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Saúde convoca centenas de
pessoas ao mesmo tempo

A Secretaria de Saúde de São Lourenço convocou centenas de pessoas para marcar exames no mesmo dia. O resultado foi uma imensa fila que se formou em frente à Policlínica. Desde a madrugada
do dia 17/02 para o dia 18/02, logo de manhãzinha, já era possível observar a imensa fila, todos à espera de marcação de exames. (pág 04)

Erro

Lixo

Lixão a céu aberto
começa a se
formar na Ilha
Antônio Dutra

Nossa redação já vem recebendo, desde antes do carnaval, diversas reclamações sobre um lixão a
céu aberto que vem se formando
na entrada dos fundos da Ilha Antônio Dutra. (pág 07)

Trabalhador
morre vítima de
atropelamento

O Corpo de Bombeiros de São
Lourenço foi acionado por volta das
09h30m da manhã desta quinta-feira (21/02) para prestar socorro a um
homem de 25 anos, que teria acabado de ser atropelado... (pág 07)

PM de Itajubá
O Secretário de Esportes
de Caxambu levará esportes surpreende assaltantes
para a APAE da cidade (pág 09) de caixa eletrônico (pág 06)

São Lourenço
sediou reunião
do IGESP

Realizou-se no dia 20 de fevereiro, às 08:00 horas, na sede do
1º Pelotão PM, na cidade de São
Lourenço, uma reunião para discussão e avaliação das ações desenvolvidas pelas AISP... (pág 09)
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EDITORIAL
A blogueira cubana
Yoani Sánchez ganhou
fama internacional ao
publicar na internet
denúncias sobre violações de direitos humanos e críticas ao governo de seu país, que
passou a lhe negar permissão para viagens
ao exterior.
A visita de Sánchez
ao Brasil, enfim autorizada, despertou a fúria de setores da esquerda local. Os mais
sectários chegam a ver
nela uma ameaça ao
que resta do regime
cubano, a ponto de se
sentirem compelidos
a tentar calá-la com
manifestações de truculência.
A revolução cubana
incendiou a imaginação de intelectuais de
esquerda na América
Latina, a partir dos anos
1960, com suas con-

quistas sociais e seu
antiamericanismo. Caiu
nos braços da antiga
União Soviética e se
tornou uma ditadura,
capitaneada durante
meio século por Fidel
Castro.
Com a “débâcle” soviética, duas décadas
depois, a ilha, submetida a bloqueio comercial dos EUA, perdeu
os subsídios que a sustentavam. Mergulhou
em grave crise.
Yoani Sánchez chegou à idade adulta nesse período do regime
castrista, que passou
a conjugar a penúria
material com o tradicional cardápio de repressão às liberdades,
controle estatal da imprensa e perseguição
a dissidentes.
Depois do declínio
físico de Fidel e da
transferência de po-

MARIANA DUTRA
Coluna da Mari

Ficar X Namorar
Na adolescência é comum surgirem algumas dúvidas, uma delas é a diferença entre namorar e ficar. E
é por isso que viemos aqui para perguntar: Você sabe as diferenças?
Se não irei explicar e acredite, é muito simples!
// Ficar
O termo “FICAR” é quando você está com uma pessoa sem compromisso, normalmente o tempo vai de
dias ou até semanas e não acontece nada além de
beijos e abraços, algo sem se apegar ou seja apenas
curtir. Lugares mais fáceis para que as pessoas fiquem,
é na escola, baladas, praia e etc..
A maioria dos meninos não falam “fiquei com aquela menina” usam o termo “peguei” que particularmente acho horrível..
// Namorar
Já o namoro é um compromisso mais sério, com
mais obrigações, ou seja, algo mais “radical” e responsável, querendo ou não, pode se tornar um relacionamento longo de até mesmo anos, além de envolver muito mais coisas juntos, como viagens, passeios e até mesmo a visita na casa dos pais. Após o
namoro seu comportamento muda! Você começa a
se importar mais com seu/sua namorado(a), ele conhece mais a sua família e passa a ser conhecidos como namorados pelos amigos.
E assim gera uma “corrente” de relacionamentos.
A ficada, o namoro, o noivado e enfim o casamento!
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A visita da blogueira
der para seu irmão
Raúl Castro, Cuba se
viu forçada a iniciar
um processo de abertura política e econômica, que ora avança
de forma lenta.
Foi nesse contexto
que a viagem de Sánchez --aliás, quase desconhecida em seu próprio país-- atraiu tantas atenções. Ao reconhecer-lhe, enfim, o
direito de ir e vir, a ditadura castrista parece agora engajada num
esforço frenético de
contrapropaganda.
Estranha que o governo brasileiro --como sugere a presença de um funcionário
da Presidência em reunião na Embaixada de
Cuba-- se preste a ser
associado com uma
patética operação para atacar a imagem da
visitante e intimidá-la.

Já houve, porém, precedente. Em 2007, o
Brasil entregou ao regime dos irmãos Castro dois atletas que desertaram da delegação
cubana nos Jogos Pan-Americanos do Rio.
Aqui, ao contrário de
Cuba, vive-se numa
democracia. Todos são
livres para viajar e opinar. Ninguém é obrigado a gostar de Yoani Sánchez nem de Fidel Castro.
Tais liberdades, no
entanto, não autorizam
o show de intolerância encenado em Feira de Santana (BA). Militantes do PT e do PC
do B têm o direito de
protestar contra aquela que erigiram em esbirro do imperialismo,
mas não de impedir a
blogueira de falar nem
de pôr em risco sua integridade física.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Consagração a Nossa Senhora
Quando Nossa Senhora apareceu na Cova da Iria, em Fátima, no ano de 1917, aos pastores Lúcia, Francisca e Jacinto, pediu a Consagração a seu
Coração Imaculado. Entre muitas mensagens transmitidas,
Nossa Senhora disse-lhes: “O
meu Coração Imaculado será
o vosso refúgio e o caminho
que vos conduzirá a Deus” e
também: “Por fim o meu Coração Imaculado triunfará”.
Entre as várias fórmulas de
Consagração ao Imaculado Coração de Maria, selecionei uma
que faço diariamente e que desejo torná-la conhecida de todos os devotos de Nossa Senhora para que possam entregar-se
confiantes aos seus cuidados,
abandonando-se inteiramente
ao seu Coração Imaculado.
Refúgio ao coração Imaculado de Maria
Mãe Santíssima:
Revisto-me de vosso Coração Imaculado. Nele me refugio e dele não sairei nunca
mais, enquanto durar a minha
vida. Peço-vos me concedais
esta graça Senhora Minha, e
não permitais que, com o passar do tempo, eu me esqueça desse propósito e dessa minha vontade irrevogável.

Abrigado, pois, no vosso Coração Imaculado e Santíssimo,
quero obter vossa fortaleza
para colocar-me inteiramente a vosso serviço, como escravo, pronto a atender aos
vossos mínimos desejos.
Entro para o vosso Coração,
minha Mãe, completamente
desapegado das coisas e das
criaturas que poderiam ser ilusoriamente o meu apoio.
Somente em vós e em vosso filho Jesus eu quero confiar e entregar-vos meu corpo
e minha alma, o meu entendimento e todas as faculdades que meu ser possui.
Tomai posse de mim, querida Mãe e como propriedade
vossa recuso-me a decidir por
mim mesmo, o que devo pensar, falar, agir, escrever, calar.
Só quero a glória de Deus e
a vossa e, por isso, disponde
de mim a vosso bel prazer.
Uma coisa só vos peço, Mãe:
tirai-me a liberdade de ofender a Deus e a vós, e que eu
viva cada momento de minha
vida, para vos dar prazer e alegrar o vosso Coração e o de
vosso filho Jesus.
Do filho refugiado em vosso Coração Imaculado.
Nome e data.

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

Disfarces…
Quando Deus veio ao mundo, em forma de ser humano, esperava-se um Messias muito diferente da pessoa do Cristo…talvez alguém
mais requintado, mais “nobre”, de “sangue azul” nascido num suntuoso palácio,
cercado de escravos e regalias. Entretanto, contrariando todas as aparências,
Ele nasceu no meio dos animais, de um homem e uma
mulher simples e humildes,
sem uma “estrela” na testa, sem um crachá pendurado dizendo: Eu sou o Filho de Deus. E nós: será
que estamos atentos aos
vários disfarces que Jesus
continua usando para nos
surpreender?
Muitasvezes,vivenciamos
situações aparentemente
desesperadoras, onde parece que tudo está perdido.
Sentimos medo, impotência e até mesmo revolta. No
entanto, ao experimentarmos depositar todas as aflições no colo do Cristo, dividindo com Ele nossas do-

res, o fardo torna-se mais
suave e conseguimos vislumbrar Sua Presença na
mais cruel circunstância, a
transformar a tempestade
em bonança, as trevas em
luz. Sob a pele de um lobo,
ousemos buscar e encontrar um cordeiro. Por trás
de nossas lágrimas, experimentemosapurificação.Em
cada morte, saibamos acolher a vida nova que surge,
com possibilidade de mudança e crescimento.
O que queremos ver é
muito diferente daquilo
que podemos enxergar.
Que tal encararmos as pessoas e os acontecimentos
com os olhos da fé e do
amor? Não façamos como
aquele povo que crucificou o Rei dos Reis somente porque Ele não correspondia a imagem pré estabelecida a seu respeito.
Não rotulemos nada nem
ninguém. Permitamos que
tudo nos seja revelado a
seu tempo. Ousemos avançar além dos disfarces…

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Apresente o seu
impossível ao Senhor
Qual é o seu impossível? Uma doença? Uma
deficiência física? Algum alcoólatra na família?
Desemprego? Seja o que for Jesus se compadece de você. Ele é o primeiro a estar junto do Pai
para derramar bênçãos sobre sua vida.
Aproxime-se de Jesus e pela fé apresente o
seu impossível a Ele e creia que Ele virá em seu
socorro. Creia que Ele fará o melhor acontecer.
“Tudo é possível para quem crê” (Mc 9,23).
Jesus sofreu com aquele leproso, com a situação da sua alma, pois sabia que aquele homem era rejeitado pela sociedade, excluído
por representar um “perigo” para ela. Por isso, quando nos apresentamos ao Senhor, como aquele enfermo [leproso], com confiança, o problema não é mais só nosso, é também de Jesus.
Cristo está comprando o nosso problema,
advogando a nossa causa. Creia! Ele é o Deus
do impossível!
Deus o abençoe!
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ENTREVISTA
lação como um todo.

Daniela, como começou seus estudos e interesse por essa área de conhecimento (sexologia)?
Abri uma loja de lingerie
em 2006 no Rio de Janeiro e
neste meio tempo comecei
a vender artigos eróticos e
conforme os clientes foram
querendo explicações, percebi a necessidade de me especializar no estudo da sexologia com cursos da área.
Como é o seu trabalho?
Atendo somente mulheres
por escolha ética e para manter a seriedade do ramo. As
pessoas explicam o problema e tento solucionar e aconselhar juntamente com fornecimento dos produtos. Não
é tratamento terapêutico com
várias consultas e nem trato de disfunções orgânicas.
Procuro ir logo ao ponto dando soluções práticas além de
aconselhar às clientes. E sobre os casais, ajudo a melhorar a relação íntima agregando muitas coisas à vida sexual deles, melhorando a re-

Qual a principal dificuldade ou problema sexual enfrentado pelas pessoas?
O maior problema que eu
vejo é em relação à diversidade de expectativas entre
os sexos. O que causa quebra da atração sexual em médio e longo prazo. Basicamente para o homem, ele expressa o seu amor e carinho fazendo sexo, pedem desculpa fazendo sexo, ele ta alegre, quer sexo e por sua vez,
a mulher espera carinhos e
conversas. E com essa situação de desencontro, com o
tempo o relacionamento tende a esfriar. No caso em que
ocorrem traições, é por que
houve comodismo de ambas
as partes. Eles podem entrar
em uma zona de conforto e
comodismo muito grande.
Além disso, a mulher tem ciclos de excitação e nesse tempo de recusa o homem pode deixar de procurar e assim formam-se círculos viciosos de recusa e procura. Assim, na insatisfação pode
ocorrer a traição.
Qual a importância
do sexo dentro de um relacionamento?
É a base de uma vida saudável e afetiva. Se o ato sexual vai bem o resto flui melhor. A qualidade na vida íntima é melhor que a quantidade. O fato de praticar 2 vezes por mês, mas satisfatoriamente para ambos, mui-
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Daniela Ferrer

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

Orientadora Sexual, formada em
Marketing e cursando Educação Física

tas vezes é melhor que várias vezes na semana. O correto seria ambos deixarem
claros o que gostam e o que
esperam do outro. Com a rotina, o ponto positivo é que
eles conhecem o corpo um
do outro, o que tenderia a
evolução, mas o que acontece na maioria das vezes é
o contrário. Daí a ajuda externa é importante nesses
casos. Com bom sexo no casamento, o casal fica mais feliz, mais amável, mais parceiro, mais fiel.

O que pode ser feito
para melhorar a vida sexual?
Diálogos,saídasdecasa,quebrar a rotina do sexo, criatividade, jantares, lingeries, produtos eróticos, mudança de
atividades,trabalharaauto-estima de várias maneiras, etc.
Como o uso de objetos ou artifícios pode ajudar
e incrementar a vida sexual?
Pelo simples fato de ser novidade. Isso tudo cria um vínculo de fidelidade de um para o outro, pois não se vai
procurar novidade fora sendo que pode ter novidade
dentro do relacionamento.
A rotina é saudável quando
se é muito cabeça e entende muitas coisas sobre o tempo do outro, como conversar e resolver situações. Mas
permanecer nessa rotina,
quando se vê destrutiva, provoca algo negativo, deve-se
sair dela. A traição pode se
dizer que é sempre por cau-

sa de descompassos sexuais
do casal, de alguma maneira. Mas existe a exceção que
é a pessoa que tem compulsão sexual, nada basta, nada é demais para essas pessoas. Daí é o caso de procurar auxilio médico ou de psicólogos especializados em
sexologia e terapia de casais.
Uma dica é o filme “Um divã para dois”, lançamento.
As pessoas ainda têm
muita reserva em procurar
ajuda sobre esses assuntos?
Como você percebe isso?
Sim, há muitos tabus na
sociedade. Exemplos são a
vergonha, medo e constrangimento de falar sobre sexo.
E a população aumenta e nasce a cada dia, todos fazem e
cada dia mais cedo e sem
pensar muito sobre. Ninguém
tem vergonha de fazer, mas
tem de falar. Daí o que acontece é excesso de prática e
falta de qualidade. Tudo evolui, o sexo também deve, é
orgânico sua necessidade e
é necessário para se ter uma
vida prazerosa e feliz.
Considerações finais:
Obrigado ao São Lourenço Jornal por abrir um espaço para abordar esse assunto tão importante. Em breve estarei na Rádio Alternativa, no Plantão da Cidade,
não percam. E quem quiser
entrar em contato, atendo
pelo tel.: (35) 8852-3456 ou
pelo email: danielajferrer@
hotmail.com

Diretora da Vitrine da Dança recebe prêmio
da Associação Comercial e Empresarial

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

EXPEDIENTE

A diretora da Vitrine da
Dança, Deise Dutra, foi escolhida pela Associação Comercial e Empresarial (ACE),
de São Lourenço, para receber o Prêmio Mulher Empreendedora. A premiação será entregue em evento realizado no próximo dia 08 de
março, sexta-feira, no salão
de festas da Igreja Matriz, às
18h 45 min.
O objetivo da premiação,
também alusiva ao Dia Internacional da Mulher, é reconhecer mulheres de São Lourenço e região que iniciaram
seu próprio negócio ou negócio coletivo e obtiveram
sucesso. Geraram empregos
e renda, além de contribuir
para o desenvolvimento local e regional. Também são
considerados os empreendimentos em favor do desenvolvimento social, buscando
a assistência coletiva em al-

gumas áreas.
O motivo da homenagem
são os 25 anos de fundação
da escola de dança Vitrine
da Dança, completados em
2013. “Esse reconhecimento nos deixam muito satisfeitos. Mostra o empenho e
a seriedade do nosso trabalho, além da credibilidade
que conseguimos conquistar
junto à população de São Lourenço e região”, disse Deise
Dutra.
Para a diretora, o momento também é de agradecimento. “Se não fossem a dedicação dos alunos, a confiança dos pais, o empenho
da minha equipe de professores e profissionais que estão conosco a cada ano no
Festival Águas das Gerais e
do público que nos acompanha, não teríamos chegado
até aqui”, declarou.
“Os meus agradecimentos

também vão para a minha
família e que sempre me
apoiou incondicionalmente.
Ela tem uma parcela de responsabilidade muito grande
nessa caminhada”, completou a diretora.
Semana da Mulher
A premiação faz parte da
programação de eventos da
Câmara da Mulher, vinculada a ACE, na Semana da Mulher. “A finalidade do Prêmio
é o reconhecimento e gratidão pela ajuda na edificação
da história contemporânea
de nossa cidade e região. Serão oito homenageadas. Foram escolhidas para receber
o prêmio as mulheres empreendedoras individuais ou
dona de empresa de micro,
médio ou grande porte, bem
como as fundadoras, colaboradoras ou presidentes de
associações, entidades assistenciais, cooperativas de tra-

balho, negócios, cujo empreendimento já tenha se consolidado como negócio”, disse Liana Barbosa, empresária e presidente da Câmara
da Mulher.
A Semana da Mulher também inclui palestras e apresentações de mulheres em
destaque na sociedade, que
serão realizadas no auditório
do Colégio Laser, unidade da
Avenida Antônio Junqueira
de Souza, às 19 horas.
5 de março
Tereza Cristina Sousa Gomes (Consultora) – “Felizdavida.com: Atitudes que transformam”
6 de março
Mariela Parolini (Jornalista de Araxá)– “Como se expressa a Mulher de Sucesso”
7 de março
Major Rejane Maria Gontijo (Psicóloga da PM) - “Tenho
uma história para contar”

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo, Departamento administrativo: Flávio
Augusto de Paula Dutra, Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra, Assessor Jurídico: Leandro Scatolino de Souza.
Colaboradores: Vera M. Gannam de Castro, Hilda Pinelli, Simone Gannam L. Ribeiro, Izidoro Sant`Angelo Filho, 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.
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A Quaresma que não
assombra, mas configura.
Há alguns anospouca
gente conhecia ou usava a palavra: configurar.
Hoje em dia já se usa
bem mais este termo.
Muitos adultos, jovens
e até adolescentes que
lidam com computador
já ouviram falar em:configurar
a página ou reconfigurar o computador, em
configuração do sistema
ou de roteador etc. Sabemos então que configurar tem a ver com
corrigir, colocar do jeito certo, fazer algo ficar
igual a certo modelo. O
verbo configurar é formado da junção de duas palavras: com + figura. Seria o mesmo que:fazer
algo ficar “com” a mesma “figura” que outra,
com o mesmo aspecto
ou com a mesma forma.
As diversas religiões,
as variadas igrejas cristãs e a igreja católica em
particular, no fundo,sempre
procuraram dar ao ser
humano uma formação
que o ajudasse a ser uma
pessoa melhor, mais feliz e mais bondosa. Muitos instrumentos, práticas e ritos visam justamente auxiliar no crescimento do ser humano em tal sentido. Um
tempo especial para essa formação e esse crescimento é o que chamamos de Quaresma. Ocasião que para muitos era
tida como sombria, como dias de assombra-

ções e fantasmas. Graças
a Deus essa concepção
errada de quaresma já
nem existe muito em nosso meio. Temos que entender que um dos principais objetivos deste tempo é ser um momento de
nos “reconfigurar”.
Nestes quarenta dias
que antecedem a celebração da Páscoa de Cristo, a quaresmavisa fazer
com que a páscoa (passagem da morte para a
vida) também aconteça
conosco. A Páscoa acontece em nós quando ficamos parecidos com
Cristo. Paraisso existem
os exercícios quaresmais,
que são: penitência ou
jejum, caridade ou justiça e oração. Esses exercícios vão configurando-nos ao próprio Cristo.
Ao fazê-los vamos ficando com o mesmo aspecto de Jesus e com Ele venceremos as tentações,
as dificuldades, os problemas e as maldades do
mundo. Em contrapartida, nos tornaremos mais
tranquilos, mais amáveis
e mais felizes como Ele.
Se um computador, mesmo depois de configurado, pode um dia ter
fim e ir para o lixo, nós
não: depois de configurados ao Cristo, não morreremos mais, pois se
Cristo ressuscitou e viveeternamente, também
nós recebemos d’Ele a
vida eterna.

M U T I R Ã OD E P A D R E S
PARA CONFISSÕES
Dia 05/03, às 19h, na paróquia S. Trindade (Federal)
Dia 06/03, às 19h, na paróquia S. Lourenço (Centro)
Dia 08/03, às 19h, na paróquia S. Pedro e S. Paulo (Carioca)

CLASSIFICADOS
OPORTUNIDADE DE EMPREGO. VAGA PARA VENDEDORA
EM LOJA. INTERESSADAS DEIXAR CURRICULO NO SHOPING
ANTÔNIO DUTRA - LOJA 10

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: sljornal@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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Erro grotesco na saúde
A Secretaria de Saúde de
São Lourenço convocou centenas de pessoas para marcar exames no mesmo dia.
O resultado foi uma imensa
fila que se formou em frente à Policlínica. Desde a madrugada do dia 17/02 para
o dia 18/02, logo de manhãzinha, já era possível observar a imensa fila, todos à espera de marcação de exames.
O vereador Ricardo Enfermeiro estava no local e falou com nossa reportagem.
“Ainda não sabem se as pessoas na fila conseguirão marcar uma consulta, mas todos
serão atendidos”, disse o funcionário da Saúde e vereador, Ricardo de Mattos.
Era muita gente na fila, debaixo do sol forte e muitos
sem alimentação. Várias pessoas que estavam na fila se
revoltaram, até que, em certo momento, alguns mais
exaltados davam a entender
que começariam uma quebradeira generalizada, mas
a Polícia Militar estava presente e conseguiu conter os
mais afoitos.
Na verdade, o que acon-

Falha

teceu foi uma falha grotesca da Policlínica Municipal,
pois poderia muito bem distribuir a marcação de exames durante toda a semana.
Segundo informações obtidas pela nossa reportagem

com as pessoas que estavam
na fila da Policlínica, todos
que precisavam marcar algum tipo de exame durante
o mês passado, foram orientados a comparecer na Policlínica Municipal na manhã

do dia 18/02 e deu nisto: Uma
fila enorme, jamais vista na
Policlínica de São Lourenço.
No momento que nossa reportagem chegou até o local, existiam aproximadamente 300 pessoas na fila.

Unimed trabalha prevenção à AIDS no carnaval
Não somente a AIDS, mas
diversas Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) foram
temas abordados durante a
campanha de carnaval da Unimed Circuito das Águas, com
o objetivo de combater o crescimento da incidência de DSTs
na região, principalmente entre os jovens.
A campanha foi iniciada na
terça-feira, 05/02, com uma
palestra do Dr. Fabricio Dionello, coordenador entre 2007
e 2011do SAE - Serviço de
Assistência Especializada em
HIV, AIDS e Hepatites virais
do município de São Lourenço. A palestra foi realizada
para colaboradores da Unimed no Centro de Treinamento e Educação Corporativa.
Dr. Fabricio alertou para a importância da prevenção, apresentando as consequências
desastrosas para a saúde do
homem e da mulher infectados com qualquer DST. No
caso da AIDS, o médico falou sobre o atual cenário da
doença, que pode se manter silenciosa por muitos
anos, o que não impede a
transmissão do vírus HIV. Segundo Dr. Fabrício, hoje é
muito fácil fazer gratuitamente os exames que detectam essas doenças peloSUS, no próprio Serviço da
Secretaria de Saúde de São
Lourenço (SAE). No entanto, por vergonha ou medo,
muitos não fazem os testes.
O uso do preservativo no ato
sexual, avisa o médico, torna-se, por isso, ainda mais
importante para garantir segurança e saúde.
Falar sobre este assunto

Saúde

nas escolas, para o público
adolescente, foi outra estratégia da campanha para alertar o público jovem sobre os
perigos do sexo sem proteção. Na quarta e quinta-feiras, a equipe do Espaço Saúde Unimed ministrou palestras na Escola Estadual Manoel Dias Ferraz, para as turmas do último ano do Ensino Fundamental e os três
anos do Ensino Médio.
A Psicóloga Janaina Silva
e a Enfermeira Tássia Lopes
falaram para as meninas. Já
os meninos assistiram à palestra ministrada pelo Dr. Rony
Vilas Boas, Coordenador do
Espaço Saúde Unimed e os
educadores físicos Cristiano
Soarese JhacksonFurlani.O
tema não é novidade. Ape-

nas 11,64% dos estudantes
afirmaram não conhecer o
assunto DST/AIDS. Mas as
perguntas ao final das palestras demonstraram a curiosidade dos jovens, assim como mitos ainda existentes
e as barreiras para enfrentar a questão. “Muitos jovens não encontram espaço dentro de casa para conversar com os pais sobre sexo, mas a família pode ser
a maior aliada do jovem na
promoção de sua saúde nesta fase da vida”, diz a Psicóloga Janaína.
Na sexta-feira de carnaval,
o público abordado foi a comunidade em geral, moradores e turistas que passavam o carnaval em São Lourenço. Além de divulgar a pre-

venção à AIDS/DST através
de folhetos, a equipe do Espaço Saúde distribuiu preservativos no calçadão, cedidos pela Secretaria Municipal de Saúde. O público
abordado afirmou já conhecer o assunto, mas a timidez
em aceitar o preservativo ainda foi notada, em todas as
faixas etárias abordadas.
Depois de tanta informação sobre saúde, no final de
semana foi hora de praticar
de forma saudável a alegria
do carnaval. O Bloco da Saúde, formado por clientes e
colaboradores da Unimed,
desfilou pelo centro da cidade na noite de sábado, acompanhado por bateria e carro de som e com direito a
abadá e porta-bandeira.

DRA. FLÁVIA LARANJEIRA CARDOSO
Especialista em Periodontia

saúde
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PM de Itajubá surpreende
assaltantes de caixa eletrônico
Onze homens acabaram
presos pela Polícia Militar de
Itajubá, nesta quarta-feira
(19/02), depois de serem flagrados com produtos explosivos e detonadores. A suspeita é de que eles usariam
o material para explodir caixas eletrônicos no Sul de Minas. Após uma denúncia anônima, a polícia encontrou 4
homens em dois veículos próximos a um posto de combustíveis no bairro Vila Varginha. Eles tentaram fugir,
mas foram pegos por policiais que estavam em outra
viatura. A PM encontrou no
celular de um dos suspeitos
a pista para chegar ao bairro Bahamas, onde encontraram outros dois homens. Com
eles estavam 4 bisnagas contendo explosivo TNT tipo Dinamite, 3 estopins com espoletas detonados e 1 balança de precisão.
Os autores que têm entre
18 e 32 e seriam de São José dos campos e Itajubá, foram levados para a Delegacia de Polícia.

BETO BACHA

Giro Esportivo

VALEU RUBRO NEGRO DJALMA

Prisão

A equipe do Santo Amaro era mesmo versátil nas escalações, cada foto “figurinhas carimbadas” diferentes. Nesta do ano de 1971: Quinzinho Pio, Chiquinho Abílio, o zagueiro Nardo, Natal, o goleiro do toldo Gilmar, Zé Paulo, o
cara do 1º gol do Fut Master do Carnaval Renatão, outro
goleiro Dimas, Tinteiro, Oreco, Márcio Cabizuca e Bigode.
Agachados estão o contador no estilo ator Tom Cruz, Dirceu, olha o cabelinho do Djalma, Serginho Dantas, Wilson,
Guinho e Toninho Saci (garotão).
SERÁ?

Polícia do Meio Ambiente apreende lenha
Aquisição/armazenamento de produto originário da
Flora Nativa sem documentação ambiental gera autuação para comerciante.
Em 20/02, no município de
BAEPENDI/MG, a Polícia Mi-

litar de Meio Ambiente, com
sede em São Lourenço, em
ato de fiscalização, deparou
com o armazenamento de 10
estéreos de lenha nativa depositados no pátio de um estabelecimento comercial na

margem da Rodovia BR-267.
Em ato contínuo, os militares solicitaram do proprietário, Sr. P.A.R, de 38 anos,
a nota fiscal juntamente com
documento autorizativo de
natureza ambiental que aco-

bertasse o citado produto
florestal. A equipe de policiais militares foi então informada pelo proprietário
que não possuía os referidos
documentos. Do exposto e
com base no inciso II do artigo 53 da Lei Estadual 14.309/02,
foi lavrado auto de infração
ambiental de nº 118715/2013,
do SISEMA/MG, sendo arbitrada multa administrativa
no valor de R$ 799,00 e ficando o material apreendido no local sob responsabilidade fiel do autuado nos
termos do artigo 56 inciso IV
do Decreto Estadual 44.844
de 2008. Em tese, receber,
adquirir, ter em depósito,
transportar produto de origem vegetal, sem licença válida para todo tempo da viagem ou do armazenamento
outorgada pela autoridade
competente, constitui-se como sendo CRIME AMBIENTAL, tipificado pelo artigo 46
da Lei 9.605/98. Foi registrado BO nº 80.318/2013, endereçado à Delegacia de Polícia Civil de Baependi/MG.
A PM Ambiental ADVERTE: Aquele que pratica os atos
acima descritos está contribuindo para a degradação da
qualidade natural de vida dos
seres vivos. Seja você um preservador da natureza para
garantir uma qualidade de
vida essencial para as presentes e futuras gerações.
DENUNCIE: (35) 3331-6137

55

O amigo Izidoro Santangelo garantiu que este time de
futsal era imbatível na Quadra do Colégio das Irmãs. Tudo
indica que foram campeões caseiros, não tenho dados nem
números de títulos fora do alçapão do “Coleginho”. Na foto o saudoso Sr. Rubens Aleixo, João César Papagaio, Fernando Póvoa, Carlos Murilo, Izidoro e Odilon.
SÓ ALEGRIA

O Juiz Dr. Fernando Catapano (Tanque) participando do
Fut Master com o Presidente do Supremo Tribunal, Ministro Joaquim Barbosa. Muita alegria, descontração e brincadeiras a parte com amizade garantida por muitos anos
de convívio nos próximos encontros de futebol dos véinhos
no carnaval de São Lourenço.
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Lixão a céu aberto começa a se formar na
entrada dos fundos da Ilha Antônio Dutra
Nossa redação já vem recebendo, desde antes do carnaval, diversas reclamações
sobre um lixão a céu aberto
que vem se formando na entrada dos fundos da Ilha Antônio Dutra.
O local fica a menos de 100
metros da Escola Municipal
Ida Mascarenhas Lage (Marajoara). Por lá, todos os dias,
circulam várias pessoas a caminho do trabalho, além de
várias crianças, professoras
e mães de alunos a caminho
do colégio.
Nossa reportagem esteve
no local na tarde desta terça-feira (29/02) e lá, constatamos diversos tipos de lixo.
Tinha sofás, aparelhos de TV
e vários outros.
De acordo com vizinhos,
este lixo todo está sendo despejado constantemente por
caminhonetes particulares e
como não há uma fiscalização eficiente por parte da
prefeitura, a situação vem se
agravando cada vez mais.
As pessoas que precisam
passar pelo local todos os
dias, também reclamam do
terrível mau cheiro de água
podre e solicitam uma intervenção imediata do Governo Municipal.

Lixo

Existem relatos de que aquele lugar possa ser um grande criadouro de Dengue, já
que existe também muita
água parada. Nossa reportagem também encontrou vários recipientes cheios de
água parada.
A dona de casa Ana Maria
das Dores, que passa pelo lo-
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cal várias vezes ao dia, aproveitou a presença da nossa
reportagem e desabafou: “Isso já virou caso de saúde pública”, disse ela.
Nosso repórter Cristiano
Siqueira (Keridão), aproveitou sua estada no local para relaxar um pouco. Ele deitou e chegou a folhear uma

revista, mas foi por pouco
tempo, pois o cheiro podre
era insuportável.
Nossa reportagem solicita da Prefeitura de São Lourenço a retirada do lixo, com
uma rápida intervenção naquele local a pedido de diversos cidadãos que por ali
transitam diariamente.

Trabalhador morre vítima de atropelamento
O Corpo de Bombeiros de
São Lourenço foi acionado
por volta das 09h30m da manhã desta quinta-feira (21/02)
para prestar socorro a um
homem de 25 anos, que teria acabado de ser atropelado e esmagado por uma máquina carregadeira, que no
momento era conduzida pelo seu pai. Os dois trabalhavam em um porto na retirada de areia do Rio Verde.
Imediatamente uma guarnição do Bombeiro Militar
seguiu para o local, situado
na estrada São Lourenço X
Soledade de Minas.
No momento do socorro,
a vítima já se encontrava desacordada, em estado de choque hipovolêmico devido à
evisceração provocada pelo
trauma. Ele recebeu os primeiros socorros pelos Bombeiros e em seguida foi conduzido ao Hospital de São
Lourenço, onde foi constatado o óbito. A vítima foi identificada como Paulo Afonso
Correia Júnior, de 25 anos.
Divulgação Chamada Pública Edital nº 03/2012. A Caixa Escolar Profª Odete Veiga, com sede na Cidade de São
Lourenço, torna público para conhecimento dos interessados, em conformidade com o regulamento Próprio de
Licitação Lei 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 038/2009,
a presente Chamada Pública, do tipo menor preço por
item, objetivando a aquisição de Gêneros Alimentícios
da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar. O edital encontra-se afixado no mural da Escola e Unidade da
EMATER DE Carmo de Minas, Conceição do Rio Verde,
Lambari, Pouso Alto, Soledade. Os envelopes deverão
ser entregues na E. E. Dr. Humberto Sanches, rua Dr. Antônio Carlos, nº 3, bairro São Lourenço Velho, das 08h00
até as 19h00 do dia 13/03/2013. A abertura dos envelopes será no dia 14/03/2013, às 11 horas.

RICARDO MENDES
Análise

rmchristiani@yahoo.com.br

Agora já é tarde demais
Não sei se minhas proclamações não encontram ouvidos, mas enquanto isso e
sem dúvida, aumentam as
despesas com propaganda,
pseudo-informação e sub-informação. E se forem voluntárias, piorou a condição.
Porém e o que mais me assusta, é que, fontes jornalísticas são tratadas e passam
a ser discutidas com o rigor
da ciência. O jornalismo não
tem autoridade científica.
Nessa atmosfera mental,
todos ficam com medo e submissos pelo que é imposto
a cada um daqueles que usam
os seus respectivos meios de
informação. Inclusive, se faz
necessário alertar para os que
gostam de, pelas esquinas da
cidade, falar mal de terceiros
com acusações e mentiras
sem provas, sobre quaisquer
pessoas, evidenciando má-fé,
uma índole fedorenta e uma
criatura porca, com uma fixação obstinada e reincidente, caracteriza ser um comportamento de alguém inferior, além de estar se cometendo um crime, o de calúnia e difamação.
Nos tempos atuais, em São
Lourenço, cidade com apenas uma única zona postal,
às vezes já me sinto perdido
entre as classes da sociedade. Influências nefastas cada vez mais anarquizam a política e os sentimentos no município. O território de São
Lourenço parece até insuficiente para as necessidades
de expansão da economia.
A cidade transformou-se no

que não podia ou no que não
pode.
Mas os recentes problemas envolvendo a Prefeitura com a APAE, a marcação
de consultas na Policínica e
a persistente situação do Loteamento Helena, naturalmente que não vou escrever
nada a respeito e por um motivo muito simples, pois em
uma democracia um governo só é reeleito, por definição, devido à satisfação da
maioria da população com a
administração, aqui no caso
a municipal. Portanto e não
estou escrevendo com ironia, eu não sei o motivo das
reclamações e manifestações
contrárias, que na verdade,
só servem ao favorecimento dos charlatãs e oportunistas para que sejam vistos como os “pais do povo”.
A maioria do povo não está satisfeito? Estão se sentindo enganados? Não consigo acreditar e aqui novamente reitero que não há ironia. Então que tenham a coragem de reclamar apenas
pela perda da legitimidade,
ou seja, por qualquer comprovação de incapacidade
administrativa ou simplesmente pelo fato de estarem
achando que não se estão
cumprindo as leis e a vontade da maioria. Do resto, me
desculpe a sinceridade, deve ser o silêncio e a paciência. Ações pálidas e inábeis
não servem para absolutamente nada.
Respeita-se somente a Deus
e cumpra-se a lei.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Ambiente ARA-ACÁ, CNPJ nº 10.850.807/0001-77,
na forma do seu estatuto, convoca todos os associados
e não associados, para a 4ª Assembleia Geral Ordinária
a ser realizada no dia 17 de março de 2013, às 10h45min
em 1ª Convocação e às 11horas em 2ª Chamada, na sede social, à Rua Comendador Silva Simões, 477, São Lourenço/MG, para tratar da seguinte Ordem do Dia:
1) Prestação de Contas de 2012;
2) Assuntos Gerais.
São Lourenço, 21 de fevereiro de 2013.
José Eduardo Piovesa - Presidente
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O Secretário de Esportes de Caxambu
levará esportes para a APAE da cidade
Esporte

O Secretário de Esportes
de Caxambu, André Brazolin, em parceria com a Secretária de Assistência Social
da cidade e a primeira dama, Dª Néia Belini, visitaram
a APAE (Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais),
para fazer a doação de bolas e dar o start inicial de uma
parceria para treinamentos
e futura participação da Olimpede Nacional 2013, que será realizada na cidade de Volta Redonda, no estado do Rio
de Janeiro.
O Presidente da APAE de
Caxambu, Sr Osvaldo e a Diretora Ana Maria, ficaram entusiasmados com a visita do

“Anjo do Esporte”, André Brazolin, que humildemente e
de forma gratuita está oferecendo esta parceria. As
crianças, é claro, estão entusiasmadas e sentindo-se
muito importantes.
“Estou há 22 anos na presidência da APAE de Caxambu e pela primeira vez recebo a visita do Secretário
de Esportes da cidade, pensando na inclusão dos seres humanos especiais. Foi
uma honra recebê-lo e poder fazer parte deste projeto”, disse Osvaldo, presidente da APAE.
“As crianças representarão
Caxambu com muito orgu-

lho em receber a ajuda de
verdadeiros campeões de solidariedade, André Brazolin
e a primeira dama Dª Néia”,
disse a Diretora da APAE, Dona Ana Maria.
“Eles são exemplos lindos
na vida e que sirvam de lição para todas as pessoas
e os esportistas. O trabalho será realizado pela ótima professora de educação
física da APAE, a Sabrina,
um professor e um estagiário da Secretaria de Esportes, que irão trabalhar provas de atletismo, natação,
dama e outros”, finalizou o
Secretário de Esportes André Brazolin.
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São Lourenço sediou
reunião do IGESP
Realizou-se no dia 20 de
fevereiro, às 08:00 horas, na
sede do 1º Pelotão PM, na
cidade de São Lourenço, uma
reunião para discussão e avaliação das ações desenvolvidas pelas AISP (Área Integrada de Segurança Pública) no
1º semestre de 2012.
O encontro foi presidido
pelo Comandante da 14ª Cia
PM Independente, Ten. Cel.
PM Paulo Valério Júnior e pelo Delegado Regional de São
Lourenço, Dr. Luciano Belfort
de Andrade Santos e contou
com a presença da Coordenadora Metodológica do IGESP,
Srta. Gisele Duarte Santos.
Participaram também da reunião, integrantes da Secretaria Executiva Regional, coordenada pelo Chefe da Seção de Gestão e Planejamento da 17ª RPM, Maj. PM Eduardo Dantas Rosa e todos os
Comandantes das cidades sedes de AISP da 14ª Cia PM
Independente.
Durante todo o dia, foram
verificados os diagnósticos
produzidos pelos Chefes de
AISP, bem como atribuído notas para os trabalhos apresentados.
Muito feliz pelos trabalhos
produzidos e resultados alcançados, o Comandante da
14ª Cia PM Independente,
Ten. Cel. PM Paulo Valério Júnior, agradeceu a participação e envolvimento de todos;

ressaltou o apoio irrestrito do
Delegado Regional e ratificou
a necessidade e importância
da continuidade do trabalho

integrado entre os órgãos de
defesa social para a busca de
resultados cada vez mais satisfatórios.

Segurança

ILUSTRISSIMO SENHOR
LUIZ ALBERTO NERIS
CTPS- 72270 SERIE 00118 MG
SÃO LOURENÇO MG
COMPLETANDO-SE NESTA DATA MAIS DE 30 (TRINTA ) DIAS
DE AUSÊNCIA NÃO COMUNICADA E NEM JUSTIFICADA POR
V.Sª., DOU-LHE O PRAZO DE 24 HORAS, CONTADO DO RECEBIMENTO DESTA, PARA COMPARECER A ESTA EMPRESA E JUSTIFICAR A SUA AUSÊNCIA, SOB PENA DE, EM NÃO COMPARECENDO, SER CARACTERIZADO O ABANDONO TÁCITO CONF.
CLT, ART. 482 ALINEA “i” CLT COM SEU DESLIGAMENTO NA DATA DE SEU RECEBIMENTO DESTA.
SEM MAIS PELO EXPOSTO, AGUARDO PRONUNCIAMENTO.
SÃO LOURENÇO, 15 DE FEVEREIRO DE 2013
L & M 88 AÇOUGUE LTDA ME
CNPJ-03.151.853/0001-12
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A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Bodas

O casal Isaura Villela e Magela, completaram dia 06 último, 25 anos de feliz união. Rogamos a Deus, muitas benção para o lar desta família abençoada.
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Religião
A Comunidade Católica Nossa Senhora da Salette, no
Bairro Sonda, convida a todos, para
assistirem a primeira missa, a ser celebrada no local onde está sendo construida a Capela da
Padroeira do bairro, neste dia 24, às
08:00 horas. A rifa
de um Computador,
em beneficio da construção da capela,
está sendo vendida
na Livraria da Praça da Igreja Matriz.
Colabore!!!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

A moda agora é:
Sobrancelha Boyish

Futebol

Visita

Na década de 80, sobrancelhas espessas eram
sucesso e atrizes como
Brooke Shields usavam
e tiravam proveito da
moda. Agora, após longo reinado das sobrancelhas com modelos finos, essa tendência “natural” voltou às passarelas da moda, trazidas
por grandes nomes da
moda como Ralph Lauren, Helmut Lang e Alexander Wang.
Esse tipo de sobrancelha ganhou o nome de
boyish porque lembra as
masculinas, que são mais
grossas, limpase sem design definido.Elas passam uma imagem de pessoa forte e decidida. Mas isso não quer dizer
que elas não devem ser tiradas. O mais importante é limpá-las e adaptar esse estilo ao rosto da cliente.
Antes de aderir as sobrancelhas enormes, lembre-se que
sobrancelhas desenhadas valem mais que qualquer sombra iluminadora para levantar o olhar!
• Confira o passo a passo das sobrancelhas com efeito
marcado

O Diretor do Presidio de São Lourenço, Rafael Barbosa
Ribeiro, recebeu no último dia 15, a visita de uma equipe
do Centro Cape Consultoria e Sebrai, para ajuda ao artesão na organização da sua produção, já que a Unidade Prisional de São Lourenço, possui uma parceria com uma firma especializada em artesanatos.

Dia 04 de março, dará inicio às aulas na nova Escola de
Futebol de São Lourenço, “ZICO 10”. Matricule seu filho,
assim você estará dando a ele, o acesso a toda metodologia Zico 10, para a prática do futebol. O endereço da escola, Av. Pedro Ribeiro Arantes, entre o centro e Vale dos Pinheiros. Parabéns a todos os envolvidos, em especial ao
jovem, Leonardo de Carvalho e toda a equipe.

Homenagem
A você filho querido, Mateus Negreiros,
Neste dia 20 de fevereiro, completou mais um ano sem você, são 13 anos de saudades... Saiba, meu filho, que o tempo está passando, mas a saudade continua do mesmo jeito, eu mais ainda. A sua presença em nossa casa, continua viva, suas coisas, seu chapéu, estão lá em seu quarto, como a tela de Santa Terezinha, que pintei para você. Como você
é lembrado por todos que conviveram com você! Sabemos que você deixou marcas positivas em sua breve passagem
por esta terra. Você é inesquecível!!! Até lá. Orações, novenas de Santa Terezinha, missas mensais e terços. Abraços,
Seus pais, irmãos e amigos.
Terezinha e Everaldo Negreiros

1. Meça a ponta de dentro, de fora e a mais alta da sobrancelha. Use lápis branco para a marcação e o contorno.
2. Tire os pelos que estão mais distantes das linhas naturais da sobrancelha.
3. Penteie os fios para cima.
4. Com um pincel chanfrado e usando sombra marrom,
passe o pincel em toda a sobrancelha no sentido do crescimento dos fios.
5. Passe a escovinha para sobrancelha no sentido do crescimento dos fios, isso irá esfumar a sombra e dar um efeito natural.
6. Finalize com uma sombra abaixo da linha da sobrancelha, nas tonalidades bege, fosca, branca ou perolada (dependendo da ocasião).
DIA 23/02/2013 - CURSO DE AUTOMAQUIAGEM
DAS 13 ÀS 18H – SHOPPING BAVARIA – SALA 11
VAGAS LIMITADAS! GARANTA JÁ A SUA!
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Prefeitura Municipal
de São Lourenço
Licitação

Local: www.caixa.gov.br.

Processo nº 0465/2012 –
Pregão Presencial 0118/2012–
Objeto: Registro de preços
para futura e eventual contratação de empresa especializada no oferecimento de
diária de hotel. Credenciamento: 11/03/2013 a partir
das 13h – Sessão Pública
11/03/2013 às 13h30min.
Processo nº 0033/2013 –
Pregão Presencial 0008/2013–
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Objeto: Registro de Preços
para futura e eventual aquisição de material odontológico.
Credenciamento:
07/03/2013 a partir das 13h
– Sessão Pública 07/03/2013
às 14h.
Processo nº 0046/2013 –
Pregão Presencial 0009/2013–
Objeto: Registro de preços
para futura e eventual contratação de empresa para
prestação de serviços de capina manual e química. Credenciamento: 12/03/2013 a
partir das 13h – Sessão Pública 12/03/2013 às 14h.

Processo 0045/2013 – Pregão Eletrônico 0023/2013 Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de faixas em lona. Sessão: 15/03/2013 às 14h. Credenciamento até as 12h do
dia 15/03/2013. Apresentação das propostas: até as 13h
do dia 15/03/2013. Início dos
lances: às 14h até as 14h30min
do dia 15/03/2013. Local:
www.caixa.gov.br.
Processo 0047/2013 – Pregão Eletrônico 0024/2013 Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de material pedagógico para atender à demanda
das Escolas Municipais de
São Lourenço. Sessão: 14/03/2013
às 14h. Credenciamento até
as 12h do dia 14/03/2013.
Apresentação das propostas:
até as 13h do dia 14/03/2013.
Início dos lances: às 14h até
as 16h do dia 14/03/2013.
Local: www.caixa.gov.br.
Processo 0048/2013 – Pregão Eletrônico 0025/2013 Objeto: Aquisição de colchões
e lençóis de solteiro. Sessão:
11/03/2013 às 14h. Credenciamento até as 12h do dia
11/03/2013. Apresentação
das propostas: até as 13h do
dia 11/03/2013. Início dos
lances: às 14h até as 14h30min
do dia 11/03/2013. Local:
www.caixa.gov.br.

Objeto: Aquisição de impressos. Sessão: 07/03/2013 às
14h. Credenciamento até as
12h do dia 07/03/2013. Apresentação das propostas: até
as 13h do dia 07/03/2013.
Início dos lances: às 14h até
as 14h30min do dia 07/03/2013.
Local: www.caixa.gov.br.
Processo 0050/2013 – Pregão Eletrônico 0027/2013 Objeto: Aquisição de seguros para veículos da Secretaria de Educação. Sessão:
08/03/2013 às 14h. Credenciamento até as 12h do dia
08/03/2013. Apresentação
das propostas: até as 13h do
dia 08/03/2013. Início dos
lances: às 14h até as 14h30min
do dia 08/03/2013. Local:
www.caixa.gov.br.
Para todas as referências
de tempo será observado o
horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência
de Licitações pelo telefone
(35) 3339-2781, ou no site
www.saolourenco.mg.gov.br
– Juliana Rangel de Oliveira
Assis – Pregoeira Oficial e
Cássia Carneiro Mangia – Pregoeira Substituta.
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Curso de Pedagogia da Faculdade Victor
Hugo recebe conceito 4 no Enade (MEC)!
O Curso de Pedagogia da
Faculdade Victor Hugo recebeu conceito 4 (em uma escala cujo máximo é 5), de
acordo com o resultado do
Enade (Exame Nacional do
Desempenho do Estudante).
Os dados foram divulgados
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP),
autarquia ligada ao Ministério da Educação (MEC).
Para o diretor da Faculdade Victor Hugo, Adolfo Cherman Direzenchi “esse resultado demonstra mais uma
vez o compromisso da Instituição em oferecer um ensino diferenciado.”
Segundo Adolfo .nossa preocupação é proporcionar para nossos alunos uma excelente infra-estrutura, um corpo docente qualificado e projetos pedagógicos inovadores..
A Prof. Leila R. Direzenchi
(Coordenadora do Curso de
Pedagogia) ressalta que este resultado é motivo de orgulho para toda comunida-

de acadêmica.
.Neste momento temos
que agradecer a competência, o envolvimento e principalmente o comprometimento de cada um de nossos professores.
Para nossos alunos só podemos dizer que a cada dia
vamos continuar tentando
ofertar um ensino que destaca-se pelo pioneirismo.

Conforme a Prof. Leila, “o
fato de termos em nossa matriz curricular disciplinas como Empreendedorismo, Pedagogia Empresarial, Pedagogia Hospitalar, Gestão da
Qualidade dentre tantas outras, é também um grande
diferencial que possuimos,
pois é esta formação que destaca nosso aluno no mercado de trabalho.”

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

- Pretendem se casar:

1º Aditamento ao Contrato nº 009/12. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Antônio Carlos de Oliveira. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 06 (seis) meses.
(a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 21/02/2013.

000190 - RAIMUNDO NONATO PINTO JUNIOR, solteiro, maior, OPERADOR DE MAQUINA, natural de POUSO ALEGRE-MG, residência AL. RADIALISTA JOSE PAIXAO, 90, São Lourenço-MG, filho de RAIMUNDO NONATO PINTO e MARIA VILMA DEL GRECO SOARES; e TAMIRYS CRISTINA
SEVERINO, solteira, maior, AUX. DE PRODUÇÃO, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência AL.
RADIALISTA JOSE PAIXAO, 90, São Lourenço-MG, filha de LUIZ ANTONIO SEVERINO e MARIA EUNICE DA SILVA SEVERINO;
000191 - ALEX JOSE DE ALMEIDA, solteiro, maior, VENDEDOR, natural de CARVALHOS-MG, residência AL. H, 25, São Lourenço-MG, filho de JOÃO AFRÂNIO DE ALMEIDA e OTALICIA MARIA DE
OLIVEIRA ALMEIDA; e CLAUDIA PASSON DE OLIVEIRA, solteira, maior, AJUDANTE DE COZINHA,
natural de MURIAÉ-MG, residência AL. H, 25, São Lourenço-MG, filha de DORVALINO ALVES DE
OLIVEIRA e MARIA PASSON DE OLIVEIRA;
000192 - WALDEIR FAUSTINO MARCOS, divorciado, maior, GARÇON, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA JOSÉ TEIXEIRA FAGUNDES, 465, São Lourenço-MG, filho de EURICO FAUSTINO MARCOS e NILDE VIANA MARCOS; e ROSELI DA SILVA MACIEL, solteira, maior, DO LAR, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA JOSÉ TEIXEIRA FAGUNDES, 465, São Lourenço-MG,
filha de JOSE VIEIRA MACIEL e MARIA HELENA DA SILVA MACIEL;
000193 - MAICON SILVERIO DE PAUMA, solteiro, maior, serviços gerais, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Dr. Olavo Gomes Pinto, 784, São Lourenço-MG, filho de PAULO ROBERTO
DE PAUMA e SONIA REGINA SILVERIO; e PALOMA DE ARANTES DA SILVA, solteira, maior, do lar,
natural de Taboão da Serra-SP, residência Rua Henrique Moraes Sarmento, 120, São Lourenço-MG, filha de JOSÉ CAETANO DA SILVA e FRANCISCA DE ARANTES;
000194 - JULIANO DE OLIVEIRA NARCIZO, solteiro, maior, confeiteiro, natural de Carmo de Minas-MG, residência Rua Domingos Rodrigues Colosso, 36, São Lourenço-MG, filho de JOAQUIM
NARCIZO e MARIA EXPEDITA DE OLIVEIRA NARCIZO; e TAMARIS KATE RODRIGUES MARTINS, solteira, maior, do lar, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Domingos Rodrigues Colosso,
36, São Lourenço-MG, filha de ARISTIDES MENEZES MARTINS e MÍRIAM RODRIGUES MARTINS;
000195 - GILSON CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS, divorciado, maior, MECANICO, natural de
RIO DE JANEIRO-RJ, residência RUA JOAO ALVES FAGUNDES, 14, São Lourenço-MG, filho de e
EDINA PEREIRA DOS SANTOS; e GLAUCIA MARIA DE CARVALHO, divorciada, maior, CABELEIREIRA, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA JOAO ALVES FAGUNDES, 14, São Lourenço-MG, filha de NELSON ESAU DE CARVALHO e MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO;
000196 - RAFAEL FERRAZ DE SOUZA, solteiro, nascido em 6 de junho de 1995, estudante, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Benjamin Libânio, 25, São Lourenço-MG, filho de GILBERTO FRANCISCO ARANTES e ANDREIA CRISTINA DA SILVA; e JULIANA COSTA, solteira, nascida
em 20 de dezembro de 1996, estudante, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Ludgero
Fernandes de Oliveira, 897 - Fundos, São Lourenço-MG, filha de ANTONIO MARCIO COSTA e LUCIANA APARECIDA PEREIRA COSTA;
000197 - FRANCISCO PAULO DA SILVA, divorciado, maior, autonomo, natural de Baependi-MG,
residência Rua Ipiranga, 170, São Lourenço-MG, filho de e MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA; e HONORINA MARIA DA SILVA, divorciada, maior, cuidadora de idoso, natural de Caxambu-MG, residência Rua Venancio Figueiredo, 113, Caxambu-MG, filha de FRANCISCO DE PAULA SILVA e JUVELINA PRUDENTE DA SILVA;

E D I T A L CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO DE 2013
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 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 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 do exercício de
2013, devida por força do que estabelecem o Decreto-lei 1.166/71 e os artigos 578 e seguintes da CLT, aplicáveis à espécie. O seu recolhimento deverá ser efetuado impreterivelmente até o dia 22 de maio de 2013, em
qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. A falta de recolhimento
da Contribuição Sindical Rural até a data de vencimento acima indicada, constituirá o produtor rural em mora
e o sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização monetária previstos no artigo 600 da CLT. 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, com amparo no
que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas respectivas Declarações. Em caso de perda, de extravio ou de não recebimento da Guia
de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação
da Agricultura do Estado onde têm 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.canaldoprodutor.com.br. Eventuais impugnações administrativas contra o lançamento e cobrança da contribuição deverão ser feitas, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da guia, por escrito, perante a CNA, situada no SGAN Quadra
601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-903. O protocolo das impugnações poderá
ser realizado pelo contribuinte na sede da CNA ou da Federação da Agricultura do Estado, podendo ainda, a
impugnação ser enviada diretamente à CNA, por correio, no endereço acima mencionado. 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, 24 de fevereiro de 2013.
Kátia Regina de Abreu
Presidente

EDITAL DE ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA
Por este edital, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Lourenço- SINDPUB, inscrito
no Arquivo de Entidades Sindicais Brasileiras - ASB, sob o nº 013.000.89409-7, faz saber a todos os titulares dos Órgãos da Administração Direta, Indireta, Fundações, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e Associações Civis do Município de São Lourenço assim como, ao Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmara Municipal de São Lourenço, que, nos termos do art. 8º, IV,
ca Constituição Federal, dos artigos 513 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho CLT e, ainda, da Instrução Normativa nº 1 de 06 de março de 2002 e Nota Técnica/SRT/MTE 202/2009 o Ministério do Trabalho e Emprego, todos deverão proceder ao desconto da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA equivalente à 1 (um) dia normal de trabalho (art. 580, I, CLT) nos vencimentos e salários de todos os servidores e empregados públicos que estejam vinculados à base territorial desta Entidade Sindical. Por remuneração de 1 (um) dia normal de trabalho, deve-se entender como o salário base, acrescido de todos adicionais e gratificações recebidos, verba gratia, adicionais de insalubridade, periculosidade, penosidade, gratificação de função, chefia, etc., excetuando-se apenas as horas extras, uma
vez que as mesmas não compõem a remuneração de 1 (um) dia normal de trabalho. O desconto deverá ser efetuado até o dia 31 de março do corrente ano, impreterivelmente, e recolhido à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Agência 0152 (agência São Lourenço), conta-corrente nº 500697-1. Ficam ainda todos cientes de que o não recolhimento da Contribuição Sindical até o dia 30 de abril de 2013 implicará multa de 10% (dez por cento) para o primeiro mês de atraso, acrescida do percentual de 2% por
mês de atraso subsequente ou fração de mês, mais juros de 1% (um por cento) ao mês e atualização
monetária, na forma da Lei. Ressalta que o desconto é aplicável a todos os servidores, independentemente da natureza de seu vínculo jurídico com a administração pública direta e indireta e de serem
ou não filiados a este Sindicato, excetuando-se do desconto a contribuição sindical urbana somente
os inativos e pensionistas. Por derradeiro, no caso das rescisões dos contratados administrativos e/ou
de trabalho ou das exonerações dos cargos em comissão que porventura venham ocorrer no mês de
março do corrente ano deverão ser descontados os valores devidos a título de contribuição sindical
pelos demitidos e/ou exonerados do cargo ou emprego e recolhidos à conta corrente e banco supramencionado. Para maiores esclarecimentos, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São
Lourenço – SINDPUB se coloca à disposição de todos os interessados, em sua sede ou através dos telefones: (35) 3331-8539 ou 8828-1303

Processo 0044/2013 – Pregão Eletrônico 0022/2013 Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar. Sessão: 13/03/2013
às 14h. Credenciamento até
as 12h do dia 13/03/2013.
Apresentação das propostas:
até as 13h do dia 13/03/2013.
Início dos lances: às 14h até
as 18h do dia 13/03/2013.

Processo 0049/2013 – Pregão Eletrônico 0026/2013 -

Observação: Todos os atos
oficiais (decretos, portarias,
leis, licitações, pregões...) são
publicados diariamente nos
sites da Prefeitura (www.saolourenco.mg.gov.br) e da
Associação Mineira dos Municípios (www.diariomunicipal.com.br/amm-mg).

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Prefeitura Municipal de São Lourenço

SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITAMENTO (Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores alterações).
1º Aditamento ao Contrato nº. SAAE/SLO-004/2013. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Posto Ferrpaol Ltda. Modalidade: Pregão Presencial nº. 017/2012. Objeto: reajuste
de preços. Valores: Óleo diesel S-10 de R$ 2,31 (dois Reais e trinta e um centavos) para R$ 2,41
(dois Reais e quarenta e um centavos), óleo diesel de R$ 1,98 (um Real e noventa e oito centavos) para R$ 2,06 (dois Reais e seis centavos) e etanol de R$ 2,00 (dois Reais) para R$ 2,01 (dois
Reais e um centavo). Data da assinatura: 18/02/2013. Deusdete dos Santos, Diretor Presidente.
3º Aditamento ao Contrato nº 010/11. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Luiz
Donizette Archanjo. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 06 (seis) meses. (a)
Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 18/02/2013.
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