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São Lourenço é novamente
palco de Jazz e Blues

Em sua terceira edição, após duas bem sucedidas edições realizadas em 2014 e 2015, o Festival São Lourenço Jazz & Blues voltou a movimentar a cidade. (pág 03)
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Cidade sediará evento
Estado lança edital para
fortalecer a Defesa Civil (pág 05) sobre saneamento (pág 03)
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EDITORIAL O equilíbrio ﬁnanceiro
jornalismo@portalalternativa.com.br

Passamos do meio do ano de
2016 e o Brasil, especialmente
na cidade de São Lourenço, começa a voltar os olhos para mais
um ano eleitoral. Porém, as eleições deste ano que elegerão prefeitos e vereadores, contarão
ainda com algumas mudanças
surgidas a partir da minirreforma eleitoral, já em vigor. principalmente referente ao ﬁnanciamento empresarial de campanha,
essa decisão deverá ser bastante importante para o futuro das
eleições no Brasil.
Os trabalhos estão a todo vapor e as convenções serão realizadas entre 31 de julho e 5 de
agosto. Já o registro de Campanha será realizado no dia 15 de
agosto, mesma data que começa oﬁcialmente o período de propaganda eleitoral.
Nestas eleições os partidos e
candidatos terão de fazer um
“ajuste ﬁscal” mais profundo para bancar os custos e fechar as
contas das eleições municipais.
Com iminente proibição das doações de empresas, o Fundo Partidário, alimentado por recursos
públicos, se transformará na principal fonte de ﬁnanciamento de
campanhas.
O problema é que, para os padrões de gastos vigentes, os recursos (oﬁciais) poderão ser insuﬁcientes. Mesmo que fosse
integralmente investido nas cam-

panhas, o atual valor do Fundo
Partidário cobriria menos de 20%
dos custos das mais recentes eleições municipais, realizadas em
2012. Para equilibrar as contas,
os partidos terão as seguintes
alternativas: cortar gastos, multiplicar as doações de pessoas
físicas ou elevar o valor do Fundo Partidário, ou ainda, tentar
promover uma combinação dessas três medidas.
Nenhuma das alternativas é
de simples aplicação, principalmente doações de pessoas físicas. Conquistar mais doações não
será tarefa fácil - essa modalidade de ﬁnanciamento não tem
tradição no Brasil, e mudar esse
cenário é ainda mais complicado
em um contexto de alta desconﬁança em relação a partidos e
políticos. Toda a tendência já é
constatada por diversas pesquisas de opinião.
Com as novas regras, é inevitável o destaque daquele grupo
que melhor compreender colocar em prática e obter êxito neste novo processo. Mas é relevante comentar um pouco mais sobre um ponto importante da minirreforma eleitoral que chamou
atenção nesta semana: A resolução Nº 23.459, de 15 de dezembro de 2015, que deﬁniu os
atuais limites que poderão ser
gastos nas campanhas eleitorais
com base nos maiores gastos re-

MONS. JONAS ABIB

nas eleições 2016
alizados em cada cidade na eleição passada. A nova lei estabeleceu que o teto para cada candidato gastar no primeiro turno
em 2016 será de 70% do gasto
total do candidato que mais gastou em 2012.
O que isso signiﬁca? Bom, em
nossa humilde opinião signiﬁca
que quem contar somente com
o poder ﬁnanceiro, terá grandes
diﬁculdades de colocar em prática uma campanha milionária.
Fazendo os cálculos, os candidatos à Prefeitura de São Lourenço
poderão gastar no máximo, algo
em torno de R$ 600 mil. Isso mesmo, valor píﬁo em comparação
a campanhas já realizadas no
município. Para os vereadores o
teto ﬁcou na média.
Mas esses números são oﬁciais,
o que prova que o que é apresentado no Cartório Eleitoral nem
sempre é o visto nas ruas. A diferença nestas eleições será a ﬁscalização de um candidato para
com o outro. Quem não tem recursos ﬁnanceiros, fará uma campanha equilibrada ﬁnanceiramente em comparação a aquele que
vinha falando que gastaria milhões
para se eleger a prefeito.
Com este nivelamento, como
já havíamos dito, quem gastar
mais saliva e sola de sapato sagrará vencedor nas urnas. Quem
achar que a lei é falha e estiver
disposto a tentar colocar uma

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Reﬂexão

Todos os ﬁlhos de
Deus têm uma missão

É um erro pensarmos que
Deus nunca vai nos chamar,
acreditando que Ele só chama
as pessoas especiais.Somos escolhidos!
Não podemos olhar somente para os chamados especíﬁcos: ser padre ou freira. Deus
também chama os leigos para
serem profetas.
Profeta não é aquele que

adivinha o futuro, mas aquele
por meio do qual Deus quer falar. E Ele quer falar por nosso
intermédio.
Nossa vida é traduzida numa maravilhosa história de vitória de Deus. Qual a sua história? Por meio dela, Deus já
fez e lhe falou, Ele o chama para ser profeta, Ele o chama para uma missão.

campanha não condizente com
os gastos, com certeza terá sua
candidatura impugnada já no período eleitoral, motivo pelo qual
os pré-candidatos já podem começar a pensar em uma comissão ﬁscalizadora dentro da campanha. Esse grupo será incumbido de averiguar todo material
possível que ganhará as ruas.
Será o ﬁm da produção de centenas de placas e o registro de
dezenas? Será o ﬁm do caixa dois
de campanha, onde se arrecada
centena de milhares de reais e
somente 10% entra oﬁcialmente na contabilidade da campanha? Não, sempre haverá um
jeitinho brasileiro para manobrar
toda essa situação, no primeiro
momento, desconfortável; que
ao longo das eleições vai se acostumando com o processo.
Quem precisar gastar muito
para ganhar os eleitores, ao invés de não sair para as ruas e
pedir votos, poderá correr um
grande risco de colocar tudo a
perder simplesmente por não
saber gastar seu caminhão de
dinheiro que agora estará limitado nas próximas eleições. Bom,
Darwin já dizia; “Não são as espécies mais fortes que sobrevivem, nem as mais inteligentes,
e sim as mais suscetíveis a mudanças”, quem disse que não podemos aplicar este conceito às
eleições históricas de 2016.

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

Alianças...
Quando assumimos um
compromisso com alguém,
ﬁrmamos com o outro uma
aliança.
Aliança não tem começo
nem ﬁm, é algo que se pressupõe para sempre, sem hora nem dia pra terminar, ou
pelo menos assim deveria ser.
Se contemplarmos uma
aliança veremos que há uma
fusão das substâncias que a
compõe, caracterizando um
elo forte e indissolúvel entre as partes que se aliam.
Mas parece que, no mundo de hoje, o valor da aliança e seu real signiﬁcado tem
sido deixado de lado.
Pessoas se aliam umas as
outras por prazo puramente
determinado, ou seja, a aliança permanece enquanto o
outro estiver satisfazendo
aos meus interesses. Passado este período, joga-se fora a aliança, como se ela não
tivesse valor algum.
Pessoas se aliam sem ao
menos se conhecerem ,

muitas vezes por conveniência ou por influência de
terceiros.
Pessoas colocam e tiram
aliança do dedo, com tanta
facilidade e rapidez que chegam a assustar aqueles que
ainda acreditam que existe
algo realmente verdadeiro
entre os aliados.
Aliança pressupõe conhecimento e admiração mútua.
Aliança requer disponibilidade, diálogo, compromisso, responsabilidade. Aliança requer sinceridade e abertura de coração.
Deus ﬁrmou aliança com
seu povo desde os primórdios e tem sido ﬁel. Deus não
nos abandona durante as
tempestades e permanece
conosco em todos os momentos.
E nós? Que alianças temos feito? Em nome de que
temos nos aliado aos outros?
Que valor temos atribuído
a este sinal sagrado de cumplicidade e amor?

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Refúgio no Coração
Imaculado de Maria

Lavagem reversa – Funciona?
Tire as suas dúvidas

Se você, prezado irmão
e prezada irmã, quiser conhecer e vivenciar a experiência da consagração a
Nossa Senhora, que se oferece para proteger e encaminhar os seus devotos,
faça a Consagração abaixo
ou outra, se preferir, e logo senti rá os resultados.

Já ouviu falar na lavagem reversa? Isso mesmo que você esta pensando
usar o condicionador antes do xampu. Será que funciona? quais as mudanças essa técnica pode causar nos ﬁos? Essas e outras dúvidas você vai saber ao ler esse post. Todas nós sabemos que lavar as madeixas é uma tarefa muito fácil não é mesmo? Basta escolher os produtos certos isto é,
especíﬁcos para o seu tipo de cabelo, passar primeiro o xampu para fazer
a limpeza dos ﬁos e logo em seguida o condicionador para desembaraçar
e nutrir os ﬁos e selar as cutículas do cabelo.
Mas na técnica da lavagem reversa como o próprio nome já diz a ordem
dos produtos é alterada , o primeiro a ser aplicado é o condicionador e depois que o xampu entra em ação. Mas como toda regra tem a sua exceção
, a lavagem reversa altera os produtos e promete benefícios para os ﬁos.
Na verdade essa técnica (não é nenhuma novidade) mas, somente agora é que começou a ﬁcar muito conhecida na web e no exterior , agora a
técnica vem bombando de forma tão grande que diversas adeptos já estão
fazendo a lavagem reversa no Brasil.
Quais são os benefícios da lavagem reversa para os cabelos?
Essa é uma técnica indicada para quem tem cabelos ralos e oleosos ou
ﬁnos demais que precisam de mais volume aos ﬁos e desejam remover
uma maior quantidade de oleosidade excessiva . Se os seus cabelos se enquadram nesse perﬁl a lavagem reversa vale a pena. Mas se os seus ﬁos
forem secos e volumosos a técnica pode aumentar o volume, o frizz e ainda deixar os cabelos sem brilho e opacos.
Que tipo de cabelos a lavagem reversa é indicada?
Como foi dito acima essa técnica é indicada para quem tem cabelos ﬁnos e oleosos. Ela evita o aspecto pesado e gorduroso nos cabelos que podem ser causados por condicionadores mais concentrados. É importante
dizer que a lavagem reversa é praticamente o extremo oposto daco-wash
(técnica que dispensa o uso do xampu), pois seus resultados são mais focados na textura do que na hidratação.
Que tipo de produtos servem para fazer a lavagem reversa?
Gostou da ideia de fazer a lavagem reversa? Então antes de fazer a técnica em casa , saiba que será preciso primeiro escolher os produtos certos. Isto é use um xampu com propriedades hidratantes , e o condicionador
deve ser especíﬁco para suprir as necessidades do seu cabelo.
NOTA: Se você deseja ﬁcar com os cabelos lisos e disciplinados a lavagem reversa não é a técnica mais recomendada para você. Isso porque o
uso do xampu depois do condicionador deixa as escamas do cabelo abertas, isso deixa os cabelos com mais volume e frizz também.
A lavagem reversa também não está indicada para mulheres cacheadas
e com ﬁos grossos , nesse caso preﬁra a boa e velha tradicional lavagem
de cabelos.

Mãe Santí ssima:
Revisto-me de vosso Coração Imaculado. Nele me
refugio e dele não sairei
nunca mais, enquanto durar 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
Santí ssimo, quero obter
vossa fortaleza para colocar-me inteiramente a vosso serviço, como escravo,
pronto a atender aos vos-

sos 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 conﬁ ar e
entregar-vos e meu corpo
e minha alma, o meu entendimento e todas as faculdades que meu ser possui. Tomai posse de mim,
querida Mãe, e eu, como
prosperidade vossa, recuso-me a decidir por mim
mesmo o que devo pensar,
falar, fazer, 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 vosso Coração e o de
Vosso Filho Jesus.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO MUNICIPAL PARA ELEIÇÕES 2016
PSD – COMISSÃO EXECUTIVA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO-MG, por seu Presidente Agilsander Rodrigues da
Silva , nos termos do Estatuto Partidário, vem CONVOCAR os Convencionais
para a CONVENÇÃO MUNICIPAL PARA ELEIÇÕES 2016, que se realizará no dia
31 de Julho de 2016, das 09:00 h às 14:00 h, na Câmara Municipal de São
Lourenço, com a seguinte ORDEM DO DIA:
1. Deliberação sobre Coligações Majoritária e Proporcional;
2. Escolha de Candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador;
3. Sorteio dos números dos candidatos e escolha de nomes de urna;
4. Indicação de representantes/delegados;
5. Assuntos gerais.
São Lourenço, 20 de Julho de 2016.
AGILSANDER RODRIGUES DA SILVA - PRESIDENTE
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São Lourenço é novamente
palco de Jazz e Blues
Em sua terceira edição, após
duas bem sucedidas edições
realizadas em 2014 e 2015, o
Festival São Lourenço Jazz &
Blues voltou a movimentar a
cidade do Sul de Minas de 21
a 24 de julho. Organizado pelo
SLCVB – São Lourenço Convention & Visitors Bureau, e produzido pela Oﬁcina de Música
Erich Mathias,o evento foi gratuito e teve como objetivo selar a inclusão deﬁnitiva desta
importante estância hidromineral no calendário de eventos
musicais do Estado. O festival
é também ótima oportunidade
para quem não conhece São
Lourenço e aproveitar a diversidade de atrações turísticas
locais, como o famoso Parque
das Água.
Na edição 2016 do festival
contou com apresentações do
“Nosso Trio”, referência internacional em se tratando de Jazz. Trio reúne grandes nomes
da música instrumental brasileira - o guitarrista Nelson Faria, o baterista Kiko freitas e o
baixista Ney Conceição. Também na lista “Renato Massa Tri”,
grupo liderado pelo renomado
baterista Renato Massa, que
acompanha os maiores nomes

da MPB e que vai apresentar o
espetáculo “Tributo a Milton
Banana”. A “Russo Jazz Band”
é grupo formado em 1994 e reconhecido pela forma descontraída de interpretar clássicos
do jazz tendo como palco ruas
e praças das cidades por onde
passa. Além destes, o Festival

conta ainda com outros nomes
regionais como Zamat Blues
Band, Gustavo Scaranello Trio,
Savoy Jazz Trio e Júlio Bittencourt Trio.
Paralelamente às apresentações musicais abertas ao
público, houve ainda workshops
e oficinas ministradas pelos
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CARLOS LOURENÇO
Falando Sério

colunafalandoserio@yahoo.com.br

Rugby

artistas para músicos e demais
interessados em conhecer mais
sobre técnicas e formas de
execução dos instrumentos,
além informações sobre os
gêneros Jazz e Blues, além de
suas relações com a música
brasileira com quem mais entende do assunto.

Estive no Parque das Águas II e vi um grande trabalho que estão fazendo com os jovens. Vi muita vontade e dedicação ao
esporte, por parte dor organizadores, tudo que a juventude de
nossa cidade precisa. No entanto estão passando por diﬁculdades ﬁnanceiras, para desenvolver o esporte do Rugby em São
Lourenço. Falta material de treinamento, bolas e uniforme, necessitam aproximadamente de uns R$ 5 mil. Um investimento
que poderia ser patrocinado por uma ou mais empresas da cidade. Se você deseja estampar sua marca e ajudar esses jovens,
num esporte que vem crescendo e ganhando visibilidade a hora é agora! Qualquer doação é bem vinda. Contatos podem ser
realizados junto a Vera Vaz, na portaria do parque, que poderá
encaminhar aos responsáveis pelo time de Rugby de São Lourenço. Vamos ajudar esses jovens! Qualquer valor é bem vindo.

Muito feio!

São Lourenço sediará evento estadual sobre saneamento
O 5º Congresso Mineiro dos
Serviços Municipais de Saneamento Ambiental ocorrerá de
10 a 12 de agosto. Faça sua
inscrição.
Considerado essencial para
a promoção da saúde e qualidade de vida dos cidadãos, o
saneamento básico será o tema de maior destaque em São
Lourenço (MG), de 10 a 12 de
agosto. Trata-se do 5º Congresso Mineiro dos Serviços Municipais de Saneamento Ambiental, que realizará palestras, mesas-redondas, oﬁcinas, visita
técnica à Estação de Tratamento de Água do município e feira de tecnologias para saneamento. As inscrições estão abertas pela internet.
O evento é uma iniciativa da
Assemae Regional de Minas Gerais, com o apoio do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto
(SAAE) de São Lourenço. São
esperados aproximadamente

300 participantes, entre gestores públicos, técnicos, pesquisadores, proﬁssionais do setor,
entidades municipalistas e lideranças de organizações não
governamentais.
A programação apresenta especialistas de diversas autarquias municipais de saneamento do estado de Minas Gerais,
além de representantes do Ministério das Cidades, Instituto
Mineiro de Gestão das Águas
(IGAM), Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais (TCE/
MG), Conselho Regional de Contabilidade (CRC/MG), Associação Mineira de Municípios
(AMM), e da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí
(ARES-PCJ).
De acordo com o presidente
da Assemae Regional de Minas
Gerais e Diretor-Presidente do
Serviço Autônomo Municipal

DOM ZECA

de Água e Esgoto (SAAE) de Itabirito, Wagner Melillo, o congresso visa disseminar experiências exitosas de gestão e colaborar no desenvolvimento
das autarquias de saneamento.
“O evento será uma ferramenta importante para auxiliar os
municípios frente aos desaﬁos
de nosso setor, incentivando a
troca de conhecimento e a melhoria contínua dos serviços
públicos prestados à população”, comenta.
Sob essa perspectiva, serão
debatidos diversos temas relacionados à gestão do saneamento básico nos municípios
mineiros, incluindo casos de
sucesso em Centro de Controle Operacional, regulação e revisão tarifária, proteção a nascentes, cobrança de dívida ativa, obtenção de recursos em
agência de desenvolvimento,
redução de custos com a coleta seletiva de resíduos, Planos

Municipais de Saneamento Básico, entre outros.
Além dos debates, o congresso realizará oﬁcinas paralelas
na Estação de Tratamento de
Água (ETA) de São Lourenço,
que também estará aberta para a visitação do público do
evento no dia 12 de agosto. Por
sua vez, a feira de saneamento
do congresso contará com 12
estandes de 3x2 m², congregando empresas fornecedoras
de tecnologias em produtos,
equipamentos e serviços de saneamento básico.
Serviço
O que: 5º Congresso Mineiro
dos Serviços Municipais de Saneamento Ambiental
Quando: 10 a 12 de agosto de 2016
Onde: Hotel Guanabara. Endereço: Av. Getúlio Vargas, 423,
Centro, São Lourenço (MG)
Inscrições: www.assemae.org.br

Aniversário

A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Aniversário

Nosso querido amigo José
Marcelino Simões Barbosa, grande funcionário da Prefeitura
de Dom Viçoso, comemorando
mais um aniversário no último
dia 21. Parabéns e felicidades!!!
Rogamos a Deus muitas bençãos para sua vida!!!

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

EXPEDIENTE

Frei Marcos Prado, comemorando mais um aniversário, no
último dia 24. Que Deus o abençoe e proteja, dando-lhe muita
saúde, paz e felicidades.
Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra. Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo. Jornalista Responsável: Luciana Dutra
Henriques. Diagramação: Marcio Vinícius Gouveia. Departamento Administrativo: Isabel Cristina de Paula Dutra. Departamento Comercial: Vera
Lucia de Carvalho Dutra e Luciana Dutra. Assessor Jurídico: José Manoel Pereira. Distribuição: Júlio César de Paula Dutra.
Colaboradores: Anderson Joinha, Vera M. Gannam de Castro, Simone Gannam L. Ribeiro, Frei Felipe Gabriel Alves, Heloísa M. D. de Almeida, Filipe
Nacle Gannam, Pedro Jorge de Oliveira Netto, Mariana Dutra, José Celso Garcia, Prof. André, Beto Bacha, Dom Zeca, Mario Henrique Poli de Oliveira,
Monsenhor Jonas Abib, José Luiz Mendes, Padre Bruno César, Dr. Rodrigo C. Santos, Cecília Britto, Débora Centi, Rita Abbud.

É inadmissível que o centro da cidade seja um depósito de
lixo. Os cestos cheios de lixo desvalorizam os anunciantes estampados nos painéis publicitários! A Empresa Kalas deve cobrar a limpeza, por parte da prefeitura, para não desqualiﬁcar
o trabalho comercial, que pode ser afetado, pela falta de coleta de lixo. E quanto aos enormes e absurdos tambores de lixo,
que ﬁcam na Praça João Lage, não aguento mais cobrar sua retirada. Eles ﬁcam no caminho principal para o parque e é um
absurdo esse descaso, com o nosso turismo. Gostaria de ver, se
por acaso, estes tambores fossem colocados na porta de um
dos grandes hotéis da cidade, se o proprietário do hotel aceitaria! Eu duvido! Alô prefeitura e SECTUR acordem!

EDITAL DE LOTEAMENTO – Pelo presente Edital, torno
público em cumprimento ao Artigo 19 da Lei 6.766/79, que
CONSTRUTORA E INCORPORADORA MONTE BELO SPE LTDA,
sociedade empresarial limitada, CNPJ nº. 23.875.507/000194, sediada na cidade de Soledade de Minas – MG, na Rua
Manoel Guimarães, nº. 150, representada por sua sócia administradora Rosa Maria Ferreira Maciel, brasileira, viúva,
aposentada, inscrita no CPF nº. 461.276.826-49, residente
e domiciliada na cidade de Soledade de Minas - MG, depositou nesta Serventia toda documentação para registro do
LOTEAMENTO “MONTE BELO”, situado na Rua Maria Aparecida Carvalho Souza, na cidade de Soledade de Minas –
MG, sendo que o mesmo foi aprovado pelo Município de
Soledade de Minas - MG em 14 de junho de 2016. O imóvel
objeto do mesmo e ncontra-se devidamente registrado na
matrícula 26.172 do Livro 02, de Registro Geral. O loteamento será composto de 49 lotes, divido em 03 quadras (A,B,C),
numa área total com 18.904,15m² (100,00%), assim discriminada: Quadra A: Lotes 18 unidades; Quadra B: Lotes 19
unidades; Quadra C: Lotes 17 unidades. Área de lotes:
14.240,14m² - Área de equipamentos comunitário: 271,50m²
- Área de equipamentos urbanos: 182,47m² - Área verde:
1.903,57m² - Sistema viário: 2.306,47m². Decorrido o prazo
de 15 (quinze) dias a contar da terceira e última publicação
do presente, em Órgão da Imprensa local, de acordo com o
art. 19 da Lei acima mencionada, sem que haja impugnação
será procedido o registro. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de São Lourenço/MG , aos xx de julho de 2016. O
Oﬁcial Interino – Júlio César Círio Nogueira.

Circulação: São Lourenço e Região Sul de Minas: Lambari, Jesuânia, Olimpio Noronha, Carmo de Minas, Dom Viçoso,
Cristina, Soledade de Minas, Conceição do Rio Verde, Caxambu, Cambuquira, Baependi, Pouso Alto, Itamonte,
Itanhandu, Passa Quatro.
Redação e Administração: Rua Alzira Candal, 100 - São Lourenço/MG - CEP 37470-000
Telefax: (35) 3332-8484 - E-mail: escritorio@portalalternativa.com.br / jornalismo@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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TERMO DE ABERTURA
Contém este livro 17 folhas numeradas do No. 1 ao 17 emitidas através de processamento eletronico
de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2015 a 31/12/2015.
Nome da Empresa .........................: AMR CONSTRUTORA LTDA ME
Ramo .............................................: Construção de edifícios
Endereço .......................................: RUA CASSIMIRO DE ABREL, 168
Complemento ................................:
Bairro .............................................: CENTRO
Municipio .......................................: SAO LOURENCO
Estado ............................................: MG
Inscrição no CNPJ ...........................: 20.319.662/0001-36
Inscrição Estadual...........................: 0023655810067
Registro na junta.............................: 31210141404 Data registro: 26/05/2014
Inscrição Municipal.........................: A-07.03.01/4804

TERMO DE ENCERRAMENTO
Contém este livro 17 folhas numeradas do No. 1 ao 17 emitidas através de processamento eletronico
de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2015 a 31/12/2015.
Nome da Empresa .........................: AMR CONSTRUTORA LTDA ME
Ramo .............................................: Construção de edifícios
Endereço .......................................: RUA CASSIMIRO DE ABREL, 168
Complemento ................................:
Bairro .............................................: CENTRO
Municipio .......................................: SAO LOURENCO
Estado ............................................: MG
Inscrição no CNPJ ...........................: 20.319.662/0001-36
Inscrição Estadual...........................: 0023655810067
Registro na junta.............................: 31210141404 Data registro: 26/05/2014
Inscrição Municipal.........................: A-07.03.01/4804

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PSDC - Partido Social Democrata Cristão de São Lourenço MG, pelo Presidente Da Comissão Executiva Provisória Municipal, com
fundamentos nos artigos 7º a 9º da Lei nº 9.504/97, na forma e prazo do artigo 14, inciso I e artigo 55, inciso IV, do Estatuto do partido, CONVOCA os convencionais, para a CONVENÇÂO MUNICIPAL a realizar-se no dia 4 de agosto de 2016, na Rua Dr Olavo Gomes
Pinto 160 centro Shopping Antônio Dutra, sala 46, 2 piso, centro de São Lourenço MG, com início às 19:00 horas e término às 21:00
horas, para deliberação da seguinte ORDEM DO DIA:
I) Escolha, aprovação e homologação das coligações partidárias para as eleições proporcionais, para a eleição majoritária ou para
candidatura própria; de candidatos para as eleições que se realizarão neste ano de 2016, mediante apresentação prévia das chapas;
II)Escolha dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores para as eleições municipais desse ano;
III)Aprovação da denominação da coligação partidária;
IV)Sorteio do número com os quais os candidatos do partido concorrerão às eleições proporcionais;
V)Fixação do limite de gastos de campanha para os cargos em disputa;
VI) Assuntos gerais.
Nos termos do estatuto do PMDB

O Presidente da Comissão Provisória Municipal do PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro, nos termos
da legislação estatutária e legal em vigor, que regulamenta este procedimento, covoca, por esse edital, todos os Convencionais com direito a voto ( membros Comissão Provisória Municipal, Parlamentares do partido com domicílio eleitoral
do município e membros do Diretório Estadual com domicílio no município), para a Convenção Municipal que será realizada no dia 5 de agosto, no período de 9:00 h as 12:00 h, para votação dos convencionais com direito a voto, na Rua Dr
Olavo Gomes Pinto 160 centro Shopping Antônio Dutra, sala 46, 2 piso, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
a) Escolha de candidatos para as eleições que se realizarão neste ano de 2016, mediante apresentação prévia das chapas;
b)Deﬁnição de coligações;
c) Delegação de competência à Comissão Provisória;
Nos termos do estatuto do PMDB

São Lourenço, em 25 de julho de 2016.
João Carlos Florentino da Silva - Presidente da Comissão Diretora Municipal Provisória do PSDC de São Lourenço - MG

São Lourenço, em 25 de julho de 2016.
Antônio Sérgio Lima Silveira - Presidente da Comissão Provisória Municipal do PMDB de São Lourenço - MG
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Estado lança edital para fortalecer
a defesa civil nos municípios
Ideia do Governo estadual é de aumentar a
resiliência das cidades mineiras aos desastres

Campanha ‘Sou pela Vida.
Dirijo sem Bebida’ realiza
operação especial nas estradas
Foram abordados 1.290 veículos, resultando em 42 ﬂagrantes de
infração, 29 de crimes de trânsito e de 3 motoristas inabilitados
A Secretaria de Estado de Defesa Social (Seds) realizou, ao
longo da tarde deste domingo
(24/7) blitze simultâneas em
cerca de 60 postos da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em todas
as regiões do estado, com o objetivo de coibir a mistura de ál-

O Gabinete Militar do Governador, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, recebe, até o dia 31 de julho, inscrições para o Edital de
Chamamento Público Nr 01/2016
para o fortalecimento das Coordenadorias Municipais de
Proteção e Defesa Civil de diversos municípios mineiros. O
objetivo é a seleção de propostas a ﬁm de celebrar convênio,
receber equipamentos e materiais referentes ao fortalecimento de órgãos municipais de
Proteção e Defesa Civil.
A ﬁnalidade do edital é difundir nos municípios mineiros
a cultura de resiliência em proteção e defesa civil, para reduzir as vulnerabilidades das ame-

aças e enfrentá-las. Isso será
feito com a implementação de
projetos transversais, dando
maior ênfase na gestão do risco de desastres e nos pontos
geográﬁcos de maior fragilidade para aumentar a resiliência
das comunidades.
O edital também, correspondência direta com os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável. O Planejamento Estadual
passou a aderir, em 2016, à nova agenda global de desenvolvimento sustentável, intitulada
Transformando Nosso Mundo:
A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.
Os municípios interessados
que preencherem os requisitos
do chamamento público devem

aderir à campanha Construindo Cidades Resilientes: A minha cidade está se preparando,
da Organização das Nações Unidas (ONU).
O link para adesão está disponível no site da Defesa Civil:
www.defesacivil.mg.gov.br.
Minas Mais Resiliente
O fomento à resiliência nos
territórios mineiros está alinhada ao Programa Minas Mais Resiliente (MMR) que, por sua vez,
atende ao contexto das Políticas
Transnacionais da ONU e desdobra a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, no âmbito
de Minas Gerais. A meta do MMR
é aumentar a resiliência dos municípios mineiros aos desastres.

cool e direção nas estradas.
Foram abordados 1.290 veículos, resultando em 42 ﬂagrantes de infração, 29 de crimes de trânsito e de 3 motoristas inabilitados. A ação faz
parte da campanha “Sou pela
Vida. Dirijo Sem Bebida”.

As ações da campanha tiveram início em julho de 2011,
em Belo Horizonte e são realizadas de forma integrada entre
a Seds, Polícias Civil e Militar,
Corpo de Bombeiros Militar,
Guarda Municipal, BHTrans e
Polícia Rodoviária Federal.

*Crimes de Trânsito: Teor etílico acima de 0,34 – Pena: Multa, recolhimento de CNH e processo
criminal.
*Infrações: Teor etílico entre 0,05 e 0,34 – Pena: Multa e recolhimento de CNH
***Além das blitze especíﬁcas da campanha Sou pela Vida, a Polícia Militar, por meio do Batalhão de Trânsito (BPTRAN), realiza operações diárias, em que podem ser utilizados bafômetros.

Feira Livre
A Feira Livre dos próximos quatro domingos (24 e 31/07,
07 e 14/08) será na Rua dos Andradas devido à ocupação
do Parque Municipal Ilha Antônio Dutra, para organização e realização da Festa de Agosto.
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Studio de Danca Denise Fonseca em Joinville
Único representante mineiro na programação, o Grupo de Dança Denise Fonseca, de São Lourenço, participa do Dance Kids, evento para bailarinos de três a
14 anos que terá a sua primeira edição realizada nos dias 29 e 30 de julho, em Joinville (SC), nacionalmente conhecida como a Cidade da Dança. O elenco apresentará o balé clássico “La Fille”, a dança popular “Mazurka”, o estilo livre “Será que Ele Não Vem?” e o sapateado “Batalha das Cartas” (foto). Denise, há 18 anos,
dirige sua escola que sedia os exames Internacionais de balé da Royal Academy of Dance de Londres no Circuito das Águas.
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OFERTAS VÁLIDAS DO DIA 29 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2016, OU ATÉ DURAR O ESTOQUE.

13,

99

Arroz Super
Ecco Tipo 1
UN 5 kg

19,

90

Coxao Mole
Friboi Reserva
KG

8,

2,

15,

9,

5,

7,

49

Café 3 Corações
500g - Tradiconal
UN Extra Forte

49 Linguiça Toscana

KG Congelada Frimesa

19

Farinha de Trigo
Classe A sem
UN Fermento 1 kg

de Frango com
49 Peito
Osso Envelopado
KG Congelado Avivar

98

Acém Friboi
Reserva
KG

99

Pernil com
KG osso Pamplona

27,

98

1,

99

Macarrão Classe A
UN sêmola 500g

Papel Higiêncio
Personal Vip
Folha Dupla 30m
UN Neutro Leve 12
Pague 11

12,

49

3,

2,

0,

7,

98

Água Sanitária
UN Candura 2 Litros

99

Sabonete Rexona
84g - Fragrâncias
UN

Creme Dental
Close Up Gel 90g
UN Sabores

89

49

Shampoo Dove
200ml - Fragrâncias
UN

UN

Fralda Descartavel Pampers
Total Conforto - Tamanhos
P 28un / M 24un / G 20un /
XG 18un / XXG 18un

1,

39

Molho de Tomate
Santa Amália Sache
UN 340g - Tradicional

