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Governo Federal libera
R$ 2,4 milhões para o Hospital

O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira, 25/09, no Diário Oﬁcial da União (D.O.U.) a liberação anual de
R$ 2,4 milhões para o Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço. A notícia conﬁrma o anúncio feito
pelo Governo Federal, no início de agosto, através do ministro Arthur Chioro durante reunião com o deputado federal Odair Cunha, deputado estadual Ulysses Gomes, prefeitos e secretários municipais da região. (pág 04)

Saúde

Atraso

Implantação do
SAMU é adiada
Nossa reportagem noticiou no
mês de agosto, que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)
iria iniciar suas atividades no dia 01
de Outubro. Contudo, esta data foi
adiada para o dia 31 de Outubro,
segundo informações da Secretaria
Municipal de Saúde. (pág 09)

Eleições 2014:
Faltam sete dias
Faltando sete dias para as eleições, o Tribunal Superior Eleitoral
lembra a importância da lei da Ficha Limpa para a escolha dos políticos que vão nos representar pelos
próximos quatro anos. Este ano, será a primeira vez que a Lei da Ficha
Limpa será aplicada em uma eleição geral. (pág 05)

Semana Nacional do
‘Lenda da Mantiqueira’
representa nossa região Trânsito 2014: PRF realiza
ações de conscientização
(pág 09)

(pág 07)

SL garante mais
de 60 cadeiras de
rodas para doação
A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos dias realizou no último sábado (20/09) a entrega de
69 cadeiras de rodas na sede da
igreja, no bairro Federal. (pág 08)
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EDITORIAL Nascente do
Velho Chico secou

Agora, o Rio São Francisco
também corre perigo. Sua
principal nascente está praticamente seca em São Roque
de Minas. Ela ﬁca no Parque
Serra da Canastra e os pequenos aﬂuentes que a formam
já deixaram de existir.
Tudo indica que a estiagem e os incêndios aceleraram o processo, pois a água
que era pouca teve que ser

usada para apagar o fogo.
Somente em julho deste ano,
as queimadas destruíram 40
mil hectares de vegetação
nativa da serra.
O São Francisco tem mais
de 2.700 km e corta sete estados brasileiros - Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás e Distrito Federal - o que dá a ele o
título de maior rio totalmen-

JOSÉ LUIZ MENDES
Coluna Popular

Tem explicação?
Por qual motivo temos a sensação de nó na garganta
quando algo triste acontece? O corpo humano é uma máquina incrível e mais complexa do que qualquer dispositivo
artiﬁcial já criado. Embora muitas das funções que ele realize exijam pouca explicação, algumas coisas que ele faz
são mais misteriosas. Os cientistas e pesquisadores têm
investigado e tentado explicar. Conﬁra:
Nó na garganta
A sensação de nó na garganta é consequência da resposta de luta ou fuga nos seres humanos, que é induzida quando uma pessoa é colocada em perigo ou sob um stress intenso. Nestas situações emocionais, o corpo bombeia o
sangue e oxigênio para o cérebro e músculos para permitir
que ele reaja mais rapidamente. Isso tem o efeito adicional
de fazer com que o coração bombeie com mais força e a
respiração se torne mais intensa. Para facilitar este processo, as cordas vocais, na região conhecida como a “glote,”
se expandem para permitir que mais ar passe através da
garganta. No entanto, quando uma pessoa tenta engolir, a
glote precisa fechar. Os músculos trabalhar eﬁcazmente
contra o outro, criando a sensação de “protuberância” que
nos acompanha em momentos tensos.
Arrepio na espinha
Os arrepios na espinha acontecem em vários tipos de situações. Eles costumam ocorrer durante momentos de estresse, tais como quando uma pessoa está em perigo. Isso
afeta o hipotálamo, a parte do cérebro que controla algumas funções do sistema nervoso. Ele que libera grandes
quantidades de adrenalina para ajudar o corpo a se preparar para reagir a certa situação. Isso faz com que os músculos se contraiam e os pelos do corpo arrepiem. A mesma
reação que acontece quando uma pessoa sente emoções
intensas, como o amor, a felicidade ou o choque.

te brasileiro, com uma bacia
hidrográﬁca que abrange 504
municípios.
Em Minas, diversas regiões
enfrentam o problema da seca, entre elas cidades do Triângulo Mineiro, Zona da Mata e Centro-Oeste do estado,
que já chegaram a decretar
situação de emergência pelo desabastecimento e a multar moradores ﬂagrados des-

perdiçando água.
Em um ano foram gastos
cerca de R$30 milhões em
Minas para proteger o São
Francisco, mas com a seca
intensa os resultados ﬁcaram
abaixo do esperado. Agora,
somente a chuva pode resolver o problema.
O clima do planeta está
mudando e racionar água é
uma necessidade.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

A devoção dos cinco
primeiros sábados
Desde os tempos mais antigos, difundiu-se na Igreja,
a tradição de consagrar o
sábado em honra a Nossa
Senhora. Uma devoção pouco conhecida nos dias de
hoje é a dos cinco primeiros sábados para reparar as
ofensas ao Coração Imaculado de Maria.
A Virgem Santíssima, aparecendo à Lúcia, em Fátima,
disse-lhe: “Olha, minha ﬁlha, para o meu Coração
transpassado de espinhos,
que os homens com suas
blasfêmias e ingratidões,
lhe cravam a cada momento. Ao menos tu consolas-me e faz saber a todos que
eu prometo assistir na hora da morte, com as graças
necessárias à salvação, a
todo aquele que, no primeiro sábado de cinco meses
seguidos, confessando-se,
recite o terço do rosário e
me faça companhia durante um quarto de hora meditando nos mistérios do
rosário, com a intenção de
me fazer a reparação”.

Nossa Senhora pede a devoção dos cinco primeiros
sábados através de uma
mensagem aos sacerdotes,
seus ﬁlhos prediletos, em
04 de agosto de 1979:
“Está na hora da batalha,
e por isso devem ser empregadas aquelas armas que
Eu vos preparei: a consagração ao meu Coração Imaculado; a recitação frequente do santo rosário; a celebração dos cinco primeiros
sábados do mês, para reparar as ofensas ao meu
Coração Materno. Durante
estes sábados Eu vos convido a vos unirdes a Mim
na recitação do rosário, na
meditação de seus mistérios, na Conﬁssão, na participação na Santa Missa e
na Comunhão reparadora”.
Façamos atos de reparação por meio de preces, penitência, conﬁança e ﬁlial
abandono. Assim, estaremos
derramando bálsamo amoroso nas chagas do Imaculado e Doloroso Coração de
Maria, nossa Mãe do Céu!

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

A promessa que não falha
Estamos em um ano de eleições,
em que os discursos são eloqüentes, as propostas são muitas, e, as
promessas, maiores ainda! Na disputa pelo poder, candidatos se utilizam dos mais variados recursos
para conquistar a conﬁança do eleitor e dele obter o voto. Sabemos
que, de tudo o que é falado e prometido, algo se faz. Porém, não
raro, pessoas se desiludem, pois
não encontram respostas para todos os seus problemas.
Mas existe alguém que disputa
apenas um lugar em nossa vida,
sem nada nos cobrar em troca. Alguém que deseja ardentemente
nos fazer feliz. Alguém que nos ama
gratuitamente, sem que precisemos lhe dar isto ou aquilo. Alguém
que está a nos chamar, a nos acolher, a nos perdoar. Existe alguém
que promete e cumpre com todas
as suas promessas. O Senhor está
falando conosco, com seu povo,
com cada um de nós, desde os primórdios da humanidade, mas preferimos ouvir outras vozes que parecem mais convincentes que a
dEle e que nos levam ao descrédito total. Abrimos mão de conﬁar
nAquele que realmente merece
toda a nossa conﬁança, o nosso
amor, a nossa devoção. Adoramos
às pessoas, defendemos com a vida os políticos que satisfazem nossos interesses ou que prometem
o fazer e ignoramos o Cristo que
não só prometeu, mas que ofereceu sua própria vida para nos libertar, que provou com seu sangue
o quanto lhe somos especiais. Defendemos com unhas e dentes pes-

soas que mal conhecemos e não
somos capazes de nos envolver
com quem mais se preocupa com
cada um de nós. Em tempos de
eleições, vestimos a camisa deste
ou daquele candidato, trabalhamos por ele, brigamos em seu nome e nos esquecemos do verdadeiro e único Deus e Senhor, a
quem devemos adorar e servir em
espírito e em verdade. Certamente, Ele tem muito mais a nos oferecer do que qualquer candidato
que venha a se eleger! Sua palavra é viva. Sua riqueza é imperecível! Com Cristo, a vitória é sempre uma certeza!
São muitas as promessas que
o Senhor nos dirige e todas elas
se cumprem, a seu tempo.
“Nada temas, pois eu te resgato. Eu te chamo pelo nome, és meu.
Se tiveres de atravessar a água,
estarei contigo. E os rios não te
submergirão. Se caminhares pelo
fogo, não te queimarás e a chama
não te consumirá. Pois eu sou o
Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dou o Egito por
teu resgate, a Etiópia e Sabá, em
compensação. Porque és precioso
a meus olhos, porque eu te aprecio e te amo.” Esta promessa é
atual. Mais que uma casa ou um
emprego, Deus nos oferece o que
todo homem mais almeja: amor!
“Permuto reinos por ti, entrego
nações em troca de ti.” Para o Senhor, nenhum cargo é mais importante que a nossa felicidade. Para
Ele nós somos o maior valor!
Experimentemos acreditar na
promessa que não falha!

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

Mãe: esposa, irmã,
companheira e educadora

Deus fez a mulher inteiramente no amor. Você, mulher, mãe, foi feita
toda para o amor. Deus
a fez sensível como a pétala de uma rosa. As mulheres são as mais feridas
e machucadas, por isso
as mais prejudicadas.
Mulher, você foi escolhida por Deus para gerar
ﬁlhos no seu próprio ventre. O Senhor a fez mulher para ser mãe, para
ser educadora. Formar,
fazer crescer, dar ﬁlhos
e ﬁlhas para Ele.
Justamente por causa
da beleza da sua escolha,
o inimigo de Deus tem
feito de tudo para desviá-la de sua vocação de mulher, de esposa, irmã,
companheira e educadora. Ele tem jogado sujo,
usando exatamente da
sua sensibilidade. Você
foi feita para amar, para
dar e receber carinho,

contudo, o demônio entrou justamente nesta
sensibilidade. Ele tem usado das novelas, dos ﬁlmes
e das músicas para desviá-la do caminho de Deus
e levar você a buscar amor
e carinho de forma errada, com a pessoa errada,
na hora errada.
Sua fome era de amor,
mas a tentação deturpou
tudo, levando-a a viver a
sensualidade e a sedução. Você buscava amor,
ele lhe devolveu sexo…
Desse modo, você acabou sendo a mais prejudicada!
Deus pôs uma imensa
conﬁança em você que
é mulher. Ele pode devolver a pureza do seu coração e do seu espírito,
pode devolver a sua integridade. Ele a quer pura e santa. Ele a quer mãe,
esposa, irmã, companheira e educadora.
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ENTREVISTA Nara Vidal

Autora de livros infantis / juvenis e mora em
Londres. Ela fala sobre a educação no Brasil.

Qual a sua formação?
Conte-nos sobre você.
Sou mineira de Guarani e
moro na Europa há quase 13
anos. Formei-me em Letras
pela Universidade Federal do
Rio de Janeiro e tenho Mestrado em Artes, feito em Londres, pela London MetUniversity. Atualmente sou autora de livros infantis e juvenis, colaboro para diversos
veículos de mídia da Inglaterra e do Brasil e atuo no
time de coordenação de um
programa de ensino de línguas inovador, proposto por
ela e aplicado pelo cursoSteps em Juiz de Fora.
Você como escritora
e brasileira, o que percebe
de diferente nos hábitos de
leitura dos brasileiros e dos
londrinos?
Como autora percebo diferenças tanto do ponto de
vista de quem escreve quanto de quem lê. Meus ﬁlhos
têm 5 e 3 anos e estou muito envolvida com o desenvolvimento pelo gosto da leitura que eles vêm adquirindo. A escola faz um trabalho
brilhante. Cada criança que
começa a ser alfabetizada,
por exemplo, recebe um parceiro de leitura: uma criança
mais velha que lê com o mais
novinho e ajuda a criar uma
ideia de que ler é legal, tá na

moda, é uma coisa positiva.
A leitura aqui, desde bem
cedo, é escolhida pelo leitor.
A criança tem sempre a chance de escolher o que quere
o que faz da leitura geralmente algo prazeroso. Quando o gosto por ler já está mais
desenvolvido e a leitura começa a ser mais guiada. Aí
os clássicos começam a ser
introduzidos, recomendados.
Mas já existe a vontade de
ler, marcada por uma ideia
de leitura = prazer ou atividade de recreio.Sei que no
Brasil há muitas iniciativas
que são maravilhosas e isso
é o que vai fazer das crianças, leitores vorazes e de qualidade. Também não adianta
ler tudo e não digerir. Se não
ﬁca igual ao menino do livro
do Oliver Jeﬀers “O incrível
menino comedor de livros”.
Noto muito por aqui também
a leitura além da escola. É
bastante comum ver crianças bem novinhas lendo nos
trens, ônibus. É um hábito
mesmo. E um costume bacana que adoro aqui é a leitura diária antes de dormir.
A mãe ou o pai leem alguns
livros antes da criança dormir. É um encontro, uma troca entre pai e ﬁlho muito importante para solidiﬁcar a
atividade da leitura como algo extremamente positivo.
Acha que no Brasil
isso pode ser mais incentivado, tanto em casa quanto
nas escolas?Onde pode estar o erro?
Eu acho que hoje em dia
se lê muito no Brasil. Vejo
aos montes, meninas e meninos que adoram leitura.
Acho que a mídia social e a
internet vieram pra ajudar
nesse sentido muito mais que
atrapalhar. Eu confesso que
levei certo tempo pra curtir

Oportunidade!

Curso gratuito de vendedor
O Senac São Lourenço está com vagas abertas para
o curso de Vendedor por meio do Programa Senac de
Gratuidade – PSG.
O curso é destinado a pessoas com renda familiar
per capita inferior a dois salários mínimos federais
(soma da renda do interessado com a de todos que
vivem na sua casa, dividida pela quantidade de residentes), que possuem no mínimo 16 anos e Ensino
Fundamental incompleto.
O curso possui matérias como: a evolução e a importância da comunicação no processo de vendas,
clientes, estratégias e táticas de vendas e pós venda.
Ao concluí-lo, o aluno estará capacitado para atuar
em diferentes segmentos e desenvolver habilidades
especíﬁcas para a execução das diversas atividades
relativas à função de vendas.
Para se cadastrar, é necessário preencher o cadastro de interesse no Site do Senac (www.mg.senac.br)
e, logo após, comparecer à unidade, à Rua Presidente Arthur Bernardes, nº 95 – Ferderal, portando original e cópia do CPF, RG, comprovante de residência
e comprovante de escolaridade. Menores de 18 anos
precisam estar acompanhados do responsável e apresentar os documentos deste.

leitura. Mas minha escola
primária foi durante a ditadura e a gente não tinha voz,
não. Eram livros recomendados (mandados) e era pra
prova. Eu me lembro denitidamente visitar a biblioteca
semanalmente encantada
com as cores, as capas e não
podia tocar pegar em nenhum
livro sem chamar a bibliotecária. Aquilo dava um desânimo sem ﬁm. Mas hoje acho
que no Brasil estamos no caminho certo. Há muitos movimentos de leituras espalhados por aí, tanto em escolas quanto em cidades, vilarejos. Há um senso de valorização da leitura. Agora só
precisamos fazer isso de forma divertida e espontânea.
O fato de a tecnologia estar tão envolvida no
dia a dia das crianças atualmente, isso pode ser algo a
favor ou contra os hábitos
de leitura?
Confesso que sempre que
vou ao Brasil vejo que a cada
vez mais cedo crianças estão
não só familiarizadas com
tecnologias, mas já são as
donas delas. Meus ﬁlhos não
têm computador, iPad ou telefone. Claro que já sabem
usar o tablet e usam com
muita moderação. Mas acho
que tudo com equilíbrio é legal. A tecnologia, os aplicativos, os e-books estão aí pra
enriquecer, pra saciar diversos gostos, pra abrir possibilidades. Não sou contra de
jeito nenhum. Queria inclusive que no Brasil ﬁzessem
mais e mais e-books. Há pouquíssimos se comparados
com a produção daqui. Como
em qualquer tempo que se
vive, há lixo e há luxo. O que
nos cabe como pais, educadores e bem intencionados
é identiﬁcar o que há de ba-

cana, desaﬁador, enriquecedor pras crianças tão informadas de hoje. No nosso curso
de inglês em Juiz de Fora, o
Steps, a gente sempre utiliza
várias tecnologias. Mas tudo
parte de um livro de literatura infantil. O livro nos abre vários tópicos, e o aprendizado
com imenso prazer gera grande curiosidade pela leitura.
Um exemplo de sucesso.
É complicado comparar um país de Primeiro Mundo com um de Terceiro, ainda mais em se tratando de
educação. Mas você pode
fazer um comparativo sobre
o que você acha os dois países em relação a isso?
Eu não diria que o Brasil é
um país de Terceiro Mundo.
O Brasil tem melhorado. Não
tenho dúvida. Não estou falando de política. Estou falando de iniciativas, mentalidade. Vejo uma lenta transformação boa. E aqui fora
está longe de ser perfeito. É
uma grande ilusão achar que
por aqui educação é sempre
excelente. Há muitas falhas.
Mas com toda certeza a escola pública daqui (a dos meus
ﬁlhos é pública, claro!) é geralmente ótima. Acho que
uma das chaves para o sucesso disso é o envolvimento dos pais na vida escolar.
Nós nos envolvemos muito.
Há sempre uma mentalidade
de pegar e fazer para melhorar para os ﬁlhos. Não há muita reclamação. Há mais ação.
Se algo não está bom, não
ouvimos muitas lamentações.
Ouvimos mais planos para
recuperar o que não deu certo. Gosto desse senso de iniciativa comunitário. Acho importantíssimo e reﬂete positivamente em tudo: melhor
educação, segurança, saúde,
bem estar.

RITA ABBUD

Cantinho da Poesia

O Idoso tem direito à vida
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26 de Setembro

Conheça a história de São Cosme e Damião
Doces, chocolates, balas
e inúmeras iguarias feitas de
açúcar fazem a alegria das
crianças em todo país no dia
26 de Setembro. Nesta data, em comemoração ao dia
de São Cosme e Damião,
muitas pessoas distribuem
saquinhos recheados de guloseimas. Segundo a tradição católica os santos eram
irmãos médicos que curavam, gratuitamente, pessoas e animais. Em suas ações
de caridade e evangelização,
distribuíam doces a crianças, o que marcou a figura
da dupla.
Cosme e Damião nasceram na Arábia e viveram na
Ásia Menor, Oriente. Desde
muito jovens, ambos manifestaram um enorme talento para a medicina. Estudaram e diplomaram-se na Síria, exercendo a profissão
de médico com muita competência e dignidade. Inspirados pelo Espírito Santo
usavam a fé aliada aos co-

nhecimentos científicos. Com
isso, seus tratamentos e curas
a doentes, muitas vezes à
beira da morte, eram vistos
como verdadeiros milagres.
Deixavam pasmos os mais
céticos dos pagãos, pois não
cobravam absolutamente
nada por isso. A riqueza que
mais os atraía era fazer de
sua arte médica também o
seu apostolado para a conversão dos pagãos, o que, a
cada dia, conseguiam mais
e mais.
Isso despertou a ira do imperador Diocleciano, implacável perseguidor do povo
cristão. Na Ásia Menor, o
governador deu ordens imediatas para que os dois médicos cristãos fossem presos,
acusados de feitiçaria e de
usarem meios diabólicos em
suas curas.
Mandou que fossem barbaramente torturados por
negarem-se a aceitar os deuses pagãos. Em seguida, foram decapitados.

Faculdade Victor Hugo

Dia da Responsabilidade
Social do Ensino Superior
No último sábado (20/09),
os alunos da turma do Curso
de Pedagogia, juntamente
com os Professores Alfredo
M. Carnevalli e Maria Ignez
A. Oliveira desenvolveram
atividades no Asilo São Vicente de Paulo e na Casa de
Longa Permanência Bom Lar
em São Lourenço.
No Asilo São Vicente de
Paulo os alunos comemoraram “Os Aniversariantes do
Mês” e na Casa Bom Lar promoveram um belo “Café da
Tarde”. Nas duas Instituições
os alunos proporcionaram
aos integrantes da casa diversas atividades, tais como
pintura, música, etc.
Desde 2008 a Faculdade
Victor Hugo participa do Dia
da Responsabilidade Social

no Ensino Superior, evento
programado pela ABMES
que tem por objetivo mostrar as ações/projetos sociais que a Faculdade Victor
Hugo desenvolve ao longo
de todo ano, e que culmina
com este dia.
A importância da atividade comprova que Faculdade
Victor Hugo faz sua parte ao
atuar na comunidade na qual
está inserida.

O homem já começa a envelhecer quando nasce.
O tempo é um senhor implacável.
Ele esculpe em nosso rosto rugas profundas.
Deixa-nos com as pernas bambas, os joelhos tropeços, os olhos embaçados e as mãos decaídas.
Cada ﬁo de cabelo branco que surge é um chamado para um novo duelo.
A grande questão da vida não é envelhecer, mas ter
direito à vida com respeito e dignidade.
Uma vida longa é a recompensa de uma
vida íntegra.
Aqueles que andam com Deus mesmo na
velhice, tem valor e produzem abundantes frutos.
Legar à sociedade uma descendência bem aventurada é um sublime privilégio.
Envelhecer com honra é uma benção.
Mas a essência da alma nunca envelhece.
ALUGA-SE APTO EM UBATUBA (PRAIA GRANDE). TRAUma vida longa é a recompensa dos frutos que TAR (35) 8816-2486 – OI / (35) 9105- 6305 - TIM
foram plantados, e serão colhidos
VENDE-SE UM LAVA JATO COM ESTACIONAMENTO EM
O início das aulas será no dia 6 de Outubro: saboreando o melhor da vida.
SÃO LOURENÇO – MINAS GERAIS. EXCELENTE PONTO COMERCIAL. TRATAR PELO TELEFONE: (35) 8836-3858
Curso de Vendedor – 180h
A grande questão não é envelhecer, mas
17 vagas disponíveis
como envelhecer.
Aulas de segunda a sexta, das 13h30 às 17h30 Parabéns a todos os Idoso!
Errata: Nossa última edição do São Lourenço Jornal
Dia 01 de Outubro – Dia do Idoso. saiu com a numeração repetida. O correto é Edição núMais informações: 0800 7244440.
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Governo Federal libera R$ 2,4 milhões
para Hospital de São Lourenço
Ação contou com esforço dos deputados Odair Cunha e Ulysses Gomes
O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira,
25/09, no Diário Oﬁcial da
União (D.O.U.) a liberação
anual de R$ 2,4 milhões para
o Hospital da Fundação Casa
de Caridade de São Lourenço. A notícia conﬁrma o anúncio feito pelo Governo Federal, no início de agosto, através do ministro Arthur Chioro durante reunião com o deputado federal Odair Cunha,
deputado estadual Ulysses
Gomes, prefeitos e secretários municipais da região.
O valor representa um recurso a mais de R$ 200 mil
por mês para o hospital. A

liberação do repasse contou
com o empenho dos deputados Odair e Ulysses, que
se reuniram em maio deste
ano com o provedor do hospital, Gabriel Dias Pereira Filho. Na ocasião, trataram sobre as pendências que o hospital possuía junto aos órgãos
governamentais, como o reajuste de verba, e Odair e
Ulysses se comprometeram
a atuar no sentido de agilizar
a liberação dos recursos.
O apoio ao Hospital de São
Lourenço também foi uma
solicitação apresentada aos
deputados pelo vereador Agilsander Rodrigues da Silva (Gil),

pelo ex-presidente do PT Gustavo Luiz Rodrigues Ribeiro
(Gustavo do Açougue Brasília), pelo presiente do PT, Elizote Salvador Filho, e pelo ex-prefeito José Celso Garcia.
O Hospital é referência para 24 municípios do Sul de Minas, abrangendo cerca de 280
mil pessoas. A instituição tem
duas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), sendo uma para
adultos e outra neo-natal, além
do serviço de hemodiálise.
“A liberação deste recurso
é essencial para a continuidade de todos os serviços do hospital e também para que a instituição faça as adequações
Foto: Assessoria de Comunicação

Reunião entre o Ministro Arthur Chioro, o deputado federal Odair Cunha, o
deputado estadual Ulysses Gomes, prefeitos e secretários municipais da região

Adote uma árvore em SL

O início da estação das ﬂores está sendo recebido com
um projeto ambiental em São
Lourenço. Estão sendo doadas mudas de árvores para
quem quiser plantá-las nas
calçadas.
A ação é em continuidade
ao projeto “Minha rua arborizada – adote uma árvore”.
Quem quiser plantar uma árvore, ou mesmo adotar uma
próxima à sua residência, deve entrar em contato com a
Gerência de Meio Ambiente,
na Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana, na rua
Cel. José Justino, nº 423, ou
pelo telefone 3331-8471.
A única exigência é que o
cidadão disposto a adotar
uma árvore se comprometa
em cuidar dela, regando, monitorando seu desenvolvimento e protegendo-a de
pragas naturais e vandalismo.

Foto: Divulgação

O projeto consiste em incentivar os moradores a adotarem uma árvore em frente suas residências ou comércios. As árvores que estão sendo doadas são próprias para urbanismo. Elas
são de pequeno a médio

porte, atingindo no máximo
quatro metros de altura, e
suas raízes não quebram as
calçadas. Além disso, possuem florada exuberante,
que contribuem para paisagismo, enfeitando e embelezando a cidade.

necessárias para a implantação do Samu na região”, ressalta o deputado Odair Cunha.
Para o deputado Ulysses,
os investimentos em Saúde
são prioritários, à medida
que em todo o Brasil este é
o maior desaﬁo a ser enfrentado. Ulysses lembra que o
Brasil é o único país de mais
de 100 milhões de habitantes a oferecer saúde num sistema único e gratuito.
Para o provedor do Hospital, Gabriel Filho, este recurso representa a recuperação
ﬁnanceira da instituição. “O
empenho dos deputado Odair
Cunha e Ulysses Gomes foi
fundamental para a liberação
deste recurso no Ministério
da Saúde. Hoje temos um déﬁcit mensal e esta verba será
importante para recuperação
ﬁnanceira do hospital.”

O São Lourenço Jornal, como um representante da imprensa séria e que procura em primeiro lugar, informar à população sobre todos
os acontecimentos da cidade de forma clara,
está acompanhando a situação do Hospital
por várias Edições. Na Edição de número 5149,
do dia 07 de Setembro de 2014, publicamos
a notícia de que o Ministro da Saúde, Arthur
Chioro, havia prometido a verba para o Hospital (a reportagem está disponível no nosso
site www.sljornal.com.br, nas ‘edições online’).
Dessa forma, nossa missão de alertar a população e chamar atenção das autoridades para
as necessidades do povo foi cumprida. Nesta
matéria de hoje, ﬁnalmente, podemos aﬁrmar
que a verba foi liberada oﬁcialmente. Por ﬁm,
o São Lourenço Jornal vai continuar acompanhando, e informando aos leitores, tudo sobre
o repasse e o uso deste dinheiro.
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Eleições 2014: Faltam sete dias
Já escolheu os candidatos?
Pesquisa diz que brasileiros são contra o voto obrigatório
Faltando sete dias para as
eleições, o Tribunal Superior
Eleitoral lembra a importância da lei da Ficha Limpa para a escolha dos políticos que
vão nos representar pelos
próximos quatro anos.
Este ano, será a primeira
vez que a Lei da Ficha Limpa

será aplicada em uma eleição geral. Ela começou a vigorar no dia 07 de junho de
2010, e é fruto de ampla mobilização popular. A proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional após receber as
assinaturas de 1,3 milhão de
brasileiros em apoio às no-

vas regras. A ﬁnalidade é incentivar os eleitores a conhecer a vida dos políticos.
Esta Lei veio fortalecer as
punições aos cidadãos e candidatos que prejudicam a ética das eleições ou que tenham contra si, determinadas condenações na esfera

eleitoral na esfera eleitoral,
administrativa ou criminal.
Voto Obrigatório
O primeiro turno das eleições ocorrerá no próximo
Domingo, dia 05, e o segundo turno no dia 26 de Outubro. Este ano vamos eleger
o presidente e vice-presidente da República, deputados
federais, senadores, gover-

nadores, deputados estaduais e os deputados federais.
Contudo, muitos brasileiros
se dividem quando o assunto
é a obrigatoriedade do voto.
De acordo com uma pesquisa
Datafolha realizada em maio
deste ano, 61% dos brasileiros
acham que o voto não deve
ser obrigatório, isto é, 6 em cada dez entrevistados. Apenas
34% são favoráveis, uma par-

cela de 4% é indiferente e 1%
não soube responder.Em comparação com pesquisas Datafolha anteriores, a taxa dos brasileiros contrários ao voto obrigatório vem crescendo desde
2010, e atualmente, alcançou
o patamar mais elevado da série. Em 1994, 53% eram contrários, o índice caiu para 48%,
em 2010, e agora chegou a 61%
(veja no gráﬁco).
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Alta tecnologia cirúrgica
chega a São Lourenço

A cidade é a primeira no Circuito das Águas a
realizar uma cirurgia de artroplastia por navegação
Um método diferente e soﬁsticado de cirurgia chega à
cidade e região. No dia 31
de julho de 2014 o Dr. Henrique Lang e sua equipe cirúrgica, realizaram a primeira artroplastia total de joelho
por navegação computadorizada, pioneira no Circuito
das Aguas, no Hospital de São
Lourenço, em uma paciente
portadora de artrose avançada em seu joelho direito.
Para muitos que não conhecem o sistema de navegação, trata-se de uma técnica já utilizada há muito tempo na Europa, onde um sistema de sensores infravermelhos é instalado na coxa
e na perna do paciente, enviando informações a um
computador, cujo software
foi desenvolvido especialmente para isso, desenhando em três dimensões o joelho do paciente, através da
obtenção de pontos especíﬁcos da articulação do joelho
com um dispositivo como se
fosse uma “lapiseira”.
Com isso o computador informa ao cirurgião qual tamanho de prótese que melhor se adaptaria aquele paciente, qual a angulação correta para se colocar a prótese, corrigindo-se então o eixo mecânico da perna. É possível ainda, antes de implan-

tar a prótese deﬁnitiva, fazer
simulações com tamanhos
diferentes para ter uma ideia
de como ﬁcaria o joelho, a
tensão dos músculos e ligamentos ao redor da prótese,
se ﬁcaria alguma folga excessiva ou, ao contrário, se o joelho ﬁcaria muito tenso.
Com instrumentos acoplados a sensores infravermelhos, quase todo o tempo cirúrgico é guiado pelo computador, informando ao cirurgião se o corte ósseo que
será executado precisa ser
corrigido alguns graus para
direita, para esquerda, para
qualquer direção. Isso tudo
em tempo real, com a vantagem, novamente, de se poder antecipar ou simular o
resultado que ﬁcaria.
No último dia 22/09, Dr.
Lang e sua equipe retornaram ao hospital e realizaram
a segunda cirurgia de prótese de joelho navegada. Novamente a equipe tornou-se
pioneira em mais um tipo de
cirurgia inovador, realizado
em nossa cidade.
A cirurgia
A cirurgia de artroplastia
total de joelho é uma cirurgia
muito gratiﬁcante para aqueles pacientes portadores de
deformidades graves no joelho, com artrose avançada e

DR. RODRIGO C. SANTOS
Médico Veterinário

Orientação para
educação do seu animal

Foto: Divulgação

Equipe médica que realizou a cirurgia

incapacitante, já tendo esgotadas todas as medidas de
tratamento conservador.
Embora um cirurgião especialista em joelho tenha plena
capacidade para implantar uma
prótese de joelho sem o auxílio do navegador, estudos mais
recentes tem demonstrado que
os sistemas de navegação estão fazendo com que os cirurgiões tenham uma visão diferente, mais acurada e previsível de seus resultados ﬁnais.
Na visão macroscópica de
um cirurgião, no momento
de sua cirurgia, pode lhe parecer que o preparo dos cortes ósseos para colocação da
prótese deﬁnitiva possa estar
perfeita, mas pelo navegador, muitas vezes, não é bem
aquilo que parecia.

Até que enﬁm!

‘Operação tapa buraco’ no Nossa Senhora de Lourdes
Foto: Assessoria de Comunicação

As obras começaram na rua José Simeão Dutra
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Sua grande vantagem é
exatamente permitir ao cirurgião prever ou simular como ﬁcaria sua prótese com
os cortes que já havia planejado. Com isso, é possível hoje oferecer uma cirurgia mais
aprimorada e mais previsível.
Não se trata, como muitos
pensam, de cirurgia robótica. Não é um robô que faz a
cirurgia. É o cirurgião que,
aliado a sua experiência em
cirurgia de joelho, tem a oportunidade de melhorar seu
resultado com um sistema
que o guia de uma maneira
nunca antes imaginada.
(Dr. Henrique Lang - Ortopedia
e Medicina do Esporte – Central Clínica, Dr. Gilberto Chaib – Ortopedista e Traumatologista e Ronaldo
Barrão – Instrumentador)

Finalmente bairro Nossa
Senhora de Lourdes está recebendo ajustes no asfalto.
Na Rua José Simeão Dutra, a
principal do bairro, está sendo feita uma operação tapa
buraco para amenizar a situação precária em que a pista
se encontra. Diariamente circulam muitos pedestres, motoristas, ciclistas, além do ônibus, ou seja, o movimento é
intenso durante o dia e as ruas precisam ser revitalizadas.
De acordo com informações da Prefeitura, através
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, o trabalho está sendo feito no início da parte asfaltada da referida rua, nas proximidades
da piscina do bairro.

Para um bom convívio com os humanos, o seu animal
deverá aprender asseguintes regras:
SOCIALIZAÇÃO
Desde pequeno, acostume seu cão/gato com toda a família, parentes,amigos e outros animais.
EDUCAÇÃO BÁSICA PARA OS CÃES
a) O tom de voz é um instrumento importante na educação de seu animal. Palavras como “ NÃO” em voz enérgica, “VEM”, “VAMOS PASSEAR”, eles aprendem facilmente.
b) Os animais precisam de paciência para compreender
o que está sendo ensinado. Quando ele ﬁzer algo errado,
NUNCA BATA NELE, fale com um tom mais enérgico e assim
que ﬁzer certo, agrade-o, incentive-o e faça muito carinho,
ele logo aprenderá.
c) Para evitar que os cães pulem nas pessoas; desde ﬁlhote, deve ser falado “NÃO”, “DESCE”, e agradá-lo somente quando ele está no chão.
d) Higiene - Defecar e urinar no local certo: ao adquirir um
ﬁlhote, se vocênão tem tempo de vigiá-lo o tempo inteiro,
coloque-o para dormir em um espaço pequeno e restrito
(não se esqueça que ele foi tirado do convívioda mãe e dos
irmãos e nesse momento precisa de muito carinho!). De um
lado, forre com jornal. Ele aprenderá a fazer as necessidades
no jornal. Do outro, o alimento, a água e a“caminha”. Após
alguns dias, ele poderá ter acesso a todo o quintal e à casa.
Sempre que ﬁzer “necessidades” fora do jornal, deve-se falar “NÃO” energicamente e colocá-lo no localcerto. Cada vez
que ele ﬁzer no local certo, deverá ser recompensado comcarinho e biscoitos para cães, por exemplo.
Continua ....

Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa
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Semana Nacional do Trânsito 2014:
PRF realiza ações de conscientização
Entre os dias 18 e 25 de Setembro comemora-se a Semana Nacional do Trânsito.
Esta data foi instituída devido
à criação do Código de Trânsito Brasileiro, em Setembro
de 1997. Este ano, de acordo
com o Conselho Nacional de
Trânsito, o tema da campanha é: “Década Mundial de
Ações para a Segurança do
Trânsito – 2011/2020: Cidade
para as pessoas: Proteção e
Prioridade ao Pedestre”.
Em Caxambu, a Polícia Rodoviária Federal realizou várias atividades em função
desta data. Foram realizadas

palestras nas escolas e exibição de ﬁlmes educativos
no auditório da Delegacia.
O objetivo é a conscientização de pedestres e motoristas em relação ao trânsito,
a ideia é ressaltarvalores que
contribuam para a criação de
um ambiente favorável, focando o desenvolvimento de
valores, posturas e atitudes,
no sentido de garantir o direito de ir e vir dos cidadãos.
A Semana deve ter uma abrangência nacional e mostrar a
mudança de postura de toda
a sociedade no esforço para
a redução de acidentes.
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BETO BACHA

Giro Esportivo

JOJUNINHO FUTEBOL DE CAMPO
A equipe de futebol de campo da Diretoria de Esportes
disputou a fase classiﬁcatória dos Jogos
da Juventude sub
15 (Jojuninho) na
cidade de Poços de
Caldas. No comando do Tião Peixeiro
e o técnico Dézio,
vencemos duas partidas: 3 a 0 em Itaú de Minas e 2 a 0 na cidade de Jacutinga. Perdendo para a equipe da casa pelo placar de 1 a 0. A
próxima fase das quartas de ﬁnal será também na cidade
de Poços de Caldas. Muito boa sorte as garotos.

Circuito Mineiro das Águas

Procuradoria inicia atuação para evitar exploração ilegal na região
Atenta a conservação dos
recursos hídricos, patrimônios
da União, a Advocacia-Geral
da União (AGU) no estado de
Minas Gerais iniciou uma atuação para evitar a exploração
indevida de água mineral nos
municípios que formam o Circuito Mineiro das Águas. O
trabalho também visa impedir
a contaminação da população
local e turística com o consumo do líquido sem a devida
extração ou conservação.
A Procuradoria Seccional da
União em Varginha/MG (PSU/

VGA) oﬁciou o Departamento
Nacional de Patrimônio Mineral (DNPM) solicitando
apoio e apuração dos procedimentos utilizados pelas empresas que possuem autorização para exploração e comercialização de água nos
municípios de Cambuquira,
Caxambu, Conceição do Rio
Verde, Lambari, São Lourenço e Poços de Caldas. A intenção é obter um diagnóstico completo das Estâncias
Hidrominerais do Circuito das
Águas do Sul de Minas.

O documento foi enviado
após apuração realizada pelo
Grupo Permanente de Combate à Corrupção, Defesa da
Probidade e Recuperação de
Ativos da PSU/VGA detectar
a existência de irregularidades
em algumas Estâncias Balneárias. Segundo a equipe, os
dados apontaram que as empresas exploradoras de recursos hídricos não estavam observando os procedimentos
de conservação e condições
de higiene, de prevenção de
contaminação do aquífero,

além de ausência de monitoramento físico químico da água
captada.
O trabalho teve início após
a AGU ser notiﬁcada a se manifestar em uma ação civil pública movida pelo Ministério
Público Estadual contra o município de Cambuquira e a Concessionária de água do Governo de Minas. O processo tinha
como objeto a má conservação do Fontanário de Águas
e o risco de contaminação do
aquífero que abastece a população local e turística.

1999

Esta era a equipe do Esporte no ano de 1999, no comando do trio Helson Salgado, Wainer e Romeu Acro. Repare
novamente na arquibancada do Estádio Jaime Sotto Mayor,
alguma diferença em relação à hoje? E os jogadores como
o saudoso Zé Maria, Mauro Jorge no gol, Robô, Juliano, Léo
do Gás, Balaio, Purguinha, Chiquinho, Jorginho e Reinaldo.
E quem é você garotinha que saiu na foto com os jogadores? Se você querido leitor souber, favor entrar em contato com betobacha@gmail.com
NÃO PODERIA PASSAR BATIDO
Na feira de Lutas que
aconteceu aqui em São
Lourenço, o evento
contou com a beleza
das garotas Paula Morena, Adrimere, Norma, Dani e Sara. Chega de fotos de jogadores de futebol.

Av. Getulio Vargas 1243 Vila Carneiro - Tel: (35) 3331-4470
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SOLIDARIEDADE

São Lourenço garante mais de
60 cadeiras de rodas para doação
A Igreja de Jesus Cristo dos
Santos dos Últimos dias realizou no último sábado
(20/09) a entrega de 69 cadeiras de rodas na sede da
igreja, no bairro Federal.Foram contempladas várias
instituições da cidade, como
a Casa de Maria, Asilo São
Vicente de Paulo e APAE de
São Lourenço. Além disso,
as pessoas que fizeram o cadastro solicitando uma cadeira também receberam.
Este foi um número recorde para nossa cidade, pois
atendeu a demanda dos necessitados superando outras
cidades de Minas Gerais,
maiores que São Lourenço.
Trata-se de um programa
permanente de ajuda humanitária e de serviço comunitário, que mobiliza milhares de voluntários de todas
as idades, membros da Igreja, estendendo a mão a quem
precisa.
A campanha contou com
a ajuda da Rádio Alternativa, dos órgãos governamen-

Foto: SL Jornal

A cidade bateu recorde distribuindo 69 cadeiras

taise outras entidades e instituições religiosas, sempre

pensando nas pessoas menos favorecidas.

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

- Pretendem se casar:

000669 - JULIANO ANTONIO ROMÃO, divorciado, maior, vendedor, natural de Baependi-MG,
residência Al. Antonio Rosa, 275, São Lourenço-MG, ﬁlho de FRANCISCO ANTONIO ROMÃO e ANA
ROSARIA DA CONCEIÇÃO ROMÃO; e GABRIELA DE FREITAS MELLO, divorciada, maior, vendedora,
natural de São Lourenço-, residência Al. Antonio Rosa, 275, São Lourenço-MG, ﬁlha de VALMIR
HELENO VAZ DE MELLO e MARIA INEZILDA DE FREITAS MELLO;
000668 - ELVIS WAGNER DA SILVA, divorciado, maior, AUTONOMO, natural de SAO LOURENÇO-MG, residência AV. DAMIAO JUNQUEIRA DE SOUZA, 885 CASA 2, São Lourenço-MG, ﬁlho de IVO
NOGUEIRA DA SILVA e MARIA APARECIDA DE FREITAS; e EVELYNE APARECIDA DOS SANTOS, divorciada, maior, VENDEDORA, natural de SAO LOURENÇO-MG, residência RUA DAS AMENDOEIRAS,
105, São Lourenço-MG, ﬁlha de JOAO JOSE DOS SANTOS e MARIA GLORIA MACIEL DOS SANTOS;
000667 - NILTON CESAR DA FONSECA, solteiro, maior, MOTORISTA, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA BARÃO DO RIO BRANCO 1089, São Lourenço-MG, filho de ARMANDO
CESAR DA FONSECA e MARIA OLIMPIA DOS SANTOS FONSECA; e FABIANA DE MOURA DA SILVA,
solteira, maior, ANALISTA DE MARKETING, natural de PASSA QUATRO-MG, residência RUA JOAQUIM ALVES PRADELA 45, São Lourenço-MG, filha de JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA e MARCIA REGINA DE MOURA;
000671 - ALEXSANDER PEREIRA CAMPOS, solteiro, maior, AUX. DE PRODUÇÃO, natural de SAO
LOURENÇO-MG, residência RUA ANTONIO JUSTINO, 28, São Lourenço-MG, ﬁlho de ARNALDO VICENTE CAMPOS e MARIVONE PEREIRA CAMPOS; e ANDRIELLY DE JESUS NASCIMENTO, solteira,
maior, VENDEDORA, natural de SOLEDADE DE MINAS-MG, residência ENGENHEIRO ALFREDO CAPELACHE, 51, São Lourenço-MG, ﬁlha de WELINGTON JOSÉ DO NASCIMENTO e EDMEA DE JESUS
DO NASCIMENTO;
000670 - DANIEL APARECIDO DOS SANTOS, solteiro, maior, missionário, natural de Diadema-SP, residência Rua Carmen Nogueira, 305, São Lourenço-MG, filho de LUIZ CARLOS APARECIDO
JUNIOR e ANA MARIA DOS SANTOS; e CAROLINI SIQUEIRA SANTOS, solteira, maior, missionária,
natural de São Lourenço-MG, residência Rua Carmen Nogueira, 305, São Lourenço-MG, filha
de DOMINGOS RIBEIRO DOS SANTOS e SELMA SIQUEIRA SANTOS;
000674 - HIGOR JOSE PEREIRA DA CRUZ, solteiro, maior, desempregado, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Cassimiro de Abreu, 353, São Lourenço-MG, ﬁlho de ADILSON MARINHO DA CRUZ e DANIELI PEREIRA DONIZETTI DA CRUZ; e LUANA MACIEL ALVES, solteira, maior,
secretária, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Cassimiro de Abreu, 353, São Lourenço-MG, ﬁlha de GERALDO ALVES e LUCIA MARIA MACIEL ALVES;
000673 - MAICKEL TEIXEIRA FONSECA, solteiro, maior, AUX. ADMINISTRATIVO, natural de SAO
LOURENÇO-MG, residência RUA ENGENHEIRO ALFREDO CAPELACHE, 36, São Lourenço-MG, ﬁlho
de MILTON PORFIRIO FONSECA e MARIA APARECIDA TEIXEIRA FONSECA; e EDILAINE ALVES FIRMINO, solteira, nascida em 10 de abril de 1997, ESTUDANTE, natural de SAO LOURENÇO-MG, residência RUA PROFESSOR MIGUEL COUTO, 130, São Lourenço-MG, ﬁlha de ANTONIO IVO FIRMINO DIAS e NOEME ALVES DE FARIA;
000672 - REGINALDO BENTO PEREIRA DA SILVA, divorciado, maior, serviços gerais, natural de
Soledade de Minas-MG, residência Rua 6, 319, São Lourenço-MG, ﬁlho de ANTONIO BENTO PEREIRA DA SILVA e ROSA MARIA MARTINS DA SILVA; e TATIELE BATISTA DE OLIVEIRA, solteira, maior,
do lar, natural de Carmo de Minas-MG, residência Rua 6, 319, São Lourenço-MG, ﬁlha de JORGE
DE OLIVEIRA e VALDA BATISTA DE OLIVEIRA;
000675 - LUIZ ANTONIO DE CARVALHO, divorciado, maior, vendedor, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Mello Viana, 397 - terreo, São Lourenço-MG, ﬁlho de ANTONIO ESAU DE
CARVALHO e MARIA JOAQUINA DE CARVALHO; e ADRIANA DE ANDRADE MAGALHÃES, solteira,
maior, vendedora, natural de Rio de Janeiro-RJ, residência Rua Mello Viana, 397 - terreo, São
Lourenço-MG, ﬁlha de ANTONIO NUNES MAGALHÃES e MARIA INÊS DE ANDRADE;
000676 - LUIZ FRANCISCO MARTINS, divorciado, maior, PROFESSOR, natural de SAO PAULO-SP,
residência AL. JOSE R. M. SILVA, 460, São Lourenço-MG, ﬁlho de FRANCISCO MARTINS e LUCIA
CAMPOS MARTINS; e ZENILDA GOMES LINO, solteira, maior, EMPRESARIA, natural de SOLEDADE
DE MINAS-MG, residência AL. CACILDA CABIZUCA, 135, São Lourenço-MG, ﬁlha de PEDRO LINO
e TEREZINHA FERREIRA GOMES LINO;
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‘Lenda da Mantiqueira’
Implantação do
SAMU é adiada em SL representa nossa região
Para quem ainda não conhece, o livro Lenda da Mantiqueira é uma obra nossa.
Recontado e ilustrado pela
escritora Selma Bajgielman,
o livro traz a lenda de uma
bela índia que se apaixonou
pelo Sol, e como toda lenda,
como sofreu por esse amor.
Em entrevista recente à
Rádio Alternativa, Selma revelou que este projeto cultural surgiu com o intuito de
fortalecer a identidade cultural e divulgar, com poesia
e beleza, nossa região.
Foram, inicialmente, publi-

Nossa reportagem noticiou no mês de agosto, que
o Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu)
iria iniciar suas atividades
no dia 01 de Outubro. Contudo, esta data foi adiada
para o dia 31 de Outubro,
segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde.
O Consórcio que administra a implantação do serviço
informou, em nota oficial
enviada à imprensa, que houve um atraso no repasse de
uma verba do governo do
Estado (R$1,9 milhão), para

ser utilizado na estrutura e
equipamentos dos prédios
do Samu. Esta verba deveria
ter sido repassada no mês
de agosto, para que o serviço pudesse ser iniciado em
tempo hábil, contudo somente foi repassada no mês
de setembro, ocasionando
o atraso.
A Prefeitura Municipal
informou que serão feitas
mudanças no trânsito do
bairro Federal, para facilitar o acesso das ambulâncias ao Hospital. Contudo,
com o adiamento do início

BALANÇO DE ABERTURA
DESCRIÇÃO
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL
CAIXA
PASSIVO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUBSCRITO

ção de Maria e na Escola Municipal Dias Ferraz em São
Lourenço.
Além disso, no mês de Agosto, o grupo fez uma apresentação especial no Museu Felícia Leirner, na cidade de
Campos do Jordão (SP). Agora, segundo a escritora, estão surgindo vários convites
para outras apresentações.
O sucesso demonstra que está cumprindo o objetivo inicial do projeto, que é valorizar a nossa identidade cultural, e beneﬁciar a educação
em nossa cidade e região.

das atividades, nada foi
confirmado.
A implantação do Samu
começou a ser cogitada na
região em 2010, quando 15
ambulâncias chegaram à Varginha. Os veículos ficaram
três anos parados, totalmente inutilizados. Já as obras
da sede regional do Samu
começaram em outubro do
ano passado.
A expectativa da população é de que o serviço seja
implantado o quanto antes,
visto que a cidade precisa de
apoio e melhorias na saúde.

AMR CONSTRUTORA LTDA ME
CNPJ: 20.319.662/0001-36 - Insc. Junta Comercial: 31210141404 - Data: 26/05/2014
Balanço encerrado em: 26/05/2014

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO
11
2 1.1
3 1.1.1
4 1.1.10.1
149 2
242 2.3
243 2.3.1
244 2.3.10.1

cados três mil exemplares. A
história está fazendo sucesso
nas escolas e já foram distribuídos em mais de 35 cidades
da região. Em Belo Horizonte,
o livro será entregue em 190
escolas municipais e no Rio
de Janeiro já foi distribuído
em 80 escolas estaduais.
Para ilustrar melhor ainda
a história, o projeto inclui
também uma apresentação
teatral, a peça “Mantiqueira
em Palavras e Sons”, com
apoio da produtora Giramundo, o grupo já se apresentou
no Colégio Imaculado Cora-

SALDO ATUAL
180.000,00D
180.000,00D
180.000,00D
180.000,00D
180.000,00C
180.000,00C
180.000,00C
180.000,00C

RECONHEÇO A EXATIDÃO DO PRESENTE BAÇANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 26/05/2014
TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 26/05/2014
RECEITA BRUTA
DEDUÇÕES
RECEITA LÍQUIDA
CMV
LUCRO BRUTO
DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS COM VENDAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
RECEITAS FINANCEIRAS
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
RESULTADO OPERACIONAL
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
RESULTADO ANTES DO IR E CSL

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Lucro por ação/quota

0,00
0,00

COMARCA DE SÃO LOURENÇO-EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Oficial Substituto do Serviço Registral de Imoveis da Comarca de São Lourenço/
MG, com base no parágrafo 4°, DO Art. 26 da Lei n° 9.514/97, vem intimar o Sr. BRUNO CEZARIO DE OLIVEIRA, inscrito no CPF n° 084.241.626-92; e, NATALY PEREIRA LISBOA, inscrita no CPF nº. 080.236.136-69, para satisfazer, no prazo de quinze dias,
contados a partir da ultima publicação deste Edital, o pagamento da divida assumida
a partir de 05/09/2014, com acréscimos contratuais, o montante de R$ 5.177,78 (cinco mil, cento e setenta e sete reais e setenta e oito centavos), acrescidos 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 n° 855550427850, constante do R.02, na matrícula 22.828 do Livro 02,
desta Serventia. O não cumprimento da referida obrigação garante o direito de Consolidação de Propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAIXA-Instituição Financeira sob forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, com sede no setor bancário Sul, quadra 04, lote 3/4, em
Brasília/DF, inscrita no CNPJ n° 00.360.305/0001-04. São Lourenço, 05 de Setembro
de 2014.O Oficial Substituto: Julio César Círio Nogueira.

COMARCA DE SÃO LOUREÇO – MG – EDITAL DE CITAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA
– PRAZO DE 30 DIAS – A Doutora CECÍLIA NATSUKO MIAHIRA GOYA, MMª Juíza
de Direito da 1ª Vara da Comarca de São Lourenço - MG, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por esta 1ª Secretaria -1ª Vara, desta Comarca de São Lourenço, tramitam os autos de nº 637 14 005661-4, Ação de Usucapião, onde ﬁgura como
autor Eli Rodrigues. Visando o usucapião do bem imóvel – área de 2,42ha, sem
benfeitorias, situada no Bairro Ribeirão, zona rural do Município de Pouso Alto
– MG. Com as seguintes medidas e confrontações: começa às margens de um
córrego, em divisas com a propriedade de Bernadete Geralda Mancilha Santos,
seguindo pelo mesmo, por 250,00 metros, daí segue em divisas com a propriedade de Alexandre Ribeiro Torres, por 131,00 metros; daí por uma cerca de arame em divisas com a propriedade de Maria José Mendes da Costa, por 223,00
metros; e daí rumo ao sentido de onde começaram essas medidas, passando
por dois postes de eletriﬁcação da CEMIG, em divisas com a propriedade de
Guiomar Rodrigues Fonseca, por 205,00 metros, encerrando assim a área. Assim sendo, tem este à ﬁnalidade de Citar todos os possíveis interessados, para
os termos da ação, bem como para contestá-la no prazo de 15 dias. Sob pena
de serem tidos como aceitos e verdadeiros os fatos narrados na inicial. Dado e
passado nesta cidade e Comarca de São Lourenço, 10 de setembro de 2014. Eu,
(Claudia Pereira Campos) Oﬁcial de Apoio Judicial, o digitei. Eu, (Luciana Moreira Dias Pereira) Diretora substituta da 1ª Secretaria o subscrevo. Dra. Cecília
Natsuko Miahira Goya MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível.
EDITAL DE LOTEAMENTO – Pelo presente Edital, torno público em cumprimento ao Artigo 19 da Lei 6.766/79, que GILSON LOURENÇO DE SOUZA, brasileiro,
vendedor, inscrito no CPF nº. 015.022.956-95, portador da identidade nº. MG13.855.098 SSP/MG e sua mulher VALQUÍRIA NOGUEIRA ANDRADE DE SOUZA,
brasileira, do lar, inscrita no CPF nº. 099.109.946-07, portadora da identidade nº.
MG-12.850.397, casados sob o regime da comunhão de bens, residentes e domiciliados na Rua Vicente Nogueira, nº. 790, Bairro Jardim Mesquita, município de
Pouso Alto – MG, depositou nesta Serventia toda documentação para registro do
LOTEAMENTO “RESIDENCIAL SANTA CECÍLIA”, situado na confluência da Rodovia
BR 354 com a Rua Maria Julia, Vila Cornelinho, na cidade de Pouso Alto - MG,
sendo que o mesmo foi aprovado pelo Município de Pouso Alto em 08 de agosto
de 2014, conforme alvará nº. 024/2014. O Imóvel objeto do mesmo encontra-se
devidamente registrado na matrícula 26.828 do Livro 02, de Registro Geral. O loteamento será composto de 102 lotes, divido em 04 quadras (A,B,C,D), numa área
total com 31.560,63m² (61.88455%), assim discriminada: Quadra A: Lotes 15 unidades (4.448,36m²); Quadra B: Lotes 27 unidades (9.281,90m²); Quadra C: Lotes
34 unidades (9.803,76m²) e Quadra D: Lotes 26 unidades (8.026,61m²). Área Verde: 1.191,15m² (2,3378467%). Área Institucional: 9.038,31m² (17,739314%). Vias
Públicas: 7.286,94m² (14.3019344%). Área de Estacionamento: 1.873,70m²
(3,6774743%). 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 16 de setembro de 2014. O Oficial Substituto – Júlio César Círio Nogueira.
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Bebê da Semana

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Chapinha – erros comuns

Música

O grande e internacional Maestro e Pianista, Arthur Moreira Lima, realizará mais um show em nossa cidade, dia
11 de outubro próximo, às 19:00 horas, na Praça Brasil, comemorando sua apresentação de número 500, com seu
projeto UM PIANO PELA ESTRADA. O Grupo Vozes da Cela
do Presidio de São Lourenço, terá participação especial juntamente com o musicista.

Helena, é nossa Bebê da Semana, fechando a edição do
mês de setembro. Filha de Flávia Fonseca Pereira Ribeiro
e Renato Guimarães Ribeiro, a princesinha nasceu no dia
09 último. Avós maternos Maria Dulce Ribeiro Fonseca Pereira e Adolfo Ferraz Pereira e avós paternos Sebastião Ribeiro da Costa e Ângela Maria Guimarães Ribeiro. Muitas
bençãos de Deus a linda menina, e felicidades a todos!!!

Diáconos

Casamento

Fábio Gannam Lage e Luma, casaram no último dia 20,
na Igreja Matriz de São Lourenço. Os noivos são ﬁlhos de
Antônio Farid Lage e Maria Lúcia Gannam Lage, Antônio
Eduardo Arruda e Silva e Maria Auxiliadora Mello Arruda.
Desejamos aos noivos milhões de felicidades, e rogamos a
Deus, que abençoe o novo caminho que irão trilhar.

Religião
Paróquia São
Pedro e São Paulo, prepara para a
instalação da Pastoral da Inclusão.
O OBJETIVO DA
PASTORAL DA INCLUSÃO É INCLUIR
AS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA E NECESSIDADES ESPECIAIS , NO ÂMBITO ECLESIAL E SOCIAL. Parabéns Padre Roberto e toda equipe!!! “A todos os
que sofrem e estão sós, daí sempre um sorriso de alegria.
Não lhes proporciones apenas os vossos cuidados, mas também o vosso coração”. Madre Tereza

Aniversário
Registramos com muito carinho, mais uma primavera
de nossa amiga Almerinda
Negreiros, comemorado neste dia 27. Desejamos a aniversariante, milhões de felicidades, saúde e paz. Que
Deus a abençoe sempre!!!

DÉBORA CENTI

Mário Quirino Rabelo, Aylton Marcos de Jesus e José Honório Arantes Ramos, foram ordenados Diáconos, dia 20
último, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Três Corações. A celebração foi presidida pelo Bispo Diocesano,
Dom Frei Diamantino Prata de Carvalho.

Banda

SOCIEDADE MUSICAL ANTÔNIO DE LORENZO
1994 / 2014 - 20 ANOS DE REATIVAÇÃO
Em 1958, Frei João Bosco, Vigário de São Lourenço, fundou a Banda Paroquial, que posteriormente em sua homenagem , levou o seu nome, tendo como maestro Francisco Nisticó. Em 1961 / 1962, assumiu a direção da mesma, Joaquim Ferreira, que a dirigiu por dez anos, sendo
extinta por falta de recursos financeiros e dificuldades de
se formar novos músicos. Em 1976, alguns músicos da
extinta Frei João Bosco, reuniram-se e fundaram a Sociedade Musical Antônio de Lorenzo, tendo como maestro
José Ângelo de Oliveira e Miguel de Lorenzo, irmão do
homenageado. Com o falecimento de Miguel de Lorenzo,
e a transferência de José Ângelo para a cidade de São José dos Campos, SP, assume a regência da banda, o músico José Maria, que ficou no cargo até setembro de 1985,
quando foi desativada pelos mesmos motivos da Frei João
Bosco: Falta de recursos financeiros e músicos. Com a
grande enchente de 1986, perdeu-se grande parte do acervo musical, como também os instrumentos, que ficaram
danificados. Em 24 de setembro de 1994, foi reativada a
Sociedade Musical Antônio de Lorenzo, tendo como maestro e professor, Joaquim Ferreira, que não mediu esforços para que a mesma desse continuidade, juntamente
com o músico José Carlos da Silva, diretor musical e também professor. A Sociedade Musical, tem sua sede própria, onde as aulas são ministradas gratuitamente, oferecendo também aos alunos, os instrumentos e uniformes
quando os mesmos estiverem prontos para os ensaios.
As aulas acontecem às terças e quintas-feiras, no horário
de 19:30 às 22:00 horas, e os ensaios, às quartas e sextas-feiras, no horário de 20:00 às 22:00 horas. A Sociedade
Musical Antônio de Lorenzo, está situada à Rua Jaime Sotto Mayor, 375, Bairro Federal. Telefones para contatos
8822-4654 e 9175-1311. Parabéns a nossa querida Sociedade Musical Antônio de Lorenzo, pelos vinte anos de reativação, graças ao empenho de seus integrantes.

Para aquelas mulheres que não abrem mão dos cabelos
lisos e vivem usando a chapinha , é importante saber usar o
aparelho da maneira certa para evitar danos aos ﬁos. Hoje
separei os 10 erros mais comuns que a maioria das mulheres cometem ao passar a prancha alisadora nas madeixas.
1. Usar a chapinha na temperatura errada
Atualmente encontramos vários modelos de chapinha
que oferecerem o limite de temperatura acima de 200°C,
mas a temperatura o ideal para não daniﬁcar o cabelo não
deve passar de 180°, caso contrário o calor pode queimar
e partir os ﬁos.
2. Use uma mini chapinha para alisar a raiz
Se for para fazer apenas o retoque da chapinha, o ideal
é ter uma chapinha mini de reserva. Assim você não precisa se desdobrar para pegar os ﬁos desalinhados, e evita
se queimar com um aparelho grande.
3. Sem pressa
Não adianta sair passando a chapinha de qualquer jeito
pelo cabelo com pressa achando que vai economizar tempo, agindo dessa forma você detona os ﬁos. Quando você
usa a prancha em uma mecha larga de ﬁos, também acaba
passando mais vezes para alisar. A dica é separar mechas
ﬁnas e passar no máximo 3 vezes.
4. Cuidado com o retoque de raiz
Tome sempre cuidado ao retocar o alisamento vencido!
Evite passar diversas vezes a chapinha na mesma região, pois
além de aquecer muito os ﬁos, você pode acabar espalhando a oleosidade e deixando o cabelo opaco e pesado.
5. Nunca esqueça de usar o protetor térmico
Muitas mulheres ainda esquecem ou dão pouca importância para o protetor térmico antes de passar a prancha
nos ﬁos. O produto além de proteger o cabelo do calor,
ajuda a chapinha a deslizar melhor e diminui a ação desgastante do calor. Deixá-lo de lado pode não fazer diferença em uma ou duas aplicações, mas, a longo prazo, a hidratação e a beleza dos ﬁos sofrem com a falta de proteção
6. Não demore para deslizar a chapinha no cabelo
A demora em deslizar a chapinha aumenta o risco de
queimar os ﬁos, deixar a prancha muito tempo parada em
uma região faz o cabelo ﬁcar marcado com linhas.
7. Passar a prancha reta deixa o visual artiﬁcial
Passar a chapinha reta nos ﬁos deixa as pontas com aspecto espigado e com cara de chapadas. Se o desejo é um
resultado liso natural, preﬁra as pranchas que tenham corpo arredondado e quando estiver quase chegando às pontas, dê uma leve torcidinha na mão.
8. Nada de pranchar o cabelo cheio de produto
Se você está com os cabelos cheio de produtos ﬁnalizadores de penteado como spray, mousse, pomadas, etc… E
decida no dia seguinte, passar a chapinha… Não faça isso!
O resultado será de um cabelo fritado, literalmente. Os
produtos têm componentes na fórmula, como o álcool, que
podem potencializar o calor da chapinha e tostar os ﬁos.
9. Não prenda o cabelo logo após terminar o alisamento
A maioria acaba prendendo o cabelo logo após passar
a chapinha , o que deixa os fios marcados logo quando
soltos novamente. Espere pelo menos 5 minutos com os
fios soltos.
10. Nada de pranchar os ﬁos todos os dias
Nunca pranche os cabelos todos os dias , mesmo que
você tome todos os cuidados e use até a temperatura ideal da chapinha, saiba que usar a chapinha todos os dias
acaba fragilizando os fios. É importante dar um descanso
aos fios , uma boa dica é deixar os cabelos naturais por
uma semana.
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Chegou a Primavera!
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Estação mais ﬂorida do ano trará chuva
A primavera começou na
segunda-feira (22) à noite no
hemisfério sul, mais precisamente às 23 horas e 29 minutos. Depois de um inverno
seco, a expectativa é que esta nova estação traga a tão
desejada chuva para encher
os rios e reservatórios da Região Sudeste. Para os meteorologistas, além de ser a estação das ﬂores, será também a época de retorno dos
temporais.
De acordo com informações do site climatempo.com.
br, a primeira quinzena de
outubro ainda será quente
e com chuva muito irregular

no país. Durante a segunda
quinzena, devemos ter a passagem de duas frentes frias
e o retorno das pancadas de
chuva no Sul, no Sudeste, no
Centro-oeste e no sul da região Norte. Além disso, ainda pode esfriar na passagem
das frentes frias.
Temporada das Flores
A indústria brasileira de
ﬂores se esforça para reverter a queda do movimento
nas lojas e encerrar mais um
ano com crescimento acima
da média nacional. Estimativas do Instituto Brasileiro
de Floricultura (Ibraﬂor) mos-

tram que o setor deverá crescer 8% e 10% e movimentar
cerca de 5,7 bilhões de reais
em 2014, abaixo da média
dos anos anteriores de expansão entre 8% e 15% em
volume e entre 15% e 17%
em receita.
Dados do Ibraflor referentes ao ano passado mostram
que o Brasil possui pouco
mais de com 8 mil produtores de flores e plantas,
que cultivam mais de 350
espécies com cerca de três
mil variedades. O setor é
responsável por 206 mil empregos diretos, sendo 102
mil (49,5%) na área de pro-

Fotos: Divulgação

dução, 82 mil (39,7%) na
área de varejo, 6,4 mil (3,1%)
na área de distribuição, e

15.600 (7,7%) em outras sumidor de flores do país,
áreas. São Paulo é o prin- com 70% da produção e 40%
cipal Estado produtor e con- das vendas.

EDITAL
A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, atendendo ao disposto no parágrafo 1° do art.1° do Decreto nº. 1.102, de 21 de novembro de 1903, torna público a matrícula do administrador, a declaração, o regulamento interno e a tarifa de armazém geral, de MELO PAGANELLI ARMAZÉNS GERAIS LTDA com sede na Rodovia BR 460, Km 5, s/n, bairro Nova Baden, Lambari/MG, deferidos pela 1ª. Turma de Vogais desta Casa sob o nº 879 em 2/8/2012. Belo Horizonte, 03
de agosto de 2012. Angela Maria Prata Pace Silva de Assis, Presidente. A empresa MELO PAGANELLI ARMAZÉNS GERAIS LTDA, com sede na Rodovia BR 460, KM 5, s/n, bairro Nova Badem em Lambari – MG, CEP 37.480-000, com capital social já integralizado em moeda corente nacional, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o NIRE no 3120788888-0, em 12/07/2007, inscrita no CNPJ MF sob o no 08.969.093/000179, vem requerer sua matricula como armazém na JUCEMG, através dos seus sócios, JULIO CESAR FERREIRA PAGNELLI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, comerciante, residente na Rua Sebastião Cândido dos
Santos, n° 51, bairro Vista Verde I, em Lambari – MG, CEP 37.480-000, portador da carteira de identidade no M 8.237.063 SSP/MG e do CPF nº 907.084.666-72 e FERNANDA CRISTIANE DE MELO PAGANELLI, brasileira, casada sob o regime
de comunhão parcial de bens, comerciante, residente e domiciliada na Rua Sebastião Cândido dos Santos, n° 51, bairro Vista Verde I, em Lambari – MG, CEP 37.480-000, identidade MG 10.745.996 SSP/MG e CPF 043.364.336-66, e declara
que o administrador do armazém geral será o sr. JULIO CESAR FERREIRA PAGNELLI, acima qualiﬁcado.Unidade Armazenadora. Sede: Rodovia BR 460, KM 5, s/n, bairro Nova Badem em Lambari – MG, CEP 37.480-000. Área: 1.500 m² para
armazenamento e manuseio das mercadorias. Capacidade: 50.000 sacas de café. Cobertura: Estrutura metálica.Paredes: Paredes em alvenaria (blocos de cimento).Piso: Concreto polido.Portas de Acesso: 2 portões para carga e descarga.
Ventilação: janelas com básculas.Iluminação: Luz artiﬁcial com 6 lâmpadas mistas de mercúrio de alta pressão, com potência de 500 Watts e 220 volts.Maquinas: Balança para 40 toneladas.Natureza das mercadorias: Café arábica.Operações: Armazenagem de café. REGULAMENTO INTERNO. CAPÍTULO I - OBJETIVOArtigo 1º - Melo Paganelli Armazéns Gerais Ltda, receberá em depósito para guarda e conservação, mercadorias de produção nacional e estrangeira, podendo
dar recibos ou emitir títulos especiais que as representem, de acordo com o Decreto Federal nº 1.102, de 21 de novembro de 1903 e terá armazéns destinados ou recebimento de mercadorias da mesma natureza e qualidade ou armazéns
mistos onde serão recebidas mercadorias de natureza e qualidades diferentes, tudo sob as formalidades da Lei.Artigo 2º - A Empresa, assessoriamente, praticará todas as operações e serviços relacionados com o depósito e consignação de
mercadorias e executará quaisquer outros serviços que não sejam contrários às disposições do decreto supra ou à legislação que vigorar a respeito.Artigo 3º - A Empresa terá tarifas para cada cidade onde se acharem instalados seus armazéns.Artigo 4º - Será facultado à Empresa pagar os fretes, carretos, e impostos das mercadorias destinadas aos seus armazéns, por conta dos depositantes ou comitentes, sob as garantias de direito e dentro dos termos da Lei. CAPÍTULO II
- DO DEPÓSITO E RETIRADA Artigo 5º - Quem pretender fazer qualquer depósito nos armazéns da Empresa, dirigirá a esta pedido escrito de acordo com o modelo que lhe será fornecido, nele declarando o nome do depositante à cuja ordem é feito o depósito, a quantidade, marca dos volumes, natureza das mercadorias, peso e quilograma, estado dos envoltórios e o tempo de depósito.Artigo 6º - Estando o pedido feito nas condições estabelecidas, será concedido o depósito, ﬁcando todo o trabalho de recebimento nos armazéns, veriﬁcação do estado dos volumes, pesagens e outros serviços a cargo exclusivo do pessoal da Empresa. Artigo 7º - O depósitos e as entregas serão feitos pela ordem dos pedidos, não podendo ser estabelecida preferência nem concedido favor, por qualquer que seja a razão exposta.Artigo 8º - Efetuando o depósito, a Empresa entregará ao depositante um recibo assinado pelos seus representantes legais, em
que serão declaradas a quantidade, marca dos volumes, natureza das mercadorias, peso em quilogramas, estado dos envoltórios, o nome e residência do depositante, o armazém em que ﬁca depositada a mercadoria e o tempo de depósito.Artigo 9º - Quando o depositante pretender fazer retiradas parciais da mercadoria deposita com simples recibo (não negociável), requisitará da Empresa a entrega, por escrito, acompanhada da requisição do recibo de que trata o Artigo 8º. Feita a retirada, serão lançadas as respectivas anotações no verso do recibo e este será devolvido ao depositante. O pedido por escrito é indispensável e na retirada ﬁnal o título será devolvido à Empresa. Artigo 10º - Para a retirada
de mercadorias depositadas contra conhecimentos de depósitos Warrant, é indispensável que os títulos sejam entregues primeiramente ao escritório e nas retiradas parciais serão extraídos novos títulos correspondentes às quantidades
que ﬁcarem em depósito.Artigo 11º - Se o cliente houver transferido a outrem, por qualquer título, a mercadoria em depósito ou parte dela, poderá requisitar por escrito a substituição do recibo com as modiﬁcações que indicar, ou proceder de acordo com o Artigo 9º. Artigo 12º - A mercadoria depositada poderá ser retirada contra a restituição do recibo ou contra a entrega do Conhecimento de Depósito e Warrant, uma vez quite o depositante de todas as despesas, devendo os títulos serem acompanhados de pedido por escrito a que se refere o Artigo 9º. Artigo 13º - As mercadorias podem ser depositadas em lotes e cada lote terá um número ou marca que será declarado nos títulos emitidos. Artigo
14º - No caso de dúvida sobre a exatidão das declarações sobre o conteúdo de qualquer volume, o Fiel dos Armazéns tem o direito de exigir a abertura dos invólucros para veriﬁcação desse conteúdo, sendo essa abertura feita na presença
do proprietário ou do seu procurador, mediante designação de local e hora. Parágrafo primeiro - Se o interessado não comparecer, o Fiel dos Armazéns fará a vistoria perante duas testemunhas, lavrando um termo do que encontrar. Parágrafo segundo - No caso de ser veriﬁcada falsidade nas declarações do depositante, a Empresa promoverá as diligências para tornar efetiva a responsabilidade do autor. Artigo 15º - Por determinação dos donos das mercadorias, seus procuradores ou corretor indicado pelo proprietário, far-se-ão os serviços que forem necessários, cobrando-se o preço de conformidade com as tarifas. Artigo 16º - A Empresa recusará o recebimento das mercadorias em seus armazéns nos
seguintes casos: a) Falta de espaço no armazém; b) Se as mercadorias daniﬁcarem as que já estiverem em depósito ou se forem de fácil deterioração; c) Se não estiverem bem acondicionadas; d) Se pela natureza da mercadoria os armazéns
não estiverem aparelhados para recebê-la e não constar a mesma de suas tarifas; e) Se pela natureza da mercadoria o prêmio de seguro exigido pelos seguradores prejudique as taxas cobradas sobre as mercadorias já depositadas. Artigo
17º - A Empresa obriga-se a receber em depósito todas as mercadorias constantes de suas tarifas, salvo os casos previstos no Artigo anterior.Artigo 18º - Os interessados podem examinar e conferir amostras de suas mercadorias nos armazéns, nos horários que forem observado pelo comércio local por determinação legal.CAPÍTULO III - OBRIGAÇÕES E DIREITOS Artigo 19º - A Empresa pode: a) Estabelecer preferências entre os depositantes a respeito de qualquer serviço; b)
Abater o preço marcado na tarifa em benefício de qualquer depositante; c) Exercer o comércio de mercadorias idênticas às que se propõe receber em depósito e adquirir para si ou para outrem, mercadorias expostas à venda em seus estabelecimentos, ainda que seja a pretexto de consumo particular; d) Emprestar ou fazer por conta própria ou alheia qualquer negociação sobre os títulos a emitir. Artigo 20º - A empresa responde: a) Pela guarda, conservação e pronta e
ﬁel entrega das mercadorias que tiver recebido em seus armazéns, como ﬁel depositária das mesmas; b) Pela culpa, fraude ou dolo de seus empregados e propostos e pelos furtos acontecidos aos gêneros e mercadorias dentro dos armazéns. Parágrafo primeiro - Cessa a responsabilidade nos casos de avarias ou vícios provenientes da natureza ou acondicionamento das mercadorias, salvo convenção expressa mencionada por escrito nos títulos de depósito. Parágrafo segundo - A indenização devida pela Empresa nestes casos, será correspondente ao preço da mercadoria em bom estado, no lugar e no tempo em que devia ser entregue. O direito à indenização prescreve em 03 (três) meses, contados do
dia em que a mercadoria foi ou devia ser entregue, nos termos da lei em vigor. Parágrafo terceiro - A empresa não se responsabiliza, também, pela alteração de qualidade proveniente da ação do tempo, nem pela diminuição de peso resultante de quebra natural ou pela retirada de amostras, tudo na forma da lei. Artigo 21º - A Empresa pode: Recusar a entrega de mercadorias até que sejam pagas todas as despesas a que derem origem, visto que a Empresa tem o direito de
retenção para garantia do pagamento das armazenagens e despesas com a conservação e com as operações, benefícios e serviços prestados às mercadorias a pedido do dono, dos adiantamentos feitos com fretes e seguros e das comissões
e juros quando as mercadorias lhe tenham sido remetidas em consignação. Esse direito de retenção pode ser oposto à massa falida do devedor. Também, tem a Empresa direito de indenização pelos prejuízos que lhe venham por culpa ou
dolo do depositante. CAPÍTULO IV - DO PRAZO DO DEPÓSITO, DO ABANDONO DA MERCADORIA E DA VENDA EM LEILÃO PÚBLICO. Artigo 22º - O prazo máximo para depósito de mercadoria será de 06 (seis) meses e começará a correr da
data da entrada da mercadoria nos armazéns da Empresa, podendo, no entanto, tal prazo ser prorrogado, livremente, por acordo das partes, quando a mercadoria não for de fácil deterioração. Artigo 23º - Quando a mercadoria for de fácil
deterioração, a Empresa pode limitar o prazo de depósito o período que julgar conveniente. Artigo 24º - Vencido o prazo de depósito, a mercadoria reputar-se-á abandonada e a Empresa avisará o depositante marcando-lhe o prazo de 08
(oito) dias improrrogáveis para a retirada da mercadoria contra a entrega do recibo ou dos títulos emitidos. Artigo 25º - Se a mercadoria não for retirada, será considerada abandono e vendida em leilão público, depois de preenchidas as
formalidades impostas pelo artigo 10º do Decreto nº 1.102, de 21 de novembro de 1903. Artigo 26º - Efetuada a venda e deduzidos do produto os critérios especiﬁcados no artigo 26º, parágrafo primeiro do citado Decreto nº 1.102, será
o saldo, não reclamado no prazo de 08 (oito) dias, depositado em juízo por conta de quem pertencer. CAPÍTULO V - DOS CONHECIMENTOS DE DEPÓSITO E WARRANT. Artigo 27º - O depositante que pretender conhecimento de depósito e
warrant sobre o café depositado nos armazéns da Empresa ou que for para esse ﬁm depositado, fará o pedido, por escrito, pedido que, naquele caso, será acompanhado do recibo de que trata o Artigo 8º.Artigo 28º - No pedido o depositante declarará seu nome, proﬁssão, domicílio, a quantidade e natureza da mercadoria, seu peso, o estado dos envoltórios e todas as marcas e indicações próprias para estabelecer a identidade e bem assim o valor para efeito de seguro
contra riscos de incêndio. Artigo 29º - Veriﬁcada pela Empresa a exatidão das declarações feitas pelo depositante e relativas à quantidade, natureza e peso da mercadoria, serão expedidos os títulos Conhecimento de Depósito e Warrant.
Todo o cessionário de conhecimento de depósito e warrants pode requisitar a transcrição, no talão desses títulos, do endosso feito a seu favor. Artigo 30º - A mercadoria sobre o qual tenham sido emitidos os títulos do Artigo 29º, será segura contra os riscos de incêndio, em nome da Empresa, que para esse ﬁm terá apólices de seguro em diversos seguradores, pagando o depositante à Empresa, a respectiva taxa de seguro constante da tarifa. Artigo 31º - Os títulos serão
assinados por dois Diretores, dois Procuradores, ou simultaneamente, por um Diretor e um Procurador. O depositante ou terceiro, por este autorizado, quando receber o conhecimento de depósito e warrant, dará recibo isolado ou passará no verso do respectivo talão. Artigo 32º - O portador dos títulos - Conhecimento de Depósito e Warrant - poderá solicitar da Empresa, que seja a mercadoria dividida em diversos lotes e emitidos tantos os títulos quanto os lotes. A Empresa uma vez veriﬁcado que os lotes garantem os critérios de que trata o Artigo 26º, parágrafo primeiro do Decreto nº 1.102, emitirá os novos títulos em substituição dos primeiros. O portador do Conhecimento de Depósito e Warrant
poderá requisitar a sua substituição pelo simples recibo. Artigo 33º - A mercadoria depositada e sobre a qual tenham de ser emitidos os títulos, deverá estar livre de quaisquer despesas e ônus. A Empresa poderá, no entanto, adiantar o
frete e demais gastos com o transporte, declarando nos títulos a despesa e o juro a que tem direito. Artigo 34º - Vencido o prazo ou havendo extravio, roubo ou perda dos títulos, serão observadas as disposições do Decreto nº 1.102, de 21
de novembro de 1903. CAPÍTULO VI - DOS ARMAZÉNS. Artigo 35º - Os armazéns da Empresa estarão abertos todos os dias úteis, obedecendo ao horário do comércio ou as prescrições legais.Artigo 36º - Para a entrega da mercadoria em
depósito, a Empresa terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da data do pedido. CAPÍTULO VII - DO EXAME DE MERCADORIAS E RETIRADAS DE AMOSTRAS. Artigo 37º - A pessoa interessada em examinar mercadorias depositadas
nos armazéns da Empresa, deve: a) Munir-se de autorização escrita do dono da mercadoria, visada pelo escritório central da Empresa e tratando-se de café ou outros gêneros acondicionados em sacos, a autorização deverá indicar precisamente a quantidade da amostra a retirar, declarando-se em saquinhos ou nas latas usuais; b) Comparecer ao armazém nas horas de expediente normal; c) Executar a sua incumbência em companhia do Fiel do Armazém ou do caixeiro
por este designado. Artigo 38º - O exame será o mais franco possível, sem prejuízo da mercadoria depositada. Se porém, o interessado quiser examinar volume por volume, ﬁcará sujeito às taxas ﬁxadas na tarifa pelos serviços que forem
feitos.CAPÍTULO VIII - DO PESSOAL E SUAS OBRIGAÇÕES.Artigo 39º - A Administração da Empresa terá um Fiel Geral para cada cidade onde se acharem instalados seus armazéns, sob compromisso na Junta Comercial e os demais caixeiros,
ajudantes e empregados que forem necessários. Artigo 40º - Os ﬁéis terão sob sua guarda e ﬁscalização os armazéns da Empresa, abrindo e fechando nas horas determinadas, conservando em seu poder as chaves, ﬁcando sob sua responsabilidade a guarda das mercadorias, na forma da Lei. Compete-lhes, também, dirigir os serviços dos auxiliares dos armazéns e cumprir as ordens dadas pelo Gerente, representando a este contra as faltas cometidas pelos seus auxiliares.
Artigo 41º - A Administração do escritório central da sede da Empresa ou dos escritórios das Filiais, será conﬁada a um Diretor ou a Gerentes que terão os ajudantes que forem precisos, como contador, escriturários, etc. Artigo 42º - Os gerentes e os ﬁéis dos armazéns, serão nomeados pela Diretoria que lhes ﬁxará os ordenados, pagos mensalmente, e os demais empregados e auxiliares poderão ser admitidos pelos gerentes mediante comunicação à Diretoria que lhes ﬁxará os ordenados.Artigo 43º - O gerente será o chefe de todo o serviço da Empresa e incumbe-lhe fazer executar todas as ordens e instruções da Diretoria e observar todas as disposições deste Regulamento. Artigo 44º - Pelas faltas cometidas pelos empregados, estes ﬁcarão sujeitos à pena de demissão imposta pelo gerente e sancionada pela Diretoria ou quem suas vezes ﬁzer. Os chefes das seções têm competência para advertir ou demitir. Artigo 45º - Pelas faltas cometidas pelos empregados, estes ﬁcarão sujeitos à pena de demissão imposta pelo gerente e sancionada pela Diretoria ou quem suas vezes ﬁzer. Os chefes das seções tem competência para representarem contra atos de seus auxiliares, ao
gerente, que tomará as providências que se ﬁzerem necessárias. Artigo 46º - O contador terá a seu cargo e a seu cuidado os livros e demais papéis, devendo observar as instruções dadas pelo gerente. Artigo 47º - Os demais auxiliares desempenharão os serviços que lhes forem distribuídos prorrogado pro motivo de trabalho extraordinário. Artigo 48º - Os empregados respondem perante a Empresa pelos atos e faltas que cometerem. Artigo 49º - Pode a Diretoria estipular
que os gerentes e os ﬁéis prestem ﬁança. CAPÍTULO IX - DA SALA DE VENDAS PÚBLICAS Artigo 50º - Anexa ao seu escritório, terá a Empresa uma sala apropriada às vendas públicas voluntárias, dos gêneros e mercadorias em depósito, observando-se nessa repartição as prescrições dos Artigos 28º e 29º do Decreto nº 1.102, de 21 de novembro de 1903. CAPÍTULO X - DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo 51º - O Decreto Federal nº 1.102, de 21 de novembro de 1903, as leis e regulamentos expedidos posteriormente, relativamente aos serviços de armazéns gerais, regularão todas as questões sobre as quais forem omissos o Contrato Social e o presente Regimento Interno. TARIFAS TABELA “A” - ENTRADA, ARMAZENAGEM E SEGURO CONTRA FOGO.1) Entrada:Compreendendo os seguintes serviços: Descarga com separação de peneiras, furação, emblocamento, ajudante de caminhão, pesagem em balança automática, emissão de documentos ﬁscais,
extração e fornecimento de duas vias de amostras exclusive latas, armazenagem e seguro, por saca ou volume R$ 1,00. 2) Armazenagem: Por mês e por saca ou volume R$ 0,50. Obs: a) Armazenagem será cobrada por mês, infracionável;
b) Na armazenagem não inclui o seguro que será cobrado em separado; c) O carreto será cobrado em separado, ao preço do dia. 3) Seguro Contra Fogo: por R$ 0,50 por volume / mês. Obs: O armazém aplicará a taxa sobre o valor básico
para seguro determinado pelo Centro do Comércio de Café do Estado de Minas Gerais. TABELA “B”- OPERAÇÕES À MÁQUINA. (por saca ou volume) 1) Ensaque ou reensaque R$ 0,50 2) Liga simples R$ 1,50 3) Liga com sururuca R$ 2,00. 4)
Liga com separação de pedras R$ 2,00 5) Liga com seleção eletrônica R$2,50 6) Liga com sururuca/separação de pedras R$ 2,50 7) Liga com sururuca/seleção eletrônica R$ 2,50 8) Liga com separação de pedras/seleção eletrônica R$ 2,50
9) Liga com sururuca/separação de pedras/seleção eletrônica R$ 3,00 10) Rebenefício simples ou netinha R$ 3,50 11) Rebenefício com separação de pedras R$ 3,50 12) Rebenefício com sururuca R$ 3,50 13) Rebenefício com seleção eletrônica R$ 3,50 14) Rebenefício com sururuca/separação de pedras R$ 3,50 15) Rebenefício com sururuca/seleção eletrônica R$ 3,50 16) Rebenefício com sururuca/serparação de pedras/seleção eletrônica R$ 3,50 17) Rebenefício com separação pedras/seleção eletrônica R$ 3,50 18) Cotação eletrônica R$ 2,00 TABELA “C” - EMBARQUES (por saca ou volume) 1) Entregas à porta do armazém R$ 1,00 2) Taxas de expediente para contratação, legalização ﬁscal e visto em documentos pelas repartições ﬁscais competentes (inclusive despesas com deslocamento de funcionários), por despacho R$ 0,50 3) Quando o armazém permanecer aberto fora do expediente normal, para atendimento à solicitação de depositantes, será cobrado, por hora ou fração, até às 22:00hs R$ 0,86 TABELA “D”- SERVIÇOS DIVERSOS 1) Emissão de Warrants, conhecimento de depósito e recibos de depósitos, por título R$ 30,00 2) Refuração (“picote”) por lotes em
remoção de pilha R$ 0,50 3) Refuração com remoção de pilha, por saca R$1,00 4) Viração com acerto de peso, até 10% do lote, por saca R$ 0,50 Obs: quando for necessário mais de 10% do lote, será executado o serviço de reensaque
conforme item 1, da tabela “B”. 5) Veriﬁcação do peso até 10% do lote, com retorno ao bloco, por saca
R$ 0,50 Obs: Mais de 10 % do lote será executado o serviço de reensaque. Pesagem de caminhão e mercadorias não destinadas ou
retiradas do armazém , por pesagem R$ 15,00. Transferência de café de um para outro depositante de rubrica para outra, no mesmo depositante, por lote R$ 30,00 8) Amostras lacradas, com lata, por via R$ 10,00 9) Tiragem de amostras
internas, por via R$ 1,00 Serviços de terceiros que não sejam de execução normal do armazém, quando solicitados e autorizados pelo depositante, serão contratados e sobre o custo ﬁnal será aplicada a taxa de 10% a título de administração. Despacho de mercadorias e serviços diversos junto às repartições ﬁscais, municipais, estaduais e federais localizadas no município do armazém, por despacho R$ 30,00 12) Escrita ﬁscal de ﬁrmas, por mês R$ 622,00 TABELA “E” - SERVIÇOS DE SACARIA 1) Descarga ou carga de malas de sacaria vazia, por mala de 25 sacas R$ 0,20 2) Descarga ou carga de fardos de sacaria vazia, por fardo R$ 5,00 3) Marcação de sacaria, por carimbo e por saco R$ 2,00 4) Armazenagem
de sacaria por mala de 25 sacas, por mês, inclusive por seguro contra fogo R$ 0,10 5) Armazenagem de sacaria por fardo de 500 sacas, por mês, exclusive por seguro contra fogo R$ 0,30 1) Empacotamento de sacaria, por mala de 25 sacas
R$ 0,20 2) Seguro contra fogo, por saco / mês R$ 0,20. CONDIÇÕES GERAIS O horário de serviço nos armazéns é das 7:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta feira. Aos sábados, apenas das 7:00horas às 11:00 horas. Os serviços que forem executados fora desses horários, incidirão em extraordinárias. DIAS ÚTEIS das 17:00 às 22:00 horas 100% das 22:00 às 24:00 horas150% SÁBADOS das 13:00 às 19:00 horas 100% das 19:00 às 24:00 horas 100%
das 00:00 às 07:00 horas 150% DOMINGOS das 07:00 às 24:00 horas 150% FERIADOS NACIONAIS das 07:00 às 17:00 horas 100% das 17:00 às 24:00 horas 150%. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, Certiﬁco o registro sob o
nº 879 em 02/08/2002, MELO PAGANELLI ARMAZÉNS GERAIS LTDA protocolo 12/333.000-9. Marinely de Paula Bomﬁm. Secretária Geral.
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Imagens meramente ilustrativas

OFERTAS
AS VÁLIDAS DE 22 A 29 DE SETEMBRO DE 2014, OU ENQUANTO
ENQUANT DURAREM OS ESTOQUES

3,

19
UN

Azeitona
Verde La
Violetera
Sachê 200g

2,

Laminado
99 Biscoito
Marilan 400g
UN Sabores

2,

19
UN

Biscoito Pit Stop
Marilan 144g/162g
Sabores

7,

Lacta
59 Bombom
3780g
UN

3,

39

5,

Heinz
99 Ketchup
Pet 397g

UN Tradicional / Picante

13,

78

8,

Detergente em pó
Omo Multiação
UN 2kg

99

Filé de Frango
Seara bdj 1 kg
KG

1,

Sêmola
79 Macarrão
Classe A 500g

UN Cortados / Espaguete

9,

98

Arroz Unissul
UN Tipo 1 - 5kg

21,

50 Filé de Salmão

UN Congelado Pif Paf

3,

UN

Água Sanitária
Lavandina
2 Litros

em Barra
95 Sabão
Limpol
UN 5 unidades

2,

Palito
69 Batata
Congelada Mais
KG Batata 400g

12,99
KG

Paleta Bovina kg

16,

Mole
99 Coxão
cortado
KG

11,

99

Presunto
KG Pif Paf kg

