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Mulheres ocupam Nestlé contra
a privatização das águas

A sede da Nestlé em São Lourenço, Sul de Minas Gerais, foi ocupada por 600 mulheres sem terra às 6 horas da manhã desta terça-feira (20). As mulheres,
que seguem na Jornada Nacional de Lutas, denunciam a entrega das águas às corporações internacionais, conduzida a passos largos pelo governo golpista
de Michel Temer. Elas alertam para as negociatas que ocorrem neste momento no Fórum Mundial das Águas, em Brasília.
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No mês passado, o governo
de Michel Temer apresentou
uma agenda de 15 temas prioritários para a economia do País. Diante da suspensão da tramitação da reforma da Previdência, por força da intervenção federal na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, a pauta com as 15 prioridades é o passo possível a ser
dado para assegurar a retomada do desenvolvimento econômico e social.
Essa agenda de prioridades
do governo de Michel Temer
concretiza-se em projetos legislativos. Por sinal, das 15 propostas, 13 já estão em tramitação no Congresso, o que é
um aspecto de grande relevância para a sua viabilidade, especialmente em ano eleitoral.
Uma parte do caminho já foi
percorrida. Não é preciso partir do zero.
É um tanto estranho, no entanto, que o Congresso venha
dando tão pouca prioridade à
pauta das 15 propostas. Na realidade, pouco foi feito. E esse
pouco, em vez de um avanço,
foi um retrocesso. A comissão
mista responsável pela Medida
Provisória (MP) 806/17, que
trata da tributação dos fundos
exclusivos, desfigurou o texto
original de forma a reduzir o

seu alcance. Ou seja, em vez
de aproveitar para dar cumprimento a uma das 15 medidas
destinadas a melhorar o equilíbrio das contas públicas, o Legislativo deu força ao déficit
fiscal.
Não bastasse dificultar o andamento das medidas, há no
Congresso quem alardeie a sua
falta de compromisso com a
agenda de prioridades, como
se fosse meritório ignorar as
medidas que podem contribuir
para melhorar o ambiente econômico do País simplesmente
para se opor ao governo federal. Haja indiferença com o interesse público para atuar dessa maneira tão distorcida.
O próprio presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), parece ceder
a esse tipo de tentação, com
suas cotidianas tentativas de
gerar embates com o Palácio
do Planalto. É estranho que alguém possa considerar que esse tipo de atitude engrandeça
sua biografia, especialmente
quando o papel institucional
do cargo que ocupa é justamente assegurar o bom andamento na Câmara da pauta prioritária para o País, seja qual for
a sua origem.
Recentemente, o presidente da Câmara queixou-se do

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Rezem o rosário

A eficácia do Rosário
não vem dos homens,
mas do céu
Precisamos ser orantes! Nossa Senhora tem
insistido conosco sobre
a importância do Rosário. O problema é que
não compreendemos o
seu valor.
Achamos que o Rosário é uma simples repetição de Pais-Nossos
e Ave-Marias, meditando os mistérios. Na realidade, quem torna eficaz essa forma de oração não somos nós, é
Deus.
Como acontece na Eucaristia: antes, é simples pão, feito com um
pouco de farinha e água;
mas, após a consagração, pela eficácia do poder do Espírito, torna-se Jesus vivo no meio
de nós.
A eficácia do Rosário
não vem dos homens,
mas do céu. A recitação
do Rosário teve início
em 1200. Nossa Senhora revelou a São Domingos a eficácia, a “violência” do Rosário.
Havia, na época, he-

reges que faziam mal à
Igreja, sem que ninguém
conseguisse detê-los.
São Domingos de Gusmão, fundador dos dominicanos, ia de cidade
em cidade, a todas as
paróquias, rezando o
Rosário com as pessoas, e a situação começou a mudar.
Como resultado, os
hereges começaram a
se converter. Basta lembrar o que Nossa Senhora falou em Lourdes, em
Fátima e o que tem falado em Medjugorje.
Até quando Ela vai ter
de insistir conosco para que compreendamos
o valor dessa oração?
Não esperemos ter tempo! Lavando roupa, cuidando da casa, indo para o trabalho (…).
Você pode ir rezando
o Rosário. Você pode
também rezar um mistério, depois outro, e
outro, e assim vai. Comece hoje!
Deus o abençoe!
Seu irmão,
Monsenhor Jonas Abib
Fundador da Comunidade Canção Nova

Autonomia e responsabilidade

Há no Congresso quem alardeie a sua falta de compromisso
com a agenda de prioridades, como se fosse meritório ignorar
as medidas que podem contribuir para melhorar o ambiente
econômico do País
governo federal. “O Congresso
já teve supressão de poder com
a intervenção. Medida provisória também suprime esse poder e é a decisão de uma pessoa se sobrepondo à do Parlamento”, disse Rodrigo Maia à
jornalista Vera Magalhães, do
Estado.
Na queixa de Rodrigo Maia,
há uma inversão do papel do
Congresso. É competência constitucional do Poder Legislativo
apreciar o decreto de intervenção do Executivo. “O decreto
de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as
condições de execução e que,
se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional (...)
no prazo de vinte e quatro horas”, diz o parágrafo primeiro
do art. 36 da Constituição.
Ao editar o decreto da intervenção, o Palácio do Planalto não suprimiu qualquer poder do Congresso. Bastava a
Câmara recusá-lo, se assim entendesse. No entanto, os deputados autorizaram, por 340
votos a 72, a intervenção federal na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro.
Da mesma forma, o Congresso tem plena autonomia para

rejeitar as medidas provisórias
propostas pelo presidente da
República. Basta ver o caso da
MP 806/17, desfigurada em seu
propósito arrecadador. O que
o Congresso não tem – até porque representa o povo – é distanciamento do interesse público, como se fosse possível
virar as costas às prioridades
do País, sem maiores consequências aos deputados e senadores.
Como é natural, essa mesma advertência cabe ao Executivo e ao Judiciário. São Poderes independentes, mas essa independência não deve representar alheamento em relação às necessidades do País.
Por exemplo, está pendente de
decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal (STF) o adiamento do reajuste dos servidores do Executivo.
Ver no assunto um imperativo nacional mais do que mera agenda do governo federal
não é um favor que se faz ao
Executivo, é simples sintoma
de maturidade dos integrantes
de um Poder que sabe harmonizar a necessária autonomia
com a indispensável responsabilidade. (Estadão)

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe
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SIMONE GANNAM
Falando ao Coração

sigannam@yahoo.com.br

CONVIVÊNCIA QUE
TRANSFORMA
Neste período de quaresma
em que somos convidados à
conversão e a um olhar para
nós mesmos no sentido de uma
auto avaliação para promoção
de pequenas e diárias mudanças, veio me a mente o quanto a convivência com o outro
também se faz importante para que uma transformação
aconteça.
O casamento é uma das
grandes provas do que estou
mencionando, já que, duas
pessoas totalmente diferentes
se unem e conseguem, juntas, aprender com as diferenças, transformando-as em crescimento mútuo e riqueza, quando são capazes de se espelhar
naquilo que o outro tem de
melhor para se tornar alguém
melhor.
A medida em que convivemos, automaticamente nos
abrimos à mudança, pois o outro representa um ser especial
e único, com quem sempre temos algo a aprender. Olhando
para o outro somos capazes
de enxergar o que precisa se
transformar em nós.

Assim, neste período, é preciso intensificarmos nossa convivência com o Cristo, aquele
que veio ao mundo e ofereceu
sua vida em troca de nossa liberdade, aquele que amou não
com palavras, mas com gestos
concretos, aquele que perdoou
e não atirou pedras, aquele
que espalhou boas noticias e
boas palavras, aquele que viu
na cruz uma fonte de bênçãos,
aquele que acolheu, agregou,
multiplicou, orientou adequadamente, ofereceu a outra face. Seja través de orações, jejuns, penitências, leitura da
Palavra, prática dos Sacramentos que Ele nos deixou como
Seus sinais, é vital convivermos
mais com Ele e degustarmos
de Sua doce presença e de seus
exemplos que contrariam todas as máximas da sociedade
consumista, hipócrita e fútil
que insiste em nos ludibriar
com seus falsos deuses.
Busquemos com afinco esta convivência que transforma!
Simone Gannam Lage Ribeiro

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Maria creu SOMBRA
e obedeceu! GLOSSY

Ela se deixou questionar
pelo mistério; seu espírito fica perturbado porque não vê
claro o caminho de Deus quer
que ela trilhe. Maria pensa
sobre o sentido profundo da
vida, dos fatos do dia a dia,
pois é através deles que Deus
se revela e vem ao nosso encontro. O Evangelho de Lucas
acentua que Maria, ainda que
intrigada, não se deixa atemorizar pela palavra do Anjo,
mas se deixa motivar por ela,
porque é penetrando essa
palavra que pode descobrir
o caminho de Deus.
Maria se pôs a caminho
para a casca de Isabel, e o
fez apressadamente. Tratava-se de ajudar, de colocar-se
a serviço, pois ela é a Serva
do Senhor e da Humanidade.
Duas mulheres grávidas se
encontram e estão a serviço
a vida. O encontro não se dá
no Templo, mas no ambiente
doméstico. A casa é o lugar
da grande explosão missionária de Maria de Nazaré e
de Isabel, mãe do profeta João
Batista.
Lucas nos leva a pensar que
a mulher faz do ambiente do-

méstico o lugar sagrado onde
se celebra a vida, o templo
onde a vida se manifesta nas
suas limitações e carências
mais básicas. Com duas mulheres, começa uma nova história.
Continuando o caminho de
Maria, vamos encontrá-la no
contexto político de recenseamento que conhecemos.
Estando em Belém, completaram-se os dias do parto e
ela deu à luz seu filho primogênito. Começa uma nova era
com os traços de um novo
nascimento, de uma nova vida e de um novo modo de
viver.
O conjunto dos acontecimentos que narram o nascimento e a infância de Jesus
traz uma carga teológica extraordinária. Junto com José,
Maria guarda e medita tudo
em seu coração.
Como coroamento de toda
essa caminhada, Lucas fala
de Maria no nascimento da
Igreja, ao escrever os Atos
dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, ela recebe o Espírito Santo junto com os Apóstolos reunidos no cenáculo.

Queridinho dos anos 80 e 90, o gloss voltou em força para dar um charme a mais às maquiagens
mais modernas. Além de ter feito um retorno nos lábios, o efeito molhadinho está aparecendo também nas pálpebras, sendo favorito em produções de moda como desfiles e editoriais e garante turbinar instantaneamente o look. Aprenda 4 formas diferentes de conseguir o efeito nos olhos para atualizar as suas makes de inverno!
1 - Misture sombra preta com gloss para um visual 'rocker' supermoderno
Para repaginar o olho preto da balada, que tal dar um brilho a mais ao efeito? Pálpebras glossy estãocomtudoe,alémdesupermodernas,tambémpodementregarumlookmaisroqueiro.Otruque
é misturar um pouco de gloss com uma sombra escura, de tom preto, cinza ou marrom, e aplicar a
mistura em toda a pápebra. Cores vivas também estão liberadas e são excelente aposta para quem
gosta de ousar um pouco mais nas makes.
2 - Aplique um pouco de gloss em cima da sombra metalizada para um efeito ainda mais intenso
A sombra metalizada é outra das grandes tendências de maquiagem do momento e a dica é
deixá-la bem intensa para um look superatual. O brilho nos olhos pode ainda ser incrementado com
uma camada de gloss por cima da cor, em toda a pálpebra. Escolha as sombras cremosas e de longa
duração,quealémdeseremmaispigmentadas,tambémprevinemoacúmulodeprodutonasdobrinhas da pele.
3 - Combine o brilho molhado transparente com cílios poderosos
Para quem gosta de um look minimalista, uma excelente opção é a de usar apenas o gloss sem
cornosolhos.Otruqueéusarumasombrabrancaoudouradaapenasparailuminarocantinhointerno do olho e aplicar uma ou duas camadas do brilho transparente em toda a pálpebra, sem esquecer
de finalizar com bastante máscara de cílios para um olhar bem marcante. Para um visual ainda mais
glamouroso, outra excelente dica é de pintar a linha d'água com lápis de tom cobre ou bronze, estendendo o traço no canto externo.
4 - Aposte no lip balm com cor para destacar o olhar no dia a dia
Atendênciadesombracomaspectomolhadinhotambémestáfazendosucessonodiaadia,mas
para quem prefere um efeito mais discreto, existe uma boa alternativa. Aposte nos hidratantes labiais
com cor, que dão um brilho mais suave às pálpebras, com um toque colorido bem sutil e ainda hidratam a região. Outra excelente opção é a de usar o blush cremoso, que pode ser aplicado também nas
bochechas e lábios para um look super feminino e delicado.
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Prefeito Leonardo Sanches reúne imprensa
para tratar sobre a nova gestão municipal
Nesta quinta-feira (15/03), o
Prefeito Leonardo de Barros Sanches reuniu a imprensa local e
regional para uma coletiva com
o objetivo de esclarecer assuntos pertinentes à nova gestão
municipal.
Antes de dar início à entrevista, o Prefeito fez um discurso
de apresentação, o qual ressaltou as primeiras mudanças realizadas como gestor, desde sua
posse, no último dia 7 de março.
Em apenas nove dias de governo, Leonardo destacou suas
primeiras medidas importantes
como a rescisão contratual com
o escritório de advocacia Ribeiro & Silva; a suspensão da licitação para serviços funerários
e a retirada de dois projetos de
lei enviados à Câmara Municipal, um que trata a respeito do
concurso público e o outro para
a realização de um empréstimo
pelo SAAE no valor de R$10 milhões. Para o prefeito, estas retiradas foram feitas pois precisam ser analisadas com maior
cautela antes de dar andamento nos processos.
Ainda em seu discurso, Leonardo falou sobre a reestruturação da equipe de secretários
para tomar frente dos trabalhos
do município. Ressaltou ainda
que o trabalho e o esforço serão
cobrados através de resultados,
e por isso, se sente à vontade
para realizar qualquer troca ou

mudança nas funções no momento em que julgar necessário.
Dessa forma, o secretariado
ficou composto da seguinte forma: Daniel Donato Nunes (Governo); Tiago Macedo (Infraestrutura Urbana); Leila Palma
(Educação); Heny Alfradique
(Desenvolvimento Social); Alexandre de Almeida – Paturi (Esporte e Lazer); Leila Miranda
(Planejamento); Joana Coelho
(Turismo e Cultura); Allan Fabrício Carneiro (Saúde); Marcelo Mendes (Indústria e Comércio); Eugênio Ferraz (SAAE);
Erich Mathias (Diretoria de Cultura) e Amanda Mattos (Advogada Geral).
Leonardo respondeu às perguntas dos jornalistas e falou
sobre suas principais preocupações na reorganização do
executivo, bem como destaque
para a Saúde e Infraestrutura.
O prefeito ressaltou a importância de trabalhar em conjunto com a população e com os
vereadores, para fazer o município entrar no caminho da
prosperidade.
A entrevista aconteceu na
Escola do Legislativo e contou
com a presença dos Vereadores Ricardo de Mattos, Renato
Motta, Ricardo Toddy, Evaldo
Ambrósio, Hélson Salgado, Agilsander Rodrigues, Rodrigo Carvalho e Waldinei Alves.

DOM ZECA

Professores participam de
capacitação do SEBRAE

Homenagem

A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Falecimento

Muito bonita e merecida homenagem às nossas "Margaridas", no Dia Internacional da Mulher, dia 08 último.
A homenagem partiu dos Policiais do 57º BPM, para essas
grandes guerreiras, que de sol a sol, cuidam da limpeza das ruas de nossa cidade.
Parabéns!!!
(Foto Crédito: 57º BPM)

Prefeito

A Secretaria de Educação com apoio da Secretaria de Indústria e Comércio (SICADE) está promovendo um curso de capacitação realizado pelo SEBRAE para os professores da rede municipal de ensino. O tema do curso é a “Ambiência Empreendedora na Escola” e sua proposta consiste em capacitar os educadores para que possam promover e estimular atividades de
empreendedorismo para os alunos, ou seja, desenvolver a cultura empreendedora nas instituições de ensino.
Dentro das estratégias, está o estímulo aos alunos em pensar e agir de formar criativa e empreendedora através de atividades de referência para os jovens. O curso continua até sexta-feira (23/03) e propõe aos professores técnicas e ferramentas
de aprendizagem inovadora.

Prefeitura promove
leilão de materiais,
automóveis e sucatas

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

EXPEDIENTE

Comunicamos com pesar, o falecimento de Augusto Felippe,
ocorrido no último dia 03.
Sr. Augusto, colaborou muito em nossa Paróquia como Coordenador da Liturgia, na época dos Franciscanos e também
no inicio dos trabalhos dos Diocesanos na Matriz.
Enviamos nossos sentimentos a todos os familiares, em especial a sua esposa Antonieta, e filhos.
Seu corpo foi trasladado para a cidade de Suzano, SP, onde
reside seus familiares.

Desejamos sucessos ao amigo Dr. Leonardo Barros Sanches,
novo Prefeito de São Lourenço. Que Deus o abençoe e o guarde!!! São os votos de todos os munícipes.

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra. Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo.
Jornalista Responsável: João Vicente Nogueira (MTB 18.220/MG). Diagramação: João Vicente Nogueira. Departamento Administrativo: Isabel Cristina de Paula
Dutra. Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra e Luciana Dutra. Assessor Jurídico: José Manoel Pereira. Distribuição: Júlio César de Paula Dutra.
Colaboradores: Anderson Joinha, Vera M. Gannam de Castro, Simone Gannam L. Ribeiro, Frei Felipe Gabriel Alves, Heloísa M. D. de Almeida, Filipe
Nacle Gannam, Pedro Jorge de Oliveira Netto, Mariana Dutra, José Celso Garcia, Prof. André, Beto Bacha, Dom Zeca, Mario Henrique Poli de Oliveira,
Monsenhor Jonas Abib, José Luiz Mendes, Padre Bruno César, Dr. Rodrigo C. Santos, Cecília Britto, Débora Centi, Rita Abbud.

A Prefeitura de São Lourenço está promovendo um leilão
online de vários equipamentos, veículos e sucatas. Os valores
mínimos variam de R$50,00 à R$18 mil reais e os lances podem
ser feitos até o dia 28 de março às 13h. Dentre os itens selecionados estão um automóvel, caminhão basculante, sucatas
de informática, motocicleta, entre outros.
Para verificar o edital e conferir todos os itens, os interessados devem acessar o site www.jonasleiloeiro.com.br e quem
quiser verificar pessoalmente, os materiais estão disponíveis
na Rua Maria da Glória Ensá, 200 – São Lourenço Velho.

Circulação: São Lourenço e Região Sul de Minas: Lambari, Jesuânia, Olimpio Noronha, Carmo de Minas, Dom Viçoso,
Cristina, Soledade de Minas, Conceição do Rio Verde, Caxambu, Cambuquira, Baependi, Pouso Alto, Itamonte,
Itanhandu, Passa Quatro.
Redação e Administração: Rua Alzira Candal, 100 - São Lourenço/MG - CEP 37470-000
Telefax: (35) 3332-8484 - E-mail: escritorio@portalalternativa.com.br / jornalismo@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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MEC libera R$ 345,86 milhões para
merenda de estados e município
DOMINGO, 18 DE MARÇO DE 2018

O Ministério da Educação liberou nesta quinta-feira, 15, R$ 345,86 milhões em recursos financeiros para o Programa
Nacional de Alimentação
Escolar (Pnae). Os recursos serão repassados ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), órgão vinculado
ao MEC que operacionaliza o pagamento às redes
de ensino estaduais, distrital e municipais.
“O Pnae garante a alimentação de cerca de 42
milhões de estudantes por
dia, o que representa 54

milhões de refeições diárias”, destaca o ministro
da Educação, Mendonça
Filho. “É um programa que
busca garantir uma alimentação de qualidade, que
supra as carências nutricionais dos estudantes durante sua permanência na
escola”. No próximo dia
31 de março, o programa
completa 63 anos.
Pelas regras, um mínimo de 30% dos recursos
repassados pela União deve ser aplicado na compra
de gêneros alimentícios
vindos da agricultura familiar, de maneira a mo-

vimentar as economias
locais. Os valores financeiros devem ser aplicados
na aquisição e na distribuição da alimentação escolar dos estudantes matriculados em escolas públicas, filantrópicas, comunitárias e confessionais,
da creche ao ensino médio, além da educação de
jovens e adultos. São contemplados todos os estudantes da rede pública,
incluindo escolas urbanas
e rurais, de áreas remanescentes de quilombos
e das aldeias indígenas.

Câmara Municipal
realiza sexta sessão
ordinária do ano

A reunião desta segunda-feira (19.03) começou
com a retirada, pelo Poder
Executivo, de dois projetos de lei que haviam sido
enviados à Casa Legislativa. Um deles se refere à
realização de um concurso
público. E o outro a um empréstimo de RS 10 milhões
para o município de São
Lourenço. A justificativa do
prefeito Leonardo Barros
é de que ele necessita de
um tempo maior para analisar os documentos, já que
tomou posse há apenas duas semanas.
Outro ponto importante

foi a aprovação de três requerimentos. O primeiro
deles, de autoria da Mesa
Diretora, solicitou informações sobre as feiras livres
realizadas na cidade. O motivo dos questionamentos
foi um ofício enviado à Casa Legislativa pela CDL na
semana passada.
Já Rodrigo Martins de
Carvalho (PSB) pediu esclarecimentos sobre quantos
e quais cargos foram oferecidos no último concurso
público realizado pela Prefeitura Municipal, há dois
anos. O vereador ainda questionou quantos servidores

faltam para ser nomeados.
O último requerimento
aprovado foi de Waldinei
Alves Ferreira (PV). Ele questionou se é interesse do Poder Executivo revogar a lei
que extinguiu o reajuste
anual de 2% para os servidores municipais. O projeto foi aprovado na Câmara
no início do ano passado.
Durante o expediente, o vereador Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro (PSC)
ainda apresentou um ofício
comunicando a sua renúncia como líder de governo.

HOTEL GUANABARA (SÃO LOURENÇO) SA
AVENIDA: GETÚLIO VARGAS N.º 423 – CENTRO
SÃO LOURENÇO – MINAS GERAIS
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
AVISO DE CONVOCAÇÃO
1Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social à Avenida Getúlio
Vargas n.º 423 em São Lourenço – MG, os documentos a que refere o Artigo 133 da Lei n.º
6404/76.
2Ficam os senhores acionistas convocados para as Assembléia Geral Ordinária que será realizada no dia 24 de abril de 2018 às 09:00 h. (nove horas), na sede social a fim deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a)
Discussão e votação do relatório da administração, Demonstrações Financeiras e Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2017.
b)
Eleição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal para o exercício de 2018 bem
como fixação dos respectivos honorários.
c)
Consequente reforma dos Estatutos Sociais.
d)
Assuntos de interesse geral da Sociedade.
São Lourenço(MG),14 de Março de 2018.
Carmen Sabra Barcia
Diretora Presidenta

São Lourenço Jornal
Rua Alzira Candal, 100 - Parque Olímpico - São Lourenço
Redação: (35) 3332-8484

EDITAL DE LOTEAMENTO – Pelo presente Edital, torno público em cumprimento ao Artigo 19 da Lei 6.766/79, que “SL 1 INCORPORADORA LTDA”, inscrita no CNPJ nº 21.199.579/0001-33, sediada na Rua Presidente Antônio Carlos, nº 770, apto 1102, centro, Varginha/MG, depositou nesta Serventia em
15.02.2018, protocolo nº 85.106, toda documentação para registro do LOTEAMENTO “RESIDENCIAL RESERVA DA SERRA” situado nesta cidade, designado
pela inscrição cadastral nº 07.55.001.001, sendo que o mesmo foi aprovado
pelo Município de São Lourenço – MG em 04/09/2017. O imóvel objeto do
mesmo encontra-se devidamente registrado na matrícula 29.609 do Livro 02,
de Registro Geral. O loteamento será composto de 284 unidades : 75.250m²
- 54,68%; Áreas Públicas: 62.377,00m² - 45,32%; Sistema Viário: 24.694,90
m² - 17,94%; Áreas Institucionais: 7.091,00 m² - 5,15%; Áreas Verdes: 27.744,05m²
- 20,16%; Faixas de Servidão: 2.847,00m² - 2,07m² - Área Total: 137.627,00
m² - 100%. Decorrido o prazo de 15 (quinze dias) a contar da terceira e última
publicação do presente, em Órgão de Imprensa local, de acordo com o art. 19
da Lei acima mencionada, sem que haja impugnação será procedido o registro. Dado e passado nesta cidade e Comarca de São Lourenço/MG, aos 02 de
março de 2018. O Oficial Interino – Júlio César Círio Nogueira.
JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA
O OFICIAL INTERINO
EDITAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL
PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO DE 2018
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com as Federações
Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1.971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical Rural – CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o
art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural, com ou sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade
econômica rural, enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do
artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento
das Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício de 2018, em
conformidade com o disposto no Decreto-lei 1.166/71 e nos artigos 578 e seguintes da CLT O
recolhimento da CSR ocorre até o dia 22 de maio de 2018, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. As guias foram emitidas com base
nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do Brasil SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas respectivas Declarações, com
amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, e o 8º
Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de extravio ou
de não recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte poderá solicitar
a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da Agricultura do Estado onde tem domicílio,
até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada,
diretamente, pela internet, no site da CNA: www.cnabrasil.org.br. Qualquer questionamento
relacionado à Contribuição Sindical Rural - CSR poderá ser encaminhado, por escrito, à sede
da CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, Cep:
70.830-021 ou da Federação da Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviado via internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela Confederação
da Agricultura e Pecuária do Brasil–CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.
Brasília, ______ de _____ de 2018.
João Martins da Silva Júnior
Presidente da Confederação
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Contran cancela regra que exigia curso
e prova para renovação de CNH
Resolução que entraria em vigor em junho reformulava a formação de condutores. Governo já havia anunciado que cancelaria as mudanças.

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) revogou oficialmente nesta terça-feira (20) a exigência
de curso para renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
e outras mudanças que reformulavam a formação de condutores
no Brasil.
O ato que cancelou as resolução de mais de 200 páginas foi publicado no "Diário Oficial da União".
O governo já havia anunciado a
revogação, determinada pelo ministro das Cidades, Alexandre Baldy, no último sábado (17).
A resolução, que entraria em
vigor no próximo dia 5 de junho,
também previa que o motorista

deveria fazer duas balizas para tirar
a primeira CNH e estabelecia que
a carteira para moto passaria a exigir exames nas ruas, entre outras
alterações.
Na nota em que anunciou a revogação das medidas, divulgada
no fim de semana, o Ministério das
Cidades afirmou que vai continuar
buscando o aprimoramento da segurança no trânsito, levando em
conta a "simplificação da vida dos
brasileiros" e o cuidado para "não
afetar a rotina" de quem renova a
CNH.
Qual era o objetivo?
A resolução publicada no último dia 8 buscava padronizar a formação de condutores no país, reu-

nindo outras medidas expedidas
nos últimos 14 anos e acrescentando novidades, como o curso para renovação da CNH.
Embora algumas decisões fossem positivas, no sentido de melhorar a educação dos motoristas,
o processo não foi transparente e
o prazo de 90 dias para entrar em
vigor foi criticado por ser muito curto.
Também houve preocupação
sobre o aumento da burocracia e
a elevação dos custos para o cidadão, embora o Denatran tenha informado que iria incentivar os Detrans a oferecer de forma gratuita
o curso de aperfeiçoamento para
renovação da CNH. (Texto: G1)

TOTAL DO CIRCULANTE

R$ 1.947.975,28

NÃO CIRCULANTE A LONGO PRAZO
Obrigações fiscais a longo prazo

R$ 1.645.160,90

TOTAL NÃO CIRCULANTE A LONGO PRAZO

R$ 1.645.160,90

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
HOTEL GUANABARA (SÃO LOURENÇO) S/A
CNPJ: 24.821.589/0001-57
SÃO LOURENÇO - MINAS GERAIS
BALANÇO PATRIMONIAL
31 DE DEZEMBRO DE 2017

Capital Social

R$ 582.017,28

Reserva de Lucros

R$ 115.544,72

Prejuízo Acumulado

R$ 2.030.956,48

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R$ 1.333.394,48

TOTAL DO PASSIVO

R$ 2.259.741,70

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITA BRUTA

R$ 1.625.150,41

(-) Custos Serviços Vendidos

R$ 410.200,10

LUCRO BRUTO

HOTEL GUANABARA (SÃO LOURENÇO) S/A
CNPJ: 24.821.589/0001-57
SÃO LOURENÇO - MINAS GERAIS
RELATÓRIO DA DIRETORIA

R$1.214.950,31

Senhores Acionistas:

(-) Despesas Diversas

R$ 1.551.797,91

(-) Impostos e Taxas

R$ 155.559,54

(-) Depreciações

R$ 47.191,89

São Lourenço(MG), 31 de dezembro de 2017.

PREJUÍZO NO EXERCÍCIO

R$ 539.599,03

Carmen Sabra Barcia
Diretora Presidenta

Cumprindo disposições Legais e Estatutárias, apresentando para exame e deliberação de Vossas Senhorias, o
Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2017, as Demonstrações Financeiras referentes ao mesmo
exercício, documentos que atestam os atos de nossa Gestão Administrativa e a situação financeira do Hotel.

São Lourenço (MG), 31 de dezembro de 2017

Luciano Barcia Ribeiro
Diretor Gerente.

Carmem Sabra Barcia
Diretora Presidenta

HOTEL GUANABARA (SÃO LOURENÇO) S/A

Luciano Barcia Ribeiro
Diretor Gerente

CNPJ: 24.821.589/0001-57
SÃO LOURENÇO – MINAS GERAIS

Débora Maciel de Magalhães Moreira
Téc. Contabilidade
CRC/MG - 63.190

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS EM 31.12.2017

HOTEL GUANABARA (SÃO LOURENÇO) S/A
CNPJ: 24.821.589/0001-57

NOTA 1 – PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

SÃO LOURENÇO - MINAS GERAIS

A)
– Apresentação e elaboração das Demonstrações Contábeis: As Demonstrações Financeiras consolidadas
em 31 de dezembro de 2017, elaboradas a partir de diretrizes contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações
(Lei 6.404/76) e Dec. Lei 1.596/77, e suas alterações para a contabilização das operações associadas às normas e
instruções do Banco Central do Brasil (BACEN), estão sendo apresentadas na forma da Legislação Societária.
B)
– As depreciações do Imobilizado de uso, é calculada pelo método linear, com base em taxas que
contemplam a vida-útil-econômica dos bens, observando os limites permitidos pela legislação em vigor.
C)
– O regime contábil adotado é o de competência de exercício, observados os critérios uniformes no tempo
e ainda, aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, mantidos os registros permanentes.
D)
– Os ativos são circulante e não circulante e os passivos circulantes , não circulantes e patrimônio líquido.

BALANÇO PATRIMONIAL
31 DE DEZEMBRO DE 2017
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa

R$ 16.453,83

Bancos c/ Movimento

R$ 6.263,44

Estoque de Mecadoria

R$ 4.9902,30

Tributos a Recuperar

R$ 40.188,92

Luciano Barcia Ribeiro
Diretor Gerente

TOTAL DO CIRCULANTE

R$ 67.898,49

Débora Maciel de Magalhães Moreira
Téc. Contabilidade
CRC/MG – 63.190

São Lourenço(MG), 31 de dezembro de 2017.
Carmen Sabra Barcia
Diretora Presidenta

NÃO CIRCULANTE
Imobilizado

R$ 2.250.258,08

Investimento
Realizável a Longo Prazo

R$1.517.795,11

(-) Depreciação Acumulada

R$ 1.607.579,78

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE

R$ 2.191.843,21

TOTAL DO ATIVO

R$ 2.589.741,70

CNPJ: 24.821.589/0001-57
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
ENCERRADO EM 31.12.2017
Histórico
Saldo 31.12.16

PASSIVO
CIRCULANTE
Fornecedores

HOTEL GUANABARA (SÃO LOURENÇO) S/A

R$ 31.369,80

R$ 77.306,45

Empréstimos e Financiamentos

R$ 1.508.956,90

Obrigações Fiscais a Recolher

R$ 227.733,46

Tributos a Recolher

R$ 133.978,47

Capital Social
582.017,28

Reserva Lucro

Saldo Disp.
Assembleia

Total

115.544,72

1.491.357,45

793.795,45

Aumento Capital

-

-

-

-

Result. Exercício

-

-

-

-

Reserva Legal

-

-

Saldo em 31.12.2017

582.017,28

115.544,72

2.030.956,48

1.333.394,48
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Mulheres ocupam Nestlé contra a
privatização das águas
Em janeiro de 2018, Michel Temer e o presidente da Nestlé, Paul Bulcke, se reuniram para discutir a exploração do Aquífero Guarani.

A sede da Nestlé em São
Lourenço, Sul de Minas
Gerais, foi ocupada por
600 mulheres sem terra
às 6 horas da manhã desta terça-feira (20). As mulheres, que seguem na Jornada Nacional de Lutas,
denunciam a entrega das
águas às corporações internacionais, conduzida a
passos largos pelo governo golpista de Michel Temer. Elas alertam para as
negociatas que ocorrem
neste momento no Fórum
Mundial das Águas, em
Brasília.
“Imagina você ser obrigada a comprar em garrafinhas toda a água para
matar a sede durante o
dia. Ninguém aguentaria
isso. É o que querem as
empresas reunidas nesse
momento naquele Fórum”,
aponta Maria Gomes de
Oliveira, da Direção do
MST. “É muita petulância
fazer um fórum internacional para comercializar
nossas reservas de água.
Eles não estão lá para debater gestão de nada, estão fazendo um leilão para vender o país a preço
de banana”, completa a
dirigente.
Em janeiro de 2018, Michel Temer e o presidente
da Nestlé, Paul Bulcke, se
reuniram para discutir a

exploração do Aquífero
Guarani. A reserva abrange quatro países. Após as
vitórias dos conservadores na Argentina e golpes
de Estado no Paraguai e
no Brasil, somente o Uruguai poderia colocar empecilhos à privatização.
“Quanto mais o golpe se
aprofunda, fica mais clara
a influência de grandes
grupos econômicos sobre
a política e seu interesse
em explorar as nossas riquezas naturais”, explica
Oliveira.
Extração criminosa
A empresa, que controla 10,5% do mercado mundial de água, está instalada na cidade mineira desde 1994, quando comprou
as fontes e o Parque das
Águas de São Lourenço.
Desde 1997, a população
local denuncia a exploração das águas minerais
que, antes de serem privatizadas, eram amplamente utilizadas para tratamentos medicinais. Além
da redução da vazão, nota-se a mudança no sabor
da água, ou seja, a exploração está fazendo com
que ela perca seus sais minerais.
O processo de envase
leva ao mercado duas marcas, a São Lourenço e a
Pure Life. Esta última foi

comercializada sem licença estadual de 1999 até
2004, quando o governo
Aécio Neves (PSDB), presenteou a empresa com
a autorização. No entanto, uma ação civil pública
contra a Nestlé apurou que
além de abrir ilegalmente
o Poço Primavera e gerar
a seca da fonte magnesiana, a água produzida também era ilegal. A Nestlé
fazia a retirada de todo o
minério do líquido através
de um processo químico,
para em seguida adicionar
sais minerais de sua própria patente.
“A Nestlé se instaurou
aqui há décadas e por décadas faz a exploração predatória e até irregular. A
água é um bem comum
da humanidade, defendê-la é uma questão de soberania”, explica Maria.
Apesar do presidente da
Nestlé afirmar que não há
superexploração, duas das
fontes do parque já secaram. Segundo os dados
oficiais da própria empresa, são sacados 19 milhões
de litros de água por ano.
Como não há uma legislação específica sobre o
mercado, resta à União,
ao município e ao Estado
uma compensação financeira. Em 2016, isso significou para São Lourenço,

trágicos 563 mil reais.
Escravocrata
O Sul de Minas Gerais
é conhecido pela grande
produção de café. A Nestlé controla 22% das marcas de café no mundo,
grande parte retirada da
região. O plantio convencional, dotado de altos níveis de agrotóxicos, emprega milhares de trabalhadores irregulares anualmente. Faltam fiscais do
trabalho para controlar os
abusos que ocorrem nas
fazendas cafeicultoras. Em
2015 dois adolescentes,
um de 14 e outro de 15
anos, foram resgatados de
Fazendas da Nestlé.
Marielle vive!
As mulheres Sem Terra
reivindicam ainda a memória de Marielle, exigindo justiça e punição aos
responsáveis. “Não temos
dúvidas de que este Estado antidemocrático é inteiramente responsável
pela execução da nossa
companheira. Marielle viverá sempre em nossa luta!”, afirma Maria.
As mulheres Sem Terra
prometem continuar as
lutas durante o ano. Nesse sentido, Maria Gomes
de Oliveira é taxativa: “Enquanto a burguesia continuar impondo este rompimento democrático, con-

denando a população brasileira à perda de direitos,
vamos seguir ocupando
terras, empresas e propriedades para denunciar
todos os articuladores do
golpe. O povo precisa saber quem são os responsáveis pela miséria, pela
sua exploração e pela destruição do meio ambiente”.
A Nestlé Waters informa que a unidade da empresa em São Lourenço
(MG) foi ocupada na manhã do dia 20/03 por manifestantes e que parte de
suas instalações foi atingida durante o ato. Não
houve feridos. A compa-

nhia reitera que respeita
a liberdade de expressão
e opinião, mas lamenta
que a manifestação tenha
gerado danos nas instalações, local de trabalho de
cerca de 80 colaboradores.
A Nestlé informa, ainda, que está totalmente
comprometida com a administração sustentável
dos recursos hídricos e o
direito humano à água.Em
todos os locais onde extrai água, realiza estudos
de recursos hídricos e monitora frequentemente as
retiradas para garantir que
não afetem as bacias hidrográficas locais e os aquíferos.

BOMBEIROS ATENDEM A INCÊNDIO EM
LOJA DE MÓVEIS EM SÃO LOURENÇO

Por volta das 02:09 horas do dia 21/03/2018, o
Corpo de Bombeiros de São Lourenço atendeu na
Avenida Othon de Carvalho, 960, no bairro Vale dos
Pinheiros a incêndio em amontoado de madeira no
interior de galpão da loja de móveis Florença. Os bombeiros debelaram o incêndio com uso de 200 litros
de água, sendo que até o momento não se sabe a
causa do incêndio.
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