igreja socorria, com
bom humor disse: “Eis aqui
os nossos tesouros, que nunca diminuem, e podem ser
encontrados em toda parte”.
Iludido, o prefeito sujeitou
o santo a diversos tormentos, foi colocado sobre um
braseiro ardente. São Lourenço sofreu o martírio no ano
de 258 não parou de interceder por todos e buscou no
Espírito Santo força para dizer: “Vira-me que já estou
bem assado deste lado”.
Roma venera o santo com
a mesma veneração que honra seus primeiros apóstolos.
Após São Pedro e São Paulo,
São Lourenço tem como sua
festa a maior da antiga liturgia romana. O que foi Santo

Estevão em Jerusalém, isso
mesmo foi São Lourenço em
Roma.
Nesta semana fiéis de São
Lourenço e região participam
da novena do padroeiro. É
um momento muita fé e devoção onde os participantes
se entregam de corpo e alma,
expõem suas emoções. Cada
dia é um tema a ser refletido.
Também foi escolhido um
tema geral para a novena: “A
Misericórdia É Para Todos”
em referência ao Ano Jubilar
da Misericórdia proposto pelo Papa Francisco. O ano de
2016 é considerado um ano
santo e o papa nos faz um
convite urgente para viver a
misericórdia no mundo de
hoje.
Jorge Mario Bergoglio (Papa Francisco) enfatiza que este Ano Santo é um tempo favorável para contemplar a
misericórdia divina que ultrapassa qualquer limite humano.
Mas esse período só será
realmente favorável se as pessoas escolherem o que agrada a Deus: perdoar seus filhos, usar de misericórdia para com eles que possam ser
misericordiosos para com os
outros.
Seja na sociedade, no trabalho e até mesmo na família, a humanidade precisa urgentemente de misericórdia,
segundo Francisco. Alguns

VERA GANNAM

EDITAL PARA REGISTRO DO CONDOMÍNIO HORIZONTAL
FECHADO COLINAS DO SOL
Diva Coli Ribeiro, Escrivã de Paz e Oﬁcial do Cartório de Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas e Naturais do Município e Comarca de Carmo de Minas, Estado de Minas Gerais, na forma da
Lei, faz saber em cumprimento do disposto pelo Decreto 008 de
29/04/2016 da Prefeitura Municipal de Carmo de Minas, no uso
de suas atribuições legais em conformidade com as Leis Federais
nº 4.591 de 16/12/1964 e demais legislações vigentes, os requerentes e proprietários Nelson Rodrigues, brasileiro, casado em
regime de comunhão de bens, comerciante, CPF nº 030.748.89691 e RG nº M260.002, SSPMG; Sérgio Roberto Rodrigues, brasileiro, casado em regime de separação convencional de bens,
comerciante, CPF nº 413.836.306-82 e RG nº M1455529, SSPMG
e Nelson Rodrigues Filho, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, CPF nº 184.726.306-25
e RG nº M672.618, SSPMG, proprietários de um terreno com
área de 9.73,15 ha ou 97.315,52 m², situado na Rodovia São
Lourenço – Carmo de Minas, BR 460, KM 6, s/n, Bairro da Palmela – Nhá Chica – Carmo de Minas, “Gleba B”, matriculado sob
o nº 6.819, ﬂs. nº 64 do L/2-Q em 27.03.2015, onde foi aprovado os projetos pertinentes para implantação do CONDOMÍNIO
HORIZONTAL FECHADO COLINAS DO SOL, nos termos do Decreto Municipal acima citado, que será construído através de contrato de empreitada com Recanto do Sol Empreendimentos Imobiliários Litda, CNPJ nº 07.193.150/0001-08, vêm requerer o registro do empreendimento denominado CONDOMÍNIO HORIZONTAL FECHADO COLINAS DO SOL, composto por 178 lotes,
divididos em 08 quadras de “A” A “H”, tendo a quadra “A” 16
lotes; quadra “B” 13 lotes; quadra “G” 15 lotes e quadra “H” 07
lotes, conforme documentação apresentada e arquivada na pasta para o registro do referido condomínio. As impugnações de
quem se julgar prejudicado quanto ao domínio do imóvel, deverão se apresentar no prazo de 15 (quinze) dias a contar da última publicação deste edital, ﬁm dos quais será procedido o registro, ﬁcando os documentos à disposição dos interessados neste Cartório. Dado e passado neste Cartório de Carmo de Minas,
cidade e Comarca, aos 26/07/2016. Eu Diva Coli Ribeiro, Oﬁcial
do mesmo, subscrevo, ﬁcando, portanto, destinado a este o registro nº 02 da matrícula nº 6.819, ﬂs. nº 64v do L/2-Q do Registro Geral, tudo em conformidade com a Lei 4.591 de 16.12.1964.
Carmo de Minas, 26 de julho de 2016.

podem até dizer que há problemas mais urgentes para
serem resolvidos. Francisco
concorda, mas ressalta: “Na
raiz da falta de misericórdia
está o amor próprio. No mundo, isso toma a forma da busca exclusiva dos próprios interesses, dos prazeres e honras unidos à vontade de acumular riquezas, enquanto na
vida dos cristãos se disfarça
muitas vezes de hipocrisia e
mundanidade. Todas essas
coisas são contrárias à misericórdia”.
Francisco ainda destaca a
necessidade de as pessoas
reconhecerem seus pecados
para experimentarem a misericórdia de Deus. “É necessário reconhecer ser pecador
para reforçar em nós a certeza da misericórdia divina”.
E ele ensinou uma oração simples para que se faça isso diariamente: “Senhor, eu sou um
pecador, eu sou uma pecadora, venha com sua misericórdia”.
O Santo Padre ressalta que
seu desejo neste ano santo
é que cada um faça experiência da misericórdia divina.
Aos olhos do homem, disse,
pode até parecer ingênuo
pensar que isso pode mudar
o mundo, mas aquilo que é
fraqueza de Deus é mais forte que o homem.
São Lourenço, rogai por
nós! (Com informações Canção Nova)

Maria Nossa Mãe

Mensagem de
Nossa Senhora
Queridos ﬁlhos!
Hoje EU estou chamando todos vocês: rezem pelas minhas
intenções. A paz está em perigo, portanto, ﬁlhinhos, rezem
e sejam portadores da paz e
da esperança neste mundo sem
paz, onde satanás está atacando e tentando de todas as maneiras. Filhinhos, sejam ﬁrmes
na oração e corajosos na fé.
Eu estou com vocês e intercedo por todos diante de meu
Filho, Jesus. Obrigada, por terem correspondido ao meu
apelo.
Ah! Se todos nós soubéssemos a força e o poder da oração.
Repetidas vezes, Nossa Senhora convida-nos a rezarmos,
porque, sendo Ela a onipotência suplicante, tem a experiência vivida de quantas graças
e bênçãos tem alcançado de
seu Filho, quando intercede
por nós. E sempre foi assim.
Lembremo-nos das Bodas de
Caná, quando, na festa de um
casamento, faltou vinho aos
convidados. Nossa Senhora di-

rigiu-se ao Filho e lhe disse simplesmente que estava faltando
vinho. Bastou esta observação,
para que Jesus ﬁzesse seu primeiro milagre, transformando
água em um delicioso vinho.
Temos tido notícias das atrocidades que têm acontecido
nestes últimos tempos. Atentados, guerras, mortes, ameaças, sobressaltos, medo, muito
medo, a cada hora, a cada instante.
Satanás parece estar solto;
parece não, está realmente solto, atacando e tentando de várias maneiras, como aﬁrma Nossa Senhora, e, por meio de todos os recursos satânicos, deseja destruir o mundo e fazer
com que as criaturas humanas
percam a esperança e se deixem vencer por suas astúcias.
Para nos consolar e dar coragem, a Santíssima Virgem coloca-se à nossa frente e aﬁrma:
Eu estou com vocês e intercedo por todos, junto ao meu Filho, Jesus.
Fonte: Informativo Rainha da
Paz

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

Alianças...
Quando assumimos um
compromisso com alguém,
firmamos com o outro uma
aliança.
Aliança não tem começo
nem fim, é algo que se pressupõe para sempre, sem hora nem dia para terminar, ou
pelo menos assim deveria
ser.
Se contemplarmos uma
aliança veremos que há uma
fusão das substâncias que a
compõe, caracterizando um
elo forte e indissolúvel entre
as partes que se aliam.
Mas parece que, no mundo de hoje, o valor da aliança e seu real significado tem
sido deixado de lado.
Pessoas se aliam umas as
outras por prazo puramente
determinado, ou seja, a aliança permanece enquanto o
outro estiver satisfazendo
aos meus interesses. Passado este período, joga-se fora a aliança, como se ela não
tivesse valor algum.
Pessoas se aliam sem ao

menos se conhecerem, muitas vezes por conveniência
ou por influência de terceiros.
Pessoas colocam e tiram
aliança do dedo, com tanta
facilidade e rapidez que chegam a assustar aqueles que
ainda acreditam que existe
algo realmente verdadeiro
entre os aliados.
Aliança pressupõe conhecimento e admiração mútua.
Aliança requer disponibilidade, diálogo, compromisso,
responsabilidade. Aliança requer sinceridade e abertura
de coração.
Deus firmou aliança com
seu povo desde os primórdios e tem sido fiel. Deus não
nos abandona durante as tempestades e permanece conosco em todos os momentos.
E nós? Que alianças temos
feito? Em nome de que temos nos aliado aos outros?
Que valor temos atribuído a
este sinal sagrado de cumplicidade e amor?

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Café faz o cabelo crescer
mais rápido – Veja como!

Agora é oﬁcial , a cafeína faz realmente os cabelos crescerem
mais rápido segundo estudos realizados por pesquisadores alemães. O que antes era apenas uma suposição agora foi conﬁrmado!
Os estudos revelam que a cafeína aumenta a velocidade de
crescimento dos ﬁos. Não é uma ótima notícia para as mulheres que desejam ter as madeixas de Rapunzel?
Segundo o dermatologista coordenador do estudo, Tobias U.
Fischer, foram feitos testes onde foi aplicado uma solução com
cafeína nos folículos capilares fragilizados e, os pesquisadores
puderam notar que a velocidade do crescimento dos cabelos
aumentou cerca de 25%.
O fato ocorreu porque a cafeína ativou um fator de crescimento que ajuda a prevenir que as células capilares morram.
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Festa de Agosto 2016: shows de
peso para animar o público

mente moradores da cidade,
mas turistas também. A abertura do encontro fica por conta do grupo Sorriso Maroto no
dia 5 de agosto (sexta-feira).
Dando sequência aos sho-

DOM ZECA

Falando Sério

CARLOS LOURENÇO

3º Jazz & Blues de São
Lourenço é Sucesso!

Um evento que na sua 3ª edição é sinônimo de qualidade.
Agradeço ao São Lourenço Convention Visitors Bureau, por salvarem parte da temporada de férias de inverno, da cidade de
São Lourenço.
Um evento de qualidade, que agradou em cheio os moradores e visitantes, deixando sua marca, como evento de grande
qualidade musical. Parabéns!

Shows da Festa de Agosto 2016 começam na sexta-feira (5) com o grupo Sorriso Maroto

Teve início na última segunda-feira (1) a Festa de Agosto
de São Lourenço. O evento
ocorre no Parque Ilha Antônio Dutra e a expectativa da
organização é receber não so-
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ws, no sábado (6) o público
irá curtir o show da dupla Jads e Jadson. Depois os shows
voltam a acontecer na terça-feira (9) com Luan Santana
e no último dia de festa (10),

a entrada será gratuita, com
o show da dupla César Menotti e Fabiano.
Além dos shows, a festa também traz parque de diversões
e barracas.

Parabéns! O ponto de ônibus
foi felizmente restaurado!

Evento

A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Homenagem

CANTA BRASIL 2016
Canta Brasil 2016, Festival Nacional de Corais, se realizará na
cidade de Caxambu, no período de 18 a 21 de agosto.Este ano,
o festival faz homenagem ao músico e compositor, Fernando Brant.

JMJ
DELLY DA VEIGA NEGREIROS
* 25/07/1932 + 16/07/2016

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

EXPEDIENTE

Existem pessoas que tem o dom singular de agirem como anjos de outras pessoas e até situações. Delly foi uma dessas pessoas.Viveu ajudando a todos, sem distinção, com objetivo de
dar-lhes dignidade e valor à vida. Cuidou dos familiares e de
outros,como se fossem da própria família, por puro amor. E,
por ajudar tão bem e com tanta abnegação, foi por muito
tempo,anjo companheiro de sua irmã Dinah e assim, nesse amor
doação trabalhou incansavelmente nos almoços e jantares no
salão de festas da Igreja Matriz de São Lourenço Mártir. Foi também um suporte em todos os sentidos, com Dinah, durante
anos, iniciando e assumindo a Pastoral Social, na simples vontade de servir e ajudar os necessitados, não só com alimentos,
mas com roupas e cobertores. Foi professora de Artes e Culinária na Escola Dr. Humberto Sanches, onde deixou saudades.
Essa grande mulher, exemplo de amiga, irmã, acompanhou muitas vezes Dinah, nas reuniões da Fraternidade São Lourenço da
Ordem Franciscana Secular, onde testemunhou ser Franciscana
de coração. Somos imensamente gratos por toda a contribuição que ela nos deu, com sua presença e trabalho. Delly foi casada com José Modesto Negreiros. Paz e Bem!!!

JORNADA DA JUVENTUDE
Nosso grande amigo e Pároco da Paróquia São Pedro e São
Paulo, participando da Jornada Mundial da Juventude em Cracóvia, Polonia, terra de São João Paulo II. Padre Roberto, esbanjou seu sorriso e conquistou grandes amizades.

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra. Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo. Jornalista Responsável: João Vicente
Nogueira. 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.

Depois de muitos clamores, por parte da população, questionamentos na Câmara Municipal, de matérias no São Lourenço
Jornal e através da cobrança no programa Plantão da Cidade
na Rádio Alternativa FM, este ponto de ônibus foi ﬁnalmente
restaurado voltando a servir a comunidade. Se a prefeitura ouvisse um pouco mais poderia evitar reclamações e agradar a
comunidade, com a recuperação de obras relativamente simples, como essa, mas que tanta falta faz, no dia-dia da população. Mesmo assim, parabéns!
EDITAL DE LOTEAMENTO – Pelo presente Edital, torno
público em cumprimento ao Artigo 19 da Lei 6.766/79, que
CONSTRUTORA E INCORPORADORA MONTE BELO SPE LTDA,
sociedade empresarial limitada, CNPJ nº. 23.875.507/000194, sediada na cidade de Soledade de Minas – MG, na Rua
Manoel Guimarães, nº. 150, representada por sua sócia administradora Rosa Maria Ferreira Maciel, brasileira, viúva,
aposentada, inscrita no CPF nº. 461.276.826-49, residente
e domiciliada na cidade de Soledade de Minas - MG, depositou nesta Serventia toda documentação para registro do
LOTEAMENTO “MONTE BELO”, situado na Rua Maria Aparecida Carvalho Souza, na cidade de Soledade de Minas –
MG, sendo que o mesmo foi aprovado pelo Município de
Soledade de Minas - MG em 14 de junho de 2016. O imóvel
objeto do mesmo e ncontra-se devidamente registrado na
matrícula 26.172 do Livro 02, de Registro Geral. O loteamento será composto de 49 lotes, divido em 03 quadras (A,B,C),
numa área total com 18.904,15m² (100,00%), assim discriminada: Quadra A: Lotes 18 unidades; Quadra B: Lotes 19
unidades; Quadra C: Lotes 17 unidades. Área de lotes:
14.240,14m² - Área de equipamentos comunitário: 271,50m²
- Área de equipamentos urbanos: 182,47m² - Área verde:
1.903,57m² - Sistema viário: 2.306,47m². 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 xx de julho de 2016. O
Oﬁcial Interino – Júlio César Círio Nogueira.

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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Parte religiosa da Festa de
Agosto reúne ﬁéis para novena
Inicia neste domingo (31) a
parte religiosa da Festa de Agosto de São Lourenço. Às 12h haverá um almoço feito pelo Ciclo
da Formação Cristã. Às 18h
acontece uma procissão saindo da Ermida do Bom Jesus do
Monte, levando a primeira imagem de São Lourenço para a
Matriz para o início da novena.
Na segunda-feira (01) inicia-se a novena com o tema “O
Chamado de Mateus” sob a
presidência do Padre Afonso
Henrique Alves da Cruz com a
participação do Ciclo da Formação Cristã, Pastoral da Acolhida e Comunidade São Francisco. O jantar é a Noite Italiana com preparação e confecção
de Marília Guimarães. A oferta
será o óleo.
No segundo dia da novena
(terça-feira 02/08) o tema será “A pecadora perdoada” sob
a presidência do Padre Geraldo Ernesto da Silva com participação do Encontro dos Casais com Cristo, Pastoral Familiar, Ordem Franciscana Secular, Irmãs Franciscanas e Colégio Imaculado Coração de
Maria. A oferta será trigo para quibe e o jantar uma oferta
do Hotel Brasil.
Na quarta-feira (03/08), terceiro dia da novena, o tema será “Jesus na casa de Zaqueu”
sob a presidência do Padre Ilídio Coelho com participação da
Paróquia Santíssima Trindade,
Movimento da Mãe Peregrina,

irmandade de São José, Comunidade Nossa Senhora da Saúde. A oferta será detergente e
sabão. O jantar será sírio com
oferta das senhoras Glauce, Estefânia e Simone Gannan.
Na quinta-feira (04/08), quarto dia de novena, o tema será
“O Bom Samaritano” sob a presidência do Padre Roberto Antônio Nogueira com participação da Paróquia São Pedro e
São Paulo, Coroa de Amor, Irmandade do Santíssimo Sacramento e Comunidade Santa
Clara. A oferta será o azeite.
Na sexta-feira (05/08), quinto dia da novena, o tema será
“Os Dois Devedores” sob a presidência do Padre Jean Paul
Hansen com participação do
Apostolado da Oração, Pastoral da Pessoa Idosa, Movimento de Meditação Cristã, Oﬁcina
de Oração e Vida, Comunidade
Santa Mônica. A oferta será farinha de trigo.
No sábado (06/08), sexto dia
da novena, o tema é “A Viúva
de Nain” sob a presidência do
Padre Robson Antônio Leite com
a participação do encontro de
adolescentes com Cristo, Pastoral do Dízimo, Pastoral Social,
Coroinhas, comunidade Nossa
Senhora da Salete.
No domingo (07/08), sétimo
dia da novena, o tema será “A
Cura do Paralítico na Piscina”
sob a presidência do Padre Enaldo Barbosa com a participação
do Encontro de Jovens com Cris-

to, Pastoral da Gestante, Leitores, Alcólitos, Comunidade São
Pedro. A oferta será o óleo. O
almoço será uma oferta da Malharia Alzira.
Na segunda-feira (08/08),
oitavo dia da novena, o tema
será “A visão dada a Bartimeu”
sob a presidência do Padre Leandro Edevaldo com participação da Pastoral Catequética,
Cantores, PASCOM, Pastoral
do Batismo e Comunidade Mãe.
O jantar será Português.
Na terça-feira (09/08), nono dia da novena, o tema será
“O Pai Misericordioso” sob a
presidência do Padre Marco
Antônio Iabrudi Filho com a
participação dos Ministros Extra-Ordinários da Sagrada Comunhão, Renovação Carismática Católica e Projeto Paróquia
Renovada. Oferta será o óleo.
No dia 10 de agosto, dia do
padroeiro São Lourenço, às 10h
haverá missa presidida pelo
Bispo Emérito Dom Diamantino Prata de Carvalho seguida
a apresentação da Corporação
Musical Antônio de Lorenzo
(11h).
Ao meio-dia o almoço será
uma oferta do Hotel Guanabara em homenagem ao Frei
Aymore. Logo após haverá um
Leilão de Gado no recinto de
leilões na Praça da Matriz. Às
18h, para encerrar, haverá uma
missa presidida pelo Bispo Diocesano Dom Pedro Cunha Cruz
e em seguida, procissão.

Prefeitura de São Lourenço
abre concurso público

O dia de São Lourenço (padroeiro) é celebrado em 10 de agosto

Padre de São Lourenço participa
da JMJ na Polônia

Padre Roberto está bastante contente na JMJ 2016

A aplicação das provas objetivas será no dia 27 de novembro
A Prefeitura de São Lourenço divulgou edital de concurso público que tem como objetivo preencher vagas já existentes. Podem participar profissionais de todos os níveis
de escolaridade. Para o nível
fundamental está disponível
os cargos de Agente de Trânsito (cinco vagas), Calceteiro
(seis vagas) e Vigia (quatro
vagas).
Para o nível médio/técnico
os cargos são: Auxiliar Administrativo (cinco vagas), Desenhista Técnico (uma vaga),
Programador de Computador
(uma vaga), Técnico em Edificações (uma vaga), Técnico

em Enfermagem (quatro vagas), Técnico em Enfermagem
(uma vaga) e Técnico em Meio
Ambiente (uma vaga).
Já para o nível superior, os
cargos oferecidos são: Psicólogo (três vagas), Médico Oftalmologista (uma vaga), Médico do PSF (dez vagas), Cardiologista (duas vagas), Fisioterapeuta (quatro vagas), Engenheiro de Regulação (uma
vaga), Engenheiro Civil (uma
vaga), Enfermeiro do PSF (dez
vagas), Assistente Social (quatro vagas) e Advogado do Município (duas vagas).
Dentro do total de vagas,
há oportunidades reservadas

para pessoas com deficiência.
As remunerações variam
de R$ 935,83 a R$ 10.147,57.
Os profissionais irão atuar em
jornadas de 20h; 30h ou 40h
semanais de acordo com o
cargo a ser desempenhado.
A classificação se dará por
meio de aplicação de provas
objetivas e dissertativas, previstas para acontecer na data
de 27 de novembro, além de
avaliação prática, títulos e psicológica para alguns cargos.
O concurso terá validade
de dois anos, a contar da data de sua publicação de sua
homologação, podendo ser
prorrogado por igual período.

O pároco Roberto Nogueira, da Paróquia São Pedro e São Paulo do bairro Carioca, esteve na Cracóvia (Polônia) onde participou da Jornada Mundial da Juventude
(JMJ). Ele também participou do movimento em 2013, no Rio de Janeiro. Roberto
disse ter gostado bastante da experiência e se interagiu com cardeais, bispos, e arcebispos como o bispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta.

À nossa querida maestrina,
Edna de Souza Neves
Parabéns! Felicidades! Por mais um natalício!
De volta ao refrão, mas com nossos corações plenos de sentimento de gratidão pela sua
atenção e carinho.
Nos dias de ensaios do coral, após as obrigações do dia, encontramos no interior de seu
lar, doce cenáculo de cantos e preces que nos refrigeram a alma, e nesses momentos de paz
nos sentimos mais próximos uns dos outros.
Obrigado por nos proporcionar tantos ensinamentos.
São Lourenço, 03 de agosto de 2016
Com carinho, Coral Lírico de São Lourenço
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Funcionários do Hospital participaram
de corrida em Pouso Alto
A missão do Hospital São
Lourenço cita a importância de
se “estimular a promoção da
saúde e da qualidade de vida”.
E assim ocorre com muitos funcionários - que, nos momentos
de folga, dedicam-se a atividades físicas. No último dia 24,
os proﬁssionais Giane Romão
(enfermeira), Simone Marcílio
(técnica em enfermagem), Diorgenes Antônio (recepcionista)
e Cláudio Maciel (maqueiro)
estiveram em Pouso Alto, participando da 1ª Corrida de Rua
da Santa Casa local.
Num percurso de nove quilômetros, a prova teve dez categorias (por idade), sendo cin-

co masculinas e cinco femininas, contando com um total de
89 atletas (69 homens e 20 mulheres); houve, também, provas infantis, em caráter simbólico (todas as crianças receberam medalhas de participação).
Giane ﬁcou com o terceiro lugar
de sua categoria (31 a 40 anos),
mesma classiﬁcação de Cláudio
na de 16 a 20 anos. Por sua vez,
Simone atingiu a 11ª colocação
(31 a 40 anos), enquanto que
Diorgenes chegou em 15º lugar na categoria de 21 a 30 anos.
“Começamos há algum tempo
e, agora, queremos estar em
diversas corridas da região”,
disseram os competidores, acres-

centando que, nos meses de
agosto e setembro, já programaram a participação em outras duas provas (Três Corações
e Itanhandu).
De acordo com Eurico Torino, um dos organizadores da
Corrida (que integrou a programação da Festa da Santa
Casa, realizada de 17 a 24 de
julho), toda a renda líquida da
competição (R$ 1.272,12) foi
revertida em prol da Santa Casa de Pouso Alto. Parabéns pela promoção do evento e, aos
atletas do Hospital, os cumprimentos de todos os colegas da
instituição, pelo belo exemplo
aqui abordado.

São Lourenço registra saldo negativo de geração de
empregos no primeiro semestre
Dados do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados
do Ministério do Trabalho (CAGED) apontam que nos seis primeiros meses do ano, o número
de demissões em São Lourenço
foi maior que o de contratações.
30 cidades da região registraram saldo de contratações e demissões negativo no primeiro
semestre. O ranking negativo é
liderado por Poços de Caldas, onde o saldo negativo é de -488
vagas. Em seguida, aparece Itajubá com -407 postos de trabalho. São Lourenço vem em terceiro lugar com -207 vagas. E em
quarto lugar vem Cambuí com
-86 vagas.
Dentre as cidades com os me-

São Lourenço teve um saldo negativo de - 207 vagas

lhores números estão Alfenas
em primeiro lugar, com uma geração de 1513 vagas e em seguida, Três Pontas com geração de
1487 vagas. Depois aparece San-

to Antônio do Amparo com um
saldo de +1110 vagas e Boa Esperança com +918. Todas essas
cidades se beneﬁciam do período
da colheita do café.

Cláudio, Diorgenes, Simone e Giane.

Apenas alguns beneﬁciários
terão direito a abono salarial

O governo federal anunciou
que os beneﬁciários do INSS
terão a primeira parcela do 13º
salário antecipada até o dia 8
de agosto, mediante decreto
divulgado no Diário Oﬁcial da
última segunda-feira (25). Após
forte pressão de sindicatos e
associações de defesa dos beneﬁciários, quem recebe da
Previdência aposentadoria,
pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão ou salário-maternidade, terá a primeira parcela
do abono anual sem descontos.
Em novembro, quando o go-

verno depositará a segunda
metade da boniﬁcação natalina, serão descontados as taxas
e encargos obrigatórios.
De acordo com a equipe do
governo Michel Temer os segurados que recebem até um
salário mínimo (R$ 880) e tem
seus cartões de benefícios terminados em 1, terão suas parcelas creditadas em agosto.
Quem recebe do INSS acima de
R$ 880, receberá a primeira
metade do 13º em setembro.
Nos casos especíﬁcos de auxílio-doença e salário-maternidade, o valor do abono anual

será proporcional aos meses
de concessão.
Já os segurados que recebem benefícios sociais não têm
direito ao abono concedido pelo executivo nacional. “Quem
recebe seu benefício pela Lei
Orgânica da Assistência Social
(LOAS), por Lei não faz jus ao
recebimento do abono, isso
porque seu benefício não é previdenciário”, é o que informa
Carla Oliveira, consultora jurídica da Associação Brasileira
de Apoio aos Aposentados, Pensionistas e Servidores Públicos,
a ASBP.
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JIJ fará ﬁscalização de menores na Festa de Agosto

O Juizado da Infância e da
Juventude (JIJ) de São Lourenço alerta os pais e responsáveis de menores sobre o
ingresso e permanência de
menores na Festa de Agosto
em dia de shows.
O Juiz da Vara Criminal da
Infância e Juventude de São
Lourenço, Dr. Fábio Garcia
Macedo Filho, expediu uma
portaria que regulariza a entrada de menores de idade
no evento.
O JIJ de São Lourenço será responsável pela fiscalização de documentos e quem
não tiver posse da autorização deve retirar o documento no Conselho Tutelar à Rua

Jaime Sotto Mayor, número
45.
Os adolescentes com idade inferior a 16 anos poderão
ir à festa desde que acompanhados de seus pais ou responsáveis. “Se não forem levados pelos pais, ou seja, por
outra pessoa os pais devem
autorizar (por escrito) que
seu filho seja acompanhado
por outra pessoa. Os adolescentes de 16 a 18 anos incompletos os pais podem autorizá-los por escrito a irem
na festa. Essas autorizações
estão disponíveis no Conselho Tutelar. Para o preenchimento é necessário documento de identidade do pai ou

da mãe, no caso de criança
Certidão de Nascimento e
no caso de adolescente um
documento com foto”, explica Sandra Silva Nascimento, coordenadora do Conselho Tutelar de São Lourenço.
É crime vender, entregar
ou fornecer bebidas alcoólicas a menores de 18 anos.
“Haverá intensa fiscalização
em relação a isso. Os pais
que levarem seus filhos devem tomar bastante cuidado, levar identificação, evitar ficar próximo de um número aglomerado de pessoas”, finaliza a coordenadora.

A coordenadora do Conselho Tutelar de São Lourenço, Sandra Silva Nascimento

São Lourenço registra baixo índice de queimadas

O subtenente do 3º Pelotão do CBM, José Alcir de Oliveira

Nesta época do ano (período seco) é comum observarmos focos de queimadas em
pastos e montanhas. Um levantamento feito pelo Corpo de
Bombeiros nas cidades do Sul
de Minas apontou que São Lourenço teve um baixo índice de
focos de incêndio em relação
a outros municípios da região.
A cidade registrou 39 queimadas. Quem lidera o maior
índice é o município de Poços
de Caldas com 130 ocorrências.
Seguido de São Sebastião do
Paraíso (106), Pouso Alegre
(96), Varginha (87), Guaxupé

(75), Três Corações (67), Passos
(65), Extrema (57), São Lourenço (39), Itajubá e Lavras (34) e
Alfenas (28).
Os bombeiros explicam que
além do tempo seco, o agravante em muitos casos são os
incêndios provocados para a
limpeza de terrenos. Os proﬁssionais também alertam em caso de queimadas próximas de
estradas ou residências. “É importante que as pessoas não
tentem apagar as chamas”.
Com o tempo seco, os problemas de saúde podem ser
agravados devido à fuligem e

fumaça causados pelas queimadas. Elas diminuem a qualidade do ar e podem causar
danos à saúde e agravar os sintomas de pessoas que sofrem
com doenças respiratórias. Idosos e crianças são os perﬁs mais
afetados.
Em entrevista ao São Lourenço Jornal, o subtenente José Alcir de Oliveira, explica que
o 3º Pelotão atua em 22 cidades da região e no primeiro semestre de 2015 foram registradas 39 ocorrências. Nos seis
primeiros meses deste ano foram conﬁrmadas 81 ocorrên-

cias, o que representa mais que o
dobro em relação ao ano passado.
“Tanto em São Lourenço como nas
cidades da região em que atuamos
tem se intensiﬁcado os trabalhos
de combate a incêndios devido ao
período de estiagem. Grande parte das ocorrências ocorre em áreas rurais como regiões agrícolas e
de lavoura. Os principais responsáveis por essas queimadas são
pessoas que fazem limpeza de lote sem cautela, crianças e vândalos.
Também há os incêndios acidentais
que ocorrem quando é lançado um
cigarro aceso em terreno baldio,
por exemplo”, comenta Oliveira.

EDITAL DE LOTEAMENTO
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cristina,
Estado de Minas Gerais
Bel. Jairo Fernandes Noronha, Oﬁcial do Registro
de Imóveis da Comarca de CRISTINA, Estado de Minas Gerais, na forma da lei etc.
Faz público, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto no artigo 19, § 3º, da Lei n 6.766, de
19/12/1979, que pela M e D EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 19.028.286/0001-41, situada à Praça
Carneiro de Rezende nº 01 – centro – nesta cidade de Cristina-MG, representada pelo sócio o Sr. MARCO TÚLIO PEREIRA BARROS, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo,
portador do RG Nº 1.647.648-SSP-DF e portador do CPF nº
035.919.006/56, residente e domiciliado à Rua João de Azevedo nº 02 - centro – nesta cidade de Cristina-MG, conforme contrato social registrado na junta comercial do Estado
de Minas Gerais, sob o nº 3120996722-1 em 07/10/2013,
o projeto e demais documentos relativos ao imóvel de sua
propriedade, situado nesta cidade de CRISTINA, no lugar
denominado “Fazenda Graminha”, loteamento com a denominação de “LOTEAMENTO PORTAL CONQUIBUS”, compreendendo 122 (cento e vinte e dois) lotes: a) – LOTES com
a área de 25.682,83 m² = 52,64% (cinquenta e dois vírgula
sessenta e quatro por cento); b) ÁREA VERDE com a ára de
9.333,77 m² = 19,13% (dezenove vírgula treze por cento);
c) – ÁREA INSTITUCIONAL com a área de 2.453,30 m² =
5,03% (cinco vírgula zero três por cento); d) – RUAS – SISTEMA VIÁRIO com a área de 11.320,10 m² = 23,20% (vinte
e três vírgula vinte por cento); e) – ÁREA TOTAL LOTEADA
= 48.790,00 m² = 100%; f) – ÁREA DE ESCRITURA = 48.790,00
m² - 100% - e registrada no Cartório de Registro de Imóveis
desta Comarca de Cristina-MG, através da matrícula nº
8.141, ﬂs. 183, do livro 2-A-W – conforme DECRETO APROVADO pela PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE CRISTINA-MG, em 01 de abril de 2016 (Decreto nº 1.527/2016).
Havendo Impugnações, estas deverão ser apresentadas
dentro do prazo de 15 dias, contados da última publicação
deste, neste Cartório, durante o expediente.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Cristina, Estado de Minas Gerais, aos 18 (dezoito) dias do mês de julho
do ano dois mil e dezesseis (2016). Eu, .............................
..... Oﬁcial do Registro de Imóveis, subscrevi e assino.
Bel. JAIRO FERNANDES NORONHA
Oﬁcial do Registro de Imóveis
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