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Leia entrevista
com Glaucia Esqueda,
Agente da Receita
Federal (pág 03)
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Golpe do celular
virou hábito

Nas últimas semanas, a Polícia Militar de SL e região têm registrado cada vez mais boletins de ocorrências de pessoas que estão caindo em golpes de sequestro, prêmios em dinheiro, etc. São sempre ligações ou mensagens eletrônicas que ameaçam ou oferecem prêmios... (pág 07)

Cuidado!

Emprego

Patrão tem que
assinar carteira
Desde o dia sete de agosto, entrou em vigor a lei que pune o patrão que não regularizar a situação
do empregado doméstico. Agora,
a classe tem uma jornada de trabalho deﬁnida, pagamento de horas
extras, e caso isso não aconteça, o
empregador pode pagar uma muita mínima de R$805,06. (pág 09)

Semana Nacional
do Aleitamento
Materno
Na Semana Mundial da Amamentação (comemorada de 1º a 7
de agosto), é sempre importante
lembrar que o leite materno é fundamental para a saúde do bebê e,
também, da mãe. (pág 03)

Polícia Militar prende
dois traﬁcantes no
bairro Estação
(pág 08)

Fiéis participam de
Romaria em homenagem
à Beata Nhá Chica
(pág 04)

Buracos em frente
a escola podem
causar acidentes
O trânsito de veículos e pedestres na Rua Manoel Carlos, em frente à Escola Municipal Ismael Junqueira de Souza, no bairro da Federal,
está sendo bastante prejudicado devido aosburacos na pista. (pág 08)
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EDITORIAL
Atualmente, novos conceitos de família estão surgindo,
e com isso novos conceitos
do que é ser pai também aparecem. Nas escolas, por exemplo, já existe o cuidado individual com as crianças para
saber se realmente possuem
um pai; se este pai é presente; se possui uma mãe; ou
duas mães; dois pais; somente pai, ou um avô que também é pai.
O tradicionalismo imposto pela sociedade está ficando defasado, visto que o
mundo atual, cercado de
tecnologia e informação, permite quebrar paradigmas de
famílias compostassomente
por pai, mãe e filho. Claro
que o preconceito e o medo
do novo ainda existem, assim como existem também
aqueles que pensam de forma convencional.
Outro fato que merece
destaque são os pais que,
atualmente estão transformando o seu perfil e mais
uma vez, saindo do convencional. Um estudo apresentado no I Congresso de Psicologia do Instituto Superior
de Psicologia Aplicada, em
Lisboa, veio comprovar que,
atualmente, o pai assume
mais responsabilidades nas
atividades do dia a dia das
crianças do que há uns anos
atrás. Dessa forma, foi cons-
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Desaﬁo moderno de ser Pai

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

Protagonistas da criação

tatada uma presença maior
do pai em dimensões relativas aos cuidados, ao apoio
emocional e à estimulação
das crianças, tarefas nas
quais o pai tradicionalmen-

JOSÉ LUIZ MENDES
Coluna Popular

Esta semana, o recado é para aqueles que são estressados demais e exageram com o trabalho.
Fique atento:
DOZE CONSELHOS PARA VOCÊ NÃO TER UM INFARTO
1. Não cuide de seu trabalho antes de tudo. As necessidades pessoais e familiares são prioritárias.
2. Não trabalhe aos sábados o dia inteiro e, de maneira
nenhuma, trabalhe aos domingos.
3. Não permaneça no escritório à noite e não leve trabalho para casa e/ou trabalhe até tarde.
4. Ao invés de dizer “sim”a tudo que lhe solicitarem, aprenda a dizer “não”.
5. Não procure fazer parte de todas as comissões, comitês, diretorias, conselhos e nem aceite todos os convites
para conferências, seminários, encontros, reuniões, simpósios etc.
6. Se dê ao luxo de um café da manhã ou de uma refeição tranquila. Não aproveite o horário das refeições para
fechar negócios ou fazer reuniões importantes.
7. Pratique esportes. Faça ginástica, natação, caminhe,
pesque, jogue bola ou tênis.
8. Tire férias sempre que puder, você precisa disso. Lembre-se que você não é de ferro.
9. Não centralize todo o trabalho em você, não é preciso
controlar e examinar tudo para ver se está dando certo...
Aprenda a delegar.
10. Se sentir que está perdendo o ritmo, o fôlego e pintar aquela dor de estômago, não tome logo remédios, estimulantes, energéticos e anti-ácidos. Procure um médico.
11. Não tome calmantes e sedativos de todos os tipos
para dormir. Apesar de eles agirem rápido e serem baratos,
o uso contínuo fazem mal à saúde.
12. E por último, o mais importante: permita-se a ter momentos de oração, meditação, audição de uma boa música
e reﬂexão sobre sua vida. Isto não é só para crédulos e tolos sensíveis; faz bem à vida e à saúde.

te não se envolvia.
Depois de algumas pesquisas, descobrimos que o
Dia dos Pais foi criado simplesmente para fortalecer
os laços familiares e o res-

peito por aquele que nos
deu a vida. Assim funciona
também para o Dia das Mães.
Então, curta este dia com
quem você considera seu
verdadeiro Pai.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Quando se pensa em crianças, em educação e criação dos
ﬁlhos, a primeira imagem que
nos vem à mente é a ﬁgura da
mãe. Por vezes, chegamos a minimizar o papel do pai dentro
deste contexto, o que corresponde a um grande equívoco. Na
criação e educação dos ﬁlhos, o
papai exerce uma função também intransferível e, juntamente com a mãe, colabora para a
formação da personalidade e do
caráter de seus rebentos.
Sem o pai, nenhum ﬁlho
existiria. É através do amor
entre pai e mãe que viemos a
este mundo. Foi-se o tempo
em que ser pai se resumia a
colaborar com a geração de
uma vida...foi-se o tempo em
que o pai era aquele homem
bravo que se sentava na ponta da mesa e que tinha sempre de ser o primeiro a servir
a comida, para que então os
outros pudessem se servir. Hoje, o pai não veio para ser servido, mas para servir. Mas isso não signiﬁca que o pai tornou-se uma ﬁgura de escanteio
ou um mero coadjuvante. Simplesmente, seu papel se transformou. Hoje, pai e ﬁlhos são
amigos, dialogam, olham-se e
respeitam-se mutuamente.
Hoje, pais descem do seu pedestal e se tornam crianças
outra vez. Hoje, pais aprendem com os ﬁlhos e sabem
reconhecer o valor de desfru-

tar de sua companhia. Hoje,
pais e ﬁlhos brincam juntos,
sorriem juntos e, principalmente, choram juntos. É ﬁnita a
imagem de um pai imbatível,
que não se decepciona e não
se frustra. O super herói foi
substituído por um homem de
carne e osso, que falha, que
acerta, que luta diariamente,
que reconhece seus erros e
que sabe falar de sentimentos.
Neste dia dos pais, convido
a todos para que verdadeiramente assumam sua função de
protagonistas. Que, ao lado das
mães, realizem simples gestos
no cotidiano que sejam capazes de fortalecer a relação com
os ﬁlhos. Fazer uma mamadeira, trocar uma fralda, buscar e
levar na escola, chamar para
um passeio, contar uma história, “perder tempo”, conversar
sobre a vida, o mundo, partilhar suas experiências com os
pequeninos, por mais insigniﬁcante que pareça. Este é seu
papel. Este é o presente que
você mesmo pode e deve se
dar, nesta data em que celebramos sua vida e sua vocação.
Ser pai não é sustentar a família ﬁnanceiramente. Ser pai é
sustentar a família com seus
exemplos de cooperação, amizade e superação.
Hoje e sempre, pai, tenha
certeza: você não é ﬁgurante,
é ator principal na história de
seus ﬁlhos. Assuma seu lugar!

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

Assunção de Maria

Reconheça-se pecador

Quando dizemos que Maria “subiu ao céu em corpo
e alma”, na verdade estamos
professando a fé de que Jesus ressuscitou sua santa Mãe
e a faz gozar da vida eterna
em corpo e alma. A sua Assunção é a nossa esperança,
a nossa garantia, o nosso penhor! O que já foi realizado
nela, Jesus pretende realizar
em todos nós. Maria é a prova ﬁnal daquilo de que é capaz o amor redentor de Deus
pelo ser humano.
Para Nossa Senhora, a Assunção foi uma atitude de
vida e não apenas um milagre após a morte. A palavra
assunção vem do verbo assumir. Podemos dizer que o
“Sim” de Maria ao Anjo Gabriel, foi um “Sim” para que
Deus assumisse sua vida por
completo. Assim, o momento ﬁnal de sua existência veio
coroar todas as “assunções”
de cada dia, em que ela entregava nas mãos de Deus
cada pensamento, cada ato,
cada sentimento e cada atitude. Sua convivência com
Jesus quase que identiﬁcou
sua existência com a dele.
Assim como Jesus em tudo

Deus deseja que você seja a melhor pessoa do mundo, mas é necessário que se
humilhe diante d’Ele e admita-se pecador, reconhecendo que esconde muita
coisa atrás da sua honestidade de pessoa trabalhadora e cumpridora de seus deveres. Não o estou condenado, apenas alertando-o
para a sua doença que se
chama pecado e que o debilita como pessoa, sugando
suas forças.
Mesmo você, que se diz
tão honesto e trabalhador,
que não deixa faltar nada
em casa, sabe o que se passa em seu coração, em seus

cumpria a Vontade do Pai,
assim Maria, em tudo se deixava assumir por Deus integralmente, em seu corpo e
em seu espírito. Quando encerra sua missão nesta terra,
era a hora da Assunção ﬁnal,
do mergulho eterno naquele mistério, para o qual dera
o seu “Sim”. Desde a Anunciação até aos pés da Cruz.
O que Nossa Senhora pode querer senão que todos
nós nos deixemos assumir
por Deus já agora, para que
tenhamos também a nossa
assunção final para a glória da Trindade santa? Sua
intercessão por nós é constante. A exemplo de Maria,
que possamos todos os dias
cantar o nosso “Magnificat”, reconhecendo que o
Senhor fez e faz grandes
coisas por nós.
Assim, a festa da Assunção
de Maria é um anúncio antecipado da festa que acontecerá para todos nós, se perseverarmos em nosso “Sim”
a Deus. Ela é o nosso modelo, Ela é a nossa esperança,
Ela é nossa certeza!
Fonte: REVISTA
DE APARECIDA

pensamentos e desejos. E as
coisas feitas às escondidas
sobre as quais seus filhos,
sua esposa e colegas nada
sabem? No entanto, você só
as faz porque o pecado habita em você.
Maria lhe diz como Mãe:
humilhe-se diante de Deus,
reconheça que é um pecador
e que necessita de salvação.
Até hoje você acreditou que
não precisaria de Jesus; você
já era muito bom. Mas hoje
eu lhe convenço de que precisa, urgentemente, do meu
Filho, pois sem Ele você não
terá salvação, nem haverá
felicidade nessa vida. Arrependa-se agora!

NOTA DE RETRATAÇÃO

Eu, Liliam Ferreira de Matos, servente geral, venho publicamente,
retratar-me dos fatos imputados por mim, à Sra. Helen Dias Menezes, professora. No ambiente virtual do “facebook”, escrevi um texto que continha uma citação indevida e desnecessária ao nome dela. A referida citação se deu por um impulso de extrema emoção, e
foi feita de forma impensada não tendo, em momento algum a intenção de ofender, denegrir ou expor sua imagem. Considere-se,
também, que não houve, qualquer fato que desabone a conduta da
Sra. Helen Dias Menezes. Dessa forma, reitero, publicamente, o proﬁssionalismo e a dedicação desta tão estimada professora.
São Lourenço, 28 de Julho de 2014.
Salienta-se que houve somente a alteração da data da publicação, de 03/08/2014
para 10/08/2014. Sendo que isto não traz qualquer prejuízo para o procedimento
legal, no qual tal publicação está sendo utilizada para ﬁns de retratação pública.
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Glaucia Esqueda

Pe. BRUNO CÉSAR DIAS GRACIANO

Paróquia
em Ação
padrebrunocesar@yahoo.com.br

Agente da Receita Federal

É verdade que agora
quem tem débito com a receita vai poder negociar com
mais facilidade? Como isso
vai funcionar?
Para quem está em débito com a Receita Federal do
Brasil (débitos previdenciários e também com a Procuradoria da Fazenda Nacional) agora pode pagar em
excelentes condições de parcelamento até o dia 25 de
agosto deste ano. Esta medida provisória que autoriza
o parcelamento saiu no mês
julho, logo depois virou lei
e agora foi regulamentada.
A Receita já preparou o sistema de computadores para poder operacionalizar esse parcelamento.
Qual a grande vantagem desse parcelamento?

Esse é o parcelamento chamado de Reﬁs da Crise. A
grande vantagem é que, normalmente, o parcelamento
é feito em 60 vezes, agora,
excepcionalmente, é possível fazer em ate
180 prestações.
Normalmente
a pessoa que
deve para a Receita Federal
tem que pagar
multa e juros,
caso não paguem no vencimento. Quando o governo
soltou essa lei,
ele deu descontos para estimular a regularidade no pagamento. Quem
esta devendo deve aproveita a oportunidade para pagar. Por isso, gostaria de alertar aos amigos contadores
que este benefício já está
disponível pela internet somente até o dia 25/08.

fere a débitos inscritos na
divida ativa. É um excelente
desconto para pagar a vista.
Para parcelar a pessoa também ganha descontos gradativos. Ela só precisa pagar
uma antecipação do valor da
divida, que é
um percentual
do valor total
da divida (que
varia de 5% a
20% do valor)
e solicitar o parcelamento. Inclusive, esta
antecipação
esta sendo divida em ate cinco parcelas. O único débito
que não está sendo parcelado é o do Simples Nacional.

“Para quem está
em débito com a
Receita Federal
agora pode pagar
em excelentes condições de parcelamento até o dia
25 de agosto”

Quais vão ser estes
descontos?
Para quem deve e quer fazer um pagamento à vista
desses débitos, que venceram até dezembro de 2013,
o desconto será de 100% na
multa de oﬁcio, 40% na multa isolada, 45% de desconto
nos juros, e 100% do valor
do encargo legal, que se re-

As pessoas devem por
qual motivo? Como é o acúmulo do saldo devedor?
São dívidas de vários tipos.
Para pessoa física, geralmente por causa do imposto de
renda, ou as notiﬁcações de
lançamento. Quem faz declaração errada de imposto de
renda, a Receita fazuma comparação com outras fontes que
são passadas. Por isso, quem
erra, esquece, ou tenta sonegar está cometendo um crime
contra a ordem tributária. A
pessoa recebe uma multa como pena desse crime.

E tem muita gente
com esse problema?
Tem muita gente devendo.
Acontece das pessoas deverem e não saber que devem.
Ou então fazem muita confusão na hora do Imposto de
Renda. A Receita envia correspondência, mas as pessoas não atualizam seus cadastros e não recebem as cobranças. Isso vai virando uma
bola de neve.
E como a pessoa faz
para atualizar seus dados,
como endereço que mudou,
por exemplo?
Em qualquer agência dos
Correios, Caixa Econômica
Federal ou Banco do Brasil.
Basta pagar uma taxa de
R$5,70 e fazer a atualização
do seu cadastro. Existe um
convênio com a Secretaria
de Desenvolvimento Social,
no qual as pessoas de baixa
renda podem ir diretamente
à Agência da Receita em São
Lourenço, que esse serviço
é feito gratuitamente.
Para ﬁnalizar, o que acontece com quem não paga?
A pessoa ﬁca com o nome
do Cadastro de Inadimplentes – Cadin – do Governo Federal, e não consegue fazer
nenhuma operação de venda de imóveis, porque não
possui certidão negativa de
tributos federais.

Semana Nacional do Aleitamento Materno
Hospital São Lourenço garante amamentação inclusive na UTI Neo

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

EXPEDIENTE

Na Semana Mundial da Amamentação (comemorada de
1º a 7 de agosto), é sempre
importante lembrar que o leite materno é fundamental
para a saúde do bebê e, também, da mãe. Diante de tal
certeza, o Hospital São Lourenço procura, nos procedimentos assistenciais, promover e estimular a amamentação - inclusive, de bebês internados na UTI Neonatal e
Pediátrica. Um excelente exemplo foi o dos bebês gêmeos
Marcos Otávio e Ana Júlia que, após um mês de internação na UTI Neo, na semana
passada puderam ir pra casa
(município de Perdões), para
alegria da mãe, Juliete Aparecida Pereira e do pai, Marcos Paulo Mariano Vilela.
A ﬁm de continuar amamentando os ﬁlhos diariamente, na própria UTI Neo
(durante a internação deles),
Juliete ﬁcou hospedada na
Casa de Apoio à Gestante de
Alto Risco e Puérpera (este
último termo deﬁne a mãe
que deu à luz recentemente)
- unidade mantida pelo próprio Hospital, situada a poucos metros da instituição. “Só
tenho a agradecer por tudo:
à UTI Neo, à Casa e, enﬁm,
a todos do Hospital, que prestaram um excelente atendimento a mim e aos meus ﬁlhos”, destacou a mãe.
A integração dos setores
do Hospital relacionados ao
binômio mãe-ﬁlho é total.
“Através do trabalho integrado com a Maternidade e com
a Casa da Gestante e Puérpera, podemos ter todo o
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10 de Agosto. Viva o nosso
Padroeiro São Lourenço, viva!

Nós festejamos, neste dia,
a vida de santidade e martírio do Diácono que nem
chicotes, algozes, chamas,
tormentos e correntes puderam contra sua fé e amor
ao Cristo. Lourenço, espanhol, natural de Huesca, foi
um Diácono de bom humor
que servia a Deus na Igreja
de Roma durante meados
do Século III.
Conta-nos a história que
São Lourenço como primeiro dos Diáconos tinha grande amizade com o Papa Sisto II, tanto assim que ao vê-lo indo para o martírio falou:
“Ó pai, aonde vais sem o teu
ﬁlho? Tu que jamais ofereceste o sacrifício sem a assistência do teu Diácono, vais
agora sozinho, para o martírio?”. E o Papa respondeu:
“Mais uns dias e te aguarda
uma coroa mais bonita!”. São
Lourenço era também responsável pela administração
dos bens da Igreja que sustentava muitos necessitados.
Diante da perseguição do
Imperador Valeriano, o prefeito local exigiu de Lourenço os tesouros da Igreja, para isto o Santo Diácono pediu
um prazo, o qual foi o suﬁciente para reunir no átrio
os órfãos, os cegos, os coxos,
as viúvas, os idosos… Todos
os que a Igreja socorria, e no
ﬁm do prazo – com bom humor – disse: “Eis aqui os nossos tesouros, que nunca diminuem, e podem ser encon-

trados em toda parte”.
Sentindo-se iludido, o prefeito sujeitou o santo a diversos tormentos, até colocá-lo sobre um braseiro ardente; São Lourenço que
sofreu o martírio em 258,
não parava de interceder por
todos, e mesmo assim encontrou – no Espírito Santo
– força para dizer no auge
do sofrimento na grelha:
“Vira-me que já estou bem
assado deste lado”.
Roma cristã venera o santo espanhol com a mesma
veneração e respeito com
que honra seus primeiros
Apóstolos. São Lourenço, rogai por nós!

CLASSIFICADOS
VENDO CASA SÃO LOURENÇO. 2 CASAS. 02 ANDARES,
02 SALAS, 04 QUARTOS, 03 BANHEIROS, 02 ÁREAS, COPA-COZINHA, VARANDAS, PISCINA. ENTRAR EM CONTATO PELOS TELEFONES: (35) 3331-7233 OU 8845-2895
ALUGA-SE UMA SALA COMERCIAL NA AV. D. PEDRO II,
663 – SALA 04 – CENTRO. TRATAR: (35) 8816-2486
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)
Juliete Aparecida Pereira amamentando os gêmeos Marcos Otávio e Ana Júlia

cuidado no tratamento dos
neonatos”, disse a enfermeira supervisora da UTI Neonatal e Pediátrica, Ana Paula Domingues Silva. De acordo com a fonoaudióloga Daniele Plombon Peres, que
presta assistência no Hospital, a amamentação ajuda,
inclusive, na melhor recuperação dos pacientes. “É um
ato vital para a boa saúde da
mãe e do bebê”, aﬁrmou.
A enfermeira supervisora
da Maternidade do Hospital,
Gislene Cristina Nogueira Figueiredo, enumerou outros
benefícios gerados pelo ato
de amamentar, como a produção de ocitocina e prolactina (hormônios que auxiliam
na contração uterina, evitando, assim, hemorragias pós-parto) e a ajuda, à mãe, a
retomar o formato corporal
anterior à gestação. “Para o
bebê, o leite materno reduz

riscos de infecção e auxilia no
crescimento e desenvolvimento saudável, estimulando a
conexão dos neurônios e, consequentemente, a inteligência”, completou. Gislene destacou, também, que é comum
surgirem, em algumas mães,
a dúvida quanto ao leite materno ser “fraco”. “Isto não
procede. Todo leite materno
é adequado para o bebê”, esclareceu, complementando
que o que faz a mãe produzir
o leite é ato de o bebê sugar
o seio, além do consumo (por
ela) de bastante líquido. “Outro detalhe importante: o leite da mãe é especíﬁco para
o ﬁlho dela, não sendo recomendada a amamentação
cruzada, ou seja, de outros
bebês”, frisou. Amamentar
reduz, ainda, a possibilidade
do surgimento de câncer de
mama, ovário ou útero.
No suporte voltado dire-

tamente às mães (atuais/
puérperas e futuras/gestantes), a enfermeira responsável pela Casa de Apoio à Gestante de Alto Risco e Puérpera (CAGEP), Rita de Cássia
Flore, destacou que a Casa
(também administrada pelo
Hospital São Lourenço) tem,
por objetivo, orientar, acolher e estimular, a todo momento, o aleitamento materno e a ordenha manual (quando não é possível amamentar
diretamente no seio). “Enfocamos o acolhimento de
todas as expectativas delas
como mães. Por problemas
distintos do recém-nascido
ou da mulher, algumas vezes
a mãe não tem a possibilidade de amamentar. No entanto, sempre reforçamos,
aqui na Casa, a importância
do afeto, do carinho e do cuidado com os bebês”, complementou a enfermeira.
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Acesse nosso
site e fique por
dentro de todas
as novidades!
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Campanha em prol do Hospital Fiéis participam de Romaria em
homenagem à Beata Nhá Chica
movimenta SL e região

Recursos ﬁnanceiros e alimentos não
perecíveis estão sendo doados pela população

Foto: Geraldo Tadeu Ferreira – colaboração

Foto: Divulgação

Cerca de mil ﬁéis caminharam entre Caxambu e Baependi

Cerca de mil ﬁéis marcaram presençana caminhada
em homenagem a beata Nhá
Chica, que aconteceu no Domingo (03). O percurso foi
da cidade de Caxambu até
Baependi, uma distância de

Além da campanha para arrecadar recursos, a população
está ajudando através de doações de alimentos não perecíveis

A Rádio Alternativa recebeu, durante a semana, a visita da gerente da Unicred
Sul Mineira, Daniela de Lemos Costa Real. Ela concedeu uma entrevista para falar sobre a campanha “Dia
de Cooperar”, que é feita pela Unicred todo ano, e especialmente em 2014, está sendo destinada ao Hospital de
São Lourenço.
Daniela explicou que a verba arrecadada será voltada
para a compra do enxoval
da instituição.O hospital segue as regras da Agência Nacional de Saúde para a compra de roupa de cama e afins,
e com isso, gasta cerca de
R$67 mil reais. A ideia da
campanha é fazer com que

as doações cheguem a este
valor. Com isso, a instituição
vai ficar dois anos sem precisar trocar o enxoval. Dessa forma, este será um gasto a menos para a instituição, que atualmente se encontra em uma situação financeira desfavorável.
“Estamos tendo apoio dos
lojistas e empresários da cidade. Além disso, estou visitando os prefeitos das cidades vizinhas, que também
utilizam os serviços do hospital. Estou sendo muito bem
recebida por todos”.
Além da campanha para
arrecadar recursos, a população está ajudando através
de doações de alimentos não
perecíveis. Até o momento,

cerca de quatro toneladas já
foram doadas e encheram a
dispensa do Hospital. Isso
possibilita o setor de compras a investir o dinheiro em
outros setores.
Para colaborar com as doações, a comunidade de Soledade de Minas está promovendo um leilão de gado beneﬁcente, no qual toda renda arrecada será doada para
o “Dia C”. Já foram doados
vários animais para o leilão
e caso outros criadores queiram doar também, o telefone de contato é o da organização 8883-6881.
Lembrando que o leilão vai
acontecer no dia 17/08, a
partir das 11h, no Parque de
Exposição em Soledade.

EDITAL DE LOTEAMENTO – Pelo presente Edital, torno público em cumprimento ao Artigo 19
da Lei 6.766/79, que a CONSTRUTORA LASPER LTDA, sociedade empresária de direito privado,
com sede na Praça Tenente Francisco Souza Lima, 22, Sala 101, Lavras/MG, inscrita no CNPJ n.º
04.725.605/0001-09, devidamente registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, sob o nº 3120635932-8, em data de 24/10/2001, neste ato, devidamente representada
por seu sócio e administrador Felipe Lasmar Pereira, brasileiro, solteiro, advogado, portador da
identidade M9.056.750 SSP/MG, inscrito no CPF n.º 057.893.576-79, residente e domiciliado na
Al. Das Hortências, 83, Cond. Jd. Das Palmeiras – Lavras/MG, representado por Jose Ramos Duarte, brasileiro, divorciado, tecnólogo, portador da identidade n.º M-8.914.671 SSP/SP, inscrito
no CPF n.º 812.878.958-91, residente e domiciliado na Rua Carlos Alberto Vieira, 20, Apt.º 604
– Centro, São Lourenço/MG, depositou nesta Serventia toda documentação para registro do
“LOTEAMENTO RESIDENCIAL PORTAL DAS ÁGUAS”, situado nesta cidade de São Lourenço/MG,
na Rua José Bertholdo e Rua José Luiz Brandini, no Bairro Nossa Senhora de Fátima (continuação do Loteamento Jardim São Lourenço), sendo que o mesmo foi aprovado pelo Município de
São Lourenço/MG, conforme Certidão emitida pela Gerencia de Cadastro e Tributação Imobiliária do Município de São Lourenço/MG, em data de 27/06/2014. O Imóvel objeto do mesmo
encontra-se devidamente registrado na matrícula 26.487 do Livro 02, de Registro Geral. O Loteamento será composto de 192 lotes, divido em 10 quadras (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J), numa área total
com 119.075,00m², assim discriminada: Lotes 192 unidades: 66.688,40m² (56,01%); Alamedas:
18.489,09m² (15,53%); Área Institucional: 5.955,00m² (5,00%); Áreas Verdes 1,2,3: 23.857,19m²
(20,03%);Faixa Sanitária: 3.206,58m² (2,69%); e, Área Remanescente: 878,74m² (0,74%). Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias a contar da terceira e última publicação do presente, em Órgão
da Imprensa local, de acordo com o art. 19 da Lei acima, sem que haja impugnação será feito o
registro. Dado e passado nesta cidade e Comarca de São Lourenço/MG, aos 22 de julho de 2014.
O Oﬁcial Substituto – Júlio César Círio Nogueira.

aproximadamente 5km.
Os romeiros saíramàs seis
horas da manhã da Igreja Matriz de Caxambu com destino
ao Santuário de Nhá Chica em
Baependi. Esta é uma romaria organizada anualmente

pela paróquia de Caxambu, e
contou a colaboração do Padre Noel e a participação do
Padre Tiago. Na chegada ao
Santuário, foi realizada uma
missa para os romeiros e ﬁéis
da cidade e região.
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Saldo positivo da Festa de Agosto

PROF. ANDRÉ

Esportes

Foto: Divulgação

Projeto CriaCarmo
de Natação

CHANG e HYUNG no Clube URCA de Carmo de Minas
Artistas nacionais levaram milhares de pessoas à Ilha Antônio Dutra

cais, e aproveitou a variedade de pratos oferecidos.
Foto: Laura Mathiasi

A Festa de Agosto 2014
contou com a participação
efetiva da população de SL
e região.
Mantendo a tradição, o
Parque Municipal Ilha Antônio Dutra ﬁcou repleto de
barracas, com os mais variados tipos de produtos. De
qualquer peça do vestuário
a uma grande variedade de
comidas, os visitantes tiveram uma inﬁnidade de opções. Além do parque de diversões, outras atrações também foram oferecidas a moradores e turistas.
O ﬂuxo de pessoas na área
de comércio foi satisfatório,
e milhares lotaram a arena
de shows para assistir a apresentação dos artistas.Os convidados para o fechamento
da Festa foram: o cantor Péricles, a cantora Anitta e a
Banda Jota Quest. Este último, com entrada gratuita.
Na Igreja Matriz a festa
também foi animada. O público assistiu aos shows lo-
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Público marcou presença na Igreja Matriz

O Dia 10 de Agosto
São Lourenço Mártir
São Lourenço foi o primeiro dos sete diáconos da Igreja e um dos santos mais venerados pela antiguidade
cristã e pela Idade Média.
Essa função fazia dele, depois do Papa, (na época era
Sisto II) o primeiro responsável pela Igreja. No auge da
perseguição do Imperador
Valeriano, o próprio Papa foi
preso e conduzido ao martírio, e por esta razão pediu
a São Lourenço para distribuir sua riqueza e tudo o que
tinha aos pobres.
Quando o Imperador mandou Lourenço entregar todos
os bens do Papa, este, num

ato ousado, reuniu um grupo de indigentes, paupérrimos e os levou diante de Valeriano dizendo: “Eis aqui os
nossos tesouros, que nunca
diminuem, e podem ser encontrados em toda a parte”.
Com tal frase, quis dizer que
as almas valiam muito mais
do que todo dinheiro, mesmo
que ele lhes fosse também
necessário. Seu martírio foi
escolhido com crueldade maior
que sua ousadia: foi queimado vivo. São Lourenço é um
exemplo de fé inabalável. Sofreu o martírio em 258. Mais
detalhes sobre a história do
padroeiro de nossa cidade,
você pode encontrar no site
www.derradeirasgracas.com.

O Projeto CriaCarmo de Natação, (uma parceria da APAN
– Associação de Pais e Amigos da Natação e a Carmo Coﬀees) está neste mês de agosto fechando seu primeiro ano
de atividades com o grato sentimento de dever cumprido.
O objetivo principal do projeto é apoiar o desenvolvimento sadio de nossa juventude, através da prática da natação
até o nível competitivo.
Foram doze meses de muita satisfação em acompanhar
o crescimento dos mais de 100 alunos, que em muitos casos nem mesmo conseguiam ﬂutuar. Hoje, após este breve
período, já contamos com quase a totalidade dos alunos
independentes dentro d’água, e mais de vinte alunos participando dos eventos regionais.
E para coroar o início de nossas comemorações, recebemos a visita de um de nossos grandes colaboradores, a empresa M.I. COFFEE da Koreana presença de CHANG e HYUNG
que podem ser vistos junto a alguns alunos e pais do projeto na foto.
Na certeza de contarmos com a parceria da M.I. COFFEE
da Korea, e de todos os outros parceiros da primeira edição do projeto, nos colocamos abertos a novos contatos
que queiram estar juntos ao desenvolvimento de nossos
jovens atletas.

O Curso de Administração da Faculdade de São Lourenço e o Conselho Regional de Administração de Minas Gerais – CRA MG tem a honra de lhes convidar para participar do

Circuito Mineiro de Administração - 2014
São Lourenço
Data: 20 de agosto de 2014
Local: Auditório da Faculdade São Lourenço
São Lourenço/MG
Programação
19h00 – Abertura Oﬁcial
19h20 – Palestra “Administração: fatores críticos de competência ou de ética?”
Adm. Célia Maria Corrêa Pereira
Receberemos ainda o CRA-MG ITINERANTE

PARTICIPEM!!!
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Terceira Idade em foco
Em São Lourenço, a turma
da terceira idade encontra diversas opções para lazer. A
cidade já possui uma paisagem que colabora no bem estar dos mais maduros, além
de ter à disposição de todos,
águas minerais que ajudam
no tratamento de diversos tipos de doenças.
Além disso, a cidade também conta com o Centro de
Convivência do Idoso, que
funciona na Casa da Cidadania. Para quem ainda não conhece, o local existe desde
junho de 2011, e lá são desenvolvidas atividades recreativas para a terceira idade.
Os idosos participam de coral,
seresta, dança de salão, centro de informática, entre outras atividades. Objetivo é
promover o envelhecimento
ativo e autônomo, detectar
as necessidades sociais dos
idosos e evitar que eles ﬁquem
em situações de vulnerabilidade e risco, tais como: isolamento, conﬁnamento e falta de acesso aos serviços públicos a que têm direito.
Desde a semana passada,
o Centro de Cidadaniaestá
atendendo também alguns
asilos da cidade, para que as
oﬁcinas de atividades sejam

Foto: Divulgação

Os idosos realizam diversas atividades e passeios através do Centro de Convivência

oferecidas aos moradores. Os
trabalhos já começaram naCasa de Maria e no São Vicente de Paulo, com oﬁcinas
de alongamento e artesanato. A participação foi integral
e satisfatória.
Ao todo, são cerca de trezentos idosos inscritos, e du-

zentos participantes efetivos
no Centro de Convivência.
Quem quiser participar, o local funciona de segunda a sexta, na Rua Cel. José Justino,
nº 231 (em frente ao mercado
municipal) telefone 3331-8674.
Dia Nacional do Idoso

Em setembro, a Casa da Cidadania promove a Semana
de Comemoração ao Dia Nacional do Idoso, que é dia
27/09. Serão feitas várias atividades como passeata, baile, tai-chi-chuan e um passeio
especial para a cidade de Campos do Jordão.

Em busca melhorias

Vereador Chopinho participa de nova audiência com o vice- presidente da Cemig

Foto: Divulgação
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DR. RODRIGO C. SANTOS
Médico Veterinário

Viajando com seu Cão (parte 1)

É cada vez maior o número de pessoas que quer passar
as férias com seus cães. Mas viajar com um cão, no Brasil,
ainda não é muito simples. A grande maioria dos hotéis
não aceitam hospedar os peludos. Os que aceitam ter hóspedes de 4 patas têm suas regras deﬁnidas e é sempre essencial respeitar o espaço dos outros hóspedes.
Veja abaixo quais as providências para quem pretende
passar as férias com seus peludos sem sustos.
• A bagagem do cão deve ser composta por: guia e coleira, ração (quantidade adequada para os dias de viajem,
não conte com a possibilidade de encontrar a ração do seu
cão no destino), documentos do cão, potes para água e comida, toalhas e caminha.
• Saúde: consulte o seu veterinário para saber se as vacinas e vermífugos estão em dia, precaução contra a diroﬁlariose principalmente em viagens para o litoral, prevenir
pulgas e carrapatose lembrarde levar os medicamento que
o seu animal tenha necessidade de tomar.
• Transporte:se a viajem é no território nacional por via
aérea ou terrestre é preciso obter uma carta do veterinário determinando o estado de saúde do animal e apresentar a carteira de vacinação. A maioria das empresas
de ônibus e aéreas aceitam cães e gatos, desde que eles
viajem em caixas adequadas, e dependendo do tamanho
pode até ir no colo do proprietário. Certifique-se das condições ANTES de adquirir a passagem. Se a opção for pela viagem de carro, é fundamental que o cão seja transportado em caixas de transporte apropriadas. No máximo
é possível transportar um cão no banco de trás do veículo. Para essa opção é recomendado que seja usado um
cinto de segurança próprio para cães.
Continua...

Vereadores foram ouvidos pelo vice- presidente da Cemig Arlindo Porto

O vereador Paulo Gilson
(Chopinho), esteve reunido
mais uma vezem Belo Horizonte no ﬁnal do mês de julho
com Arlindo Porto,vice- presidente da Cemig (Companhia
Energética de Minas Gerais).
Na ocasião, o vereador estava acompanhado do tam-

bém vereador Fabrício. Durante o encontro,Chopinho
fez diversos pedidos para a
melhoria da iluminação pública de São Lourenço.
O vereador pediu também
mais agilidade na prestação
de serviços que estão atrasados na execução. “Existem

hoje diversos serviços que já
foram pagos pela prefeitura,
e que ainda não foram realizados pela Cemig.Existe um
atraso da estatal na execução dos serviços,então eu ﬁz
um pedido direto com o Dr.
Arlindo Porto,para queele
possa agilizara liberação dos

trabalhos”, disse o vereador.
Os pedidos dos vereadores
foram ouvidos atentamente
pelo vice- presidente da Cemig, que prometeu resolver
os atrasos na execução dos
serviços já contratados e pagos pela Prefeitura de São
Lourenço.

Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa
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Golpe do celular virou hábito
Mais vítimas perdem dinheiro em fraude na região

e a mataria ela não efetuasse o depósito no valor de
R$ 5.000,00 na conta informada por ele.
Segundo a vítima, durante a conversa com o autor
era possível ouvir diversos
gritos de uma mulher que
pedia socorro a todo tempo. No momento, elaestava
sozinha em casa e não tinha
contato com a filha e diante
de forte nervosismo, depositou a quantia de R$ 1.500,00
na conta informada, comprometendo-se a depositar
o restante do dinheiro até
a noite. Após ter feito o depósito, sua filha chegou emcasa e deparou com sua mãe
chorando e angustiada, e de

imediato desmentiu todo fato dizendo que tudo não passou de um golpe.
Outro caso muito comum
também é a mensagem de
celular, informando que a
pessoa ganhou prêmio, ou
uma grande quantia em dinheiro. Contudo, a pessoa
precisa ligar para um determinado número e informar
uma senha.
No último sábado, em Dom
Viçoso, foi a vez de uma mulher de 23 anos, cair exatamente neste golpe. A vítima
disse que recebeu uma mensagem em seu celular informando que ganhara um prêmio de R$45.000,00 e um carro, a mensagem ainda cons-

Cidades registram baixas
temperaturas e geada
Esta última semana a temperatura teve uma queda
brusca em algumas regiões
do Brasil. Em São Paulo, por
exemplo, chegou a registrar
9ºC sem perspectiva de chuva. A dica é preparar os agasalhos e se aquecer durante a noite.
Aqui no Sul de Minas o frio
está ainda pior. Baixíssimas
temperaturas foram regis-

tradas, principalmente durante a madrugada. Em Maria da Fé os termômetros
chegaram a marcar-3,1ºC na
quinta-feira, um recorde, segundo dados da Estação Meteorológica da cidade.
Na área rural de São Lourenço, por exemplo, o amanhecertambém de quinta-feira, foi marcado pela película
de gelo que se formou nos

pastos. Com a massa de ar
seco que atinge toda região,
a previsão é de dias quentes
com noites muito frias.
O alerta para a população
é sobre os baixos índices de
umidade do ar. No tempo seco, é importante tomar bastante líquido, e manter a higiene doméstica, evitando o
acúmulo de poeira, que causa problema alérgico.

tava um número de celular e
uma suposta senha numérica.
Ela ligou para o celular da
mensagem e foi orientada
a ir a um caixa eletrônico e
depositar a quantia de R$999,99
em uma determinada conta
e em seguida receberia sua
premiação. Sendo assim, fez
o depósito no valor solicitado e só descobriu que caiu
em um golpe após retirar
um extrato bancário e verificar que sua conta estava
com saldo devedor.
A população precisa ficar
atenta e desconfiar de situações suspeitas. Para isso,
a Polícia Militar deixa algumas dicas para evitar golpes.
Confira no quadro acima.

BETO BACHA

Giro Esportivo
FRIO É PSCICOLÓGICO

Achamos no fundo do baú, uma foto de 1987, marcante
do intenso frio que passamos na nossa região. Trata-se de
uma aventura que realizamos no Pico das Agulhas Negras,
serra da Mantiqueira, com aproximadamente três mil metros de altitude e com a temperatura de -6°C. Pelo amor
de meus ﬁlhinhos, só tomando muita cachaça. Na foto eu
de polaina verde e no detalhe com um rolo de papel higiênico na mão, mas cá entre nós, lá em cima como? Também o Luizinho Professor no estilo “mano”, o Celinho da
Lanchonete da Rodoviária “El Bigodão”, lembrando um maﬁoso e o Adauto que nem com o frio brabo branqueou.

E O VENTO LEVOU....

Imagem meramente ilustrativa

Nas últimas semanas, a Polícia Militar de SL e região
têm registrado cada vez mais
boletins de ocorrências de
pessoas que estão caindo em
golpes de sequestro, prêmios
em dinheiro, etc. São sempre ligações ou mensagens
eletrônicas que ameaçam ou
oferecem prêmios em troca
de um deposito bancário. A
vítima, se sentindo ameaçada, acaba cedendo e se deixando levar por engano.
Um dos casos que aconteceu na cidade de Baependi foi uma senhora de 61
anos, não identificada, que
recebeu uma ligação anônima, em que o autor dizia
havia sequestrado sua filha
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E agora José? Com tantas e tantas glórias de títulos conquistados pelas equipes de São Lourenço, nas diversas modalidades como vôlei, basquete, futsal,handebol, treinamento de seleções brasileiras de voleibol masculina e feminina, karatê, Minas Tênis Clube, Torneio Internacional,
time do Flamengo de campo na quadra, títulos da Pneusul
e do time do Sacramento F.C, Lutas e muito mais, agora a
Quadra Charlo Lage esta sendo demolida, ﬁcando na história esportiva do nosso município, que infelizmente estão apagando da nossa memória. A agremiação Esporte Clube São
Lourenço irá alugar o espaço para uma academia de ginástica particular. Vamos aguardar com aperto no coração.

LANTERNA
Chegou o técnico Luxemburgo
para tentar salvar o Flamengo de
cair para a segundona. Pelo menos
demonstrou tranquilidade em saber das limitações do grupo atual
Rubro Negro e sem oba oba, o que
não é de seu feitio, disse que a prioridade é não cair e irá deixar como segundo plano a Copa
do Brasil. A torcida colorida aguarda com sorriso no olhar.
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Buracos em frente a escola Polícia prende dois
podem causar acidentes
traﬁcantes no bairro Estação
Foto: Cristiano Siqueira

Carros fazem manobras para desviar dos buracos

O trânsito de veículos e
pedestres na Rua Manoel
Carlos, em frente à Escola
Municipal Ismael Junqueira
de Souza, no bairro da Federal, está sendo bastante
prejudicado devido aosburacos na pista. A rua é bastante movimentada e é utilizada
como acesso dos ônibus para o Terminal Rodoviário, bem
como para os passageiros da
rodoviária e alunos da escola. Com a falta de manutenção na rua, os buracos aumentam a cada dia, o risco de acidentes também.
Nossa reportagem esteve
no local por cerca de 1 hora

durante essa semana, e lá
percebemos que os veículos,
na maioria das vezes, fazem
um “zigue- zague” em cima
da faixa de pedestres para
não cair nos buracos, arriscando a segurança de quem
está a caminho da escola e
do Terminal Rodoviário.
“Está bastante perigoso,
muitos motoristas comem
faixa para desviar das crateras”, disse a balconista Doralice do Carmo Teixeira, que
passa todos os dias pelo local a caminho do trabalho.
“O risco de acidente é constante, já reclamamos na prefeitura, eles estão cientes

de que esses buracos estão
colocando a vida de bastante gente em perigo”, disse
o pai de um aluno matriculado na escola.
Em contato com o Secretário de Infraestrutura Urbana
da cidade, Dr. Rogério Melo
informou que recentemente
foi criado um convênio entre
sua secretaria em conjunto
com a Defesa Civil, batizado
de “Patrulha de Calçamento”,
justamente para realizar esses
tipos de reparo. Ainda de acordo com Melo, a previsão para
começar a tapar os buracos
da Rua Manoel Carlos é para
quarta- feira(13/08).

Expectativa do comércio para o Dia dos Pais
Depois da queda das vendas no período da Copa do
Mundo, a expectativa dos lojistas para o Dia dos Pais é
de que as vendas cresçam.
Com o fechamento do comércio em dias de jogos do campeonato, os lojistas se sentiram prejudicados quanto ao
movimento, o que causou
queda nas vendas.
Agora, estão tentando re-

cuperar o tempo perdido. O
Dia dos Pais, comemorado
no segundo domingo de agosto, é uma data marcante para o comércio varejista no
segundo semestre do ano, e
faz com que dê uma impulsionada nas vendas.
Para os pais, os presentes
mais procurados variam entre roupas (casacos, principalmente por causa do in-

verno), carteiras, eletrônicos
eperfumes. Os comerciantes
apostam em promoções para chamar atenção nos últimos dias de venda.
Para o consumidor, isso
signiﬁca desconto e oportunidade de comprar o presente certo por um preço menor.A
dica é comparar preços, e
pesquisar antes de comprar
na primeira loja.

EDITAL DE LOTEAMENTO – Pelo presente Edital, torno público em cumprimento ao Artigo 19 da Lei 6.766/79, que SÃO JOÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no
CNPJ nº. 41.672.437/0001-59, com sede na Rua Bento Gonçalves, nº. 349, bairro Estação,
nesta cidade de São Lourenço/MG, devidamente registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, sob o nº 5274160, em data de 20/05/2014, neste ato, devidamente representada por seus sócios e administradores João Ferreira Souza Filho, brasileiro, solteiro, aposentado, portador da Identidade M-2.075.006 SSP/MG, inscrito no CPF nº. 100.892.92634; e, Claudia Aparecida Cruz Andrade, brasileira, solteira, comerciante, portadora da identidade M-8.636.730 SSP/MG, inscrita no CPF n.º 009.928.146-50; residentes e domiciliados
na Rua Bento Gonçalves, nº. 349, Bairro Estação, nesta cidade, depositou nesta Serventia
toda documentação para registro do “LOTEAMENTO RESIDENCIAL SANTA MARIA 2ª FASE”,
situado nesta cidade de São Lourenço/MG, na Rua Dr. Arthur Francisco Povoa, no Bairro
Nossa Senhora de Lourdes, sendo que o mesmo foi aprovado pelo Município de São Lourenço/MG, conforme Certidão emitida pela Gerencia de Cadastro e Tributação Imobiliária
do Município de São Lourenço/MG, em data de 07/01/2013. O Imóvel objeto do mesmo
encontra-se devidamente registrado na matrícula 10.966 do Livro 02, de Registro Geral. O
Loteamento será composto de 40 lotes, divido em 05 quadras (A,B,C,D e E), numa área total com 15.230,00m², assim discriminada: Quadras A e B: Lotes 18 Unidades, 5.031,37m²
(83,16%), Faixa Sanitária: 334,38m² (5,53%), Alamedas: 684,58m² (11,31%); e, Quadras C,
D e E: Lotes 22 Unidades: 5.989,97m² (65,25%); Alamedas: 1.490,26m² (16,24%); Praça:
63,62m² (0,69%); Área Institucional: 640,60m² (6,98%); Área Verde: 995,22m² (10,84%).
Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias a contar da terceira e última publicação do presente,
em Órgão da Imprensa local, de acordo com o art. 19 da Lei acima, sem que haja impugnação será feito o registro. Dado e passado nesta cidade e Comarca de São Lourenço/MG, aos
24 de julho de 2014. O Oﬁcial Substituto – Júlio César Círio Nogueira.

Depois de receber várias
denúncias de que dois homens
estariam traﬁcando drogas
no bairro Estação, a Polícia
foi averiguar e prendeu os
suspeitos em ﬂagrante.
No local os militares visualizaram o rapaz de 28 anos
conversar de maneira suspeita com algumas pessoas,
ir até uma residência e voltar em seguida. Em uma dessas idas e vindas os policiais
abordaram o homem e com
ele foi encontrado R$20 reais em dinheiro.
Ao perceber que seu comparsa foi abordado, o jovem
de 18 anos tentou fugir pelos fundos da residência, mas
foi abordado e localizado com
ele, dois potes plásticos um
contendo sete embalagens
com maconha, sete embalagens com cocaína, um celu-

lar, uma faca e R$528,00 em
dinheiro.
O ﬂagrante aconteceu na
margem da linha férrea, no
último domingo. Os homens
foram presos por tráﬁco de

drogas e conduzidos até a
Delegacia de Polícia juntamente com a droga, dinheiro e materiais apreendidos.
A autoridade policial ratiﬁcou o ﬂagrante.

Acidente com capotamento em SL
Um carro capotou na estrada de terra em São Lourenço, após o portal da cidade, local conhecido com
Vila das Palmeiras. No automóvel, havia dois homens,
o passageiro ficou em es-

tado grave, e foi levado às
pressas para o Pronto Socorro da cidade pelos Bombeiros. O motorista teve ferimentos leves.
O acidente aconteceu no
último ﬁnal de semana, por

volta das 19h. A estrada é
estreita e sem iluminação.
Para retirar o carro e facilitar
a remoção dos acidentados,
a Polícia Militar esteve presente juntamente com o Corpo de Bombeiros.

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

- Pretendem se casar:

000000 - GUSTAVO MANCILHA BONFIM, solteiro, maior, engenheiro de alimentos, natural de
São Lourenço-MG, residência Alameda Cipó, 389, São Lourenço-MG, ﬁlho de OTAVIO CORREIA
BONFIM e CLAUDIA MANCILHA BONFIM; e PAULA PEREIRA VILLELA, solteira, maior, psicóloga,
natural de Carmo de Minas-MG, residência Rua Padre Cardoso, Carmo de Minas-MG, ﬁlha de
ANTONIO JOSE JUNQUEIRA VILLELA e SANDRA HELENA DIAS PEREIRA;
000614 - EDSON DE OLIVEIRA CUSTÓDIO, solteiro, maior, pintor, natural de São Lourenço-MG,
residência Rua Frei João Bosco, 435,, São Lourenço-MG, ﬁlho de JOSÉ DE OLIVEIRA CUSTÓDIO e
TERESINHA DE JESUS DE OLIVEIRA; e HELENA ISABEL DAS GRAÇAS HONORIO, viúva, maior, aposentada, natural de Soledade de Minas-MG, residência Rua Frei João Bosco, 435, São Lourenço-MG, ﬁlha de PEDRO INACIO e ALZIRA CATARINA;
000615 - BARTOLOMEU ALVES DO CARMO, solteiro, maior, AUXILIAR DE PRODUÇAO, natural
de SAO LOURENÇO-MG, residência RUA CAMBUQUIRA, 165, São Lourenço-MG, ﬁlho de BENEDITO DO CARMO FILHO e MARIA DE FATIMA ALVES DA CRUZ; e NATALIA DE CARVALHO MORAES,
solteira, maior, COORDENADORA ADMINISTRATIVA, natural de SAO LOURENÇO-MG, residência
RUA JOAO ALVARO FAGUNDES, 36, São Lourenço-MG, ﬁlha de VALDEMIR JOSE MORAES e LUIZA
APARECIDA DE CARVALHO MORAES;
000616 - SÉRGIO LUIZ BENTO, divorciado, maior, Policial Militar, natural de Belo Horizonte-MG,
residência Rua Ana Justino de Souza,90, São Lourenço-MG, ﬁlho de ANTÔNIO BENTO FILHO e DINAH BATISTA BENTO; e ALINNE JUSSARA DE ALMEIDA SILVA, solteira, maior, Policial Militar, natural de Quatis-RJ, residência Rua Ana Justino de Souza,90, São Lourenço-MG, ﬁlha de JOSÉ MARIA DA SILVA e SÔNIA MARIA DAS DORES SILVA;
000617 - DANIEL DONATO NUNES, solteiro, maior, ADVOGADO, natural de RIO DE JANEIRO-RJ,
residência RUA POÇOS DE CALDAS, 125, São Lourenço-MG, ﬁlho de JORGE MANUEL DA FONSECA
NUNES e CASSIA DE FATIMA LINO DONATO; e AMANDA FRAMIL FERREIRA, solteira, maior, ENGENHEIRA GEOLOGA, natural de SAO LOURENÇO-MG, residência RUA POÇOS DE CALDAS, 125, São
Lourenço-MG, ﬁlha de CARLOS FERNANDO FERREIRA e TELMA DALVA FRAMIL FERREIRA;
000618 - DIEGO SEBASTIAO DE ARAUJO, solteiro, maior, OPERADOR DE MAQUINA, natural de
SAO LOURENÇO-MG, residência RUA HENRIQUE CAFASSO, QUADRA C CASA 7, São Lourenço-MG,
ﬁlho de JOSE JORGE DE ARAUJO e MARIA BENEDITA ALMEIDA DE ARAUJO; e BEATRIZ SOUZA FELICIO, solteira, maior, ATENDENTE, natural de SOLEDADE DE MINAS-MG, residência RUA JOAO
PAULINO, 115, São Lourenço-MG, ﬁlha de BRAZ ANTONIO FELICIO e INES SOUZA RIBEIRO;
SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO E ADITAMENTOS
(Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores alterações).
Contrato nº SAAE/SLO-018/2014. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Gibello &
Gibello. EPP Modalidade: Pregão Eletrônico nº 012/2014. Objeto: serviço de hidrojateamento. Valor:
R$ 78.000,00. Forma de pagamento: parcelada. Dotações orçamentárias: Manutenção do Sistema de
Esgotamento Sanitário e Manutenção do Sistema de Drenagem Urbana. Vigência: de 29/07/2014 a
28/07/2015. Data da assinatura: 29/07/2014. Adauto Lúcio Cardoso. Diretor Presidente.
1º Aditamento ao Contrato nº. SAAE/SLO-005/2014. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Posto Santa Felicidade Ltda. Modalidade: Pregão Presencial nº. 017/2013. Objeto:
reajuste de preço. Valor: de R$ 2,39 para R$ 2,40 o preço do litro óleo diesel. Data da assinatura:
30/07/2014. Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente.
1º Aditamento ao Contrato nº. SAAE/SLO-026/2013. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: JSA Mineração Ltda. EPP. Modalidade: Pregão Presencial nº. 011/2013. Objeto: acréscimo de
quantidade em 25%. Data da assinatura: 04/08/2014. Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente.
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Nossa Água: Como é feito o tratamento
A água tratada pelo SAAE
de São Lourenço é captada
no Rio Verde, através de um
sistema flutuante, tipo balsa, composta de três conjuntos de motobombas. Posteriormente, é transportada
por duas adutoras até a Estação de Tratamento de Água,
onde é utilizado um processo de tratamento chamado
convencional. Após este tratamento, a água é distribuída à população, totalmente potável.
A qualidade da água deste manancial é regulamentada pela resolução CONAMA 357/2005, mesmo assim,
o SAAE realiza análises semestrais para o controle da
qualidade. Até o momento,
esta água enquadra-se na
classe apropriada para o tratamento destinada ao consumo humano.
Pelos resultados das análises realizadas na água deste manancial, não há indícios
de contaminações por elementos químicos indesejáveis, como metais pesados,
agrotóxicos, algas com potencial tóxico e outros.
Uma estação de tratamento de água (ETA) é basicamente um conjunto de tanques e ﬁltros, onde a água
passa, em sequência, pelos
seguintes processos:

1- Coagulação E Floculação: Transforma as impurezas que se encontra em suspensão ﬁna, ou em solução, em partículas
maiores (ﬂocos), para que possam ser removidas por sedimentação e ﬁltração.
2 - Decantação: É um processo dinâmico de separação de partículas sólidas suspensas na água. Estas partículas, sendo mais
pesadas que a água, tendem a depositar no fundo clariﬁcando a água e reduzindo em grande percentagem as impurezas;
3 - Filtração: Consiste em fazer a água passar através de substâncias porosas (areia, carvão antracito) capazes de reter ﬂocos em suspensão e demais materiais que não decantaram;
4 - Desinfecção e Fluoretação: Como os processos de puriﬁcação anteriores não são considerados suﬁcientes para a remoção completa das bactérias existentes na água, bem como, visando dar segurança ao produto ﬁnal, há necessidade de desinfecção com cloro ou hipoclorito de cálcio,para destruir bactérias e outros microorganismos que causam doenças; A Fluoretação é realizada com o objetivo de prevenir a cárie dental infantil, adicionando-se ﬂúor à água.

SINE São
SÃO LOURENÇO
-VAGASde
de Emprego
EMPREGO
Lourenço
-Vagas
Patrão tem que assinar carteira SINE
(Praça Duque de Caxias – 61 – Andar Térreo da Prefeitura – das 8h às 17h)

Como registrar?
Para que seja feito o registro, o empregado doméstico
deve apresentar ao empregador os seguintes documentos: Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS);
atestado de boa conduta (emitido por autoridade policial
ou pessoa idônea, a juízo do

ente ilu
meram
Imagem

Desde o dia sete de agosto, entrou em vigor a lei que
pune o patrão que não regularizar a situação do empregado doméstico. Agora,
a classe tem uma jornada de
trabalho deﬁnida, pagamento de horas extras, e caso isso não aconteça, o empregador pode pagar uma muita mínima de R$805,06.
O empregado doméstico é
aquele que é contratado por
uma pessoa física para trabalhar em um ambiente residencial (sejam como lavadeira, passadeira, babá, cozinheira, motorista, caseiro,
cuidador de idoso, etc.). Sendo assim, a ﬁscalização terá
que ser feita pelos próprios
empregados ou terceiros, já
que o Ministério do Trabalho
não tem como entrar nos lares para veriﬁcar a situação
do trabalhador. As denúncias
de casos irregulares podem
ser feitas nas agências regionais do Ministério.

strativa

Para empregados domésticos, a carteira assinada agora é obrigação

empregador) e exame médico admissional pago pelo
empregador. Sendo assim,
empregador deve anotar na
Carteira de Trabalho os seguintes dados: Nome e CPF
do empregador; endereço
completo; espécie do estabelecimento: residencial; cargo ou função a ser exercida;
Classiﬁcação Brasileira de

Ocupações - CBO: 5121-05;
data da admissão; salário
mensal ajustado; e assinar.
Outro dado importante é
sobre o conteúdo do contrato de trabalho a ser assinado, nele devem ter especiﬁcadas as condições de trabalho, como a carga horária
a ser cumprida e pagamento
de horas extras.

(Praça Duque de Caxias – 61 – Andar Térreo da Prefeitura – das 8h às 17h)
FUNÇÃO

ESCOLARIDADE

EXPERIÊNCIA

LOCAL

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (Deficiente)

Ensino Médio Incompleto

Não Exigida

São Lourenço

BARMAN

Ensino Fundamental Completo

3 meses

São Lourenço

BIOMÉDICO

Ensino Superior Completo

3 meses

Passa Quatro

BOMBEIRO CIVIL

Ensino Fundamental Completo

Não Exigida

S. Lourenço e Região

CARPINTEIRO de FÔRMAS

Ensino Fundamental Incompleto

6 meses

São Lourenço

CASEIRO

Ensino Fundamental Incompleto

6 meses

Cristina

COBRADOR EXTERNO - (FAIXA AZUL)

Ensino Fundamental Incompleto

Não Exigida

São Lourenço

COZINHEIRO de RESTAURANTE

Ensino Fundamental Incompleto

3 meses

São Lourenço

COZINHEIRO GERAL

Ensino Fundamental Completo

6 meses

São Lourenço

CROCHETEIRO a MÃO

Ensino Fundamental Incompleto

6 meses

São Lourenço

EMPREGADO DOMÉSTICO
Nos SERVIÇOS GERAIS

Ensino Fundamental Incompleto

6 meses

São Lourenço

FOTOJORNALISTA

Ensino Superior Completo

3 meses

Baependi

GARÇOM

Ensino Fundamental Completo

3 meses

São Lourenço

GARÇOM

Ensino Fundamental Incompleto

Não Exigida

São Lourenço

MOTORISTA ENTREGADOR

Ensino Fundamental Incompleto

6 meses

S. Lourenço e Região

PADEIRO

Ensino Fundamental Incompleto

6 meses

São Lourenço

PANFLETEIRO

Ensino Fundamental Completo

Não Exigida

S. Lourenço e Região

PROFESSOR de INGLÊS

Ensino Médio Completo

6 meses

São Lourenço

PROGRAMADOR de SISTEMAS
de COMPUTADOR

Ensino Médio Completo

6 meses

São Lourenço

RECEPCIONISTA de HOTEL

Ensino Fundamental Completo

3 meses

São Lourenço

TÉCNICO de OPERAÇÃO ELETROTÉCNICA

Ensino Médio Completo

Não Exigida

São Lourenço

TRABALHADOR RURAL

Ensino Fundamental Incompleto

6 meses

São Lourenço

-
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DOM ZECA

Bebê da Semana

A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Aniversário
Layslla Oliveira
Feticosqui, comemorou seu primeiro aniversário, dia
31 de julho último,
na cidade de Cruzeiro, SP, onde reside. Enviamos votos de felicidades
a linda garota, desejando saúde, paz
e felicidade. Nosso
abraço a seus pais,
Claudete e Valdir
Feticosqui.

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza
Nosso Bebê
da Semana, é o
lindo garotão
Caio Almeida
de Andrade, que
comemora no
próximo dia 19
de agosto, 1 ano
e sete meses.
Seus pais, Luiz
Claudio de Andrade e Simone
Almeida. Felicidades!!!

Alguns benefícios
de andar de bicicleta

Leilão
A bicicleta já foi um dos principais meios de transporte
no mundo, mas hoje a história é bem diferente. Grande
parte das pessoas nunca teve uma bicicleta própria ou deixa a sua cheia de teias de aranha na garagem. Seja por preguiça ou falta de tempo, quem não costuma pedalar está
perdendo inúmeros benefícios - desde deﬁnir músculos até
melhorar a frequência cardíaca. Conheça sete deles e se
torne mais um adepto desse exercício físico.

Padroeiro

Que São Lourenço, abençoe nossa linda cidade e suas
águas, neste dia em que comemoramos sua festa.

Homenagem

No próximo dia 17, à partir das 14:00 horas, no Parque
de Exposições do Bairro Olaria, em Soledade de Minas, estará acontecendo um grandioso Leilão de Gados, em beneﬁcio do Hospital de São Lourenço. Gente ajudando gente, isso é muito gratiﬁcante. Vamos prestigiar!!!

Ressocialização

Nossa homenagem a todos os pais de nossa cidade, e
àqueles que estão nos visitando. Que Deus os abençoe sempre!!! Aos pais falecidos, nossas orações!!!

Adoção

O Exame Nacional de Certiﬁcação do Ensino Fundamental
para Pessoas Privadas de Liberdade (ENCCEJA-PPL) foi aplicado no dia 29 de julho para os jovens que cumprem penas
nas Unidades Prisionais do Estado. No Presidio de São Lourenço, 40 reeducandos, participaram das provas, que foram
aplicadas na parte da manhã e a tarde, na Escola Estadual
São Francisco de Assis, que funciona dentro da unidade.

Desaparecida

Faz bem à saúde
Num passeio de cerca de 40 minutos, três vezes por semana, já é possível dar adeus a diversos problemas decorrentes do sedentarismo. Antes, entretanto, recomenda-se
fazer uma avaliação médica para determinar a intensidade
do exercício, já que cada pessoa apresenta um determinado peso e condicionamento físico. Para os que desejam
emagrecer, é necessário associar a atividade a uma alimentação equilibrada.
Trabalha os membros inferiores
“Andar de bicicleta trabalha os grandes grupos musculares das pernas e ainda estimula a contração do abdômen.
Pedalar é um exercício aeróbico e de resistência muscular,
o que melhora o condicionamento físico do praticante.
Funciona como meio de transporte
A bicicleta já foi amplamente utilizada como meio de
transporte, mas mudanças culturais ﬁzeram com que ela
passasse a ser vista apenas como um instrumento de lazer
ou de ciclista proﬁssional. A maior parte das pessoas pedala apenas no ﬁm de semana, como se andar de bike fosse somente uma atividade de entretenimento. Outra grande razão que desestimula o uso da bike como meio de transporte é a falta de infraestrutura e educação de grande parte dos motoristas.
Melhora a frequência cardíaca
A intensidade de um exercício é controlada pela intensidade do batimento cardíaco de quem o pratica. Desse modo, é possível fortalecer o coração com um passeio de bicicleta, já que esta é uma atividade aeróbica.
Oferece baixo impacto
Quando caminhamos ou corremos, todo nosso peso é
jogado sobre as pernas, o que pode forçar as articulações
dos membros inferiores. Sentado, entretanto, você distribui melhor a sua massa e não sobrecarrega nenhuma parte do corpo. Por isso, a bicicleta é recomendada para quem
está começando a fazer exercícios ou está acima do peso.

Kiwi é uma mocinha medrosa pois foi muito judiada. Precisa de uma família amorosa. Gosta de crianças e outros
cães. Informações: Veterinária Capricho 3332-5418

Nina é uma cachorrinha dócil que desapareceu no bairro carioca. Ela toma medicamentos. Sua dona está super
preocupada! Quem a encontrou, ligar com urgência para
(35) 8858-0658 ou 3331-3003.

Promove a sensação de liberdade e independência
Imagine poder tomar rotas alternativas, passar em meio
aos carros e ainda não afetar de maneira alguma o meio
ambiente. Essa é a sensação de quem anda de bicicleta.
Em cima dela, é possível observar melhor tudo o que acontece a sua volta e você ainda foge do estresse de quem está preso no trânsito.
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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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