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Natal Feliz da Alternativa e Papai Noel do Sertão é sucesso
mais uma vez e atinge alto número de cartas atendidas

No último domingo (17) foi realizado no Centro de Convenções do Colégio Imaculado Coração de Maria a 17ª edição do Natal Feliz da Alternativa e Papai Noel
do Sertão. Foram mais de 600 presentes doados, tais como: cesta básica, brinquedos, dentre outros. A Rádio Alternativa agradece a todos que colaboraram.
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EDITORIAL
Sem susto e sem grande turbulência no mercado, a economia brasileira poderá crescer
3% no próximo ano, com inflação contida, juros toleráveis,
mais investimento produtivo e
melhores condições de emprego. Este é o melhor cenário desenhado para 2018 pelos técnicos do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea), vinculado ao Ministério do Planejamento. Basicamente positiva,
a mensagem é completada por
uma advertência. Será preciso
manter a confiança no andamento dos ajustes e reformas.
Se a percepção dos investidores for negativa, as condições
de avanço econômico poderão
ser comprometidas. O aviso foi
dado pelo diretor de Estudos
e Políticas Macroeconômicas
do Ipea, José Ronaldo de Castro Souza Jr., durante a apresentação das novas projeções.
Até aqui, as principais surpresas foram bem-vindas. A
recuperação, puxada inicialmente pela agropecuária, espalhou-se pela indústria e pelos serviços. Os números acumulados durante o ano foram
bastante bons para estimular
a revisão das projeções.
As divulgadas em setembro
apontavam crescimento de 0,7%
em 2017 e 2,6% em 2018. Es-
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sas estimativas foram agora alteradas para 1,1% e 3%. Antes
de anunciado publicamente, o
novo cenário já foi explorado
nos últimos dias pelo ministro
da Fazenda, Henrique Meirelles, em declarações à imprensa, mas sem referência a detalhes. Também economistas do
setor financeiro e de grandes
consultorias têm elevado as
projeções de avanço da economia neste ano e no próximo.
Alguns desses economistas
voltaram a falar de um ambiente econômico descolado da política. Essa avaliação é perigosa
e provavelmente errada. O vínculo entre negócios e jogo político tem sido evidenciado com
frequência pela oscilação de
preços no mercado financeiro,
quando há sinais de maiores
tensões em Brasília ou quando
aumentam as ameaças ao programa de ajustes das contas
públicas e de reformas.
A ligação entre os dois domínios poderá ficar mais ostensiva durante a competição pela Presidência da República no
próximo ano. “Toda eleição é
motivo de instabilidade. Essa
em particular tem um potencial maior para gerar instabilidade, pelo momento dramático que vivemos em termos fiscais”, observou o diretor adjun-

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Deus fará maridos novos

Deus fez você, homem,
para criar filhos e construir a sua família
As pessoas da sua casa,
talvez não tenham recebido essa graça que você
está recebendo. E, por não
a terem vivenciado, continuarão sendo as mesmas
pessoas. Mas saiba: você
mudou. O “Zaqueu” escolhido por Jesus foi você,
para que O leve à sua casa e mude tudo em sua família. Não temos o poder
de mudar a nossa casa,
mas Jesus tem.
É por isso que Ele quer
entrar, conosco, em nossa
casa. Digo-lhe: “Paciência,
meu filho! Paciência, minha filha! Aguenta! Retome agora o caminho novo
do amor, do perdão. Manifeste amor, carinho para com seu pai, sua mãe,
seus irmãos. Recomece. É
vida nova!” Ninguém consegue ficar sem família,
sem amor, sem amizade,
sem calor humano.
Se não temos isso em
casa, buscamos fora. Deus
fez você, homem, para ser
pai, para fecundar aquela
que Ele escolheu para ser
sua esposa. Deus fez você

homem para criar filhos e
construir a sua família. Ele
tem confiança em você,
por isso o fez participante
do seu poder criador. Deus
lhe escolheu para gerar vidas. Infelizmente, o inimigo tem transformado a nossa sexualidade em lama e
sujeira. Você não é homem
para isso. Sei que a tentação é constante, principalmente por causa da imposição da mídia, com suas
novelas, propagandas, filmes e músicas.
Homem, você não foi
criado para a devassidão;
você não é um “irresponsável”. Pelo contrário, você é o filho de Deus, escolhido para ser pai de uma
família e povoar o Céu com
os filhos escolhidos por
Ele. Homens, não sejam
mais tolos em continuarem
destruindo a si mesmos e
suas famílias. O Senhor não
nos fez para destruir. Fomos escolhidos para sermos os representantes de
Deus Pai em nossa família.
Deus o abençoe!
Seu irmão,
Monsenhor Jonas Abib
Fundador da Comunidade Canção Nova

Bom senso para
crescer 3%

No melhor cenário desenhado para 2018 pelo Ipea, será preciso manter a confiança no andamento dos ajustes e reformas
to de Estudos e Políticas Macroeconômicas do Ipea, Marco Antônio Cavalcanti.
Quem quiser enfrentar o
assunto em seus aspectos mais
técnicos poderá encontrar na
Carta de Conjuntura do quarto trimestre um exercício sobre a relação entre o risco país e a disposição dos investidores no mercado internacional. O estudo dá uma boa ideia
de como a piora da imagem
do Brasil pode prejudicar o
ingresso de capitais de risco.
Mas é fácil imaginar, apenas
com base na experiência comum, os efeitos de um novo
rebaixamento da nota de crédito do País. Técnicos das agências de classificação acompanham a política brasileira e
poderão intervir novamente
se ficar caracterizado um entrave importante à continuação do programa de ajustes
e reformas.
A campanha contra a modernização das instituições
fiscais deverá prosseguir, provavelmente de modo mais barulhento, em 2018. Danos importantes serão evitados se

o bom senso predominar no
cenário eleitoral. Isso dependerá em boa parte da comunicação do governo. Não há
referência, naturalmente, a
esse último ponto no documento do Ipea. Mas a importância de uma comunicação
mais eficiente que a observada até agora é inegável.
Sem maiores obstáculos,
as condições para um crescimento mais veloz serão dadas
sem surpresa. Os juros poderão cair de novo no começo
do ano e permanecer abaixo
de 7% até o fim de 2018, com
a inflação contida. A política
monetária expansiva é muito
importante no cenário do Ipea.
A decisão do Banco Central
de abrandar o recolhimento
compulsório dos bancos, liberando bilhões de reais para
empréstimos, encaixa-se bem
nesse quadro. O aumento recente do investimento produtivo pode ser o começo de
uma tendência. Tudo isso dependerá da confiança e, portanto, da continuidade dos
ajustes. Com algum juízo, o
País deslanchará. (Estadão)
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SIMONE GANNAM
Falando ao Coração

NASCEU...

sigannam@yahoo.com.br

Nasceu o Deus Menino
Nasceu o Amor em forma de gente
Nasceu o Salvador
Nasceu Jesus Cristo
Nasceu a simplicidade
Nasceu a humildade
Nasceu a paz.
Nasceu a luz
Nasceu a esperança
Nasceu o novo

É natal outra vez.
Será que nasceremos com Ele?
Será que teremos coragem de recomeçar?
Será que o Deus da novidade e da vida terá encontrado
lugar para habitar onde Ele mais deseja, no coração de cada
um de nós?
Será que no dia 26 de dezembro ainda será Natal?
O que terá ficado além da ceia e dos presentes?
Nasceu uma história diferente.
Nasceu a chance de sermos melhores.
Nasceu...
Que saibamos dar a tudo o que hoje nasce a chance de
crescer e se desenvolver.
Que não matemos o que insiste em nascer, mas que
celebremos a vida que a cada momento pode ser transformada, com nossas atitudes concretas e com as bênçãos de Deus!
Feliz Natal!

VERA GANNAM

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Maria Nossa Mãe

Mensagem
de Nossa
Senhora
“Queridosfilhos!HojeEuosconvidoaseremgenerososnarenúncia,
nojejumenaoraçãoportodosaquelesqueestãonaprovaçãoesãoseus
irmãos e irmãs. De uma maneira especial,Euimploroavocêsquerezem
pelossacerdoteseportodososconsagrados, para que amem a Jesus,
ainda mais, fervorosamente. Que o
Espírito Santo possa encher seu coraçãocomalegria,paraquepossam
testemunhar o Céu e os mistérios
celestiais. Muitas almas estão em
pecado, porque não há quem se sacrifiqueerezeporsuaconversão.Eu
estoucomvocêserezoparaqueseu
coração possa ser preenchido com
alegria.ObrigadaporteremrespondidoaoMeuchamado”. (25-09-2017)
... eu os convido a serem generosos
na renúncia, no jejum, e na oração.
Como Nossa Senhora foi clara e precisa nesta mensagem!
Quantasvezesescutamosaspessoasdizerem,“comoéqueDeuspermite este sofrimento (referindo-se
àscatástrofesnaturaisquetêmacon-

tecido tanto em nossos dias: terremotos, furacões, enchentes)? Deus
não tem nada a ver com isso! O homem desrespeitou tanto as leis da
natureza, com desmatamentos, poluindo o ar, terra e águas, que o sistema saiu do eixo... Mas a Virgem
Mariapede-nosquesejamossolidários com os que padecem com estas
tragédias, e não só estas, com todo
o tipo de provação pelas quais passam nossos irmãos. Sim, nossos irmãos,criadosàimagemesemelhança de Deus.
Ela implora nossa oração. Vejam
a gravidade da situação! A Mãe de
Deus implorando... Não deveria ser
o contrário? É que Ela vê a situação
do mundo, e precisa que nós sejamosumaforçaparaaquelesquesão
os representantes de Seu Filho, nesta Terra. Se nós, muitas vezes, sentimososataquesdosinimigosdenossasalvação,imaginemossacerdotes
e consagrados o que não passam.
Fonte: Informativo RAINHA DA
PAZ

Como se maquiar: dicas para iniciantes
na arte da maquiagem

É possível aprender a automaquiagem mesmo que você nunca tenha se maquiado antes, basta ter paciência e praticar bastante
Fazer a sua própria maquiagem pode parecer algo difícil quando isso ainda
não é algo que faz parte da sua rotina, do seu dia a dia. Mas a boa notícia é que
apesar de parecer complicado, maquiar-se é uma atividade que qualquer pessoa pode aprender, basta praticar bastante, ver vídeos e tutoriais e ter paciência.
Maquiagem fácil para o dia a dia
Em uma maquiagem para o dia a dia, a regra geral é preparar bem a pele,
destacar os olhos com rímel e a sobrancelha com lápis, dar um toque de cor ao
rosto com blush e evidenciar os lábios com um tom neutro de batom, como o
rosa queimado.

1. Hidratante com FPS

Por que? Hidratar a pele é essencial para que a maquiagem não fique craquelada. Vale lembrar que o hidratante deve condizer com o seu tipo de pele:
oleosa – gel, seca – creme. E o FPS (protetor solar) é vital para proteger sua
pele dos raios UV.
Como? Aplique uma camada fina sobre o rosto usando os dedos ou um pincel de base limpo. Espere secar para ir para o próximo passo.

2. Base

A base serve para uniformizar o tom da pele do rosto e cobrir leves imperfeições, como manchinhas e espinhas pequenas. Para cobrir olheiras profundas
e imperfeições mais marcantes, use o corretivo. As bases cremosas, em pó e
em bastão são as mais fáceis de aplicar, porém a base em pó tem cobertura
baixa.

3. Blush

O blush serve para corar suavemente o seu rosto, dando à ele profundidade
e aspecto saudável. Deve ser aplicado antes do pó porque assim você garante
um resultado mais natural.

4. Pó facial

O pó é o que arremata a pele na maquiagem. Ele vai deixar o rosto com uma
opacidade suave e evitar os pontos de oleosidade. Não aplique muito porque
o exagero pode deixar o rosto muito seco e as linhas de expressão acabam ficando marcadas, o que envelhece mesmo as peles mais jovens.

5. Sombra

As sombras servem para brincar com as formas e a profundidade do seu
olho. Elas podem tanto te favorecer como te desfavorecer. Por isso é importante saber o formato do seu olho e valorizá-lo com o uso correto das sombras.
Ao iniciar o uso de sombras, comece usando tons neutros como marrom, caramelo e preto.
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Secretaria de Educação esclarece sobre
sistema de transporte escolar 2018
A Secretaria de Educação
realizou uma reunião, com pais
e responsáveis por alguns estudantes da rede municipal,
com o objetivo de esclarecer
sobre o sistema de transporte
escolar em 2018.
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Brasileira (LDB 9394/96) e o
Programa Nacional de Apoio
ao Transporte do Escolar – PNATE, os alunos devem estudar
dentro da área de zoneamento, seguindo o endereço declarado na matrícula para te-

rem acesso ao transporte escolar. Aqueles que não estão
estudando nesta área, poderão
ser transferidos para as escolas próximas, que já estão com
vagas disponíveis para receber
estes alunos.
Esta mudança vem ocorrendo ao longo dos anos com
o objetivo de adequação à Lei
e também de otimizar o transporte escolar para todos os
estudantes. Para se ter uma
ideia, o município recebe um
repasse de cerca de R$35 mil
por ano, sendo que o valor gas-

to para custear todo o transporte chega a R$700 mil reais
anuais. Ou seja, um valor que
poderia ser investido em melhorias nas próprias escolas.
Este remanejamento dos
alunos é feito de forma voluntária, de acordo com o interesse dos pais e responsáveis,
contudo o transporte escolar
ficará restrito aos alunos que
estão dentro do zoneamento.
Para mais informações, a
Secretaria de Educação está à
disposição para atendimento.

Diretoria de Cultura promoverá grande Desfile
de Carros de Boi no Centro da cidade

A Prefeitura de São Lourenço
através da Diretoria de Cultura re-

alizará a segunda edição do "Canto
da Roda", o grande desfile dos car-

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

ros de boi no Centro da cidade, que
em sua primeira edição reuniu centenas de moradores e turistas para
apreciarem a passagem dos tradicionais carros pela Av. Dom Pedro
II.
Desta vez, o encontro contará
ainda com a participação do desfile das “Companhias de Santos Reis”
do nosso município, que foram cadastradas em 2017 junto ao programa do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas,
(IEPHA), e este ano serão certificadas como Patrimônio Imaterial do
Estado. O Departamento de Cultura está atuando ativamente para o
resgate e do patrimônio histórico e
cultural de São Lourenço.
O II Canto da Roda & Folia de
Reis vai terá início a partir das 10h
deste sábado (06), saindo da Ilha
Antônio Dutra em direção à Av. Dom
Pedro II. O evento conta com o apoio
da equipe do Turismo, SLTrans, SAAE, Infraestrutura, Convention &
Visitors Bureau, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

CONVOCAÇÃO
Convidamos os condôminos do Condomínio do Edifício das Acácias –
CNPJ Nº 41.772.757/0001-80, inscritos no RGI com o Registro 14646 de 07.07.1997
com o endereço na Rua Gastão Braga, 86 – Bairro Carioca – São Lourenço/MG
– CEP 37.470-000 para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia
13/01/2018 às 10:00 horas em segunda e última convocação na Rua Maestro
Felício Toledo, 551 – Sala 314 – Niterói – Rio de Janeiro – CEP 24.220-070 para
deliberarem sobre o seguinte assunto:
*ÍTEM 1º - APROVAÇÃO PARA ASSUMIRMOS O TÉRMINO DAS OBRAS DO
PRÉDIO.
*ÍTEM 2º - ELEIÇÃO DE NOVA COMISSÃO DE REPRESENTANTES.
A “NÃO PRESENÇA A ESSA AGE” SERÁ CONSIDERADA DESISTÊNCIA TOTAL AO IMÓVEL QUE ESTÁ EM SEU NOME PERMITINDO QUE O MESMO SEJA
NEGOCIADO.
Convocação feita pelos Condôminos do
Condomínio o Edifício das Acácias
Falecimento
Aniversário

Falecimento

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

EXPEDIENTE

Noticiamos com pesar, o falecimento de Rubélio de Carvalho,
ocorrido no último dia 07.
"Filho" ilustre desta terra. Ex vereador e Comendador, Presidente do Lions Clube de São Lourenço.
Deixamos aqui registrado, os sinceros pesames a todos os
familiares, em especial a sua esposa Maria Tereza, suas filhas
Viiviane e Leticia, e também a seus irmãos.
Paz a sua alma!!!

"A morte não é nada, apenas passamos para o outro lado
do caminho..." (Sto. Agostinho)
A cidade de São Lourenço, recebeu na tarde do último dia
12, a triste noticia do falecimento de Suzana Paraguassu Vilella
Chaib.
Casada com Ricardo Chaib, deixa três filhos: Pedro, Helena
e a pequena Vitória.
Suzana, era funcionária do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, atuando na Secretaria da Vara Criminal, em nossa comarca.
Deixo aqui registrado meu abraço de solidariedade a seu
esposo, filhos, sua mãe e nossa querida amiga Joana Raquel,
seu pai Aroldo, suas irmãs Raquel e Karina, e demais familiares.
Que a misericórdia de Deus, seja o bálsamo necessário para
aliviar a dor da separação.
Nossas orações!!!

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra. Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo.
Jornalista Responsável: João Vicente Nogueira (MTB 18.220/MG). Diagramação: João Vicente Nogueira. Departamento Administrativo: Isabel Cristina de Paula
Dutra. Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra e Luciana Dutra. Assessor Jurídico: José Manoel Pereira. Distribuição: Júlio César de Paula Dutra.
Colaboradores: Anderson Joinha, Vera M. Gannam de Castro, Simone Gannam L. Ribeiro, Frei Felipe Gabriel Alves, Heloísa M. D. de Almeida, Filipe
Nacle Gannam, Pedro Jorge de Oliveira Netto, Mariana Dutra, José Celso Garcia, Prof. André, Beto Bacha, Dom Zeca, Mario Henrique Poli de Oliveira,
Monsenhor Jonas Abib, José Luiz Mendes, Padre Bruno César, Dr. Rodrigo C. Santos, Cecília Britto, Débora Centi, Rita Abbud.

Nosso grande amigo, Tenente Coronel Leonel Junqueira, comemorou no último dia 18, 103 anos de vida.
Vamos louvar a Deus por esta dádiva tão bonita, de celebrar
a vida.
Parabéns e muitas felicidades!!!
(Foto Crédito: Gislene Villela)

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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Ricardo de Mattos é eleito presidente
da Câmara Municipal de São Lourenço

Com a presença de
cerca de 150 pessoas no
Plenário Juscelino Kubistchek, a Câmara Municipal de São Lourenço elegeu, na 40.ª e última sessão ordinária do ano, o
vereador Ricardo de Mattos (PMN) para presidente. Ele recebeu sete de
13 votos. Suas funções
serão representar e administrar a Casa Legislativa e coordenar todas
as reuniões durante o ano
de 2018.
Ricardo de Mattos concorreu com Isac Ribeiro
(PRP), que foi votado por
seis vereadores. Ainda
se inscreveram para pleitear o cargo de presidente Evaldo Ambrósio (PROS)
e Paulo Gilson Chopinho
de Castro Ribeiro (PSC),
mas ambos retiraram a
candidatura logo no início da sessão.
Os outros três cargos

da Mesa Diretora também foram definidos na
noite desta segunda-feira. Com sete votos cada
um, Waldinei Alves Ferreira (PV) será o vice-presidente e Natanael Paulino de Oliveira (PPS), o
1.º secretário. Já Orlando da Silva Gomes (PRB)
continuará ocupando a
cadeira de 2.º secretário.
Nove vereadores foram
favoráveis à reeleição dele, o único que se candidatou para a assumir a
função.
Ricardo Luiz Nogueira
(PMDB) também concorreu ao cargo de vice-presidente e Renato Motta,
ao de 1.º secretário. Os
vereadores eleitos ocuparão a Mesa Diretora a
partir de fevereiro de
2018, quando se iniciará
o segundo ano da 49.ª
Legislatura da Câmara
Municipal de São Lourenço.

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

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

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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Governo de Minas Gerais anuncia
escala de pagamento do 13º salário
e repasse do ICMS aos municípios
Gratificação será escalonada em quatro parcelas e depósito do imposto feito na semana que vem
O Governo do Estado de Minas Gerais anunciou nesta quinta-feira (21/12) a escala de pagamento do 13º salário dos servidores públicos mineiros. A
gratificação será paga em quatro parcelas iguais nos meses
de janeiro, fevereiro, março e
abril de 2018, sempre no dia
19. Para servidores da segurança pública e saúde, serão duas
parcelas, conforme divulgado
anteriormente. No anúncio feito pelo secretário de Estado de
Governo, Odair Cunha, durante coletiva de imprensa no Palácio da Liberdade, também foi
garantido que os repasses do
Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS)
serão feitos aos municípios de
Minas até o fim da semana que
vem.
Odair Cunha ressaltou o esforço do Governo de Minas Gerais para realizar o pagamento
apesar de todas as dificuldades
financeiras enfrentadas. Segundo ele, “tudo o que podia ser
feito para cortar gastos de custeio e de pessoal foi feito ao
longo desses três anos, além
de melhorar a eficiência arrecadatória do Estado”.
“Todo compromisso do governo Fernando Pimentel é com
a manutenção do pagamento
dos salários dos servidores no

mês. Não é pouca coisa, porque isso significa 115% do que
nós arrecadamos de receita
própria. E nós estamos, ao longo desses três anos, garantindo
o pagamento, apesar do déficit
que nós recebemos de R$ 8 bilhões. Considerando isso, nós
temos buscado recursos extraordinários para garantir o equilíbrio das contas, viabilizando
o pagamento do 13° ao longo
desses três anos”, afirmou.
Ainda de acordo com o secretário de Governo, o Estado
garantiu o cumprimento do pagamento das segunda e terceira parcelas dos salários de novembro, conforme estabelecido no calendário. A segunda
parcela será depositada nesta
sexta-feira (22/12) e a terceira
na quinta-feira da semana que
vem (28/12). Odair também divulgou a escala para o mês de
janeiro. Os servidores receberão os vencimentos referentes
ao mês de dezembro nos dias
12, 23 e 30 de janeiro de 2018.
Críticas
Odair Cunha atribuiu o agravamento da situação financeira do Estado às gestões anteriores. “Nós não responsabilizamos o servidor de Minas Gerais por essa crise financeira.
Eles trabalham e tem direito

ao seu salário. Nós reconhecemos isso. Agora, é preciso que
o tamanho do Estado caiba dentro do recurso que o Estado arrecada. E eu estou dizendo para vocês que quem contratou
essas pessoas, quem aprovou
o plano de carreira dessas pessoas e as convocou para o serviço público não fez um bom
planejamento. E nós precisamos, hoje, dar conta de equalizar as contas do Estado com
essa realidade que nós não criamos”, frisou.
Foram estas decisões, ainda
segundo Odair Cunha, que provocaram o “inchaço da máquina”. “O governo passado triplicou o volume da folha de pagamentos sem melhorar os salários dos servidores da segurança pública. Não pagaram o
piso nacional dos professores,
apesar de terem triplicado o
volume de recursos colocados
à disposição da folha. O que
está claro é que a escolha, na
nossa opinião, foi equivocada”,
explicou.
O secretário também criticou a oposição por ter se articulado para impedir a votação,
na Câmara dos Deputados, do
projeto de lei que autoriza a
securitização da dívida ativa dos
Estados. Os recursos obtidos
com a antecipação da receita

são considerados fundamentais para o pagamento do salário adicional dos
ser vidores públicos de to dos os Estados.
Reunião
Paralelamente à coletiva de imprensa, os secretários de Estado de Planejamento e Gestão, Hel vécio Magalhães, e de Fazenda, José Afonso Bicalho; e o secretário adjunto de Governo, Francisco
Moreira, se reuniram com
representantes dos sindi catos de diversas categorias dos ser vidores públi cos mineiros para apresentar a proposta de pagamento. Helvécio Maga lhães reafirmou que a de -

cisão de pagar o 13º dos
ser vidores da Segurança
Pública, da Fhemig e da
Hemominas em duas parcelas está mantida. Metade do valor será depositada em 26 de dezembro
de 2017 e a outra metade
em 19 de janeiro do ano
que vem.
“Essa é a forma possível de saldar esse direito
dos ser vidores. Não temos
fluxo de caixa para pagar
em uma única parcela. A
decisão de pagar a segurança e os que trabalham
na emergência dos ser viços de saúde foi pensando no ponto de vista da
população. Não foi uma
vontade ou decisão política, foi para evitar o co-

lapso de ser viços essenciais”, destacou Helvécio
Magalhães.
ICMS
O secretário de Governo, Odair Cunha, afirmou
ainda que os repasses de
ICMS pendentes serão feitos aos municípios até o
fim da semana que vem.
“É uma demanda importante, vai colaborar também no equilíbrio das con tas dos nossos municípios
mineiros para que não haja uma crise sistêmica. Toda programação financei ra que a gente tem visa a
garantir que até o final
deste mês nos tenhamos
equalizado esse repasse”,
concluiu.
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Natal Feliz Alternativa e
Papai Noel do Sertão 2017

No último domingo (17) foi realizado no Centro de Convenções do Colégio Imaculado Coração de Maria a 17ª edição do Natal Feliz da Alternativa e Papai Noel
do Sertão. Foram mais de 600 presentes doados, tais como: cesta básica, brinquedos, dentre outros. A Rádio Alternativa agradece a todos que colaboraram.

FELIZ NATAL!
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