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Chiquinho do INPS retornará
ao cargo de vereador

Em decisão publicada nesta segunda- feira (14/04), o Ministro do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Henrique Neves da
Silva, negou seguimento ao recurso especial interposto pela Coligação Cuidando de Nossa Cidade para Você, que havia
cassado o mandato do vereador em 04/06/2013. Agora, em nova decisão, o Ministro Henrique Neves, com base no art.
36, § 6º, do regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, deu provimento ao recurso especial interposto por Francisco Lourenço de Carvalho (Chiquinho do INPS), com base no art. 36, § 7º, do Regimento Interno... (pág 04)
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Buraco

Caminhão de
lixo cai em
buraco “oculto”
Um caminhão da empresa coletora de lixo Conserbras, caiu em
um buraco “oculto” na Rua Bernardo da Veigaesquina com a Rua
Dr. Ribeiro da Luz na manhã de segunda-feira (14/04). (pág 08)

Cia Teatral de São
Lourenço no aior
Festival de Teatro
Sul-Americano
Recentemente (4 a 6 de abril),
a Cia Teatral Arte Jovem de São Lourenço esteve representando nossa
cidade no Festival de Teatro de Curitiba 2014, o maior festival teatral
sul-americano... (pág 09)

Motociclista menor de
Festival da Cachaça
idade e sem CNH se envolve estréia novo espaço para
em grave acidente (pág 09)
eventos na cidade (pág 08)
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Empresários se
mobilizam para
ampliar atuação
do Convention
EmpresáriosdeSãoLourenço,em
sua maioria comerciantes e lojistas,
estão mobilizados para... (pág 11)
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EDITORIAL
Não é só com a conclusão
de estádios e obras de infraestrutura para a Copa do Mundo que o brasileiro tem razão de preocupar-se, uma vez
que a abertura se dará em
12 de junho num estádio ainda inacabado. Há motivo também para inquietar-se com
a letárgica preparação dos
primeiros Jogos Olímpicos na
América do Sul.
O prazo dado ao Rio de Janeiro é menos premente, por
certo. A competição só ocorrerá em meados de 2016.
Mas para preparar a Copa havia quase sete anos disponíveis, e mesmo assim o país
vai entregar tudo – em verdade, menos que o previsto
– em cima da hora.
Na semana passada, a maior
parte dos 28 diretores de federações de modalidades
olímpicas reunidos na Turquia criticou o andamento
das obras e manifestou preocupação com os Jogos do
Rio. Houve até quem pedisse um plano de sede alternativa, para o caso de as instalações cariocas não serem
entregues a tempo.
O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou em
seguida uma espécie de intervenção nos trabalhos de
organização do evento. Além
de contratar um gerente local para acompanhar de per-
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Convite

to as obras, a entidade aumentará a frequência de visitas do diretor-executivo ao
Rio, criará um grupo para decisões de alto nível e ampliará o envolvimento das federações internacionais nos preparativos dos brasileiros.
A manobra é algo mais sutil do que o “cartão amarelo” dado em 2000 a Atenas,
cidade-sede dos jogos de
2004, pelo então presidente do COI, Juan Samaranch.
Espera-se que, com maior supervisão e interferência internacionais, as construções

ESPAÇO LIVRE

olímpicas no Rio enfim ganhem ritmo.
Embora anunciada como
anfitriã da competição em
2009, a capital fluminense
nem mesmo deu a largada
nos trabalhos do complexo
de Deodoro, onde serão disputados competições de oito modalidades. No Parque
Olímpico da Barra da Tijuca,
as obras avançam de maneira lenta e enfrentaram greves nos últimos dias.
Lamenta-se que a matriz
de responsabilidades – documento que oficializa as

obrigações do comitê organizador e dos governos
federal, estadual e municipal – e o orçamento final
da competição continuem
em aberto.
Não é preciso recorrer a
exemplos estrangeiros para
precaver-se contra desvios
de verbas e corrupção propiciados pelos atrasos. O grande legado do Pan-Americano do Rio, em 2007, foi um
sem-fim de irregularidades.
Que o saldo da Olimpíada,
agora sob supervisão internacional, seja outro.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Imagine que hoje chega às suas mãos um convite para uma
completa renovação. Você está
sendo chamado a começar tudo
do zero, abandonando tudo o que
ficou para trás. Seu olhar deve
estar fixo no hoje, presente maior.
Hoje, viva como se fosse o último dia de sua vida terrena, confiante numa vida fora do alcance de seus olhos, plena e eterna.
Você está sendo convidado a
abandonar todas as suas idéias
fixas, preconceitos e situações
tidas como definitivas e imutáveis. Tudo pode ser mudado, se
houver disposição, coragem e
atitude concreta. Se não dá pra
fazer este caminho de volta sozinho, não se sinta diminuído.
Peça ajuda num gesto grandioso de humildade. E acredite que
na sua volta há anjos que te conduzirão nesta empreitada difícil, porém muito válida.
Você está sendo convidado a
pedir perdão e a perdoar, a amar
para poder ser amado depois, a
aceitar as coisas e as pessoas e
a buscar um aperfeiçoamento
constante ao invés de ficar apontando os erros e os defeitos
alheios. Isso verdadeiramente
funciona.
Você está sendo convidado a
olhar tudo com olhares positivos, a ver o lado bom das coisas
e das pessoas, a enxergar um
crescimento por trás da queda
e uma purificação depois da lágrima. Você está sendo chamado a empurrar as pedras do sepulcro da sua existência que te
levam a se fechar no seu mun-

do cômodo, onde só tem valor
a sua própria verdade. Você está sendo convidado a “vir para
fora” e enfrentar a beleza da vida com todos os desafios que ela
apresenta diariamente, na certeza de que, apesar do medo, da
angústia e da insegurança, é preciso dar o primeiro passo para que
a chegada se concretize, pois a
largada já foi dada e você não pode ficar parado esperando que
os milagres aconteçam.
Você está sendo convidado a
sair do seu egoísmo e pensar no
outro, a entender e a viver considerando que faz parte de um
mundo onde a sua omissão contribui para a manutenção do estado atual da sociedade e que se
algo não vai bem, a responsabilidade não é só das autoridades
constituídas, mas é antes de tudo, de quem não se envolve e não
participa do processo de mudança que se inicia com pequenos
gestos aparentemente insignificantes para o contexto.
Você está sendo convidado a
olhar este tempo, não só como
mais um feriado prolongado ou
uma semana santa repleta de
procissões e eventos...Você está sendo convidado, literalmente, a celebrar a sua existência, o
amor de Cristo por você a ponto de se entregar por toda a humanidade e, principalmente, você está sendo convidado a viver
e experimentar o verdadeiro sabor da vitória, a Páscoa, a mudança, a abertura, a plenitude...
Aceite o convite. Confirme sua
presença nesta festa!

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Alegrai-vos!
Obesidade e sobrepeso
Volte para o Senhor!
Você não pode ficar na
Diga então: “Jesus, eu O
infantil cresceram 1.000% Cristo Ressuscitou!
Rainha do Céu alegrai-vos, que, os corações se abram em “coluna do meio”, satisfa- aceito como meu Salvador.
aleluia! Porque quem mere- resposta ao amor de um Deus zendo-se em ser simples- Eu me agarro à Sua mão.
no Brasil em 40 anos
cestes trazer em vosso purís- de infinita ternura. Jesus res- mente bom. Por ser morno Agarre-me, Senhor, e tireé que são menos”.
Crianças de sete e oito anos
“não estão fazendo nada, e
não têm uma experiência agradável da atividade física, mas
gastam o dia inteiro na internet porque as mães acham
que é lindo que crianças com
dois anos saibam usá-la”.
Segundo o médico, existe
90% de possibilidades de uma
criança sedentária também
ser um adulto sedentário.
“O Brasil hoje disputa com
a China ser o país que mais
aumenta de peso corporal por
pessoa por ano e alertou que
os brasileiros têm ganhado
meio quilo de peso corporal
por pessoa ao ano, o que é
um desastre”.
Para Matsudo, o país precisa “encarar as novas evidências” porque o sedentarismo
é a segunda causa de morte
no mundo. “A prevalência do
sedentarismo é a maior de
todas as doenças”, disse. Neste ritmo, o Brasil vai viver “situações dramáticas de saúde publica” nos próximos anos.

simo seio, aleluia! Ressuscitou como disse, aleluia! Rogai por nós a Deus, aleluia!
Exultai e alegrai-vos ó Virgem
Maria, aleluia! Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia! Maria não é
mais a Mãe das Dores, mas
a Rainha do Céu, pois o vencedor da morte e do pecado,
o Senhor dos Senhores, ressuscitou como disse, e continua mesmo ressuscitado, a ser
seu Filho muito amado, juntamente conosco, seus irmãos,
que um dia ressurgiremos com
Ele, para cantar nos céus, o
eterno aleluia. Jesus, que veio
para que todos tenham vida,
venceu a morte! Ele está vivo
e ressuscitado no meio de nós!
É com alegria que celebramos
a vitória de Cristo! No entanto, não podemos simplesmente comemorar a Páscoa, recordando-a como um acontecimento do passado. É preciso que algo novo aconteça em
nós nesta Páscoa. É preciso
que, por toda a parte o amor
e a vida, vençam a morte e

suscitou para que nós também ressuscitássemos para
uma vida nova. Cantar o Aleluia da Ressurreição não é
suficiente. Devemos iniciar
a caminhada para uma vida
nova. “Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai
as coisas lá no alto, onde Cristo está sentado à direita de
Deus. Afeiçoai-vos às coisas
lá de cima, e não às da terra” (Col. 3,1 e 2).
Que algo novo aconteça
em nós nesta Páscoa. Não
basta alegrar-se, cantar hinos de louvor e dizer: “Feliz
Páscoa”; é preciso acolher o
Cristo vivo e ressuscitado no
meio de nós, renunciando a
nós mesmos, aos nossos interesses, a nossa vontade,
ao amor próprio, para viver
por Aquele que por nós morreu e ressuscitou. Que a paz
de Jesus Ressuscitado seja
derramada em nossos corações renovando todo o nosso ser, fazendo-nos criaturas
novas, para podermos cantar o Aleluia da Ressurreição!

"Recorte este anúncio, apresente e ganhe 10% de
desconto. Promoção não é válida para o delivery"

Rua Saturnino da Veiga, 346 - Centro

www.facebook.com/haneiculinariajaponesa

A obesidade e o sobrepeso
afetam 39% das crianças brasileiras, o que representa 1.000%
a mais que há 40 anos, segundo o pesquisador e médico
brasileiro Víctor Rodríguez Matsudo, um dos responsáveis pelo Estudo Internacional de Obesidade Infantil, desenvolvido
em vários países. Esta taxa foi
considerada por Matsudo “extremamente alta”, e o profissional adverte que a tendência é esta porcentagem continuar subindo.
Matsudo assinalou que, segundo os dados observados
no estudo, a atividade física
praticada pelos adolescentes
é maior que a realizada pelas crianças na puberdade, e
estes ainda praticam mais
exercícios do que os que estão na escola primária.
Portanto, quanto mais jovens são as crianças, menos
exercício praticam, uma dinâmica que, para o cientista, é “alarmante porque não
é que hoje o mais velho seja mais ativo, os mais novos

3332-5341
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– nem frio nem quente –,
Deus quer vomitar você. Então, grite para o Senhor, fale que você voltará, peça a
Ele que tenha misericórdia,
e não o vomite!
Sabe, meus irmãos, é muito mais fácil quem está nos
piores caminhos arrepender-se, do que os mornos,
os mais ou menos, os “igrejeiros” que não cheiram nem
fedem. Volte para o Senhor!
Sabe por que falta paz?
Porque falta Deus. Quando você se voltar para Deus,
verá que a agitação interior vai desaparecer, porque o Senhor preencheu
seu coração. Só Deus preenche o coração da criatura humana.
Volte, porque o Pai está
esperando por você! Não
fique com desculpas, deixe
Deus pegá-lo pela mão. Ele
derramou o Sangue d’Ele
sobre você.

-me dessa situação. Arranque-me e traga-me para pertinho do Seu coração”.
Saiba que os anjos, que
cantaram glórias, estão
cantando maior glória, porque você aceitou o Senhor.
Só falta, agora, o “selo”, e
a própria Palavra nos fala
que Ele nos selou com Seu
Espírito. O Pai quer preencher você com o Espírito Santo. Você precisa ser
como um “pneu” cheio do
ar do Espírito de Deus. Muitos, no decorrer da vida,
esvaziam-se, mas você voltou! Então, o Pai quer, agora, encher você com Seu
Espírito Santo, porque você é filho, Ele o enche do
Espírito, que clama: ‘Aba
– ó Pai!’
Porque você pediu o Pai
lhe deu o Espírito Santo, que
é a maior bênção. O Pai já
derramou sobre você o seu
Espírito Santo.

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 Alberto Pinto Coelho
Governador de Minas Gerais

Na sexta-feira (04/04),
o governador Alberto Pinto Coelho declarou, em
entrevista concedida no
Palácio da Liberdade, que
o eixo norteador das ações
de governo será mantido, assim com o espírito
na condução dos projetos do Governo de Minas.
“A nossa decisão não
será outra, a não ser continuar na obsessão de diversificar a economia sem
descuidar daquilo que é
essencial à nossa economia, à nossa história, que
é a nossa vocação minerária e a nossa vocação para o agronegócio”, declarou Alberto, à imprensa.
Confira, a seguir, a entrevista na íntegra:
Governador, dos dezessete secretários, quantos ficam?
Nosso governo, como
eu tenho afirmado, é um
governo de continuidade, de sequência à obra
do governador Antonio
Anastasia. O que eu pos-

so adiantar e afiançar é
que o chamado núcleo
de governo, que são as
secretarias que compõem
basicamente as atividades meio, certamente,
serão todas elas mantidas, uma vez que o Norte do governo, os projetos elencados, as ações
implementadas e o legado de governo permanecem. Naturalmente, só
troca o governador. O espírito também permanece. Portanto, eu vou anunciar em breve. As mudanças são pontuais, decorrem deste processo momentâneo de sucessão
de governo, mas não representa, em momento
algum, o desvio da rota,
da estrela guia, do norte que pautou os governos Aécio Neves e Antonio Anastasia.
Esse novo secretariado
vai mudar em função das
campanhas eleitorais?
Estamos vivendo um
momento em que não temos como contar com
aqueles que vêm compor
secretariado que são detentores de mandato. Exatamente porque voltam
para a cena política na
busca de novos mandatos. Portanto, nós vamos
ter um perfil certamente mais técnico, mas, com
certeza, embasados pela aliança que compõe a
base de governo e o mais
importante todos eles do-
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tados de espírito públi- vernador de Minas?
Certamente. Estando à
co, de compromisso com
os interesses de Minas e frente do Governo de Minas, com os companheidos mineiros.
ros que compõem a banQuais partidos vão ga- cada federal e estadual
do nosso Estado, estarenhar mais espaço?
Todos os partidos es- mos mobilizados no sentido de sensibilizar o Partarão representados.
tido Progressista para
E o PT de São Paulo? acompanhar o senador
A realidade partidária, Aécio Neves.
no país contemporâneo,
Qual perspectiva do seleva a ter todos os partidos, sem exceção, numa nhor para o desenvolvisituação diversa. Em ca- mento econômico agoda estado eles têm um ra nesse ano?
Tem sido perseguido
caminho a seguir. O nosso partido não foge a es- pelo Estado a sua diversa regra, o Partido Pro- sificação econômica, cogressista. Em que pese, mo eu disse, a agregação
na maioria dos estados, de valores, trazendo paé ele estar atrelado ao ra cá novas indústrias em
projeto do PSDB, como todo o território mineié o caso de Minas Gerais, ro. A nossa decisão não
onde somos parceiros nu- será outra, a não ser concleares desse projeto. Eu, tinuar na obsessão de dipara não me alongar so- versificar a economia sem
bre isso, cito o exemplo descuidar daquilo que é
do Paraná, do governo Be- essencial à nossa econoto Richa. Agora também mia, à nossa história, que
no Rio Grande do Sul, com é a nossa vocação minea presença da nossa se- rária e a nossa vocação
nadora Ana Amélia, que para o agronegócio. Vaserá candidata ao gover- mos nos dedicar a projeno do Rio Grande do Sul, tos que já estão aí elensó para ficar nesses exem- cados com relação à moplos. A nossa realidade bilidade urbana, princinão difere da realidade palmente da Região Medos outros partidos. Mas tropolitana de Belo Hoé meu dever estimular o rizonte, levando avante,
nosso partido a examinar como eu disse em meu
a candidatura do senador discurso, o transporte leve sobre trilho e o RodoAécio Neves.
anel Norte, que já se enO senhor vai usar o pe- contra em fase de prepaso do senhor como go- ro para licitação.

Subcomandante da PMMG visitou
UTI Neo do Hospital São Lourenço

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

EXPEDIENTE

Na manhã da última terça-feira (8), as profissionais
que trabalham na UTI Neonatal e Pediátrica receberam
a visita do subcomandante
do 57º Batalhão da Polícia
Militar de MG (sediado em
São Lourenço), major Paulo
Márcio.
Paulo Márcio conheceu as
instalações do setor e mostrou-se impressionado com
o que lá é feito. “Fiquei muito feliz por ver tantas pessoas que procuram fazer o seu
melhor, em prol do trabalho
conjunto na assistência aos
recém-nascidos aqui internados”, destacou.

Acompanhado da coordenadora da UTI Neo, dra. Fátima Maltoni e da enfermeira responsável pela unidade
naquela manhã, Jussara Ferreira de Souza, o subcomandante (pessoa simpática e
agradável) conheceu as instalações e recebeu diversas
explicações, das profissionais, quanto ao tratamento
dos neonatos e ao funcionamento de equipamentos.
Na foto (esquerda para direita): Edimilson, Edna (Higienização), Naira, Tatiane e Camilla (técnicas em enfermagem), Jussara (enfermeira),
dra. Fátima e Paulo Márcio.
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Chiquinho do INPS retornará ao cargo de vereador
Em decisão publicada nesta segunda- feira (14/04),
o Ministro do TSE (Tribunal
Superior Eleitoral) Henrique Neves da Silva, negou
seguimento ao recurso especial interposto pela Coligação Cuidando de Nossa
Cidade para Você, que havia cassado o mandato do
vereador em 04/06/2013.
Agora, em nova decisão,
o Ministro Henrique Neves,
com base no art. 36, § 6º,
do regimento Interno do
Tribunal Superior Eleitoral,
deu provimento ao recurso especial interposto por
Francisco Lourenço de Carvalho (Chiquinho do INPS),
com base no art. 36, § 7º,
do Regimento Interno do
Tribunal Superior Eleitoral,
assentando a ilicitude da
prova referente à gravação
ambiental e, via de consequência, das demais, ilícitas por derivação, para, assim, reformar o acórdão regional e julgar improcedente a ação de investigação
judicial eleitoral.
Entenda o caso
O vereador Francisco Lourenço de Carvalho (PMN),
popularmente conhecido

por “Chiquinho do INPS”,
teve seu diploma de vereador cassado pelo TRE-MG,
que consolidou em 2° Instância a condenação do réu,
que já havia sido condenado neste mesmo processo
em primeira instância, quando foi julgado e condenado pelo Juiz Eleitoral da 259°
Zona Eleitoral.
A Justiça Eleitoral de Minas Gerais determinou então, com esta decisão o afastamento imediato do vereador e a posse do suplente da coligação, João Bosco de Carvalho, que é irmão
do vereador cassado.
Na ocasião, Francisco Lourenço de Carvalho havia sido condenado por abuso de
poder econômico e captação
ilícita de sufrágio (compra de
votos), em sentença confirmada em julgamento de 2°
Instâncianatardede04/06/2013
no recurso eleitoral N°839
38 2012 613 0259.
Constava da denúncia que
o então candidato a vereador Chiquinho havia oferecido para a turma dos 3°
anos “a”, “b”, “c” e “d” da
“Escola Estadual Dr. Humberto Sanches” composta

por aproximadamente 160
alunos, o valor aproximado de R$1. 500,00 para que
pudessem realizar festa de
formatura, sendo tal oferta acompanhada de pedido de votos. A proposta teria sido apresentada em primeiro plano por Marcelo,
professor dos formandos,
dentro de sala de aula, sendo realizada em seguida
uma reunião nas dependências do Hotel Guanabara,
onde ambos representados
se faziam presentes e onde também foi ratificada a
oferta de dinheiro em troca de votos dos alunos e de
seus familiares.
Na denúncia, constava
ainda que, Marcelo Mathias
(China) foi o responsável
por convidar os alunos para tais reuniões. Assim, imputando aos representados
a prática de abuso de poder econômico e captação
ilícita de sufrágio.
Veja a decisão completa
do Ministro Henrique Neves
da Silva que devolve o cargo de vereador à Francisco
Lourenço de Carvalho (Chiquinho do INPS) no site: www.
saolourencojornal.com.br

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.

Câmara Municipal de São Lourenço
Extrato de Edital – Processo0101/2014 – PREGÃO PRESENCIAL 001
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para o lanche dos servidores e vereadores do Legislativo Municipal. Credenciamento: 06/05/2014 às 16 horas – Sessão de Lances: 06/05/2014 às 16 horas e 15 minutos. Edital e informações na sede da Câmara
Municipal e pelo site www.camarasl.mg.gov.br (22/04/2014). São Lourenço em 20 de
abril de 2014.
Rommel Junqueira Fernandes – Pregoeiro.
SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO
(Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores alterações).
Contrato nº SAAE/SLO-013/2014. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Planejar Consultores Associados Ltda. EPP Modalidade: Dispensa nº 071/2014. Objeto: utilização do
portal da transparência. Valor: R$ 1.440,00. Forma de pagamento: parcelada. Dotação orçamentária: Gestão Administrativa do SAAE. Vigência: de 08/04/2014 a 07/04/2015. Data da assinatura: 08/04/2014. Deusdete dos Santos, Diretor Presidente.
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Megacycle 2014 movimentou o
final de semana em São Lourenço
O Megacycle São Lourenço foi um grande sucesso de
acordo com a organização do
evento.Com ele, os motociclistas curtiram diversas atrações. Teve shows de rock,
manobras radicais, praça de
alimentação, exposição de
motos, test-rides, competições e muita gente bonita.
No recinto onde aconteceu o Mega, o “Parque Municipal Ilha Antônio Dutra”,
a diversão e alegria estiveram garantidas com atividades de vários tipos.
Neste ano o Megacycle chegou a sua 30ª edição e recebeu gente de todos os estados. Motos de todas as cilindradas também estiveram desfilando nas ruas da cidade.

Tradicional feira de artesanato
da Semana Santa será na Ilha

A Feira Mineira de Artesanato Rural, que tradicionalmente acontece em São Lourenço no feriado da Semana
Santa, será no Parque Municipal Ilha Antônio Dutra.
Durante todos os dias do
“Feriadão”, das 10h às 22h,
a Associação Mineira de Artesanato Rural (AMAR) realizará a 30ª edição da feira.
Serão montados stands para mostra e venda de artesanato, com a participação
de cerca de 60 expositores.
O evento contará, também,
com apresentações artísticas
e espaço gastronômico.

BETO BACHA

Giro Esportivo

COTA DE REFORÇOS

A Diretoria de Esportes recebeu três (3) reforços para a
nova temporada: Sebastião Cotrofe (Tião Peixeiro), Natan
de Oliveira (outro Tião) e o Fabinho (Marrentinho). Promessa de trabalho e revitalização principalmente no futebol de
campo. O trio já começa com a organização do torneio inicio que será realizado no dia do trabalhador. Boa Sorte!

COPA ALTEROSA

A Equipe de São Lourenço estreou com vitória no grupo
A, na cidade de Baependi, no placar de 5 x 2 em cima dos
donos da casa, valido pela 18ª Copa Alterosa de Futsal. No
próximo dia 23 a rodada será aqui na Quadra Pedro Melo
na Ilha Antônio Dutra: Caxambu enfrenta Baependi e logo
após a equipe de São Lourenço pega a forte equipe da cidade de Carmo de Minas.

SPORT PARK

A nova academia de futebol para as crianças está agitando o Parque das Águas, às terças e quintas nos períodos da
manhã e tarde. Parabéns a iniciativa do Hamilton Tilapia,
Ditão, Bruno Garcia e Robô.

“A CONSERBRAS, sente-se orgulhosa em prestar seus
serviços à cidade de SÃO LOURENÇO, coletando o lixo dentro
dos mais altos padrões de qualidade, utilizando caminhões
compactadores ultra modernos. Para qualquer sugestão e/
ou reclamação contate conosco pelo telefone 3331-4719”

SAAE E CONSERBRAS: NOSSA NATUREZA E PRESERVAR O MEIO AMBIENTE.

www.saolourencojornal.com.br
DOMINGO, 20 DE ABRIL DE 2014
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Câmara Municipal de São Lourenço
Proposições da 10ª Reunião Ordinária

Ver. Evaldo José Ambrósio
Moção de Agradecimento
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 Agradecimento ao Deputado Estadual Gustavo Perella pela sua colaboração concedendo aos alunos
da APAE do município de Dom Viçoso a oportunidade de conhecerem a praia, a pedido do amigo sãolourenciano deste Vereador - Sr. Evaldo Carvalho.
Requerimento 36/2014
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PROS, 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
com relação ao convênio entre a Fundação de Desenvolvimento e Ensino de Machado (FADEMA) e o
município de São Lourenço: 1) Enviar cópia do convênio entre as partes;
2) Informar o número e valores das parcelas não liquidadas nos anos de 2013 e 2014; 3) Informar o motivo do atraso, a previsão de pagamento e se a referida Fundação foi informada de alguma decisão sobre o acerto. Enviar cópia do documento que comprove a decisão.
Indicação 110/2014
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PROS, 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 notificar o proprietário do terreno localizado na esquina
das Ruas: Donário Alves de Fatia e Ludgero Fernandes, para que providencie, urgentemente, a capina
e a limpeza neste terreno, pois o mato está muito alto, ocasionando a proliferação de animais peçonhentos. A pedido de moradores.
Indicação 111/2014
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PROS, 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 Departamento Municipal de Trânsito
(SLTRANS) que faça a colocação de um redutor de velocidade na Alameda Antônio Junqueira, na altura do
n.º 105 - Loteamento Jardim Serrano, tendo em vista que os veículos trafegam em alta velocidade neste local, colocando em risco a vida das pessoas e ressaltando que nesta localidade já foi colocada a placa de quebra-mola.
Ver. Fabrício Guedes dos Santos
Requerimento 38/2014
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 Pertinente da Prefeitura que
envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações: Informar a data de início do Programa Unidade de Acolhimento Infanto-juvenil (UAI) em nosso
município. Informar o valor do repasse do órgão competente para esse programa. Enviar relação discriminando o nome dos funcionários contratados para esse programa, bem como a função que os mesmos
exercem.
Indicação 102/2014
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 que proceda a capina e a limpeza, urgente, na Alameda Antônio Lino Silvério, onde a mesma se encontra com muito mato, o que tem causado grande proliferação de animais peçonhentos. A pedido dos moradores.
Ver. Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro
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 Sargento Eliseu Alves Bezerra Júnior

pelo seu empenho em trazer o Deputado Rodrigues
ao nosso município, com o intuito de explanar sobre
a segurança pública, o qual é um ferrenho defensor
da classe dos policiais militares.
Requerimento 37/2014
Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro, Vereador
do PSC, com o apoio do Ver. Evaldo José Ambrósio
(PROS), vêm até V. Ex.ª, embasados 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 a seguinte informação: Qual o motivo da retirada da fonte luminosa da Praça João Lage?
Ver. Luiz Antônio de Almeida
Indicação 100/2014
Luiz Antônio de Almeida, Vereador do PR, 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 a construção de 02 (duas) bocas de lobo, o
mais urgente possível, na Rua Batista Luzardo, na altura do n.º 164. A pedido dos moradores.
Indicação 101/2014
Luiz Antônio de Almeida, Vereador do PR, 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 à autarquia SAAE (Serviço de Água e Esgoto) que providencie a troca de manilhas na Av. Getúlio Vargas, da agência da Cemig em diante, o mais urgente possível, pois quando há fortes chuvas este local fica alagado, causando grandes transtornos aos
moradores.
Ver. Renato Bacha de Lorenzo
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 aos Irmãos da Loja Maçônica Rui Barbosa,
pelos 60 anos de existência da Loja, comemorados
neste último dia 13 de abril.
Indicação 112/2014
Renato Bacha de Lorenzo, 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 a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana proceder estudos juntamente
com os moradores da Alameda dos Pinheiros, no
Vale dos Pinheiros, para as obras de calçamento na
referida Alameda.
Indicação 113/2014
Renato Bacha de Lorenzo, Vereador do PSDB, com
apoio dos nobres Vereadores João Bosco de Carvalho
e Fabrício Guedes dos Santos, 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
o SLTRANS proceder estudos urgentes para melhorar
a sinalização de trânsito na Rua José Simeão Dutra,
em toda sua extensão. Tendo em vista vários acidentes que tem ocorrida na referida rua, inclusive um acidente de moto com o ônibus circular ocorrido neste
final de semana.
Ver. Ricardo de Mattos
Indicação 108/2014
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 ao Setor Pertinente da Prefeitura proceder
estudos no sentido de enviar uma emenda no Código Tributário Municipal concedendo isenção de IPTU
para as pessoas com câncer. JUSTIFICATIVA: Essa emenda beneficiará pessoas com câncer, facilitando para
que as mesmas tenham uma condição de vida mais
digna, uma vez que o tratamento dessa doença traz
vários gastos.
Indicação 109/2014
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 ao Setor Pertinente da Prefeitura entrar
em contato com a empresa Kallas para a colocação,
urgente, de ponto de ônibus com cobertura e banco na Rua Saturnino da Veiga, próximo à esquina
com a Rua Dr. Orestes Junqueira. JUSTIFICATIVA: Neste local, muitas crianças e adolescentes aguardam
o transporte para irem para a escola, como também
muitos adultos, em dias de chuva ou de muito sol,
ficam expostas ao tempo. Desta forma, não tendo
um local apropriado para esperar, muitas vezes, utilizam das calçadas e até do meio-fio para sentarem,
o que, além de inapropriado, é também muito perigoso. Assim, para que esses munícipes possam ter
o mínimo de conforto, é que este Vereador apresenta essa solicitação.
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 de Parabéns a servidora Vera Grilo, pelos
relevantes serviços que vem prestando ao município, com o atendimento respeitoso e ágil nas necessidades de sua pasta.
Requerimento 39/2014
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, 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: Por que não está em funcionamento o gavetário do cemitério municipal? Há previsão para o seu
funcionamento?
1. Em caso afirmativo, informar a data. JUSTIFICATIVA: Tal requerimento vem de encontro à preocupação deste Vereador com essa situação, tendo em
vista que o gavetário já está pronto em nosso cemitério e não há mais espaço físico para a realização de
sepultame ntos em nosso município.
Indicação 103/2014
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, 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 à Secretaria Municipal de Saúde proceder estudos no sentido de informatizar os dados
para a sala de vacinas da Policlínica, disponibilizando um computador para tal. Tal providência agilizaria o atendimento dos funcionários, que são obrigados a procurar nos arquivos os dados das pessoas
que são vacinadas.
Indicação 105/2014
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, 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 proceder a capina e a limpeza, urgente, em
todas as ruas do Bairro Santa Mônica II. A pedido
dos moradores.
Ver. William Rogério de Souza
Indicação 104/2014
William Rogério de Souza, Vereador do PV, 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 proceder estudos com o intuito de conceder Plano de Saúde para os funcionários da Prefeitura Municipal.
Indicação 106/2014
William Rogério de Souza, Vereador do PV, 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 a poda de galhos e raiz da árvore localizada na Rua Joaquim Ramos, 49 - Bairro Vila Nova.
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Caminhão de lixo cai
em buraco “oculto”

Um caminhão da empresa coletora de lixo Conserbras, caiu em um buraco “oculto” na Rua Bernardo da Veigaesquina com a Rua Dr. Ribeiro da Luz na manhã de segunda-feira (14/04).
No local, a tubulação responsável pela coleta de águas
pluviais que fica debaixo da
terraestava danificada, o que
fez com que em certo ponto
o piso ficasse oco, prejudicando a base do calçamento e “engolindo” a roda traseira es-

querda do caminhão, impedindo-o de seguir seu trajeto.
Para retirar o caminhão do
buraco, compareceram no
local o Sr. Mauro Junqueira,
coordenador de obras nas
vias públicas, funcionários
do SAAE (Serviço Autônomo
de Água e Esgoto) e funcionários da Conserbras, além
de agentes da SLTrans que
bloquearam o quarteirão para passagem de veículos até
a retirada do caminhão, o
que só foi possível graças ao

auxílio de uma máquina retro-escavadeira.Todo o trabalho para liberar o veículo
que ficou com a roda presa
durou cerca de 1 hora.
Após a retirada do caminhão, os funcionários do SAAEpermaneceram no local
para estudar um plano, a fim
para solucionar o problema
da rede pluvial, já que foi
identificado outro indício de
que o problema se estendia
por um longo trecho da Rua
Bernardo da Veiga.

Festival da Cachaça estréia novo
espaço para eventos na cidade

O Xº Festival da Cachaça,
que será realizado de 18 a
21 de abril, em São Lourenço, será no Espaço Cultural
Vila Verde Feirart. O novo
espaço para eventos na cidade fica na rua Dr. Saturnino da Veiga, na área compreendida entre o portão
do Parque II e as lojas de
artesanato. Além dos stands para exposição e degus-

tação, o evento contará com
praça de alimentação e a
realização de shows todas
as noites.
O show de abertura, na sexta-feira (18), às 20h, será com
o consagrado cantor sãolourenciano Samuel Rodriguez,
que contará com a participação do também sãolourenciano Miltinho Batera, do PGM
Jô Soares. No sábado (19), a

apresentação será de Nisley
e, no domingo (20), de Marcos Vinícius.
Os stands estarão abertos
ao público das 16h de sexta-feira e de sábado, para visitação e degustação, até a
meia noite. No domingo, o
Festival vai das 10h a meia
noite. E na segunda-feira (21),
feriado de Tiradentes, das
14h às 20h.
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Cia Teatral de São Lourenço no maior
Festival de Teatro Sul-americano
Recentemente (4 a 6 de
abril), a Cia Teatral Arte Jovem de São Lourenço esteve
representando nossa cidade
no Festival de Teatro de Curitiba 2014, o maior festival teatral sul americano, com o espetáculo “Morte e Vida Severina”, performance poética inspirada na obra consa-

grada de João Cabral de Melo Neto, um retrato da peregrinação do povo severino em
busca de uma vida mais digna, sem seca e miséria.
O grupo é composto por
13 jovens da nossa cidade
entre 15 a 20 anos e dois professores/diretores.
Fazem parte do elenco:

Alan Marcos, Carla Llaguno,
Carol Alves, Carol Marques,
Claudia Nascimento, Denner
Azevedo, Fernanda Garrido,
Fernanda Junqueira, Guilerme Gonzaga, Laís De Freitas,
Laura Da Silva, Pablo Da Silva e Leandro de Oliveira. A
direção é de Rodrigo Rosa e
Vagner Ralph.

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.

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

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
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Motociclista menor de idade e sem
CNH se envolve em grave acidente

Um grave acidente envolvendo um motociclista na
tarde deste domingo (13/04),
na Rua José Simeão Dutra no
bairro Nossa Senhora de Lourdes, mobilizou duas equipes
de salvamento do Corpo de
Bombeiros Militar.
De acordo com testemunhas, duas motocicletas transitavam em alta velocidade,
momento em que, na curva
da Igreja Nossa Senhora de
Lourdes, um dos motociclistas que é menor de idade e
não possui CNH, não conseguiu fazer a curva e entrou
debaixo de um ônibus da empresa Circular São Lourenço
que fazia a linha Vila Nova e

vinha em sentido contrário
às motos.
Os militares do Corpo de
Bombeiros precisaram trabalhar com muita perícia durante a retirada do jovem debaixo do ônibus, já que ele
apresentava diversas fraturas pelo corpo.
A atenção do motorista do
ônibus também foi fundamental para que a tragédia
não fosse ainda maior, passageiros do coletivo afirmaram que ele realizou brusca
frenagem ao avistar a moto
que vinha em sua direção, o
que não evitou o acidente,
mas pôde evitar a tragédia
ainda maior, tendo em vista

que a cabeça do condutor da
moto ficou a centímetros da
roda dianteira do ônibus.
O Jovem foi levado para o
Pronto Socorro do Hospital
de São Lourenço e permanece internado na instituição.
Na manhã de segunda- feira (14/04), nossa reportagem
entrou em contato com a Assessoria de Comunicação do
Hospital São Lourenço, que
nos informou que o jovem passou por cirurgia no baço e tem
quadro estável. A equipe médica que atende o garoto, agora aguarda a estabilização do
paciente para poder tratar as
diversas fraturas que ele possui pelo corpo.

Curso de Nutrição da
Faculdade São Lourenço

Com o aumento no número de obesos no país e há uma maior preocupação das pessoas em ter
uma alimentação saudável, então, a tendência é que se aumente a busca pelo nutricionista para
atuar na área preventiva. Diante disso, a Faculdade São Lourenço entende que os futuros profissionais de Nutrição precisam de uma instituição de ensino que compreenda o quanto nós somos
fundamentais para um mundo onde as pessoas têm cada vez menos tempo e cada vez mais chances de esquecerem o quanto é essencial cuidar da alimentação.
A Nutrição é a ciência que estuda a composição dos alimentos e as necessidades nutricionais
de cada indivíduo, com a finalidade de preservar a saúde humana. O nutricionista é o profissional
responsável pela manutenção e recuperação da qualidade de vida e da saúde do indivíduo, formando hábitos alimentares saudáveis.
O mercado de atuação do nutricionista vem crescendo a cada ano e nós, ganhamos cada vez
mais importância na promoção do bem-estar da saúde da população, pois atuamos nas mais diversas áreas, tais como: alimentação coletiva, alimentação escolar, alimentação do trabalhador,
em hospitais, ambulatórios, clínicas, bancos de leite humano, docência, indústrias de alimentos,
nos diferentes esportes e também no marketing nutricional.
A Faculdade São Lourenço, através da coordenação do curso de Nutrição, promove visitas técnicas para aprimorar o ensino mediante uma visão prática e real do universo do profissional e também Incentiva a produção de trabalhos científicos tanto que as alunas do curso de Nutrição Cleide Aparecida Gonçalves Magalhães, Isabel Cristina Mendes e Viviane Nogueira Messias , publicaram o artigo “Alterações decorrentes do envelhecimento” na revista digital EFDesportes.com (Buenos Aires - Argentina).
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A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Alisamento Natural com
Bepantol e Albumina

Aniversário
Padre Nelson Barbosa Lima, Vigário na Paróquia Sagrada Família em Três Corações,
comemora neste dia
15, mais um aniversário natalicio. Rogamos
a Deus que lhe abençoe sempre, com lindas bençãos de saúde,
paz e felicidades. Receba nosso abraço grande amigo!!!

Malu da Matta Almeida, é nossa bebê princesinha da semana. Nascida em 09 de outubro de 2013, é filha do casal
Ivy e Bruno Almeida. Parabéns a linda garota!!! (Foto: Alex
Fernandes Fotografias)

Sustentabilidade

Patrulha
Próximo sábado, dia 19,
acontecerá na Praça Brasil,
das 10:00 às 15:00 horas, a
Feira de Adoção do Canil Municipal e Sociedade Protetora dos Animais. Animais castrados, vacinados e vermifugados. Se você quer adotar
um cãozinho, apareça por lá.
O evento tem o apoio do grupo Patrulha Animal. Colabore doando ração.

Bazar
E continua neste feriadão,
o Bazar Beneficente e Feira
do Pão, do Ministério da Música da Paróquia de São Lourenço, em prol da nova sonorização da Igreja Matriz.
Roupas novas e semi novas,
adulto e infantil, sapatos e
acessórios. Neste domingo
de Páscoa, grande Feira do
Pão. Venha nos visitar. O Bazar funciona na cripta da
Igreja Matriz, em frente a
Casa Paroquial.

Aniversário
Riva Eboli, dona de uma
bela voz, comemorando neste dia 20, mais um aniversário. Receba nosso abraço de
felicidades, e que Deus a abençoe sempre mais. Parabéns!!!

Aniversário
Completou 60
anos neste dia
29/03, nossa querida e iluminada
amiga Neusa Borges Noronha. Na
oportunidade, estiveram reunidos
todos os filhos e
seu esposo Evanílson para celebrar
a data tão importante. Neusa, há datas em um ano que não
podemos esquecer, hoje é com certeza uma delas, afinal é o
seu aniversário.É muito bom fazer parte deste momento em
que todas as pessoas que gostam de você comemoram mais
um ano da sua existência.Você é uma pessoa muito especial,
e se olhar ao seu redor esta todo mundo querendo lhe dar
um abraço bem forte e dizer: Feliz Aniversário!!!

Esta família ,é um exemplo de empreendimento sustentável. Local de trabalho: Debaixo da sombra das árvores.
Linha de montagem: em cima da antiga passarela, próximo a ponte da Estação. Matéria prima: Bambu. Creche
para o filho: Ao lado da mãe. Showroom dos produtos: a 5
metros da linha de produção. Publico alvo: Todos que circulam pela praça do Rotary. Produto final: Lindas cestas,
peneiras, balaios, cestos para roupas sujas e fruteiras.
BRAVA GENTE BRASILEIRA!!! (Texto e foto: Terezinha Gomes)

Aniversário
Doloema Peres, comemorando neste dia 19, mais um
aniversário. Desejamos a aniversariante milhões de felicidades, saúde e paz. Que
Deus a abençoe!!!

Enlace
Lara Furquim e Rafael Gonçalves de Mattos, se unirão
em matrimônio, no próximo
dia 1° de maio, às 20:00 horas, na Igreja Matriz de São
Lourenço.

O alisamento natural para cabelostem feito muito sucesso entreas mulheres que adoram usar receitinhas caseiras
para deixar as madeixas naturalmente alisadas sem aquele aspecto de cabelo espichado pela química.Sem falar que
o alisante natural não agride os fios como as demais químicas encontradas a venda no mercado. Ok ! que todas nós
já sabemos que as receitas de alisamento natural para cabelos não apresentam o mesmo resultado de uma química capilar mais agressiva,mas também não detona os fios
como elas costumam fazer a longo prazo.
Você aprenderá uma receitinha para cabelos que usa o
bepantol e a albumina.
O resultado é um cabelo levemente alisado de forma natural, com ondas ou cachos largos , com muito brilho e sedosidade, pois os seus fios estarão muito hidratados após
o tratamento caseiro.
Receita Alisamento Natural com Bepantol e Albumina
Você vai precisar de :
- 1 colher de sopa de bepantol líquido (bepantoldherma)
- 3 colheres de sopa de albumina em pó (encontrada facilmente em lojas de suplementos para atletas ou em drogarias especializadas em suplementação)
- 1 colher de sopa de mel puro de abelhas (tipo silvestre)
- 100 ml de leite integral de boa qualidade
Modo de Preparo do creme alisante natural para cabelo
Para fazer o creme alisante natural misture todos os ingredientes acima em um potinho plástico com uma colher
plástica ou de pau até obter uma mistura homogênea.
Modo de aplicar o alisante natural – Passo a passo
1 – Inicialmente lave os cabelos com xampu 2 vezes;
2 – Em seguida retire o excesso da água com uma toalha;
3 – Agora passe o alisante natural nos fios mecha por mecha;
4 – Em seguida deixe agir o creme alisantenatural para
cabelos por 1 hora;
5 – Depois lave os cabelos com água em abundância;
6 – Após enxaguar os cabelos, aplique o condicionador
nos fios e deixe agir por 4 minutos para selar as cutículas.
NOTA: Este alisamento caseiro pode ser feito uma vez
por semana .
Bom meninas tenho certeza que mais uma vez vocês vão
gostar do resultado desse tratamento capilar , que além de
deixar os cabelos naturalmente lisos ainda vai tratar os fios.

Fofura

Casamento
Como o amor é o sentimento mais belo, o simpático casal Rutinha e Pedrinho, se uniram em matrimônio, dia 11 último.
Vindos do Rio de Janeiro, eles escolheram São
Lourenço pra residir e concretizar este grande sonho, provando que o amor
existe. Parabéns ao casal,
e que Deus abençoe esta grande felicidade!!!

Anuncie
aqui!!!
9983-1054
55

DÉBORA CENTI

3332-8484

Miguel da Cunha Gonzaga, lindo e risonho, completou no
último dia 22/03, três meses. Seus pais Talita da Cunha Lopes
e José Rodrigo Gonzaga e suas irmãzinhas Tayla da Cunha Gonzaga e Kyara da Cunha Gonzaga estão radiantes. Parabéns!!!
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Empresários se mobilizam para Curso de Gestão Comercial da
ampliar atuação do Convention Faculdade Victor Hugo tem início
com orientação para o mercado

Empresários de São Lourenço, em sua maioria comerciantes e lojistas, estão mobilizados para ampliar a atuação do São Lourenço Convention e Visitors Bureau (SLCVB). Na sexta-feira (11), eles
se reuniram com o prefeito
municipal para definir o local
do escritório-sede e discutir
futuras ações em parceria com
a administração pública.

O prefeito propôs ao grupo a elaboração de um projeto para que o SLCVB ocupe a área do estacionamento do Parque das Águas, ao
lado da Praça João Lage. A
ideia é solicitar a aprovação
do Legislativo para a cessão
do espaço, firmando uma parceria com a entidade para a
prestação de serviços públicos. Após legalizada a ces-

são, o Convention fará melhorias no local e instalará sua
sede, provavelmente em um
vagão de trem que funcionará como escritório temático.
De acordo com o debatido na
reunião, o projeto não comprometerá o espaço, que poderá continuar como estacionamento e servindo para a
realização de eventos artísticos, culturais e sociais.

Deputado Ulisses Gomes
visita o Hospital São Lourenço

O deputado estadual pelo
PT, Ulisses Gomes, esteve visitando o Hospital de São Lourenço na tarde deste sábado
(12/04).UlissesGomeschegou
por volta das 17:30hs e foi recebido pelo provedor Dr. Gabriel Dias Pereira e pela diretora financeira Dra. Heloísa.
Na oportunidade, Dr. Gabriel e Dra. Heloísa explicaram a situação financeira do
hospital e fizeram alguns pedidos, eles também explicaram a importância que o Hospital de são Lourenço tem
para toda a região.

Após o encontro que aconteceu na sala de reuniões do
hospital, o deputado andou
por toda a instituição para
conhecer melhor a estrutura da unidade hospitalar.
“No encontro hoje com o
dr. Gabriel e dra. Heloísa foi
possível conhecer um pouco
mais das dificuldades que o
hospital tem enfrentado na
burocracia dos programas que
o governo tem apresentado.
Já em parceria com o deputado Odair Cunha, já tivemos
no Ministério da Saúde na
tentativa de agilizar algumas

ações, a primeira delas é o
teto do hospital, sabemos q
o hospital atende além do teto que tem e isso demanda
recursos extras, que obviamente geram dificuldades na
receita, nos próximos dias tentaremos solucionar essa demanda”, disse o deputado Ulisses. Durante a visita ao hospital, o deputado Ulisses esteve acompanhado do presidente do PT local Elizote,
membros da diretoria do partido e militantes, entre eles,
Dr. José Celso Garcia e Gustavo do Açougue Brasília.

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

- Pretendem se casar:

000547 - FÁBIO SAMUEL ALVES, solteiro, maior, recepcionista, natural de Delfim Moreira-MG,
residência Rua Francisco Isodoro, 22, São Lourenço-MG, filho de ANTONIO ILDEFONSO ALVES e
MARIA TEREZINHA ALVES; e DEBORA DE JESUS CANDIDO, divorciada, maior, vendedora, natural
de São Lourenço-MG, residência Rua José Maria, 119, São Lourenço-MG, filha de LOURENÇO
FRANCISCO CANDIDO e MANUELA RUFINA DE JESUS;
000548 - DANIEL PEREIRA GONÇALVES, solteiro, maior, SERVENTE, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência , São Lourenço-MG, filho de HELIO LUIZ GONÇALVES e MARISA PEREIRA GONÇALVES; e LETICIA PEREIRA, solteira, maior, AJUDANTE DE COZINHA, natural de SÃO LOURENÇO-MG,
residência , São Lourenço-MG, filha de ANTONIO PEREIRA e BENEDITA DE OLIVEIRA PEREIRA;
000550 - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MENDES, solteiro, maior, advogado, natural de São
Lourenço-MG, residência Rua dos Andradas, 356, São Lourenço-MG, filho de BERNARDINO SOARES MENDES e TEREZINHA DOS SANTOS MENDES; e ANA BEATRIZ LOURENÇO MACEDO, solteira,
maior, cirurgiã dentista, natural de São Lourenço-MG, residência Alameda Monteiro Lobato, 1110,
São Lourenço-MG, filha de WANDER MARQUES DE MACEDO e MARIA TERESA SARAIVA LOURENÇO MACEDO;
000549 - JHONATAN WELLINGTON DE BRITO, solteiro, maior, ajudante de mecânico, natural de
São Lourenço-MG, residência Av. das Manacas, 105, São Lourenço-MG, filho de e IVANETE IRENE DE BRITO; e HAYARA RODRIGUES DA SILVA, solteira, maior, do lar, natural de São Lourenço-MG, residência Av. das Manacas, 105, São Lourenço-MG, filha de ROBERTO CARLOS DA SILVA e
MIRIAM RODRIGUES DE CASTRO SILVA;

O curso de gestão comercial da Faculdade Victor Hugo, que tem a duração de apenas 2 (dois) anos, com aulas
todas as noites vem trazendo aos alunos uma relação direta da teoria com a prática.
Segundo o Prof. Diogo C.
Junqueira, Coordenador do
Curso, “a matriz curricular
destaca-se por disciplinas
com enfoque muito atual,
tais como: gestão de estoques, gestão de vendas, gestão de pós-vendas, negociação comercial, gestão de pessoas, comportamento do consumidor, pesquisa de mercado, entre outras”.
Composto por um corpo
docente com sólida forma-

ção teórica e elevada experiência prática, o curso permite imediata aplicação dos
conceitos vistos em sala de
aula nos estabelecimentos
em que os alunos atuam:
“Estou sentindo que à medida que vou crescendo no
curso, vou crescendo no meu
negócio! Vejo conceitos aqui
em um dia e consigo aplicar
no dia seguinte na minha empresa!” afirma Taynah Fernandes Piantino, proprietária da Loja Fleur de Lys de bolsas e produtos em couro.
“Fiquei 20 anos parado,
sem estudar! Voltar a um ambiente de troca de informações, onde posso refletir sobre o meu negócio e trocar

experiências com os colegas,
é muito enriquecedor e instigante!” declara Jorge Israel do Nascimento da Empresa Frios Máquinas e Equipamentos Industriais.
Conforme Diogo diz, o “
entusiasmo com o Curso está tão intenso, que nossos
alunos já estão recomendando-o e a procura por novos
alunos para os semestres seguintes já está ocorrendo!
Para a Prof. Leila R. Direzenchi (Diretora Pedagógica da FVH) “a proposta da
Faculdade é diferenciada, o
curso é inovador e os resultados para o mercado de São
Lourenço e região, possuem
um forte apelo comercial!
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