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A greve dos funcionários
da Circular São Lourenço
Cobertura completa exclusiva!

Motoristas e cobradores da empresa Circular São Lourenço entraram em greve na manhã de sábado (03/08). O Presidente do Sindicato dos Rodoviários com sede na cidade de Varginha chegou logo de manhã na cidade junto com outros sindicalistas, que ficaram de prontidão na entrada do
Bairro da Estação desde as 5: 00 hs da manhã para orientar os trabalhadores da empresa que chegavam ao trabalho. (pág 06)

Greve

Viaturas

Fábio Cherem
presente na
entrega de viaturas
Em cerimônia oficial na Cidade
Administrativa nesta última quinta-feira, dia 08/08/13, com a presença do Governador Antônio Anastasia e do Secretário de Defesa Social, Rômulo Ferraz, o Deputado Estadual Fábio Cherem (PSD) fez a
entrega simbólica de veículos modelo “Pálio” para as Polícias Civis
dos municípios de LAVRAS, TRÊS
CORAÇÕES, SÃO LOURENÇO, CAXAMBU E ITANHANDU. (pág 03)

Festa de Agosto
2013 na reta final

O último final de semana da
Festa de Agosto, tradicionalmente, é o seu ápice. Nesse ano não
deve ser diferente. Veja a nota oficial emitida pela prefeitura falando sobre as expectativas. (pág 05)
Funcionários da empresa Circular São Lourenço e sindicalistas de Varginha

10 de Agosto. Viva o
nosso Padroeiro São
Lourenço, viva!
(pág 04)

Ação voluntária
chama atenção
Encontro de profissionais no centro

da beleza reúne cerca de
200 participantes
(pág 04)

Nesta semana nossa reportagem recebeu a cópia de uma mensagem enviada ao prefeito da cidade. (pág 07)
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EDITORIAL
No dia 10 de Agosto comemoramos o dia do padroeiro da nossa cidade, dia
de São Lourenço. O Diácono Lourenço, de Origem espanhola, foi levado a Roma
pelo bem-aventurado Xisto II, em Roma nosso Diácono foi incubido de administrar os bens da Igreja e
socorrer os pobres que eram
mantidos pela mesma.
No ano 257, o imperador romano Valeriano ordenou uma perseguição
contra os cristãos. No início, parecia mais branda
do que a imposta por Décio. Ela tinha mais uma conotação repressora, porque proibia as reuniões dos
cristãos, fechava os acessos às catacumbas, exilava os bispos e exigia respeito aos ritos pagãos. Mas
não obrigava a renegar a
fé publicamente. Entretanto, no ano seguinte, Valeriano ordenou que os bispos e padres fossem todos
mortos.
Lourenço, na ocasião, era
o arcediácono, do papa Xisto II, isto é, o primeiro dos
sete diáconos a serviço da
Igreja de Roma. Dados de
sua vida, anterior a esse

período, nunca foram encontrados. Porém devia ter
uma boa formação acadêmica, pois seu cargo era de
muita responsabilidade e
importância. Depois do papa, era Lourenço o responsável pela Igreja. Isso quer
dizer que ele era o assistente do papa nas celebrações e na distribuição da
eucaristia. Mas, além disso, era o único administrador dos bens da Igreja, cuidando das construções dos
cemitérios, igrejas e da manutenção das obras assistenciais destinadas ao amparo dos pobres, órfãos,
viúvas e doentes.
A partir do decreto de Valeriano, os bispos começaram a ser executados e um
dos primeiros foi Cipriano
de Cartago, que morreu em
258. Logo em seguida foi a
vez de o papa Xisto II ser
executado, junto com os
outros seis diáconos.
Conta a tradição que Lourenço conseguiu conversar
com o papa Xisto II um pouco antes dele morrer. O papa teria pedido para ele
que distribuísse aos pobres
todos os seus pertences e
os da Igreja também, pois

ESPAÇO LIVRE
Novo Cliente do Concorrente!
“Nós perdemos 100% dos clientes que não tentamos dar o nosso melhor” Gilclér Regina
Certa ocasião eu estava visitando um amigo, gerente de uma loja e percebi que entrou na mesma uma pessoa que ninguém atendeu, ficou ali meio de um lado para o outro... E eu perguntei a ele:
“Ninguém vai atendê-lo?” E ele
me respondeu: “Ah! Ele já é nosso cliente”.
Se você não atender o seu velho cliente com dedicação, carinho, atenção e comprometimento, em breve ele será o mais novo cliente da concorrência.
O escritor americano Zig Ziglair,
um fenômeno em vendas disse:
“Nós perdemos 100% das vendas
que não tentamos fazer”.
Expressões comuns para justificar a demora, o mau atendimento, o descaso com o cliente são
usadas como: “Que é isso patrão?”
ou “Você está levando para o lado pessoal” ou ainda “É que você já é de casa” ... E isso acaba levando um cliente de 10 ou 20 anos
para o seu principal concorrente.
O mais incoerente nestas histórias é que as empresas fazem
um grande esforço de marketing
para trazer o novo cliente, gastam um dinheirão em propaganda, fachadas luminosas, tudo para chamar a atenção...
E quando ele está lá dentro,
no início dão aquele tratamento
de novo cliente, mas com o tempo vem à acomodação, jogam ele
pela janela sem o menor pudor.

Isso é o que eu chamo de jogar
dinheiro fora.
O treinamento nas empresas
deveria ser uma constante, tanto na parte técnica quanto motivacional... Tudo para perceber que
o sucesso de qualquer negócio
depende de continuidade.
Assim secretárias bem treinadas
garantem clientes por 30 anos aos
médicos, vendedores seguram clientes para uma vida toda, garantindo suas comissões, sua carreira e
o lucro da empresa, sem o qual não
existiriam sequer salários.
Porém, o que acontece é que
90% das pessoas sabem o que tem
que fazer... Mas não fazem! Vejo
neste time não somente equipes
de trabalho percebo chefes, gerentes, gestores não comprometidos com o negócio... E pelo visto, nem comprometidos com seus
próprios bolsos.
Afinal, a vida não é uma coincidência... A vida é uma conseqüência. Basta sair ao mercado e
perceber isto. Vá ao seu banco,
ao supermercado, as lojas do shopping, ao seu gestor de tecnologia, a empresa que lhe entrega
água toda semana, ao restaurante da esquina e irá constatar o que
estamos dizendo. Se você quer
participar da minoria do sucesso,
aqueles que sempre frequentam
o pódio que é para poucos mesmo, chegou a hora de dar o show!
Seja o novo cliente, seja o velho
cliente e aqueles que ainda virão!
Pense nisso, um forte abraço e
esteja com Deus!
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São Lourenço Mártir
temia que caíssem nas mãos
dos pagãos. Lourenço foi
preso e levado à presença
do governador romano,
Cornélio Secularos, justamente para entregar todos
os bens que a Igreja possuía. Lourenço pediu um
prazo de três dias, pois, como confessou, a riqueza
era grande e tinha de fazer o balanço completo.
Obteve o consentimento.
Assim, rapidamente distribuiu tudo aos pobres e,
quanto aos livros e objetos sagrados, cuidou para
que ficassem bem escondidos. Em seguida, reuniu
um grupo de cegos, órfãos,
mendigos, doentes e colocou-os na frente de Cornélio, dizendo: “Pronto,
aqui estão os tesouros da
Igreja”. Irado, o governador mandou que o amarrassem sobre uma grelha,
para ser assado vivo, e lentamente. O suplício cruel
não demoveu Lourenço de
sua fé. Segundo uma narrativa de santo Ambrósio,
Lourenço teria ainda encontrado disposição e muita coragem para dizer ao
seu carrasco: “Vira-me, que
já estou bem assado des-

Falando ao
Coração
sigannam@yahoo.com.br

Declaração

te lado”.
Lourenço morreu no dia
10 de agosto de 258, rezando pela cidade de Roma.
A população mostrou-se
muito grata a São Lourenço, que, pelo seu feito, é
chamado de “príncipe dos
mártires”.
Os romanos ergueram, ao
longo do tempo, tantas igrejas em sua homenagem que
nem mesmo São Pedro e
são Paulo, os padroeiros de
Roma, possuem igual devoção. Que o exemplo de São
Lourenço nos inspire sempre a pratica da caridade
verdadeira e perfeita.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Assunção de
Nossa Senhora
A Igreja comemora no próximo domingo, a festa da Assunção de Nossa Senhora,
proclamando na Liturgia:
“Maria foi hoje elevada aos
céus; os anjos se alegram louvando o Senhor”.
Nesta festa, se cumpre de
maneira especial, a profecia
de Maria quando disse: “Todas as gerações me chamarão bem-aventurada” (Lc
1,48). Porque, de certo modo, neste dia, ressoam em
coro todos os louvores que
os padres e Doutores da Igreja ergueram à Virgem Maria
ao longo dos séculos. Conta
a tradição que, quando Maria morreu, todos os apóstolos estavam presentes. Só
faltava São Tomé. Quando
chegou, ao saber da notícia,
ficou muito triste. Por devoção, pediu para ver o túmulo. Abrindo-o não encontrou
nada, a não ser os panos que
tinham envolvido o corpo de
Maria. Enquanto ali estavam,
ouviram uma melodia suavíssima e um perfume tão
delicado que não havia igual
sobre a terra. Olhando para

SIMONE GANNAM

o céu, todos os apóstolos viram uma imensa multidão
de anjos que cantavam e levavam Maria para o céu, enquanto era coroada por seu
Filho Jesus, como Rainha do
Universo.
Em 1950, o Santo Padre Pio
XII, proclamou solenemente,
Dogma de Fé, a Assunção de
Maria trata-se, portanto de
uma verdade da qual não se
pode duvidar. Aquela que carregou em seu ventre, o Filho
de Deus, aquela que não conheceu o pecado, não podia
também sofrer as consequências do pecado. Aquele corpo
virginal não podia sofrer a corrupção. Maria foi levada em
corpo e alma para o céu! A
Mãe de Deus foi coroada Rainha do Céu e da Terra!
Olhemos para o Céu, onde nossa Mãe foi elevada em
corpo e alma e seremos encorajados e consolados por
Ela. Nestes tempos tão dolorosos e difíceis, tenhamos
a certeza de que, Jesus já preparou um lugar no céu para
cada um de nós, onde nada
perturbará nossa paz!

Declaro, para os devidos fins, que
é difícil falar de alguém que está
sempre ao meu lado, como se fosse um braço de Deus estendido em
minha direção, apontando o caminho e me puxando pro lado correto quando estou prestar a percorrer o lado oposto ...Dificil falar de
alguém que se faz presença constante desde os primeiros momentos de minha vida e que jamais se
afastou, ainda que não concordasse plenamente com minhas escolhas ou decisões, respeitando cada
uma delas.
Declaro que meu pai é um Homem de bem: meu companheiro,
meu amigo, meu mestre. Seu exemplo de vida é o maior legado que
poderia me deixar. Durante toda a
minha existência, nunca o ouvi dizer uma palavra negativa que fosse acerca de ninguém. Julgar é um
verbo que ele não sabe conjugar.
Se apontamos um defeito ele apenas ouve e em seguida, com toda
delicadeza, mostra-nos uma visão
diferente do que todos vêem, fazendo-nos compreender que é preciso ser benevolente com o próximo, assim como Deus é conosco.
Declaro ainda que, abrir e fechar
as portas da Casa Esperança é mais
que rotina, é fonte de bênção e saúde para meu pai. É como o ar que
respira e que não pode faltar. Estar
com as pessoas que por ali passam
e convidá-las para entrar e também
para comprar, é uma arte que sabe
fazer como poucos. Trabalho, para
ele, é motivo de louvor, é o que realmente dignifica o ser humano, pois
no servir nos sentimos e nos fazemos verdadeiramente úteis.
Declaro que, sempre vi em meu
pai um homem de fé...Bíblia como
livro de cabeceira, orações de manhã, antes das refeições e ao dor-

mir como imperativos em seu dia a
dia. Beijar sua mão e pedir a sua
bênção é algo que ele sempre fez
e faz questão no trato com os filhos
e netos. Missa das dez no domingo sem ele? Algo impossível de acontecer...
Declaro que meu pai me ensinou
coisas importantes: a humildade é
a maior de todas as virtudes. Talvez por isso nunca tenha admitido
receber uma homenagem, comenda ou congratulação. Sua maior grandeza está em permanecer no anonimato, sendo aplaudido, querido
e admirado por nós, sua família, que
com ele convivemos diariamente e
oconhecemos como ninguém. Ensinou-me também que a cabeça não
fica acima do coração por acaso,
pois a maioria de nossas decisões
devem ser baseadas na reflexão, não
na emoção. Ensinou-me ainda que
não se pode menosprezar ninguém,
pois o mundo dá voltas e que tratar o outro com amor é a maior de
todas as armas. Não retrucar, não
discutir em vão, não jogar palavras
ao vento, pois uma vez lançadas elas
não voltam mais.
Declaro que meu pai é um homem rico, pois sempre diz que nosso sorriso vale ouro e que quem tem
uma família e tem saúde e tem fé,
tem absolutamente tudo. Declaro,
publicamente, neste seu dia,que até
hoje não consegui chama-lo de senhor, porque pra mim você está próximo demais pra tamanha formalidade: você está profundamente arraigado em meu coração.
Para maior clareza, firmo a presente, em várias vias espalhadas aos
quatro cantos da cidade, para que
através desta não reste nenhuma
dúvida do quanto me orgulho de
tê-lo como pai. Te amo!
São Lourenço, 11 de agosto de 2013.

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Castidade não é
sinônimo de virgindade
Experimente pegar uma
fruta ainda verde e dar uma
dentada. Ela vai estragar, não
é? Se a tivéssemos guardado ainda verde, iria amadurecer. Mas quando damos
uma dentada antes do tempo, ela apodrece sem ter amadurecido. Deus, porém, é capaz de mudar todas as coisas! Ele pode curar o lugar
da ‘dentada’ ; basta você querer, pedir e se comprometer
com um novo comportamento. Você pode não ter mais
a virgindade, mas pode ter
a castidade da alma, do espírito e do corpo.
Muitos casais se separam
antes de completar um ano,
um ano e meio de casados.
Dizem ao padre: “Perdi o
gosto de tudo; acho que me
casei com a pessoa errada”.
Não, você não se casou com
a pessoa errada. As coisas
é que aconteceram de forma errada: antes do tempo.
É preciso, então, arrepender-se, confessar-se e colocar-se agora num rumo no-

vo: buscar a graça de refazer em Deus o que a gente
estragou.
Quanto a esta novidade de
vida, São Paulo nos fala na
segunda carta de Coríntios:
“Por isso se alguém está em
Cristo, é uma nova criatura.
O mundo antigo passou, eis
que aí está uma realidade
nova” (II Cor 5,17). A palavra de esperança que Deus
nos dá é essa: “Deus não faria justiça aos seus eleitos?
(cf. Lc 18,7a).
‘Eleitos’, é o mesmo que
escolhidos. O Senhor nos
amou! Não tínhamos razão
nenhuma para ser escolhidos. Pelo contrário: mesmo
com nossos deméritos, Ele
nos escolheu e nossa resposta só pode ser o assumir uma
vida de consagração.
Sem dúvida, este é o momento! Em pleno uso de sua
liberdade, consagre-se ao Senhor, rejeitando todo o pecado e tudo o que o faz ligado ao pecado.
Rezo pela sua fidelidade.
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ENTREVISTA Governador
Antonio Anastasia
de renovação da frota.

O São Lourenço Jornal esteve presente na tarde desta quinta- feira (08/08), na
Cidade Administrativa em Belo Horizonte por ocasião da
entrega de 182 novas viaturas para todo o Estado. Nossa reportagem acompanhou
a entrevista coletiva cedida
à Imprensa após a cerimônia, veja:
Satisfeito com esta ce-

rimônia hoje governador?
Sim, claro. Nós estamos realizando aqui com muita satisfação mais uma entrega de
veículos para a Polícia Civil.
São cerca de 200 Veículos que
serão remanejados, serão encaminhados para o todo o estado como um todo, cidades,
região metropolitana, e interior do Estado, cidades grandes e pequenas. Este é apenas o início de um processo

Quer dizer que em
breve teremos a entrega de
mais viaturas?
Há uma estimativa para
que de cerca de mil novos
veículos sejam adquiridos
nos próximos meses, ainda
no meu mandato para uma
renovação da frota da polícia civil, estamos fazendo
também o mesmo na Polícia
Militar, porque sabemos que
são veículos que tem muito
uso, eles são muito gastos
porque naturalmente veículos de Polícia tem uso muito
constante, são desgastados
e tem que ser renovados e é
claro que quando o veículo
fica inservível, ele é levado a
leilão, mas enquanto ele tiver utilidade ele acaba sendo sempre utilizado para manter é claro a mobilidade necessária a Policia Civil.
Existe a intenção de
outros investimentos na área
de segurança no Estado?

Pe. Alex José Adão
Paróquia
em Ação
alexajoseadao@hotmail.com

Na realidade nós temos vários investimentos em curso, eu citei aqui rapidamente, no evento de hoje, alguns
investimentos na área da Perícia técnica da medicina legal, não só na capital, já estamos reformando unidades
importantes em Belo Horizonte, como por exemplo, o
prédio La na lagoinha da Polícia Civil que será reformado, vamos construir aqui o
novo instituto de Perícia e o
instituto de identificação. Então é um trabalho de recomposição imobiliária também
da Policia Civil. Estou a par
das unidades do interior, logo iniciaremos construções
de Delegacia Regionais e pós-integrado de Polícia.
De onde virão as verbas para isso?
Parte dos empréstimos que
fizemos será locado em segurança, cerca de 600 milhões
de reais, e parte expressiva
deste valor vai para a Polícia
Civil utilizar nessas obras.

Fábio Cherem presente na
entrega de viaturas da Polícia Civil
Em cerimônia oficial na Cidade Administrativa nesta última quinta-feira, dia 08/08/13,
com a presença do Governador Antônio Anastasia e do
Secretário de Defesa Social,
Rômulo Ferraz, o Deputado
Estadual Fábio Cherem (PSD)
fez a entrega simbólica de veículos modelo “Pálio” para
as Polícias Civis dos municípios de LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, SÃO LOURENÇO, CAXAMBU E ITANHANDU.
Presentes, o Prefeito de Caxambu, Ojandir Belini; o Presidente da Câmara de Três
Corações, Altair Gustavo Rocha Nogueira; o Prefeito de
Itanhandu, Joaquim Arnoldo
Evangelista Silva; o represen-

tante de São Lourenço, Cristiano “Keridão” e o representante de Lavras, investigador
Aroldo.
“Segurança é tema relevante na nossa sociedade e
a doação de um automóvel
para a Polícia Civil dos municípios, por parte do Governo, estimula o trabalho, pois
os servidores, incluindo os
próprios delegados, lidam
diariamente com limitações
e desafios de logística, de infraestrutura, que precisam
ser vencidos, facilitando a vida e a segurança da população” – declarou Fábio Cherem, preocupado em ajudar
na qualificação dos serviços
públicos em Minas.

Viaturas

Caxambu recebe ambulância

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

EXPEDIENTE

Na manhã desta segunda-feira (05/08), Caxambu
recebeu reforço na área da
saúde, quando foi celebrada a entrega de uma ambulância. O veículo será utilizado na remoção de pacientes entre hospital e municípios para atendimento médico e a realização de exames, bem como para ocorrências de urgência.
A solenidade de entrega
foi realizada na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, pelo Governador de

Minas Gerais Dr. Antonio Anastasia e o Secretário de Estado de Saúde Antônio Jorge
de Souza Marques por meio
do Sistema Estadual de Transporte em Saúde - Suporte Básico, com indicação do Deputado Federal Dimas Fabiano.
O Prefeito Jurandir Belini
disse que a doação mostra
a aproximação da administração municipal com o Governo de Minas Gerais. De
acordo com o prefeito, as demandas de Caxambu vêm
sendo atendidas e a inten-
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Lourenço, “Franciscos”
e a pobreza
Muitos episódios da vida
de São Lourenço podem nos
ensinar a viver bem nossa vida e nos preparar para a vida futura. Um deles em particular me chama demasiada atenção e desperta em
mim elevado apreço. Quando o prefeito quis que Lourenço, tesoureiro do Papa, lhe
entregasse todos os bens da
Igreja de Roma, o diácono pediu-lhe um tempo para organizar a fortuna e levá-la ao
político. Lourenço então reuniu os pobres e distribuiu a
eles tudo o que a Igreja tinha.
Em seguida apresentou-se,
junto com os pobres, ao prefeito que perguntou-lhe: “onde estão as riquezas da Igreja? O destemido Lourenço,
apontando para os pobres,
respondeu: “Eis aqui a riqueza da Igreja”.
De fato se a gente lê os
Evangelhos pensando no que
fez São Lourenço, vamos mesmo perceber que também
para Jesus os pobres são a
grande riqueza da Igreja. Jesus nos deu o maior exemplo, pois sendo rico, “dono
de tudo”, se fez pobre, fez
muito pelos pobres e mandou que seus discípulos também fizessem o mesmo. Em
toda a história, as vezes que
a Igreja se afastou dos po-

bres, mais pobre ficou diante de Deus e diante dos homens. São Francisco também
entendeu assim, deixando o
conforto de sua família e indo servir os pobres, vendo
neles as feridas do Cristo, seu
amado. Mas o irmão de Assis não somente se fez pobre,quis
também que a pobreza fosse sua esposa, quis casar-se
com a aquela a quem chamava de Dama Pobreza.
Se Jesus, dando início à era
cristã, amou a pobreza, “destronando os ricos e exaltando os humildes”, Lourenço
também fez assim poucos séculos depois. Se Francisco seguiu o exemplo de Cristo e
de Lourenço no início do segundo milênio, o Papa Francisco tem feito o mesmo no
início deste terceiro milênio.
Nosso papa tem insistido que
o luxo e a riqueza não combinam com a mensagem e
nem com a prática cristã. Se,
como dizem,forem os pobres
a nos julgar no dia do juízo final, é bom apressarmos em
viver uma vida mais simples
e fazer mais coisas que provem nosso amor pelos empobrecidos e fracos. Ou estaremos “inchados” de vaidade e orgulho a tal ponto de
não passarmos pela porta estreita da felicidade eterna.

I ENCONTRO DE CASAIS EM SEGUNDA
UNIÃO E CASOS ESPECIAIS
Se você mora junto com alguém mais não é casado(a)
na igreja por qualquer motivo, venha participar do I Encontro de casais em segunda união e casos especiais de
São Lourenço.
DIA 18 DE AGOSTO, das 09h às 15h, na Comunidade
Palavra de Deus (CPD).
Inscrições nas secretarias das três paróquias e na CPD
até quinta-feira dia 15.

I PEREGRINAÇÃO DA
JUVENTUDE À BAEPENDI

Jovens de todas as paróquias de São Lourenço vão realizar a I PEREGRINAÇÃO A PÉ DA JUVENTUDE À BAEPENDI, terra de Nhá Chica. Sairemos na madrugada do
dia 24 para celebrarmos neste mesmo dia às 09h no Santuário de Nhá Chica. Inscrições nas secretarias das paróquias. Será uma peregrinação com bastante oração e
reflexão silenciosa, um verdadeiro retiro ambulante.

CLASSIFICADOS
OPORTUNIDADE DE EMPREGO. VAGA PARA VENDEDORA
EM LOJA. INTERESSADAS DEIXAR CURRICULO NO SHOPING
ANTÔNIO DUTRA - LOJA 10
ção é encaminhar mais projetos ao Estado, a fim de possibilitar investimentos na ci-

dade que atendam à população em todas as áreas, inclusive a saúde.
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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… To-

dos 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 encontrados 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 san-

to espanhol com a mesma
veneração e respeito com
que honra seus primeiros
Apóstolos.
São Lourenço, rogai por
nós!

Encontro de profissionais da beleza
reúne cerca de 200 participantes
Aconteceu nesta segundafeira (05/08), no Hotel Metrópole em São Lourenço, um
concorrido encontro de profissionais da beleza.
O técnico cabeleireiro Juraci Barbosa, que ministra
cursos especializados em
cortes, penteados, colorimetria e visagismo, repassou seus conhecimentos aos
outros profissionais que
aprenderam as novas técnicas para levar aos diversos salões de beleza da região que estiveram representados no encontro.

Beleza

“Esperamos que o evento tenha contribuído para o
fortalecimento das técnicas
que serão levadas para outros salões, mas não pode
parar por aí, com o passar
do tempo todos terão que ir
se aprimorando mais”, disse
Juraci Barbosa.
Diversas parcerias também
foram estabelecidas durante o evento. O próximo encontro acontecerá na segunda- feira (19/05), no Hotel
Glória em Caxambu. Maiores informações pelo telefone: 8813- 0148/ 8428- 4497.

DOMINGO, 11 DE AGOSTO DE 2013

BETO BACHA

Giro Esportivo

O Giro Esportivo dedica esta edição a todos os “papais”
que curtem o mundo esportivo de São Lourenço, da nossa
região e do Brasil. Voltando nas recordações, vale a pena
conferir esta foto marcante do esporte do ano de 1988, um
timaço de futebol do torneio do Parque das Águas que lotava as dependências do local, sempre com casa cheia. Na
equipe do Sete Hora figurinhas como: o sumido Tibé, Marcelo Botafoguense da Loteria, Geovane Guela Contador com
respeito, Goleiro Adriano do Posto, Marquinho Sacramento, Carlinhos da Academia, Mestre Pedro César Pineli (Pri
) o dono da foto, Barranco, saudoso Nízio, Ely Framil da Caixa e também o saudoso Túlio.

Campeonato Intermunicipal
de Futebol de Base
Definido a grande final com os pequenos notáveis da categoria mirim. O Esporte venceu o Miramar pelo placar de
1 a 0 e a equipe de Pouso Alto eliminou o Cristinense por
3 a 2. Portanto ECSL e Pouso Alto realizam a final em local
e data a ser definido pela Liga Desportiva. Como destaque
do campeonato o garoto Pedrinho do Esporte (foto).
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Festa de Agosto/2013 na reta final
O último final de semana
da Festa de Agosto, tradicionalmente, é o seu ápice. Nesse ano não deve ser diferente. Veja a nota oficial emitida pela prefeitura falando sobre as expectativas:
“Pelo que tudo indica, devido ao dia 10 ser no sábado, e ao crescimento ano a
ano do volume de pessoas
no evento, haverá recorde
de público. Por enquanto, a
certeza é que está tudo preparado para o encerramento dos festejos. Inclusive, a
queima de fogos. E os ótimos shows prometem agitar as últimas noites da maior
festa da cidade: Naldo – quinta-feira (8), Sambô – sexta-feira (9), Titãs (entrada franca) – sábado (10).
A Festa de Agosto tem crescido e melhorado graças ao
trabalho de planejamento e
acompanhamento dos envolvidos na organização (prefeitura, forças de segurança,
promotores de eventos, prestadores de serviço...). Quando termina uma festa, a Secretaria de Turismo, Esportes e Cultura já começa a planejar a próxima. E, à medida que vai se aproximando
o mês de agosto, as outras
secretarias da prefeitura vão
sendo envolvidas nos trabalhos. O Judiciário, o Comis-

Festa

sariado de Menores, o Conselho Tutelar, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros
também são peças importantes para o êxito da festa, e
começam a trabalhar já no
período de preparação.
De acordo com o Diretor
de Fiscalização e Regulação
Urbana, que também é o presidente da Comissão Especial
Fiscalizadora da Festa de Agosto/2013, instituída pelo prefeito, através do Decreto nº
4.922, tudo está transcorren-
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DRª LUCIANA B. VIEIRA
Benefícios do azeite de
oliva para a pele e o cabelo

do dentro da normalidade.
Segundo ele, todas as tardes,
são feitas reuniões com a participação dos envolvidos na
realização da festa. Nela, eles
avaliam as condições de segurança e os principais acontecimentos da noite anterior.
As modificações necessárias
são feitas pelos responsáveis
por cada setor, onde foi detectada a ocorrência, que são
notificados pela Comissão
Organizadora”, finalizou a nota emitida para a Impressa

sobre a Festa.
A maioria das pessoas reclamou mais uma vez dos altos preços para as crianças
brincarem no parquinho,
(R$5,00 ou três por R10, 00).
Outos reclamaram à nossa
reportagem do preço da cerveja. Uma só marca e vendida por R$ 5,00 cada. Também recebemos reclamações
nos preços de sanduíches de
pernil R$ 8,00 e outros... O
preço dos ingressos vendidos momentos antes dos principais shows custava R$ 40,00.
Fora isso o que prevalece é
a alegria de participar da Festa de Agosto 2013!

Sempre ouvimos que a dieta mediterrânea é a melhor,
porque entre seus componentes está o azeite de oliva. Ele tem grandes benefícios à saúde, tais como controle do colesterol, pois contém ácido oléico em sua composição.
Mas talvez o que muitas
pessoas desconheçam sejam
os benefícios que o azeite
tem para a nossa pele e nosso cabelo. Não é algo novo,
já que desde a antiguidade
tem sido usado para este propósito. Sem ir mais longe,
culturas como a egípcia usavam para limpar os poros, remover as rugas ou dar mais
brilho ao cabelo, entre outros usos estéticos.
Podemos ver agora em supermercados azeites corporais e capilares de todos os tipos, para fins estéticos. Mas
quais são os benefícios do azeite de oliva para nossa pele?
Bem, em primeiro lugar, o
contato do azeite de oliva diretamente na nossa pele pode proporcionar uma elasticidade e suavidade invejável.
Também é usado como método antienvelhecimento,
protegendo a nossa pele das

agressões externas e mantendo-a hidratada.
Também tem efeitos positivos em peles com feridas,
já que tem a função limpadora, colocado em uma gaze, por exemplo.
Quanto ao cabelo, como
já apontamos anteriormente, pode ser usado para hidratar e dar brilho ao cabelo. Também aumenta a resistência do couro cabeludo, diminuindo a queda de
cabelo.
Neste caso, é melhor usar
o azeite de oliva misturado
com outros componentes,
tais como o ovo e a maionese para melhorar o seu
efeito.
Algumas pessoas têm ressalvas de utilizar isso pela dificuldade de enxaguar, mas
isso não é problema, já que
leva um pouco mais de tempo, mas os seus efeitos são
imbatíveis no cabelo e com
ingredientes naturais.
Seus efeitos benéficos têm
vindo inclusive de grandes
marcas de cosméticos que
lançam produtos de todos os
tipos para a pele com azeite
de oliva entre seus componentes.

SÃO LOURENÇO COUNTRY CLUBE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O presidente da Diretoria Executiva do São Lourenço Country Clube, por esta via própria, conforme disposições estatutárias convoca o sócio proprietário do título a seguir
numerado (não tendo sido encontrado pelo correio) para que compareçam à sede social do clube – em sua secretaria, à Rua J.C.Soares, 400, de terça a sábado, das 07h00min
às 17h00min, até o dia 20 de agosto de 2013, com a finalidade de sanar pendências de
mensalidades, sob pena de, não o fazendo, ficarem constituídos em mora retomando
os títulos a integrar o patrimônio social do clube.
Número: 0425 – 0414 – 0296 – Agregada 0027 – Agregada 0027
São Lourenço, 06 de Agosto de 2013.
Edson José Faria Rodrigues - Pres. da Diretoria Executiva

SÃO LOURENÇO COUNTRY CLUBE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL

O presidente do Conselho Deliberativo do São Lourenço Country Clube, no uso de suas atribuições
estatutárias, vem convocar os senhores associados, em dia com suas obrigações sociais, para à Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia o 23/11/13, em sua sede social, cito à Rua
J.C.Soares, 400, em São Lourenço, Minas Gerais, em primeira convocação às 12 horas, com a presença de 1/3 (um terço) dos sócios e em segunda convocação, 13h00min depois, com qualquer número
de sócios, estendendo-se até às 17 horas, com qualquer número de Sócio, para tratar das seguintes
ordens do dia: A) Eleição da Diretoria Executiva
B) Eleição do Conselho Fiscal
Desejamos contar com a participação de todos.
Roberto Carlos dos Reis – Presidente do Conselho Deliberativo
Obs.: As inscrições das chapas concorrentes terão que ser homologadas até o dia 30/08/13 às
17horas na sede do São Lourenço Country Clube.
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A greve dos funcionários da Circular São
Lourenço. Cobertura completa exclusiva!
Motoristas e cobradores
da empresa Circular São Lourenço entraram em greve na
manhã de sábado (03/08).
O Presidente do Sindicato
dos Rodoviários com sede na
cidade de Varginha chegou
logo de manhã na cidade junto com outros sindicalistas,
que ficaram de prontidão na
entrada do Bairro da Estação desde as 5: 00 hs da manhã para orientar os trabalhadores da empresa que
chegavam ao trabalho. Os
ônibus não saíam da garagem. Os grevistas participaram então da primeira assembleia, que foi realizada
por volta de 7:30 da manhã.
Nesta reunião ficou definido que a greve continuaria
até que a empresa Circular
São Lourenço atendesse as
reivindicações dos trabalhadores. Os funcionários reivindicavam o aumento no
valor do ticket alimentação
e aumento de salários. 100%
da frota ficou parada na garagem. Durante todo o primeiro dia da greve, nenhum
contato foi feito pela empresa e pela prefeitura com os
grevistas. No meio da tarde, os vereadores Evaldo Ambrósio e Chopinho foram até
o sindicato onde os funcionários estavam reunidos, ouviram os trabalhadores e começaram a fazer telefonemas na tentativa de encontrar logo uma solução para
o caso. Naquela noite foi possível ser feita nenhuma negociação, já que as partes
ainda não haviam definido
uma reunião para abrir a negociação.
No outro dia, logo de manhã, os vereadores Willian
Eventos e Renato Bacha chegaram ao Sindicato para conversar com os trabalhadores.
Logo em seguida os vereadores Evaldo e Chopinho também retornaram, passaram
pelo sindicato e foram até a
garagem da Circular São Lourenço. Lá os vereadores foram muito bem recebidos pelo proprietário da empresa
Sr. José Geraldo e sua família que imediatamente deixaram claro que estavam dispostos a negociar e encerrar
a greve. Neste momento, também chegou à garagem o vereador Renato Bacha acom-

55

panhado de membros da imprensa. Nesta primeira reunião informal, a empresa ali
representada pelo seu proprietário disse que para negociar a volta dos funcionários ao trabalho necessitaria
também fazer alguns ajustes
com a prefeitura, mas nada
relativo à aumento de passagem (isso ficou bem claro), e solicitou a presença de
um representante legal nomeado pelo prefeito para
abrir as conversações.
Nesta hora, Renato Bacha
falou ao telefone e disse aos
presentes na reunião que o
prefeito não nomearia ninguém para negociar o caso
e só sentaria para conversar
na segunda- feira dia 05/08,
porém com uma condição:
30 % da frota deveria ir imediatamente para as ruas, caso contrário não haveria negociação na segunda- feira.
Os veradores Evaldo Ambrósio e Chopinho acharam que
iria demorar demais para voltar a negociar só na segunda feira. Eles queriam a frota na rua já na segunda de
manhã, eles queriam mais
urgência no caso, e conseguiram então marcar a primeira reunião oficial sobre
o caso, naquele mesmo dia
(domingo) na Câmara Municipal com a presença de vereadores, vice- prefeita Patrícia Lessa, Circular São Lourenço e Sindicato dos Rodoviários. Começara ali a primeira reunião que terminaria com a greve algumas horas depois, veja a seguir, a
reportagem do final da greve que foi publicada no site
do São Lourenço Jornal no
domingo (04/08).
Terminou por volta das
20:30 da noite de domingo
(04/08), a greve dos funcionários da empresa de transporte urbano municipal, Circular São Lourenço. Com destaque para o empenho dos
vereadores Evaldo Ambrósio
e Paulo Gilson Chopinho que
logo pela manhã conseguiram uma reunião entre o proprietário e a diretoria da empresa de ônibus Circular com
o Presidente do Sindicato dos
Rodoviários Sr. José Paulino
Neto (Jucão).
Nesta reunião realizada pela manhã no interior da gara-

gem da Circular São Lourenço articulada pelos vereadores Evaldo e Chopinho ficou
então marcado o primeiro encontro oficial nas dependências da Câmara Municipal.
Como combinado, todas
as partes compareceram ao
encontro das 17:00 hs. Participaram da reunião, os vereadores Willian Rogério, Fabrício Guedes, Luizinho da
oração, Dr. Abel Goulart, Paulo Gilson Chopinho, Ricardo
de Matos, Renato Bacha de
Lorenzo e o Presidente da Câmara Municipal, vereador Ney
da Saúde. Também participou
da reunião a vice- prefeita Patrícia Pereira Lessa, membros
do Sindicato dos trabalhadores e a Diretoria da empresa
Circular São Lourenço.
A Circular São Lourenço
trouxe de Campo Belo- MG,
o negociador Antônio Marcos que explicou no início da
reunião a situação da Circular São Lourenço. Ele falou
sobre os custos da empresa
e afirmou que as despesas
sobem sistematicamente todos os meses.
Os vereadores e a vice- prefeita se mostraram preocupados com a população que
estava sem transporte e ao
mesmo tempo eram solidários à classe de trabalhadores que reivindicavam melhores salários e aumento no
ticket alimentação. Os vereadores se comprometeram
a ajudar a encontrar meios
legais junto ao executivo para poder isentar a empresa
de alguns impostos municipais. A vice- prefeita Patrícia
deixou bem claro que não representava o prefeito, estava ali como vice- prefeita para ouvir e anotou as reivindicações da empresa e disse que as levaria pessoalmente ao prefeito José Neto. Ao
final da reunião na Câmara
Municipal, a empresa ofereceu aumentar em 9% o salário dos funcionários e subir para R$70,00 o valor do
ticket. O negociador do Sindicato, Sr. José Paulino Neto
(Jucão), levou a proposta aos
trabalhadores, que realizaram uma votação e o resultado foi de 25 x 5 a favor da
continuidade da greve.
As negociações continuaram após a reunião da Câ-

mara Municipal que na verdade contribuiu muito para
aproximar as negociações entre patrão x empregado. Os
vereadores Paulo Gilson Chopinho e Evaldo Ambrósio não
arredavam o pé da frente do
Sindicato. Os vereadores Renato Bacha, Ricardo de Matos e Luis Cláudio Siqueira
também estavam por lá.
Os funcionários Eliel (motorista) e Betinho da Léia (fiscal), também entraram no
circuito das negociações e
depois de conversar com os
colegas foram até a empresa levar a proposta em nome da categoria de que aceitariam aumento de 9% no
valor do salário e o aumento do valor do ticket refeição
para R100, 00 para voltarem
imediatamente ao trabalho
já na segunda feira de manhã, e eles conseguiram.
A empresa então analisou
a proposta e solicitou a presença do Presidente do Sindi-

Greve

cato para dizer oficialmente
que a aceitaria. E assim foi feito. A empresa Circular São Lourenço concordou em pagar a
partir deste mês o ticket aos
funcionários no valor de 100
reais e aumentar o salário em
9%. Fim da Greve.
O resultado foi o seguin-

te: Os trabalhadores estavam
pleiteando 10% de aumento salarial, eles conseguiram
9%. O ticket que era R$40,00
foi negociado a R$100,00, ou
seja, eles conseguiram um
aumento de 150% no valor.
A categoria comemora a vitória das negociações.
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Ação voluntária chama atenção
no centro de São Lourenço
Volutário

Nesta semana nossa reportagem recebeu a cópia de
uma mensagem enviada ao
prefeito da cidade.
A mensagem que iremos
transcrever com autorização
do autor, explica que o contribuinte Sr. Milton Parente,
diante da inércia e nenhuma ação por parte do Poder
Público, vêm cuidando de forma voluntária para deixar o
local abaixo citado sempre
limpo e agradável, nesta mensagem ele também “sugere”
que alguns pedidos sejam
atendidos, veja a mensagem:
“Senhor Prefeito de São
Lourenço

Estou cuidando desta parte em frente ao Parque II na
Av. Comendador Costa em
frente ao número 731, conforme pode observar as fotos, plantei varias árvores e
venho agora solicitar que a
prefeitura coloque lixeiras e
bancos para as pessoas sentarem e contemplarem a natureza. Devo informar que já
é o SEXTO pedido que eu faço em relação às lixeiras e
nunca fui atendido. Sem mais,
agradeço, Milton Parente.”
Como podemos observar,
trata- se de um pedido para
instalação de lixeiras que o

Sr. Milton solicita pela 6ª vez
e não é atendido.
Estivemos no local e constatamos que o fluxo de pessoas é grande, turistas e moradores se encantam com o
espaço tão bem cuidado. Nossa equipe entrou em contato com o Sr. Milton, responsável por cuidar de tudo. Ele
nos disse que ficaria muito
contente se os pedidos fossem atendidos. “Espero que
agora com a ajuda de vocês
a gente consiga alguns bancos e lixeiras”, disse o morador. Nós do São Lourenço Jornal parabenizamos o Sr. Milton pela bela iniciativa.

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

- Pretendem se casar:

000000 - RODOLFO COLI JUNQUEIRA, solteiro, maior, Comerciante, natural de Carmo de Minas-MG, residência Rua Cel. Antonio Ribeiro, 240, Carmo de Minas-MG, filho de FRANCISCO NELMAR BARROS JUNQUEIRA e MARISTELA COLI JUNQUEIRA; e TATIANA DE JESUS ANDRADE, solteira, maior, comerciante, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Atilio Rodrigues, 20, São
Lourenço-MG, filha de JOÃO MARIANO DE ANDRADE e LEONOR BENEDITA ANDRADE;
000332 - ROBERTO GARCIA DOS SANTOS, solteiro, maior, manobrista, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Rui Barbosa, 186, São Lourenço-MG, filho de LAURO RIBEIRO DOS SANTOS e MARILENE GARCIA DOS SANTOS; e PALOMA FERREIRA DIAS, solteira, maior, vendedora,
natural de São Lourenço-MG, residência Rua Caxambu, 525, São Lourenço-MG, filha de ALIDEMAR CARVALHO DIAS e CLELISILEIA MARIA FERREIRA DIAS;
000333 - BRUNO CESAR DIAS FERREIRA, solteiro, maior, vendedor, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Ida Mascarenhas Lage, 893, São Lourenço-MG, filho de FRANCISCO CESAR
MONTEIRO e NEIDE MARIA DIAS FERREIRA; e ELÍS DANTAS MESSIAS, solteira, maior, do lar, natural de Itajubá-MG, residência Rua Dr. Orestes Junqueira, 58, São Lourenço-MG, filha de JOÃO
PAULO MESSIAS e TERESA CRISTINA DANTAS MESSIAS;
000334 - IVAN PAULINO MONTEIRO, divorciado, maior, empresário, natural de Carmo de Minas-MG, residência Al. Roberto Lobo de Almeida, 110, São Lourenço-MG, filho de AMILTON MONTEIRO e MARIA DE FATIMA PAULINO MONTEIRO; e FLAVIA ALVES BATISTA, divorciada, maior, do
lar, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Saturnino da Veiga, 759 - casa 03, São Lourenço-MG, filha de PAULO SILAS BATISTA e ELZA MARIA ALVES BATISTA;
000335 - FABIANO JOSE MURAD, solteiro, maior, desenhista arquitetônico, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Ademar de Paiva Xavier, 275, São Lourenço-MG, filho de FABIO MURAD e MARIA LEONIDES DE ALMEIDA MURAD; e VIVIANE PELEGRINI PEREIRA, solteira, maior, autonoma, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Ademar de Paiva Xavier, 275, São Lourenço-MG, filha de MILTON BATISTA PEREIRA e ARACI PELEGRINI PEREIRA;
000336 - ANTÔNIO MÁRCIO CARVALHO TORRES, solteiro, maior, gerente, natural de Virginia-MG, residência Fazenda Mato Dentro, S/Nº, Virginia-MG, filho de HENRIQUE DE PAIVA TORRES
e VITÓRIA RÉGIA CARVALHO TORRES; e MICHELE DE SOUZA OLIVEIRA, solteira, maior, técnica em
enfermagem, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Frei Paulino, 86, São Lourenço-MG,
filha de SEBASTIÃO LUIZ DE OLIVEIRA e LOURENÇA DE SOUZA OLIVEIRA;
000337 - ILDEFONSO JOSÉ DA SILVA, solteiro, maior, Pedreiro, natural de Juiz de Fora-MG, residência Rua Joaquim Marcelino de Carvalho, 95, São Lourenço-MG, filho de JOSÉ AFONSO DA
SILVA e MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA; e ELEN CRISTINA DOS SANTOS, solteira, maior, Do lar,
natural de Carmo de Minas-MG, residência Rua Joaquim Marcelino de Carvalho, 95, São Lourenço-MG, filha de e MARCIA APARECIDA DOS SANTOS;
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Karateca de São Lourenço
fatura mais medalhas
A karateca Byara Ramos de
Souza Pereira se destacou
mais uma vez no karatê. No
dia 04 de agosto, na cidade
de Poços de Caldas-MG, no
Ginásio poliesportivo Miguel
Zanetti, foi realizada a 4ª etapa do campeonato mineiro
de karatê interestilos, com a
participação de atletas de diversas cidades que disputaram nas modalidades KATA
e KUMITE.
Na categoria de 13 a 14
anos das faixas verde a preta, a Karateca Byara de 13
anos, faixa roxa, conquistou
as premiações: Medalha de
ouro na modalidade KUMITE e medalha de PRATA na
modalidade KATA, sendo assim Campeã no KUMITE e vice-campeã no KATA.
A karateca foi patrocinada
pela CAD academia, Empresa Renascer de Carmo de Minas e Auto posto Ipiranga da
cidade de Soledade de Minas- MG.
Byara está cursando o 9º
ano do ensino fundamental
na Escola Estadual Dr. Humberto Sanches de São Lourenço e comprova que pode conciliar estudo com outras atividades desde que encontre
em sua caminhada pessoas
que acreditam e lhe ofereçam
respeito, gestos de solidariedade, otimismo e confiança.
A atleta da cidade de São
Lourenço tem participado
das competições do Estado
de Minas Gerais sempre pontuando no ranking da FMKI.
O karatê, além de ser um
excelente meio de autodefesa é também um meio ideal de exercício que desenvolve a força, a velocidade, a
coordenação motora e o condicionamento físico. “Agradeço a Deus e ao professor
Joaquim Felício (Kiko), que
com sua dedicação nos treinos conseguiu me preparar
para a competição”, disse
Byara à nossa reportagem.

Campeã

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO
2º Aditamento ao Contrato nº 010/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Vítor José Pereira dos Santos. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 09 (seis) meses. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 06/08/2013.
2º Aditamento ao Contrato nº 012/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Edson da Silva. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 09 (seis) meses. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 06/08/2013.
2º Aditamento ao Contrato nº 013/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Diomar Luiz de Souza. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 09 (seis) meses. (a)
Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 06/08/2013.
1º Aditamento ao Contrato nº 014/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Rogério de Jesus. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 09 (seis) meses. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 07/08/2013.
2º Aditamento ao Contrato nº 015/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado:Alcir
Alves Pereira. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 09 (seis) meses. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 07/08/2013.
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO
PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS (Lei nº. 8.666/93).
Contrato nº. SAAE/SLO-018/2013. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: GR Indústria, Comércio e Transportes de Produtos Químicos Ltda. Modalidade: Pregão Eletrônico nº.
003/2013. Objeto: fornecimento de cloro gás e ácido fluorssilícico. Valor: R$ 106.500,00 (cento
e seis mil e quinhentos Reais). Forma de pagamento: parcelada. Dotação orçamentária: 17.512.0282.01243390.30.11 (Operação e Manutenção do Sistema de Água). Vigência: 12 (doze) meses . Data da
assinatura: 02/08/2013. Deusdete dos Santos, Diretor Presidente.
Contrato nº. SAAE/SLO-019/2013. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Miika
Nacional Ltda. Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 003/2013. Objeto: fornecimento de hidróxido
de cálcio líquido em suspensão. Valor: R$ 54.000,00 (cinqüenta e quatro mil Reais). Forma de pagamento: parcelada. Dotação orçamentária: 17.512.0282.0124-3390.30.00 (Operação e Manutenção do Sistema de Água). Vigência: 12 (doze) meses. Data da assinatura: 02/08/2013. Deusdete dos Santos, Diretor Presidente.
Contrato nº. SAAE/SLO-020/2013. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Union
Química Comércio e Importação Ltda. Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 003/2013. Objeto: fornecimento de hidróxido de hipoclorito de cálcio. Valor: R$ 26.040,00 (vinte e seis mil e quarenta Reais). Forma de pagamento: parcelada. Dotação orçamentária: 17.512.0282.0124-3390.30.00
(Operação e Manutenção do Sistema de Água). Vigência: 12 (doze) meses. Data da assinatura:
02/08/2013. Deusdete dos Santos, Diretor Presidente.
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Homenagem
FRANCISCO CEBALLOS TORMO - 04/08/2013
Hoje, bem cedo, passei pela Rua Tiradentes. Comovida
reverenciei uma linda árvore,
que balançava delicadamente os ramos com a passagem
da aragem. Era um Pau Brasil. Fora plantada por um espanhol por nascimento, brasileiro por opção e são lourenciano de coração: Francisco
Ceballos Tormo. Sr. Francisco,
amava São Lourenço, a cidade que o recebeu em janeiro
de 1977, onde criou seus filhos, e realizou-se como profissional fotográfico. Participou da vida social da cidade,
sempre respondendo “presente”, quando solicitado para assumir a direção de obras sociais, como o Asilo São Vicente de Paulo, o que fez com caridade cristã e amor ao próximo, dando
mais conforto aos idosos, aos quais dedicava especial carinho.
Será sempre lembrado! Sr. Francisco, foi um homem simples,
sincero, gentil e educado. Era um artista! Fez da “arte” fotográfica a realização de sua vida. Pai dedicado, transmitiu aos filhos
a generosidade, a honestidade e o caráter integro, atributos de
um verdadeiro homem, o que fez de Fernando, Javier, Victor,
Roberto e Ana Lúcia, pessoas dignas e amadas. Viveu com Dolores, um casamento feliz, que quase chegou aos 50 anos. Você, Dolores, cumpriu uma grande missão, que Deus a abençoe.
Fernando, Javier, Victor, Roberto e Ana Lúcia, vocês com toda
certeza sempre se orgulharão de poderem tê-lo chamado “Meu Pai”. Não serão esquecidos os que promovem o bem, os
que espalham alegria e felicidade, e os que dignificam a vida,
assim como Sr. Francisco Ceballos Tormo. Descanse em paz nos
braços de Jesus!!! (Texto: Terezinha Silveira Villela)

Padroeiro
Neste dia 10, comemora-se
o Dia de São Lourenço Mártir,
Padroeiro desta linda cidade das
águas miraculosas. Às dez horas da manhã, Missa Solene na
Igreja Matriz, com a participação do Coral Mauricio França
Mendes, e às 18:00 horas, Missa Campal, presidida pelo nosso Bispo Diocesano, Dom Frei
Diamantino Prata de Carvalho,
contando com a presença de
Padres da região e também de
50 Diáconos Permanentes da
Arquidiocese de Juíz de Fora.
Logo após a Missa, Procissão luminosa de nosso Padroeiro, pelas ruas do centro da cidade.

Parabéns a nova dentista, Dra.
Kamilla Gabriele
da Silva, filha de
Delvan Gabriel da
Silva e Eunice Rodrigues da Silva,
pela sua formatura em Odontologia, no dia 26
de julho de 2013,
na UNIFAL - Universidade Federal de Alfenas. Aos
pais e familiares
nossos mais sinceros parabéns;
sucesso, muitas
conquistas e realizações para a
nova profissional.

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Maquiagem Verde
Militar é a cor da Moda

Festival de Corais
Aproximadamente
duas mil e quinhentas
vozes, estarão participando do Canta Brasil
2013, Festival Nacional
de Corais, na cidade de
Caxambu, que se inicia
neste dia 15, com abertura solene, às 20:00
horas, no Centro de Convenções do Hotel Glória. Nos dias 16 e 17,
os corais participantes,
estarão também se apresentando no Santuário
Nossa Senhora da Conceição, em Baependi,
em homenagem a Beata Nhá Chica.

Dia dos Pais

A todos os pais de nossa cidade, e visitantes, desejamos
muita paz, saúde e felicidades por esta data tão importante. Aos pais falecidos, nossas orações!!!

SÃO LOURENÇO COUNTRY CLUBE - EDITAL
O Presidente do Conselho Deliberativo do São Lourenço Country Clube, usando de
suas atribuições estatutárias (art. 50, Item II, letra B), vem através do presente, comunicar aos associados que encontra-se aberta as inscrições para registro de chapa, sob
legenda, para concorrer as eleições da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal do São
Lourenço Country Clube.
Inscrições estarão abertas do dia 15 de agosto de 2013 e encerradas dia 30 de agosto de 2013 às 17 horas.
Para homologação das chapas pelo Conselho Deliberativo, deverão ser preenchidos
os seguintes requisitos:
Primeiro- Petição subscrita por no mínimo 5% dos sócios em pleno uso de seus direitos sociais (no mínimo 24 sócios)
Segundo- Nas chapas eleitorais serão sempre completas com os nomes definidos para os seguintes cargos:
• PRESIDENTE
• 1º VICE- PRESIDENTE
• 2º VICE- PRESIDENTE
As eleições se realizarão no dia 23/11/2013, em ASSEMBLÉIA GERAL, com início às
12h00min se estendendo até às 17h00min, quando logo após será feita a apuração dos
votos para designar a chapa vencedora. A dilatação do prazo da votação é para propiciar todos os sócios à oportunidade de uma participação mais ativa na vida do clube,
com isso o CONSELHO DELIBERATIVO convida e espera o comparecimento de todos os
associados.
São Lourenço, 01 de agosto de 2013.
ROBERTO CARLOS DOS REIS - Presidente do Conselho Deliberativo

A cada nova estação novas cores ditam a moda na
maquiagem. As sombras são o destaque principal, afinal para fazer uma linda make é preciso caprichar na
produção dos olhos.
A grife francesa Chanel está sempre ditando as
próximas tendências da moda, entre os últimos lançamentos da marca, a paleta de sombrasMystère,
com a cor verde militar, a cor de sombra agradou
em cheio. Versátil, a cor combina com todos os tons
de pele, criando uma maquiagem elegante e também ousada, afinal o tom não aparece com frequência. Porém a sombra verde militar deve ser usada apenas para noite.
Para usar a sombra militar como na foto acima primeiro prepare a pele como de costume. Em seguida
aplique a sombra verde militar por toda a pálpebra
móvel. Agora com um pincel chanfrado, Aplique a sombra nos cílios inferiores. Ainda com a sombra verde
militar, esfume o côncavo e também a região dos cílios inferiores. Dessa maneira, cria-se a impressão de
aumentar o olhar.
Para iluminar o olhar, aplique a sombra verde musgo partindo do canto do olho e indo em direção à pálpebra. Finalize a make passando a máscara preta nos
cílios superiores e inferiores. A make dos lábios fica
por conta apenas de um batom nude, pois o contraste todo fica focado nos olhos. E para dar aquele ar de
saúde aplique um pouco de blush rosa para corar as
maçãs levemente.
Prontinho agora é só arrasar, chicosa!

