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Governo Zé Neto deve cerca
de R$ 2,5 milhões ao Hospital

Grande parte dos problemas financeiros enfrentados atualmente pelo Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço
deve- se ao não repasse da verba para custear a Urgência/ Emergência da instituição. Em entrevista concedida à Rádio Alternativa
FM 107, 9 no programa “Plantão da Cidade” de quarta- feira (05/02), o provedor do Hospital de São Lourenço, dr. Gabriel Dias Pereira Filho deixou bem claro aos entrevistadores José Luiz Mendes e Cristiano Siqueira (Keridão), que a Prefeitura de São Lourenço,
durante a gestão do prefeito Zé Neto, está deixando de fazer o repasse obrigatório para custear os gastos com urgência e emergência do Pronto Socorro do Hospital desde meados de 2012. (pág 04)

Dívida

Charretes

Passeata exige
mais respeito
com os animais
Aconteceu na manhã deste sábado (01/02), uma passeata pedindo melhorias e mais respeito
aos cavalos que puxam as charretes na cidade.Os defensores dos
animais pediram para acabar definitivamente com o sofrimento
dos cavalos. Cerca de 70 pessoas
participaram do ato. (pág 07)

Após quase seis
meses, bebê tem
alta da UTI
O dia 29 de janeiro foi de muita
alegria para Maria de Fátima (centro da foto): o filho Vitor Samuel teve alta da UTI Neonatal e Pediátrica
(UTINP), após seis meses internado.
Sinal de que o trabalho incansável
dos profissionais da UTINP surtiu os
efeitos esperados. (pág 06)

Cobra cascavel é
encontrada na Rua
Otto Jargow
(pág 11)

dutrasom@dutrasom.com.br

Veículo perde o
freio, sobe na calçada
e derruba árvore
(pág 09)

(35) 9983-1054 Oi

Comandante do
57º BPM se reúne
com militares em
São Lourenço (pág 09)
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EDITORIAL
Há dois modos de encarar
este início de ano turbulento para os brasileiros, com
cenário econômico desfavorável, inflação batendo à porta, greves, apagões, carência de serviços básicos como
água, luz e transporte, além
da já cotidiana violência urbana. O primeiro é achar que
o país não tem jeito mesmo,
que os políticos só querem
saber de seus interesses e
que o Brasil jamais alcançará um estágio de desenvolvimento satisfatório. O outro é lutar para mudar tudo
isso que está aí com trabalho, cidadania e participação
efetiva nas decisões.
Todos sabíamos que o ano
seria desafiador. As manifestações de rua do ano passado demonstraram claramente que um contingente enorme de pessoas, resgatado da
pobreza pelos programas oficiais de distribuição de renda, passaria a exigir melhores condições de vida. As mensagens eram claras. Entre outras prioridades, os manifestantes clamaram por serviços públicos mais qualificados, combate à corrupção,
instituições melhor sintonizadas com os interesses coletivos, espaço público apropriado e transparência na administração.
Passado o susto inicial, po-

Direito à indignação

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

Mudar para crescer

rém, governantes, representantes políticos e lideranças
dos setores demandados parecem anestesiados em relação ao clamor das ruas. O
apagão desta semana, que
afetou 6 milhões de pessoas em 11 Estados, os trens
paralisados que deixaram
multidões sem transporte em
São Paulo, a greve demasiada do transporte público em
Porto Alegre, a falta de água
e luz em diversos pontos do
país, tudo isso evidencia o
descaso do poder público
com o bem-estar da população. E a contrapartida dos representantes políticos não

ESPAÇO LIVRE
Cor da lente dos
óculos faz diferença
O sol forte durante o verão pode ser bastante perigoso para a saúde dos olhos,
além de ser um grande incômodo para a visão.
Por isso, muitas pessoas
costumam usar óculos escuros para se proteger – no entanto, é fundamental também tomar alguns cuidados
na hora de escolher a lente
e o produto ideal, como explicou o oftalmologista Emerson Castro.
O mais importante é que a
lente tenha proteção contra
os raios ultravioleta, mas a escolha da cor também é fundamental, principalmente para o conforto da visão. De acordo com o médico, as cores da
lente são indicadas para situações diferentes – por exemplo, a lente castanha ou marrom é ideal para dirigir já que
oferece uma boa noção de
contraste e profundidade; a
lente verde é melhor para os
idosos, porque dá uma melhor visão de contraste; a lente púrpura é melhor para quem
vai ficar no mar ou na mata;
a lente amarela é indicada pa-
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ra o nascer e pôr-do-sol; a lente preta é ideal para quem
fez uma cirurgia e a lente cinza é ideal para quando está
escurecendo, já que não é tão
escura.
Além de melhorar o conforto da visão, os óculos também evitam a evaporação da
lágrima, o que pode prevenir o ressecamento dos olhos.
Muita gente costuma ainda usar um colírio, mas é preciso tomar cuidado - como
existem vários tipos, é importante saber escolher o
ideal. O de lágrima artificial,
por exemplo, é um dos mais
usados, geralmente por pessoas que usam muito o computador e ficam com os olhos
ressecados. Os vasoconstritores são usados para combater a vermelhidão nos olhos,
mas podem causar dependência. Já os colírios com antibióticos, vendidos apenas
com receita médica, são usados para tratar e prevenir infecções e devem ser aplicados apenas pelo período indicado pelo médico, para evitar danos aos olhos.

está sendo adequada. Em vez
de se unirem na busca de solução para os problemas, governantes e parlamentares
parecem focados apenas nas
alianças políticas para as eleições de outubro, como indica o verdadeiro escambo de
cargos nas administrações
federal e estaduais.
Ao descaso oficial com o
bem-estar dos cidadãos somam-se demandas setoriais
que, invariavelmente, resultam em mais transtornos para as pessoas que não estão
diretamente envolvidas com
elas. Por qualquer causa, grupos paralisam o trânsito, de-

predam veículos, ocupam
prédios públicos e desafiam
as autoridades. Acabam aumentando o sentimento de
desamparo da sociedade.
Faz parte da democracia,
é verdade.
Mas também é democrático e sensato dizer não para os abusos, exigir ação dos
dirigentes políticos, cobrar
serviços públicos qualificados e exigir proteção contra
todas as ameaças à cidadania. O cidadão brasileiro, calado e acuado diante de tantos desmandos, não pode renunciar ao seu direito à indignação.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

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

Nossa Senhora de Lourdes É na família que nos
No Sul da França, ao pé dos ceu. Dias mais tarde, a SenhoPirineus, existe um Santuário ra mandou escavar o terreno conhecemos
dedicado à Maria, que é conhecido como Nossa Senhora de
Lourdes. Milhares de peregrinos do mundo inteiro, para lá
acorrem, a fim de cantar as glórias de Maria, e, aos seus pés,
suplicarem sua maternal proteção. A mensagem deste Santuário é de conversão e de fé.
Na gruta de Massabielle em
Lourdes, França, em 1858, Nossa Senhora apareceu dezoito
vezes – de 11 de fevereiro a
16 de julho – a Bernadette Soubirous, menina de quatorze
anos de idade.
Quando, a 11 de fevereiro de
1858, Bernadette, juntamente
com sua irmã e uma amiga buscava lenha, apareceu-lhe uma
Senhora formosa, que mandou
que ela voltasse no dia seguinte, no mesmo local. Depois das
primeiras aparições, a Senhora
pediu a Bernadette, que fizesse ali, uma capela. Ela levou o
recado ao padre, que a colocou
fora de sua casa, dizendo-lhe
que edificaria imediatamente a
capela, se no dia seguinte (no
meio do inverno rigoroso), no
rosal silvestre da gruta, brotassem rosas.
No dia seguinte, Bernadette
falou isso à Senhora formosa,
ela sorriu e o rosal não flores-

da gruta e apareceu uma fonte, encharcando o terreno. Um
cego lavou os olhos com aquela água e, nos mesmo instante
recobrou a vista.
Um menino, às portas da morte, ao se banhar com a água, recobrou a saúde.
Dezoito vezes, Bernadette viu
essa Senhora sobrenaturalmente formosa. Muitas vezes perguntou-lhe quem era e ela apenas sorria com bondade. Na última aparição, com braços e olhos
erguidos para o céu disse: “Eu
sou a Imaculada Conceição”.
Apesar das dificuldades que
Bernadette enfrentou para que
lhe dessem crédito, apesar das
proibições das autoridades civis de acesso à gruta, colocando guardas e empecilhos para
que ninguém se acercasse, Maria Santíssima venceu e, a gruta, com a sua fonte jorrando
águas redentoras e salvadoras,
ainda existem até hoje.
A festa de Nossa Senhora de
Lourdes é comemorada no dia
11 de fevereiro, lembrando
mais uma vez Maria, a Mãe do
Céu, que vem nos pedir oração e penitência e nos dar provas de seu grande amor através das graças abundantes derramadas sobre nós.

VENDE-SE

Uma Moto CG 125,
ano 2010 com Side Car.
Documento / Carga
Tratar no Tel.:
(35) 9983-1054 com Vera

Todos nós precisamos do
amor puro uns dos outros;
precisamos do amor de nosso pai. Como é importante
a presença, o carinho, a segurança, a firmeza, as correções, as ordens e, até mesmo, as broncas do pai! Tudo
isso é essencial para nosso
crescimento, nosso equilíbrio, nossa maturidade e formação. Como é bom ser família! Como é bom ter a presença de homens e mulheres, de adultos, jovens e crianças! Como é bom ter dife-

renças de temperamentos,
de opiniões, de pontos de
vista! Que bom conviver com
o diferente! É na família que
nos conhecemos, nos descobrimos, nos aproximamos. É
nela que nos corrigimos, nos
desentendemos e nos perdoamos.
Na família, nem tudo é
100%, mas nela nós nos amamos, nos perdoamos e nos
reconciliamos. Aí está o essencial: a família é um “oásis de amor!”
Deus o abençoe!

VENDO CASA

Bairro Vila Nova- Rua Orlando B.
de Almeida nº 210- casa 07. 02 quartos, 01 banheiro, sala, cozinha, área
de serviço e vaga para garagem. Área
construída 60 m². Valor: R$ 90.000,00
Contato: 8821-8070
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ENTREVISTA Walter Ferreira Soares

Pe. BRUNO CÉSAR DIAS GRACIANO

Diretor Superintendente da
Empresa Conserbras

dias alternados ou diário,
caso o lixo não seja coletado em sua rua, por favor, ligue para o nº 33314719 que nosso supervisor de operações estará visitando sua rua e reparando algum possível erro.

Atualmente o modo com que o serviço da
coleta de lixo vem sendo
realizada em São Lourenço é bastante criticado pela população. O que será
feito para reverter essa
situação?
Toda fase de implantação de serviços exige algumas mudanças que realmente provocam alguma insatisfação da comunidade, mas estamos certos de que dentro de poucos dias teremos ajustado todos os pontos que
porventura estejam provocando as insatisfações.
A Falta de um contato com
a empresa responsável era
um dos fatores, agora com
o telefone disponível para qualquer contato com
a nossa central esperamos
estar estabelecendo um
contato próximo com a população de São Lourenço.
Existe hoje a cobrança da taxa de lixo em alguns
logradouros em que a coleta não é realizada, como
vai ficar essa situação?
Desconhecemos essa informação, poistoda a cidade está recebendo a presença de nossa equipe em

Fale- nos sobre a frota e os aparatos que a Conserbras irá contar para realizar o serviço na cidade.
A Conserbrasestá trabalhando em São Lourenço
com trêscaminhões compactadoresseminovos, sendo que dentro de45 dias
estes serão substituídos
por caminhões totalmente novos, com visual bastante atraente.
Qual é a meta da
Conserbras em relação à
coleta de lixo em São Lourenço?
Apresentar serviços de
qualidade, satisfazendo
plenamenteacomunidade,mantendo
sempre um estreito relacionamento com a população, medindo sua satisfação constantemente.
Em São Lourenço a
Conserbras será responsável apenas pela coleta
de lixo doméstico?
Nosso Contrato prevê a
Coleta de Lixo Doméstico
e Comercial, conforme estamos executando atualmente.
Como irão trabalhar as equipes de coletores? Como o serviço será feito nos feriados e finais de semana?
Nossas equipes trabalharão em Sistemas de Rotas diárias ou alternadas

de forma a atender toda a
cidade, todos os dias da semana, conforme podemos
observar no mapa de rotas publicado nesta edição.
A empresa Conserbras irá disponibilizar um
telefone de contato para
atender a população que
tiver alguma dúvida?
O telefone de nossa Central em São Lourenço é
3331-4719 para atender
sugestões, reclamações e
ou informações.
Os trabalhadores
contratados para prestar
os serviços de coleta estarão adequados com
EPI’S?
Como é de praxe em nossa empresa, todos os nossos funcionários somente saem para percorrer a
rota, devidamente uniformizado e utilizando todos
os EPI’s recomendados pela legislação do Trabalho.
Atualmente montanhas de lixo são formadas nas ruas para agilizar
o trabalho do caminhão
coletor, porém muitas vezes a coleta demora e o
lixo fica exposto por várias horas atraindo cavalos e cães. Isso irá mudar?
O sistema de fazer montes em determinados lugares é largamente usado
no país, para facilitar a operação, mas em momento
algum se pode ficar mais
do que 30/40 minutos entre o ajuntamento e a passagem do caminhão e é
nosso compromisso não
permitir que isso ocorra,
pois, sempre que os homens de frente passam

Paróquia
em Ação
padrebrunocesar@yahoo.com.br

juntando logo o caminhão
estará passando para a coleta, não demorando mais
que meia hora.
A Conserbras pretende implantar algum serviço de coleta seletiva?
Temos como implantar
o Sistema de Coleta Seletiva em São Lourenço, mas
para isso precisamos iniciar um processo de conscientização da população,
através de campanhas educativas, gincanase concursos e envolvimento das entidades de classes, clubes
de serviços e estabelecimentos de ensino.
Qual é a responsabilidade ambiental da Conserbras?
Colher de forma regular
e sistemática todo o lixo
produzido pela cidade e
disposto nas ruas, mantendo as ruas sempre limpas.
A Conserbras terá
alguma responsabilidade
sobre o destino final do
lixo coletado?
Não, nossa responsabilidade é apenas com a coleta e o transporte até o
aterro sanitário.
Quantos profissionais foram contratados
pela Conserbras para trabalhar em São Lourenço?
Nossa equipe em São
Lourenço é composta de
17(dezessete) Profissionais sendo: 01 Supervisor
de Operações, 01 Aux. Administrativo, 3 Motoristas e 12 Garis Coletores
e todos contratados dentro do Município de São
Lourenço, pois fazemos
questão de valorizar a mão
de obra local.

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

EXPEDIENTE

ConsideraçõesFinais:
Nosso objetivo é prestar
o melhor serviço para São
Lourenço, mas para isso é
importante que a população tenha o conhecimento
dos dias e horários que nossos caminhões passarão pela sua rua, evitando assim
que seja deixado o lixo fora do dia ou do horário. Para maiores informações sobre a nossa empresa, a população poderá visitar o nosso site na internet: www.
conserbras.com.br ou mesmo ligar para a nossa sede:
34-3823-1780.

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo, Jornalista Responsável: Luciana Dutra
Valério, Departamento Administrativo: Flávio Augusto de Paula Dutra, Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra, Assessor Jurídico:
Leandro Scatolino de Souza.
Colaboradores: Vera M. Gannam de Castro, Hilda Pinelli, Simone Gannam L. Ribeiro, Izidoro Sant`Angelo Filho, 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.
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Francisco de Assis, Francisco de Roma...
Nós... na reconstrução da Igreja.
Após o gesto grandioso, sábio e lúcido, de um papa humilde e santo, instrumento
de Deus para um momento
especial da Igreja, Bento XVI,
que renunciou ao pontificado deixando-se mover pelo
sopro do Espírito, foi surpreendente para todo o mundo
ouvir o anuncio do nome do
papa que qcabava de ser eleito. Muitos imaginavam que
seria João Paulo III, Bento
XVII, Paulo VII... Mas o inimaginável aconteceu: “Será
chamado Francisco!” Não por
acaso ou por mera devoção
do cardeal argentino Mario
Jorge Gergoglio, mas moção
do Espírito Santo, que é quem
governa a Igreja e neste tempo, continua a conduzí-la.
Se o Espírito Santo conduz
a Igreja, ela é Santa... Santa
na sua instituição, na sua natureza, na sua missão. Mas
a Igreja também é pecadora, por ser conduzida por seres humanos, aos quais o Senhor pediu que fizessem ressoar mundo a fora a sua Palavra, tendo o dever de se
deixarem santificar, enquanto santificam o mundo.
Ao longo da história ocorreram alguns erros por parte
da Igreja, os quais foram reconhecidos e pelos quais foi
pedido perdão. Por causa destes erros, alguns dela se afastaram e no desejo de reformá-la acabaram abrindo mão
da Igreja e criaram para si outras formas de comunidade
eclesial. Algo como numa história que sempre ouvi de um
professor que tive: “após dar
banho na criança, jogaram a
bacia de água fora, esquecendo-se que a criança ainda estava lá dentro.”
Mas muitos entederam bem
que as falhas humanas não
prejudicam a santidade da
Igreja e desejaram promover, dentro dela, uma verdadeira revolução. Num contexto bastante difícil, Francisco de Assis assim o fez:
promoveu a revolução do
amor, buscando resgatar aqueles valores essenciais do cristianismo, vividos pela Igreja
Católica desde o início de sua
missão, que de alguma forma estavam esquecidos, mas
que correspondiam ao seu
jeito de ser no mundo.
Viveu a caridade e a acolhida aos pobres e sofredores, fazendo-se um com eles,
agindo de modo misericordioso, não numa filantropia
externa, apenas para ser visto, mas, sendo coerente e
atento ao evangelho, obediente aos mandamentos de
Deus e da Igreja. Foi capaz

de abrir mão de tudo, reconhecendo em Deus o verdadeiro tesouro, riqueza que
enche de sentido o coração
vazio. Viu em tudo e em todos o rosto de Deus, percebendo, na criação, a presença amorosa do Criador.
São Francisco mexeu com
a as bases da Igreja... E o Francisco de Roma, papa que nos
foi dado para este tempo também difícil, faz o mesmo. Ficamos todos admirados com
a sua ação, suas palavras e
simplicidade dos seus gestos.
Como o mundo precisava de
alguém assim, de um líder
que fosse pastor e fosse mais
próximo do rebanho. Também ele provoca revolução
hoje e questiona o jeito de
ser Igreja, para que seja mais
autêntica na sua missão e fiel
à sua identidade e natureza.
Todos ficamos admirados...
Os que gostam da Igreja e dela fazem parte com fé, sentem
a esperança reacender: um
tempo novo surge... Os que
não gostam da Igreja Católica
aproveitam para apontar e jogar pedras... Entretanto, o jeito de ser do papa Francisco e
a sua forma simples e coerente de viver o Evangelho, devem mexer como todos e com
cada um, pois a Igreja é formada não por pedras e cimento, num edifício material, mas
é o resultado da aglutinação
dos batizados, que unidos pelo amálgama do Espírito Santo, formam o Corpo de Cristo.
A solução não é jogar pedras e nem pular para fora
do barco, mas olhar para o
interior e perceber onde e
em que é possível ser melhor. A quem deseja a mudança da Igreja, torna-se necessário entender que a mudança pessoal provoca a mudança do todo... Se ela ainda tem coisas que precisam
ser mudadas, é sinal de que
os fiéis, como todo, ainda são
negligentes na conversão. Aliás, o critério para a conversão é dado pelo próprio Deus,
que nos propõe o seu projeto, e não pelas pessoas, em
busca da satisfação pessoal.
Em todos os tempos, a Igreja precisa estar atenta aos sinais da história, pois ela está
sempre se reformando, sem
perderosseusvalores,mastentando responder aos anseios
mais profundos de todos os homens., de forma a preencher
os corações com a graça que
de Deus emana. O apelo de
Deus a Francisco de Assis e ao
Francisco de Roma chama-os
à reconstrução da Igreja.... Este apelo também ressoa em
nossos ouvidos e nos impele.

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
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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Governo Zé Neto deve cerca Homens e máquinas na pista:
de R$ 2,5 milhões ao Hospital recapeamento da Via Otton de

Carvalho na entrada de São Lourenço
Está sendo realizado na Via
Otton de Carvalho na saída
de São Lourenço sentido Carmo de Minas, o recapeamento do asfalto, visando dar
maior segurança aos motoristas e diminuir o risco de
acidentes.
Segundo informações da
Polícia Rodoviária Federal, as
estradas de Minas Gerais re-

Grande parte dos problemas financeiros enfrentados
atualmente pelo Hospital da
Fundação Casa de Caridade
de São Lourenço deve- se ao
não repasse da verba para
custear a Urgência/ Emergência da instituição.
Em entrevista concedida
à Rádio Alternativa FM 107,
9 no programa “Plantão da
Cidade” de quarta- feira
(05/02), o provedor do Hospital de São Lourenço, dr.
Gabriel Dias Pereira Filho
deixou bem claro aos entrevistadores José Luiz Men-

des e Cristiano Siqueira (Keridão), que a Prefeitura de
São Lourenço, durante a gestão do prefeito Zé Neto, está deixando de fazer o repasse obrigatório para custear os gastos com urgência e emergência do Pronto Socorro do Hospital desde meados de 2012.
Com o não repasse da verba, a Prefeitura de São Lourenço deve hoje para o Hospital da Fundação Casa de
Caridade de São Lourenço,
aproximadamente R$2,5 milhões de Reais.

gistraram um aumento no número de acidentes se comparado com o mesmo período do ano de 2012 que foi de
1.087 contra 1.101 em 2013.
De acordo com os funcionários da empresa que executa o serviço, se o tempo
permanecer comoestá, sem
chuvas, as obras irão durar
cerca de 10 dias.

Os motoristas que precisarem utilizar a via deverão
reduzir a velocidade e redobrar a atenção, pois homens
trabalham na pista com máquinas de grande porte. A
sinalização do trecho está
sendo feita por agentes da
SL Trans. Em alguns locais a
via está liberada somente
em meia pista.

O médico e provedor do
Hospital, Dr. Gabriel, disse
também que, com esse montante daria para quitar os cinco meses de atraso de pagamento aos fornecedores da
instituição e o 13º salário dos
funcionários que está atrasado, equilibrando as contas
e saindo da crise em que o
Hospital se encontra.
O prefeito Zé Neto (PSDB)
não foi encontrado pela nossa reportagem para falar sobre as declarações do provedor do Hospital de São
Lourenço.

O SAAE e a CONSERBRAS informam à população de
São Lourenço as rotas de coleta de lixo urbano.
SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS
ROTA Nº3 (COLETA VESPERTINA)
Hospital Casa de Caridade São Lourenço; Porção
Coleta diária
Sudeste dos Bairros Serra Azul e Jardim das AcáSEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS
Valedos Pinheiros; Solardos Lagos; Bairro cias; Bairro Vila Nova I e II; Bairro Parque OlímpiSEGUNDA À SÁBADO
Porta do Céu; Bairros Santa MônicaIe II; Bair- co; Vila Carneiro I e II; Residencial Rio Verde I e II;
Bairro Nossa Senhora de Fátima (Federal); Rodoro Lagoa Seca; Rua Batista Luzardo; Recanto Vila Esperança; Loteamento Paraíso.
viária e adjacências; Toda região central da cidade;
das Paineiras; Santa Cecília; São Mateus; SerBairros Serra Azul e Jardim das Acácias; Bela Vista;
TERÇAS, QUINTAS E SÁBADOS
ra Verde l e II; Condomínio Villa Bella; AABB;
Parque das Águas; Pontal da Federal; Vila Dutra.
Jardim das Estâncias; Jardim Nirvana; Jardim
Hospital Casa de Caridade São Lourenço; Bairro
Serrano; Rua Pedro Ribeiro Arantes; Mora- Pedreira; Bairro Casas Populares I e II; Bairro BiROTA Nº4 (COLETA MATUTINA)
das da Serra.
Coleta Semanal
quinha; Conjunto Habitacional Antônio Mendes
(Cohab); Bairro Barreiro; Novo Horizonte CarneiTERÇAS, QUINTAS E SÁBADO
TERÇAS FEIRAS
ro Imóveis; Bairro Estação; Bairro Monte Verde;
São Lourenço Velho; Bairro Carioca; Bairro
Areia Branca, Carvãozinho, Armazém Chagas.
Topomóvel; Vila Pascoal; Aeroporto-Via Ramon;
Canaã I e II; Bairro Porto Alegre; Orebe; Alto
da Boa Vista; Santa Terezinha; Santo Cruzei- Residencial Ferreira de Souza; Residencial Haidar;
ROTA Nº 5 (COLETA AOS DOMINGOS)
Várzea;
Diamont;
Ilha
Antônio
Dutra;
Jardim
Euroro; Cascata; Juliana; Floresta; Loteamento HeAos domingos e feriados haverá coleta diurna
lena; Jardim América; Monte Belo; Residen- pa; Jardim Mirante; Jardim Santa Maria I e II; Jardim São Lourenço; João Carvalho Costa; José Açú- na área central da cidade, nos locais das feiras
cial Carioca.
car; João Paulino; Monte Líbano; Bairro Nossa Se- livres e onde se realizam os diversos eventos
nhora de Lourdes; Nova Estação; São João.
promovidos na cidade;
ROTA Nº2 (COLETA MATUTINA)
ROTA Nº1 (COLETA MATUTINA)

PARA SUGESTÕES, RECLAMAÇÕES E INFORMAÇÕES, LIGUE PARA 3331-4719
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Após quase seis meses, bebê recebe alta
da UTI Neo do Hospital de São Lourenço

O dia 29 de janeiro foi de
muita alegria para Maria de
Fátima (centro da foto): o
filho Vitor Samuel teve alta
da UTI Neonatal e Pediátrica (UTINP), após seis meses
internado. Sinal de que o trabalho incansável dos profissionais da UTINP surtiu os
efeitos esperados. No Hospital, ficarão as belas lembranças de todos - entre eles,
da equipe de plantão do dia
29 de janeiro (turno diurno),
que aparece nas fotos (esquerda para direita): enfermeira Isabela; técnica em
enfermagem (T.E.) Luana;
secretária Evelyn; T.E.s Viviane e Laura, fisioterapeuta Alessandra.

Cidadã doa cadeira de rodas para o PS do Hospital
O ato de doar é sempre
maravilhoso... Demonstra
preocupação com o próximo e espírito humanitário.
E o Hospital São Lourenço
agradece a sra. Edna, moradora do bairro Carioca,
que doou uma cadeira de
rodas (em ótimo estado de
conservação) para ser utilizada no Pronto Socorro. Na
foto, recebendo a doação
(esquerda para direita): técnico em enfermagem Derly
(agachado); motoristas Waltrik e Carlos; estagiária/enfermagem Maisa; enfermeira Nayara; técnica em enfermagem Letícia, plantonista dr. Francisco e recepcionista Leonardo.

BETO BACHA

Giro Esportivo

TIME DE RESPEITO

Equipe da Pneusul do ano de 2000, bi campeã do Campeonato Municipal. Vale destacar também que o proprietário “Rubro Negro” Claret sempre montava uma equipe
em condições do título, seja nos gramados como na quadra, onde arrastava um número grande de torcedores. Na
foto abaixo o Reynaldo, Ricardinho, Tiago Tatu, Balaio, Ivan,
Robertinho, Goleiro Roberto e o técnico Baiano. E agachados o Gegê, Maritinho, João Batista, Marcelinho, Elsinho,
Marcelo e Juliano.

AINDA NOS GRAMADOS

Boa recordação da equipe do Santa Helena do bairro São
Lourenço Velho, com figuras como: Domingos Magalhães,
Meio Kilo, Juquinha, Mauro Bucheiro, Serginho, Piauí da
Ricks, Hélio Gonzaga, João Santana Pneus, Aílton Soldado
e Amauri Dantas

O RETORNO DE QUEM NÃO SAIU

O técnico Natal do Verdão “deu uma de migué” e retornou com moral no comando do time. Na foto com os olhos
vermelhos e emocionado ele foi informado que o jogador
André voltou atrás na decisão de pendurar as chuteiras.
Em busca do 6º caneco no Municipal.

Anuncie aqui: (35) 9983-1054 Oi
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Passeata exige mais respeito com Senac oferece qualificação
profissional gratuita em São Lourenço
os animais que puxam charrete

Aconteceu na manhã deste sábado (01/02), uma passeata pedindo melhorias e
mais respeito aos cavalos que
puxam as charretes na cidade.Os defensores dos animais
pediram para acabar definitivamente com o sofrimento
dos cavalos. Cerca de 70 pessoas participaram do ato.
A morte de um cavalo que
ocorreu em junho de 2013
foi bastante lembrada durante acaminhada. O movimento começou com a concen-

tração na Praça da Estação
e seguiu em direção à Praça
João Lage.
Durante o trajeto, os manifestantes chamaram a atenção de lojistas, moradores e
turistas que também contribuíram com assinaturas em
um abaixo assinado para que
providências sejam tomadas
o quanto antes para acabar
com o sofrimento dos bichos.
Ao fim da passeata houve
um princípio de tumulto, que
rapidamente foi controlado

após ficar acordado entre os
organizadores, defensores
dos animais e os representantes dos charreteiros, uma
reunião marcada para quinta-feira (06/02), a fim de pressionar a prefeitura e seus secretários para que atenda aos
pedidos de melhorias para
os animais e os charreteiros.
Deram apoio ao evento,a PolíciaMilitareagentesdaSLTrans
que auxiliaram e garantiram a
segurança dos manifestantes,
moradores e turistas.

O Senac São Lourenço oferece 23 vagas para capacitação profissional gratuita na
área de Hospitalidade, para
o Curso de Recepcionista em
Meios de Hospedagem, por
meio do Programa Senac de
Gratuidade (PSG).
As inscrições estão abertas. Podem se candidatar
aqueles que possuem renda
familiar per capta inferior a
dois salários mínimos federais (soma da renda do interessado com a de todos que
vivem na sua casa, dividida
pela quantidade de residentes). O curso tem carga horária de 160 horas, as aulas
são de segunda a sexta das
09h às 12h com início em
24/02/2014. Os interessados
devem, primeiramente, preencher o Cadastro de Inte-

resse no site do Senac (www.
mg.senac.br/programasenacdegratuidade/cadastro).
Depois, devem comparecer à Unidade do Senac (Rua
Presidente Arthur Bernardes,
95 – Bairro Nossa Senhora
de Fátima - Federal), de segunda a sexta-feira, entre 8h

e 21h, portando original e cópia do CPF, RG, comprovante de residência e de escolaridade (histórico ou declaração original atualizada).
Mais informações podem
ser obtidas pelos telefones
0800 724 44 40 ou pelo site
www.mg.senac.br.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE EUBIOSE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
De acordo com o artigo 17, inciso III, alínea A e o artigo 32, inciso II, do Estatuto
da SBE, convoco os Membros Efetivos para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser
realizada na Sede Social, à Avenida Getúlio Vargas, 481, em São Lourenço, MG, no
dia 24 de fevereiro de 2014, às 14h00, em primeira convocação. E às 14h30, em segunda convocação, quando funcionará, com qualquer número, para tratar da seguinte ordem do dia:
Alienação de 19 lotes de terrenos urbanos de propriedade da Sociedade Brasileira
de Eubiose em Conceição do Rio Verde (MG), situados no Loteamento Residencial Park Ipanema, na quadra 12; com áreas de 200,00 m2 (lotes 1 a 8 e lotes 12 a 19), 264,95
m2 (lote 9), 259,16 m2 (lote 10) e 265,33 m2 (lote 11). Matrícula no Registro de Imóveis da Comarca de Conceição do Rio Verde, sob o no 1.404, Livro 2E-RG, folhas 96/98,
em 14 de julho de 1983.
Inscrição Imobiliária na Prefeitura Municipal de Conceição do Rio Verde:
Lote 01 – no 01050290148001/3273
Lote 11 – no 01050290097001/3293
Lote 02 – no 01050290088001/3439
Lote 12 – no 01050290060001/3461
Lote 03 – no 01050290078001/3440
Lote 13 – no 01050290070001/3460
Lote 04 – no 01050290068001/3441
Lote 14 – no 01050290080001/3459
Lote 05 – no 01050290058001/3442
Lote 15 – no 01050290090001/3458
Lote 06 – no 01050290048001/3443
Lote 16 – no 01050290100001/3457
Lote 07 – no 01050290038001/3444
Lote 17 – no 01050290110001/3456
Lote 08 – no 01050290028001/3445
Lote 18 – no 01050290120001/3455
Lote 09 – no 01050290125001/3291
Lote 19 – no 01050290128001/3274
Lote 10 – no 01050290111001/3292
São Lourenço, 4 de fevereiro de 2014.
Hélio Jefferson de Souza – Presidente
SOCIEDADE BRASILEIRA DE EUBIOSE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
De acordo com o ARTIGO 17, INCISO III, ALÍNEA A e o ARTIGO 32, INCISO I, do Estatuto da SOCIEDADE BRASILEIRA DE EUBIOSE, CONVOCO os Membros Efetivos para a
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada na Sede Social da SBE, à Avenida Getúlio
Vargas, 481, nesta cidade de São Lourenço, MG, no dia 24 de fevereiro de 2014, às
15h00, em primeira convocação. E às 15h30, em segunda convocação, quando funcionará, com qualquer número, para tratar da seguinte ordem do dia:
a) Leitura, discussão e aprovação das contas e do relatório de atividades da Presidência da SBE, do exercício de 2013,
b) Assuntos gerais.
São Lourenço, 4 de fevereiro de 2014.
Hélio Jefferson de Souza – Presidente
SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO E ADITAMENTOS
(Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores alterações).
Contrato nº SAAE/SLO-010/2014. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Auto Socorro Eduardo Ltda. ME Modalidade: Dispensa nº. 016/2014 Objeto: locação de caminhão munk.
Valor total: R$ 7.000,00. Forma de pagamento: parcelada. Dotação orçamentária: Melhoria do Sistema de Drenagem Urbana. Vigência: de 30/01/2014 a 29/01/2015. Data da assinatura: 30/01/2014.
6º Aditamento do Contrato Nº.SAAE/SLO-016/2011. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: MGF Informática Ltda. Modalidade: Pregão Presencial nº.016/2010. Objeto: reajuste de preços. Valor: de R$ 4.361,35 para R$ 4.603,95 o valor mensal do contrato, e prorrogação
do prazo de vigência. Vigência: de 06/02/2014 a 05/02/2015. Data da assinatura: 04/02/2014.
1º Aditamento do Contrato Nº.SAAE/SLO-013/2013. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto de Acesso Ltda. Modalidade: Dispensa
nº.021/2013. Objeto: reajuste de preços. Valor: de R$ 846,60 para R$ 893,38 o valor global do
contrato, e prorrogação do prazo de vigência. Vigência: de 07/02/2014 a 06/02/2015. Data da
assinatura: 04/02/2014.

Anuncie aqui: (35) 9983-1054 Oi

Devido à globalização, os avanços das tecnologias da comunicação e da informação e também o
risco do desemprego que a atual crise econômica gerou em todo o mundo, o mercado de trabalho vem se
tornando cada vez mais competitivo, dinâmico e exigente. A área de
Assistencia Social é bastante abrangente e possui diversas áreas de atuação, consequentemente, o número de profissionais disponíveis no
mercado também é grande.
A busca por profissionais mais qualificados, com maior conhecimento na sua
área de atuação, faz da pós-graduação um diferencial devido à maioria dos profissionais que terminam a graduação não dão continuidade aos estudos. Por isso se
tornou imprescindível, uma obrigação, passando a integrar um dos principais itens
que compõe um currículo bem construído.
Atualmente quem faz um curso de Especialização, orientados especialmente às
demandas do mercado, tem mais chances de ascensão profissional. A especialização é bastante valorizada, além de abrir novas oportunidades para alavancar a carreira em relação à questão salarial, na troca de empregos ou conquistar uma vaga
melhor. Além disso, a pós-graduação amplia a rede de contatos, proporciona o desenvolvimento profissional e a maturidade à carreira, serve de base para tomar decisões, para enfrentar novos desafios e ampliar o conhecimento.
Os gerentes de RH hoje em dia valorizam os currículos que apresentam continuidade dos estudos, pois demonstra o interesse no aprimoramento do conhecimento, fator fundamental para a melhoria do trabalho, visando um atendimento qualificado na prestação de serviço aos clientes.
Assim, aFaculdade de São Lourenço, inova mais uma vez, e abre agora inscrições
para o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Seguridade e Serviço Social, com o
objetivo de capacitar e especializar profissionais e também ex-alunos, visando propiciar o aprimoramento teórico-metodológico e técnico-operativo de todos que
possuem interesse na área da seguridade social e suas dimensões constitutivas:
saúde, previdência e assistencial social.
Além de uma troca de saberes teóricos na área de Seguridade Social, favorecendo o exercício da pesquisa social aos participantes e ampliação dos conhecimentos
teóricos e metodológicos, capazes de contribuir para a consolidação de competências no planejamento e gestão de ações e projetos sociais.
As aulas serão ministradas quinzenalmenteaos sábados, durante 18 meses, com
início previsto para fevereiro 2014. Para maiores informações entrem em contato
pelo e-mail serviço.social@faculdadesaolourenco.com.br ou pelo site
www.faculdadesaoloureco.com.br. O sucesso depende de você e o grupo UNISEP
esta sempre à frente para te ajudar!
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“Preços válidos até 05/03 ou enquanto durarem os estoques”. Ofertas válidas somente para as unidades no estoque do Distribuidor. New Fiesta Hatch S 1.5 2014 (cat RBB4) a partir de R$ 40.990,00 à
vista. New Fiesta Sedan SE 1.6 2014 (cat BCC4) a partir de R$ 50.990,00 à vista. Ford EcoSport SE 1.6 2014 (cat ECD4) a partir de R$ 59.990,00 à vista. Ford Focus Hatch S1.6 (cat QAL4) a partir de R$
60.990,00 à vista . Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor
de composição do CET poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios
variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CET) a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco
Bradesco Financiamentos S.A. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso.

Respeite os limites de velocidade.
• Caxambu
• Itajubá
• São Lourenço

(35) 3341-3200
(35) 3629-9100
(35) 3339 -2450

www.mandalaford.com.br
www.facebook.com/mandalaford
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Comandante do 57º BPM se reúne
com militares em São Lourenço

Um 2014 com maiores e
melhores resultados. Este é
o pensamento do Comando
do 57º BPM. E pensando nisso, o Comandante do 57º Batalhão de Polícia Militar reuniu-se com todos os oficiais
e sargentos da unidade no
mês de janeiro.
Os encontros que aconteceram em ocasiões distintas
foram realizados no auditório da Faculdade São Lourenço e tiveram objetivos de pro-

mover uma maior aproximação do comando com os graduados, avaliar as estratégias
e experiências bem sucedidas no ano anterior e buscar
melhores resultados em 2014,
tanto na área administrativa
quanto operacional.
O Ten Cel PM Paulo Valério Júnior, comandante do
57º BPM, coordenou ambos
os eventos e reforçou as políticas do comando em lotar
o militar onde deseja servir,

pois o homem satisfeito produz mais e melhor. O CMTfalou ainda das metas e resultados a serem alcançados no
corrente ano e da importância da boa imagem da Instituição junto às comunidades. Finalizando, o Ten Cel
elogiou o excelente desempenho da UEOp no primeiro mês do ano e concitou a
todos a perseverarem na execução e busca dos objetivos
traçados. Fonte: 57º BPM
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Veículo perde o freio, sobe
na calçada e derruba árvore

Na tarde de quarta-feira
(05/02), por volta das 15:50hs,
o motorista de um Fiat Uno
com placas de São Lourenço, levou um grande susto
quando tentava estacionar o
carro na Rua Mello Viana.
Segundo testemunhas no
local, o veículo perdeu o freio,

subiu na calçada e derrubou
uma árvore de pequeno porte, atraindo a atenção de
curiosos. Por sorte, ninguém
estava passando pela calçada na hora do incidente. O
motorista nada sofreu, apenasficou nervoso com o susto e posteriormente foi tran-

quilizado por comerciantes
e populares. A Polícia Militar compareceu no local e
confirmou que o homem estava com todas as documentações pessoais e do veículo em dia. Uma equipe da SL
Trans também compareceu
para controlar o trânsito.

CLASSIFICADOS
ALUGA-SE UMA SALA COMERCIAL NO CENTRO. TRATAR
PELO TELEFONE 35-8816-2486
ALUGA-SE UMA LOJA COMERCIAL NA FEDERAL. TRATAR
PELO TELEFONE 35- 8816-2486

Imóveis a Venda

S.Lço: Casa, ideal p/casal, p/quem valoriza localização, Centro 2 qts e demais dependências, R$ 215mil
S.Lço Aptºs Solar dos Lagos 2 qts, sendo 1 suíte:
R$ 165mil.
S.Lço: Casa nova de 3qts, sendo 1 suíte, garagem,
demais dep. Lagoa Seca, linda vista: R$ 200mil
S.Lço: Casa 2 qts e demais dependências, bairro
Estação: R$ 85mil.
S.Lço: Casa de dois pavimentos, 2qts e demais
dependências, Vila Nova: R$ 95mil
S.Lço: Apt° 2qts, com terraço, ótima localização:
R$ 220mil.
Tenho outros ótimos imóveis.
Leônidas Bastos – Creci 24195
Tels: (35) 9179-4209 (TIM)
(35) 8869-8956 (OI).

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

- Pretendem se casar:

000000 - JOÃO BATISTA JUNQUEIRA LAGE, solteiro, maior, empresário, natural de São Lourenço-MG, residência Al. João Lage, 87, São Lourenço-MG, filho de MARCO AURELIO BASTOS LAGE
e VERA MARIA JUNQUEIRA LAGE; e TEREZA CHRISTINA MOTERANI DE MOURA LEITE, solteira,
maior, médica, natural de Alfenas-MG, residência Al. Marcio Paulino da Costa, 276, Alfenas-MG,
filha de RUBENS GABRIEL FERNANDES DE MOURA LEITE e ROSANA DE SOUZA MOTERANI;
000496 - JAKEISON LIMA, solteiro, maior, Cuidador de idosos, natural de Carmo de Minas-MG,
residência Rua Erasmo Justino Ferreira, 02, São Lourenço-MG, filho de GERALDO LIMA SOBRINHO e LUCIA MARIA ROSA; e SOLANGE GOMES MIRANDA, solteira, maior, Do lar, natural de Belo Horizonte-MG, residência Rua Erasmo Justino Ferreira, 06, São Lourenço-MG, filha de JOSE
FAUSTINO MIRANDA e EFIGENIA GOMES MIRANDA;
000497 - LEANDRO CARNEIRO RIBEIRO, solteiro, maior, servente, natural de Pouso Alto-MG,
residência Rua Deputado Manoel Costa, 295, São Lourenço-MG, filho de ANTONIO CARNEIRO RIBEIRO e MARIA HELENA CANELA; e TATYANA CARLA DA SILVA, solteira, maior, do lar, natural de
São Lourenço-MG, residência Rua Deputado Manoel Costa, 295, São Lourenço-MG, filha de ANTONIO CARLOS DA SILVA e IOLANDA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA;
000499 - NATHANAEL ALVES PALMA, solteiro, maior, EMPRESARIO, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência TRAVESSA JOAQUIM PALMA 30, São Lourenço-MG, filho de LOURENÇO RAIMUNDO PALMA e MARIA LUCIA ALVES PALMA; e EMILYN TEDESCO AUGUSTO, solteira, maior, VENDEDORA, natural de MAUA-SP, residência RUA PARAGUAI 276, MAUA-MG, filha de ANIBAL DOS
SANTOS AUGUSTO e GISLENE APARECIDA TEDESCO AUGUSTO;
000498 - ISRAEL GONÇALVES, solteiro, maior, autonomo, natural de Lambari-MG, residência
Viela Francisco Madalena, 83 fundos, São Lourenço-MG, filho de JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES e
ANA MADALENA DO NASCIMENTO GONÇALVES; e CARINA DE FÁTIMA DOS SANTOS, solteira,
maior, serviços gerais, natural de Lambari-MG, residência , São Lourenço-MG, filha de ORLANDO
DOS SANTOS e ISABEL DE FÁTIMA RICARDO;

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O 1º SEMESTRE DE 2014 -CHAMADA PUBLICA Nº. 001/2014.
A Empresa Rafael Jonas de Souza Pena, fornecedora de alimentação escolar no Município de São Lourenço/MG - torna publico que em cumprimento a lei 11.947/2009
e resolução 38/2009 do FNDE, está disponibilizando edital e relação de produtos para o recebimento das propostas de venda de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Merenda Escolar, dentro dos requisitos da lei.
A entrega do edital e da relação dos produtos com quantidades serão realizadas no
escritório da Empresa Rafael Jonas de Souza Pena, até o dia 28/02/2014 de 08h00min
as 16h00min na Avenida Getúlio Vargas, 1334 – Bairro: Vila Esperança. - São Lourenço/MG- Telefone: (35) 3332-2471.
As propostas de fornecimento e toda documentação exigida no edital, deverão ser
entregues no escritório da Empresa Rafael Jonas de Souza Pena, até o dia 15/03/14.
Os agricultores familiares interessados deverão 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-sanitária de acordo com a legislação
- Possuir viabilidade (condições) de fornecimento constante,
- Cópia da Declaração de Aptidão junto ao PRONAF agricultura familiar,
DAP conforme lei nº. 11.326 / 2006.
- Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios (grupo formal). Esse projeto deve ser
feito, através de uma Entidade Articuladora, cadastrada no Sistema Brasileiro de Assistência e Extensão Rural-SIBRATER ou ser Sindicato de Trabalhadores Rurais, Sindicatos dos Trabalhadores da Agricultura Familiar ou entidades credenciadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário- MDA. Exemplo: Emater.
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Lipo sem corte:
Lipocavitação

Falecimento
Com pesar, noticiamos o falecimento
da Professora Marina Nóbrega Pereira,
ocorrido dia 30 de janeiro último. Grande mestra e educadora. Deixa saudades no coração de seus familiares, amigos, e alunos, que com ela conviveu, durante décadas de seu magistério. Deixamos aqui registrado nosso abraço de solidariedade e pesar a todos os familiares, em especial ao seu esposo
Antônio de Souza Pereira, seus
filhos Maria Aparecida Pereira, Cornélio Carneiro Pereira
Neto, Antonio Sergio Pereira,
Eliana Maria Pereira Moreira, Maria Cláudia Pereira Barbosa.
Que Deus console a cada coração desta família, e dê a nossa
grande amiga Marina, o descanso merecido dos justos.

Falecimento

Aí está a princesinha Ana Clara da Silva Freitas Maciel,
nascida em 30/07/2013. Filha de Ana Paula Freitas e Enrico Maciel. Fofa demais!!!

Homenagem

“FELIZES OS PUROS DE CORAÇÃO, PORQUE DELES É O REINO DOS CÉUS!!!”
Rebeca Vitória Silva de Souza, um anjinho chamado por
Jesus, dia 03 último. Menina linda... Sempre risonha... Pedra preciosa na vida de seus pais, familiares e amigos. Mais
a vontade de Deus vem em primeiro lugar, porque para Ele,
entregamos todo o nosso fardo, e assim nosso cansaço é aliviado. Rebeca é hoje, a mais linda flor no jardim da eternidade. Descanse em paz princesinha!!! Nossos sentidos pesâmes a todos os familiares, em especial a seus pais Bianca
e Samuel Souza. Que Deus console a cada um de vocês.

Dr. Murilo Andrade, Subsecretário de Administração Prisional de Minas Gerais, será o homenageado do III Encontro de Corais Penitenciários do Sul de Minas, que acontecerá em São Lourenço, nos dias 17 e 18 de maio próximo,
no Auditório do Colégio Imaculado Coração de Maria.

Aniversário

Falecimento
Maria Alice Junqueira
de Souza, faleceu no último dia 24 de janeiro.
Pessoa generosa, gentil,
amiga... Sua missão já foi
cumprida, mais foi esse
o tempo que Deus nos
deu para conviver e aprender com a pessoa tão maravilhosa (amiga), que
você foi, sempre alegre
tinha uma força e uma
vontade de viver, que contagiava a todos. Hoje guardamos seu sorriso e sua
generosidade. A saudade não tem fim, infelizmente não é mais possível te encontrar, só em pensamento. Já estamos com saudades mais tentando ser forte como você foi. Obrigado por tudo: pela irmã, tia, tia avó, amiga e companheira que você era! Feliz
de quem sentiu o carinho e sua força. Você aí que ficou siga em frente, a vida continua linda e bela como sempre foi.
Saudades eternas!!! Um gesto de bondade, uma palavra
amiga, e um sorriso movem os corações. Sua família, vem
agradecer consternada a todos que cuidaram de nossa querida Alice, principalmente os amigos do hospital de São
Lourenço, onde esteve internada por vários dias. Agradecemos ao Dr. Alysson Maduro de Castro, que incansável
deu a ela toda assistência, ao Dr. Eric Delfraro de Castro,
nosso muito obrigado, como também os enfermeiros e outros que lá estiveram conosco. Que Deus os abençoe e os
proteja. Precisamos acreditar que ainda existem profissionais que valorizem a vida, e lutem por ela.

A Paróquia São Pedro e São Paulo, Bairro Carioca, comemorou no último dia 03, o sexto aniversário da presença marcante, do Apostolado da Oração na Paróquia. Parabéns a todos
os zeladores, ao Pároco Padre Roberto, e a Presidente do Apostolado na Paróquia, Margarida Correia.

Pastoral

Venha fazer parte da Pastoral Carcerária de nossa cidade. Seja um agente evangelizador para nossos irmãos encarcerados. Entre em contato com Hilda Pinelli pelos telefones: 8712-2454 ou 3331-1436. A palavra de Deus levada
as pessoas privadas de liberdade, vem de encontro as palavras de Jesus Cristo: “Estive preso, e viestes me visitar.”

Anuncie
aqui!!!
9983-1054
55

DÉBORA CENTI

3332-8484

A lipocavitação é um tratamento não invasivo, que utiliza uma avançada unidade geradora de ultrassom focalizado cavitacional para atingir as células adiposas e proporcionar redução efetiva de gordura. Com um técnica altamente moderna e comprovada, age seletivamente nas células adiposas em 3 profundidades diferentes (1, 2 e 3 cm),
com eficácia de segurança, sem causar nenhum dano a tecidos vizinhos, preservando assim a integridade de vasos
sanguíneos, nervos e tecidos.
Um disparo de onda sonora é aplicado nos pontos onde
existe gordura localizada, causando uma destruição mecânica das membranas das células gordurosas. O método focalizado permite a seletividade do tecidos – somente as
células adiposas dentro da área tratada serão destruídas.
Este tratamento é indico para homens e mulheres que
estão insatisfeitos com uma ou mais áreas do seu corpo,
na qual se acumulou gordura, mas não pretendem se submeter a uma lipoaspiração tradicional. Evidentemente, o
tratamento não é substituto da lipoaspiração, não sendo
indicado em acúmulos grandes de gordura. Outras indicações são: celulite, pré e pós-operatório de lipoaspiração e
modelagem corporal.
O tratamento consiste em 1 sessão semanal com duração de cerca de 50 min. O pacote engloba 4 sessões (1 mês)
e a drenagem linfática manual também está incluída.
A Clínica Motta (3331-1484) disponibiliza esse tratamento com toda a segurança e eficácia necessária. Você passa
por uma entrevista, tomada de medidas, fotos, afere-se o
peso – antes, durante e após o tratamento.
A perda de medidas já é percebida na primeira sessão!
Eu perdi no total 4 cm! Este tratamento aliado a uma dieta saudável e uma rotina de atividade física, terá um sucesso enorme.
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Cobra cascavel é encontrada
na Rua Otto Jargow
Moradores e comerciantes
da Rua Otto Jargow no bairro da Federal em São Lourenço estão apreensivos com o
aparecimento constante de
animais peçonhentos na região.A
falta de limpeza e capina em
lotes particulares e até mesmo da via pública, são apontados pelos moradores como
a principal causa da visita dos
animais indesejados.
Na semana passada, nossa reportagem registrou o
aparecimento de dois filhotes de cobra cascavel no quintal da casa de uma moradora, como a prefeitura não tomou nenhuma providência
em relação à limpeza e capina nas redondezas, o problema persiste e cada vez de forma mais assustadora.
Dessa vez, o aparecimento de uma cobra cascavel de
aproximadamente 1 metro
deixou os pais de crianças
pequenas com muito medo
de deixar que os filhos continuem brincando na rua e
no quintal de casa. “Não adianta reclamar na prefeitura e
pedir capina, já fizemos isso
mais de dez vezes e nada, o
mato está cada vez mais alto, não sabemos mais a quem
recorrer”, desabafou uma
moradora da Otto Jargow.
Cascavel é o nome genérico dado às cobras venenosas dos géneros Crotalus e
Sistrurus, esse animal age
por instinto de defesa. Geralmente, a maior parte dos

acidentes ocorre por descuido ou imprudência humana.
Ao colocar o pé no sapato
sem olhar em seu interior,
uma pessoa pode comprimir
um animal que estaria alojado ali dentro, aumentando as possibilidades de uma
picada como reação.
Provocar queimadas nos
entulhos de um terreno, pisotear e encurralá-lo oferecem riscos à sua vida. Não
controlar a quantidade de
baratas, moscas e pequenos
roedores, propícios alimen-

tos deste animal, aumentam
a incidência de seu aparecimento, tornando-se um dos
principais fatores dos índices de lesões causadas por
eles. O mato alto é o habitat perfeito para a proliferação da espécie.
Quando não são prestados
os cuidados necessários em
um acidente causado por este animal peçonhento, a situação da vítima pode se agravar. Crianças, idosos ou pessoas com o organismo debilitado estão mais propensas

a esses casos. No caso de picadas, a pessoa deve ser levada imediatamente ao hospital, para a aplicação do soro antiofídico.
De acordo com dados do
Ministério da Saúde (Julho
de 2010), os acidentes com
animais peçonhentos cresceram quase que 33% em
seis anos no Brasil.
Moradores da Rua Otto Jargow agora “imploram” para
que uma limpeza urgente seja feita nas redondezas, a fim
de evitar acidentes.
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CECÍLIA DA SILVA BRITO
Psicologia

A psicologia do futuro
Fiquei pensando como iniciaria este artigo, pois sendo uma
nova proposta em psicologia,
decidi apresentar aos leitores
não somente os conhecimentos técnicos que a psicologia nos
proporciona, mas também o seu
lado mais humanista, cuja vivência é tão importante quanto qualquer indício de cientificidade e às vezes até mais! Gostaria de poder contribuir não
somente com técnicas, teorias,
mas poder fazer dos artigos, momentos de reflexão e transformação pessoal.
Mas afinal, o que é a psicologia do futuro? Não aprendemos isso na faculdade, mas com
o passar dos anos, aprendemos
que a psicologia é a arte de sentir e compreender não somente a nós mesmos, mas os nossos
semelhantes, as situações da vida, e algumas vezes, somente o
tempo, a maturidade, as experiências de vida podem nos trazer esse olhar mais humanista e
transcendental. Por isso, de início, compartilho um pouco da
teoria da psicologia humanista
e transpessoal, porque acredito
que nos falta olhar para além de
nós mesmos, se queremos viver
numa sociedade mais justa e solidária. Ao final do texto, teço
meus comentários.
Ao final da década de 60, surgiu a Psicologia humanista, considerada a terceira força na psicologia e tendo como fundador
Abraham Maslow. As primeiras são mais conhecidas: a psi-

cologia comportamental e a psicanálise. A psicologia humanista tomou como principal foco,
aspectos associados à saúde em
vez de enfatizar a patologia. Por
exemplo, os psicólogos iniciaram estudos sobre autorrealização e acerca de indivíduos que
pareciam ter superado aspectos patológicos. Chegou-se à
conclusão que as pessoas adoecem porque bloqueiam aspectos saudáveis. Os modelos humanistas reconheceram o impulso de autorrealização, tendo explorado maneiras pelas
quais isso pudesse ser promovido em indivíduos, em grupos
e em organizações. Daí surgiu
o chamado movimento do potencial humano, com o seu interesse em realizar os potenciais recém-descobertos de desenvolvimento e de bem-estar.
Muitas ideias foram incorporadas à parcela em evolução de
uma significativa contracultura, alcançando uma ponderável aceitação popular. Podemos
exemplificar esta visão da seguinte forma: a vida de uma
pessoa, que através de uma crise pessoal, de trabalho, de algum outro problema, consegue
encontrar novas saídas para poder lidar com a situação e não
adoecer. Nem todas as pessoas conseguem superar seus problemas tão rapidamente, e por
isso a importância da família,
dos amigos, do psicólogo, de
uma rede de apoio.
Continua...

Unimed de São Lourenço Cooperativa de Trabalho Médico
CNPJ: 25.471.574/0001-79
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da UNIMED DE SÃO LOURENÇO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, no
uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os senhores associados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no Centro de Treinamento e
Educação Corporativa da cooperativa, sito na Avenida Antônio Junqueira de Souza nº 486,
Bairro Centro, em São Lourenço, no dia 24 DE MARÇO DE 2014, às 17 horas para a 1ª (primeira) convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do n.º de associados; em 2ª (segunda) convocação, às 18 horas, com a presença da metade mais um dos associados ou,
ainda, em 3ª (terceira) convocação, às 19 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez)
associados, para deliberarem sobre a seguinte pauta:
ORDEM DO DIA
1 – Prestação de contas dos Órgãos de Administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
a) Relatório de Gestão;
b) Balanço Geral;
c) Demonstrativo das sobras apuradas e Parecer do Conselho Fiscal;
d) Plano de atividade da Cooperativa para o exercício seguinte.
2 – Destinação das sobras apuradas deduzindo as parcelas para os fundos obrigatórios;
3 – Eleição e posse dos componentes dos Órgãos de Administração, do Conselho Técnico-Ético e do Conselho Fiscal;
4 – Fixação dos honorários, das gratificações e das cédulas de presença para os componentes do Conselho de Administração, Conselho Técnico-Ético e Conselho Fiscal;
5 – Avaliação do valor ativado conforme IN/DIOPE nº20/2008.
Para os efeitos legais e estatutários, declaro que o número de associados da cooperativa, nesta data, é de 207 (duzentos e sete).

Dr. Gabriel Dias Pereira Filho
Presidente
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