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Abertura do Natal 2017 reuniu centenas
de pessoas no Calçadão I
Na noite deste sábado (02), a Prefeitura realizou a abertura oficial das comemorações de Natal em São Lourenço. Através da Secretaria de Turismo e Cultura, a abertura aconteceu no Calçadão I com diversas apresentações de grupos locais e Corais.Participaram com muita graciosidade as crianças do Coral SOS Unimed e do Coral COC. O Coral do Grupo Viver do CRAS de São Lourenço também abrilhantou com canções natalinas. Uma surpresa da noite, foi a apresentação da pequena Luíza Luz, que emocionou a todos com a canção “Ben”, dos Jackson Five. Os grupos
Ponto da Dança e Moviment Dance também animaram o público presente.

(pág 05)

Natal

Campanha "Quem ama, cuida" inicia
trabalho de prevenção e cuidado
(pág 03)

Vereadores debatem sobre segurança
Casa
s
públicados
em Meninos:
sessão ordinária

(pág 03)

Secretaria de Educação renova material
didático para 2018
(pág 05)

www.sljornal.com.br

2

DOMINGO, 25 DE NOVEMBRO DE 2018

EDITORIAL
é um fenômeno novo, mas a
cada eleição torna o ambiente digital cada vez mais relevante como espaço para a
promoção do debate público.
Não é por outra razão que as
redes têm servido como meios
preferenciais para a propagação de mentiras e distorções, justamente por não serem dotadas dos mecanismos
de apuração e controle de
qualidade de que dispõem os
veículos de comunicação ditos tradicionais.
Os eleitores também estarão mais suscetíveis a entrar em falsos debates sobre
falsas questões, promovidos
em boa medida pelos chamados robôs, contas automatizadas nas redes sociais que
servem para manipular e direcionar o debate político na
internet, aumentando artificialmente a popularidade de
determinadas pessoas ou a
importância de certas “causas”.
Estes dois fatores, vale dizer, a forte polarização política e o aumento da relevância das redes sociais como
espaço público, aliados à pulverização das candidaturas e
à descrença generalizada da
sociedade em relação aos políticos, formam o adubo ide-

Diante de um ambiente pantanoso, em que verdade e mentira serão contrapostas o tempo inteiro, a maturidade dos eleitores em dissociar dados e paixões também estará sob escrutínio
al onde vicejam as mentiras salvar novamente caso possa
e dissimulações que empo- ser candidato e então eleito.
brecerão, e muito, o debate
A quantidade de indicadoeleitoral de 2018.
res sociais e econômicos que
E não é preciso esperar hoje atestam o franco protanto tempo para chegar a cesso de recuperação do Patal conclusão. Basta observar ís após o desastre das admio que andam dizendo os dois nistrações petistas é tal que
pré-candidatos à Presidência somente por má-fé ou desinque, no momento, lideram as formação podem ser negapesquisas de opinião.
dos.
Em entrevista a uma rádio
Já Jair Bolsonaro, que tem
de Goiás na quinta-feira, o escrito cartas aos cidadãos
ex-presidente Lula da Silva brasileiros para tentar transdisse que “quem salvou o Bra- mitir a ideia de que represil uma vez pode salvar o Bra- sentará uma candidatura “lisil de novo”. Primeiro, é sem- beral”, nada de concreto tem
pre bom lembrar que suas a apresentar que corrobore
afirmações como eventual as suas versões dos fatos. Sua
candidato à Presidência de- atuação como parlamentar
vem ser tomadas com parci- mostra exatamente o contrámônia, não só por seu histó- rio, um político populista e
rico de mentiras, mas por uma pouco afeito a medidas ecoincerteza jurídica. Condena- nômicas que levem a um equido a 9 anos e 6 meses de pri- líbrio das contas públicas.
são pelos crimes de corrup- Além disso, sua retórica é tição passiva e lavagem de di- picamente autoritária.
nheiro, Lula da Silva só poO futuro do País estará em
derá ser candidato caso não jogo nas eleições de 2018.
seja condenado em segunda Diante de um ambiente paninstância. Logo, trata-se de tanoso, em que verdade e
uma fala marcada por dúvi- mentira serão contrapostas
das. Mas apenas à guisa de o tempo inteiro, a maturidaargumentação caberia inda- de dos eleitores em dissociar
gar que Brasil o sr. Lula da dados e paixões também esSilva precisou salvar e qual tará sob escrutínio. (Fonte:
ele se julga em condições de O Estado de S. Paulo)

Reflexão

Maria Nossa Mãe

jornalismo@portalalternativa.com.br

Ainda é cedo para fazer a
lista das pré-candidaturas à
Presidência da República que
ocupam as páginas dos jornais quase todos os dias e
pautam acalorados debates
entre os seus prosélitos nas
redes sociais. Muitas não sobreviverão aos atritos do tempo. Para o grau de volatilidade da política brasileira, um
ano é tempo demasiadamente longo para sustentar inalteradas as variáveis complexas do quadro partidário e
eleitoral.
Mas, independentemente
dos nomes que estarão sob
o escrutínio da sociedade em
2018, é possível afirmar que
a disputa de fundo a ser travada nas urnas no ano que
vem será entre realidade e
ficção, fatos e narrativas, notícias e fake news, racionalidade e paixão.
Evidentemente, tal dicotomia não será inédita. Porém, é certo que no próximo
pleito ela será exacerbada
diante das fissuras no tecido
social provocadas pela radical polarização adotada como política de governo durante 13 anos pelo lulopetismo.
A massificação do acesso
às redes sociais também não

MONS. JONAS ABIB

O perdão é fundamental para que aconteça a
reconciliação com Deus e com os irmãos

Muitas vezes nos dirigimos
a Jesus para pedir a cura e a
libertação, mas o nosso coração está tão repleto de ressentimento e mágoas que a cura
não acontece.
“Perdoa ao próximo que te
prejudicou: assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Um ser humano guarda
raiva contra outro: como poderá pedir a Deus a cura?” (Eclo
28,2-3). Mesmo não tendo conhecido os nossos antepassados, eles precisam do nosso
perdão. Em nossa árvore genealógica, muitos casos dolorosos de morte, traição, sofrimento, ódio, vingança precisam
alcançar a misericórdia de Deus.
Quantas pessoas rejeitaram
sua origem, sua raça, porque
souberam de histórias dos seus
antepassados, situações de
crueldade, parentes que causaram vergonha para a família.
Eles precisam do perdão para
serem curados. Muitos precisam perdoar o pai, a mãe, os
parentes próximos que já morreram, mas não tiveram tempo
de se reconciliar.
O perdão nos liga novamente a essas pessoas. Quantos de

O que estará em jogo em 2018

nós precisam perdoar e serem
perdoados. Quantas pessoas
precisam perdoar a Deus, porque não sentem o seu amor,
nem mesmo o amor humano,
tal foram os acontecimentos
dolorosos de suas vidas. Assim,
por não terem superado o sofrimento, formaram uma barreira com Deus, uma “pedra”
no relacionamento com o Senhor.
É necessário que o perdão
aconteça, porque Jesus nos dá
a garantia com a sua palavra:
“Em verdade vos digo, tudo o
que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado
no céu” (Mt 18,18).
O perdão é fundamental para que aconteça a reconciliação
com Deus e com os irmãos. A
falta de perdão, na maioria das
vezes, torna a pessoa fria e indiferente a religião.
Deus quer nos curar de fatos incompreensíveis e sem explicação de nossa vida, por isso neste dia se abra ao perdão.
Deus o abençoe!
Seu irmão,
Monsenhor Jonas Abib
Fundador da Comunidade
Canção Nova

VERA GANNAM

MEDJUGORJE: Uma
Experiência de Paz

A paz é um dom de Deus,
mas como e onde encontrá-la? As opiniões divergem,
e poucos apresentam caminhos verdadeiros para a paz.
Deus, na Sua infinita misericórdia, estende Suas mãos
para nos ajudar a sair dos
conflitos que assolam a humanidade. Ele nos envia Nossa Senhora para indicar o
caminho para a Paz e para
nossa salvação. Nossa Mãe
Celeste repete a que veio:
“Sou a Mãe e estou com vocês para ajudá-los a encontrar, por Ele, a paz.
Em MEDJUGORJE, experimentamos como o Amor
da Mãe congrega os filhos
e cura as feridas dos corações. Lá vivi essa experiência e vi como Deus reúne
Seus filhos para experimentarem o “paraíso na Terra”.
No momento da adoração
ao Santíssimo Sacramento,
cerca de 7.000 pessoas de
diversas línguas e nações,
juntas, rezavam e adoravam,
no mais absoluto silêncio,
sentindo a paz e o amor ode
Deus através de Jesus Eucarístico. No programa de orações, estava incluído o rosário que era (e ainda é!)

rezado a uma só voz, no mesmo compasso, por pessoas
de várias línguas, como se o
Espírito Santo fizesse um novo Pentecostes, unindo as
diferentes línguas num mesmo louvor a Deus. Através
das confissões, inúmeras pessoas são restauradas, e seus
corações são libertados dos
males do passado. Enfim,
MEDJUGORJE é uma fonte a
jorrar a mais pura água do
coração de Jesus para reanimar a humanidade sedenta de Vida.
Como padre e devoto de
Nossa Senhora, posso dizer
que tudo que experimentei
em MEDJUGORJE e continuo
a viver através das mensagens e manifestações de nossa Mãe, a Rainha da Paz, fizeram de mim um homem
novo, como disse São Luiz
Maria de Montfort: “Maria
é o caminho mais seguro, o
mais curto e o mais perfeito
para ir a Jesus”. Com Maria,
torna-se mais leve e suave
o caminho até Ele. Ela nos
ajuda a encontrar, amar e
servir Jesus, a receber Sua
Vida em nós.
Pe. Renato Menezes Cruz
Fonte: Informativo Rainha
da Paz

SIMONE GANNAM
Falando ao Coração

FILHOS DO
DONO

sigannam@yahoo.com.br

A diferença entre ser dono de algo e ser o filho do
dono é a seguinte: o dono
vem antes do filho, é mais
experiente, conhece melhor
as coisas, sabe mais da vida.
O filho do dono tem poder
para agir, mandar, planejar,
determinar. No entanto, a última palavra não lhe pertence. Se o dono concordar, acontece. Caso contrário, o plano
do filho que respeita a autoridade do pai fica para escanteio, ainda que momentaneamente.
Quando o dono aceita os
desejos do filho, este vê grandes possibilidades dos mesmos se concretizarem, pois
o aval do pai tem para ele
um peso e uma importância
deveras significativos. Em

contrapartida, quando o dono não aprova a execução de
um projeto do filho, este certamente sofre, se frustra,
sente-se injustiçado num primeiro momento, mas depois
fatalmente descobre aquilo
que parece banal mas é verdade desde que o mundo é
mundo: Foi melhor assim.
Deus é o dono do Universo, Senhor de nossa existência, a quem devemos confiar
e entregar nossa história.
Nós, embora queiramos ter
as rédeas, não somos os motoristas perante Sua grandeza , mas apenas passageiros
que devem se permitir conduzir pelo Perfeito. Somos
simplesmente, mas totalmente e felizmente, os filhos do
dono!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Maquiagem de Festa
Quer uma maquiagem diferenciada para o Natal? Por
ser geralmente uma festa em
família, a dica é não exagerar
tanto e deixar o brilho e glamour para a festa de Ano Novo. Mas isso não significa que
você não pode fazer uma maquiagem supercaprichada e
bonita para essa data!
Uma das principais e mais
acertadas escolhas de uma
make de Natal é o batom vermelho. Todas as gamas dessa
cor são indicadas, vale combinar de acordo com o blush
e o tipo de sombra que você
esteja usando. Um batom vermelho mais aberto fica bonito com um olho delineado,
por exemplo; já um batom
vermelho mais fechado, mais
escuro, pode cair bem com

um olhar mais iluminado, para dar um equilíbrio.
Já nas festas de Reveillon,
quanto mais brilho, melhor!
Você não precisa se concentrar só nas cores claras ou metalizadas; pode investir nas
cores também, de acordo com
o seu estilo ou com o que você deseja atrair para o ano seguinte. Mas quem vai à uma
festa e quer investir no glamour, tons de champagne caem bem em qualquer tom de
pele e deixa uma make muito
elegante.
Essa é uma ótima época pra
se apostar em cílios postiços,
cores mais escuras , metalizado, glitter... descubra o que
cai bem em você e eleja seus
tons para a festas de fim de
ano!
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Campanha “Quem ama, cuida” inicia
trabalho de prevenção e cuidado

Vereadores debatem sobre segurança
pública em sessão ordinária

Na noite desta terça-feira (21),
a equipe da Rede de Proteção
Social do município se reuniu
com representantes de várias
instituições de São Lourenço e
convidados, com o objetivo de
lançar a campanha “Quem ama,
cuida” e multiplicar ideias que
possam combater e prevenir o
alto índice de suicídio que alarmou a cidade e região nos últimos meses.
A campanha consiste em aproximar as pessoas, sensibilizar a
importância de um simples gesto de apoio, cuidar e deixar ser
cuidado, trazer o outro para perto, ouvir e deixar ser ouvido,
ajudar ao próximo dentro comunidade em que vivemos.

O assunto mais discutido durante a reunião desta segunda-feira foi a segurança pública.
O tema entrou em pauta com
a leitura do requerimento
150/2017, de autoria de Agilsander Rodrigues da Silva (PSD),
presidente da Câmara de São
Lourenço. No documento, ele
solicita à Prefeitura informações sobre a licitação do projeto Olho Vivo, sistema de câmeras de monitoramento instalado, em parceria com a Polícia Militar e o Governo de Minas Gerais, nas cidades em que
a tecnologia foi adquirida, com
a priorização de pontos vulneráveis.
“Houve uma licitação no ano
passado para a implementação
do Olho Vivo, mas a atual gestão a revogou e ficou de realizar outra, mas até o presente
momento não tivemos notícias
do projeto técnico para o embasamento de uma nova concorrência”, esclareceu Agilsander. “Nós temos vivenciado em
nosso município uma instabilidade da segurança pública e
a situação não pode continuar
assim”, concluiu.
Já o vereador Paulo Gilson
Chopinho de Castro Ribeiro
(PSC) afirmou que o processo
licitatório anterior apresentava irregularidades e que a Prefeitura de São Lourenço possui
uma relação de todas elas. A
pedido dele, a solicitação desses dados será incluída no requerimento, que foi aprovado
por unanimidade. O Poder Executivo tem agora 15 dias para
enviar a resposta à Câmara Mu-

No caso dos jovens, promover ações que os envolvam, que
tragam sentido à vida, seja através de ações de apoio social,
através do esporte, ou projetos
que despertem o interesse e
vontade de fazer o bem ao próximo. A proposta é unir a população em prol de um bem
maior: A VIDA. Por isso, a campanha está aberta a todos que
quiserem colaborar de alguma
maneira.
Durante o encontro, a participação dos convidados foi de
grande importância para complementação do que já está sendo trabalhado pela Rede. As
propostas giram em torno do
apoio aos jovens e adolescen-

DOM ZECA

tes, através das escolas e instituições, prestando suporte também aos pais e familiares. As
equipes das Secretarias de Saúde, Desenvolvimento Social,
Educação e Conselho Tutelar já
estão trabalhando e prestando
todo apoio necessário às famílias em situação de risco.
Uma grande conquista será
a vinda do Centro de Valorização à Vida (CVV) para São Lourenço, um local que realiza apoio
emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e
gratuitamente todas as pessoas
que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone,
e-mail, chat e voip 24 horas todos os dias

Aniversário

nicipal.
Outros requerimentos
Mais quatro requerimentos foram aprovados na
noite desta segunda, durante a 38ª sessão ordinária do ano. Natanael
Paulino de Oliveira (PPS)
solicitou ao Poder Executivo informações sobre a
manutenção dos equipamentos da academia ao ar
livre da Praça Antônio Paulino de Oliveira, no bairro
Nossa Senhora de Lourdes.
Além disso, ele pediu dois
estagiários ou profissionais de Educação Física
para super visionar e orientar os praticantes de exercícios.
Já Isac Ribeiro (PRP)
questionou a Prefeitura
sobre a possibilidade de
fabricação do pavimento
de concreto tipo “Paver ”
para a substituição dos
paralelepípedos. Esse tipo de calçamento constitui-se em peças pré-moldadas e, segundo o vereador, traz maior resistên cia e durabilidade, principalmente durante as chuvas, e também ajuda a evitar acidentes por ser menos escorregadio.
Outro
requerimento
apresentado foi de Ricardo de Mattos. Ele pediu
que o SAAE, por meio da
Prefeitura Municipal, en viasse à Câmara a cópia
integral do Processo Licitatório 137.2017, referente à contratação de ser-

viços advocatícios, segundo ele, “destinados a reaver valores cobrados indevidamente pelo INSS e pela concessionária de energia”.
No dia 13 de novembro,
Comissão Parlamentar de
Inquérito foi aberta pelos
vereadores para averiguar
supostas irregularidades
na contratação do Escritório Ribeiro e Silva Advogados pela Prefeitura de
São Lourenço. A empresa
já é alvo de investigação
do Ministério Público. De
acordo com o requerimento que pede a abertura da
CPI, o marido de Célia Cavalcanti e ex-prefeito de
São Lourenço, Natalício Tenório Cavalcanti Freitas Lima, é cliente pessoal de
um dos sócios da empresa,
o qual mantém vínculo com
o Poder Executivo.
O último requerimento
aprovado na sessão foi de
Evaldo Ambrósio (PROS).
Ele perguntou à Prefeitura se houve alguma manifestação do Ministério Público quanto ao episódio
que envolveu o pagamento da residência do instrutor do Tiro de Guerra. O
objetivo do vereador é esclarecer o ocorrido, já que,
em sua opinião, a polêmica “uma injustiça” com o
Poder Executivo, pois a
própria Lei Orgânica Municipal não permitia que
o órgão arcasse com tal
despesa.

Aniversário

A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Música

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

EXPEDIENTE

Padre José Rodrigo, Vigário da Paróquia de São Lourenço
Mártir, comemorou no último dia 19, seu primeiro aniversário
de Ordenação Presbiteral. Que Deus abençoe sua vocação e
perseverança. Parabéns !!!!

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.

Comemorando mais um aniversário, dia 20 último, nosso
Bispo Emérito da Diocese da Campanha, Dom Frei Diamantino
Prata de Carvalho, para quem enviamos votos de felicidades,
saúde e paz!!!

Circulação: São Lourenço e Região Sul de Minas: Lambari, Jesuânia, Olimpio Noronha, Carmo de Minas, Dom Viçoso,
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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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Câmara Municipal concede título de Cidadã Honorária
de São Lourenço a médica “das águas”
Da infância pobre no Rio
de Janeiro à tão desejada formatura. Desde criança, Maria
Celina Barge de Mattos, nascida em 1954, já sabia que
queria ser médica. E mais:
exercer sua profissão utilizando as águas terapêuticas
de São Lourenço. Ela conseguiu e agora colhe os frutos.
Os inúmeros serviços prestados ao longo da carreira fizeram com que recebesse o
Título de Cidadã Honorária
na noite desta sexta-feira, durante uma sessão solene, na
Câmara Municipal.
Maria Celina foi a primeira mulher a ser agraciada com
a homenagem este ano. A carioca faz questão de contar
que sua paixão pela profissão
começou em São Lourenço:
“Quando eu era criança vinha
aqui com a minha família passar férias. Meu pai estava doente e fazia um tratamento
no parque. Daí veio a vontade. Eu falava para mim mesma que iria ser médica das
águas”.

A concretização de parte
desse sonho aconteceu em
1979, quando Maria Celina
se formou na Faculdade de
Medicina Souza Marques, no
Rio de Janeiro. Dez anos depois, mudou-se para São Lourenço. Atendeu na Centermed,
no Hospital e em outras instituições da região. Na cidade, conheceu o marido Carlos
Alberto Cardoso de Mattos,
com quem teve seis filhos “de
coração”, como ela mesma
diz.
Em 2005, a homenageada
terminou de realizar o seu
sonho. Mergulhou de vez no
estudo das águas do parque
para tratamento médico, o
que resultou no reconhecimento mundial de suas propriedades curativas. Na época foi entrevistada durante
o programa “Globo Repórter”, dando maior repercussão ainda às suas descobertas e à cidade de São Lourenço.
A indicação do título veio
do vereador Waldinei Alves

Ferreira (PV). “Essa homenagem é mais do que justa. Eu
me lembro muito bem quando a Dra. Celina ajudava a população de São Lourenço. A
preocupação dela sempre foi
curar, não importava se o paciente tinha ou não dinheiro”, afirmou.
O evento foi presidido pelo vereador Ricardo Luiz Nogueira. Segundo ele, as homenagens são uma forma de
valorizar quem não nasceu
na cidade, mas contribuiu
imensamente com ela. “A placa representa o amor que Maria Celina tem por São Lourenço”, disse.
Já a prefeita Célia Cavalcanti, que também compareceu à sessão solente, relatou
que sempre foi muito bem
atendida pela médica, principalmente quando eram seus
filhos que ficavam doentes.
“É uma alegria muito grande
estar aqui. A Celina é uma velha amiga e ela sempre carrega em sua profissão o acolhimento, o que é extrema-

Costureira se diz vítima de golpe aplicado
por suposta advogada em São Lourenço
Uma costureira de 46 anos
acionou a Polícia Militar na última terça-feira (28) para denunciar uma mulher de 55 anos
que se passava por advogada
que lhe aplicou um golpe.
Segundo a costureira, ela estava tentando regularizar o recebimento de uma pensão a
que o pai dela tem direito quando, no mês de agosto, foi procurada pela suposta advogada
que alegou que daria entrada
na documentação no INSS e

exigiu a quantia de R$4.100,00
(quatro mil e cem reais) em dinheiro, além de um notebook.
Após procurar um outro advogado a costureira descobriu
que nenhuma taxa havia sido
paga.
Então ela procurou a autora
que pagou parte do dinheiro
com um cheque e ao tentar
descontá-lo foi informada que
o cheque era adulterado. A vítima ainda procurou a suposta
advogada mais uma vez e ela

se recusou a devolver qualquer
quantia.
Em contato com o Presidente da 19° Subseção da OAB/MG
em São Lourenço, o mesmo disse desconhecer o caso, mas
afirma que havendo denúncia
na subseção, o caso será apurado e providências serão tomadas caso a autora seja realmente advogada. A PM registrou a ocorrência e orientou a
vítima quanto as providências
subsequentes.

Natal Iluminado 2017 – Quem Ama Cuida
O Natal 2017 em São Lourenço vai ser diferente de
tudo que a cidade já viu. A
partir deste sábado (02) a
cidade estará repleta de luzes em vários pontos específicos, e a grande abertura
oficial vai acontecer ás 20h,
no Calçadão I, com várias
atrações para o público pre-

sente.
As atrações já confirmadas para participarem da
abertura são: Coral SOS Unimed, Seresta Grupo Viver,
Coral COC, Ponto da Dança,
Moviment Dance e Sociedade Musical Sagrado Coração
de Jesus, da cidade de Ubá.
A Secretaria de Turismo

está promovendo um novo
formato de comemoração do
Natal com a proposta de valorizar as belezas de nossa
cidade, resgatar a autoestima da população, e aproximar o turista com mais uma
atração para visitarem São
Lourenço nesta época do ano.

PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA NO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE
SÃO LOURENÇO/MG
IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 3.519 DO LIVRO 2
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE
O Sr. Júlio César Círio Nogueira, Oficial Interino do Serviço Registral de Imóveis da Comarca
de São Lourenço-MG, Serventia situada na Rua Dr. Melo Viana nº 307, Centro, São Lourenço-MG, FAZ SABER que MARCILIO NOGUEIRA DO PATROCINIO, residente e domiciliado nesta cidade, requereu a retificação da área do imóvel de matrícula de nº 3.519 do Livro 2 situado a
Rua Donário Alves de Faria nº145, Bairro Porta do Céu, nesta cidade, de sua propriedade, processado nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei dos Registros Públicos (Lei nº 6.015/73). Devido à falta de anuência expressa na planta e no memorial descritivo do titular do imóvel confrontante, este, sito um imóvel situado na rua Cassimiro de Abreu de inscrição cadastral de nº
09.13.328-001 de propriedade do notificado: VALENTIN DOS SANTOS FRAGUAS, não localizado no endereço: Rua Ana Justino de Souza, nº 175, Bairro São Lourenço Velho, nesta cidade,
CEP: 37470-000, fica seu titular, devidamente NOTIFICADO do inteiro teor dos trabalhos técnicos que se encontram arquivados neste serviço registral, podendo, impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O pedido de retificação foi instruído com os documentos enumerados no artigo 213 da Lei dos Registros Públicos, os quais se
encontram disponíveis neste serviço registral imobiliário para exame e conhecimento do interessado. Nos termos do §4° do artigo 213 da LRP, Provimento nº 260/CGJ/2013- Art. 796 a 822,
a falta de impugnação no prazo da notificação resulta na presunção legal de anuência do confrontante ao pedido de retificação de registro. Portanto, as opções que a lei confere ao NOTIFICADO são: 1) impugnar fundamentadamente; 2) anuir expressamente; e 3) deixar transcorrer
o prazo, aceitando os trabalhos tacitamente. Esclarece-se, finalmente, que eventuais falhas
que venham a ser provadas no futuro não impedem novo procedimento retificatório nem vinculam a pessoa que anuiu nos presentes trabalhos, estando resguardados seus direitos reais
nos termos da legislação civil, exceto nos casos de usucapião. Decorrido o prazo legal sem impugnações, contado da primeira publicação deste edital que será publicado duas vezes, poderá ser deferida a retificação pretendida. São Lourenço- MG, 27 de novembro de 2017.
JULIO CESAR CIRIO NOGUEIRA
OFICIAL INTERINO

mente importante”, declarou.
Além de seu trabalho como médica, Maria Celina é
reconhecida por fazer parte
da Casa do Jardim, onde de-

senvolve o voluntariado, por
meio da distribuição de cestas básicas e direcionamento
espiritual. “Eu estou aqui não
é só por mim, mas todos que

fazem parte dessa bela instituição”, concluiu.

“Investir o 13º na redução do consumo de água traz
economia para o bolso”, diz presidente da Apecs
Novas tecnologias podem diminuir em até 40% o gasto hídrico residencial
O presente dos familiares, a mesa farta e também a reforma da casa são alguns dos destinos para o
13º dos trabalhadores. Mas o dinheiro extra também pode ajudar
o consumidor a fazer economia durante todo o ano. Investir em sistemas que ajudam a reduzir o consumo de água pode trazer alívio ao
bolso durante muito tempo. “Novas
tecnologias podem proporcionar
até 40% de economia no consumo
de água”, aponta Luiz Roberto Gravina Pladevall, engenheiro e presidente da Apecs (Associação Paulista de Empresas de Consultoria e
Serviços em Saneamento e Meio
Ambiente).
Uma das primeiras medidas é
fazer a revisão hidráulica, avaliando
o sistema de abastecimento de água
e checar eventuais vazamentos. A
troca de tubulações pode apresentar um custo inicialmente alto, mas
vai garantir economia por muito
tempo. “As moradias mais antigas,
por exemplo, ainda têm tubos de
ferro. Essas tubulações se desgastam ao longo dos anos e ficam encrustadas deixando a água com cor
e ferro dissolvido. A troca por novos
materiais traz redução significativa
de desperdício”, explica o especialista.
Pladevall também orienta a pes-

quisa por sistemas mais econômicos, como vasos sanitários, torneiras, chuveiros. “O mercado brasileiro já conta com produtos capazes
de reduzir significativamente o consumo de água. Os novos vasos sanitários, por exemplo, consomem
até 70% menos água do que os antigos”, aponta o dirigente.
O engenheiro lembra ainda que
mesmo em período de abundância
hídrica, a população precisa manter
a economia de água. “Não podemos, por exemplo, substituir a vassoura por jato de água na limpeza
de calçadas. Isso é um desperdício
muito grande. Precisamos lembrar
que a água é um recurso finito”, destaca o presidente da Apecs.
Exemplo australiano
Durante os anos de 1997 e 2009,
a Austrália sofreu período de alternâncias de seca e inundações. Foi
nessa época que o país enfrentou
a chamada “seca do milênio”. Para
driblar crises severas, preservando
a segurança hídrica do país, os australianos desenvolveram uma série
de programas de gestão da demanda e uso racional da água. Por isso,
já em 1995, a companhia de abastecimento hídrico de Sydney, a cidade mais populosa da Austrália,
com mais de 4 milhões de habitantes, realizou ações para reduzir a de-

manda per capita de água em 25%
até 2001 e 35% em 2011.
“Uma das medidas adotadas
pelos australianos foi aumentar a
eficiência hídrica nas empresas e
moradias oferecendo tecnologias
de baixo custo para melhorar a economia de água. Por isso, passaram
a subsidiar, por exemplo, equipamentos de uso doméstico como
chuveiros e vasos sanitários com
maior eficiência no uso de água”,
explica Pladevall. Para o dirigente,
as autoridades brasileiras devem
adotar medidas semelhantes, incentivando as empresas do setor
a produzirem kits eficientes de uso
da água, inclusive com subsídios
do governo.
Apecs
Fundada em 1989, a Apecs congrega atualmente cerca de 40 das
mais representativas empresas de
serviços e consultoria em Saneamento Básico e Meio Ambiente
com atuação dentro e fora do país.
Essas companhias reúnem parte significativa do patrimônio tecnológico nacional do setor de Saneamento Básico e Meio Ambiente, fundamental para o desenvolvimento social e econômico brasileiro, estando presente nos mais
importantes empreendimentos do
setor.

EDITAL DE LOTEAMENTO – Pelo presente Edital, torno público em cumprimento ao Artigo 19 da Lei. 6.766/79, que “CONSTRUTORA E INCORPORADA
RIBEIRO LTDA ME”, inscrita no CNPJ nº 03.686.965/0001-78, sediada nesta cidade, na Rua Cel. José Justino, nº 688, sala 03, Centro – MG, depositou nesta
Serventia em 07.11.2017, protocolo nº 84.483, toda documentação para registro do LOTEAMENTO “SANTA MÔNICA 3” situado nesta cidade, designado
pela inscrição cadastral nº 16.66.010.001, sendo que o mesmo foi aprovado
pelo Município de São Lourenço – MG em 26 de dezembro de 2016. O imóvel
objeto do mesmo encontra-se devidamente registrado na matrícula 26.385
do Livro 02, de Registro Geral. O loteamento será composto de 105 unidades,
dividido em 08 quadras a seguir discriminadas: Quadra A: 02 lotes; Quadra B:
11 lotes; Quadra C: 18 lotes; Quadra D: 14 lotes; Quadra E: 13 lotes; Quadra
F: 27 lotes; Quadra G: 19 lotes; Quadra H: 01 lote. Áreas de lotes: 27781,42m².
Áreas para uso comum: 3417,85m². Áreas verde e de proteção: 24972,97m².
Faixa de Servidão: 904,95m². Alamedas: 10.862,81m². Áreas em lotes: 27781,42m².
Área Total: 67.940,00m². 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 23 de novembro de 2017. O Oficial Interino – Júlio César Círio Nogueira
JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA
OFICIAL INTERINO
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Abertura do Natal 2017 reuniu centenas
de pessoas no Calçadão I

Na noite deste sábado (02),
a Prefeitura realizou a abertura
oficial das comemorações de Natal em São Lourenço. Através da
Secretaria de Turismo e Cultura,
a abertura aconteceu no Calçadão I com diversas apresentações de grupos locais e Corais.
Participaram com muita graciosidade as crianças do Coral
SOS Unimed e do Coral COC. O
Coral do Grupo Viver do CRAS

de São Lourenço também abrilhantou com canções natalinas.
Uma surpresa da noite, foi a apresentação da pequena Luíza Luz,
que emocionou a todos com a
canção “Ben”, dos Jackson Five.
Os grupos Ponto da Dança e Moviment Dance também animaram o público presente.
A Sociedade Musical Sagrado
Coração de Jesus, vinda da cidade de Ubá para se apresentar

aqui, complementou a noite, que
foi marcada pelo acendimento
das luzes de natal em vários pontos da cidade, como a Av. Dom
Pedro II, a Praça Brasil, Calçadão
II e II e a sede da Prefeitura.
Durante todo o mês de dezembro, os finais de semana serão marcados por apresentações
locais e convidados, que ainda
serão divulgados. O Natal faz parte do calendário turístico de nos-

sa cidade, assim como diversos
eventos que já aconteceram durante o ano. Em 2017, a Secretaria de Turismo está promovendo um novo formato de comemoração da data, com a proposta de valorizar a cultura local,
resgatar a autoestima da população, e aproximar o turista com
mais uma atração para visitarem
São Lourenço nesta época do
ano.

O Centro de Convivência dos
Idosos está funcionando a todo vapor. Inaugurado este ano,
as atividades são promovidas
pelo CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social,
e acontecem diariamente.
Os participantes podem desenvolver diversas habilidades

relacionadas à dança, coral, seresta, música, leitura, atividades físicas, entre outros. Esta
semana, o grupo se reuniu para realizar atividades físicas, artesanato e seresta.
Como o próprio nome diz,
é um espaço de convivência,
que promove amizade e a in-

tegração dos idosos. Os interessados em fazer parte do Centro, devem procurar a sede do
CRAS para se cadastrarem.
CRAS Estação – Rua Andrade Figueira,68 – Estação
CRAS SL Velho – Rua Clóvis
Reis - SL Velho (ao lado da APAE)

A Secretaria de Educação está renovando os materiais didáticos para 2018. Esta semana, uma nova leva de computadores, mobiliários e papelaria foram entregues no estoque
da Prefeitura para a distribuição
em todas as escolas municipais.
Alguns materiais já foram

Centro de Convivência dos Idosos Secretaria de Educação renova
está em pleno funcionamento
materiais didáticos para 2018

entregues nas escolas e outros
ainda estão sendo substituídos.
Desde o início do ano, a Secretaria tem investido em melhorias, desde sua parte estrutural,
através de reformas, pinturas
e reparos nas escolas, até o material didático que já não apresentava mais condições de se-

rem usados.
A proposta é melhorar ainda mais as condições de estudo dos alunos, proporcionando
ferramentas básicas para o dia
a dia, e assim, consequentemente incentivar o aprendizado e enriquecer o ensino.
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Minas Gerais cria legislação inédita no Brasil para
simplificar parcerias com entidades assistenciais

Decreto publicado normatiza a Rede Cuidar – programa do Governo aprovado pela Assembleia Legislativa, que fortalece o apoio às
instituições do Sistema Único de Assistência Social com recursos da Loteria Mineira

Já está em vigor o decreto
47.288, publicado no Diário
Oficial de Minas Gerais, em
18/11, regulamentando a Lei
22.597/2017, que criou Rede
Cuidar - Programa de Aprimoramento da Rede Assistencial
do Sistema Único de Assistência Social, coordenado pela
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social (Sedese).
Com essa iniciativa, o Governo do Estado desburocratiza, inova e dá mais transparência para atender a centenas de entidades que prestam
assistência social em 335 municípios nos 17 territórios de
desenvolvimento.
Para a secretária de Estado
de Trabalho e Desenvolvimento Social, Rosilene Rocha, a
Rede Cuidar traz inovações
expressivas, implanta uma política pública com recurso vinculado e financiamento continuado.
“Desburocratiza e dá mais
transparência, com acompanhamento técnico e apoio financeiro. Tudo isso se traduz
em mais qualidade para o atendimento, com melhoria na infraestrutura física, além de
fortalecer o vínculo e a confiança entre as organizações
e o Estado”, assegura a secretária.

Rosilene Rocha ressalta que
o programa marca definitivamente uma nova história na
assistência social e na parceria com as entidades públicas
e privadas sem fins lucrativos.
Para a Rede Cuidar, o Governo do Estado - por intermédio
da Loteria Mineira - destinará R$10 milhões anuais.
Aperfeiçoamento
O novo modelo mineiro,
inédito no país, traz benefícios para que as entidades assistenciais possam aperfeiçoar os programas desenvolvidos junto à sociedade. Segundo a subsecretária de Assistência Social da Sedese, Simone Albuquerque, o decreto
regulamenta a lei aprovada
pela Assembleia Legislativa e
possibilita apoio efetivo às organizações mais frágeis.
De acordo com o Marco Regulatório das Organizações da
Sociedade Civil (MROSC), o
Estado deve escolher as melhores entidades para parcerias dentro Sistema Único de
Assistência Social (Suas). “O
nosso diagnóstico é de que
devíamos criar a Rede Cuidar
para ajudar as organizações
a melhorarem os serviços e
programas que oferecem nas
suas estruturas”, observa Simone.
Ela ressalta que na assis-

tência social em Minas Gerais
a maioria das entidades é filantrópica e constitui a segunda maior rede privada do país, responsável por 75% dos
serviços prestados nas unidades de acolhimento institucional como asilos e abrigos
para crianças, adolescentes,
idosos e pessoas com deficiência.
Em Minas Gerais existem
924 organizações que oferecem serviço de acolhimento
institucional em 335 municípios. No total atendem 21.237
pessoas, sendo 12 mil idosos
e quase 5 mil crianças e adolescentes.
Nessa primeira fase do programa foram elegíveis 291
unidades não governamentais
que apresentam um total de
8.249 pessoas acolhidas, e 125
unidades governamentais, com
1.175 acolhidos. Tem-se um
total de 9.424 pessoas acolhidas, entre unidades da rede governamental e não governamental.
As 291 unidades não governamentais estão presentes em
168 municípios, enquanto as
125 unidades governamentais
se localizam em 100 municípios. Portanto, chega-se ao
total de 229 municípios envolvidos, entre unidades da
rede governamental e não go-

vernamental.
Os critérios de elegibilidade e partilha dos recursos financeiros foram pactuados
com os municípios, na CIB Comissão Intergestora Bipartite e aprovados pelo Conselho Estadual de Assistência
Social (Ceas).
Para a representante da Cáritas Brasileira Regional Minas
Gerais e vice-presidente do
Conselho Estadual de Assistência Social (Ceas), Geisiane
Lima Soares, a Rede Cuidar é
de grande importância, pois
se propõe a apoiar na estruturação e na qualificação das
entidades e unidades públicas
que realizam ações no estado.
“Há necessidade de dar mais
qualidade aos serviços, programas e benefícios ofertados
pelas entidades, pois além de
enfrentarmos a escassez de
recursos, temos o desafio de
orientação e apoio técnico.
Com o recurso que será destinado às entidades, garantiremos atendimentos ainda
mais qualificados e dignos para as pessoas em situação de
vulnerabilidade e risco social”,
ressalta Geisiane.
Da origem à implantação
O programa Rede Cuidar
tem três eixos de atuação:
apoio técnico, supervisão e
capacitação; incentivo finan-

ceiro ou material com repasse de recursos; e monitoramento para identificação de
fragilidades das unidades, resultados e impactos do programa.
A lei aprovada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais foi sancionada pelo governador em 20 de julho e o
decreto regulamenta de forma detalhada como o programa será realizado na prática,
inclusive, possibilitando que
as parcerias sejam estabelecidas por meio eletrônico, facilitando a vida das entidades
de todas as regiões do estado.
O Termo de Colaboração previsto no Marco Regulatório das organizações da Sociedade Civil - é consubstanciado na legislação estadual pelo Termo de Adesão e Plano
de Aprimoramento, no qual
é apontado o indicador de
referência da unidade, que
demonstra quais são as fragilidades da instituição.
Pelo Plano de Aprimoramento, as unidades escolhem,
a partir de grupos de despesas, como vão utilizar o recurso para melhorar o indicador.
Um exemplo disso são organizações que não têm acessibilidade física e que escolherão no plano de aprimoramento a aquisição de rampas e

barras para garantir a acessibilidade.
A Sedese terá uma comissão de monitoramento composta por técnicos e pela sociedade civil, por meio do Conselho Estadual de Assistência
Social (Ceas). A proposta é que
essa comissão acompanhe e
comprove a utilização adequada dos recursos liberados para os projetos de melhoria.
Na Rede Cuidar estão estabelecidos outros pontos de
desburocratização ou simplificação:
- as entidades que prestam
serviços continuados não precisarão apresentar toda a documentação de três em três
meses, mas apenas na assinatura da parceria;
- os recursos poderão ser
liberados a qualquer tempo,
sem restrição aos anos eleitorais, ao contrário do que
ocorre com as emendas parlamentares.
“O Governo do Estado inovou a relação com as organizações. É outra lógica de reconhecer as entidades como
parceiras efetivas ao desburocratizar, inovar e dar transparência aos integrantes do
Sistema Único de Assistência
Social (SUAS)”, conclui a subsecretária Simone Albuquerque. (Fonte: Agência Minas
Gerais)

Pesquisa da Secretaria de Turismo define
perfil dos visitantes em Minas Gerais

Lazer/passeio continua sendo a principal motivação das viagens de turistas que vêm ao estado

Com o objetivo de traçar o
perfil dos visitantes que vem a
Minas Gerais, a Secretaria de
Estado de Turismo (Setur-MG)
realizou mais uma Pesquisa de
Demanda Turística agregando
resultados para todo o período
de 2017.
Não é à toa que a gastronomia mineira vem se consolidando como identidade do estado.
Conforme 29,2% dos entrevistados, a primeira imagem que
elas lembram quando se fala
“Minas Gerais” está relacionada à gastronomia.
O famoso pão de queijo ganhou destaque com 41,5%, seguido do não menos saboroso
queijo, com 23,5%. Entretanto,
Minas Gerais já tem marcas garantidas por meio de suas montanhas/serras (12,4%) e continua sendo um destino importante de forma cultural (11,1%).
Além dos próprios mineiros
que visitam Minas Gerais, totalizando 60,2% das visitas, os
dados mostram que os estados
de São Paulo (17,6%) e Rio de
Janeiro (9,3%) estão no topo
da lista de quem escolhe as terras mineiras como destino.
Lazer/passeio continua sen-

do a principal motivação das
viagens de turistas que vêm a
Minas Gerais, somando 39,9%.
As visitas a amigos e parentes
se encontram na sequência,
com 28,1%, e logo em seguida
é possível relacionar os motivados pelos negócios, com 15,5%.
Dentre as pessoas que viajam motivadas a lazer/passeio,
45,3% buscam o turismo cultural. Os que desejam o contato com a natureza – ecoturistas
– representam 35,7%.
Circuitos e serviços
Para quem está planejando
uma próxima visita aos destinos mineiros, alguns dos circuitos mineiros estão na lista
de interesses. O Circuito Serra
da Canastra segue na liderança, com 19,3% (Araxá, Perdizes
e São Roque de Minas são alguns municípios que compõem
o circuito).
O Circuito dos Diamantes,
dessa vez, ficou com 16,5% das
intenções, tendo os municípios
de Diamantina e Serro como
destaques. Em seguida, o Circuito Belo Horizonte, com 15,8%..
Alcançando bons índices, o
nível de satisfação que abran-

BRISA PNEUS LTDA., por determinação do COPAM – Conselho Estadual de Política Ambiental
torna público que solicitou através do Processo nº.
01955/2004, a Licença de Operação em Caráter
Corretivo, para Unidade de Recauchutagem de
Pneumáticos, localizada na Rua Evaristo da Veiga,
nº 112 - Centro – São João Lourenço - MG.

ge os serviços ou dimensões
turísticas, tais como segurança
pública, qualidade de hospedagem, opções de lazer e entretenimento, hospitalidade,
gastronomia/restaurantes dentre outros, teve uma média de
8,2 num total de 10, representando um aumento de 4,3%,

quando comparado com 2014.
Com as maiores avaliações,
destacaram os serviços de hospitalidade (8,9), gastronomia/
restaurantes (8,8) e qualidade
da hospedagem (8,8) com as
maiores avaliações. Os pontos
de melhoria foram observados
nos preços em geral (7,4), trans-

porte público (7,4) e na sinalização e informação turística
(7,4).
Quando perguntados se a
viagem a Minas atendeu às expectativas, 87,9% das pessoas
afirmaram que as expectativas
foram atendidas plenamente
ou foram superadas.

O tempo médio de permanência no estado durante o período destacado foi de 6,7 dias.
Comparando o valor com 2014,
ano da última pesquisa, nota-se um crescimento de 25,8%,
quando os visitantes permaneciam 5,3 dias em média.

"Porto de Areia Rocha Ltda. – ME, por determinação do Conselho Estadual de Política Ambiental
– COPAM, torna público que solicitou, através do
processo nº 02419/2005, Autorização Ambiental de
Funcionamento para extração de areia para utilização imediata de construção civil.
Informa que foram apresentados os Estudos de
Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto
Ambiental (RIMA), e que o RIMA se encontra à disposição dos interessados na Superintendência Regional de Regularização Ambiental – SUPRAM do
Sul de Minas, com endereço na Avenida Manoel
Diniz, 145. Bairro Industrial JK, Varginha, MG.
Comunica que os interessados na realização da
Audiência Pública deverão formalizar o requerimento, conforme a Deliberação Normativa COPAM nº
12/94, de 23/12/94, na Superintendência Regional
de Regularização Ambiental – SUPRAM do Sul de
Minas, no endereço informado acima, dentro do
prazo estabelecido na publicação do Requerimento
de Licença realizada no Diário Oficial pela Superintendência Regional de Regularização Ambiental –
SUPRAM”.

“Ferreira e Forastieri Ltda. – ME, por determinação do Conselho Estadual de Política Ambienta –
COPAM, torna público que solicitou, através do processo nº 00916/2006, Autorização Ambiental de
Funcionamento para extração de areia para utilização imediata na construção civil.
Informa que foram apresentados os Estudos de
Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto
Ambiental (RIMA), e que o RIMA se encontra à disposição dos interessados na Superintendência Regional de Regularização Ambiental – SUPRAM do
Sul de Minas, com endereço na Avenida Manoel
Diniz, 145, Bairro Industrial JK, Varginha, MG.
Comunica que os interessados na realização da
Audiência Pública deverão formalizar o requerimento, conforme a Deliberação Normativa COPAM mº
12/94, de 23/12/94, na Superintendência Regional
de Regularização Ambiental – SUPRAM do Sul de
Minas, no endereço informado acima, dentro do
prazo estabelecido na publicação do Requerimento
de Licença realizada no Diário Oficial pela Superintendência Reginal de Regularização Ambiental – SUPRAM”.

AMAURI PINTO COSTA – GRANJA IANA
CPF: 412. 255.626-00, por determinação do CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL – COPAM, torna público que solicitou a REVALIDAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, através do processo nº
03395/2004, para a atividade de AVICULTURA DE
POSTURA, situada na Rodovia dos Bandeirantes, km
06, Bairro Estiva, Município de Itanhandu – MG,
CEP: 37464-000.

AMAURI PINTO COSTA – GRANJA IANA
CPF: 412. 255. 626-00, por determinação do CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL – COPAM, torna público que obteve a LICENÇA DE OPERAÇÃO, através do processo nº 03395/2004/003/2009,
para a atividade de AVICULTURA DE POSTURA, situada na Rodovia dos Bandeirantes, km 06, Bairro
Estiva, Município de Itanhandu-MG, CEP: 37464000.

www.sljornal.com.br

DOMINGO, 25 DE NOVEMBRO DE 2018

7

Governo de Minas Gerais autoriza realização
de concurso para a Educação

Serão 16 mil vagas para professor regente de aula e 700 para especialistas

A Comissão de Orçamento
e Finanças, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
de Minas Gerais (Seplag), autorizou a realização de concurso público para o provimento
de 16 mil vagas para o cargo
de Professor de Educação Básica Regente de Aula (professores de disciplinas) e 700 vagas para o cargo de Especialista em Educação Básica.
As vagas vão abarcar todas
as 47 Superintendências Regionais de Ensino do Estado. O edital de concurso e o termo de
referência para a contratação
de empresa já estão em fase

de elaboração pela Seplag.
Para a secretária de Estado
de Educação, Macaé Evaristo,
a realização de concurso público na Educação vai ao encontro
da política de valorização do
servidor e traz consequências
positivas para a qualidade da
Educação.
“Quando assumimos a gestão, em 2015, tínhamos um
quadro de pessoal no qual menos de 1/3 era de servidores
efetivos. Com grande esforço,
chegamos agora em 2017 à marca de mais de 50 mil servidores
nomeados. Em algumas carreiras, como a de professor, o ín-

dice de efetivos chega a 42%;
mas em outras já ultrapassamos os 70% de efetivos. São
dados que devem ser comemorados, porque não há dúvida
que vão impactar positivamente no desenvolvimento de nossos estudantes”, ressalta Macaé.
“Este novo concurso vem se
juntar a essa nossa política de
valorização do servidor e vai
contribuir para que, no ano que
vem, a gente consiga a maioria
de servidores efetivos no conjunto das carreiras da Educação”, afirma a secretária. (Fonte: Agência Minas Gerais)

Projeto “NÉLIO 10” chega na Associação
Esportiva
Rio Verde em São mação
Lourenço
de novos jogadores e
futuros campeões, para isso a
Um projeto esportivo em esporte.
parceria com uma empresa de
atacado da cidade vai aproximar ainda mais as crianças da
Associação Esportiva Rio Verde
(Campo da Sonda) com jogadores profissionais que fizeram
história no Flamengo.
A boa notícia chegou no decorrer da semana, após um empresário e também Ex-Jogador
de futebol, que tem ligação direta com a diretoria do time
rubro-negro, se entendeu com
o inoxidável Ramilho, que já de
longa data vem incentivando a
prática do futebol entre crianças e adolescentes no campo
simples que com muita determinação e ajuda de amigos vem
sido mantido e desempenhando treinos cotidianamente. Esta iniciativa vem afastando crianças da ociosidade e das ruas na
cidade de São Lourenço e as
aproximando cada vez mais do
Exmo Senhor
Conselheiro do E.C.S.L.

Ocorre que a Associação Esportiva Rio Verde passará a contar com um novo aliado, um
projeto orquestrado por um
dos grandes ídolos da torcida
rubra-negra na década de 90,
que participou com destaque
da conquista do Campeonato
Brasileiro de 1992 e da Copa
do Brasil em 1990: O ex-jogador
Nélio, que surgiu nas divisões
de base do Flamengo, junto a
outros grandes jogadores como Paulo Nunes, Júnior Baiano, Marcelinho e Djalminha.
Atualmente Nélio é comentarista da versão carioca do programa esportivo "Os Donos da
Bola" exibido na Rede Bandeirantes.
O Projeto "Nélio 10" trata-se de uma iniciativa privada
em parceria com a loja Tutulelê, que visa ensinar futebol de
maneira equilibrada para a for-

metodologia utilizada nos treinos é baseada nas experiências
absorvida pelo ex-jogador diretamente por grandes ídolos
do clube e durante sua carreira de glórias no Flamengo. Além
dos treinos, a parceria visa também arrecadar através de eventos esportivos fundos para melhorias na estrutura física da
associação.
Durante a conversa desta semana na sede da Associação,
ficou acertada uma visita de
Nélio e outros grandes nomes
do Flamengo para os próximos
dias, com data ainda a ser confirmada. Torcedores rubro-negros da cidade de são Lourenço devem ficar atentos ao noticiário para não perder a oportunidade de ver de perto verdadeiros guerreiros, que deixaram registrados com muitos
gols e muitas vitórias seus nomes na história do Flamengo.

Prezado Senhor
O Presidente do Conselho Deliberativo do E.C.S.L. no uso de suas atribuições, convoca Vossa Senhoria para a Reunião no dia 14 de dezembro de 2017 em sua sede a Rua Coronel José Justino 70 centro São Lourenço MG, das 09:00h às 18:00h , para aos seguintes assuntos:
1 Eleição da nova Diretoria Executiva para o biênio 2018/2019.
2 Posse da Nova Diretoria Executiva.
3 Relatório e prestação de contas, apresentadas pela Diretoria Executiva e os respectivos pareceres do Conselho Fiscal.
Aguardando Vossa presença.
Subscrevo-me
Atenciosamente,
Presidente do Conselho Deliberativo
VENHA PARA A ZONA SUL
Invista com segurança no bairro Lagoa Seca
A melhor proposta urbanística de São Lourenço
Lotes a vista ou financiados em 24 meses.
Tel: (035) 988661938
(061) 981562695
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Ofertas válidas de 26 de novembro a 09 de dezembro, ou enquanto durarem os estoques

