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Megacycle 2014 movimenta
o final de semana na cidade

As motocicletas já movimentam a cidade neste final de semana. É grande o movimento nas ruas e também a expectativa de público. O Megacycle 2014 começou nessa quinta-feira (10) no Parque Municipal Ilha
Antônio Dutra. Como acontece a cada ano, a organização traz algumas inovações. Dentre as novidades desse ano está o Rumble, um tipo de competição entre apenas duas motos em circuito oval. (pág 08)

Motos

Religião

Missa na Ermida
marca reabertura
ao público após
restauração
A Ermida do Senhor Bom Jesus
do Monte foi reaberta ao público
na tarde de domingo (06/06), com
a celebração de uma missa. A igreja, a primeira construída em São
Lourenço, está localizada no interior do Parque das Águas e é Tombada pelo Município ... (pág 06)

Moradores querem
solução para esgoto a céu aberto
Moradores do bairro Nossa Senhora de Fátima (Federal), estão convivendo há algum tempo com o descaso do poder público que não dá sequer uma posição referente ao problema que existe no final da Rua José Carlos da Mata Machado.(pág 06)

Moto romaria
Mais um acidente com para Aparecida

Bombeiros controlaram
início de incêndio
vítima fatal próximo ao
na Pneusul
radar do bairro Palmela
(pág 09)

(pág 09)

Rua Senador Camará, 144 - São Lourenço
Ao lado do Hospital
(35) 3331-4806

No último domingo (30/03,) aconteceu a XV moto romaria com saída de São Lourenço e destino à Aparecida do Norte- SP. (pág 11)
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EDITORIAL
É arrasadora a notícia de
que falhas graves comprometeram uma pesquisa séria realizada por um órgão
do governo. Constrange saber que o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada,
que realizou o estudo denunciador do machismo e de outros preconceitos, tenha embaralhado números decisivos para a compreensão do
fenômeno. Informava a amostragem que 65% das pessoas consultadas concordavam
que mulheres com roupas
consideradas provocativas
mereciam ser atacadas. Na
verdade, pela correção feita
ontem, esse índice é de 26%
- um percentual ainda preocupante e inaceitável. Números tão distantes num tema
tão delicado comprovam um
descuido imperdoável, com
efeitos devastadores.
A primeira vítima da incorreção é a própria pesquisa,
que provocou reações internas e em outros países, ao
denunciar, num número inflado, um brasileiro quase caricatural, em que mais da metade dos entrevistados se
mostrava absolutamente insensível aos avanços mais
elementares da civilização.
Sabe-se - mesmo que não se
concorde e não se admita que parcela importante da
população ainda vê a mulher

como submissa às vontades
dos homens, por mais primitivo que isso seja. Mas só agora, diante da admissão do erro pelo Ipea, é que se vê quanto o percentual continha um
exagero. Para quem busca
consolos, este é o que pode
existir nesse caso: explicitaram-se posições críticas estimuladas pela pesquisa. O
brasileiro aprendeu muito
com as manifestações, em
especial as das redes sociais,
em favor de avanços no respeito às mulheres.

ESPAÇO LIVRE
Suicídio é terceira causa
de morte entre jovens
Relacionamentos ou lares
desfeitos, aumento do uso de
drogas e dificuldades financeiras são alguns dos problemas que levam pessoas ao suicídio. No Brasil, essa é a terceira causa de morte entre jovens (atrás apenas de acidentes e violência), segundo a psiquiatra Alexandrina Meleiro,
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP
(Universidade de São Paulo),
uma das maiores especialistas do país no assunto.
Os transtornos psiquiátricos são o principal fator de
risco para que alguém acabe
com a própria vida. Segundo
Meleiro, a depressão está em
primeiro lugar (em 35% dos
casos). Em segundo aparece
a dependência de álcool e
drogas e, em terceiro, a esquizofrenia. Por isso é muito
importante combater o estigma que essas doenças possuem, ressalta a médica.
“Os homens se suicidam
mais, mas as mulheres ten-

tam mais o suicídio”, comenta a psiquiatra em relação
aos brasileiros. Mas ela diz
que há exceções: na classe
médica, por exemplo, são
elas que mais se matam.
Entre os jovens, a taxa de
suicídio multiplicou-se por
dez de 1980 a 2000: de 0,4
para 4 a cada 100 mil pessoas no país. A tendência de
aumento, aliás, é global. A
psiquiatra diz que a gravidez
indesejada na adolescência
é um fator de risco importante nessa faixa etária.
Como os pais podem prevenir o suicídio de um filho?
Segundo ela, o principal indício que deve ser valorizado é
a mudança de comportamento. Irritação, desesperança, faltas no trabalho ou na escola
também devem chamar atenção, assim como comentários
de que a vida não vale a pena. Se alguém próximo se matou, o risco aumenta - se for
o pai ou a mãe, a propensão
é quatro vezes maior.
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Um erro devastador
A segunda vítima é o próprio Ipea, que construiu com
muito esforço a reputação
como uma das instituições
habilitadas a interpretar aspectos complexos da nossa
realidade, e não só na área
econômica. Cabe ao Ipea,
desde o final dos anos 60, a
realização de estudos de conjuntura e de questões estruturais, como foi o caso da
pesquisa com o erro, também com foco em temas sociais. Fica abalada a imagem
do organismo e de seus pro-

fissionais, que naturalmente passarão a ser vistos com
desconfiança a partir de agora. Também foi atingida a
própria imagem do Brasil,
que tem propagado pelo mundo a qualificação de suas instituições de pesquisa e de
seus quadros.
Falhas semelhantes, provocadas pela manipulação
errática de números, já ocorreram nas mais variadas áreas e, infelizmente, continuarão ocorrendo. Isso não significa que devam ser aceitas
com naturalidade. Ao contrário, o governo, que mantém o Ipea, precisa localizar
e corrigir as deficiências que
levaram ao lamentável equívoco. O próprio instituto já
admitiu como ocorreu o erro e pediu desculpas. O que
fica do episódio é que o estudo, revisado, deve ser preservado como subsídio para
o entendimento e a correção
de nossos preconceitos. O
Ipea manteve na pesquisa um
dado tão alarmante quanto
a questão que provocou reações em decorrência do erro: 58,5% dos entrevistados
concordam com a ideia de
que, se as mulheres soubessem como se comportar, haveria menos estupros. Aqui,
quem continua errando é, vergonhosamente, mais da metade da sociedade.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Testamento do Amor
Durante a Semana Santa é
oportuno, nos lembrarmos das
últimas palavras pronunciadas
por Jesus, na cruz, palavras
que são para nós um testamento de confiança, de amor
e de perdão.
-“Pai, perdoai-lhes, porque
não sabem o que fazem” (Lc
23,34). Cristo era inocente. Entretanto, foi condenado. A todos dirige uma palavra de perdão. Com seu exemplo, Jesus
nos ensina a perdoar.
-“Em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso” (Lc 23,43). O bom ladrão teve a felicidade de ouvir ainda em vida aquelas palavras que todos nós desejamos ouvir no momento da nossa morte: ainda hoje estarás
comigo no paraíso.
-“Mulher eis aí o teu filho”... “Eis aí tua Mãe” (Jo
19,26). Com estas palavras,
Jesus nos entrega Maria Santíssima, nos sentido próprio
da palavra, porque dela recebeu seu corpo, assim nós
somos filhos de Maria Santíssima num sentido espiritual, porque dela recebemos
o Redentor que nos deu a vida espiritual e sobrenatural.
-“Meu Deus, meu Deus, por-

que me abandonastes?” (Mt
27,46). Deus Pai quis que seu
divino Filho, nascido como homem, sofresse tanto no corpo como na alma, como se estivesse totalmente abandonado, para salvar a humanidade
do pecado e restituí-la a Deus.
-“Tenho sede” (Jo 19,30). Nenhum sofrimento foi poupado
a Jesus. Por tudo Ele passou
por amor a nós, pecadores.
-“Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito” (Lc 23,46).
Durante toda a sua vida, Jesus fazia a vontade do Pai.
Quando chegou o momento
em que sua alma ia separar-se do corpo, o ponto culminante de sua vida e de sua morte de Redentor, as palavras de
Jesus nos mostram como Ele
fez sempre a vontade do Pai.
-“Está tudo consumado” (Jo
19,30). A morte de Cristo é vida
para nós. Podemos chegar ao
céu, depois da vida presente.
Ao meditarmos nos sofrimentos de Jesus por amor a
nós, esforcemo-nos em permanecer fiéis a Deus. Aprendamos com Maria, a permanecer de pé, nos momentos
difíceis de nossa vida.
Fonte: Leituras da Doutrina
Cristã.

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

Quaresma
Quando nos sentimos onipotentes, corremos um grave risco de imaginarmos
que podemos tudo e que
tudo depende de nós. Sim,
a maior parte das coisas
está em nossas mãos, mas
há outras que não podemos controlar e mudar apenas com nosso desejo. Nestes momentos, é preciso
uma pausa para refletir, por
mais que seja doído e encarar a verdade dos fatos:
a vida é minha, mas existe uma força Superior que
vez por outra me arrasta
(quando eu insisto em continuar como estou) para
um caminho diferente que,
hoje, eu posso não entender ou não aceitar, mas que
certamente no futuro me
trará um bem maior do que
tudo o que sonhei.
O caminho da mudança é
dificil, porém é válido e extremamente necessário para o crescimento de todos
nós, pois é um exercício no
sentido de nos reconhecermos pequenos e frágeis. Ao
contrário do que imaginamos, isso não nos torna menores ou incapazes. Esse reconhecimento dói, pois o
mundo costuma exibir ima-

gens de pessoas fortes e belas, em cima do salto alto,
sendo aplaudidas, ganhando bem...no entanto, por trás
disso tudo há pessoas carentes do amor pleno e verdadeiro (que vem de Deus) e
com uma necessidade profunda de serem amadas pelo que são, independente da
roupa que vestem ou do carro em que desfilam ou das
poses que fazem no facebook
para compartilhar com os
“amigos”, mostrando uma vida que não pode ser perfeita, pois a perfeição nada mais
é que o fim.
Estamos a caminho. Somos
pequenos. Não temos o poder que imaginamos no sentido de não precisarmos de
ninguém. Precisamos sim, e
muito. A começar, precisamos de Deus, de fé. Só assim conseguimos fazer a curva, mudar o rumo e continuar escrevendo nossa história na certeza de que TUDO
CONCORRE PARA O BEM DOS
QUE AMAM A DEUS.
Aproveitemos este período de Quaresma para termos
a coragem de assumir nossas doenças físicas e espirituais e correr atrás da cura,
da conversão.

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Você sabe o que é
o primeiro amor?
Talvez você esteja longe do Senhor, longe da Igreja. Por que você deixou de
usar os dons? Por que você deixou de rezar como
no início? Onde está o seu
amor inicial?
De nada adianta você se
converter, mas, depois, andar para trás, andar por
um caminho pior do que
estava antes da conversão.
É o Senhor quem diz: “Arrepende-te e retorna às
tuas primeiras obras”.
Deus sabe como você é,
Ele sabe da sua conduta
e não olha a sua aparência. Talvez você se considere vivo, mas está morto; talvez você não esteja
em grandes pecados, mas
não tem o ânimo do primeiro amor.
Estava participando de
um encontro, quando me
veio esta Palavra: “Parece vivo, mas estás mortos.

Onde está o teu primeiro
amor?”. O Senhor dizia em
meu interior: “Jonas, tenho saudades de você. Cadê o seu fervor?”. Caí em
prantos e fui me confessar. Jesus nos diz: “Sê vigilante e consolida o resto que ia morrer, pois não
achei tuas obras perfeitas
diante de meu Deus. Sede firme”!
Você quer ser surpreendido pelo Senhor como é surpreendido por
um ladrão? Para você que
não quer ser mau, mas
também não quer ser fiel
ao Senhor, Jesus diz: “Conheço as tuas obras: não
és nem frio nem quente.
Oxalá fosses frio ou quente! Mas, como és morno,
nem frio nem quente, vou
vomitar-te” (Apoc 3,1516). Pare um pouco e pense se você está em “cima
do muro”

VENDE-SE

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

Flávio, como você gosta que as pessoas te chamem?
Pode me chamar de banana, de bananeira, eu gosto
de divulgar a bananeira, que
é o primeiro esporte nascido aqui em são Lourenço.
O prefeito Zé Neto autorizou e foi construído no
jardim da prefeitura o “Bananeiródromo”, era um sonho que você tinha, como você conseguiu? Foi construído com dinheiro público?
É um sonho realizado realmente, batalho por ele há
quase cinco anos. Desde o
dia 08/08/2008 que eu batalho essa ideia para que a
gente tenha um espaço público aberto 24 horas para
quem queira praticar o esporte. O pessoal que já me
conhece sabe que diversas
redes de televisão já estiveram em São Lourenço para
fazer reportagens sobre a
corrida de bananeira, que é
uma corrida realizada com
as mãos, e isso acaba divulgando a cidade.
Mas como foi construído? Com que verba?
Olha sempre estamos na
mídia falando sobre o bananeiródromo, então eu cheguei ao vereador Carlinhos
Sanches e falei para ele: Car-

linhos, todo o Brasil já está
ouvindo falar do bananeiródromo, então a qualquer instante, alguma cidadedas 5.564
no nosso país poderia construir e colocar uma placa inaugurando o 1º bananeiródromo do Brasil. Então eu disse para o Carlinhos e o prefeito: olha precisamos fazer
o bananeiródromo urgente,
antes que alguém faça na
nossa frente, então eu fui à
prefeitura, departamento de
obras, fiz o projeto e encaminhei para o protocolo, quando o documento chegou às
mãos do prefeito ele apoiou
e deu a ideia de fazer embaixo de uma árvore para ter
sombra, além do que o bananeiródromo onde foi construído não vai atrapalhar em
nada. A obra foi muito barata e totalmente custeada com
o dinheiro do vereador Carlinhos Sanches, que sempre
incentivou a prática desse esporte. Ele comprou o material e mobilizou 10 funcionários da firma dele e construiu
a pista de bananeira em duas horas.
Ainda falta fazer mais
alguma coisa?
Sim, ainda falta polir, pintar, sinalizar e depois inaugurar.
O bananeiródromo
acabou de ser construído e
já causa certa polêmica na
cidade, como podemos ver,
a menos de 30 metros existe um passeio público sem
calçamento na beira do Ribeirão São Lourenço, as pessoas estão questionando se
não seria mais importante
fazer a calçada naquele local perigoso ao invés de construir o bananeiródromo, co-

Idealizador da primeira pista
de bananeira no mundo.

mo você analisa isso?
Olha, a obra do bananeiródromo foi custeada pela
construtora do vereador Carlinhos Sanches, que é engenheiro e sempre apoiou a corrida de bananeira. Quanto à
obra da calçada eu não sei,
o bananeiródromo foi construído com dinheiro particular, a calçada acredito eu que
tenha que ser feita com o dinheiro público. A falta de calçada eu não sei, sei apenas
do meu projeto, corri atrás
do meu sonho e estou conseguindo realiza- lo. E deu
trabalho viu, gastei muito
tempo conversando com as
pessoas públicas sobre o assunto, bati em muita porta
para fazer o pedido, agora,
falta de calçada na cidade eu
não tenho nada a ver com
isso.

Já tá podendo plantar bananeira lá na prefeitura?
A pista ainda não foi inaugurada, não foi polida e tem
que usar uma luva especial
nas mãos porque o chão ainda está áspero, mas em breve já vai estar tudo ok para
o pessoal começar a plantar,
mas nada impede que o pessoal comece a praticar usando luva para não machucar
as mãos.
Quantos metros tem
a pista de bananeira?
Exatamente 25 metros.
O que você espera
agora com a inauguração do
Bananeiródromo?
O objetivo é que a gente
faça grandes competições e
trazer a mídia nacional para
poder divulgar o esporte e
também a cidade, porque a
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Paróquia
em Ação
padrebrunocesar@yahoo.com.br

cidade já tem vários atrativos, água, charrete, amor e
agora o primeiro bananeiródromo do mundo, eu creio
que iremos atrair grandes
benefícios turísticos e esportivos, é isso, nós não temos
autódromo, não temos hipódromo, mas temos o bananeiródromo.
A corrida de bananeira vai se tornar um esporte
mesmo?
Sim, com o tempo o pessoal vai se acostumando,
praticando e se conscientizando que este pode ser o
primeiro esporte do Brasil,
os professores da rede pública poderão trazer as crianças aqui para praticar, a intenção é essa, popularizar
a corrida de bananeira. Às
vezes algumas pessoas brincam e não levam a sério, maso correr com as mãos é como correr com os pés, é a
mesma coisa, só que mais
difícil né, correr com os pés
é fácil, correr com as mãos
é diferente.
Quais as pessoas famosas da cidade que já plantaram bananeira?
Várias pessoas, até quem
você duvida, o Zé Neto já prometeu que vai plantar na
inauguração, o Nega Veia
também, o próprio Carlinhos
Sanches, o vereador Fabrício, o Tenorio, enfim várias
celebridades da cidade já estão prometendo plantar uma
na inauguração.
SLJ- Considerações finais:
Obrigado a todos pelo
apoio, o bananeiródromo será um sucesso, em breve diversos canais de TV estarão
na cidade para divulgar este feito.

EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO CONTINUADO 2014 / 2º semestre

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

EXPEDIENTE

O Diretor da Faculdade Victor Hugo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com O § 3º do art. 32 da PN nº 40/2007, torna público que se acha instituído o Processo Seletivo com a finalidade de ocupação das vagas para o 2º Semestre letivo de 2014 que será realizado em
uma única etapa, sendo ao mesmo tempo qualificatório e classificatório, dando acesso ao curso de Pedagogia com 90 vagas, com duração de 7
semestres, ao curso de Administração com 50 vagas, com duração de 8 semestres e ao curso de Gestão Comercial com 50 vagas, com duração de
4 semestres, todos no período noturno, cuja primeira avaliação acontecerá no dia 05 de maio às 20h. Caso as vagas não sejam preenchidas será
aberto o Processo Seletivo Continuado, cujas inscrições podem ser feitas a partir de 08 de maio, através do site www.victorhugo.edu.br ou na secretaria da Faculdade, cujas avaliações poderão ser agendadas, a partir desta mesma data, com exames de segunda a sexta feira nos horários de
9 horas, 14 horas e 20 horas, ou ainda nos sábados e domingos, sempre às 9 horas, em datas previamente divulgadas em nosso site, na Faculdade Victor Hugo, à Avenida D.Pedro II, 135 – São Lourenço. Para inscrever-se o candidato deverá preencher formulário disponível no site, pagar a
importância de R$ 30,00 e apresentar um documento original (Cédula de Identidade, Carteira de Trabalho ou Carteira Nacional de Habilitação).
Não haverá devolução da taxa de inscrição exceto quando não formar turma. O aluno inscrito em um curso terá o outro curso automaticamente
inscrito como segunda opção. Não haverá revisão de provas. O candidato deverá apresentar o comprovante de inscrição e o documento de identidade utilizado no ato da inscrição. A classificação, em rigorosa ordem decrescente, será determinada pelo total de pontos alcançados pelos candidatos, respeitado o limite de vagas. As matrículas dos candidatos classificados serão sempre imediatamente após o resultado, tendo até 24 horas após o mesmo para efetuá-la, sendo que esgotado este prazo, a Faculdade poderá convocar novo candidato. As matrículas não efetuadas dentro do prazo prevista não garantem a vaga do candidato em data posterior, estando este sujeito a novo processo seletivo.A secretaria da Faculdade efetuará matrículas das 8h e 30 min. às 21h., onde o aluno apresentará obrigatoriamente os seguintes documentos: original e uma cópia do
Certificado de Conclusão do Ensino Médio e do Histórico Escolar do Ensino Médio, para o candidato que concluir o ensino médio regular ou supletivo, original e uma cópia do Diploma registrado, para os candidatos que concluírem curso profissional; original e uma cópia do Atestado de
Equivalência de Estudos emitido pela Secretaria de Educação para os candidatos que tenham concluído Estudo de Equivalência de Ensino Médio
no exterior; cópia da quitação do Serviço Militar; Cédula de Identidade; Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição; Certidão
de Nascimento; 2 fotos 3x4; requerimento da matrícula assinado; recibo de pagamento da 1ª parcela da semestralidade. Caso o candidato seja
menor de 18 anos, será imprescindível a presença do responsável legal para efetuar a matrícula. A utilização de documentos falsos como meio
comprobatório de Conclusão do Ensino Médio anulará, a qualquer tempo, todos os atos escolares publicados no nome do interessado. As matrículas que se façam por determinações judiciais, ficarão na dependência do que venha a decisão final pelo Poder Judiciário. A inscrição ao Processo Seletivo implicará na aceitação plena das normas estabelecidas no presente Edital, na legislação específica e do Regimento da Faculdade Victor Hugo. O cancelamento da matrícula pela não apresentação dos documentos exigidos para a mesma no período fixado para a entrega destes
não dará direito a reembolso dos valores pagos e abrirá vaga para o candidato classificado seguinte, conforme o resultado do Processo Seletivo.
A Mantenedora reserva-se o direito de não iniciar turmas com menos de 25 alunos matriculados pagantes, sendo que nesta hipótese, serão reembolsados pelo valor pago na inscrição. Para conhecimento dos interessados do presente Edital, na integra, encontra-se no site www.victorhugo.edu.br . São Lourenço, MG, 07 de abril de 2014. Adolfo Cherman Direzenchi - Diretor da Faculdade Victor Hugo.
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Preços válidos até 29/04/2014 ou enquanto durarem os estoques - 30 unidades. New Fiesta Hatch S 1.5 Flex 2014 (cat RBB4) a partir de R$ 42.190,00 à vista. Fiesta Rocam Hatch SE Plus 1.0 Flex 2014
(cat FCD4) a partir de R$ 31.740 à vista ou fi nanciado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 50,27% de entrada (R$ 15.955,70) e saldo em 24 parcelas de R$ 689,00 na modalidade CDC com 30 dias de
carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 32.491,70. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 26/03/2014 a partir de 0,38% a.m. e
4,60% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Ford Focus Hatch S 1.6L Flex (cat QAL4) a partir de R$ 61.590,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 50% de entrada (R$ 30.795,00)
e saldo em 12 parcelas de R$ 2.639,00 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 62.463,00. Custo
Efetivo Total (CET) calculado na data de 26/03/2014 a partir de 0,43% a.m. e 5,32% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Focus Sedan S2.0L Flex (cat RCK4) a partir de R$ 68.900,00 à vista ou financiado
com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 50% de entrada (R$ 34.450,00) e saldo em 24 parcelas de R$ 1.479 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas,
custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 69.946. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 26/03/2014 a partir de 0,24% a.m. e 2,93% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Ford EcoSport
SE 1.6 2014 (cat ECD4) a partir de R$ 61.690,00 à vista ou financiamento com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 50,08% de entrada (R$ 30.894,97) e saldo em 12 parcelas de R$ 2.639,00 na modalidade CDC
com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 62.562,97. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 26/03/2014 a partir de
0,43% a.m. e 5,32% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor.
Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo
cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CET) a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford
Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso.

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

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

www.mandalaford.com.br
www.facebook.com/mandalaford

saúde
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Missa na Ermida marca reabertura
ao público após restauração
A Ermida do Senhor Bom
Jesus do Monte foi reaberta
ao público na tarde de domingo (06/06), com a celebração
de uma missa. A igreja, a primeira construída em São Lourenço, está localizada no interior do Parque das Águas e
é Tombada pelo Município
como parte de seu Patrimônio Histórico e Cultural. Nos
últimos meses ela sofreu um
trabalho de restauração.
A restauração, coordenada pela Diretoria de Cultura, foi feita com aprovação
dos membros do Conselho
Municipal do Patrimônio Cultural e custeada com 50% dos
recursos obtidos com o ICMS
Cultural. O valor gasto foi de
R$ 49.495,94 e a obra foi realizada por empresa vencedora de licitação. Na Diretoria de Cultura existe um Memorial Descritivo no qual
constam detalhes das obras.
A reforma incluiu o telhado, as

BETO BACHA

Giro Esportivo

instalações elétricas, a pintura interna e externa, e outros
trabalhos de manutenção.
A Paróquia São Lourenço
Mártir, que é a responsável
pela igreja fez a retirada do
altar, que estava deteriorado. Posteriormente, será feita a recolocação Réplica do
Santo Sudário.

História
Em 10 de agosto de 1891,
foi celebrada uma missa no
local onde futuramente seria
construída a Capela. A obra,
iniciada em 1893, foi inaugurada em 10 de agosto de 1895,
e consagrada ao Mártir São
Lourenço. Mas a conclusão foi
em 1903. Em 1928, com doações de turistas e moradores, foi construída a escadaria que liga a Ermida ao Parque das Águas. Na década de
60, foi feita a primeira reforma, quando foi trocado o madeiramento do telhado e re-

alizada a pintura interna e externa. Em 12 de agosto de
1963, foi declarada Monumento Histórico. Na década de 70,
o pároco Frei Osmar Dirk’s incentivou a restauração da igreja, ocasião em que aconteceu
o Congresso Nacional Sudarístico, quando ela recebeu,

da cidade italiana de Turim, a
Réplica do Santo Sudário, que
se encontra exposto no altar
principal. Em 28 de novembro
de 2012, a Ermida do Senhor
Bom Jesus do Monte foi Tombada pelo Município como parte de seu Patrimônio Histórico e Cultural.

Vale a pena você conferir. Profissionais especializados,
ambiente saudável e turmas de varias idades. O Coordenador do Projeto é o Hamilton Tilápia e os professores Ricardo Robô (destaque nos últimos anos com vários títulos
no futsal) e os goleiros Bruno Garcia (ex-profissional) e Ditão de Carmo de Minas. Parabéns a iniciativa da gerente
do Parque das Águas e minha madrinha Vera.

PORQUINHO DA COPA

Moradores querem solução para esgoto a céu aberto
Moradores do bairro Nossa Senhora de Fátima (Federal), estão convivendo há algum tempo com o descaso
do poder público que não dá
sequer uma posição referente ao problema que existe no
final da Rua José Carlos da
Mata Machado.
Relatos dos moradoresdão
conta de diversas dificuldades para se viver no local,
devido a um “bolsão” formado por dejetos de esgoto devido à falta de boa vontade
em se estender em aproximadamente 5 metros a tubulação para jogar estes dejetos mais à frente, em local
adequado.
Moradores e comerciantes relatam que Já foi solicitado ao SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) a
solução para o problema, que
também já é de conhecimento dos vereadores e do prefeito, mas não existe qualquer sinal de que o problema será resolvido.

A principal reclamação é
sobre o mau cheiro que é
insuportável, ainda mais agora com a escassez de chuvas, que acaba agravando
ainda mais o problema, vindo a causar inclusive problemas respiratórios em quem
é obrigado a conviver com
fedor de esgoto.
É grande a revolta das pes-

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Prefeitura Municipal de São Lourenço
2º Aditamento ao Contrato nº 010/12. Contratante:
SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Carlos Roberto Bispo. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por
mais 03 (três) meses. (a) Deusdete dos Santos, Diretor
Presidente do SAAE. Data da assinatura: 02/04/2014.
2º Aditamento ao Contrato nº 014/12. Contratante:
SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Jorge de Souza. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 03
(três) meses. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 02/04/2014.
1º Aditamento ao Contrato nº 004/13. Contratante:
SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Edson da Silva. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 03
(três) meses. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 09/04/2014.

soas que vivem próximas ao
local, já que estão todos em
dia com o pagamento da ta-

xa de esgoto e nenhuma autoridade se manifesta para
sanar o problema.

A Escola Creche Municipal CEMEI Cida Costa, localizada
no bairro da Vila Carneiro, criou um cofre Porquinho (que
não é o Palmeiras) este é rosa, com intuito de arrecadar
moedinhas dos alunos e profissionais em um projeto de
conheceros limites dos gastos, para que as crianças aprendam, desde muito pequenos, a importância da economia
e saber o valor que tem cada coisa. A ideia é que após a
realização da Copa do Mundo aqui no Brasil, o cofrinho será aberto e o valor arrecadado revertido para a compra de
bolas, traves com golzinho e muita comemoração com mais
um caneco da Seleção Brasileira.

BALANÇO PATRIMONIAL 12/2013 1
CEI S.O.S - CNPJ : 19.830.637/0001-33

ATIVO
CIRCULANTE
CAIXA 					
BANCOS 				
APLICACOES 				
TOTAL CIRCULANTE 			
PERMANENTE - IMOBILIZADO
EDIF.E CONSTRUCOES 			
EQUIP.MAQ.INSTALACOES 		
MOV.UTENS.INST.COMECIAIS 		
OBRAS E BENFEITORIAS 			
TOTAL PERMANENTE - IMOBILIZADO
TOTAL ATIVO 				
PASSIVO
CIRCULANTE
FGTS A RECOLHER 			
CONTRIB.PREV.A RECOLHER 		
SALARIOS A PAGAR 			
TOTAL CIRCULANTE 			
PATRIMONIO LIQUIDO
FUNDO PATRIMONIAL 			
DEFICIT DO EXERCICIO 			
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO 		
TOTAL PASSIVO 				

2.418,84
2.265,20
26.722,76
31.406,80
8.764,96
4.965,45
29.461,81
9.873,55
53.065,77
84.472,57

284,25
190,73
2.023,63
2.498,61
-242.540,70
160.566,74
-81.973,96
-84.472,57

RECONHECEMOS A EXATIDAO DAS CONTAS DO BALANCO
PATRIMONIAL DO ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZA O VALOR DE R$ -84.472,57 (OITENTA QUATRO QUATROCENTOS
SETENTA DOIS REAL CINCOENTA SETE CENTAVOS), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS PELA CONTABILIDADE.
RESULTADO
RECEITAS
OUTRAS RECEITAS 			
TOTAL RECEITAS 				
DESPESAS
SALARIOS 				
FGTS 					
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES
ASSIST MEDICA ODONT.FARM.HOSP.
OUTRAS DESPESAS 			
TOTAL DESPESAS 				
LUCRO/PREJUIZO/IRPJ/CSLL
LUCRO/PREJUIZO DO PERIODO		
TOTAL LUCRO/PREJUIZO/IRPJ/CSLL		

46.610,71
46.610,71
105.807,40
4.858,65
2.145,40
420,00
93.946,00
207.177,45
-160.566,74
-160.566,74

BIANCA APARECIDA RIBEIRO SACRAMENTO
Diretor - CPF:51687364672
LUCIANO SIMOES
Contabilista - CRC:64650 MG - CPF:69428654604
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Câmara Municipal de São Lourenço
Proposições da 9ª Reunião Ordinária

Ver. Agilsander Rodrigues da Silva (Secretário)
Requerimento 30/2014
Agilsander Rodrigues da Silva, Vereador do PSL, vem até
V. Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor
Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa as
seguintes informações: 1) Em qual situação está a construção da passarela na ponte da Federal? 2) Já teve início o seu
processo de licitação? 3) Em caso afirmativo, qual empresa
ganhou essa licitação? Enviar todo o processo licitatório referente ao assunto em tela. ADENDO DO VER. LUIZ ANTÔNIO DE ALMEIDA AO REQUERIMENTO - O Vereador que este subscreve requer que seja acrescentada a seguinte informação ao Requerimento em epígrafe: Enviar a esta Casa Legislativa o laudo técnico sobre a atual estrutura da ponte da
Federal.
Indicação 99/2014
Agilsander Rodrigues da Silva, Vereador do PSL, vem mui
respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S.Ex.ª que determine ao Setor
Pertinente da Prefeitura arrumar o calçamento da Rua Roque Pinheiro - Centro, que foi todo destruído com as chuvas recentes. A pedido dos moradores do local.
Ver. Antônio Carlos Canaverde Sanches
Requerimento 33/2014
Antonio Carlos Canaverde Sanches, Vereador do PSDB, vem
até V. Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica
Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações: Quais as cidades que compõem
o Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos? Existe algum projeto de destinação final dos resíduos sólidos do Município e Região? Quais os montantes que cada cidade integrante do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos repassam ao Consórcio? Como se encontra o espaço físico que
recebe hoje os resíduos de lixo? Foi ventilado nos jornais que
o Município recebeu uma verba, através de Convênio, para o
acondicionamento do lixo no Município, isso procede?
Requerimento 35/2014
CONSIDERANDO que os caminhões de aluguel usam como
ponto o trecho compreendido entre as Ruas: Dr. Ribeiro da
Luz e Santos Dumont da Rua Cel. José Justino e que ao sentir
deste Vereador e de toda a população é um absurdo; CONSIDERANDO que, de acordo com as determinações das placas
de trânsito fixadas nesse trecho, é de uso exclusivo dos caminhões de segunda a sábado, das 8 às 18 horas; CONSIDERANDO que, praticamente aos sábados, os caminhoneiros não
têm utilizado este ponto; e CONSIDERANDO que esta não utilização pode ser facilmente verificada pelo número de multas que têm sido aplicadas aos carros de passeio que ali têm
estacionado aos sábados, visto que os caminhões não estão
no ponto; Antonio Carlos Canaverde Sanches, Vereador do
PSDB, vem até V. Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei
Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa, portanto, explicações do porquê não liberar aos sábados este ponto de caminhões, visto que o mesmo não tem
sido utilizado pelos caminhoneiros e como temos uma enorme falta de espaços para estacionamento de veículos das pessoas que precisam fazer compras, tanto no mercado, como
no comércio próximo, esta medida amenizaria esta situação.
Indicação 98/2014
Antonio Carlos Canaverde Sanches, Vereador do PSDB, vem
mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento
Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S.Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que proceda a reposição dos
meio-fio de concreto e reparos no calçamento da faixa esquerda da Alameda Cecília Meirelles em frente ao n.º 215.
A pedido dos moradores.
Ver. Evaldo José Ambrósio
Moção de Pesar
O Vereador que este subscreve, vem mui respeitosamente, com base no Art. 108, do Regimento Interno solicitar de
V.Ex.ª que seja enviada uma Moção de Pesar aos familiares
do Sr. Antonio Carlos de Souza, mais conhecido como Maninho, filho do saudoso comerciante e hoteleiro Geraldinho
do Hotel Rio Branco.
Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com base no Art. 108, do Regimento Interno solicitar de
V. Ex.ª que seja enviada uma Moção de Parabéns ao ex-Secretário Municipal de Infraestrutura - Sr. Helson de Jesus
Salgado pelos relevantes serviços prestados ao município.
Ver. Fabrício Guedes dos Santos
Indicação 96/2014
Em conformidade com as reivindicações dos moradores

do Bairro da Estação, Fabrício Guedes dos Santos, Vereador
do PSB, com o apoio do Ver. João Bosco de Carvalho (PMN),
vêm, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine aos Setores Pertinentes da Prefeitura efetuarem as seguintes ações no Bairro da Estação: 1) Varrição das ruas do
bairro - vale ressaltar que somente a avenida principal e a
Praça Ismael de Souza recebem tal serviço, com restrições;
2) Capina nas ruas, sem exceções - o mato toma conta dos
passeios, canteiros, muros, etc.; 3) Cuidados importantes
com o Jardim Luiza Silvestrini: plantio de grama, a qual já se
tornou nula ou escassa; plantio de flores em toda a praça e
nos pseudo canteiros que abrigam as árvores; instalação de
torneiras para a rega contínua das flores; consertos no coreto - telhado, balaústres, escada, banheiros; designação de
uma equipe cuidadora da praça e entorno; 4) Funcionários
aptos, mais jovens para a realização de trabalhos que requerem o mínimo de energia física; 5) Poda de árvores sempre que necessário; 6) Acessibilidade na Praça Ismael de
Souza aos cadeirantes; 7) Construção de um posto de saúde no Bairro da Estação; 8) Finalização (acabamento) dos
serviços realizados pelo SAAE; 9) Sinalização visível na ponte sobre o Rio Verde, nas esquinas, sobre velocidade permitida, proibição de bicicletas nos passeios e adequado uso
de lixeiras: maior número de latões para o depósito de lixo
residêncial e recomendações necessárias aos catadores que
deixam expostos e abertos o lixo remexido; 10) Notificar os
proprietários de imóveis a providenciar o conserto de passeios que necessitam de reparos; 11) Providenciar vigia ou
guarda constante na Praça Ismael de Souza e Jardim Luiza
Silvestrini; 12) Estacionamento de veículos somente de um
lado na Rua Heitor Modesto até a Casa dos Meninos; 13)
Local apropriado para estacionamento dos ônibus de turismo - a Praça Ismael de Souza não comporta inúmeros veículos estacionados, especialmente nos finais de semana;
14) Conserto das grades dos bueiros.
Indicação 97/2014
Fabrício Guedes dos Santos, Vereador do PSB, vem, mui
respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura providenciar uma cerca viva ou
murar ao redor da “Piscina Ezequiel Américo”, localizada na
Rua José Simeão Dutra, 1950 - Bairro Nossa Senhora de Lourdes, piscina esta utilizada por muitos jovens, crianças e adultos para a prática de esportes e/ou para tratamento de saúde, mas por ser muito exposta, acaba levando muitas pessoas ao constangimento.
Requerimento 28/2014
Fabrício Guedes dos Santos, Vereador do PSB, vem até
V.Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor
Competente da Prefeitura enviar a esta Casa Legislativa a
seguinte informação: Qual foi a porcentagem do reajuste
salarial dos profissionais do Magistério para o ano de 2014?
Ver. Luiz Antônio de Almeida
Requerimento 29/2014
Luiz Antônio de Almeida, Vereador do PR, vem até V. Ex.ª,
embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal,
solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações: 1) Há algum estudo que visa a construção de mais Casas Populares nos bairros já existentes,
quais sejam, o Bairro Carioca e o Bairro Nossa Senhora de
Lourdes? 2) Há espaço físico para a construção de mais casas populares nos bairros acima citados? 2.1) Em caso negativo, há estudo para a construção de casas populares em
outros bairros de nosso município, além dos já citados? 2.2)
Em caso afirmativo, para quando e quantas casas populares
serão construídas?
Ver. Renato Bacha de Lorenzo
Requerimento 34/2014
Renato Bacha de Lorenzo, Vereador do PSDB, vem até V.
Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor
Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa as
seguintes informações: O município fez licitação para vistoria de veículos escolares, de acordo com a exigência da SEE-MG? As vans contratadas para atender o transporte escolar no município têm feito vistoria regular, conforme exigência da SEE-MG? De quanto em quanto tempo são realizadas
essas vistorias tanto nos veículos do município, como nos
contratados?
Ver. Ricardo de Mattos
Requerimento
Indicação 94/2014
Ricardo de Mattos, Vereador do PMN, com o apoio de todos os Vereadores desta Casa Legislativa, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Mu-

nicipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura analisar e, se necessário, efetuar as devidas correções, ao anteprojeto de lei que DISPÕE SOBRE
ALTERAÇÃO DAS CARGAS HORÁRIAS DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRO INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO, em anexo e, posteriormente, enviá-lo a esta Casa Legislativa como projeto de
lei para futura aprovação. ANTEPROJETO DE LEI - DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS CARGAS HORÁRIAS DOS AUXILIARES
DE ENFERMAGEM, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRO INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DIRETA E
INDIRETA DO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO. Art. 1° - A jornada de trabalho dos cargos de auxiliares de enfermagem,
técnico de enfermagem e enfermeiro integrantes da administração publica direta e indireta do município não excedera a 06 (seis) horas diárias e a 30 (trinta) horas semanas. §
1º – A alteração da carga horária semanal não importará na
redução e proporcionalidade de vencimentos, gratificações
e vantagens dos servidores de que trata esta Lei. § 2º - Ficam excluídos da jornada de 30 (trinta) horas semanais, os
servidores que participam do Programa Saúde da Família,
que continua a ser sua jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais. Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação. JUSTIFICATIVA - A luta pela jornada de
trabalho de 30 horas para trabalhadores da área da saúde
é uma reivindicação histórica. Algumas categorias profissionais da seguridade social já conquistaram essa jornada máxima, porém, há uma década a Enfermagem brasileira luta
para aprovar o Projeto de Lei do Senado 2.295/2000, mais
conhecido como PL 30 Horas, que estabelece a jornada máxima de 30 horas semanais para os enfermeiros/as, técnicos/as e auxiliares de enfermagem. Inclusive, a Organização
Internacional do Trabalho (OIT) da Organização das Nações
Unidas (ONU) recomenda esta jornada, argumentando que
é o melhor para pacientes e trabalhadores da saúde do mundo inteiro. Tendo em vista que esta não é uma reivindicação
meramente corporativa de defesa de privilégios, e sim de
uma luta pelo estabelecimento de condições mínimas para
o desenvolvimento de uma prática assistencial segura para
profissionais e usuários dos serviços de saúde - já que é a
única profissão que permanece na assistência durante as 24
horas, nos 365 dias do ano, sendo essencial na organização
e funcionamento de todos os serviços de saúde, sejam eles
públicos ou privados -, o Portal dedica este canal à informação atualizada sobre o PL 30 Horas. Hoje, o contingente de
mais de 1,5 milhão de profissionais da Enfermagem, juntamente com as suas organizações representativas, solicitam
aos senhores deputados federais que defendam a votação
em plenário do PL 30 Horas.
Indicação 95/2014
Ricardo de Mattos, Vereador do PMN, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine aos Setores Pertinentes da Prefeitura entrar em contato com a direção da
Cemig no sentido de providenciar melhoria da iluminação
pública na passarela para pedestre na ponte da Federal (localizada na Av. Damião Junqueira de Souza), bem como providenciar operação tapa-buraco na referida ponte. JUSTIFICATIVA: A falta de passarela, a fraca iluminação e os buracos ali existentes estão colocando em risco a vida de muitos
contribuintes que pagam seus impostos e que por ali passam, diariamente, quer por motivo de lazer, trabalho, etc.
Requerimento 31/2014
Ricardo de Mattos, Vereador do PMN, vem até V. Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo.
Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da
Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações: 1) Enviar cópia do cardápio da alimentação escolar fornecida aos alunos da rede municipal de ensino. 2) Informar qual é o fornecedor para as escolas municipais de: 2.1)
Frutas, verduras e legumes; 2.2) Carne para as escolas municipais; e 2.3) Leite para as escolas municipais. 3) O pagamento a esses fornecedores está em atraso? 3.1) Em caso afirmativo, discriminar o valor devido a cada fornecedor.
Requerimento 32/2014
Ricardo de Mattos, Vereador do PMN, vem até V.Ex.ª, embasado no § 2º, do artigo 30, da Lei Orgânica Municipal solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações: Existe algum projeto para construção de
rede pluvial na Travessa Anacleto e Rua Bento Gonçalves?
Ver. Waldinei Alves Ferreira
Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve, vem mui respeitosamente, com base no Art. 108, do Regimento Interno solicitar de
V.Ex.ª que seja enviada uma Moção Parabéns ao Sr. Paulo
Cesar Rosa, mais conhecido como PC, funcionário da SLTRANS,
pelos relevantes serviços prestados ao município.
Projeto de Lei nº 2.668/14
Dá denominação a logradouro público e contém outras providências. Fica denominada “ALAMEDA VIVALDE FERREIRA” a
atual Alameda “E”, localizada no Loteamento Santa Mônica II.
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Megacycle 2014 movimenta
o final de semana na cidade

As motocicletas já movimentam a cidade neste final
de semana. É grande o movimento nas ruas e também
a expectativa de público. O
Megacycle 2014 começou
nessa quinta-feira (10) no Parque Municipal Ilha Antônio
Dutra. Como acontece a cada ano, a organização traz algumas inovações. Dentre as
novidades desse ano está o
Rumble, um tipo de competição entre apenas duas motos em circuito oval.
O maior evento motociclístico do Hemisfério Sul reúne
empresas, público e, claro,
muitas motocicletas. Em uma
grande área, o Megacycle
agrega montadoras, fabricantes, distribuidores, importadores e lojistas. Conta, ainda, com exposição de motos,
peças e acessórios, lançamentos de produtos e serviços,
shows, entretenimento e praça de alimentação.
Nesse ano será realizado
um desfile para escolher “A
Musa do Megacycle”, com as

mulheres que trabalharão
nos estandes das marcas durante o evento. Muito rock
in roll, além de country e

Instituto Tiradentes
agracia vereadores
soledadense em BH

Os vereadores José Arantes (Juquinha), Guilherme Aparecido da Veiga, representado pelo vereador Reinaldo dos Santos (Naldo) e Solivaldo Benito Veloso, receberam medalhas
de ouro, prata e bronze respectivamente como vereadores
mais atuantes do ano conforme pesquisa realizada.

blues, marcarão o evento,
com atrações como a banda
T-Ale, trazendo rock de mesa. A organização elegerá a

motocicleta mais bonita, dará um prêmio ao motociclista “Vintage”, ao casal Megacycle e aos Motoclubes.

CECÍLIA DA SILVA BRITO
Psicologia

Psicoterapia Infantil

Trata-se de um ramo da
psicologia que tem por objetivo facilitar o bom desenvolvimento psíquico da criança, orientando pais e filhos
neste processo. A criança é
reflexo do comportamento
dos pais e do meio em que
vivem, por isso, os pais precisam ser orientados a mudar também seu próprio comportamento.
Ao longo do seu percurso
de vida muitos podem ser os
fatores desencadeantes de
uma crise na criança: ida para a escola, mudança de escola, a morte ou doença de
algum membro da família, a
separação dos pais, o nascimento de um irmão, e muitos outros.
Existem problemas que são
mais facilmente identificáveis pelos pais, como a criança irrequieta e que os leva a
pensar numa possível hiperatividade, que na maior parte dos casos acaba por não
se verificar. Mas há muitas
outras que passam despercebidas porque é criança e,
como tal há certa resistência a aceitar que possa ter
problemas psicológicos. A
criança deprime, pode estar
infeliz, sente angústia, só que
manifesta de forma diferen-

te do adulto, através de uma
“surpreendente” agressividade, de medos, do “fazer
xixi na cama”, do querer ir
para a cama dos pais, etc.
A terapia infantil serve para descobrir o que está mal
e ajudar os pais a refletirem
sobre o que possa estar causando determinado comportamento, neles mesmos e na
criança. Para tal o psicólogo
utiliza de algumas técnicas:
entrevistas, desenhos, jogos
e brincadeiras.
A família, a escola, a vida
social da criança exigem por
vezes mais do que naquele
momento a criança é capaz
de dar e, por isso, surgem os
problemas. Também não é
fácil para os pais lidar e, em
especial, admitir que o seu
filho possa estar com problemas e sentem-se muitas vezes impotentes para lidar com
ele. Neste momento é importante a ajuda de um psicólogo, que busque soluções
junto à família para ajudar a
criança com seus problemas.
Cecília da S. Brito
Psicóloga – Pós
graduada em Educação
Infantil e Neuropsicologia
Atendimento: Galeria
Fonte Luminosa, sala 09
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Bombeiros controlaram início
de incêndio na Pneusul

Por volta das 21:00hs desta segunda- feira (07/04), a sala de operações do Corpo de
Bombeiros Militar foi acionada e recebeu a informação de
um possível incêndio na borracharia Pneusul, que fica lo-

calizada no centro da cidade.
Imediatamente duas viaturas do Corpo de Bombeiros partiram para o local e
constataram que do interior
do comércio exalava uma fumaça preta e tóxica. Os mi-

litares conseguiram entrar
no interior da borracharia e
controlar a situação. Ninguém
ficou ferido.Agora a perícia
técnica da Polícia Civil está
investigando a causa do princípio de incêndio.

PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA NO REGISTRO DE IMÓVEIS
IMÓVEIS DE MATRÍCULA Nº 3.267, 3.266 e 7.139

O Sr. Júlio César Círio Nogueira, Oficial Substituto do Serviço Registral de Imóveis da Comarca de São Lourenço-MG, Serventia situada na Rua Dr. Melo Viana nº 307, Centro, São Lourenço-MG, FAZ SABER que VETORAZZI & NEGREIROS CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito
privado regularmente inscrita no CNPJ sob o n.° 11.620.900/0001-58, com sede na Alameda das
Mantiqueiras, nº 386, Condomínio Moradas da Serra, Vale dos Pinheiros, São Lourenço-MG, requereu a retificação da área dos imóveis de matrículas nº 3.267, 3.266 e 7.139, deste Registro
Imobiliário, de sua propriedade, localizado na Rua Heitor Modesto, s/nº, bairro Vargem, São Lourenço – MG, processado nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei dos Registros Públicos (Lei nº
6.015/73). Devido à falta de anuência expressa na planta e no memorial descritivo do titular dos
imóveis confrontantes, estes de cadastro na Prefeitura Municipal de São Lourenço de nº 07.06.283.001,
sito à Rua Heitor Modesto, nº38, bairro Estação, São Lourenço-MG, CEP 37.470-000, de nº
07.06.306.001, sito à Rua Heitor Modesto, nº72, bairro Estação, São Lourenço-MG, CEP 37.470000, e de nº 07.06.455.001, sito à Rua Heitor Modesto, nº216, bairro Estação, São Lourenço-MG, CEP 37.470-000, estando tais em local incerto e não sabido, ficam seus titulares, devidamente NOTIFICADOS do inteiro teor dos trabalhos técnicos que se encontram arquivados neste
serviço registral, podendo, impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O pedido de retificação foi instruído com os documentos enumerados no artigo
213 da Lei dos Registros Públicos, os quais se encontram disponíveis neste serviço registral imobiliário para exame e conhecimento do interessado. Nos termos do §4° do artigo 213 da LRP, a
falta de impugnação no prazo da notificação resulta na presunção legal de anuência do confrontante ao pedido de retificação de registro. Portanto, as opções que a lei confere ao NOTIFICADO
são: 1) impugnar fundamentadamente; 2)anuir expressamente; e 3) deixar transcorrer o prazo,
aceitando os trabalhos tacitamente. Esclarece-se, finalmente, que eventuais falhas que venham
a ser provadas no futuro não impedem novo procedimento retificatório nem vinculam a pessoa
que anuiu nos presentes trabalhos, estando resguardados seus direitos reais nos termos da legislação civil, exceto nos casos de usucapião. Decorrido o prazo legal sem impugnações, contado da primeira publicação deste edital que será publicado duas vezes, poderá ser deferida a retificação pretendida.
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Mais um acidente com vítima fatal
próximo ao radar do bairro Palmela

Por volta das 20:00 hs deste sábado (05/04), um grave acidente na rodovia BR460(entre São Lourenço x Carmo de Minas) envolvendo
uma moto e um ônibus da
“Viação Cidade do Aço” terminou com a morte de um
homem de 70 anos que pilotava a motocicleta.
De acordo com testemu-

nhas, Sebastião Antônio da
Silva, mais conhecido como
“Tião do Velho”, parou em
uma mercearia que fica na
beira da rodovia para procurar um amigo, como não o
encontrou, decidiu continuar a procura em um estabelecimento mais à frente. Foi
então que ele subiu na moto e tentou entrar na rodo-

via, momento em que foi surpreendido pelo coletivo que
seguia viagem sentido Carmo de Minas. Com o forte
impacto da batida, “Tião do
Velho” morreu na hora. O
motorista do ônibus, apesar
de muito assustado, nada sofreu. O Corpo de Bombeiros
foi acionado, mas já encontrou a vítima sem vida.

SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO
(Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores alterações).
Contrato nº SAAE/SLO-012/2014. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Tecla Informática Ltda. ME Modalidade: Dispensa nº. 068/2014 Objeto: suporte e
manutenção de software. Valor total: R$ 6.757,80. Forma de pagamento: mensal. Dotação orçamentária: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água. Vigência: de
25/03/2014 a 24/03/2015. Data da assinatura: 25/03/2014.

COMARCA DE SÃO LOURENÇO – EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Oficial Substituto do Serviço Registral de Imóveis da Comarca de São Lourenço/MG, com base no parágrafo 4º, do Art. 26 da Lei nº. 9.514/97 vem intimar o Sr.
COSME DAMIÃO DE LIMA, inscrito no CPF nº. 935.381.466-91 e Sra. BEATRIZ DA
SILVA MOTA, inscrita no CPF nº 029.881.846-90, para satisfazerem, no prazo de
quinze dias, contados a partir da ultima publicação deste Edital, o pagamento da
dívida assumida a partir de 05/09/2011, com os acréscimos contratuais, o montante de R$ 29.866,30, acrescido de atualização monetária e juros de mora até a
data do efetivo pagamento, despesas de cobrança, e o(s) encargo(s) que vencer
(em) no prazo desta intimação, relativo ao Contrato Habitacional nº. 155551526280,
constante do R. 03, na matrícula 18.476 deste Cartório. O não cumprimento da referida obrigação garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em
favor da credora fiduciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CAIXA – Instituição Financeira sob forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, com
sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, lotes 3/4, em Brasília/DF, inscrita no CNPJ
nº. 00.360.305/0001-04. São Lourenço, 21 de fevereiro de 2014. O Oficial Substituto: Júlio César Círio Nogueira.

Oftalmologia Geral e Pediátrica
Estrabismo e Exame Ortóptico
Teste do Olhinho
--------

Otorrinolaringologia
--------

Neurologia, Neurocirurgia
Cirurgia de Coluna
Eletroencefalograma
--------

Medicina do Sono e
Polissonografia
--------

Psiquiatria

Dra. Roberta Lima Zagati
Dra. Ludmilla Lima Zagati
Dr. Eduardo Fernandes do Vale
Dra. Luciana Zagati do Vale
Dr. Nilson Gonçalves Coelho

--------

Ultrassonografia Geral
RUA SENADOR CAMARÁ, 91 - FEDERAL – SÃO LOURENÇO – MINAS GERAIS
EM FRENTE AO HOSPITAL - TEL: (35) 3332.6465 / 9221.7777

Faculdade de São Lourenço
promove o Imposto de Renda Solidário

O curso de Ciências Contábeis da Faculdade de São Lourenço promoveu no sábado 05/04/14e
promoverá no próximo dia 12/04, das 9h às 16h, em sua sede, mais uma edição do projeto “Imposto de Renda Solidário”, que visa atender à população no preenchimento da sua declaração.
Além desta ação, a instituição participou ativamente em parceria com a Receita Federal e Conselho Regional de Contabilidade no plantão “tira dúvidas” destinadas aos profissionais da área contábil realizado no dia 04/04/14.
Idealizado pela Coordenadoria do curso de Ciências Contábeis com apoio da Receita Federal –
Ag. São Lourenço, o projeto implementado no ano de 2013, segue neste ano atendendo sua principal missão que é a de capacitar os alunos do curso aliando teoria à prática, e, em contrapartida
contribuindo com instituições da cidade e região na doação de gêneros alimentícios.
De acordo com o coordenador do curso, o professor Nei Domiciano da Silva, durante o evento
os alunos tiveram a oportunidade de entender a importância do tributo federal, através da capacitação realizadapela Chefe da Receita Federal Sra. Gláucia Esqueda, preparando-os para o adequado preenchimento da declaração. “Para nossos alunos este projeto é de grande importância,
pois, além do aprendizado quanto ao preenchimento de uma declaração de IR, eles estão praticando um ato de solidariedade e cidadania, instruindo pessoas a ajudar entidades do município e
região. Outro fator é que o aluno, antes de formado, já consegue executar alguns serviços do profissional em contabilidade”, destaca o coordenador.
A Coordenadoria do Curso de Ciências Contábeis convida a todos os interessados a participarem no dia 25 de abril a partir das 19:00 horas no Auditório da Faculdade da palestra “Educação
Fiscal” a ser proferida por Odênia Maria Rigotti (Administração Fazendária).
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DOM ZECA

Bebê da Semana

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Falecimento

Com pesar comunicamos o falecimento de um grande amigo, Antônio Carlos de Souza, carinhosamente chamado pelos amigos de Maninho, ocorrido no último dia 04. Maninho
já está deixando saudades no coração de todos àqueles que
com ele conviveu. Seu sorriso, seu carisma, sua fé, o fez ser
forte até os últimos momentos de sua presença entre nós.
Grande amigo... grande filho... grande irmão... grande esposo... grande pai e grande avô, agora descansa nos braços de
Deus. Nosso grande abraço a todos os familiares, seus irmãos, em especial a seus filhos Carlos Eduardo e Cristiane.
Que Deus os console com Sua misericórdia.

Aniversário
Arthur Hernan
Dias Correa, comemorou dia 31 de
março passado mais
um aniversário. Nunca é tarde para enviar um abração de
felicidades, paz e
saúde, para àqueles que agradecem
a Deus pelo dom da
vida. E nós Arthur,
queremos te dar um
abração, juntamente com seus pais
Eduardo e Paula
Dias. Que Deus lhe
abençoe, grande garoto!!!!

Formatura

DÉBORA CENTI

O significados das
cores dos esmaltes

Nossa gatinha de hoje,
é a sorridente, meiguinha
e sempre de
bem com a vida, Helena Viotti Gonçalves.
Nascida em
19/09/2013,
é filha de Marina Viotti e
Pablo José
Ferreira Gonçalves.

Aniversário
A gatinha Luna Bacha,
comemorou seus dez
anos, dia 07 último. Os
avós Beto Bacha e Daniela mandam através
deste semanário, milhões
de votos de felicidades,
e nós aproveitamos a carona, para rogar a Deus
muitas bençãos para você, e que Ele lhe conceda vida longa e feliz. Parabéns Luna!!!

Falecimento
“A MORTE NÃO É NADA.
APENAS PASSAMOS PARA
O OUTRO LADO DA ESTRADA!!!” (Santo Agostinho).
Faleceu no último dia 05,
Júlio César de Souza, filho
de Joaquim de Souza e Maria Aparecida Forasteiro
Souza. Seus irmãos Aroldo, Ailton, Mauricio, Rosangela, Noel, Sérgio e Isaias
(in memorian). Casado com
Tereza Elizete, deixa os filhos Leonardo, Leticia e Júlio. Júlio César durante anos,
foi garçom no Hotel Fazenda Ramom. Nossos sentidos pesames a todos os familiares. Que Deus console
cada coração desta família.

Sexta-feira Santa

O esmalte é um dos produtos de beleza que as mulheres mais têm usado atualmente. Costumamos mudar de
cor toda semana, até mais de uma vez neste período de
sete dias. Combinamos com o humor, com a roupa, com os
acessórios, com as tendências, enfim, esmaltes são um arraso e não vivemos sem eles. Mas você sabia que a cor escolhida tem um significado? Confira cada um deles:
Esmalte branco – a mulher que escolhe usar esse tom
de esmalte geralmente está revelando sua inocência e busca pela pureza;
Esmalte rosa – essa é uma cor bastante utilizada, a qual
significa delicadeza e feminilidade. Algumas vezes pode
também significar infantilidade;
Esmalte nude – esta é uma cor de esmalte que vem sendo cada vez mais usada e o seu significado também tem
relação com a situação atual de muitas mulheres. Ele revela a falta de preocupação com a opinião dos outros, isto é, a mulher contemporânea segue sua vida sem medo;
Esmalte vermelho – uma das cores mais utilizadas, senão a mais usada pelas mulheres, o vermelho significa intensidade, paixão e extroversão. Característico de mulheres poderosas e brincalhonas;
Esmalte roxo – apesar de a cor ser bastante vibrante, o
seu significado é de calma e tranquilidade. Mulheres profundas geralmente poderão aderir ao tom nas unhas;
Esmalte preto – como a cor é até um pouco inusitada para muitas pessoas, vem a característica de mulher ousada
e livre, que gosta de mostrar a sua personalidade forte;
Esmalte azul – uma das cores que está super em alta no
momento, carrega um significado duplo: tom comum de
azul tende a passar serenidade, mas o escuro e brilhante
passa impressão de agitação;
Esmalte laranja – essa cor super alegre e vibrante tem
característica de juventude, criatividade e pensamentos positivos. A cara de mulheres otimistas.

Aniversário
Fátima,
Mais um aniversário. Mais um
ciclo da vida que se inicia, e tráz
a cada um de seus familiares, a
alegria de dividir nossas vidas
com alguém tão especial Que teu
olhar terno, continue a servir de
luz, quando os dias ficam mais
dificeis, e teu sorriso a encher
de som, nossos dias alegres. Para você, muitas felicidades, amor,
paz, alegria e muita saúde. E para nós, a sorte de poder partilhar mais um aniversário com você. Salve 03 de abril de 2014!!!

Parabéns

Cintia Aparecida Malvão formou- se no dia 15 de março
pelo Colégio COC Gênesis em Técnica de Enfermagem. A
cerimônia de colação de grau aconteceu no São Lourenço
Country Clube. Nós do São Lourenço Jornal e toda sua família, desejamos muito sucesso em sua nova jornada.

No próximo dia 18, Sexta-Feira da Paixão, na Igreja Matriz de São Lourenço, a programação inicia-se logo de manhã, com a Via Sacra pelas ruas do centro da cidade, às
07:00 horas. Às 15:00 horas, Solene Ação Litúrgica da Paixão do Senhor, e às 19:00 horas, Sermão do Descimento
da Cruz, seguindo-se da Procissão do Enterro. Venha viver
este momento de fé e devoção. Foi por você, exclusivamente para você, que Ele deu sua vida!!!

Anuncie
aqui!!!
9983-1054
55

3332-8484

Nossos parabéns á Júlio
de Souza. Filho de São Lourenço, que se destaca em
uma multinacional americana e vai a Miami receber
seu merecido prêmio.
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Moto romaria para
Aparecida do Norte - SP

No último domingo (30/03,)
aconteceu a XV moto romaria com saída de São
Lourenço e destino à Aparecida do Norte- SP.Mais
de 250 motociclistas se
reuniram para participar
do belo passeio.
Os organizadores liderados pelo Hemilton realizam
todos os anos a moto romaria e sempre contam com

o apoio de alguns comerciantes locais que garantem
no retorno à cidade de São
Lourenço um delicioso happy hour.
Sem deixar de pensar na
segurança de quem vai nesse passeio, a organização
também dá suporte com
uma ambulância cedida pelo governo municipal e um
caminhão baú cedido e di-

rigido pelo Leovaldo mudanças afim de não deixar
ninguém na estrada em situação de perigo.No retorno a São Lourenço foi realizada uma carreata que percorreu diversas ruas da cidade. O Hemilton em nome dos organizadores agradecea todos pela participação e apoio para a realização da XV moto romaria.

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

- Pretendem se casar:

000536 - WAGNER GONÇALVES VIEIRA, solteiro, maior, AUX. ESCRITORIO, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência ALAMEDA JOSE AVELINO PINTO 125, São Lourenço-MG, filho de ANTONIO GONÇALVES e MARTA MARIA VENTURA VIEIRA; e ANA CRISTINA DE ALMEIDA GUIMARÃES,
solteira, TEC. ENFERMAGEM, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA VICENTE GUERRA
136, São Lourenço-MG, filha de ANTONIO HONORATO GUIMARÃES FILHO e ANA MARIA DE ALMEIDA GUIMARÃES;
000535 - LUIZ FABIANO SENO, solteiro, maior, analista de sistemas, natural de Rio de Janeiro-RJ, residência Rua João David Cabizuca, 64, São Lourenço-MG, filho de JOSÉ LUIZ SENO e BERANIZIA APARECIDA SENO; e RENATA DE CARVALHO RODRIGUES, solteira, maior, médica, natural de
São Lourenço-MG, residência Rua João David Cabizuca, 64, São Lourenço-MG, filha de RENATO
RODRIGUES e MARIA JOSÉ DE FATIMA DE CARVALHO RODRIGUES;
000534 - RAFAEL GONÇALVES DE MATTOS, solteiro, maior, ENGENHEIRO, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA BERNARDO DA VEIGA 283, São Lourenço-MG, filho de RICARDO DE
MATTOS e VALQUIRIA GONÇALVES DE MATTOS; e LARA FURQUIM DOMINGOS, solteira, maior,
SECRETARIA, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA MADAME SCHIMIDT 619, São Lourenço-MG, filha de GILMAR DOMINGOS e APARECIDA MARIA FURQUIM DOMINGOS;
000537 - GUSTAVO DE ALMEIDA, solteiro, maior, engenheiro químico, natural de Cruzília-MG,
residência Rua Angelo da Veiga, 254, São Lourenço-MG, filho de e DILMA DE ALMEIDA; e ELIANE CRISTINA DA SILVA, divorciada, maior, funcionária pública, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Angelo da Veiga, 254, São Lourenço-MG, filha de ARMANDO PEDRO DA SILVA e MARIA DIRCE CANDIDA DA SILVA;
000539 - DAVID JOSE DE MATOS, solteiro, maior, mensageiro, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Padre João Manoel, nº 324, São Lourenço-MG, filho de JOSE PEDRO e CECILIA NOGUEIRA DE MATOS; e GRAZIELLE APARECIDA AGOSTINHO SILVA, divorciada, maior, cozinheira,
natural de Carmo de Minas-MG, residência Rua Padre João Manoel, 324, São Lourenço-MG, filha de FRANCISCO AGOSTINHO DA SILVA e MARIA BENEDITA DA CONCEIÇÃO AGOSTINHO SILVA;
000538 - KLÉBER DE FREITAS PRADO, solteiro, maior, técnico em enfermagem, natural de São
Lourenço-MG, residência Alameda B, 317, São Lourenço-MG, filho de LOURENÇO DIAS DO PRAZO e MARIA FRANCISCA DO PRADO; e GISLAINE DA GRAÇA INACIO, solteira, maior, secretária,
natural de São Lourenço-MG, residência Rua Comendador Silva Simões, 149, São Lourenço-MG,
filha de JOÃO RIBEIRO INACIO e ANA MARIA DA GRAÇA INACIO;
000543 - GIOVANI OLIVEIRA SILVA, solteiro, maior, CONFETEIRO, natural de CAXAMBU-MG, residência RUA MAURO GARCIA MACHADO 110, São Lourenço-MG, filho de GILBERTO ALVES DA
SILVA e ROSIRES OLIVEIRA SILVA; e DAYANA NOGUEIRA RODRIGUES, solteira, ESTUDANTE, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA TENENTE JAMARI 97, São Lourenço-MG, filha de ANTONIO FERNANDO RODRIGUES e APARECIDA ISABEL NOGUEIRA RODRIGUES;
000542 - FRANCISCO CESAR MONTEIRO FERREIRA, divorciado, maior, operador de draga, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Ida Mascarenhas Lage, 893, São Lourenço-MG, filho
de MANOEL FERREIRA e MARIA DO CARMO MONTEIRO; e NEIDE MARIA DIAS, divorciada, maior,
do lar, natural de Carmo de Minas-MG, residência Rua Ida Mascarenhas Lage, 893, São Lourenço-MG, filha de VITOR CUSTODIO DIAS e MARIA DO CARMO SILVA DIAS;
000541 - SANDRO RIBEIRO FERRAZ, solteiro, maior, corretor de imóveis, natural de Carmo de
Minas-MG, residência Av. Antonio Junqueira de Souza, 585, São Lourenço-MG, filho de FERNANDO TOSTES FERRAZ e ANA LUCY RIBEIRO FERRAZ; e NATALIA JUNQUEIRA ALVES, solteira, maior,
Nutricionista, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Senador Camará, 38, São Lourenço-MG, filha de LISANDRO JOSÉ JUNQUEIRA ALVES e FATIMA APARECIDA JUNQUEIRA ALVES;
000540 - WASHINGTON FIRMINO CANDIDO, solteiro, maior, autônomo, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Justino Jose Goulart, 82 FD, São Lourenço-MG, filho de NOEL MARCOS
CANDIDO e SILVIA DOS SANTOS FIRMINO; e REGIANE DE OLIVEIRA, solteira, maior, vendedora,
natural de São Lourenço-MG, residência Rua Justino Jose Goulart, 82, FD, São Lourenço-MG, filha de JOSE DONIZETE DE OLIVEIRA e MARIA DAS DORES BARBOSA DE OLIVEIRA;
000544 - LUIZ ALIPIO ALVES CANDEZ, divorciado, maior, aposentado, natural de Nova Iguaçu-RJ, residência Av Pedro II, 1565, São Lourenço-MG, filho de HERMINIO ALVES CANDEZ e LIDIA
VÉRA JUNQUEIRA; e FABIANA PORTO MENDES, divorciada, maior, professora, natural de Itanhandu-MG, residência Rua Cel. José Braulio Brito, 806, Virginia-MG, filha de JOAQUIM MENDES e LEONOR APARECIDA PORTO MENDES;
000000 - MAURO CEZAR DA SILVA, solteiro, maior, vendedor, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Natal Luiz Pereira, 520, São Lourenço-MG, filho de JOSE CARLOS DA SILVA e MARIA
JESUINA ROSA DA SILVA; e PATRICIA ELAINE DOS SANTOS SILVA, solteira, maior, do lar, natural de
Virginia-MG, residência Rua Prefeito José Ribeiro Chagas, 333, Virginia-MG, filha de VALDIR RIBEIRO DA SILVA e ANA MARIA DOS SANTOS SILVA;
000546 - THIAGO BARBOSA DE SOUZA, solteiro, maior, motorista, natural de Passa Quatro-MG,
residência Rua Professor Miguel Couto, 150, São Lourenço-MG, filho de CELSO NOGUEIRA DE
SOUZA FILHO e MARIA ELISA BARBOSA DE SOUZA; e SANDRA DINIZ DA SILVA, solteira, maior, enfermeira, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Professor Miguel Couto , 150, São Lourenço-MG, filha de JOAQUIM VICENTE DA SILVA e CLEUZA DINIZ DE SOUZA;
000545 - MARCO AURELIO BALBINO, solteiro, maior, tapeceiro, natural de São Lourenço-MG,
residência Rua Antonio Cordeiro Junior 98, São Lourenço-MG, filho de e SONIA APARECIDA BALBINA; e MEIRE LUCIA FRANCISCO, solteira, maior, doméstica, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Antonio Cordeiro Junior 98, São Lourenço-MG, filha de ANTONIO CARLOS FRANCISCO e MARIA ALICE BONIFACIO FRANCISCO;
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Faculdade Victor Hugo visita
Bauducco e Johnson&Johnson

Um grupo de alunos dos
Cursos de Pedagogia, Administração e de Ciências Contábeis da Faculdade Victor
Hugo, estiveram no dia 28 de
março (6ª f) na BAUDUCCO
e na JOHNSON & JOHNSON.
Na Bauducco os alunos conheceram a maior indústria
de produtos forneados do
País e a maior produtora de
panetones do mundo. Segundo Suelen de Oliveira (Adm.
da fábrica), “forma 65 milhões de panetones fabricados em 2013 no mundo
Segundo a Prof.ª Leila R.

Direzenchi (Diretora Pedagógica da FVH), os discentes conheceram todo o processo
de produção de biscoitos,
chocolates, torradas e bolos.
Tantos os alunos de Pedagogia, quanto os de Administração e de Ciências Contábeis observaram a Gestão
da Qualidade praticada naquela Empresa.
“Temos a disciplina de Gestão da Qualidade em todos
os Cursos que são ministrados na FVH, afinal não podemos conceber qualquer
organização que não conhe-

ça seus princípios, seja em
uma escola, fábrica, indústria ou loja, afirma Leila.
Na Johnson&Johnson os
alunos conheceram sua logística e viram como esta indústria distribui seus produtos para todo o País.
Para a Prof. Leila R,. Direzenchi (Diretora Pedagógica
da FVH),” estas viagens são
uma oportunidade única, pois
só assim os alunos conseguem
conhecer grandes Organizações e vinculam a teoria apreendida em sala de aula com
a prática cotidiana.”

Acesse nosso site e fique por
dentro de todas as novidades!
www.saolourencojornal.com.br

www.saolourencojornal.com.br
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DOMINGO, 13 DE ABRIL DE 2014

Aqui seu dinheiro
rende muito mais!

Confira estas e muitas outras
ofertas em nossas lojas
OFERTAS VÁLIDAS DE 11 A 21 DE ABRIL DE 2014, OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

4,

98

12,

90
UN

UN

Azeitona Diza
Preta Azapa
Sache 200g

Azeite Borges
Extra Virgem
Vidro 500ML

1,

29,

do Porto
80 Bacalhau
Gadus Morhua
KG 13/15

99

6,

99
UN

4,

KG Meggs

39

UN

Cerveja
Itaipava
Latão 473ml

Bombom Nestlé
Especialidades
400g

23,

de Salmão
90 Filé
Congelado

UN

Coca-cola
2,5 litros

2,

Gomes
49 Sardinha
da Costa 125g
UN Sabores

14,

90
UN

Vinho Lambrusco
Vila Giada 750ml
Tipos

10,

Salton
90 Vinho
Classic 750ml
UN Tipos

5,

de Frango
49 Asa
Congelada
KG Quality

29,

90

Picanha ‘A’
KG Swift

10,

2,

9,

12,

Classe A
78 Arroz
Tipo 1 - 5kg
UN

98

Apresuntado
KG Rezende

com Ovos
29 Macarrão
Santa Amália 500g

UN Cortados / Espaguete

em pó
99 Detergente
Omo Multiação

UN Leve 2kg Pague 1,8kg

