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Nestlé Waters vende a Água São Lourenço

A Nestlé Waters anunciou na última quarta-feira (28) que aceitou a proposta de Indaiá | Minalba, do Grupo Edson Queiroz, para adquirir seu negócio de águas no Brasil. A transação envolve as marcas locais São Lourenço® e Petrópolis®, e as fábricas localizadas nos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.
Nestlé Waters continuará presente no Brasil, pois Indaiá | Minalba produzirá e distribuirá a marca Nestlé Pureza Vital®, a partir de um acordo de licenciamento, e também terá a concessão de distribuição das marcas globais premium Perrier®, S. Pellegrino® e Acqua Panna®. A operação deverá ser submetida ao CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) nos próximos dias.
A Indaiá | Minalba está posicionada para continuar a fornecer hidratação saudável aos consumidores brasileiros e ao mesmo tempo permitirá que as marcas incluídas na transação continuem a crescer no país.
A Nestlé Brasil, presente há 97 anos no país, continua comprometida em focar seus investimentos em categorias nas quais tem a perspectiva de forte crescimento futuro e também naquelas em que já ocupa posições de liderança no Brasil, tais como Café, Confectionery, Lácteos, Nutrição, Petcare e novos segmentos como os Orgânicos.
Durante a negociação, Nestlé Waters sempre buscou preservar todos os postos de trabalho, o que foi prontamente aceito pela Indaiá | Minalba. Dessa forma, todos os colaboradores da
Nestlé Waters serão transferidos para a nova empresa e contribuirão para as estratégias de crescimento e aceleração dos negócios da Indaiá | Minalba no Brasil. As duas empresas estão comprometidas com uma transição bem-sucedida, de modo a não impactar os consumidores ou os pontos de venda.
Sobre Nestlé Waters
A Nestlé Waters – Companhia da Hidratação Saudável – criada em 1992, é a divisão de Águas do Grupo Nestlé. Está presente em mais de 150 países com mais de 49 marcas e 30.000 colaboradores. No Brasil, comercializa as marcas Nestlé Pureza Vital®, Petrópolis®, São Lourenço®, Perrier®, S.Pellegrino® e Acqua Panna®, sendo as três últimas importadas.
Sobre o Grupo Edson Queiroz
O Grupo Edson Queiroz é um conglomerado familiar fundado em 1951 e presente em várias regiões brasileiras com 182 filiais e 12.000 funcionários. Opera diversos negócios, tais como
gás butano, eletrodomésticos, tintas, agronegócio, comunicação e água mineral, com as marcas Indaiá | Minalba.
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escura do Supremo
EDITORIAL AA hora
concessão de um indulto não será apenas para Lula, mas
jornalismo@portalalternativa.com.br

A presidente do Supremo
Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia, veio a público, em
pronunciamento anteontem
na TV, para pedir “serenidade”. O apelo foi uma tentativa de acalmar os ânimos ante o clima de tensão envolvendo a sessão do Supremo
que analisará, hoje, o pedido
de habeas corpus do ex-presidente Lula da Silva. Embora
louvável, a iniciativa da ministra Cármen Lúcia tende a
ser tardia e inócua, pois quem
quer que se sinta contrariado
com a decisão do Supremo
não reconhecerá a legitimidade do resultado. E isso só
acontece porque o Supremo
não vem se dando ao respeito, especialmente no que concerne ao caso do ex-presidente Lula.
De nada adianta a ministra
Cármen Lúcia vir agora pedir
que “as diferenças ideológicas não sejam fonte de desordem social” nem declarar
que “problemas resolvem-se
garantindo-se a observância
da Constituição”, pois não é
com platitudes como essas,
por mais bem-intencionadas
que sejam, que se desarmam
espíritos exaltados nem muito menos se recobra a deferência perdida pelo Supremo.

A máxima Corte do País está
diante do grande desafio de
recuperar a dignidade, arruinada desde que se acocorou
perante Lula da Silva.
Não é uma tarefa trivial,
pois esse tribunal vem se esforçando para dar ao País a
impressão de que ali não vigora apenas uma Constituição,
a do Brasil, mas sim 11 “constituições”, cada uma criada
por um ministro. Para cada
caso, a depender dos interesses em jogo, que pouco têm
a ver com a seara do direito,
inventa-se uma interpretação
sob medida para aquele problema específico, desorientando os tribunais inferiores
e induzindo seus juízes a tomar decisões não conforme
uma jurisprudência – pois há
poucas sentenças recentes do
Supremo dignas desse nome
–, mas sim segundo suas próprias convicções. Assim, o ativismo político do Supremo é
replicado por todo o sistema,
gerando enorme insegurança
judiciária.
Há ministros do Supremo
que enxergam essa Babel hermenêutica com laivos de estranho romantismo. Luís Roberto Barroso, por exemplo,
manifestou recentemente a
ideia de que cabe ao Judiciá-

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Sorria sempre

Para viver a alegria é
necessário abrir-se ao
Espírito Santo
Costumo dizer aos meus
amigos: os problemas
são meus, mas o meu
rosto pertence aos outros. Confesso, não é fácil; é uma luta contínua.
Os sentimentos, muitas vezes, me traem. Porém, não desisto: os problemas são meus, preciso enfrentá-los e resolvê-los com a graça de
Deus, mas o meu rosto
é dos outros, e o mínimo que podemos oferecer aos nossos irmãos é

para todos os condenados em crimes de corrupção
rio, em geral, e ao Supremo,
em particular, “empurrar a
História” rumo a “avanços civilizatórios”. Discurso semelhante caracterizou as ideologias totalitárias do século
20, cujos líderes julgavam saber o que a História reservava à sociedade, cabendo a esta apenas aceitar as decisões
desses iluminados profetas
para acelerar o passo histórico na direção do futuro glorioso.
Barroso reconheceu que
houve um “aumento da discricionariedade dos juízes”,
mas isso se deu em razão do
fato de que, segundo ele, “o
Legislativo foi perdendo a capacidade de antever problemas da vida e dar soluções”.
Portanto, segundo esse raciocínio, nada mais natural que
os magistrados, de vez em
quando, legislem – em respeito a sabe-se lá que interesses.
Como resultado, o Supremo,
a despeito do que o formalismo de suas sessões e a linguagem empolada de seus
membros sugerem, tornou-se
terra em que prevalece o grito de quem pode mais.
Num ambiente assim, é claro que tipos como o sr. Lula
da Silva se sentem em casa.
Matreiro como ele só, o de-

miurgo de Garanhuns parece intuir que a lei não serve
para ele, pois sempre terá
o Supremo para interpretá-la a seu favor – razão pela
qual pode sair País afora a
fazer comícios fora de época, a insultar juízes, promotores e a imprensa e a enxovalhar a imagem do Brasil
no exterior sem que nada
lhe aconteça.
Quando disse confiar nas
“instâncias superiores”, Lula tinha certeza de que ali,
no Supremo, seu caso teria
tratamento político – porque, do ponto de vista jurídico, não cabiam mais dúvidas sobre sua culpa. Infelizmente, o petista pode ter
razão.
Diante disso, a Nação espera não ter que assistir hoje a um espetáculo que no
entanto todos temem – a
concessão de um indulto não
apenas para Lula, mas para
todos os condenados e réus
nos mais graves crimes de
corrupção que avassalaram
este país. Que tal maracutaia – que poderia receber
o nome de “princípio Lula”
– não seja o desfecho que
sugerem obscuras conversas
de bastidores de políticos
sem voto. (Estadão)

VERA GANNAM

Maria Nossa Mãe

Maria e a Eucaristia

Em Medjugórie, todas
as mensagens concorrem
para nos centrar na Eucaristia, em Jesus Vivo.
Nossa Senhora pede que
façamos da Missa nossa
vida (de abril de 1998),
que vivamos a missa todos os dias se as circunstâncias o permitirem.
“A missa não pode ser
substituída por nada”, diz
Ela. Mas também: “São
muitos a vir regularmente (à missa), mesmo se
está fazendo mal tempo,
porque me querem bem
e desejam manifestar seu
amor. Peço-lhes para demonstrarem seu amor
com a vinda à Missa; o
Senhor os recompensará
largamente”.
“Convido-os a uma oração mais ativa e a frequência à Missa. Desejo que
cada uma de sua missa
seja uma experiência de
Deus”. (Mensagens frequentemente citadas pelos videntes).
Em todos os dias do
ano, a Igreja celebra a Eucaristia que é oferecida
a Deus em sacrifício e louvor, a nós é distribuída
em alimento, e nos tabero nosso sorriso. Para vi- náculos é conservada a
ver a alegria é necessá- fim de que Cristo, presenrio abrir-se ao Espírito
Santo, que renova o nosso interior e transforma
os nossos sentimentos.
Acima de tudo, é preciso querer possuir essa
alegria. Trata-se de uma
decisão; e somente depois de nos decidirmos
Deus entrará com a Sua
graça.
Deus o abençoe!
Seu irmão,
Monsenhor Jonas Abib
Fundador da Comunidade Canção Nova

te no Sacramento, seja o
centro e o sustentáculo
de nossa vida.
Maria é a Mãe da Eucaristia e como Mãe, Ela
está sempre junto de seu
Filho Amado: “Onde Jesus está presente, Eu também lá estou. Junto de
cada Sacrário está também a presença extasiada
e jubilosa de nossa Mãe
do Céu”.
Maria nos leva Jesus
Eucarístico: “Sobre tudo
atraio-vos suavemente
para junto da divina pessoa de meu Filho Jesus
presente, como no Céu,
no Sacramento da Eucaristia. Aprenderei cada
vez mais de Mim o gosto
da oração. Oração de adoração, de ação de graças,
de recuperação”.
“Adorai-o comigo, comigo enchei-o de amor,
comigo consolai-o, comigo agradecei-lhe, comigo
reparai as ofensas, o gelo e a grande indiferença
de que é vítima”.
Agradeçamos ao Senhor
pelo dom da Eucaristia.
Agradeçamos por Ele se
fazer nosso alimento, nos
fortalecendo na caminhada de vida e nos preparando para vivermos eternamente com Ele, no céu.
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SIMONE GANNAM
Falando ao Coração

sigannam@yahoo.com.br

Não vos deixeis tomar
pelo desânimo
Esta é a ordem do dia: Não
vos deixeis tomar pelo desânimo.
É preciso coragem para viver cada dia com todos os novos desafios que ele nos reserva.
Basta de levantarmos da cama já cansados, como se estivéssemos indo para o abatedouro.
Fomos criados para a vida
e não para a morte, para a alegria e não para a tristeza.
Somos seres da paz e não
da guerra.
Nossa maior luta deve ser
para manter a harmonia ao nosso redor.
Vamos arregaçar as mangas
pelas causas nobres, que são
muitas, embora pareçam poucas.
Vamos avançar e pensar mais
profundo.
Vamos concentrar nossas
energias naquilo que não é supérfluo.
Não vamos correr o risco de
nos dedicarmos aquilo que passa e ignorarmos o que jamais
deveria acabar.
Não busquemos longe o que
está tão perto.
Não pretendamos realizar o
impossível, façamos antes o

necessário.
Ao invés de enxergar o que
nos falta, valorizemos aquilo
que já possuímos.
Aprendamos a olhar o lado
positivo de todas as coisas.
Vejamos raios de luz onde
tudo parece escuro.
Amemos cada um que se colocar diante de nós, apesar de
todas as suas imperfeições.
Realizemos com afinco todas as pequenas tarefas que
precisarmos executar, dando a
elas a importância que daríamos a grandes projetos.
Fechemos o ouvido e o coração às más notícias, às intrigas, às palavras rancorosas e
às críticas destrutivas.
Tentemos unir o que parece
despedaçado.
Sejamos arautos de boas novas quando formos surpreendidos por mais alguma tragédia.
Nademos contra a correnteza que quer nos convencer
de que tudo está perdido.
Como guerreiros, cumpramos a ordem do dia:
Não vos deixes levar pelo
desânimo!
ro

Simone Gannam Lage Ribei-

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

DICAS E TRUQUES
DE MAQUIAGEM

Para aumentar a duração do
batom, aplique uma fina camada de pó compacto ou base antes de aplicá-lo. Eles formam
um fundo neutro que vai segurar a cor por mais tempo e deixá-la mais fiel à cor da embalagem.
Para garantir uma pele polida e radiante aplique sombra
clara como iluminador nos pontos de luz do rosto. Mas o segredo é um brilho sutil. Nas fotos você irá notar as maravilhas
de iluminar os pontos certos.
Para que suas sobrancelhas
fiquem certinhas e no lugar o
dia inteiro, aplique um pouco
de gel para sobrancelhas em
cada uma delas.
Para garantir uma make linda e rápida, aplique sombra
clara, que funcionará como iluminador, no canto interno dos
olhos. Passe lápis preto na par-

te interna da pálpebra superior
e capriche na máscara para cílios. Um olhar poderoso e lindo!
Para ter uma boca de Angelina Jolie faça o contorno dos
lábios com um lápis da cor da
sua pele, esfume e depois preencha os lábios com o batom.
Para dar um ar saudável e
leve na make, aplique um blush
líquido nas maçãs do rosto.
Para remover completamente a sua máscara de cílios preferida, utilize um demaquilante bifásico a base de óleo, que
retira até os mais resistentes
produtos.
Para eliminar o aspecto rachado dos lábios e garantir uma
boca aveludada, faça uma esfoliação semanal com uma máscara labial e a seguir aplique
um hidratante labial.
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Vereadores enviam requerimento à Prefeitura sobre a
possível implantação de um Centro Cultural na Escola
Municipal Melo Viana
A sessão desta segunda-feira (02.04) foi marcada pela aprovação do requerimento 31/2018,
que pede esclarecimentos à
Prefeitura sobre a possibilidade de tornar a Escola Municipal Melo Viana em um Centro
Cultural. O texto é de autoria
de Waldinei Alves Ferreira (PV).
Há alguns dias, a informação
tem sido veiculada nas redes
sociais, mas não houve confirmações.
“Professores e pais de alunos da instituição me procuraram e perguntaram se realmente a escola iria virar um centro
cultural, então eu decidi apresentar o requerimento para podermos trabalhar em cima de
fatos”, afirmou Waldinei. O debate entre os vereadores durou mais de meia hora. O Poder

Executivo tem quinze dias para
enviar a resposta, que será lida
durante sessão ordinária da Câmara Municipal.
Outro requerimento
aprovado nesta segunda questiona a Prefeitura sobre o retorno de um Assistente Social
no CAPS. Segundo o documento apresentado pelo vereador
Rodrigo Martins de Carvalho
(PSB), a instituição está há três
meses funcionando sem esse
profissional.
Durante a reunião, os
vereadores ainda votaram nos
membros da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio,
Cultura, Esporte e Lazer. Foram
eleitos Helson de Jesus Salgado (PPS - presidente), Renato
Motta (PT do B) e Waldinei Alves Ferreira (PV).

Prefeito recebe representantes do grupo
Edson Queiroz e Nestlé e destaca suas
perspectivas sobre o Parque das Águas

DOM ZECA
A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Bebê da semana

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

EXPEDIENTE

Samuel Bueno Guedes, é nosso Bebê da Semana.
Samuel nasceu no dia 01/01/2017, e é filho de Samile Gomes Bueno e Douglas Thadeu Guedes.
Nosso abraço carinhoso ao principezinho Samuel!!!

O prefeito municipal Leonardo de Barros Sanches recebeu
em seu gabinete, na manhã
desta quarta-feira (28), representantes da diretoria do Grupo Edson Queiroz e Nestlé Waters para uma reunião a respeito da venda da empresa de
águas. O assunto foi tratado
primeiramente com o prefeito,
antes mesmo do anúncio oficial das duas empresas.
Durante o encontro, a Nestlé informou que aceitou a proposta de Indaiá | Minalba, do
Grupo Edson Queiroz, para adquirir seu negócio de águas no
Brasil. Sendo assim, o prefeito
fez questão de destacar a importância da manutenção e cuidado com o Parque das Águas,
o principal ponto turístico da
cidade. A empresa Indaiá | Minalba demonstrou estar disposta a cooperar na manutenção
e em futuras parcerias para a
preservação do local.
Outra preocupação ressaltada pelo gestor municipal foi
a manutenção do quadro de
funcionários, o que já havia sido tratado entre as duas empresas. Dessa forma, todos os
colaboradores da Nestlé Waters serão transferidos para a
nova empresa.

São Lourenço Jornal
Rua Alzira Candal, 100 - Pq. Olímpico - São Lourenço
Tel: (35) 3332-8484
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Comissão de Proteção aos Animais levanta demandas do
município e discute criação de uma legislação específica
A Comissão de Proteção aos Animais da Câmara Municipal de São Lourenço se reuniu com representantes governamentais e da sociedade civil
nesta segunda-feira (02.04).
Os vereadores Helson de
Jesus Salgado, Rodrigo
Martins de Carvalho e Waldinei Alves Ferreira levantaram, junto a eles, as demandas mais urgentes da
cidade, como a reforma
do canil, com a construção de um novo gatil e a
elaboração de um código
de zoonoses.
Participaram da reunião
com os vereadores o comandante do Grupo de
Polícia Militar do Meio
Ambiente de São Lourenço, Roner Sebastião Mângia, a integrante da Oscip
Gaia, Celina Alves de Sousa, o secretário de Gover-

no da Prefeitura, Daniel
Donato, a veterinária e coordenadora de zoonoses,
Thaís Nakaoka, e assessora de zoonoses do Canil
Municipal e vice-presidente da Gaia, Alcione Souza.
Os representantes enviaram um plano de vigilância em saúde e a planta para a reforma do Canil
Municipal para os vereadores, que se comprometeram em avaliar os documentos e a ajudar na
captação de recursos, caso necessário. Outra reunião será realizada dentro
de um mês e meio, com
o objetivo de discutir uma
legislação municipal que
auxilie no combate aos
maus tratos de animais e
preveja algumas questões
ambientais, como ações
de conscientização e aplicação de advertências e
multas.

Nestlé anuncia que deixará a gestão do Parque das Águas
para Indaiá Minalba durante visita à Câmara de São Lourenço
O Parque das Águas de São
Lourenço, cuja concessão era
da Nestlé, passará a ser administrado pelo Grupo Edson
Queiroz, detentor das marcas Indaiá e Minalba. Representantes das duas empresas
estiveram na manhã desta
quarta-feira (28.03) na Câmara Municipal e fizeram um
comunicado oficial ao presidente Ricardo de Mattos
(PMN). A previsão é que a
mudança na direção do maior
ponto turístico da cidade
aconteça até o dia 01º de julho deste ano.
Eles ainda anunciaram que
toda a operação de águas da
Nestlé no Brasil foi adquirida
pelo Grupo Edson Queiroz.
Com isso, a empresa também
irá engarrafar e vender as
águas minerais de São Lourenço. , “Ainda vamos colher
informações, conversar e estudar se implementaremos
mudanças”, afirmou Ruy do
Ceará Filho, gerente de Re-

lações Institucionais do conglomerado, que tem sede em
Fortaleza.
O presidente da Casa Legislativa destacou a importância da preservação do Parque e da manutenção regular
do espaço para fomentar o
turismo na cidade: “Nossas
águas são o bem mais precioso do nosso municípioe é

preciso cuidar e combater a
escassez. Contamos com o
compromisso do Grupo Edson Queiroz nessa questão e
esperamos ter um Parque com
cada vez mais atrativos e muito bem conservado”. A Nestlé garantiu que nenhum funcionário de São Lourenço será demitido.

HOTEL GUANABARA (SÃO LOURENÇO) SA
AVENIDA: GETÚLIO VARGAS N.º 423 – CENTRO
SÃO LOURENÇO – MINAS GERAIS
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
AVISO DE CONVOCAÇÃO
1Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social à Avenida Getúlio
Vargas n.º 423 em São Lourenço – MG, os documentos a que refere o Artigo 133 da Lei n.º
6404/76.
2Ficam os senhores acionistas convocados para as Assembléia Geral Ordinária que será realizada no dia 24 de abril de 2018 às 09:00 h. (nove horas), na sede social a fim deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a)
Discussão e votação do relatório da administração, Demonstrações Financeiras e Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2017.
b)
Eleição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal para o exercício de 2018 bem
como fixação dos respectivos honorários.
c)
Consequente reforma dos Estatutos Sociais.
d)
Assuntos de interesse geral da Sociedade.
São Lourenço(MG),14 de Março de 2018.
Carmen Sabra Barcia
Diretora Presidenta

EDITAL DE LOTEAMENTO – Pelo presente Edital, torno público em cumprimento ao Artigo 19 da Lei 6.766/79, que “SL 1 INCORPORADORA LTDA”, inscrita no CNPJ nº 21.199.579/0001-33, sediada na Rua Presidente Antônio Carlos, nº 770, apto 1102, centro, Varginha/MG, depositou nesta Serventia em
15.02.2018, protocolo nº 85.106, toda documentação para registro do LOTEAMENTO “RESIDENCIAL RESERVA DA SERRA” situado nesta cidade, designado
pela inscrição cadastral nº 07.55.001.001, sendo que o mesmo foi aprovado
pelo Município de São Lourenço – MG em 04/09/2017. O imóvel objeto do
mesmo encontra-se devidamente registrado na matrícula 29.609 do Livro 02,
de Registro Geral. O loteamento será composto de 284 unidades : 75.250m²
- 54,68%; Áreas Públicas: 62.377,00m² - 45,32%; Sistema Viário: 24.694,90
m² - 17,94%; Áreas Institucionais: 7.091,00 m² - 5,15%; Áreas Verdes: 27.744,05m²
- 20,16%; Faixas de Servidão: 2.847,00m² - 2,07m² - Área Total: 137.627,00
m² - 100%. Decorrido o prazo de 15 (quinze dias) a contar da terceira e última
publicação do presente, em Órgão de 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 02 de
março de 2018. O Oficial Interino – Júlio César Círio Nogueira.
JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA
O OFICIAL INTERINO
EDITAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL
PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO DE 2018
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com as Federações
Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1.971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical Rural – CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o
art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural, com ou sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade
econômica rural, enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do
artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento
das Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício de 2018, em
conformidade com o disposto no Decreto-lei 1.166/71 e nos artigos 578 e seguintes da CLT O
recolhimento da CSR ocorre até o dia 22 de maio de 2018, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. As guias foram emitidas com base
nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do Brasil SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas respectivas Declarações, com
amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, e o 8º
Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de extravio ou
de não recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte poderá solicitar
a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da Agricultura do Estado onde tem domicílio,
até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada,
diretamente, pela internet, no site da CNA: www.cnabrasil.org.br. Qualquer questionamento
relacionado à Contribuição Sindical Rural - CSR poderá ser encaminhado, por escrito, à sede
da CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, Cep:
70.830-021 ou da Federação da Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviado via internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela Confederação
da Agricultura e Pecuária do Brasil–CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.
Brasília, ______ de _____ de 2018.
João Martins da Silva Júnior
Presidente da Confederação
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Prefeitura realiza cerimônia em comemoração
ao aniversário da cidade

A solenidade em comemoração aos 91 anos de São
Lourenço, tradicionalmente,
aconteceu no dia 01 de abril,
às 8h, no Paço Municipal e
contou com a presença de
autoridades civis e militares.
O hasteamento das bandeiras do Brasil, Minas Gerais e São Lourenço foram
realizadas pelo Prefeito Leonardo de Barros Sanches,
pelo Major da Polícia Militar
Andreílson Josué dos Santos
e pelo Vereador Natanael
Paulino de Oliveira, respectivamente nesta ordem. A
Sociedade Musical Antônio
de Lorenzo foi quem executou o Hino Nacional, sob a
regência do Maestro Joaquim
Corrêa.
O Prefeito Leonardo de
Barros Sanches em seu discurso, falou sobre a valori-

zação da população deixando a mensagem para que cada cidadão esteja unido na
construção diária de uma cidade melhor, com valores
sólidos, na certeza de muito
trabalho e dedicação. Falou
também sobre seu esforço
como gestor, buscando acertar e servir melhor a todos.
“São Lourenço precisa que
lutemos muito pela saúde,
infraestrutura, pela ação social, pelo emprego e renda.
Ainda temos muito o que fazer, e vamos fazer com muito empenho e dedicação.”
Este ano, dando continuidade às comemorações da
nona década do município,
a Diretoria de Cultura promoveu a entrega dos selos
“90 anos, 90 Histórias” para
as autoridades presentes na
solenidade. Criado em 2017,

o selo é um símbolo representativo, uma homenagem.
No dia 21 de abril, uma nova entrega de selos será realizada para os professores
que também fazem parte da
história do município.
Receberam o selo o Prefeito Leonardo Sanches; os
Vereadores Ricardo de Mattos (representado por Heloísa Mattos); Renato Mota;
Helson Salgado; Paulo Gilson
Chopinho; Rodrigo Carvalho;
Natanael de Oliveira; Major
da Polícia Militar Andreílson
Josué dos Santos; 2º Tenente BM Cláudio Pereira Domingos e o Subtenente Jardim TG- 04-024.
A cerimônia contou com
a presença das tropas militares dos Bombeiros, Presídio e Tiro de Guerra, bem
como representantes do Grupo de Escoteiros de São Lourenço.

São Lourenço vai receber a etapa Microrregional
dos Jogos Escolares de Minas Gerais/2018

A segunda etapa dos Jogos
Escolares é a microrregional e
são cerca de 2000 escolas e 36.000
estudantes-atletas participantes.
A competição acontece em 49
sedes de várias regiões do Estado, e São Lourenço é uma delas.
No período de 17 a 22 de abril,
47 escolas, representando 22
municípios da região, competem
nas modalidades de basquete,
futsal, handebol, vôlei e xadrez.
Os municípios participantes da
etapa microrregional em São Lourenço são: Aiuruoca, Alagoa, Baependi, Bocaina de Minas, Carvalhos, Caxambu, Conceição do
Rio Verde, Cruzília, Itamonte, Itanhandu, Jesuânia, Liberdade,
Minduri, Olímpio Noronha, Passa Quatro, Pouso Alto, São Lourenço, São Sebastião do Rio Verde, São Thomé das Letras, Seritinga, Serranos e Soledade de
Minas.

O Minas Esportiva/Jogos Escolares de Minas Gerais - JEMG
é o maior e o mais importante
programa esportivo-social do Estado. Participam do JEMG estudantes-atletas do ensino fundamental e médio dos 853 municípios mineiros. As modalidades
disponíveis no JEMG/2018 são:
atletismo, atletismo PCD, badminton, basquete, bocha, ciclismo, futsal, futebol de 5 (masculino), futebol de 7 (masculino),
ginástica rítmica (feminino), goalball, handebol, judô, judô PCD,
luta olímpica, natação, natação
PCD, peteca, tênis de mesa, tênis de mesa PCD, tênis em cadeira de rodas, voleibol, voleibol
de praia, voleibol sentado e xadrez, nos naipes masculino e feminino.
Mais informações (31) 25127336 ou pelo site jogosescolares.
esportes.mg.gov.br
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São Lourenço não registrou nenhum caso de Febre Amarela
Apesar do Estado de Minas Gerais fazer parte da
área de risco para a Febre
Amarela, a cidade de São
Lourenço não apresentou
nenhum caso da doença.
Em março/2017 foi encontrado um macaco morto
a cerca de 1Km do portal
da cidade, contudo, o animal foi levado para análise e descartada a presença do vírus.
Dessa forma, reforçamos
para toda a população que
a forma mais eficaz de prevenção ainda é a vacinação. Quem se imunizou,
deve procurar uma unidade vacinadora mais próxima da sua casa. Caso seja
encontrado algum macaco/mico sagüi morto ou
doente, a orientação é entrar contato imediatamente com a Vigilância Epide-

miológica pelos telefones
3332-1535 ou celular de
plantão 9.9124-1965, para que ocorra coleta do
material em tempo hábil
de análise.
Confira as Unidades Vacinadoras e horários de
aplicação:
UBS Nossa Senhora de
Lourdes - 2ª,4ª,5ª e 6ª feira de 08:00 às 12:00 e 3ª
feira de 12:30 às 16:30
UBS Biquinha - 2ª a 6ª
feira 08:00 às 11:00 e
13:00às 16:30
UBS Carioca - 2ª a 6ª
feira 8:00 às 09:00 e 13:00
às 16:00
UBS São Lourenço Velho - 2ª a 6 ª feira 08:00
às 11:00 e 13:00 às 16:30
UBS Porta do Céu - 08:00
às 16:30
Policlínica - 08:00 às
16:30

Governador Fernando Pimentel entrega
50 veículos para prefeituras mineiras
Ao todo, 37 municípios foram contemplados com ambulâncias, minivans e automóveis convencionais; entrega é resultado de emendas parlamentares

O governador Fernando Pimentel entregou nesta sexta-feira (6/4), no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte,
50 veículos para 37 municípios
mineiros. Entre eles, estão ambulâncias, minivans de sete lugares e automóveis convencionais. Ao todo, foram investidos
R$ 3,4 milhões para a compra
dos veículos. Os recursos são

provenientes de emendas parlamentares de deputados estaduais mineiros.
Em seu pronunciamento,
Fernando Pimentel ressaltou a
estratégia do governo em priorizar ações que tenham impacto direto na vida da população.
“A entrega desses veículos, para quem não conhece Minas
Gerais, pode achar que é pou-

ca coisa e que não resolve nada. Não resolve para quem está longe, dentro do gabinete
com ar condicionado. Mas, para quem está lá, com o pé na
lama, precisando de um veículo novo para transportar um
paciente, resolve muito”, afirmou o governador.
Pimentel também destacou
as prioridades feitas pela ad-

São Lourenço Jornal
Rua Alzira Candal, 100 - Pq. Olímpico - São Lourenço
Tel: (35) 3332-8484
Entre em contato com a nossa Redação e dê sua sugestão de pauta

ministração estadual. “Esse é
um governo que fez esse tipo
de escolha. Resolvemos governar o Estado voltados para as
necessidades reais da população e não fechados dentro de
gabinetes, e não sonhando em
construir prédio luxuoso lá na
estrada de Confins. Isso não é
conosco, isso é o passado. Nós
vamos enfrentar as dificuldades junto com vocês nas prefeituras, junto com os representantes legítimos dos municípios e, pouco a pouco, vamos
superando as dificuldades”,
afirmou.
O governador frisou, ainda,
o ambiente de harmonia vivido
no estado, que tem permitido
avançar no desenvolvimento
das políticas públicas. “Isso mostra que Minas está no caminho
certo. Para além de todas as
dificuldades, de todas as crises,
de todas as vicissitudes da vida
política hoje no Brasil, nós es-

tamos superando isso com muito trabalho, com muito equilíbrio e com muita harmonia, que
nós temos hoje com a Assembleia Legislativa, com o Poder
Judiciário, e que você olha para os outros estados e não vê.
Mas aqui em Minas é assim,
você não vê esse bate-boca entre os poderes. Aqui é equilíbrio, é trabalho, é compreensão, é tolerância, da mesma
forma que nós temos nos relacionado com os municípios”,
finalizou.
Os veículos foram doados
por meio das secretarias de Estado de Governo (Segov) e Saúde (SES). O deputado estadual
Agostinho Patrus também valorizou a parceria entre a Assembleia e o governo do Estado. “Os prefeitos vivem momentos de dificuldades, então
temos de valorizar essa relação
na esperança de um trabalho

conjunto entre os deputados
estaduais, o governo e as prefeituras”, afirmou.
O prefeito de Jesuânia, José
Donizette Nogueira, ressaltou
a importância do veículo para
o município. “Essa ambulância
vai nos ajudar a cuidar da saúde da nossa população, oferecendo um transporte de qualidade. Temos que agradecer o
empenho de todos e cuidar do
nosso patrimônio”, disse.
Também participaram do
evento os secretários de Estado de Governo, Odair Cunha;
de Transporte e Obras Públicas,
Murilo Valadares; de Desenvolvimento e Integração do Norte
de Minas, Epaminondas Pires
de Miranda; além dos deputados estaduais Hely Tarquínio,
Mário Henrique Caixa, prefeitos e representantes das prefeituras. (Texto: Agência Minas
Gerais)

Câmara Municipal participa de reunião sobre
situação de moradores de rua em São Lourenço
A Câmara de São Lourenço
participou na manhã desta sexta-feira (06.04) de uma reunião
na Prefeitura para debater questões ligadas aos moradores de
rua. Estiveram presentes no
encontro o chefe do Poder Executivo, Leonardo Barros Sanches, e membros da CDL, CREAS, Saúde Mental, Polícia Militar e secretarias municipais
de Desenvolvimento Social e
de Governo, além da Secretaria de Estado de Trabalho e De-

senvolvimento Social (regional
Varginha). A Casa Legislativa
foi representada pelo vereador
Waldinei Alves Ferreira (PV).
Durante a reunião, a
Secretaria de Desenvolvimento Social de São Lourenço e o
CREAS explicaram o funcionamento da rede de amparo aos
moradores de rua, como a abordagem é feita e qual é a assistência oferecida a eles. Segundo os funcionários, o trabalho
vem se intensificando, mas é
necessário o apoio da popula-

ção e de diversas instituições,
já que a situação envolve questões sociais e de saúde, além
das de segurança.
A Câmara de São Lourenço se colocou à disposição
para manter o diálogo com os
demais órgãos e instituições.
Também se prontificou em analisar quaisquer pedidos relacionados à criação de leis municipais. Outras reuniões sobre
o assunto devem ser marcadas
nas próximas semanas.
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