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Primeiro final de semana da Festa
de Agosto é sucesso de público
O primeiro fim de semana da Festa de Agosto foi marcado pela animação e o carisma das duplas sertanejas Zé Neto & Cristiano e Pedo Paulo & Alex. Na
próxima quarta-feira (09) a banda Skank será atração da noite, e para fechar as festividades, na quinta-feira (10) quem sem apresenta são as bandas Sambô,
Malta e 14Bis, com entrada franca.
(pág 04)
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EDITORIAL Vitória da responsabilidade
A decisão da Câmara dos Deputados de negar autorização para que o Supremo Tribunal Federal (STF) desse encaminhamento
à denúncia contra o presidente da
República, Michel Temer, apresentada no final do mês de junho pelo procurador-geral da República,
Rodrigo Janot, mostra uma vez
mais a importância de se cumprir
os caminhos institucionais. A condição prevista na Constituição Federal – autorização de dois terços
da Câmara dos Deputados para a
instauração de processo contra o
presidente da República – serviu
para impedir que uma denúncia
inepta agravasse a crise que assola o País.
Apesar de todo o alvoroço armado em torno da delação do sr.
Joesley Batista, a Procuradoria-Geral da República (PGR) não
apresentou a tão prometida prova contra Michel Temer. Rodrigo
Janot acusou o presidente da República de receber vantagem indevida de R$ 500 mil, mas não
apontou um único indício de que
Michel Temer teria recebido tal
valor – onde, quando, como. Com
tal fragilidade probatória, a denúncia apresentada mais parecia um
pedido de investigação do que uma
acusação formal. Nessas condições, afastar o presidente da República do exercício do cargo seria
uma evidente irresponsabilidade,
e a Câmara dos Deputados, no
cumprimento de suas atribuições

jornalismo@portalalternativa.com.br

constitucionais, rejeitou com acerto tal imprudência.
Apoiado pela maioria dos deputados – foram 263 votos favoráveis ao parecer da Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara contra 227 votos –, o arquivamento da denúncia contra o
presidente da República abriu uma
nova oportunidade de estabilidade para o País. Cabe agora a Michel Temer, com a máxima urgência, reorganizar o seu governo, estabelecendo as condições para o
prosseguimento das reformas, em
especial, a reforma da Previdência. Há muito a fazer e nenhum
tempo a perder.
Ao contrário do que alguns afirmam, o presidente Michel Temer
sai fortalecido do episódio, mostrando, uma vez mais, sua capacidade de articulação com o Congresso. Basta ver que foi aprovada
a reforma trabalhista após a apresentação da denúncia feita por
Rodrigo Janot. Da mesma forma,
a votação de quarta-feira passada
evidencia o descompasso dos que,
a cada semana, renovam suas predições sobre um iminente fim do
governo Temer e sua falta de governabilidade.
É de justiça reconhecer que o
governo de Michel Temer não tem
um problema de apoio parlamentar, como se lhe faltasse base de
sustentação e fosse urgente a necessidade de recomposição com
o Congresso. Faz-lhe falta agora

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

O Amor é
misericórdia
O Senhor nos olha com
grande misericórdia e amor
Ele sabe que somos um
povo sofrido, pisado por
satanás como se fôssemos
barro. Ele sabe que o inimigo tem nos submetido
ao seu trabalho infame e
sujo.
Talvez, justamente por
sermos tão pisados pelo
inimigo, pensamos que a
vida seja assim mesmo,
sem a alegria de sentir o
amor de Deus, sempre
com a sensação de sermos rejeitados, esquecidos e marginalizados, julgados, acusados e condenados. Habituamo-nos de
tal forma a essa vida de

miséria espiritual, que isso parece ser algo normal.
O inimigo só ressalta o
que é negativo e põe perante nossos olhos os erros, a sujeira, a infidelidade, os pecados, fazendo com que nos afundemos na lama de um passado irreal e inexistente.
Ele faz questão de agir
assim, mas o Senhor se
compadece de seus filhos
e não quer que soframos
dessa forma, pois Ele tem
misericórdia de nós .
Jesus está em nosso
meio, condoendo-se da
nossa situação. Não se
trata de ter dó, mas sim
de sentir a nossa dor.

A exigência de dois terços da Câmara para autorização de
instauração de processo contra o presidente serviu para impedir que uma denúncia inepta agravasse a crise

tão somente reorganizar o próprio
governo, para que, superadas as
névoas da instabilidade infladas
por Rodrigo Janot, o Executivo se
dedique com urgência ao tão necessário trabalho de superação da
crise econômica, social e moral
que abate o ânimo e a vida dos
brasileiros.
A necessidade de urgência nessa tarefa não é retórica. Com espantosa teimosia, o procurador-geral da República, dois dias antes
que o plenário da Câmara deliberasse sobre a autorização para o
prosseguimento da denúncia, pediu ao STF que o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu
Padilha e Moreira Franco fossem
incluídos no rol de investigados
de um inquérito já instaurado no
âmbito da Operação Lava Jato.
Sem trazer novidade ao caso, o
pedido de Janot manifesta primário cálculo político. Ou seja, indi-

ferente às exigências institucionais
do cargo que ocupa, vale-se da função como pedestal para diatribes
pessoais.
É mais que hora de parar de maltratar o País. A correta aplicação
do ordenamento jurídico – é a isso
que se refere, afinal, a batalha contra a corrupção e a impunidade –
não tem qualquer relação com essa contínua imposição de obstáculos à estabilidade, à retomada do
desenvolvimento econômico e social e à normalização da vida política da Nação. O Direito, quando
bem aplicado, é caminho de ordem
e de paz. E a própria população dá
sinais de estar desejosa desse sossego. Na quarta-feira passada, deu-se um fato que não se via há, no
mínimo, 30 anos – uma votação
importante no Congresso, na qual
se decidia o futuro do País, sem
que houvesse manifestações nas
ruas. (O Estado de S. Paulo)

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

MARIA, feliz porque
acreditou
“Ditosa aquela que acreditou que teriam cumprimento as coisas que lhe foram
ditas da parte do Senhor” (Lc
1,45). O louvor de Isabel a
Maria, continua a ressoar em
toda a Igreja. Grande foi a
fé com que a Virgem acreditou, sem hesitar na mensagem do Anjo que lhe anunciava coisas admiráveis e
inauditas. Maria, mulher de
fé, acreditou que “para Deus
nada é impossível” (Lc 1,37),
e disse sim à sua vontade,
desde a Anunciação até o
Calvário. Jamais hesitou jamais vacilou, permaneceu de
pé, diante da cruz, forte na
fé, diante de toda a dor, sofrimento e agonia do seu Filho Amado! Com a espada de
dor a transpassar-lhe a alma,
as lágrimas a rolarem pelas
faces, repetia seu sim de mulher forte e corajosa, à vontade do Pai!
Guardara no coração as
palavras de sua prima: “Bem
aventurada és tu que creste,
pois se hão de cumprir as
coisas que da parte do Senhor te foram ditas” (Lc 1,45).
E Maria acreditava nas promessas de Deus, esperava

que elas se cumprissem...
Ali, no Calvário não terminava tudo! A glória de Deus
haveria de se manifestar! E,
porque acreditou, teve a felicidade de ver Seu Filho ressuscitado, triunfante e vitorioso sobre a morte e o pecado! À exemplo de Maria,
precisamos crer no poder de
Deus, que pode se manifestar nas situações difíceis e
insolúveis de nossa existência! Acreditar na luz quando
as trevas nos rodeiam, no sol
que voltará a brilhar após a
tempestade, na alegria que
voltará libertando-nos de toda a tristeza, na paz que o
Senhor que os dar mesmo
em meio aos sofrimentos da
vida!
“O choro pode durar uma
noite, mas a alegria vem pela manhã” (Sl, 29,5).
“Boom é ter esperança e
aguardar em silêncio o socorro do Senho” (Lam 3,26).
Como Maria, precisamos
acreditar na Palavra de Deus
para sermos felizes e vermos
a glória de Deus se manifestar em nossa vida, pois, “para Deus nenhuma coisa é impossível” (Lc 1,37).

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

BUSCAI AO SENHOR
ENQUANTO SE PODE ACHAR
“Vamos imaginar o que aconteceria se tratássemos a nossa
Bíblia como tratamos o nosso
celular?
...se a carregássemos na bolsa ou no bolso e olhássemos
várias vezes ao dia para ela?
...se voltássemos para apanhá-la quando a esquecêssemos em casa ou no trabalho,
se a déssemos de presente às
pessoas, se a usássemos para
enviar mensagens aos outros?
Vamos pensar no que aconteceria se valorizássemos a Bíblia como valorizamos o celular
, como se não pudéssemos viver sem ela?
...se ela nos acompanhasse
nas viagens, em todos os lugares e nas situações de emer-

gência?
Ao contrário do celular, a Bíblia nunca fica sem sinal, ela
pega em todos os lugares e nunca fica sem crédito, pois Jesus
já pagou a conta de toda a humanidade, com Sua morte e
Ressurreição. Com a Bíblia, a
ligação nunca cai, a sua bateria
dura eternamente”.
Neste início de ano, deixemos que estas palavras inspiradas nos sirvam de reflexão e
nos auxiliem em nosso processo de conversão diária.
Que aproveitemos este novo tempo, para colocarmos a
Palavra Viva num lugar de destaque em nossa existência, pois
seremos os mais beneficiados
com esta atitude.

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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Secretaria de Desenvolvimento Social promove
campanha contra violência doméstica
A Secretaria de Desenvolvimento Social, através do Centro de Referência Especializado
de Assistência Social (CREAS),
com apoio da Secretaria de Saúde, vai realizar durante todo o
mês de agosto a campanha “Eu
Digo NÃO à Violência Doméstica”. O objetivo da campanha
é tratar sobre a violência doméstica e a função social da Lei
Maria da Penha, que no dia 7
de agosto completa 11 anos de
sua aprovação.
O CREAS, junto com a Equi-

pe de Proteção Social Especial,
vai promover durante todo o
mês, vários encontros nas Unidades Básicas de Saúde da cidade, e convida a todas as mulheres para participarem e entenderem como a lei funciona.
A ideia é mobilizar a sociedade
para mostrar que as políticas
públicas se fazem necessárias,
e que existem para assegurar
a proteção das mulheres.
A proposta é ressaltar a importância da Lei, principalmente por compreender tão bem

o que é a realidade da violência doméstica, que não se
resume apenas em agressões
físicas, mas envolve também
a violência psicológica e moral, que podem deixar nas
mulheres marcas tão profundas quanto a agressão física.
Em parceria com a Secretaria de Saúde, a Psicóloga
da Saúde Mental de São Lourenço, Esmeralda Paixão, irá
participar tratando do tema
“Relações Abusivas”.

Aniversário do Vasco da Gama - 21 de agosto
DOE SANGUE E MARQUE UM GOL DE PLACA!
No dia 21 DE AGOSTO DE
2017, o CLUBE DE REGATAS VASCO DA GAMA irá completar 119
ANOS. E você, vascaíno, poderá comemorar sua vitória, fazendo um golaço ao doar sangue!
O resultado será de quatro
vidas salvas. Coloque a camiseta do time do seu coração e
venha, no dia 21, participar.
Sairá uma van da Funsaúde
às 6h30, com 15 vascaínos a

bordo, para levá-los a Pouso
Alegre. Para isto, entre em contato com o Serviço Social do
Hospital São Lourenço (Anderson ou Fabiany / 35 3339-2060)
e agende seu lugar no transporte!
COMPARTILHE ESTA NOTÍCIA. MARQUE SEUS AMIGOS!
Lembrando que o transporte é gratuito. Da mesma forma,
seu ato de amor não tem preço!

Receita abre na terça-feira consultas ao
3º lote do Imposto de Renda de 2017

Consultas poderão ser feitas a partir das 9h da próxima terça-feira. Lote contempla 2.062.878
contribuintes com mais de R$ 2,8 bilhões em restituições.
A Secretaria da Receita Federal in- buintesdequetrataoArt.69-AdaLei permitem a consulta às declarações
formou que serão liberadas na próxi- nº9.784/99,sendo45.576contribuin- do Imposto de Renda.
Pela página da Receita o contrima terça-feira (8), a partir das 9h, as tes idosos e 6.555 contribuintes com
consultas ao terceiro lote do Imposto alguma deficiência física ou mental buinte também consegue acessar o
de Renda de Pessoas Físicas de 2017. ou moléstia grave", informou o Fisco. extratodadeclaraçãoeverificarsefoi
Consulta
para malha fina. Neste caso, o contriEstelotetambémincluirárestituições
Para saber se teve a declaração buintepodefazerascorreçõesnecesresiduais de 2008 a 2016.
Ao todo, serão pagos mais de R$ liberada, o contribuinte deve fazer a sárias e enviar uma declaração retificadora.
2,8bilhõespara2.062.878contribuin- consulta no site da Receita.
Aconsultatambémpodeserfeita
O prazo para envio da declaração
tes. Os depósitos serão feitos em 15
pelo telefone 146.
de IR 2017 terminou às 23h59 de 28
de agosto.
AReceitatambémofereceaplica- de abril. A Receita informou ter rece"Desse total, R$210.521.126,31
referem-se ao quantitativo de contri- tivosparatabletsesmartphones,que bido 28.524.560 de declarações.

O SINE de São Lourenço informa que devido à mudança de endereço da sede da Prefeitura para a Rua Coronel José Justino Ferraz (centro), o local encontra-se sem acesso à internet, por depender de solicitação e fornecimento de acesso pelo Estado de Minas Gerais.
O órgão depende do Governo Estadual para fornecer o sistema de acesso. Com essa dificuldade, alguns serviços não estão sendo realizados momentaneamente. Contamos com a colaboração de todos até que a situação se normalize.

DOM ZECA
A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Falecimento

Falecimento

Aniversário

Noticiamos com pesar o falecimento de Mestre Jorge,
ocorrido no último dia 04, na
cidade do Rio de Janeiro.
Aqui em São Lourenço, contribuiu com nosso esporte, colocando milhares de jovens no
patamar do sucesso.
Nossos sentimentos aos familiares. Paz a sua alma!!!

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

EXPEDIENTE

A Musicista e Maestrina, Edna Macedo de Souza Neves, comemorando no último dia 02, mais um aniversário.
Parabéns e felicidades. Rogamos a Deus muitas bençãos para sua vida!!!
Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra. Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo.
Jornalista Responsável: João Vicente Nogueira (MTB 18.220/MG). Diagramação: João Vicente Nogueira. Departamento Administrativo: Isabel Cristina de Paula
Dutra. Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra e Luciana Dutra. Assessor Jurídico: José Manoel Pereira. Distribuição: Júlio César de Paula Dutra.
Colaboradores: Anderson Joinha, Vera M. Gannam de Castro, Simone Gannam L. Ribeiro, Frei Felipe Gabriel Alves, Heloísa M. D. de Almeida, Filipe
Nacle Gannam, Pedro Jorge de Oliveira Netto, Mariana Dutra, José Celso Garcia, Prof. André, Beto Bacha, Dom Zeca, Mario Henrique Poli de Oliveira,
Monsenhor Jonas Abib, José Luiz Mendes, Padre Bruno César, Dr. Rodrigo C. Santos, Cecília Britto, Débora Centi, Rita Abbud.

Noticiamos com pesar o falecimento de Mestre Jorge, ocorrido no último dia 04, na cidade do Rio de Janeiro.
Aqui em São Lourenço, contribuiu com nosso esporte, colocando milhares de jovens no patamar do sucesso.
Nossos sentimentos aos familiares. Paz a sua alma!!!
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
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Primeiro fim de semana da Festa
de Agosto é sucesso total

O primeiro fim de semana da Festa de Agosto foi marcado pela animação e o carisma das duplas sertanejas Zé Neto & Cristiano e Pedo Paulo & Alex. Na próxima quarta-feira (09) a banda
Skank será atração da noite, e para fechar as festividades, na quinta-feira (10) quem sem apresenta são as bandas Sambô, Malta e 14Bis, com entrada franca.

Ato público lembra os desafios e avanços
dos 11 anos da 'Lei Maria da Penha'

Considerada pela Organização
das Nações Unidas (ONU) como a
terceira lei mais eficaz de combate
à violência doméstica do mundo,
a Lei nº 11.340, mais conhecida como 'Lei Maria da Penha' completou, nesta segunda-feira (7/8), 11
anos de vigência.
Para reforçar a data, o Governo
do Estado, por meio da Polícia Civil
de Minas Gerais, marcou presença
no ato público de conscientização
dos direitos da mulher, realizado,
pela manhã, na Praça 7, no centro

da capital. O ato foi realizado pela
Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher.
Presente na ação, a delegada
chefe da Divisão Especializada de
Atendimento da Mulher, do Idoso
e da Pessoa com Deficiência, Danúbia Quadros, destaca que, diante do grande número de casos registrados de violência contra a mulher, esta não foi uma celebração,
mas sim um ato público, considerando-se que "ainda existem muitos desafios para conscientizar a

população".
Danúbia ressalta também que
um dos fatores que contribuíram
para o aumento dos registros é a
iniciativa da vítima em denunciar.
“A lei é eminentemente repressiva
e os números aumentaram, também, porque as mulheres estão
denunciando mais”, reforça a delegada.
Segundo ela, é necessária uma
mudança na educação para que
uma modificação no cenário atual
seja possível. "Focar na prevenção,

na educação nas escolas e em casa e investir em políticas públicas
que fomentem a inserção da mulher no mercado de trabalho é imprescindível, principalmente pelo
fato de muitas mulheres se submeterem à violência, devido às situações de dependência financeira”, aponta.
A chefe da divisão especializada
lembra, ainda, que é necessário investir na igualdade de direitos. “Temos que deixar de tratar a mulher
como frágil", observa, chamando

a atenção para a importância do
fortalecimento das mulheres. Esse,
segundo a delegada, é o caminho
"para que elas busquem ter independência econômica e afetiva e
se tornem realmente sujeitos de
direito”, esclarece.
Ato público

A ação foi realizada pela Rede
de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, em Belo Horizonte,
que reúne representantes do Con-

selho Nacional dos Direitos da Mulher, da Subsecretaria de Política
para as Mulheres, do Ministério
Público, da Polícia Civil de Minas
Gerais, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), e diversos outros órgãos.
A existência da rede de enfrentamento é um dos instrumentos
valiosos alcançados pela Lei Maria
da Penha, que investe na multidisciplinaridade para combater a violência contra a mulher.

Estudantes de São Lourenço participam da Plenária
Regional do Projeto Parlamento Jovem
A quinta-feira foi longa para os integrantes da Escola
do Legislativo de São Lourenço, que participaram, das
08H às 17H30, da Plenária
Regional do Parlamento Jovem, realizada na Câmara
Municipal de Pouso de Alegre. Estudantes de 15 cidades do Sul de Minas levaram
suas propostas de mudança
para o estado. O tema foi
“Educação Política nas Escolas”.
A discussão democrática
envolveu mais de 200 jovens
da região. Cinco estudantes
votantes de São Lourenço
estiveram presentes, além
do presidente da Escola do
Legislativo, vereador Ricardo Luiz Nogueira (PMDB) e
da diretora Mayara Gouvea.
Três alunos dos cursos de Letras e Direito ainda foram a
Pouso Alegre como ouvintes.

Das 45 ideias (três de cada município) levadas pelos
estudantes, seis foram escolhidas e serão encaminhadas
à Plenária Estadual, que acontecerá no final do mês que
vem, em Belo Horizonte, na
Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Além disso, os
alunos tiveram a oportunidade de criar uma nova e sétima proposta, que também
fará parte do documento final do evento.
Segundo o vereador Ricardo Luiz Nogueira, iniciativas
como essa são fundamentais
para incentivar a maior participação dos jovens na sociedade. “Durante a Plenária
Regional, os estudantes discutiram as propostas, modificá-las, aprová-las ou rejeitá-las, tal como fazemos em
sessões do Poder Legislativo.
Portanto, o contato com a

política foi intenso. Entre
aqueles adolescentes pode
estar um futuro vereador ou
deputado”, declarou.
A estudante Gabriela Soares, que cursa o Ensino Médio na Escola Estadual Professor Antônio Magalhães
Alves, instituição conhecida
como Polivante, disse que
participar da Plenária foi um
momento único: “Eu achei
tudo maravilhoso. A experiência de estar com outros
jovens que têm o mesmo objetivo que eu, que se esforçaram para estarem por dentro da política atual... É inexplicável a felicidade que senti. O PJ não só ajuda os jovens a se manterem politicamente conscientes, como
também ajuda na interação
social que acontece entre
nós”.
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Enfermeiras do Município conheceram
área materno-infantil do Hospital SL
Num trabalho de integração
com a Secretaria Municipal de
Saúde, o Hospital São Lourenço recebeu, nos dias 2 e 3 de
agosto, a visita técnica das enfermeiras de seis UBSs (Postos
de Saúde) de São Lourenço.
Camila Andrade (São Lourenço Velho), Êulien Cavalcante
(Carioca), Cristiane Toledo (Vila Carneiro), Ana Maria Junqueira (Biquinha), Lara Nunes
(Federal) e Erika Junger (Vila
Nova) conheceram as instalações da Maternidade e da UTI
Neonatal, além do Posto de
Coleta de Leite Humano (saiba
mais ao final do texto) e da
Casa de Apoio à Gestante de
Alto Risco e Puérpera, também
administrados pelo Hospital.
“O objetivo da visita foi tornar bem conhecidos os setores que atendem o binômio
mãe-filho no Hospital, a fim

de gerar condições de incentivo ao parto normal, à amamentação e à doação de leite
em excesso das mães que estão amamentando”, explicou
a enfermeira da Maternidade,
Renata de Castro. As visitantes mostraram-se impressionadas com a estrutura da instituição. “Foi muito importante virmos, pessoalmente, conhecer. Sabendo das condições
gerais do Hospital, podemos
orientar ainda melhor as gestantes e puérperas atendidas
nas UBSs, principalmente quanto ao parto normal e à doação
de leite”, justificaram.
Você sabia que o Hospital
São Lourenço, agora, tem um
Posto de Coleta de Leite? Situado em prédio anexo ao Hospital (rua Madame Schimidt,
em frente à Escola Estadual
Mário Junqueira Ferraz), o Pos-

to de Coleta de Leite Humano
do Hospital recebe leite em excesso de mães que estão amamentando - e, assim, bebês internados na UTI Neo e cujas
mães têm dificuldades em amamentar são beneficiados.
Antes de confirmar a doação, é feito o exame físico dos
bebês - observando o crescimento deles e, estando os mesmos no peso exigido para um
desenvolvimento saudável, as
doações do excesso de leite das
mães são aceitas. Além de coletar o leite, o Posto estará disponível, também, para sanar
dúvidas das mães quanto à amamentação, aos cuidados com
as mamas etc.
Quer saber como se tornar
uma doadora de leite? Faça
contato com o Posto de Coleta,
pelo telefone (35) 3339-2060.

CHAMADA PÚBLICA Nº 03 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA O 3º. QUADRIMESTRE DE 2017.
A Empresa RPE EMPREENDIMENTOS ALIMENTARES EIRELI, fornecedora de alimentação
escolar no município de São Lourenço – MG - torna público que em cumprimento a lei
11.947/2009 e resolução 26/2013 do FNDE, está disponibilizando edital e relação de produtos para o recebimento das propostas de venda de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender a Merenda Escolar, dentro dos requisitos da lei.
A entrega do edital será realizada, até o dia 28/08/2017- de 08:00 horas às 16:00 na Av.
Getúlio Vargas - n°1333, Bairro Vila Esperança, cidade de São Lourenço - MG.
Os agricultores familiares interessados deverão entregar toda a documentação exigida pelo Edital, no endereço acima, até o dia 29/08/2017 - e estar organizados em grupos formais
e/ou informais e precisarão cumprir as seguintes exigências:
- Possuir condições de emitir documento fiscal (nota fiscal);
- Possuir condições higiênico-sanitárias de acordo com a legislação;
- Possuir viabilidade (condições) de fornecimento constante;
- Possuir DAP – Declaração de Aptidão junto ao PRONAF agricultura familiar – conforme lei
n° 11.326/2006;
- Projeto de Venda de gêneros alimentícios. Esse projeto deve ser feito, através de uma
Entidade Articuladora, cadastrada no Sistema Brasileiro de Trabalhadores Rurais, Sindicatos
dos Trabalhadores da Agricultura Familiar ou entidades credenciadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA. Exemplo: Emater
COMUNICADO PARA COMPARECER AO TRABALHO
CONVIDO O SR. JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA, PORTADOR DA CTPS-1534887 SÉRIE 002-0/MG,
A COMPARECER EM MEU ESCRITÓRIO (OBRA) SÍTIO A ALAMEDA DOS PINHEIROS, Nº 95, LOTE
31, QUADRA 1, BAIRRO VALE DO PINHEIROS, MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO, MG, CEP 37.470000, A FIM DE RETORNAR AO EMPREGO OU JUSTIFICAR AS FALTAS DESDE 12/09/2016 DENTRO
DO PRAZO DE 7 DIAS A PARTIR DESTA PUBLICAÇÃO, E PARA FINS DE ASSUNTO DE SEU INTERESSE TAMBÉM.
SÃO LOURENÇO, 17/07/2017
MARCO ANTÔNIO MATEOS DIAS DA CRUZ FILHO
CEI – 5123155325/66
AL. DOS PINHEIROS, Nº 95, LOTE 31, QUADRA 1, BAIRRO VALE DOS PINHEIROS,
SÃO LOURENÇO, MG, CEP – 37.470-000.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que, devido à invasão ocorrida no Setor de Controle e Avaliação, na manhã deste Domingo (06), o expediente estará suspenso na segunda-feira
(07). O Setor está localizado na esquina da Rua Jayme Sotto Maior, próximo à Policlínica Municipal, onde são realizados os procedimentos de autorização de exames, cirurgias, etc. Os invasores cortaram fios, vandalizaram o local e levaram um computador. As providências judiciais
cabíveis já foram tomadas pela Secretaria.
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Bombeiros com batem incêndio em
vegetação na cidade de Baependi
Por volta das 16:46
hrs do dia 06 de agosto de 2017, o Pelotão
de Bombeiros Militar
de São Lourenço foi
acionado para combate a incêndio em Baependi.
As chamas tomaram
vegetação, árvores e
um amontoado de madeira no interior do
terreno da Empresa de
pedras "A. Pelúcio Comércio e exportação
Eirele".

VOLTA ÀS AULAS
Pensando sobre isto, me vem à memória, tempos de criança, quando ao retornar
das férias nos aguardava uma redação com o título de “Minhas Férias”, invariavelmente.
Todavia, é importante repensar as férias sob o ângulo da instituição de ensino, onde apenas
as aulas ficam em stand by. Quando falamos em férias escolares, automaticamente pensamos em escolas fechadas, quase abandonadas. Nada mais distante da realidade, principalmente se falarmos da Faculdade de São Lourenço, onde os discentes e os docentes estão
sim, afastados por alguns dias, gozando de uma justa e merecida pausa. Os demais segmentos funcionam a todo vapor, preparando o ambiente para o novo semestre.
São muitas tarefas e inúmeras atividades acontecendo diariamente para que a instituição funcione dentro do padrão de excelência a que se propõe. Trabalho silencioso, aparentemente imperceptível e feito por uma equipe altamente preparada, a quem devemos
honrar e, sobretudo agradecer.
Sem os anjos da guarda da área administrativa, não nos seria possível realizar as
atividades acadêmicas. E a Faculdade de São Lourenço tem a melhor equipe que uma coordenação de curso poderia desejar. Por isto hoje, especialmente, minhas palavras são pra
eles. Gratidão e Reconhecimento além de profundo respeito e carinho são os sentimentos
que lhes dedico. Obrigada pelo apoio e carinho de sempre. Obrigada pelo maravilhoso trabalho que realizam nos bastidores, de forma quase anônima.
Aos alunos e professores que estão retornando, sejam bem vindos a mais um semestre letivo. Que Deus nos abençoe a todos e nos permita mais um período produtivo e,
sobretudo feliz.
Silvana S. Gaspar
Coordenadora do Curso de Direito

Segundo Testemunha
o incêndio teria começado em lote vizinho
e propagado para bambuzeiro e posteriormente para vegetação
no interior da empresa vindo a queimar 200
metros quadrados de
vegetação, algumas árvores e 70 metros cúbicos de amontoado de
madeira de pinus.
Debelamos o incêndio com uso de estabelecimento com 03

linhas de ataque e com
gasto de 80.000 litros
de água, evitando que
o incêndio propagasse
para galpão onde funciona o almoxarifado
da Empresa. Tivemos
o apoio de funcionários da Empresa, Polícia Militar de Baependi e de 02 caminhões
pipa, sendo 01 da Prefeitura de Baependi e
outro da Prefeitura de
Caxambu.
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