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Parabéns São Lourenço
pelos seus 86 anos!

A próxima segunda-feira, 1º de abril, é feriado municipal em São Lourenço. O município comemora 86 anos
de emancipação político-administrativa. De acordo com a ASSCOM da prefeitura, as comemorações oficiais
começam às 8h no Paço Municipal, com o hasteamento das bandeiras em frente à Prefeitura. (pág 04)

Parabéns

Emenda

Dep. Odair Cunha
destina veículos
para 20 Conselhos
Tutelares de Minas

Por meio de emenda parlamentar do deputado federal Odair Cunha
(PT-MG), junto à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República, 20 Conselhos Tutelares
de Minas Gerais receberão um veículo 0 km... (pág 05)

Semana homenageia Lavanderia e
Higienização
No Hospital São Lourenço, durante todo o ano são realizadas comemorações em prol dos funcionários de cada setor. A mais recente foi a Semana da Lavanderia e Higienização... (pág 11)

Banda de Música da PM
Primeira Etapa do
encerra comemorações da Campeonato Mineiro de
Comenda Ambiental (pág 09) Karatê Interestilos 2013 (pág 04)

Anjo do Esporte
busca apoio do
Dep. Fábio Cherem
No último dia 21 deste mês, o
Deputado Fábio Cherem (PSD), recebeu em seu gabinete o Anjo do
Esporte André Brazolin (ex-jogador
da seleção brasileira... (pág 09)
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EDITORIAL
Em meio ao aumento no
consumo de ovos de chocolate, pescados e outros produtos típicos, a Páscoa, assim como o Natal, também
começa a perder forças ante o capitalismo. O consumismo toma o lugar das reflexões que deveriam ser feitas na data de hoje e durante todo o tempo da Quaresma. Assim, de data religiosa, feriado em respeito à morte e ressurreição de Jesus
Cristo, a “passagem” torna-se símbolo do regime mais
cruel de todos os tempos,
que aumenta, significativamente, as diferenças sociais
ao ponto de pessoas padecerem de fome ou recolherem seus alimentos no lixo.
Juntamente com a gula,
um dos sete pecados capitais, estimulada externamente pelos artifícios de marketing, e com a falta de fé que
permeia os lares no Brasil e
no mundo, a Páscoa virou
apenas mais um “feriadão”.
A paixão de Cristo perdeu seu
significado, juntamente com
a diminuição no número de
católicos e cristãos - guiada
pelos exageros dogmáticos
da Igreja que, na sociedade
moderna, tenta impingir pensamentos arcaicos.
Embora a morte de Cristo
na cruz simbolize a remissão
dos pecados, os fiéis não apa-
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Domingo de Páscoa

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

O tempo é breve:
Lição de Páscoa

rentam o devido preparo para entender a complexidade
dos atos que guiam a vida
dos homens desde os primórdios da humanidade. A fé tem
a capacidade de mover montanhas, mas não move as oscilações nas bolsas de valores do mundo e, muito menos, ajuda a contornar os problemas ocasionados pela crise que afeta o mundo e começa a jogar seu manto sobre o Brasil. Infelizmente, ao
que tudo indica, os pensamentos humanos nesta Pás-

MARIANA DUTRA
Coluna da Mari

coa de reflexões estão voltados ao lado financeiro, pois
sem dinheiro, muitas famílias que antes tinham condições econômicas estáveis,
amargam a infelicidade de
não poderem dar ovos de
Páscoa aos seus afetos.
É preciso enxergar além do
chocolate e da gula neste feriado e entender que o mundo sem fé não será mais mundo, e que sem o respeito às
diferenças, a humanidade se
dizimará. Nada mais sensato do que examinar as guer-

ras que ocorreram e ainda
ocorrem, como o conflito na
Faixa de Gaza e seu extremismo religioso, para extrair
lições de vida.
Ter fé é, acima de tudo, respeitar o próximo, seus pensamentos, sua maneira de
ser e de agir, independentemente de posições incutidas
pela moral ou pela própria
fé. Resgatar o significado da
Páscoa passa, necessariamente, pelo resgate dos valores
humanos que se perderam
ao longo dos anos.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Alegrai-vos com Maria
Rainha do Céu, alegrai-vos,
aleluia! Porque Aquele que
merecestes trazer em vosso
ventre, aleluia! Ressuscitou
como disse, aleluia! Rogai
por nós a Deus, aleluia!
Alegrai-vos com Maria! Jesus que ela levou com inefável amor em seu ventre e
que, durante nove meses nele foi formado e por ela alimentado, ressuscitou! Jesus
que ainda criança foi carregado ao colo por sua Mãe,
Jesus a quem Ela ensinou a
dar os primeiros passos e a
quem formou e criou como
mãe amorosa e prestimosa
ressuscitou!
Alegrai-vos com Maria!
Jesus, que Maria contemplou em sua infância e viu
desenvolver-se, fazer-se jovem durante a sua adolescência, ressuscitou!
Alegrai-vos com Maria!
Jesus, que suportou a incompreensão, a marginalização, a persistente recusa das
autoridades religiosas, enquanto era acolhido e seguido pelos pequenos, pelos pobres, pelos enfermos e pelos
pecadores, ressuscitou!

Alegrai-vos com Maria!
Jesus, que foi abandonado pelos seus discípulos, renegado, traído, condenado
à morte, flagelado, coroado
de espinhos e crucificado,
ressuscitou!
Alegrai-vos com Maria!
Jesus, que foi morto na cruz
e deposto no sepulcro, ressuscitou!
Neste dia de Páscoa, alegrai-vos com Maria. Participai da inefável alegria que o
seu Coração Imaculado experimentou ao ver diante de
si, com olhos ainda repletos
de lágrimas, seu Filho Jesus,
no esplendor do seu Corpo
glorioso. Jesus ressuscitou!
A dor transformou-se em alegria, as trevas em luz, a maldade em bondade, o pecado em graça, o ódio em amor,
a morte em vida...
Cristo ressuscitou, e se manifestou primeiro à sua Mãe.
Ela o contemplou mais resplandecente que o sol, cândido como a neve.
Alegrai-vos com Maria, proclamai com força a ressurreição de Jesus e esperai com
certeza a sua vinda gloriosa.

Com o passar dos dias temos a nítida sensação de
que estamos correndo cada vez mais.
É contraditório: corremos
mais enquanto o tempo parece nos escapar por entre
os dedos.
Queremos falar. Queremos agir. Queremos mudar.
Queremos ousar. Queremos
nos encontrar.
No entanto, com a desculpa da “falta de tempo”, fazemos tudo aquilo que é supérfluo e deixamos de fazer
o que realmente importa.
A Páscoa nos ensina que
o tempo é breve e que nossos conceitos devem ser revistos constantemente:
Por isso, hoje, quero deixar de lado a internet, os
e-mails e o facebook. Apenas hoje quero deixar de falar com pessoas que estão
a quilômetros ou milhas de
distância e falar com quem
está do meu lado. Quero dizer-lhes o quanto eu os amo
e o quanto são importantes pra mim.
Hoje quero deixar de assistir aquele programa na
tv e fazer um programa com

as pessoas que amo, celebrar, rir, chorar, jogar conversa fora.
Hoje, não quero ter razão, quero ser feliz, abraçar, beijar, rolar no chão.
Hoje quero voltar mais
cedo pra casa, jogar bola,
brincar de pique esconde,
fazer brigadeiro e comer
com colher, lambuzar-me
nas doçuras da criança que
um dia fui.
Hoje, não quero atender
clientes. Quero olhar pra
mim mesma, reconhecer-me novamente, avaliar minha vida e minhas escolhas.
Hoje, não quero dar ordens, não quero passar tarefas, quero delegar, confiar nas pessoas que escolhi para estarem ao meu lado, na certeza de que farão
o seu melhor.
Hoje, quero fazer uma lista do quanto tenho a agradecer e conversar com Deus
como se fala com o mais
especial dos amigos.
Hoje, quero me reinventar, quero que a Páscoa seja um verdadeiro estado de
espírito. Afinal, o tempo é
breve...

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Quando oramos o
céu vem até nós!

Esta é a verdade para a qual
Deus nos chama: nossa oração, independentemente do
estado em que estamos, ela
é a força motriz para que anjos e santos entrem em ação
e venham em nosso favor.
Esta é a vida sobrenatural para a qual Deus nos quer unidos. “Conhecereis a verdade, e a verdade fará de vós
homens livres” (João 8, 32).
Aproveite agora e reze ao
Senhor. Apresente suas necessidades, seus pedidos.
Apresente-Lhe sua situação
de saúde, seus problemas.
Peça por seus filhos, pais, ca-

samento, emprego. Você não
pede sozinho! Os anjos e santos estão com você! Eles rezam conosco, reforçando e
apresentando nossas orações
e, principalmente, nossa vida ao Senhor.
Quando oramos juntos, o
próprio Jesus, que é o principal intercessor, se põe em
nosso meio como intercessor,
assim como a Santíssima Virgem. Toda oração tem seu
efeito, mesmo que não percebamos. Quando oramos o
céu se faz presente. Um pedacinho dele desce até nós.
Rezemos:Vem,SenhorJesus!
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ENTREVISTA
O Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição
conhecida como PEC das Domésticas, que iguala os direitos da categoria aos dos demais trabalhadores. O texto
será promulgado no próximo
dia dois (02/04). Entre os aspectos que começam a valer
imediatamente, estão a garantia de salário mínimo, FGTS,
jornada de trabalho de 44 horas semanais e pagamento de
horas extras. Apesar de garantir 16 novos direitos, sete vão
precisar de regulamentação
para detalhar como serão aplicados e efetivar os direitos e
deveres de empregados e empregadores. Nesta semana, o
São Lourenço Jornal pesquisou o assunto na internet e
conversou com especialistas
sobre direitos trabalhistas, que
irão esclarecer a seguir, algumas dúvidas de empregados
e patrões. Confira:
Quais trabalhadores são
afetados no texto da PEC?
A PEC afeta qualquer trabalhador contratado para trabalhar para uma pessoa física ou
família em um ambiente residencial e familiar com vínculo a partir de três dias por semana. Entre eles, estão profissionais responsáveis pela
limpeza da residência, lavadeiras, passadeiras, babás, cozinheiras, jardineiros, caseiros
de residências na zona urbana e rural, motoristas particulares e até pilotos de aviões
particulares.
O que o texto prevê?
A PEC prevê a extensão, aos
empregados domésticos, da
maioria dos direitos já previstos atualmente aos demais trabalhadores registrados com
carteira assinada (em regime
CLT). Esses direitos são listados atualmente no artigo 7º
da Constituição Federal.

Para anunciar:
Telefax: (35) 3332-8484
Tiragem Semanal:
8000 exemplares
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Quais direitos serão incluídos com a PEC aprovada?
Recebimento de um salário
mínimo ao mês inclusive a
quem recebe remuneração variável; pagamento garantido
por lei (o patrão não poderá
deixar de pagar o salário em
hipótese alguma); jornada de
trabalho de 8 horas diárias e
44 horas semanais; hora extra; respeito às normas de segurança de higiene, saúde e
segurança no trabalho; reconhecimento de acordos e convenções coletivas dos trabalhadores; proibição de diferenças de salários, de exercício de
funções e de critério de admissão por motivos de sexo,
idade, cor ou estado civil ou
para portador de deficiência;
proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre ao
trabalhador menor de 16 anos;
adicional noturno; obrigato-

riedade do FGTS; seguro desemprego; salário-família; auxílio-creche e pré-escola e seguro contra acidentes de trabalho e indenização em caso
de despedida sem justa causa.
Os direitos passam a valer
imediatamente após a aprovação da PEC?
O assunto é polêmico. Alguns dos direitos previstos
exigem regulamentação para que sejam colocados em
prática. Alguns especialistas
interpretam que estas regulamentações terão de ser criadas para passarem a valer, como diz Mário Avelino, presidente do Portal Doméstica Legal. Outros, porém, interpretam que algumas delas já podem ser aplicadas imediatamente, como o caso do depósito do FGTS, que já é facultativo, avalia Alexandre de
Almeida Gonçalves, advogado especialista em direito empresarial e concorrencial.
Quais são os direitos que
exigem regulamentação?
A PEC lista os seguintes direitos: adicional noturno; obrigatoriedade do recolhimento
do FGTS; seguro desemprego;
salário-família; auxílio-creche
e pré-escola, seguro contra acidentes de trabalho e indenização em caso de despedida
sem justa causa.
Quais são os direitos previstos que geram gastos a mais
para o empregador?
Pagamento de horas extras,
recolhimento obrigatório do
FGTS e o pagamento de adicional noturno.
Quais gastos a mais o empregador terá com o pagamento de horas extras?
A remuneração prevista é
de, no mínimo, 50% a mais da
hora normal. Para um trabalhador com salário médio de
R$ 800 mensais, o presidente
do Portal Doméstica Legal, Mário Avelino, calcula um gasto
mensal de aproximadamente
36% a mais por parte do empregador (considerando duas
horas extras por dia, em um
mês de 22 dias úteis, já incluindo os adicionais de FGTS e
INSS). O cálculo, contudo, considera 2 horas extras por dia,
mas o valor gasto a mais será
proporcional ao número de
horas extras feitas, sendo nulo quando elas não existirem.
Quais os gastos a mais o empregador terá com o depósito do FGTS?
Para um trabalhador com
salário de R$ 1.000, Alexandre de Almeida Gonçalves, advogado especialista em direito empresarial e concorrencial, calcula que o custo adicional para o depósito do FG-
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Nesta semana falaremos sobre
a nova lei que amplia direitos
trabalhistas das domésticas
TS é de aproximadamente R$
90 (considerando o benefício
de vale-transporte pago em
passes e que o trabalhador tenha tirado as férias anuais).
Além disso, caso demita o funcionário sem justa causa, o empregador terá de pagar 40%
sobre o saldo do fundo.
O que o empregador terá
de fazer para seguir normas
de higiene, saúde e segurança no trabalho?
O patrão terá de manter o
local de trabalho sempre seguro, de forma a prevenir riscos de acidentes. Exemplos
são aquisição de equipamentos de proteção (como luvas,
capacetes, óculos de proteção, botas etc.) e medidas de
alerta em caso de riscos de acidentes (como sinalizar ou avisar sobre um degrau onde há
risco de tropeçar).
Como será calculado o adicional noturno, sendo que
muitas empregadas dormem
no local de trabalho?
O direito é um dos que exigem regulamentação para ser
aplicados às domésticas. A lei
atual prevê que o trabalho noturno, nas atividades urbanas,
é o realizado entre 22h e 5h.
Contudo, muitas domésticas
dormem no local de trabalho
e esse horário de descanso não
deverá ser considerado como
adicional noturno, a menos
que elas sejam solicitadas a
trabalhar.
Se a jornada de trabalho será de 8 horas diárias e 44 horas semanais, o que deverá
ser feito no caso dos domésticos que trabalham menos
do que isso, como 6 horas diárias e 36 semanais?
Legalmente, a jornada máxima será de 8 horas diárias e
44 horas semanais, exigindo
pagamento de hora extra - caso a quantidade seja ultrapassada. Contudo, nada impede
uma jornada menor, que deve ser especificada na carteira de trabalho, explica o advogado Alexandre de Almeida Gonçalves, especialista em
direito empresarial e concorrencial. Se especificar uma jornada menor na carteira, contudo, o patrão terá de pagar
hora extra sobre o que exceder o horário descrito na carteira. O patrão pode, porém,
registrar em contrato a jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais e dispensar o doméstico mais cedo quando precisar. Na avaliação de Gonçalves, se a jornada menor fizer
parte da rotina, não é possível fazer banco de horas em
favor do patrão, tendo em vista que ele estará dispensando mais cedo por vontade própria, e não a pedido do empregado. Mario Avelino, pre-

sidente do Portal Doméstica
Legal, lembra que não será
possível reduzir o salário de
quem trabalha menos do que
a jornada de 8 horas. “O funcionário vai continuar trabalhando seis horas, mas é possível fazer uma negociação com
o patrão para uma reserva de
horas, de forma a manter uma
relação harmônica”, avalia.
O horário de almoço está
incluído nas 8 horas diárias e
44 horas semanais previstas
na jornada de trabalho?
Não. A jornada estabelece
apenas as horas de trabalho.
O período de almoço não é incluído e deve ser contado à
parte. Exemplo: um doméstico que entra no trabalho às
8h e tem uma hora de almoço precisa sair às 17h, pois ficou uma hora sem trabalhar
para almoçar.
Como será feita a comprovação das horas trabalhadas?
Especialistas sugerem que
seja feita uma folha de controle de ponto. O documento
deve ter duas cópias, uma para o empregado e outra para
o empregador. O empregado
deve anotar, diariamente, a
hora de entrada e de saída do
trabalho, além do período de
almoço realizado. As duas vias
devem ser assinadas todos os
dias, pelo patrão e pelo empregado, e guardadas (esse documento serve como respaldo
jurídico, protegendo ambas as
partes). Se o empregador desejar, ele pode adquirir um equipamento de controle de ponto, mas seu uso não é obrigatório (apenas empresas com
mais de 10 funcionários são
obrigadas a fazer o controle
com o equipamento).
A PEC valerá para diaristas
também?
Não, apenas para empregados domésticos.
Qual é a diferença entre diarista e empregado doméstico?
De acordo com o “Portal Doméstico Legal”, o empregado
doméstico trabalha “sem intermitência”. Seu trabalho não
é eventual ou esporádico e visa atender as necessidades diárias da residência da pessoa.
Diaristas são aqueles profissionais que vão à residência
de uma família prestar algum
tipo de serviço uma ou duas
vezes por semana. Em algumas decisões, a Justiça do trabalho tem entendido que o
funcionário passa a ser empregado doméstico quando o
serviço é prestado em caráter
contínuo, mais de duas vezes
por semana, explica o portal,
e pode ser caracterizado o vínculo empregatício.
• Fonte: Portal Doméstica
Legal e G1/Globo

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo, Departamento administrativo: Flávio
Augusto de Paula Dutra, Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra, Assessor Jurídico: Leandro Scatolino de Souza.
Colaboradores: Vera M. Gannam de Castro, Hilda Pinelli, Simone Gannam L. Ribeiro, Izidoro Sant`Angelo Filho, Frei Felipe Gabriel Alves,
Heloísa M. D. de Almeida, Filipe Nacle Gannam, Pedro Jorge de Oliveira Netto, Mariana Dutra, José Celso Garcia, Prof. André, Beto Bacha,
Dom Zeca, Mario Henrique Poli de Oliveira.
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Que o caminho seja
brando a teus pés
A bênção irlandesa começa com o desejo de um bom
caminho. A questão do caminho é muito importante
na vida de quem quer viver
sob as bênçãos de Deus. O
próprio Jesus disse: “Eu souo
Caminho, a Verdade e a Vida” (Jo 14,6). Valorizar o caminho é ter a consciência
de que nossa vida é um constante caminhar: viemos de
Deus, passamos por este
mundo caminhando sobre
a terra, mas nosso caminho
continuará até a eternidade. Daí que, para uma pessoa de Deus, o importante
é caminhar, seguir em frente, sem ficar preso ao passado. “Quem põe a mão no
arado e olha para trás, não
está apto para o Reino de
Deus”, disse Jesus (Lc 9,62)
Mas não é por qualquer
caminho que anda uma pessoa do bem. Abençoado é
aquele que anda no caminho da brandura e da mansidão. Ter um caminho brando é andar devagar pela vida, como dizia o poeta: “Ando devagar porque já tive
pressa”. Se a mansidão e a
calma, no olhar e no andar,estão
sempre presente na vida
dos santos e das pessoas
iluminadas, por que nós
também não devemos buscar essa brandura, essa paciência? Brandura também
lembra flexibilidade, já que

quem é manso e humilde
não sofre quando precisa
mudar de caminho, tomar
outros rumos. O caminho
brando é o caminho do desapego.
Outro dado importante
neste inicio de bênção é que
ela começa pelos pés. De
fato, os pés são muitas vezes causa de nossas alegrias
ou motivos de nossas tristezas. Diz o profeta Isaías:
“Como são belos, sobre os
montes, os pés do mensageiro que anuncia a paz, do
que proclama boas novas
e anuncia a salvação.” (52,
7) Por onde teus pés tem
te levado? Onde teus pés
têm ficado mais? Quando
Jesus ressuscitou, ele mandou dizer a Pedro e aos demais discípulos, que estavam tristes, que Ele estava
indo adiante deles para a
Galiléia e que era para eles
caminharem até lá para se
encontrarem (cf. Mc 16, 6-7).
Que nesta Páscoa teus pés
te levem a caminhos que
te deem alegria, paz e crescimento. E que teus pés nunca se cansem de ir a lugares em que também você
produz nas pessoas esses
mesmos sentimentos.
Uma Feliz e Santa Páscoa
a todas as pessoas ligadas
à produção deste jornal, a
você – leitor(a) – e à sua
família!

CLASSIFICADOS
OPORTUNIDADE DE EMPREGO. VAGA PARA VENDEDORA
EM LOJA. INTERESSADAS DEIXAR CURRICULO NO SHOPING
ANTÔNIO DUTRA - LOJA 10
NEGOCIO DE OCASIÃO! VENDE-SE UMA CASA COM TERRENO DE 400 M2 (10X40) COM 02 QUARTOS, SALA, COZINHA E BANHEIRO, SENDO UM SOBRADINHO. TRATAR
DIRETAMENTE COM PROPRIETÁRIO, TEL: (35) 3331-2123

Divulgação Chamada Pública Edital nº 02/2013. A Caixa Escolar Profª Odete Veiga, com sede na Cidade de São Lourenço,
torna público para conhecimento dos interessados, em conformidade com o regulamento Próprio de Licitação Lei 11.947/2009
e Resolução CD/FNDE nº 038/2009 e 025/2012, a presente Chamada Pública, do tipo menor preço por item, objetivando a
aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar. O edital encontra-se afixado no mural
da Escola e Unidade da EMATER DE Carmo de Minas, Conceição do Rio Verde, Lambari, Pouso Alto, Soledade. Os envelopes
deverão ser entregues na E. E. Dr. Humberto Sanches, rua Dr.
Antônio Carlos, nº 3, bairro São Lourenço Velho, das 08h00 até
as 19h00 do dia 10/04/2013. A abertura dos envelopes será no
dia 11/04/2013, às 11 horas.

Circulação: São Lourenço e Região Sul de Minas: Lambari, Jesuânia, Olimpio Noronha, Carmo de Minas, Dom
Viçoso, Cristina, Soledade de Minas, Conceição do Rio Verde, Caxambu, Cambuquira, Baependi, Pouso Alto,
Itamonte, Itanhandu, Passa Quatro.
Redação e Administração: Rua Alzira Candal, 100 - São Lourenço/MG - CEP 37470-000
Telefax: (35) 3332-8484 - E-mail: sljornal@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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Parabéns São Lourenço pelos seus 86 anos!
A próxima segunda-feira,
1º de abril, é feriado municipal em São Lourenço. O município comemora 86 anos
de emancipação político-administrativa.
De acordo com a ASSCOM
da prefeitura, as comemorações oficiais começam às
8h no Paço Municipal, com
o hasteamento das bandeiras em frente à Prefeitura.
Em seguida, representações militares, escolas e associações participam do desfile cívico pela Avenida Dom
Pedro II.
A unidade da Polícia Militar
será uma das primeiras a desfilar e já ostentando o título
de 57º Batalhão. Os policiais
desfilarão com a Banda de Música do 20º Batalhão da Polícia Militar que, em seguida,
às 10h, presenteará os São
Lourencianos com uma apresentação na Tenda Cultural da
Praça João Lage.
Sacode a Praça e Corrida
– O público infantil que vier
passar o feriado na cidade
terá uma atração a mais. No

sábado, dia 30, como parte das comemorações do aniversário de emancipação político-administrativa de São
Lourenço, a Praça João Lage será palco de mais uma
edição do Sacode a Praça.

Brinquedos infláveis e oficinas com instrutores e voluntários funcionarão a partir das 8h30m até às 16h,
na Praça João Lage.
No sábado, pouco antes da
abertura do Sacode a Praça,

às 8h30m, também na Praça João Lage, será dada a largada da Corrida de Rua de
São Lourenço, válida como
classificatória para a Corrida Integração, no segundo
semestre em Campinas.

Primeira Etapa do Campeonato Mineiro
de Karatê Interestilos 2013
A Karateca de São Lourenço,
Nicole Maciel Cadeiras, de 9
anos, mais uma vez é destaque
no Karatê. No Dia 10 de Março
de 2013 (Domingo), aconteceu
a 1ª Etapa do Campeonato Mineiro de Karatê Interestilos 2013,
realizado pela Confederação Brasileira de Karatê Interestilos e
Federação Mineira de Karatê. O
evento foi realizado no Poliesportivo Mutucão na Cidade de
Elói Mendes – MG, onde reuniu Atletas de várias cidades da
região e de outros estados para a Competição onde participaram e disputaram nas modalidades KATA e KUMITE.
Na categoria mirim de todas
as faixas de 09 a 10 Anos, a karateca Nicole de 9 anos, mais uma

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Prefeitura Municipal de São Lourenço

SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITAMENTO (Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores alterações).
2º Aditamento ao Contrato nº. SAAE/SLO-004/2013. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Posto Ferrpaol Ltda. Modalidade: Pregão Presencial nº. 017/2012. Objeto: reajuste
de preços. Valores: Óleo diesel S-10 de R$ 2,41 (dois Reais e quarenta e um centavos) para R$
2,48 (dois Reais e quarenta e oito centavos), óleo diesel de R$ 2,06 (dois Reais e seis centavos)
para R$ 2,14 (dois Reais e quatorze centavos). Data da assinatura: 25/03/2013. Deusdete dos
Santos, Diretor Presidente.

vez conquistou premiações como: medalha de ouro na modalidade Kata e medalha de bronze na modalidade kumite, destacando-se como campeã no Kata
e 3º lugar no kumite (luta), onde
já começa acumular pontos para o ranking da FMKI de 2013.
A Atleta Nicole de São Lourenço conquistou mais 02 medalhas, perfazendo o total de 07
medalhas ganhas com apenas
08 meses de karatê e afirma que
o verdadeiro valor do karatê não
está em sobrepujar os outros pela força física. “Nesta Arte Marcial não existe agressão, mais sim
nobreza de espírito, domínio da
agressividade, modéstia e perseverança”, disse Nicole.
Com orgulho Nicole agradece ao Mestre Joaquim Felício
(Kiko) que com sua persistência e dedicação nos treinos conseguiu prepará-la para o caminho do êxito.
A Atleta Nicole já participou
de 04 Campeonatos Mineiros de
Karatê Interestilos somente com
ajuda dos Familiares que estão
sempre apoiando. A atleta Nicole é extremamente dedicada,
e está procurando um patrocínio, quem se interessar (91105074/9105-2810), falar com Kelly
ou Henrique, pais de Nicole.

DR. ANDERSON LIMA

www.saolourencojornal.com.br
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Odair Cunha destina veículos e equipamentos
para 20 Conselhos Tutelares de Minas
Por meio de emenda parlamentar do deputado federal Odair Cunha (PT-MG),
junto à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 20 Conselhos Tutelares de Minas Gerais receberão um veículo 0
km, cinco computadores
desktop, uma impressora
multifuncional, um refrigerador e um bebedouro.
Os municípios contemplados são: Alfenas, Botelhos,
Campanha, Campos Gerais,
Caxambu, Coqueiral, Monsenhor Paulo, Nepomuceno,
Oliveira, Paraisópolis, Piraúba, Piumhi, Santa Rita de Caldas, Santa Rita do Sapucaí,
São Bento Abade, São José
da Barra, São Lourenço, Senador Amaral, Tocos do Moji e Virginia.
A soma do valor das emendas representa um investi-

mento total de R$ 700 mil.
Para o deputado Odair Cunha
a atuação junto aos conselhos tutelares é “extremamente importante, uma vez
que a aquisição desses veículos e equipamentos fornece condições básicas para os conselheiros trabalharem em prol de nossas crianças e adolescentes”. Segundo o deputado, essa ação terá continuidade buscando
atender aos municípios ainda não contemplados e que
demonstrarem interesse pela estruturação e qualificação dos conselhos.
O deputado Odair Cunha
esclarece que para os municípios receberem os veículos e os equipamentos, as
prefeituras e os conselhos
tutelares deverão efetuar cadastro junto à Secretaria de
Direitos Humanos. A previ-

são é que eles sejam entregues ainda no primeiro semestre deste ano.
O envio de emendas parlamentares para aquisição
de veículos e equipamentos
para conselhos tutelares é

uma ação constante do deputado Odair Cunha. Em 2011,
46 conselhos receberam veículo 0 km e, em 2009, foram 22 municípios.
Na foto: Deputado Odair
e Ministra Maria do Rosário.

Minas ao Luar recebe grande público
SãoLourençorecebeunanoite desta sexta-feira (22/03) o
ProjetoMinasaoLuar,umaparceria do SESC com o Governo
de Minas. A apresentação fez
parte das comemorações do
Dia Mundial da Água e também da programação da Comenda Ambiental Estância Hidromineral de São Lourenço.

Os músicos Sérgio Olly e
Waldir Silva encantaram o público, que por várias vezes
cantaram e dançaram sem
perder o ritmo.
O público compareceu e lotou cerca de 400 cadeiras que
foram disponibilizadas para
garantir o conforto do público durante a apresentação.

EDITAL DE LOTEAMENTO
(Lei Federal nº 6.766, de 19 de Dezembro de 1979)
O Bel. JAIRO FERNANDES NORONHA, Oficial do Registro de Imóveis.
Desta Comarca de Cristina, Estado de Minas Gerais, etc.
FAZ SABER a todos os interessados que PREMOLDADOS E CONSTRUÇÕES
SÃO LOURENÇO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ sob o nº 21.746.326/0001-32, com sede a Rua Otto Jargow, nº 120 –
Bairro Nossa Senhora de Fátima – na cidade de São Lourenço-MG, representada pelas sócias: CARLA JUNQUEIRA SANCHES, brasileira, solteira, maior,
estudante, portadora do RG nº MG-10.686.988-SSP-MG e portadora do CPF
nº 089.325.876/80, residente e domiciliada à Rua Dr. Olavo Gomes Pinto nº
166 – apartamento nº 902 – Bairro Centro – na cidade de São Lourenço-MG
e ALEXANDRA JUNQUEIRA SANHES, brasileira, solteira, maior, estudante,
portadora do RG nº M-10.686.971-SSP-MG e portadora do CPF nº 070.885.946/17,
residente e domiciliada à Rua Dr. Olavo Gomes Pinto, nº 902 – Bairro Centro – na cidade de São Lourenço-MG, DEPOSITARAM neste cartório os documentos necessários exigidos pelo artigo 18 da Lei Federal nº 6.766, de 19 de
Dezembro de 1979, para registro de um LOTEAMENTO denominado “LOTEAMENTO JARDIM IMPERATRIZ II”, tendo acesso, através da rua Mal. Deodoro da Fonseca, confrontando no todo Pela Frente com
a Rua Marechal Deodoro da Fonseca; pelo lado direito com o Sr. Cícero Noronha Barros e com o Sr. João Bueno de Azevedo; pelo
lado esquerdo com Maria Aparecida dos Santos e com o Loteamento Jardim Imperatriz (DELTA ENGENHARIA LTDA); e pelos fundos com a Rua Maria Emília de Carvalho Campos e formando a área total de 36.747,95 m², havido pela matrícula nº 7.106, folha
195, do livro 2-A-Q, do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de CRISTINA-MG. O Loteamento possui a área total de
36.747,95 m², dividido em 04 QUADRAS, designadas pelas letras “A”, “B”, “C” e “D”, e está subdividida em 67 lotes – areão total
de 16.981,39 m²; sendo 9.070,00 m² ocupados por ruas e calçadas e 10.696,56 m² ocupadas por área verdes, de lazer, faixas de servidão, inst. Remanescente. Destina-se a uma zona residencial e foi aprovado pela Prefeitura Municipal de Cristina e pelas demais repartições competentes. Para garantia da execução das obras o proprietário caucionou, mediante instrumento particular, 07 (sete) lotes – Lote nº 08 da quadra “A”; Lote nº 09 da quadra “A”; Lote nº 03 da quadra “D”; Lote nº 04 da quadra “D”; Lote nº 05 da quadra
“D”; Lote nº 10 da quadra “D” e Lote nº 12 da quadra “D”, os quais serão oportunamente liberados. E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se este edital que será publicado no jornal local, por três dias consecutivos, podendo o registro ser impugnado no prazo de quinze (15) dias, contados da data da última publicação, tudo nos termos do artigo 19 da citada Lei Federal nº 6.766.
Cristina, 26 de Março de 2013. Eu, Bel. Jairo Fernandes Noronha, Oficial do Registro de Imóveis, digitei e subscrevi.
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DRª LUCIANA B. VIEIRA
Influência do leite na acne
Dados do trabalho publicado no Jornal da Academia Americana de Medicina e mais de 47.000
participantes do estudo
Harvard’s Nurses Healthy
Study (NHS) embasam a
ligação entre a ingestão
de produtos derivados do
leite e a acne.
Um segundo trabalho,
baseado no estudo Harvard’s
Growing Up Today também demonstra essa ligação. Tais estudos indicam
a necessidade de atenção
à dieta como parte essencial da causa e do tratamento da acne.
Hormônios presentes
no leite de vaca
As pesquisas sobre a etiologia (causa) da acne têm
crescido nos últimos anos.
Foi demonstrado que a pele humana de fato produz
hormônios e é preciso saber se os hormônios das
vacas podem funcionar como pré-hormônios no sistema enzimático das glândulas de gordura.
Trabalhos realizados
pela faculdade de saúde pública de Harvard
estabelecem uma associação entre o consumo
de leite e a acne. Mas
como é possível ao leite provocar acne?
O consumo de leite e laticínios de vacas prenhas
e não-prenhas nos expõe
aos hormônios produzidos

permanentemente pelo
animal, mas que estão
aumentados durante a
gestação de suas crias.
Os seres humanos não foram projetados para ingerir estes hormônios seja na adolescência ou na
maturidade.
Hormônios influenciam
a doença
Não é segredo que a acne na adolescência está
fortemente ligada à atividade hormonal. As ligações entre hormônios, atividade pilo-sebácea (glândulas de gordura) e acne
vem sendo melhor definidas a cada ano. Exames do
leite mostraram não somente progesterona derivada da placenta, mas
também outros compostos hormonais produzidos
nas glândulas mamárias
da vaca.
Estes compostos são muito parecidos com o hormônio considerado como
causa primária da acne e
as enzimas necessárias para fazer a conversão estão
presentes nas unidades pilo-sebáceas humanas, expondo as glândulas humanas de gordura a hormônios potentes para os quais
estamos totalmente despreparados.
Fonte: MedNews - Especial Meeting AAD (fev/2007
- nº 104).
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Câmara Municipal de São Lourenço
Proposições da 7ª Reunião Ordinária de 2013

Ver. Abel Goulart Ferreira
Moção de Pesar
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar
de V. Ex.ª que seja enviada uma Moção de Pesar aos familiares do Sr. Alexandre de Almeida Costa Dutra, pelo seu
falecimento ocorrido no dia 24 de março p.p..
Ver. Agilsander Rodrigues da Silva
Indicação 90/2013
Tem se tornado um grande martírio a situação da passarela do Bairro da Federal para o Barreiro (Bairro João de
Deus), após as 18 horas. É sabido que esta via de acesso é
uma artéria muito importante para a liberdade e o direito
dos moradores bilaterais. Mas com a chegada do anoitecer, a mesma tem se tornado extremamente perigosa e
tensa, segundo relato dos moradores. Diante do exposto,
Agilsander Rodrigues da Silva, Vereador do PSL, vem, mui
respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura tomar providências urgentes
para que não só a passarela, mas também a mata localizada no Bairro João de Deus, possam oferecer mais segurança para quem necessita utilizar do referido acesso, melhorando a iluminação pública.
Indicação 91/2013
Agilsander Rodrigues da Silva, Vereador do PSL, vem, mui
respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura executar a limpeza na Av. Damião Junqueira de Souza - Bairro Federal, pois devido às
chuvas constantes na cidade, a referida avenida, que é via
principal de entrada de nossa cidade, de quem vem das
Terras Altas da Mantiqueira, do Estado de São Paulo e Rio
de Janeiro, encontra-se completamente suja, com um grande acúmulo de areia, terra e sujeira, contribuindo muito
para o entupimento dos bueiros.
Ver. Evaldo José Ambrósio
Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja enviada uma Moção de Parabéns
ao Sr. Márcio Martins dos Santos, que há 04 (quatro) meses vem atuando como administrador da Funerária Santa
Clara em nosso município, pelas inovações trazidas aos seus
conveniados, com prestação de serviços diferenciados como: empréstimos de cadeira de rodas, muletas e agora,
com a prestação de serviços de ambulância, com remoção
não só dentro do município, como também em outras localidades, trazendo mais conforto e tranquilidade aos seus
conveniados e beneficiários.
Moção de Pesar
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com base no Art. 108, do Regimento Interno solicitar
de V. Ex.ª que seja enviada uma Moção de Pesar aos familiares do Sr. José Felizardo Melo, pelo seu falecimento ocorrido no dia 23 de março p.p..
Requerimento 37/2013
Considerando o Decreto Municipal n.º 4.759, datado de
13 de fevereiro de 2013, que DISPÕE SOBRE REAJUSTE DO
PERCENTUAL DE ESGOTO SOBRE A TARIFA DE ÁGUA; ALTERA ARTIGO DO DECRETO Nº. 1.302, DE 14/03/2000 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS, reajuste este de 30% para 60%,
passando a vigorar a partir de 1º de março do corrente ano;
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PR, vem até V. Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine à autarquia SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto que envie a esta
Casa Legislativa a seguinte informação: Enviar a planilha
de custo mensal para a manutenção e ampliação do nosso sistema de esgoto, para justificar esse significante reajuste, considerando que o esgoto do nosso município ainda não é tratado.
ADENDO DO VER. PAULO GILSON DE CASTRO RIBEIRO
AO REQUERIMENTO N.º 37/2013
O Vereador que este subscreve vem por meio deste acrescentar ao requerimento em epígrafe o envio da seguinte
informação: Enviar o percentual de aumento na taxa de
água cobrada pela autarquia SAAE, anualmente, nos últimos 04 (quatro) anos aos contribuintes.
Indicação 94/2013
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PR, vem, mui respei-

tosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno,
solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito
Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor
Pertinente da Prefeitura executar a limpeza e a manutenção das alamedas do Loteamento Jardim Serrano - Bairro
Vila Carneiro. A pedido dos moradores e empresas que precisam efetuar entregas no referido loteamento e, com frequência, veículos estragam devido à falta de manutenção
nas alamedas.
Indicação 95/2013
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PR, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno,
solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito
Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor
Pertinente da Prefeitura proceder estudos no sentido de
transformar a área existente na Rua Américo Lobo em uma
praça de lazer para a prática de esportes, com a colocação
de equipamentos esportivos ao ar livre como, por exemplo: peitoral duplo, roda dupla, elíptico mecânico, extensão lombar, roda de ombro, simulador de caminhada, etc.
Este Vereador gostaria de ressaltar que o mesmo fez a referida solicitação na audiência pública realizada nesta Casa Legislativa, no dia 18 de março p.p. e segundo o Deputado Estadual - Presidente da Assembleia Legislativa de Minas, há recurso financeiro para tal, basta somente apresentar um projeto.
Ver. Fabrício Guedes dos Santos
Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar
de V. Ex.ª que seja enviada uma Moção de Parabéns ao Vereador William Rogério de Souza pela organização e seleção dos palestrantes, de alto nível, do I Seminário sobre
Acessibilidade nas cidades turísticas - mobilidade urbana
e mobilidade reduzida realizado na Câmara Municipal no
dia 22 de março p.p..
Indicação 92/2013
Fabrício Guedes dos Santos, Vereador do PSB, vem, mui
respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura realizar palestras de motivação para os funcionários públicos sobre atendimento aos
munícipes, pois nossos contribuintes merecem ser bem
atendidos e tratados com respeito e dignidade; e o funcionário público é empregado do povo.
Indicação 93/2013
Fabrício Guedes dos Santos, Vereador do PSB, vem, mui
respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura arrumar o calçamento em toda a extensão da Rua Lívio Bacci, pois os bloquetes se encontram soltos e com isso há muitos buracos. A pedido
dos moradores, pois o risco de acidentes é muito grande,
o trecho é íngreme, inclusive o caminhão de lixo da VINA
teve dificuldade para subir e ao voltar de ré, quase atropelou um morador da referida rua.
Ver. Luiz Antônio de Almeida
Indicação 86/2013
Luiz Antônio de Almeida, Vereador do PR, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor
Pertinente da Prefeitura notificar a Cemig para providenciar a limpeza no terreno de sua subestação, localizado na
Rua Luiz Lázaro Zemenhof - Vila Pascoal. A pedido dos moradores, devido à proliferação de animais peçonhentos.
Indicação 87/2013
Luiz Antônio de Almeida, Vereador do PR, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S.Ex.ª que determine ao Setor
Pertinente da Prefeitura entrar em contato com a direção
da Cemig, no sentido de aumentar o braço de luz ou providenciar a troca de lâmpadas no poste localizado na Rua
Rosalbo Bortoni, do n.º 12 ao 113, esquina com a Rua Farmacêutico Raul Ramos da Costa, Bairro Porta do Céu, tendo em vista que o local está muito escuro e perigoso para
os moradores e transeuntes.
Ver. Luiz Cláudio Siqueira (Vice-presidente)
Indicação 98/2013
Luiz Cláudio Siqueira, Vereador do DEM, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Inter-

no, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine aos Setores Pertinentes da Prefeitura executarem, urgentemente, os seguintes serviços no Loteamento Lagoa Seca: limpeza, varrição, poda de árvores e operação tapa-buracos.
A pedido dos moradores.
Indicação 98/2013
Considerando o convênio n.º 710332/2009 referente ao
processo n.º 2691.0301.664-94/2009, entre o Ministério
das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal e
o município de São Lourenço, objetivando a execução de
ações relativas ao Programa Gestão da Política de Desenvolvimento, onde o repasse tem por finalidade a construção de passarelas laterais no total de 168,00 m x 1,20 m nas
pontes da Federal e da Via Ramon: Isto posto, se o município não foi contemplado ainda com esse repasse, Luiz Cláudio Siqueira, Vereador do DEM, vem, mui respeitosamente,
com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V.
Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura estudar a possibilidade de o próprio município fazer
a construção dessas passarelas com recursos próprios. Esta
é uma reivindicação dos moradores, pois a travessia sem as
passarelas é muito perigosa, colocando a vida das pessoas
que transitam pelas pontes em constante perigo.
Ver. Paulo Gilson de Castro Ribeiro
Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve, vem mui respeitosamente, com base no Art. 108, do Regimento Interno solicitar
de V. Ex.ª que seja enviada uma Moção de Parabéns ao Professor André Ribeiro pela realização do I Torneio Regional
de Natação, ocorrido no dia 23 de março p.p. no Clube Urca em Carmo de Minas, com a participação de atletas dos
municípios de: São Lourenço, Carmo de Minas e Varginha.
Indicação 88/2013
Paulo Gilson de Castro Ribeiro, Vereador do PSC, vem,
mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao
Setor Pertinente da Prefeitura proceder a retirada, com urgência, de um banco na Praça do Bairro da Vila Nova, tendo em vista que o mesmo está quebrado, com vergalhões
expostos, podendo machucar aquelas pessoas que frequentam a referida praça e que seja colocado, de imediato, um
outro banco.
Indicação 89/2013
Paulo Gilson de Castro Ribeiro, Vereador do PSC, vem, mui
respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor
Pertinente da Prefeitura que proceda a reparação no calçamento nas Ruas: Professora Maria do Carmo Ferraz, na altura do n.º 50 e Salomão Chaib, pois as referidas ruas estão
cheias de buracos. A pedido dos moradores e transeuntes.
Ver. Renato Bacha de Lorenzo (Secretário)
Moção de Pesar
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar
de V. Ex.ª que seja enviada uma Moção de Pesar aos familiares do Sr. Walter Ferreira Rodrigues, na pessoa de seu irmão - Sr. Wainer Ferreira Rodrigues, pelo seu falecimento
ocorrido no dia 20 de março p.p..
Ver. Waldinei Alves Ferreira (Presidente)
Indicação 96/2013
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, vem, mui
respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura proceder estudos no sentido
de asfaltar as principais ruas de São Lourenço, pois as mesmas estão constantemente esburacadas e desniveladas.
Certamente com o asfaltamento, haveria melhoria no tráfego e minimizaria os prejuízos com os consertos de veículos, visto que parte da arrecadação do IPVA é transferida
para a Prefeitura Municipal.
Indicação 97/2013
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, vem, mui
respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que proceda a operação tapa-buracos, urgente, em toda a extensão da Via Silvestre Ferraz, pois está trazendo risco aos condutores de veículos
que trafegam na referida via.

www.saolourencojornal.com.br

cidades

DOMINGO, 31 DE MARÇO DE 2013

Banda de Música da PM encerra
comemorações da Comenda Ambiental
Encerrando a programação da outorga da Comenda
Ambiental Estância Hidromineral de São Lourenço, realizou-se no sábado dia 23 de
março, às 20h, na Praça João
Lage, um Concerto com a
apresentação da banda de
música da Polícia Militar de
Minas Gerais, composta por
músicos do 20º e 29º Batalhões de Polícia Militar.
O evento foi prestigiado
pelo Sr. José Sacido Barcia
Neto, Prefeito Municipal de
São Lourenço; pelo Dr. Eugênio Ferraz, Diretor Geral
da Imprensa Oficial do Governo do Estado de Minas

Gerais, pela Sra. Ivanise Junqueira, idealizadora da Comenda Ambiental; pelo Ten.
Cel. PM Paulo Valério Júnior,
Comandante do 57º Batalhão
de Polícia Militar e pelo Maj.
PM Paulo Márcio de Assis Jacinto, Subcomandante do 57º
Batalhão de Polícia Militar,
além de outros convidados.
Centenas de pessoas compareceram para assistir a tocata da banda de música,
que apresentou um repertório especialmente escolhido para a ocasião. Sob a
regência dos maestros: Cap.
PM André Benedito Mantovani; 2º Ten. PM Ricardo Ro-

sental de Carvalho e Sub Ten.
Wellington Vieira da Silva,
os músicos encantaram os

presentes que se emocionaram ao longo de toda a apresentação.

Anjo do Esporte busca apoio do Deputado Fábio Cherem
No último dia 21 deste mês,
o Deputado Fábio Cherem
(PSD), recebeu em seu gabinete o Anjo do Esporte André Brazolin (ex-jogador da
seleção brasileira de basquete), que atualmente é Secretário de Esportes de Caxambu. Na oportunidade, o Deputado Fábio Cherem exaltou o trabalho social do Ins-

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

- Pretendem se casar:

000227 - ADELSON BEZERRA DA SILVA, divorciado, maior, MARCINEIRO, natural de PAULISTA-PE, residência AL. MANOEL BANDEIRA, 465, São Lourenço-MG, filho de ABDON BERRA DA SILVA
e LINDALVA ALEXANDRE DO NASCIMENTO; e REGIVANIA DOS SANTOS BEZERRA, solteira, maior,
PROMOTORA DE VENDAS, natural de FORTALEZA-CE, residência AL. MANOEL BANDEIRA, 465, São
Lourenço-MG, filha de FRANCISCO ALVES BEZERRA e FRANCISCA GRAÇA DOS SANTOS BEZERRA;
000228 - MARCELO LOBÃO BELEM, solteiro, maior, bancário, natural de Cachoeira Paulista-SP,
residência Rua Batista Luzardo, 394, São Lourenço-MG, filho de GILSON FERRER BELEM e NAIR
LOBÃO BELEM; e NATÁLIA NASCIMENTO NOGUEIRA, solteira, maior, funcionária pública municipal, natural de Itanhandu-MG, residência Rua Batista Luzardo, 394, São Lourenço-MG, filha de
ANTÔNIO GASTÃO NOGUEIRA e MÁRCIA NASCIMENTO NOGUEIRA;
000229 - EDSON FERNANDO MACIEL, solteiro, maior, ENGENHEIRO ELETRICO, natural de SÃO
LOURENÇO-MG, residência RUA IDA MASCARENHAS LAGE, 339, São Lourenço-MG, filho de JOSE
MACIEL DE OLIVEIRA e NAIR RAMOS MACIEL; e LETICIA VIVIANE DA SILVA, solteira, maior, ASSISTENTE SOCIAL, natural de AIURUOCA-MG, residência RUA IDA MASCARENHAS LAGE, 339, São
Lourenço-MG, filha de JOSÉ CÂNDIDO DA SILVA e CILEIDE CAMPOS DA SILVA;
000230 - SAMUEL SILVEIRA FERREIRA PINTO, solteiro, maior, bancario, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Dr. Oscar Junqueira Lopes, 305, São Lourenço-MG, filho de SAMUEL ERNANI
FERREIRA PINTO e ANGELA MARIA SILVEIRA PINTO; e FABÍOLA GONZAGA DE SOUZA, solteira, maior,
bancaria, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Dr. Oscar Junqueira Lopes, 305, São Lourenço-MG, filha de MURILO OLIVEIRA DE SOUZA e MARIA APARECIDA GONZAGA DE SOUZA;
000231 - GILMAR MACHADO, solteiro, maior, pedreiro, natural de São Lourenço-MG, residência Al. Frei João Bosco, 510, São Lourenço-MG, filho de e MARIA APARECIDA MACHADO DE OLIVEIRA; e MEIRE FONSECA DA SILVA, solteira, maior, diarista, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Cambuquira, 407, São Lourenço-MG, filha de PAULO BATISTA DA SILVA e LEOZINA FONSECA DA SILVA;
000232 - CELSO MARQUES MARIA, divorciado, maior, pedreiro, natural de Soledade de Minas-MG, residência Rua Heraclito Moreira, 1424 - apto. 03, São Lourenço-MG, filho de ANTONIO MARIA FILHO e MARIA INES MARQUES MARIA; e MARIA ROSINÉA MACIEL, solteira, maior, camareira, natural de Soledade de Minas-MG, residência Rua Heraclito Moreira, 1424 - apto. 03, São Lourenço-MG, filha de JOSÉ VIEIRA MACIEL e OLGA MARIA DOS SANTOS MACIEL;

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Ministério da
Previdência Social

AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM SÃO LOURENÇO/MG

EDITAL DE COBRANÇA
Considerando a devolução pelos Correios do ofício de Cobrança encaminhado pelo INSS ao endereço
constante do Cadastro do Sistema Único de Benefícios, devido à mudança de logradouro da interessada,
em cumprimento ao disposto no art. 11, da Lei 10.666, de 8/5/03 e no art. 154 do Regulamento da
Previdência Social aprovado pelo Decreto 3.048, de 6/5/99, facultamos à segurada Cristiane Ribeiro
Floriano Luz, o prazo de 60 dias, a contar da data da publicação deste edital, para se manifestar sobre
o ressarcimento aos cofres públicos dos valores recebidos indevidamente no benefício por incapacidade
nº 31/515.949.431-2, cujo montante foi devidamente apurado no valor de R$ 42.885,01 (Quarenta e dois
mil, oitocentos e oitenta e cinco reais, e um centavo), com fulcro nas disposições contidas no art. 175
do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo mesmo diploma legal, bem como para vistas ao
dossiê de cobrança administrativa, na Agência da Previdência Social de São Lourenço MG.Alertamos
que o não ressarcimento dos indevidos será objeto de Inscrição em Dívida Ativa para cobrança judicial,
com possibilidade de inclusão do nome do devedor no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados
do Setor Público Federal - CADIN.

55

tituto Brazolin e firmou uma
parceria para ajudar o órgão.
André Brazolin agradeceu o
apoio do Deputado Fábio Cherem, que no último ano destinou verbas para as escolas Estaduais de São Lourenço e região. Neste encontro com Brazolin,FábioCheremcomentou:
“O importante é ajudar quem
ajuda”, finalizou o deputado.

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

rmchristiani@yahoo.com.br

SEMANA SANTA
Terminado o Tempo da Quaresma, onde para um tradicional católico adulto faz no
mínimo vinte anos em que
comunga, por que não há
uma verdadeira conversão e
cristãos continuam contra
cristãos? As características
essenciais para este caminho
pretendido é unicamente a
fé na santidade, não no mundo e muito menos na própria vontade, onde erroneamente a maioria pensa estar Deus em plena concordância pela ilusória e duvidosa vontade da maioria, como se fosse um governo de
descrentes ou falsos crentes
interesseiros.
Que os frutos da pureza do
coração e da honestidade,
nesse Tempo Pascal que se
inicia, possa produzir uma
atitude contínua da comunhão, vivendo intensamente e continuamente, o quanto seja possível, à luz do amor
de Deus manifestado em Cristo pelo Espírito Santo.
NHÁ CHICA
Chamo a atenção da imprensa para que se policiem quanto às notícias referentes à Beatificação de Nhá Chica, para
que não seja permitido que
aproveitadores se utilizem desse acontecimento, que é religioso, para benefícios próprios

e como se vivessem segundo
os preceitos religiosos, deixando o evento e a Santa em segundo plano.
COMENDA DAS ÁGUAS
Embora eu seja da opinião
de que, os responsáveis pela Comenda Ambiental Estância Hidromineral de São
Lourenço, devam criar meios
permitindo que alguns homenageados possam ter os
seus respectivos títulos anulados, até que enfim resolveram homenagear dois nomes de nossa cidade, que
desde a sua primeira edição
já deveriam ter recebido a
justa homenagem.
Parabéns ao Sr. José Hidelfonso, fundador do Carrossel
Supermercados, extensivo a
toda família e ao José Henrique Martins, sempre expandindo o nome da cidade de São
Lourenço em todo o território
nacionaletambéminternacional, sendo o pioneiro com projetos de ressocialização no sistema prisional mineiro.
1º de Abril de 2013
Nesse 86º aniversário da
nossa amada e sagrada cidade de São Lourenço, limito-me aos Parabéns! “Maldito seja quem te desprezar;
desonrado, quem te caluniar;
bendito seja quem te reconstruir!” (Tb 13,16)
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Aniversário

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Tendência de maquiagem
Outono/Inverno 2013
Naturalidade

Falecimento
Com pesar noticiamos
o falecimento de Walter
Ferreira Rodrigues, ocorrido dia 20 de março. Walter era filho dos saudosos, Ana e Tito Rodrigues,
e a mais de três décadas
coordenou o Departamento de Recursos Humanos
do Hospital de São Lourenço. Enviamos nossos
sentimentos a todos os
funcionários e médicos
de nosso hospital, em especial a seus familiares e
irmãos, Vânia, Valéria, Wagner, Wainer e Valtrik. Que Deus
dê o descanso eterno a nosso querido amigo Waltinho.

Comenda

Abraçamos e saudamos São Lourenço, por mais um aniversário, neste dia 1º de abril. 86 anos de Emancipação Politico e Administrativa. Cumprimentamos todos os munícipes, e desejamos a nossa querida Rainha das Águas, as
mais preciosas bençãos de Deus!!!

Comenda II

Maestro José Henrique Martins, recebendo a Comenda
Ambiental Estância Hidromineral de São Lourenço, dia
21 de março, em uma bela
cerimônia na Praça Brasil.

A naturalidade irá reinar na próxima estação, o Inverno
2013 promete rostos limpos, com pele perfeita e boca apagada. Garantindo assim, limpeza como foco da produção,
mostrando que a beleza natural está em foco.
Nos desfiles das marcas, Glória Coelho, Maria Garcia e
TufiDuek, as modelos vieram com pele perfeita, algumas
vezes com uma sombra bem neutra e pouco rímel. Criando um visual limpo e sem tanta cor, como pede a sobriedade do Inverno.

Aviversário

Completando 14 anos de
idade, neste dia 1º de abril, o
garotão esportista do Esporte Clube São Lourenço, Danilo Antônio Ramos de Oliveira
Ribeiro. Parabéns e muitas felicidades. Que Deus lhe conceda muitos anos de vida!!!

DÉBORA CENTI

Dr. Luciano Belfort, Delegado Regional de São Lourenço, e
Paulo de Castro, Inspetor da Policia Civil de São Lourenço, foram também agraciados com a Comenda Ambiental Estância
Hidromineral de São Lourenço, na noite do dia 21 de março.
Homenagem merecida. Parabéns aos nobres amigos!!!

Aviversário

Francisco Carlos Ribeiro, nosso grande amigo “Francisco
do Salgado”, completando mais
um aniversário neste dia 31
de março. Sua família, filhos,
e sua mãe Carolina, lhe desejam felicidades com as mais
preciosas bençãos de Deus.

JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA, OFICIAL SUBSTITUTO DO SERVIÇO REGISTRAL PRIVATIVO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DESTA COMARCA DE SÃO LOURENÇO, ESTADO DE MINAS GERAIS, NA FORMA DA LEI, ETC...
EDITAL DE LOTEAMENTO – Pelo presente Edital, torno público em cumprimento ao
Artigo 19 da Lei 6.766/79, que a MENEZES IMÓVEIS E INCORPORADORA LTDA, sociedade empresária com inscrição no CNPJ/MF sob nº. 10.857.160/0001-05, com sede na
Rodovia BR 354, nº. 1.271-A, Bairro Vila Nova, Município de Itamonte/MG, neste ato,
devidamente representada por seu sócio DENIS UILIAN LENZE DE MENEZES, brasileiro,
casado, corretor de imóveis, portador da Identidade RG nº. MG-13.405.530 SSP/MG,
inscrito no CPF nº. 055.810.886-59, residente e domiciliado na Rodovia BR 354, nº.
1.271, Bairro Vila Nova, Município de Itamonte/MG, depositou nesta Serventia toda
documentação para registro do Loteamento “RESIDENCIAL BELA VISTA”, situado no perímetro urbano, cadastrado sob o nº. 2-20-0500-01 em Pouso Alto/MG, sendo que o
mesmo foi aprovado em 13.02.2013, pela Prefeitura Municipal de Pouso Alto/MG. O
Imóvel objeto do mesmo, encontra devidamente registrado na matrícula 25.313 do Livro 02, de Registro Geral. O Loteamento será composto de 71 lotes, numa área total
de 57.990,00m², assim discriminada: Área Institucional – 20.764,00m²; Área Verde –
8.100,00m²; Área de Lotes – 71 Lotes – 21.926,00m²; e, Área de Ruas e Passeio –
7.200,00m²; sendo todos os lotes distribuídos em quadras. 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, sem que haja impugnação será feito o registro. Dado e passado nesta cidade e Comarca de São Lourenço/MG, aos 21 de
março de 2013. O Oficial Substituto – Júlio César Círio Nogueira.

Metalizado
O brilho metalizado já conhecido nas temporadas passadas aparece para o Inverno 2013, porém mais retraído,
quem foi responsável pela tendência na passarela foram
às marcas Samuel Cirnanscke Forum.
Batom Escuro
Um dos pontos fortes da maquiagem para o Inverno 2013
será a boca, que virá com cores fechadas e escuras. Vinho,
preto, azul e verde são as cores predominantes.

30/03/2013 – CURSO DE AUTOMAQUIAGEM
GARANTA SUA VAGA!
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Prefeitura Municipal
de São Lourenço

Processo nº 00103/2013 –
Pregão Presencial 0018/2013
–Objeto: Registro de preços
para futura e eventual contratação de empresa para
prestação de serviços na preparação, edição, impressão
e distribuição de jornal periódico, para publicação de
normas, atos administrativos
e matérias de interesse público da Administração Municipal de São Lourenço. Credenciamento: 15/04/2013 a
partir das 15h – Sessão Pública 15/04/2013 às 16h.
Processo 0101/2013 – Pregão Eletrônico 0049/2013 Objeto: Aquisição de material de papelaria para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
com recursos do PMAQ. Sessão: 15/04/2013 às 14h. Credenciamento até as 12h do

dia 15/04/2013. Apresentação das propostas: até as 13h
do dia 15/04/2013. Início dos
lances: às 14h até as 14h30min
do dia 15/04/2013. Local:
www.caixa.gov.br
Processo 0102/2013 – Pregão Eletrônico 0050/2013 Objeto: Aquisição de prótese traqueal, meia de silicone para amputação, meia de
algodão tipo OTTO BAEK e
telelupa monocular para atender a mandados judiciais. Sessão: 15/04/2013 às 15h. Credenciamento até as 12h do
dia 15/04/2013. Apresentação das propostas: até as 13h
do dia 15/04/2013. Início dos
lances: às 15h até as 15h30min
do dia 15/04/2013. Local:
www.caixa.gov.br

Processo 0104/2013 – Pregão Eletrônico 0051/2013
- Objeto: Aquisição de computadores e estabilizadores

de energia para atender as
necessidades do Ambulatório de Saúde Mental para
implantação do CAPS AD III,
conforme portaria 130 de
26/12/2012. Sessão: 16/04/2013
às 14h. Credenciamento até
as 12h do dia 16/04/2013.
Apresentação das propostas: até as 13h do dia
16/04/2013. Início dos lances: às 14h do dia 16/04/2013.
Local: www.bll.org.br - <http://www.bll.org.br>, acesso “licitações públicas”.
Processo 0106/2013 – Pregão Eletrônico 0052/2013 Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de peças e acessórios
originais de fábrica para os
veículos Mercedes Benz e
Scania pertencentes a frota
da Prefeitura Municipal de
São Lourenço. Sessão: 17/04/2013
às 14h. Credenciamento até
as 12h do dia 17/04/2013.

Apresentação das propostas:
até as 13h do dia 17/04/2013.
Início dos lances: às 14h até
as 14h30min do dia 17/04/2013.
Local: www.caixa.gov.br
Para todas as referências
de tempo será observado o
horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência
de Licitações pelo telefone
(35) 3339-2781, ou no site
www.saolourenco.mg.gov.br
– Juliana Rangel de Oliveira
Assis – Pregoeira Oficial e
Cássia Carneiro Mangia – Pregoeira Substituta.
Observação: Todos os atos
oficiais (decretos, portarias,
leis, licitações, pregões...) são
publicados diariamente nos
sites da Prefeitura (www.saolourenco.mg.gov.br) e da
Associação Mineira dos Municípios (www.diariomunicipal.com.br/amm-mg).

Semana homenageia Lavanderia e Higienização
No Hospital São Lourenço,
durante todo o ano são realizadas comemorações em prol
dos funcionários de cada setor. A mais recente foi a Semana da Lavanderia e Higienização, realizada de 18 a 25
de março. Durante a Semana,
foram feitas exposições sobre
os procedimentos e cuidados
necessários ao bom desempenho das respectivas profissões (auxiliares de lavanderia,
costura e higienização), bem
como palestras com temas relevantes das áreas.
A palestra “Ergonomia funcional” foi realizada, no dia
20, pelo professor de educação física Roberto Junqueira
(que é, também, personal
trainner e pós-graduado no
tema da palestra). Nela, Roberto abordou a importância

de se ter uma postura corporal no ambiente de trabalho,
a fim de se evitar lesões e outros prejuízos à saúde. Já no
dia 25, a farmacêutica Adelina Jardim falou sobre “Performance do Profissional de
Higienização”, enfatizando a

conscientização dos profissionais quanto à razão de ser de
seu trabalho e, assim, mostrando o quanto ele é importante para o sucesso do tratamento dos pacientes no
Hospital. O Hospital São Lourenço agradece aos palestran-

tes pela gentileza da participação, já que a atividade foi
inteiramente voluntária - e,
também, à Clínica Villela, que
ofereceu cestas especiais (com
diversos produtos) a todos os
funcionários da Lavanderia e
Higienização.
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BETO BACHA

Giro Esportivo

A VOZ DA ASSEMBLÉIA
Tivemos o prazer de visitar
na cidade de Belo Horizonte, o
amigo Adalberto Silva, radialista correspondente do Núcleo
de Rádios da Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Simplicidade e competência em pessoa, torcedor do Galo Forte Vingador e além das informações
da Assembléia via Rádio Alternativa FM no Plantão da Cidade, Adalberto tem um programa sertanejo na rádio da cidade mineira de Ilicínea.
CORRIDA E SACODE A PRAÇA

Acontece neste sabadão, dia
30, o evento “Sacode a Praça”
a partir das 9 da manhã na Praça João Lage e também uma
etapa do Circuito Sul Mineiro
de Corrida de Rua SESI. O campeão de cada categoria irá participar da corrida integração
em Campinas SP. O percurso
será de 5 Km iniciando-se na
Rua Comendador Costa próximo ao calçadão. A homenagem neste ano será feita ao grande
esportista o Rubro Negro Claret da Pneusul. Na foto os “garotinhos Dengosos” Hélio e Marcão que garantem que estão preparados física e psicologicamente para a corrida.
JB LOTERIAS
Este era o time de futsal do JB Loterias, que em 1983 sagrou-se campeão Municipal e do torneio Aplimac, além de outros
canecos conquistados. Os jogos eram realizados na Quadra Charlo Lage sempre lotada. Confira os artistas: Marcelo que fez questão de tirar a foto mesmo com o pé quebrado, a experiência e
tranqüilidade do Marquinho Sacramento, o goleiro Donizete, o
“Homi” da padaria o amigo Claudinho Kaki e o saudoso Vander
Cosenza. Agachados estão o
Carlinhos Frango de Ouro que
prematuramente nos abandonou, o cara da
bicicleta “Leti
Leti Leti”, o cantor Dino Bebeto, a raça do
amigo Guidu e
outro que mora no andar de
cima o Carlos
Giovani Kaki.
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