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Leia entrevita
com Dr. Gabriel Dias
Pereira Filho, Diretor
do Hospital de São
Lourenço (pág 03)

Crise no Hospital
de São Lourenço

O Hospital de São Lourenço se encontra hoje em uma situação financeira desfavorável, o que implica em diversos outros problemas como
atendimento precário, falta de estrutura para casos de emergência, além do atraso no pagamento dos médicos. (pág 05)

Indignação

Trânsito

Pedestres X
Motoristas
Com o objetivo de garantir mais
segurança aos pedestres, estão sendo construídas faixas elevadas em
diversos pontos da cidade. Moradores e turistas ainda estão se acostumando com esta nova forma de
atravessar, assim como os motoristas que precisam tomar cuidado e
diminuir a velocidade. (pág 06)

Piso do calçadão
precisa de
cuidados

A falta de manutenção das pedras portuguesas fixadas no piso do
Calçadão Dr. Silvério Sanches Neto,
em frente ao Parque das Águas no
centro da cidade, está sendo alvo
de diversas reclamações de frequentadores do local. (pág 04)

Esgoto em São
Lourenço

Atenção Motoristas:
Fique atento: Começa
Detran começa a fiscalizar em Julho a liberação do
placas de final 1,2 e 3 (pág 04) Abono Salarial (pág 03)

O Sistema de Esgotamento Sanitário é composto de redes coletoras, coletores troncos, interceptores, emissários, estações de elevatórias (bombeamento) que coletam e conduzem os esgotos até
estações de tratamento... (pág 09)
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EDITORIAL
No dia 01 de Julhode 1994
nascia uma nova moeda: o
Real. Implantada pelo então
Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, o objetivo principal da mudança
era conter os altos índices de
inflação da época. As variações mensais de preços eram
exorbitantes e chegavam a
82,39% de acordo com dados do IBGE. Em termos de
comparação, o índice de acumulado deste ano até Maio
foi de 3,33%,ou seja, graças
ao plano Real a economia foi
controlada.
Trabalhadores assalariados
eram quem mais sofriam na
época. As donas de casa faziam suas compras nos supermercado em um dia, no outro,
já não conseguiam comprar
nem metade do que tinham
adquirido, pois seu dinheiro já
não tinha o mesmo valor.
Qual a solução? Estocar. Era
comum comprar dezenas de
pacotes de arroz e feijão para garantir o preço naquele
dia, para desespero dos assalariados que precisavam fazer render seu ordenado até
o final do mês. Para ser ter
uma ideia do descontrole financeiro da época, de 1981
e, diante o Brasil teve seis moedas diferentes e dezesseis
Ministros da Fazenda.
Sendo assim, o Plano Real trouxe a estabilização da
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“E o tempo passou...”

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

Mudar para crescer

economia, o que permitiu
avanços consideráveis como
a formalização do mercado
de trabalho e a diminuição
da desigualdade social.
Mas como nem tudo são
flores, apesar da estabilida-

JOSÉ LUIZ MENDES
Deixa eu Falar

Esta semana, fomos até o centro da cidade para saber
como os comerciantes estão fazendo na hora dos jogos da
seleção brasileira na Copa.

Seu comércio funciona na hora dos jogos?
Cristiane Greca Vieira- Loja Cacau Show
“Estamos liberandouma hora antes do jogo e não reabrimos depois. Temos que entrar no clima da Copa já que não
temos como prender os funcionários aqui. Mas isso está
prejudicando muito as vendas, pois é um dia perdido”.
Marco Aurélio –Loja Costa Brava
“Temos que participar da Copa. Acredito que as pessoas estão com seu tempo voltado somente para o jogo naquele momento, e não vão procurar o comércio. Mas após
os jogos reabrimos, pois penso naquele turista que acabou
de chegar à cidade e precisa irao comércio fazer compras.”.
Vik –Joalheiro
“Estou fechando meu comércio em todos os jogos do
Brasil. Acredito que na hora do jogo não tem movimento
na cidade. Além disso, tenho medo de assalto e só reabrono outro dia”.

de, a economia brasileira ainda tem diversos desafios,
como desigualdade social
que ainda é evidente e a carência no campo da educação e saúde.
Hoje, o país precisa de re-

formas estruturais para ter
um novo impulso econômico. É fato que a implantação
do Real foi um passo importante, mas ainda há muito trabalho pela frente. 2014 é ano
de eleição, fique atento.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Rezar, rezar, rezar
Em Medjugorie, Nossa Senhora tem se manifestado
há mais de 33 anos, a cada
mês, no dia 25, trazendo
mensagens que nos apontam rumos e direções que
devemos seguir para sermos felizes. Sabemos que,
desde o início de suas aparições, seus insistentes pedidos giram em torno de
uma palavra: oração!
Se houvesse algo melhor
ou mais produtivo e essencial para crescermos na fé,
na esperança e no amor certamente Ela nos pediria. Se
existisse alguma coisa mais
eficiente para dar-nos paz
e alegria, Ela, com certeza
haveria de nos dizer... Mas,
o que temos observado ao
longo desses 33 anos é que
Nossa Senhora continua nos
pedindo: rezem, rezem, rezem! A chave, o segredo das
mensagens de nossa Mãe
está, exatamente, nessa palavra: Rezem!
Com a oração estamos
em permanente contato
com o Céu. Estar ligado ao
Céu é como uma necessidade premente, a que de-

vem aspirar todos aqueles
que desejam ter paz e ser
felizes, já neste mundo.
Por que rezar?
- Os que rezam fazem mais
pelo mundo do que os que
combatem, e, se o mundo vai
mal é porque há mais batalhasdoqueorações.(Cortez).
- Se não rezamos bastante, somos responsáveis por
todo o bem que poderíamos ter feito pela oração e
não fizemos! Tremenda responsabilidade! (Charles de
Foucauld).
- A oração é uma arma
invencível. A oração é como uma Rainha, que pode
comparecer a qualquer momento diante do Rei, e obter tudo quanto pede. (Santa Terezinha).
- Se não perdi a paz do
coração, apesar de todas as
provações é que esta paz
vem da oração. Pode-se viver alguns dias sem comida, mas não sem rezar.
(Mahatma Gandhi).
Rezar, rezar, rezar, como
nos pede Nossa Senhora e
muitas mudanças ocorrerão em nossa vida!

Somos avessos às mudanças. Queremos as
coisas sempre do mesmo jeito, as pessoas
sempre no mesmo lugar, as situações como
sempre estiveram. Queremos certezas e definições e as queremos
“para ontem”, com urgência e com garantias
de estabilidade.
Entretanto, a vida nunca foi e nunca será assim: um conjunto fechado de hipóteses devidamente comprovadas
e tidas como únicas e
imutáveis. Precisamos
aprender que a beleza
da vida está justamente onde menos esperamos: nas mudanças, nas
novidades, nas possibilidades que se abrem
diante de nós a cada instante.
A hora da certeza absoluta é algo que nunca chegará. A dúvida é
a eterna amiga de to-

das as horas. O que temos é apenas o agora
e uma probabilidade de
amanhã que pode ou
não se concretizar. Por
mais duro que seja aceitar as mudanças , elas
fazem parte da vida e,
se bem vividas, podem
nos levar a um crescimento jamais imaginado. É certo que as mudanças exigem muito
de nós, pois, de repente, somos obrigamos a
sair de nosso comodismo e apatia e buscar
outros caminhos que
nos exigirão mais. No
entanto, basta nos abrirmos verdadeiramente
para experimentarmos
o quanto as reticências
e interrogações são mais
importantes que qualquer ponto final.
Vamos rever nossos
conceitos : Mudar é crescer. Boas mudanças pra
mim, pra você, pra todos nós!

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

O cristão precisa
viver de esperança
O inimigo faz de tudo para que não olhemos para frente, para
que não falemos dos
fins dos tempos. Mas
a Palavra de Deus é clara, não apenas no Apocalipse, pois mesmo São
Pedro, já na sua segunda pregação aos Tessalonicenses, fala da vinda gloriosa de Jesus e
da transformação de
todas as coisas.
São Paulo dizia: “vivam nessa esperança”
; mesmo falando a cristãos iniciantes, já anunciava a esperança da
vinda gloriosa de Jesus.
É por isso que toda a
Igreja pode dizer a todo
momento que acontece uma Missa: “Anunciamos, Senhor, a Vossa
Morte e proclamamos

a Vossa Ressurreição.
Vinde, Senhor Jesus!”. E
logo antes da comunhão:
“Enquanto, vivendo a
esperança, aguardamos
a vinda gloriosa do Cristo Salvador”.
A Canção Nova vai
continuar proclamando tudo isso.
Seremos cristãos problemáticos se não tivermos esperança, se
não olharmos para frente. O cristão, e todo homem, precisa viver de
esperança. Se perdermos o objetivo, morreremos física e espiritualmente. Deus quer a
nossa vida, por isso nos
diz: “coragem”.
Obrigado, Senhor, porque é o Espírito Santo
quem nos dá essa esperança.

CASA DO JARDIM – AMOR E DOAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Presidente da Casa do Jardim – Amor e Doação, no
uso de suas atribuições e na forma do Estatuto em vigor,
convoca os associados quites com a Tesouraria a comparecerem no dia 18 de Julho de 2014, na sua sede à Rua
São Lourenço s/nº, às 19:30 horas, em primeira convocação, e em segunda convocação às 20:00 horas, com a seguinte ordem do dia:
1- Relatório da Diretoria, para o ano de 2014.
2- Eleição para novos Conselhos: Diretor e Fiscal e composição da nova diretoria.
São Lourenço, 01 de julho de 2014.
Tania Cristina Seixas - Diretor Presidente.
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Dr. Gabriel Dias Pereira Filho

Pe. BRUNO CÉSAR DIAS GRACIANO

Paróquia
em Ação
padrebrunocesar@yahoo.com.br

Diretor do Hospital de São Lourenço
já não suprem as despesas.
Qual a ajuda financeira que recebem?
Atualmente temos a ajuda pelo carnê e algumas prefeituras. Contamos também
com um movimento voluntário dos funcionários que
estão solicitando ajuda de toda a cidade
através de campanhas.
Dr. Gabriel, conte-nos sobre a atual situação
do Hospital.
Sabemos que a saúde do
país esta um caos e em São
Lourenço não é diferente. A
crise no Hospital é um problema financeiro. A verba enviada pelo SUS não cobre o
real gasto que temos. Para
ter uma ideia, no ano de 2002,
o custo de um paciente recebido pelo SUS era de R$478,
incluindo exames, leito e serviços de enfermagem. Contudo, hoje o custo deste mesmo paciente é de R$900, ou
seja, estamos a doze anos recebendo a mesma verba que

Quantos pacientes
são atendidos em média no
Pronto Socorro? Por que tanta demora no atendimento?
Normalmente são em média seis mil pacientes por
mês. O maior problema atualmente são as pessoas que
se dirigem ao Pronto Socorro sem ter necessidade. Dos
cem pacientes
que estão lá,
talvez trinta realmente necessite de urgência. Para agilizar os atendimentos, existe a classificação de risco,
isto é, uma triagem feita assim que o doente chega ao
local. O intuito é orientar
aqueles que
não têm tanta urgência, a
procurar um Posto de Saúde. Isso vai fazer com que o
fluxo diminua.

“(...) A nossa
receita é de
aproximadamente
R$1.800.000,00
e a nossa
despesa chega a
R$2.200.000,00.
Ou seja, um
déficit de
R$400.000,00
por mês.”

E os recursos Estaduais e Federais?
Na última semana estive
com o Secretário de Saúde, Dr. Mauro
Junqueira em
Brasília correndo atrás do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde, solicitando ajuda para o nosso Hospital. A resposta que
tivemos é de que tudo aquilo que foi solicitado vai ser
cumprido.

Quantos médicos es-

tão de plantão? Não serão
contratados mais?
Temos somente um plantonista. A exigência era dois,
mas devido as atuais condições tivemos que passar
para um. Sobre a contratação, a dificuldade em encontrar médico plantonista é grande, principalmente por que estamos com
atraso nos honorários dos
médicos, isso desmotiva ainda mais.
Quanto o hospital arrecada? Qual a dívida atual?
Somando tudo, a nossa
receita é de aproximadamente R$1.800.000,00 e a
nossa despesa chega a R$
2.200.000,00. Ou seja um
déficit de R$ 400.000,00
por mês.
Qual a solução? Temos saída?
Acredito que teremos um
retorno rápido de Brasília,
pois está constatado que o
Hospital é uma referência para toda a região e precisa de
recursos. Vejo uma solução
em longo prazo.

Fique atento!

Começa em Julho a liberação do Abono Salarial
A Caixa Econômica começa, a partir deste mês, a liberar os pagamentos do Abono
Salarial para os trabalhadores
de todo o Brasil. Para receber
o benefício, o trabalhador deve se encaixar nas regras:
- Estar cadastrado no PIS/
PASEP há pelo menos cinco anos;
- Ter recebido de empregador contribuinte do PIS/
PASEP (inscrito sob CNPJ), remuneração mensal média de
até dois salários mínimos durante o ano-base que for considerado para a atribuição
do benefício;

- Ter exercido atividade remunerada, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou
não, no ano-base considerado para apuração;
- Ter seus dados informados pelo empregador corretamente na Relação Anual
de Informações Sociais (RAIS)
do ano-base considerado.
O Abono equivale a um salário mínimo vigente e o pagamento é efetuado conforme calendário anual estabelecido pelo CODEFAT e divulgado pela CAIXA. Este ano,
o pagamento começa a partir do dia 15 deste mês.

A região está em segundo lugar no ranking mineiro de exportação

EXPEDIENTE

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

a região com a maior produção, receita e número de produtores de café, o que explica a segunda colocação, já
que se trata de um produto
importante da pauta mineira”, ressaltou Fernanda.

para outros países no ano
passado: Itamonte, Boa Esperança, Albertina, Borda da
Mata, Wenceslau Braz, Capitólio, Munhoz, Alpinópolis, Pouso Alto.Esses municípios estão exportando café,
materiais elétricos e eletrônicos, bebidas, alimentos,
produtos têxteis e metalúr-

gicos, instrumentos musicais,
além de obras confeccionadas em pedra e vidro.
A coordenadora da unidade central de comércio exterior da Sede, Exportaminas, Fernanda Cimini, atribui
ao café o bom desempenho
das exportações no Sul. “O
Sul do Estado é, sem dúvida,

Minas Gerais
O Estado atingiu o maior
saldo comercial do Brasil no
ano passado, com um total
de US$ 21,09 bilhões. Na
mesma base de comparação, o Brasil atingiu um superávit na balança comercial de apenas US$ 2,56 bilhões. O comércio exterior
de Minas Gerais evoluiu nos
últimos dez anos. Em 2004,
o Estado exportava apenas
US$ 10 bilhões, e em 2013
esse valor foi de US$ 33,44
bilhões. O avanço representa um aumento de 234,1%
nas exportações.

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo, Jornalista Responsável: Laura
Mathiasi Henriques, Designer: Júnior Leal, Diagramação: Marcio Vinícius Gouveia, Departamento Administrativo: Flávio Augusto de Paula Dutra,
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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.

Pedro e Paulo

No dia 29 de junho, celebramos a Festa de São
Pedro e São Paulo, que são
dois sustentáculos, duas
colunas para a Igreja: tão
diferentes entre si, mas dois
instrumentos nas mãos de
Deus, para fazer chegar a
todos os corações a mensagem de Jesus Cristo.
Pedro, homem simples,
pescador, representa a
Instituição... Foi o primeiro líder dos seguidores de
Jesus, após o retorno do
Senhor para o céu, o primeiro papa. Sobre a fé de
Pedro Jesus instituiu a sua
Igreja, dando-lhe a missão de apascentar o seu
rebanho...
Paulo, conhecedor das
leis e tradições judaicas
não fez parte do grupo de
Jesus... Encontrou-se com
o ressuscitado quando era
perseguidor dos cristãos
e tornou-se o grande propagador do evangelho, com
viagens e a criação de comunidades... Graças ao dinamismo de Paulo a Igreja nascente pode atingir
longas distâncias e muitos

aderiram à fé em Jesus.
Estas duas colunas nos
mostram que Jesus quer
se utilizar de cada um de
acordo com as capacidades pessoais e quer que
sua Igreja seja conduzida
pelas pessoas: a Igreja não
está nas mãos de uma só
pessoa, o padre, nem de
um grupo específico, mas
conta com as mãos solícitas de todos...
A Igreja é apostólica e
esta apostolicidade se mostra a partir de duas realidades: em primeiro lugar,
ela se formou sobre a fé
dos apóstolos, que contaram a todos a experiência que fizeram do ressuscitado, mas, também,
por ser colegial, conduzida e orientada por pastores em plena comunhão,
que desde o início dão
continuidade à missão de
Jesus Cristo.
Que a fé de Pedro e a
missionariedade de Paulo nos ajudem a sermos
cristãos com maior radicalidade e amor pela nossa Igreja...

CLASSIFICADOS

25% dos municípios exportadores
em Minas estão no Sul do Estado
Dos 290 municípios mineiros que exportaram em 2013,
73 estão no Sul do Estado.
No mesmo ano a região ficou em segundo lugar com
10,2% das exportações, contra 64,1% da região central,
primeira colocada. Os dados
são da Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Econômico (Sede).
Os municípios de Varginha,
Guaxupé, Poços de Caldas e
Alfenas foram os que mais exportaram. Café e derivados
lideram a lista dos produtos
comercializados fora do Brasil. Em seguida vêm os metalúrgicos, materiais de transporte e elétrico e eletrônicos
e minerais. O volume exportado alcançou a cifra dos 3,163
milhões de dólares contra
30,869 milhões no Estado.
Nove cidades da região começaram a vender produtos

3

ALUGA-SE UMA SALA COMERCIAL NA AV. D. PEDRO II,
663 – SALA 04 – CENTRO. TRATAR: (35) 8816-2486
VENDE-SE TVS COLORIDAS MARCA PHILLIPS DE DE 14
POLEGADAS; ÚNICO DONO. TRATAR: (35) 8816-2486
ALUGA-SE CASA PARA FINS COMERCIAIS. ÓTIMA LOCALIZAÇÃO. CENTRO DA CIDADE. TRATAR PELOS TEL: (35)
9953-5533 (OI) ou (24) 98139-1592 (TIM)
ALUGA-SE CASA PARA FINS COMERCIAIS. ÓTIMA LOCALIZAÇÃO. CENTRO DA CIDADE. TRATAR PELOS TEL: 35- 99535533 (OI) 24-98139-1592 (TIM) 35-8415-0773 - (Claro)

Vagas de emprego para
tecnólogo em laticínios
ou (Queijeiro).
Maiores informações
Tel.: (35) 8845-1531
e-mail:

fernandocarlin@andradas-net.com.br

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.

4

www.sljornal.com.br

cidades

DOMINGO, 06 DE JULHO DE 2014

Piso do calçadão
precisa de cuidados

A falta de manutenção das
pedras portuguesas fixadas
no piso do Calçadão Dr. Silvério Sanches Neto, em frente ao Parque das Águas no
centro da cidade, está sendo
alvo de diversas reclamações
de frequentadores do local.
A reportagem do São Lourenço Jornal circulou pelo calçadão e ouviu muitas reclamações. “Essas pedras soltas são muito perigosas, especialmente para os idosos,
um tropeço pode causar fraturas e desconforto com muita facilidade, uma manutenção constante seria muito
bem vinda”, disse o aposentado João Carlos de Carvalho Neto, que sempre leva o
netinho de oito anos para
brincar por lá.
A dona de casa Silvana Aparecida da Silva também opinou. “Eu vejo que as pessoas reclamam destas pedras
soltas e acho que tem que
melhorar”, disse Silvana.
Quando as pedras portuguesas se soltam, outro perigo aparece: elas podem
se transformar em armas

Foto: Cristiano Siqueira

População reclama da falta de manutenção do calçamento

quando arremessadas por
vândalos.
A falta de manutenção permanente faz com que as pedras se soltem podendo causar acidentes como tropeços
e quedas.
Sobre as Pedras
Portuguesas
A pedra portuguesa foi empregada pela primeira vez em
Lisboa no ano de 1842, em
aplicação tipo zigue-zague.

No Brasil, foi no século XX
que as rochas de calcita e basalto negro foram utilizadas,
e a partir daí difundidas em
vários estados. Essa alternativa ao cimento pode formar
interessantes mosaicos nas
calçadas, mas, se não recebe a devida manutenção, as
pedras soltas e os buracos
tornam- se um grande perigo para os pedestres e proporcionam um duro golpe na
acessibilidade.

Atenção Motoristas

Detran começa a fiscalizar placas de final 1,2 e 3
Para veículos que possuem
placas de final 1,2,3 o Departamento de Trânsito, Órgão Executivo de Trânsito de
Minas Gerais (DETRAN) começa, a partir deste mês, a
fiscalizar quem não está com
o Certificado de Registro e
Licenciamento de veículos
(CRLV) em mãos.
Este é o documento de registro e identificação de porte obrigatório para trafegar
com o veículo. Trata-se de
uma obrigação anual do proprietário de veículo automo-

tor para que esteja em condições legais de circulação.
O documento é liberado
após o pagamento dos impostos do veículo, lembrando que não pode apresentar
multas em aberto.O certificado de licenciamento será
enviado pelos correios, com
Aviso de Recebimento (AR),
sendo disponibilizada a informação, de entrega ou não,
no site dos Correios (www.
correios.com.br).
De acordo com o DETRAN,
osprazos para o motorista es-

tarem regularizados são:
Placas de Final 1,2,3
Junho de 2014
Placas de Final 4,5,6
Julho de 2014
Placas de Final 7,8,9,0
Agosto de 2014
O motorista que for pego
sem a documentação correta levará multa gravíssima de
R$191,54 e sete pontos na
Carteira Nacional de Habilitação. Além disso, terá o veículo apreendido.

SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITAMENTOS
(Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores alterações).
1º Aditamento do Contrato Nº.SAAE/SLO-015/2013. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A. Modalidade: Pregão Presencial nº.005/2013. Objeto: prorrogação do prazo de vigência. Vigência: de 28/06/2014 a 27/06/2015. Data da assinatura:
24/06/2014. Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente.

Cartório de Reg. Civil e Notas da Comarca de São Lourenço
Tabelião: Cecil Domingos J.Póvoa

- Pretendem se casar:

000593 - DANILO CLÉBER SIMÕES, solteiro, maior, serviços gerais, natural de Pouso Alto-MG,
residência Rua 1º de Abril, 75, São Lourenço-MG, filho de WALTER ALVES SIMÕES e MARIA APARECIDA VITORINO SIMÕES; e JUCILENE DO ROSARIO DE PAULA, solteira, maior, balconista, natural de São Lourenço-MG, residência Rua 1º de Abril, 75, São Lourenço-MG, filha de SEBASTIÃO
JOSE DE PAULA e MARIA DE JESUS;

EDITAL DE CORREIÇÃO

O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício pleno de suas
atribuições legais, conforme o disposto nos arts. 202, II, 205, § 1º, da Lei Complementar
nº 34, de 12 de setembro de 1994, FAZ SABER que realizará no dia 30 do mês de julho
do corrente ano, período da manhã CORREIÇÃO ORDINÁRIA na 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de São Lourenço, oportunidade em que serão recebidas informações, sugestões e/ou reclamações sobre a execução dos serviços, bem como, quanto a pessoa
do representante do Ministério Público na Comarca. E, para conhecimento de todos os
interessados, expede o presente edital, que será afixado nas dependências da Promotoria de Justiça e do Fórum da Comarca, em local visível e acessível ao público. Dado e passado na Cidade e Comarca de Belo Horizonte, em 3 de junho de 2014. Publique-se
Luiz Antônio Sasdelli Prudente – Corregedor-Geral

Falta de calçada deixa pedestres
em risco no centro da cidade

O pedestre que precisa caminhar pelo início da Avenida Comendador Costa ao
lado do Ribeirão São Lourenço, encontra dificuldade
para se locomover com segurança.
No local, que fica à cerca
de dez metros da Praça dos
Três Poderes (Fórum, Prefeitura e Câmara Municipal), não
existe calçada e muito menos
uma mureta de proteção para dar segurança para quem
precisa passar todos os dias
pelo trecho, que tem cerca
de 100 metros. A construção
de uma calçada com segurança é de extrema prioridade,
já que diversos acidentes já
aconteceram por ali.
Homem despencou
dentro do Ribeirão
No início do ano passado(2013), o Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer um homem que tropeçou e despencou dentro do
Ribeirãoa uma altura de aproximadamente cinco metros.
Na época, diversos verea-

dores ocuparam a tribuna da
Câmara Municipal para cobrar providências do Executivo Municipal no sentido de
sanar o problema, mas até
agora, mais de um ano após
o acontecimento, nada foi
feito e o perigo continua. Os
pedestres são obrigados a

colocar a vida em riscoem
meio aos carros com medo
de cair dentro do Ribeirão.
Uma obra neste local será importante para a acessibilidade, já que o trecho é
muito disputado pelas pessoas que circulam todos os
dias por ali.
Foto: Cristiano Siqueira

Em 2013 um homem teve que ser resgatado do Ribeirão
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Crise no Hospital de São Lourenço

Médicos com salários atrasados e demora no atendimento do Pronto Socorro são as principais reclamações
O Hospital de São Lourenço se encontra hoje em uma
situação financeira desfavorável, o que implica em diversos outros problemas como
atendimento precário, falta
de estrutura para casos de
emergência, além do atraso
no pagamento dos médicos.
São cerca de vinte e sete municípios atendidos, porém a
remuneração está abaixo do

necessário para resguardar
tanto atendimento.
De acordo o Diretor do Hospital, Dr. Gabriel Dias Pereira
Filho, em entrevista, ele confirmou que a receita do Hospital hoje é de aproximadamente R$1.800.000,00 e a
despesa chega a R$ 2.200.000,00.
Ou seja, um déficit de
R$400.000,00 por mês. São
dados preocupantes e que

Receita detalhada do Hospital
referente a maio/2014:
SUS ------------------------------- R$ 801.960,41
Carnê de Contribuição ------- R$ 244.452,30
Unimed -------------------------- R$ 209.075,29
Rede Resposta ----------------- R$ 200.000,00
Repasse/Prefeitura
de São Lourenço -------------- R$ 117.000,00
Particular ----------------------- R$ 72.271,37
Subvenções/Prefeituras
da região ----------------------- R$ 54.343,00
Nefroclínica -------------------- R$ 40.615,82
Convênios ---------------------- R$ 26.502,09
Recuperação de despesas -- R$ 19.416,05
Consórcio Intermunicipal
de Saúde ----------------------- R$ 12.769,60
Doações ------------------------ R$ 1.539,50
Fonte: Dados fornecidos pela Diretoria Financeira

causam indignação da população, já que é o único Hospital da cidade.(Confira entrevista na íntegra na página 03).
A Cozinheira, Maria Madalena da Silva Martins, moradora do bairro Vila Nova revelou que esteve no Pronto
Socorro esta semana e não
conseguiu ser atendida. No
local, ela presenciou diversos
pacientes, desde mães com
crianças atéidosos, que estavam a mais de três horas na
fila esperando atendimento.
Ela conta que, ao se sentir
mal, resolveu ir ao Pronto Socorro: “Infelizmente depois
de duas horas de espera não
fui atendida, mesmo pagando R$50,00 por mês no carnê. Então decidi ir ao Pronto
Socorro da Unimed. Porém,
penso naquelas pessoas que
não têm como pagar e que
ficam mais de cinco horas esperando. É muito triste”, contou Madalena.
A respeito dos carnês,outro
assunto que traz insatisfação
dos usuários(visto que muitos pagam mensalmente e
mesmo assim não conseguem
ser atendidos) o Dr. Gabriel
disse que não possui o número de vagas suficiente para atender a demanda. “Assim que crescer o número de
leitos, o número de contribuintes também vai aumentar”, confirmou. Atualmente,
o cadastro de novos usuários
do carnê está suspenso.
Diante de tantos fatos envolvendo o Hospital, através

Foto: Laura Mathiasi

Hospital passa por crise financeira

de fonte sigilosa, foi constatado que existe um Inquérito Civil Público, isto é, um procedimento administrativo investigatório em que o Ministério Público é o responsável.
Esta investigação se deu através de denúncias sobre a falta de equipamentos e materiais cirúrgicos, feitas por médicos e usuários da cidade.
A fim de esclarecimentos,
nossa equipe entrevistou o
Promotor de Justiça de São
Lourenço, Dr. Pedro Paulo Aina. Ele explicou que este é
um procedimento sigiloso,
feito dentro da normalidade. “As informações estão
sendo apuradas para que se
chegue a uma conclusão do
que será feito posteriormente”, explicou.

O que se pode perceber é
que tudo está interligado e
um fato desencadeia outro.
Isto é, por causa da falta de
dinheiro os médicos não recebem há dois meses. Sendo assim, alguns pedem demissão ou permanecem insatisfeitos em seu cargo sobrecarregados de pacientes
para atender. Por sua vez, o
paciente que procura o pronto socorro não vai ser atendido da maneira que espera.
Isso gera insatisfação da população e uma busca por respostas imediatas.
Na tentativa de esclarecer
os fatos citados, o Secretário
Municipal de Saúde, Mauro
Junqueira explicou que realmente a situação é grave. Em
busca de uma solução, este-

ve na última semana em Brasília junto ao Ministério da
Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde pedindo reforços para o Hospital. “ConseguimosumaverbadeR$1.800.00,00
que será pago em seis parcelas para a compra de medicamentos e materiais hospitalares. Isso vai servir para
amenizar a crise atual, mas
ainda não é uma solução”, informou o Secretário.
De acordo com a Diretora
Financeira, Dra. Eloisa Azalini Máximo, o montante recebido pelo hospital é insuficiente para que possa cumprir sua missão de prestar o
melhor atendimento à população por ele assistida, pois
os custos na área da saúde
são bastante elevados.

Visita de campo dos alunos do curso de
Ciências Biológicas da Faculdade de São
Lourenço no Parque Nacional de Itatiaia

Alunos e professores do curso de Ciências Biológicas da Faculdade de São Lourenço na
guarita de entrada do Parque Nacional de Itatiaia onde realizaram uma visita de campo

No dia 24 de maio de 2014, os alunos do curso de Biologia da Faculdade de
São Lourenço desenvolveram um trabalho de campo na parte alta da mais antiga unidade de conservação do país, o Parque Nacional de Itatiaia. Foram ao todo 39 participantes, acompanhados pelos professores Rodolfo Ribeiro Junior e
Leonardo Campos Fonseca, além do professor convidado Pedro Paulo Zannini.
Foram analisados aspectos de taxonomia, etologia, botânica, zoologia e ecologia das diversas espécies encontradas ao longo do trajeto. Foram avistados e fotografados exemplares como sapo, lagarto, anelídeos, aves e uma infinidade de
formações botânicas endêmicas. Tudo em um ambiente de baixíssima temperatura, com nevoeiro, chuva e muito vento. Nada que tirasse o ânimo dos participantes que finalizaram o trabalho de campo a 2.650m de altitude no morro do
Couto, dentro do Parque. Trabalhos de campo como estes estimulam o espírito
investigativo dos alunos, promovem a integração dos discentes dos diferentes
períodos e diversificam o processo ensino-aprendizagem, ampliando suas experiências de campo. Parabéns a todos os participantes.
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Pedestres X Motoristas

Faixas elevadas estão sendo construídas em diversos pontos da cidade
Fotos: José Luiz Mendes

DOMINGO, 06 DE JULHO DE 2014

DR. RODRIGO C. SANTOS
Médico Veterinário

Sua chegada em casa

AS NECESSIDADES DE SEU GATO
A nutrição
É recomendável continuar fornecendo a seu gato o
mesmo alimento que ele recebia na casa de seu antigo proprietário, para não acrescentar ao estresse da
mudança de domicílio a mudança de dieta.Você poderá substituir progressivamente o antigo alimento
por um novo. Se você não souber o que ele comia antes, ofereça durante os 3 primeiros dias a metade das
quantidades recomendadas na embalagem da ração
escolhida. Issofacilita a adaptação do animal ao alimento e provavelmente evita uma diarreia.

Muitos pedestres ainda insistem em atravessar fora da faixa

Com o objetivo de garantir
mais segurança aos pedestres, estão sendo construídas
faixas elevadas em diversos
pontos da cidade. Moradores e turistas ainda estão se
acostumando com esta nova
forma de atravessar, assim como os motoristas que precisam tomar cuidado e diminuir a velocidade.
A ideia surgiu devido ao
tipo de calçamento das ruas, a maioria de paralelepípedos, o que dificulta a pintura de faixas brancas. Além
disso, foi levada em conta
também a elevação do piso
até a altura das calçadas, o
que facilita a acessibilidade,
e a consequente diminuição
da velocidade dos veículos
para atravessar a faixa.
Para o Gerente de Trânsito e Transporte Público, Alexandre Silva Chaves, as travessias atendem a demanda
da cidade, que tem um grande número de pedestres transitando pelas ruas, e que reclamavam da falta das faixas.
Além de protegê-los, elas facilitam a acessibilidade de
cadeirantes, pessoas com deficiência ou qualquer dificul-

dade de locomoção.
Com relação aos turistas,
a Secretária Municipal de Turismo, Esportes e Cultura,
Walneida Maria Carvalho Tibúrcio, afirma que a construção das faixas elevadas de
pedestres émuito positiva turisticamente. Para a secretária, os turistasficarão satisfeitos e sentirão mais protegidos com as faixas de pedestres.
Contudo, o duelo entre motoristas e pedestres fica evidente: De um lado, motoristas dizem que os pedestres
não respeitam a faixa e de
outro, os pedestres reclamam
que os motoristas não diminuem a velocidade. É o caso do taxista Damerson Ferreira de Almeida, “Os pedestres têm que atravessar na
faixa, pois eu vejo que muitas pessoas estão passando
dois ou três metros fora da
rampa e correndo risco de
atropelamento”, comentou.
Para os usuários que andam a pé a reclamação é
contrária, a professora Sônia
Apolônio, em entrevista ao
nosso jornal, disse que a solução seria um trabalho de

A água
É também muito importante deixar água fresca à
disposição de seu animal, para satisfazer sua sede, e
renová-la regularmente.

Já foram construídas sete faixas e
outras três ainda estão em andamento

conscientização dos dois lados para que haja respeito.“Eu
vejo mães com carrinho de
bebê que ainda tem dificuldade para atravessar, pois os
carros não param”, revelou.
Os locais escolhidos são os
principais cruzamentos das
ruas centrais, onde o fluxo
de pedestres é maior. Até o
momento foram construídas
sete faixas, e mais três serão
construídas em locais, também estratégicos, previamen-

te definidos.
Sendo assim, a questão do
respeito se torna uma via de
mão dupla. Para o Secretário de Infra Estrutura Urbana, Rogério Mello, é preciso
mudar a mentalidade das
pessoas. “Fica mais fácil para todos se houver uma colaboração, já que esta é uma
obra criada para beneficiar
a população como um todo.
Basta saber usufruir da forma correta”, concluiu.

A caixa de areia
O filhote utiliza sua caixa de areia muito rapidamente. Se quisermos que o gato permaneça limpo, é necessário limpá-la diariamente. Se você tem muitos gatos, providencie uma caixapara cada um.

Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa
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Igreja Quadrangular de Soledade doa 596k
de alimentos para o Hospital de São Lourenço
No último dia 01, o Hospital de São Lourenço recebeu
da Igreja do Evangelho Quadrangular de Soledade de Minas uma doação de 596 quilos de alimentos. Foi uma
ação do nosso grupo missionário, percebeu a necessidade de ajudar a Instituição, e
contou com a colaboração
da própria comunidade.
De acordo com o representante do movimento e membro da igreja, Antônio Carlos, foi um trabalho conjunto com o objetivo de colaborar, visto que o município de
Soledade também usufrui
dos serviços do Hospital. “Ficamos sabendo por intermédio de funcionários que o local está passando por dificuldades financeiras e resolvemos colaborar. Não cabe
a nós criticarmos.Acredito
que devemos apenas fazer
a nossa parte”, completou.
Esta não é a primeira vez
que o grupo ajuda as entidades da cidade e região. No
início do ano, o grupo missionário se uniu em prol de
uma casa de recuperação e
agora estão organizando uma
campanha do agasalho.

Foto: José Luiz Mendes
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Giro Esportivo

A copa aqui na cozinha
A Copa de Base de São Lourenço
chegando à fase final nas quatro categorias. No último sábado, duas
equipes sagraram-se campeãs: pré
mirim (Estação) e Infantil (Esporte).
A equipe da Estação venceu o Rio
Verde por 2 a 0 com dois gols do artilheiro João Paulo, chegando aos
sete gols no total e o Esporte após
empate sem gols com o Miramar,
venceu na disputa de pênaltis por
5 a 4. Na artilharia infantil empatados com 3 gols os garotos Léo Morais (Esporte) e Gustavo Luz (Miramar). Neste
sábado a partir das 8:30 da manhã mais duas disputas finais pela categoria mirim com Rio Verde e Santa Helena e
juvenil Miramar e Verdão.
Pela Copa dos Campeões do Municipal na final “Santa”,
pela manhã no domingo, melhor para o Santa Helena que
venceu por 5 a 0 a equipe do Santo Amaro, gols de Dário
(2), Douglinhas, Garoto e Mumu de pênalti. O artilheiro da
competição foi o Douglinhas com 6 gols.

Equipe de missionários entregam quase 600 quilos de alimentos

Professor da Faculdade Victor Hugo defende sua
Tese de Doutorado na UFRJ e é aprovado com louvor
“A Astúcia da Dialética: O
desvio em Debord” foi o tema da Tese de Doutorado do
professor da Faculdade Victor Hugo, Plínio Fernandes
Toledo, apresentada no dia
06 de junho, no auditório Guimarães Rosa da Faculdade

de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
O trabalho foi aprovado
por unanimidade e com louvor, tendo sido enaltecidas
as qualidades do texto, a profundidade e a originalidade
da pesquisa.

A Banca sugeriu a publicação do trabalho, pelo fato de
ser considerada pioneira nos
estudos de Debord no Brasil.
A equipe do São Lourenço Jornal e da Faculdade Victor Hugo parabeniza o Prof.
Plínio pela conquista.

Na Copa Circuito das Águas,
o Campeonato Regional, uma
vitória maiúscula da equipe
do Guiomoto Honda São Lourenço pelo placar de 4 a 1 no
Vila Esperança da cidade de
Cristina. A final foi realizada
no campo do Esporte com casa cheia, mas muita reclamação quanto à falta de arquibancadas. Os gols da vitória
da Guiomoto foram de Lipão,
Felipinho e dois do Fernando Cati, que ficou com o troféu
de artilheiro da competição com 9 gols.
E na Copa do Mundo aqui no Brasil a torcida esta fazendo a festa nos jogos da Seleção, mesmo não merecendo o
caneco a empolgação é muito grande. Nesta foto na casa
do Ricardo Cristo os convidados estavam “saltitantes”, voando de emoção.
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Câmara Municipal de São Lourenço
Proposições da 21ª Reunião Ordinária

Ver. Agilsander Rodrigues da Silva (Secretário)
Indicação 211/2014
Agilsander Rodrigues da Silva, Vereador do PSL, vem mui
respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S.Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura recupere o calçamento da Rua
Ademar de Paiva Xavier, Bairro Nossa Senhora de Fátima,
a pedido dos moradores.
Ver. Evaldo José Ambrósio
Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve, vem mui respeitosamente, com base no Art. 108, do Regimento Interno solicitar
de V.Ex.ª que seja enviada uma Moção de Parabéns a senhorita Maria da Conceição Romão pela honrosa 3º colocação na Etapa de Lambari, no Campeonato Mineiro de Karate Inter-Estilo, onde outros atletas de São Lourenço também conseguiram sucessos no evento.
Indicação 208/2014
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PROS, vem mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S.Ex.ª que determine ao Setor
Pertinente da Prefeitura consertar o ponto de ônibus localizado em frente o SAAE, na Rua Izidoro Machado, tendo
em vista que o mesmo está amassado a vários dias, necessitando de conserto urgente.
Indicação 209/2014
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PROS, vem mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S.Ex.ª que determine ao Setor
Pertinente da Prefeitura que faça com uma maior frequência a realização com carro pipa a molhação do trecho compreendendo o término do calçamento da Via Silvestre Ferraz até o final das residências antes da primeira subida para o Lixão, a pedido dos moradores do local, segundo os
moradores apenas uma passagem do carro pipa não diminui a poeira. Este Vereador esteve no local e pode observar que a solicitação dos moradores é válida.
Ver. João Bosco de Carvalho (Vice-presidente)
Indicação 207/2014
João Bosco de Carvalho, Vereador do PMN, com o apoio
do Ver. Waldinei Alves Ferreira (PMDB) vêm, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura providenciar a limpeza e a capina, urgente, nas seguintes Ruas: José Avelino Pinto e Lambari Bairro Santa Mônica. A pedido dos moradores.
Ver. Renato Bacha de Lorenzo
Moção de Pesar
O Vereador que este subscreve, vem mui respeitosamente, com base no Art. 108, do Regimento Interno solicitar
de V.Ex.ª que seja enviada uma Moção de Pesar aos familiares da Sr.ª Maria Sebastiana Gardiano, pelo seu faleci-

mento ocorrido no dia 29 de junho p.p.
Ver. Waldinei Alves Ferreira
Indicação 210/2014
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, vem mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S.Ex.ª que determine ao Setor
Pertinente da Prefeitura que faça o calçamento no acesso
de entrada à garagem da Prefeitura, Canil e o Campo Santa Helena, no Bairro São Lourenço Velho. Esta solicitação
vem de encontro a vários transtorno ocorrido no local, devido ao excesso de trânsito, trazendo assim muita poeira
para os moradores da adjacências.
Ver. William Rogério de Souza
Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve, vem mui respeitosamente, com base no Art. 108, do Regimento Interno solicitar
de V.Ex.ª que seja enviada uma Moção de Parabéns à Ilm.ª
Sr.ª Maria Bernadete Guimarães - Diretora Municipal de
Cultura pelo projeto “Heróis Literários - Educação Patrimonial do ano de 2011” que, com muita alegria, complementará o Projeto “São Lourenço Conta a Sua História” que está sendo desenvolvido. Maria Bernadete Guimarães, quando achamos que tudo a seu respeito já era conhecido, surpreendemo-nos com tão linda homenagem aos escritores
de nossa cidade, com um belíssimo registro para o arquivo
de nosso município conta as obras dos homenageados: Amadeu Thomé; Antônio Farid Lage; Arthur Gurgulino; Carlos
Augusto de Negreiros; Denise Lage; Ida Dutra Sacramento;
Dr. José Celso Garcia; Edna de Souza Neves; Dr. Eugênio Ferraz; Dr. Filipe Gannan; Dr. Flávio Tadeu; Gislene Reis Vilela
de Carvalho; Guiomar Brandão; Henrique Fernandez Ensá;
Irineu Luiz Pereira; Isac Ribeiro; Ivanise Junqueira Ferraz; Jaqueline Junqueira Lage; Joaquim Ribeiro Franqueira; José
Nacle Gannan; Coronel Leonel Junqueira; Luciano Negreiros; Manoel Marcos Guimarães; Manuel Noronha; Margarida Melo de Lorenzo; Maria Lúcia Resende de Garcia; Péricles Olive; Raphaela Ramos; Raul Ribeiro dos Santos; Romeu
de Mendonça Olive; Selma Baigielman; Suraia Gannan; Synésio Fagundes; Tápio Hanhela; Teresinha Villela; Therezinha Alves de Almeida; e Resnira Costa, que poucos conhecem e por este trabalho trouxe a este vereador uma alegria
enorme de saber que poderemos apresentar a todos os cidadãos sãolourencianos estes literários, seus livros, poemas
e obras. “Toda cidade tem seus heróis, suas figuras lendárias, seus benfeitores, enfim, cidadãos que contribuíram e
contribuem para a formação, preservação e divulgação da
memória cultural local que trazem consigo fatos e acontecimentos que desenvolvem a história local.”
Projeto de Resolução 324/2014
Institui o horário de funcionamento da Câmara Municipal de São Lourenço
A Câmara Municipal de São Lourenço, no uso de suas
atribuições legais aprova a seguinte Resolução:
Artigo 1º - Fica estipulado o horário de funcionamento
da Câmara Municipal de São Lourenço das 08:00 as 18:00
horas, de segunda a sexta-feira.

Câmara Municipal
de São Lourenço

Artigo 2º - O Presidente da Câmara, através de Portaria,
regulamentará, juntamente com os servidores efetivos, o
seu horário de trabalho, mantendo as horas trabalhadas,
conforme o que determina a Lei Complementar n.º 04/2014.
Artigo 3º - O Presidente da Câmara, através de Portaria,
determinará o horário de trabalho dos empregados públicos nomeados de Livre Nomeação e Exoneração.
Artigo 4º - As despesas decorrentes desta modificação
do horário de funcionamento da Câmara correrão conforme dotação já existente.
Artigo 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
aprovação, retroagindo seus efeitos a 10 de março de 2014.
Sala Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, em 30
de Junho de 2014.
Projeto de Resolução 325/2014
Funcionamento da Secretaria Contábil e Financeira, Setor de Almoxarifado, Arquivo e Patrimônio
A Câmara Municipal de São Lourenço, no uso de suas
atribuições legais, aprova a seguinte Resolução:
Artigo 1º - Fica determinado que a partir do dia 01 de julho de 2014, o funcionamento da Secretaria Contábil e Financeira e Recursos Humanos da Câmara Municipal de São
Lourenço funcionará na Rua Cel Ferraz, n.º 311, com horário estipulado através de Portaria da Presidência.
Artigo 2º - Fica determinado que a partir do dia 01 de julho de 2014, o funcionamento da Assessoria de Compras,
Almoxarifado, Materiais, Patrimônio e Arquivo da Câmara
Municipal de São Lourenço funcionará na Rua Cel Ferraz,
n.º 311, com horário estipulado através de Portaria da Presidência.
Artigo 3º - Fica determinado que a partir do dia 01 de julho de 2014, as reuniões da Comissão Permanente de Controle Interno da Câmara Municipal de São Lourenço funcionará na Rua Cel Ferraz, n.º 311.
Artigo 4º - Fica determinado que a partir do dia 01 de
julho de 2014, os veículos da Câmara Municipal de São
Lourenço: Ronda Civic Placa OPR 0058 e o Gram Siena
Fiat Placa OPR 0059, serão guardados na Rua Cel Ferraz,
n.º 311.
Artigo 5º - O Presidente da Câmara, através de Portaria,
estipulará o horário de funcionamento dos serviços e os
horários dos servidores efetivos e empregados públicos nomeados de Livre Nomeação e Exoneração que trabalharão
no local.
Artigo 6º - As despesas decorrentes desta mudança correrão conforme dotação já existente.
Artigo 7º - Esta Resolução entrará em vigor na data de
sua aprovação.
Sala Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, em 30
de Junho de 2014.

Novo presidente do Rotary toma posse

Foto: José Luiz Mendes

EXTRATO DE EDITAL
Câmara Municipal de São Lourenço – Extrato de Edital – Processo 0109/2014
– PREGÃO PRESENCIAL 007 – Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e produtos de limpeza para a Câmara Municipal de São Lourenço – lote 2: produtos
de limpeza. Credenciamento: 21/07/2014 às 14:00 horas – Recebimento, abertura dos envelopes e julgamento das propostas: 21/07/2014 às 14 horas e 15
minutos. Edital e informações na sede da Câmara Municipal e pelo site www.
camarasl.mg.gov.br a partir de 06/07/2014. São Lourenço em 02 de julho de
2014. Rommel Junqueira Fernandes – Pregoeiro.
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
Procedimento: nº 107/2014 - Pregão Presencial nº 5/2014. Objeto: Prestação de serviços na confecção de placas de homenagem e de Título de Cidadão
Honorário para a Câmara Municipal. Licitante vencedor: Carimbos e Placas
2001 Industria e Comércio Ltda. - EPP; CNPJ Nº 23.954.621/0001-00, com o valor de 5.280,00 (cinco mil, duzentos e oitenta reais). Data de Homologação: 02
de julho de 2014 – Luiz Claudio Siqueira - Presidente.

Cerimônia de posse do novo Presidente

Tomou posse no último
dia 03 o novo Presidente do
Rotary Club de São Lourenço, Léo Grego. Engenheiro
e natural do Rio de Janeiro,
Léo Grego foi admitido no
Rotary em 1994 e já foi presidente do Rotary em Teresópolis.
Em entrevista ao SL Jornal,
ele informou que pretende
conquistar mais sócios e fazer vários projetos com a co-

munidade e entidades carentes. “Atualmente temos
quatorze sócios, o mínimo
seriam vinte. A expectativa
é aumentar este número e
fazer com que a população
conheça ainda mais nosso
trabalho”, informou.
Dentre os projetos do novo Presidente estão: Alfabetização de adultos, escola
de informática e uma campanha de vacinação contra

a poliomielite.
Conheça o Rotary
Rotary é uma organização de líderes de negócios
e profissionais unidos no
mundo inteiro, que prestam serviços humanitários,
fomentam um elevado padrão de ética em todas as
profissões e ajudam estabelecer a paz e a boa vontade no mundo.

www.sljornal.com.br
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Esgoto em São Lourenço Copa do Mundo
Em breve a cidade contará com nova Estação de Tratamento
O Sistema de Esgotamento Sanitário é composto de
redes coletoras, coletores
troncos, interceptores, emissários, estações de elevatórias (bombeamento) que coletam e conduzem os esgotos até estações de tratamento e, posteriormente, ao seu
destino final nos corpos d’água.
O Serviço Autônomo de
Àgua e Esgoto (SAAE) ao longo dos anos vem ampliando
e construindo as redes. No
primeiro semestre de 2013
deu início construção Estação de Tratamento de Esgoto com recursos do Governo Federal através da Fundação Nacional de Saúde FUNASA nos programas PAC
1 e PAC 2. No caso do PAC 1,
o município entra com a contrapartida financeira, viabilizada pelo Fundo Especial
de Investimento em Obras
de Saneamento - FEIOS.
De acordo com o Diretor
de Engenharia do SAAE, Hemerson Jader Cunha, este
fundo deixou de ser cobrado a partir abril de 2012 conforme estabelecia a Lei que
o criou. Sua finalidade foi a
de gerar recursos para viabilizar as obras do Sistema
de Esgotamento Sanitário e,
principalmente, a construção da Estação de Tratamento de Esgoto. O FEIOS viabilizou a contrapartida aos recursos liberados pelos órgãos financiadores do governo federal, visto que somente a sua arrecadação
não seria suficiente para a
construção da ETE.
Agora entra em nova fase
a construção da Estação de
Tratamento de Esgoto (ETE)
de São Lourenço. O percentual de execução das obras
da ETE é de, aproximadamente, 30% e a conclusão está

Foto: Laura Mathiasi

Torcedores da cidade e região
marcam presença nos jogos da Copa

As obras na ETE estão em andamento

prevista para o final do primeiro semestre de 2015.“Além
de contribuir para a despoluição do Ribeirão São Lourenço e do Rio Verde, melhorando a qualidade de vida da população, a Estação
de Tratamento de Esgoto em
funcionamento, proporcionará ao município o direito
aos recursos do ICMS Ecológico”, completou Hemerson.
Ligações Irregulares
de Águas Pluviais
nas Redes de Esgoto
O problema das ligações irregulares de águas pluviais
nas redes de esgoto é grave
e está presente na maioria
das cidades brasileiras, causando impacto nos serviços
de saneamento.Em São Lourenço não é diferente. “Infelizmente, o índice de lançamento de águas pluviais na
rede coletora de esgoto é muito alto”, revelou Hemerson.
O Engenheiro explicou que
as redes coletoras são projetadas para funcionar como
condutos livres, ou seja, apenas para coletar e conduzir
esgotos sanitários. Quando

recebem o lançamento de
águas pluviais, passam a funcionar cheias e pressurizadas,
causando o rompimento de
tubulações, afundando os calçamentos e, principalmente,
provocando o refluxo de esgoto nas residências.
Dessa forma, isso pode trazer risco de doenças provocadas por microorganismos
patogênicos presentes no esgoto. Nos períodos chuvosos, as equipes de manutenção do Sistema de Esgotos
têm que trabalhar dobrado
para atender às inúmeras solicitações de domicílios cujas
instalações de esgoto são prejudicadas por esta situação.
Para resolver o problema
das ligações de água pluvial
no sistema de esgotos, é fundamental a participação de
toda população, especialmente os profissionais da construção civil, para a melhoria
e a manutenção do sistema,
a redução dos transtornos
causados por entupimentos
e, consequentemente, a melhoria da qualidade de vida
de toda a população de São
Lourenço.

A Copa do Mundo FIFA de
2014 é a vigésima edição deste evento esportivo, e apesar das críticas sobre a realização no Brasil, é possível
perceber que muitos torcedores estão satisfeitos com
a organização do evento. A
expectativa pessimistacaiu
no esquecimento depois que
os jogos começaram. Alguns
moradores de São Lourenço
e região foram até os estádios puderam ver de perto
a real situação.
O estudante Lucas Meirelles, da cidade de Conceição
do Rio Verde, assistiu a dois
jogos na fase de eliminatórias no Estádio do Mineirão
em Belo Horizonte. Foram
eles Bélgica X Argélia e Costa Rica x Inglaterra. O estudante foi de carro e disse que
o acesso era muito simples.
“Confesso que fiquei surpre-

so, principalmente na entrada do estádio que praticamente não tinha fila”, ressaltou. Sobre a segurança do local ele revelou que presenciou uma briga na torcida.
“Houve uma confusão entre
os ingleses e alguns brasileiros, mas acabou sendo facilmente controlada pelos policiais”, contou.
As reclamações principais
são sobre os preços das comidas nos Estádios. O torcedor
chega a pagar R$10 em um
lanche o que dói no bolso de
muita gente. “Apesar disso, sei
que nunca mais vou ter outra
chance de assistir uma Copa
do Mundo no meu país, não
poderia perder”, concluiu.
O último jogo do Brasil deixou muitos torcedores com
o coração na mão até sair o
resultado dos pênaltis. Apesar da dificuldade da nossa

seleção em derrotar os chilenos, os brasileiros saíram
satisfeitos com o resultado.
Uma turma de São Lourenço foi ao Estádio em belo Horizonte e acompanhou bem
de perto os momentos mais
tensos do jogo.Eduardo Curátola Neves,Natália Dias Fernandes, Samuel Batista Dias
e Maria Peres Dias conseguiram lugares bem próximos
ao campo e descreveram a
viagem como algo inesquecível. “Depois de ter passado por momentos difíceis durante o jogo, valeu muito a
pena. Foi indescritível, uma
emoção que ficará para a história”, ressaltou Eduardo.
Vale lembrar que nem tudo está resolvido, muito pelo contrário, o Brasil ainda
disputará a vaga das Quartas de final com a seleção da
Colômbia no dia 05/07.

Nota de pesar
Como representante da municipalidade, externo profundo pesar pelo falecimento
do Sr. João Flori.
Sr. João, cidadão ativo na sociedade sãolourenciana e membro de família tradicional da cidade, foi um dos baluartes da expansão do comércio local. Tendo sido grande empreendedor, foi fundador e sócio de empresas bem sucedidas, que atuam até
os dias atuais.
Homem religioso, João Flori participava assiduamente das celebrações e das festas da
Igreja, apoiando presencial e financeiramente os principais eventos. Foi, também, presença constante nas ações sociais promovidas por seus companheiros comerciantes.
Aos seus filhos e demais familiares nossos sentimentos e nossa solidariedade
nesse momento difícil. Que Deus, em sua infinita bondade, possa consolá-los e
confortá-los.
São Lourenço, 27 de junho de 2014.
José SacidoBarcia Neto
Prefeito Municipal

EDITAL CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
1 – Cidade
Após a distribuição nas residências, a água utilizada para
higiene pessoal, alimentação e
limpeza vira esgoto. Ao deixar
as casas, ele vai para as redes
coletoras, passa pelos coletores, troncos e interceptores até
chegar às Estações de Tratamento de Esgotos.
2 - Rede de esgotos
3 - Grades
Antes de ser tratado, o esgoto passa por grades para retirar
a sujeira (papel, plástico, tampinha, etc).

4 - Caixa de Areia
Depois de passar pelas grades, o esgoto é transportado para uma caixa que vai retirar a
areia contida nele.
5 - Decantador Primário
Após a caixa de areia, o esgoto é enviado aos decantadores primários onde ocorre a sedimentação de partículas mais
pesadas.
6 - Tanques de Aeração
O esgoto é composto por
matéria orgânica e microrganismos. Nos tanques de aeração, o ar fornecido faz com

que os microrganismos ali presentes multipliquem-se e alimentem-se de material orgânico, formando o lodo e diminuindo assim a carga poluidora do esgoto.
7 - Decantador Secundário
Nos decantadores secundários, o sólido restante vai para
o fundo e a parte líquida já está sem 90% das impurezas. Esta água não pode ser bebida.
Ela é lançada nos rios ou reaproveitada para limpar ruas, praças e regar jardins.
Fonte: Sabesp

O Presidente do Conselho Deliberativo do São Lourenço Country Clube, usando de suas atribuições
estatutárias (art.50, Item II, letra B), vem através do presente, comunicar aos associados que se encontra aberta as inscrições para registo de chapa, sob legenda, para concorrer as eleições do Conselho Deliberativo do São Lourenço Country Clube.
Inscrições estarão abertas dia 09/06/2014 e encerradas dia 04/07/2014 às 17h00min.
Para homologação das chapas pelo Conselho Deliberativo, deverão ser preenchidos os seguintes
requisitos:
1) Petição subscrita por no mínimo 5% dos sócios proprietários em pleno uso de seus direitos sociais (no mínimo 22 sócios);
2) A chapa postulante ao Conselho deve ser composta por 15 membros efetivos e 15 suplentes,
sem indicação de cargo. E, todos inscritos deverão estar em dia com suas obrigações sociais.
A eleição se realizará no dia 12 de Julho de 2014, em ASSEMBLEIA GERAL, com início às 12h00min
se estendendo até às 17h00min, quando logo após será feita a apuração dos votos para designar a
chapa vencedora. A dilatação do prazo da votação é para propiciar todos os sócios a oportunidade de
uma participação mais ativa na vida do clube, com isso o CONSELHO DELIBERATIVO convida e espera
o comparecimento de todos os associados.
São Lourenço, 06 de junho de 2014.
Roberto Carlos dos Reis – Presidente do Conselho Deliberativo
*Conforme resolvido na ata da reunião Extraordinária do São Lourenço Country Clube datada aos
cinco dias do mês de Junho do ano de 2014.
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Bebê da Semana

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

O seu cabelo e 10 erros

Casamento

Nossa princesinha que abre o mês de julho, é Ana Beatriz Prince Guimarães, nascida em 21 de maio último, é filha de Cesar Augusto Fernandes Guimarães e Erica kelen
Prince Guimarães. Desejamos a todos, felicidades, saúde
e muitas bençãos de Deus!!!
Nossos votos de felicidades ao casal Aline e Mateus, que
se uniram em matrimônio no último dia 07, na Igreja Matriz de São Lourenço, em cerimônia presidida por padre
André Rodrigues V. Boas. Que Deus abençoe o novo caminho que juntos irão trilhar.

Hospital

Teleférico

Como já é tradição em todo mês de junho, a BARRACA
DO HOSPITAL marcou, novamente, presença no ARRAIÁ
SOLIDÁRIO, realizado no feriado de Corpus Christi passado,no
Calçadão 2, com promoção da Prefeitura Municipal (SERVTUR/Casa da Cultura).
A Arquidiocese de Aparecida, SP, inaugurou no mês passado, o teleférico, que sai do Morro do Mirante, indo até
ao Santuário. Em sua viagem a Aparecida, não deixe de conhecer. Vale a pena!!!

Falecimento
“ OBRIGADO SENHOR, POR ESTAS
FLORES QUE ENFEITARAM MEU CAMINHO, E QUE HOJE, COLHIDAS EM
PLENO VIGOR, ADORNAM O TEU TABERNÁCULO SANTO E ETERNO.” (STO.
AGOSTINHO)
Lelia Jebe Pazo Vallejo, nossa querida e eterna amiga Lilita, partiu repentinamente de nosso convivio, dia
25 de junho último. Cristã autêntica, sempre alegre em todos os momentos de sua vida, partiu sem se despedir dos amigos,
mais deixou registrado no coração de todos, a marca de
uma amizade sincera e verdadeira. São Lourenço tornou-se sua terra do coração, onde a mais de três décadas, construiu sua segunda família. Seu corpo foi trasladado para a
cidade do Rio de Janeiro, sua cidade natal, onde foi sepultada no Cemitério do Cajú, ao lado de sua mãe, irmã e esposo. Fica aqui nossa saudade, onde agora, rogamos a Deus,
muita paz para seu descanso. Que sua alegria continue, na
casa que Deus lhe preparou.

DÉBORA CENTI

Importante

DEVIDO AO JOGO
BRASIL X COLÔMBIA,
NO DIA 04/07, NOSSO WORKSHOP DE MÚSICA SERÁ REALIZADO
NOS DIAS 05 E 06 DE
JULHO. ENTÃO, AS OFICINAS SERÃO REALIZADAS NOS SEGUINTES DIAS:
DIA 05/07:
08:30 ÀS 11:30 h –
OFICINA 2 (Técnicas
vocais e cênicas e de
regência para canto
coral)
14:00 ÀS 17:00 h - OFICINA 3 (Improvisação e arranjo para música popular)
DIA 06/07:
08:30 ÀS 11:30 h - OFICINA 1 (Harmonia e arranjo para
o contexto do canto coral)
Local: Centro Pastoral da Igreja Matriz de São Lourenço
(antigo externato São Francisco).
Sem custo algum para os participantes.

Você é daquelas pessoas que gosta de cortar a própria franja ou até se
arrisca a fazer cortes mais elaborados seguindo tutoriais com passo a passo antes daquele evento? Acho que a maioria das mulheres já passou por
alguma situação arriscada dessas! Por isso separei 10 erros comuns que
cometemos com o próprio cabelo. Confira.
1 - Evitar cortar o cabelo sozinha: Nem que sejam as pontinhas, devemos cortar os cabelos de três em três meses. Evite cortar o próprio cabelo, principalmente se tiver insegurança no que está fazendo.
2 – Lavar o cabelo com água quente: Mesmo nos dias frios, ideal é usar
água morna na hora do banho pois a água quente além de ressecar as
madeixas deixa o couro cabeludo com excesso de oleosidade.
3 – Descolorir o cabelo sozinha em casa: Se você é morena e resolveu
de uma hora pra outra mudar radicalmente a cor dos cabelos e ficar loira é preciso cuidado extremo principalmente se o cabelo já for tingido
por tinturas escuras. Mudanças radicais devem ser feitas por profissionais e de forma gradativa para evitar que os cabelos fiquem detonados
pela química que por si só é extremamente agressiva. O ideal é usar água
oxigenada de boa qualidade e descolorante sem amônia.
4 – Dormir com os cabelos molhados: Muitas meninas tem a mania de
lavar os fios e dormir com eles ensopados, esse é um dos erros que acabam deixando o couro cabeludo com fungos e dermatites. A maioria das
mulheres que fazem academia todos os dias acabam lavando os cabelos
diariamente, isso na verdade não é o problema desde que seja usado um
xampu neutro sem sal , e não durma com os cabelos molhados , assim
evita-se criar mofo.
5 – Qualquer xampu serve? Nada de usar o mesmo xampu que o seu
marido ou filho usa, é preciso usar um xampu apropriado para cada tipo
de cabelo. Existem vários tipos de xampus no mercado por isso é importante escolher o tipo de xampu ideal para cada tipo de fio. Cabelos secos
precisam de xampus hidratantes, já os oleosos precisam de produtos com
maior poder de limpeza. Já os xampus anti-resíduos devem ser usados a
cada 15 dias para uma limpeza profunda. Nunca use sabonete para lavar
os cabelos.
6 – Pentear os cabelos molhados: Nunca penteie ou escove os cabelos
sem antes aplicar um pouco de creme de pentear ou um bom leave-in .
É importante usar uma pequena quantidade do produto para evitar que
os fios fiquem pesados ou oleosos. Depois comece a desembarçar os cabelos usando os dedos e depois passe o pente largo. O ideal é usar um
pente de madeira sempre que for pentear os fios, assim evita o frizz e
deixa os cabelos com volume reduzido.
7 – Cabelo preso com elástico? Não tem coisa pior para deixar o cabelo arrebentado do que viver com os cabelos presos com elástico . O acessório é pra ser usado apenas quando for fazer um penteado , não deve
ser usado diariamente pois acaba cortando os fios e além disso deixa os
cabelos marcados.
8 – Não hidratar os cabelos em casa: Mesmo que o seu dia seja corrido é importante reservar um dia na semana para hidratar os cabelos em
casa usando uma boa máscara de hidratação. Mesmo que você vá ao salão uma vez ao mês fazer hidratação , tenha em mente que a manutenção em casa é fundamental para ter cabelo saudáveis e bonitos. Uma boa
dica é logo após retirar a máscara de hidratação dos fios é passar uma pequena quantidade de condicionador nos fios esperar 3 minutos e enxaguar. Esse processo vai selar as cutículas e deixar os cabelos sem frizz e
reter a hidratação por muito mais tempo.
9 – Usar protetor térmico no cabelo quando usar secador: Se você não
sai sem usar o secador de cabelo ,chapinha ou baby liss é fundamental
passar nos fios o protetor térmico antes de usar os aparelhos . É fundamental lembrar que esses aparelhos ressecam o cabelo e com o passar
do tempo vão ficando com aspecto espigado. Não use a chapinha nos cabelos molhados e nem úmidos, é fundamental ter os fios bem secos antes de usar a prancha alisadora.
10 – Lavar os cabelos : Mesmo que o seu cabeleireiro diga que lavar os
cabelos todos os dias faz mal e deixa os fios ressecados, é importante ter
em mente que eles sejam limpos pelo menos 2 duas vezes na semana .
A lavagem dos cabelos além de limpar os fios e o couro cabeludo, ajuda
a remover as células mortas, aumenta ainda a produção de sebo e da circulação sanguinea do couro cabeludo. Cabelo limpo é cabelo saudável e
cresce com maior facilidade. Existem no mercado os xampus a seco ,se
você pratica esportes então pode usar esse produto para evitar também
o excesso de lavagens dos cabelos.

Adoção

Aniversário

Reunião

Prefeitura Municipal de
Baependi, e Prefeitura Municipal de Caxambu, unidas,
apoiam a realização do Canta Brasil 2014 - Festival Nacional de Corais. As igrejas
de Nossa Senhora de Montserrat e Santuário de Nossa Senhora da Conceição
de Nhá Chica, serão palcos
deste belíssimo evento que acontecerá em agosto próximo, simultaniamente nas duas cidades. Na foto, o Secretário de Turismo de Baependi, Filipe Condé e o Maestro
Zeca, organizador do Canta Brasil.

PARÓQUIA SÃO PEDRO E SÃO PAULO (Bairro Carioca), comemorando dia 1° último, seu sétimo aniversário. Rogamos a Deus que continue abençoando nosso amigo Padre
Roberto Nogueira, pelo belo trabalho que vem fazendo a
frente da Paróquia e suas comunidades. Parabéns!!!

Anuncie
aqui!!!
9983-1054
3332-8484

Muito meiga, mestiça de beagle. Está na veterinária
BICHO CHIC esperando uma família! Castrada, vacinada,
adora crianças!
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A Karacol Outlet está de
volta com promoções
imperdíveis. Venha conferir!!!
Shopping Antônio Dutra
Loja 10 - São Lourenço/MG
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Imagens meramente ilustrativas

OFERTAS VÁLIDAS DE 26 de JUNHO A 07 DE JULHO DE 2014, OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

11,

17,

98

99

5,

Gouda
68 Queijo
Tirolez

1,

Cada 100g

de Tomate
19 Molho
Tradicional Quero

UN Sache 340g

21,

Filé Swift
49 Contra
Peça vácuo
KG

11,

98 Palheta Bovina
KG

4,

Cada 100g

Condensado
49 Leite
Camponesa TP 395g

4,

UN

39 Coxa/Sobrecoxa
Congelada Quality

7,

KG

com Osso
89 Pernil
Congelado Suinco
KG

Vinho Santa
Carolina 750ml
Tipos

Vinho Pérgola
1 Litro - Tinto
Seco / Tinto Suave

Parmesão
39 Queijo
Tirolez

2,

UN

UN

11

9,

Classe A
58 Arroz
Tipo 1 - 5kg
UN

Toscana
98 Lingüiça
Congelada Frimesa
KG

4,39

Amaciante Baby Soft
2 Litros
UN Fragrâncias

1,

com ovos
98 Macarrão
Ninfa 500g

UN Cortados / Espaguete

3,

Qualy
99 Margarina
500g
UN c/sal e s/sal

13,99

Papel Higiênico
Neve Folha Dupla
KG Neutro 30 Metros
Leve 12 Pague 11

