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Forte chuva gera transtorno
em São Lourenço

Trem das Águas está suspenso
devido ao estrago causado na
linha férrea
Na última quarta-feira, dia
17, uma forte chuva atingiu São
Lourenço e região, provocando
diversos transtornos. Soledade
de Minas também sofreu com a
chuva e teve vários pontos de
alagamento.
Segundo a Defesa Civil a
chuva foi totalmente atípica,
pois a previsão era de 10 milímetros de precipitação durante
todo o dia. Dessa forma, não foi
emitido nenhum sinal de alerta
amarelo ou laranja referente
a este tipo de precipitação
através do ALERT AS (Centro
virtual para avisos de eventos
meteorológicos severos para

o Sul da América do Sul do
INMET).
Entretanto, ao final do dia, o
volume da água já estava acumulado em 88 milímetros.
Um dos pontos atingidos
na cidade pela forte chuva e
correnteza foi perto do Trevo do
Ramon, no Trevo de acesso ao
Anel Rodoviário de São Lourenço, onde passa a linha do Trem
das Águas. Lá houve a queda
de um pontilhão da estrada
de ferro que era sustentando
por uma estrutura de pedras e
aços que foram levados pela
enxurrada.

Foto: Divulgação Rede Social
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Wedding Day - Showroom
Noivas acontece em São
Lourenço

Evento exclusivo para noivas e profissionais
do segmento acontece hoje no Hotel Brasil
O tão esperado evento
Wedding Day - Showroom
Noivas acontece hoje em
São Lourenço, no Hotel
Brasil, com início às 18hs
e término às 23hs.
O evento, que está
em sua terceira edição,
era conhecido como Degusta Noivas e Festas,
mas, neste ano, recebeu um novo nome, um
novo conceito e uma nova
identidade.
O encontro é exclusivo
para Noivas que estão
a procura dos melhores
profissionais no segmento de Festas para tornar
o grande dia ainda mais

especial. Será um showroom com diversos expositores, profissionais
e empresas do ramo de
festas, que mostrarão
seus trabalhos, oferecendo às noivas promoções,
novidades, tendências
para o próximo ano, desfiles e degustações dos
melhores produtos. Para
participar é necessário
inscrição, que pode ser
feita pelo site http://www.
portalnoivasuldeminas.
com.br/
Após a inscrição o
convite será enviando
automaticamente para o
e-mail do inscrito.

Chamadas
Energia solar já é usada por
mais de 30 mil residências e
empresas do país
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está contratando
Página 02

Opinião: Andrea Cassone
Página 04

Cantinho do Papagaio
Página 04

Pág 2 :: Correio do Papagaio

Atos e Gerais

Sexta-Feira, 19 de Outubro de 2018

Prefeitura Municipal de Em Minas Gerais, 57% dos Energia solar já é usada por
Bom Jardim de Minas adolescentes consomem mais de 30 mil residências e

AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO
N° 60/2018

PREGÃO PRESENCIAL N° 48/2018.
Objeto: Registro de Preços, pelo prazo de
12 (doze) meses, para eventual e futura
aquisição de equipamentos de informática
para atender as Secretarias Municipais
de Bom Jardim de Minas. Entrega de
Envelopes e Sessão Pública dia 01 de
novembro de 2018, Horário: 09:00 horas
para credenciamento e após, abertura
dos envelopes. Informações (32) 32921601. E-mail: licitacao@bomjardimdeminas.mg.gov.br. Pregoeiro: Danilo Pedrosa
Carvalho. Bom Jardim de Minas- MG,
19/10/2018.
Extrato De Ata De Registro De Preços 80/2018
Processo Licitatório Nº 055/2018 – Pregão Presencial N° 043/2018. Contratada:
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
Objeto: Registro de preços, para eventual
e futura aquisição de Medicamentos para
atendimento à Farmácia de Todos do
Município de Bom Jardim de Minas. Valor
Total: R$307.811,50. Vigência: 12(doze)
meses após data da assinatura. Bom
Jardim De Minas. 15 de outubro de 2018.
Sérgio Martins. Prefeito Municipal.
Extrato De Ata De Registro De Preços 81/2018
Processo Licitatório Nº 055/2018
– Pregão Presencial N° 043/2018. Contratada: ALFALAGOS LTDA. Objeto:
Registro de preços, para eventual e futura
aquisição de Medicamentos para atendimento à Farmácia de Todos do Município
de Bom Jardim de Minas. Valor Total:
R$61.534,40. Vigência: 12(doze) meses
após data da assinatura. Bom Jardim De
Minas. 15 de outubro de 2018. Sérgio
Martins. Prefeito Municipal.
Extrato De Ata De Registro De Preços 83/2018
Processo Licitatório Nº 055/2018 –
Pregão Presencial N° 043/2018. Contratada: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR
LTDA. Objeto: Registro de preços, para
eventual e futura aquisição de Medicamentos para atendimento à Farmácia de
Todos do Município de Bom Jardim de
Minas. Valor Total: R$14.900,00. Vigência:
12(doze) meses após data da assinatura.
Bom Jardim De Minas. 15 de outubro de
2018. Sérgio Martins. Prefeito Municipal.
Extrato De Ata De Registro De Preços 84/2018
Processo Licitatório Nº 055/2018
– Pregão Presencial N° 043/2018. Contratada: DROGAFONTE - LTDA. Objeto:
Registro de preços, para eventual e futura
aquisição de Medicamentos para atendimento à Farmácia de Todos do Município
de Bom Jardim de Minas. Valor Total:
R$27.900,00. Vigência: 12(doze) meses
após data da assinatura. Bom Jardim De
Minas. 15 de outubro de 2018. Sérgio
Martins. Prefeito Municipal.
Extrato De Ata De Registro De Preços 85/2018
Processo Licitatório Nº 055/2018
– Pregão Presencial N° 043/2018. Contratada: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA

DE MEDICAMENTOS LTDA. Objeto:
Registro de preços, para eventual e futura
aquisição de Medicamentos para atendimento à Farmácia de Todos do Município
de Bom Jardim de Minas. Valor Total:
R$93.335,50. Vigência: 12(doze) meses
após data da assinatura. Bom Jardim De
Minas. 15 de outubro de 2018. Sérgio
Martins. Prefeito Municipal.

Extrato De Ata De Registro De Preços
86/2018
Processo Licitatório Nº 055/2018
– Pregão Presencial N° 043/2018. Contratada: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
Objeto: Registro de preços, para eventual
e futura aquisição de Medicamentos para
atendimento à Farmácia de Todos do
Município de Bom Jardim de Minas. Valor
Total: R$106.394,50. Vigência: 12(doze)
meses após data da assinatura. Bom
Jardim De Minas. 15 de outubro de 2018.
Sérgio Martins. Prefeito Municipal.
Extrato De Ata De Registro De Preços
87/2018
Processo Licitatório Nº 055/2018 – Pregão Presencial N° 043/2018. Contratada:
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Objeto: Registro de preços,
para eventual e futura aquisição de Medicamentos para atendimento à Farmácia
de Todos do Município de Bom Jardim
de Minas. Valor Total: R$113.386,50.
Vigência: 12(doze) meses após data da
assinatura. Bom Jardim De Minas. 15 de
outubro de 2018. Sérgio Martins. Prefeito
Municipal.
Extrato De Ata De Registro De Preços
88/2018
Processo Licitatório Nº 055/2018 – Pregão Presencial N° 043/2018. Contratada:
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Objeto: Registro de preços,
para eventual e futura aquisição de Medicamentos para atendimento à Farmácia
de Todos do Município de Bom Jardim de
Minas. Valor Total: R$54.313,00. Vigência:
12(doze) meses após data da assinatura.
Bom Jardim De Minas. 15 de outubro de
2018. Sérgio Martins. Prefeito Municipal.
Extrato De Ata De Registro De Preços
89/2018
Processo Licitatório Nº 055/2018 – Pregão Presencial N° 043/2018. Contratada:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. Objeto: Registro de
preços, para eventual e futura aquisição
de Medicamentos para atendimento à
Farmácia de Todos do Município de Bom
Jardim de Minas. Valor Total: R$68.425,
00.Vigência: 12(doze) meses após data
da assinatura. Bom Jardim De Minas.
15 de outubro de 2018. Sérgio Martins.
Prefeito Municipal.
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO
ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS N° 031/2018
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOM JARDIM DE MINAS X RONALDO LUIS DE LIMA 47279567649.
Objeto: reequilíbrio econômico-financeiro
dos itens, conforme tabela abaixo. Bom
Jardim de Minas. 16/10/2018. Sérgio
Martins. Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal
de Andrelândia

TERMO CIRCUNSTANCIADO DE
RATIFICAÇÃO
A autoridade superior competente,
Francisco Carlos Rivelli, no exercício
de suas atribuições legais, torna público a ratificação da dispensa de licitação para Aquisição de 01 NO-BREAK
UPS PROFISSIONAL 3200 2BS/2BA
OU 4BA UNIVERSAL biv Auto 12T

SAÍDA 115 V E 220 V USB INTELING
2 EXP. 24V/ 18 Ah / 45A, de acordo
com as condições e especificações
contidas na Solicitação de Compra,
com respaldo legal no artigo 24, incisos I e II da Lei Federal nº 8.666/93
e ulteriores alterações, conforme
Dispensa n° 035/2018. Andrelândia/
MG 17/10/2018

EDITAL DE USUCAPIÃO ADMINISTRATIVA
O Oficial Substituto do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de
Andrelândia, Estado de Minas Gerais, faz público para ciência das partes
interessadas, em cumprimento ao disposto no artigo 216-A da Lei 6.015/73
e 1.018-F, do Provimento nº 260/CGJ/2013 (Código de Normas), que Amado
Justino da Silva, brasileiro, aposentado, CPF: 581.433.866-00, RG: MG-19
.608.638, casado com Ana Maria de Seixas, brasileira, aposentada, CPF:
994.696.186-53, residentes na Rua Artur Monteiro de Carvalho, nº 102, Bairro
Vila Zamoura, nesta cidade, depositou em Cartório, nesta cidade e Comarca
de Andrelândia/MG, à Rua Joaquim José de Andrade Carvalho, nº 280, um
requerimento de Usucapião Administrativa de um terreno rural com área de
10,8542 HA de terras situado no imóvel denominado “Sítio Vargem Limpa”, no
município de Andrelândia, iniciando a demarcação no ponto 1, no batente da
tronqueira de entrada do terreno em questão, com latitude S7599806,362 e
longitude W566497,471, Zona 23K, DATUM WGS 1984, Coordenadas UTM,
na confrontação com terrenos de Marcos Antonio de Sá e Amado Justino
da Silva; do ponto 1 segue em sentido horário, por cerca de arame farpado,
confrontando com terrenos de Marcos Antonio de Sá, até um córrego no ponto
11, na confrontação com terrenos de San Vicente Agropecuária Ltda, com
latitude S7599796,650 e longitude W566310,395, com distancia total entre os
pontos de 190 metros; do ponto 11 segue por córrego abaixo, confrontando
com terrenos de San Vicente Agropecuária Ltda, até uma cerca de arame farpado no ponto 29, na confrontação com terrenos de José Maria Delfino, com
latitude S7600041,356 e longitude W566291,976, com distância total entre
os pontos de 255 metros; do ponto 29 segue por cerca de arame farpado e
divisa, confrontando com terrenos de José Maria Delfino, até outra cerca de
arame farpado no ponto 38, na confrontação com terrenos de Marcos Antonio
de Sá, com latitude S7599819,219 e longitude W566743,803, com distancia
total entre os pontos de 680 metros (124m + 556m, respectivamente); do
ponto 38 segue por cerca de arame farpado, confrontando com terrenos de
Marcos Antonio de Sá, até um batente da tronqueira no ponto 1, na mesma
confrontação, com distancia total entre os pontos de 247 metros, ponto este
onde teve início e finda esta demarcação, sendo requerida a Usucapião
Extraordinária, com o tempo de posse alegado de mais de 15 anos. Documentos à disposição dos interessados. Decorrido o prazo de 15 (quinze)
dias contados da publicação deste, proceder-se-á o registro. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Andrelândia, aos 17 de outubro de 2018
(17/10/2018). Eu, Júlio César Meireles de Andrade, Oficial Substituto do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Andrelândia-MG, digitei e assino.

industrializados

empresas do país

Números trouxeram que muitos jovens Instalação de placas solares tem
mineiros têm consumido alimentos indusaumentado. Setor de pequenas
trializados e embutidos regularmente
indústrias foi um dos primeiros a

Os adolescentes do estado
de Minas Gerais, acompanhados
pela atenção básica do SUS, estão se alimentando mal. Dados do
Sistema de Vigilância Alimentar e
Nutricional (SISVAN), apontaram
que, em 2017, 57% deles consumiram produtos industrializados
regularmente, como macarrão
instantâneo, salgadinho de pacote
ou biscoito salgado. Além disso,
42% desses jovens ingeriram
hambúrguer e/ou embutidos; e
42% biscoitos recheados, doces
ou guloseimas. Os números foram
apresentados nesta terça-feira
(16/10), data que é comemorada
o Dia Mundial da Alimentação, e
vem como um alerta para a má
alimentação por esta parcela da
população.
Para o coordenador-substituto
de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Eduardo Nilson,
os jovens precisam se atentar mais
à alimentação adequada. “Dados
revelam que adolescentes com
obesidade aos 19 anos têm 89%
de chance de ser obeso aos 35
anos, por isso é necessário investir
na promoção de uma alimentação
adequada e saudável, especialmente na infância e na adolescência, tendo em vista a relação de
práticas alimentares inadequadas
com o aumento da obesidade na
população.”
Quando falamos por sexo, os
percentuais mostram que o consumo de industrializados, fast foods
e alimentos doces recheados/
guloseimas não se diferenciam
muito, sendo um pouco maior
nos meninos de Minas Gerais. O
primeiro grupo de alimento, por
exemplo, é consumido por 59%
deles, enquanto as adolescentes
representam 56%. O segundo é de
40% dos jovens do sexo masculino
e 38% do feminino. Já os recheados, são preferência de 44% deles
e 40% delas.
O balanço de acompanhamento, também, trouxe dados por
região, que mostram que 58% dos
adolescentes do Sudeste consumiram produtos industrializados,
como macarrão instantâneo, salgadinho de pacote ou biscoito salgado; 43% consumiram hambúrguer
e/ou embutidos e 43% biscoitos
recheados, doces ou guloseimas.
A região Norte apresenta o menor
percentual. Já o Sul do país é o
que apresenta a maior quantidade
de jovens consumindo hambúrguer
e/ou embutidos; macarrão instantâneo, salgadinho de pacote ou
biscoito salgado, com 54% e 59%
respectivamente. Quando o assunto são biscoitos recheados ou
guloseimas, a região Sul, também
está na frente (46%), mas empatada com os jovens nordestinos
(46%).
Os maus hábitos à mesa têm
refletido na saúde e no excesso de
peso dos adolescentes, no Brasil.
Números da Pesquisa Nacional de
Saúde do Escolar (PENSE) trouxeram que 7,8% dos adolescentes
das escolas entre 13 e 17 anos
estão obesos, sendo maior entre
os meninos (8,3%) do que nas
meninas (7,3%). O Sisvan revela
que 8,2% dos adolescentes (10
a 19 anos) atendidos na Atenção
Básica em 2017 são obesos.
Incentivo a alimentação saudável
O incentivo para uma alimentação saudável e a prática de
atividades físicas é prioridade do
Governo Federal. Para apoiar a
adoção de hábitos alimentares

saudáveis, o Ministério da Saúde
publicou em 2014 o Guia Alimentar
para a População Brasileira que
traz as diretrizes nacionais e as
recomendações sobre alimentação adequada e saudável. Dentre
elas, a regra de ouro que facilita a
aplicação das recomendações –
“Prefira sempre alimentos in natura
ou minimamente processados e
preparações culinárias a alimentos
ultraprocessados”.
Para proteger trabalhadores(as)
do Ministério da Saúde e de outros
órgãos, a pasta publicou uma Portaria proibindo venda, promoção,
publicidade ou propaganda de
alimentos industrializados ultraprocessados com excesso de
açúcar, gordura e sódio e prontos para o consumo dentro das
dependências do Ministério. O
órgão também participou da assinatura da portaria de Diretrizes
de Promoção da Alimentação
Adequada e Saudável no Serviço Público Federal. Sugerida
pelo Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, a
diretriz orienta formas da alimentação adequada e saudável nos
ambientes de trabalho do serviço público federal. Além disso,
constrói uma campanha pela
adoção de hábitos saudáveis
chamada Saúde Brasil.
O Ministério da Saúde também adotou internacionalmente
metas para frear o crescimento
do excesso de peso e obesidade no país. Durante o Encontro
Regional para Enfrentamento da
Obesidade Infantil, realizado em
março de 2017 em Brasília, o país
assumiu como compromisso deter
o crescimento da obesidade na
população adulta até 2019, por
meio de políticas intersetoriais de
saúde e segurança alimentar e
nutricional; reduzir o consumo regular de refrigerante e suco artificial
em pelo menos 30% na população
adulta, até 2019; e ampliar em no
mínimo de 17,8% o percentual de
adultos que consomem frutas e
hortaliças regularmente até 2019.
Outras iniciativas que buscam
proteger indivíduos e coletividades apoiam-se na prevenção de
danos e riscos ocasionados por
ambientes desfavorecedores de
uma prática alimentar saudável.
Destacamos ações realizadas
no ambiente escolar, como o
Programa Saúde na Escola que
orienta a articulação no território
entre os profissionais de saúde
da Atenção Básica e os profissionais da escola para desenvolver ações de promoção da
saúde e prevenção de doenças
como obesidade, por exemplo e
a implementação de normas e
regulamentações para cantinas
de escolas públicas e privadas
com objetivo de limitar a venda
de alimentos não saudáveis,
considerando que o ambiente
em que crianças e adolescentes
fazem suas escolhas alimentares
precisa favorecer as opções saudáveis e protegê-los dos fatores
que contribuem para as doenças
relacionadas à alimentação. As
cantinas escolares que muitas
vezes oferecem alimentos de
baixo valor nutricional contribuem para escolhas não saudáveis pelas crianças e, é papel do
estado priorizar o ambiente escolar como um dos espaços para o
desenvolvimento de estratégias
de Promoção da Alimentação
Adequada e Saudável. 		
Fonte: Agência Saúde

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 RETIFICAÇÃO DE ÁREA
Pelo presente Edital, torno público em cumprimento ao parágrafo 3º. do
Artigo 213 da Lei 10.931/2004, que ANGELA MARIA DE SOUZA FARIA, brasileira, casada, do lar, portadora do CPF nº. 041.417.828-90, residente nesta
cidade, de acordo com a lei referida acima, apresentou nesta Serventia toda
documentação para RETIFICAÇÃO DE ÁREA do imóvel situado na Rua Silva
Jardim – Bairro São Lourenço Velho, nesta cidade. O Imóvel objeto da retificação encontra-se devidamente registrado na matrícula nº. 11.089 do Livro 02, de
Registro Geral desta Serventia. O requerente, acima mencionado, declara que
não houve qualquer investida em áreas de terrenos vizinhos. Assim, notifico os
confrontantes: IRENE RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS E JOSÉ ORLANDO
DA SILVA NOGUEIRA, para contestar o pedido de Retificação, sendo que o
silêncio dos mesmos gerará a presunção de anuência com o pedido. Dado
e passado nesta cidade e Comarca de São Lourenço-MG, aos 17 de outubro
de 2018. Júlio César Círio Nogueira, Oficial Substituto, Serviço Registral de
Imóveis. JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA - O OFICIAL SUBSTITUTO

investir em usinas geradoras de
energia fotovoltaica

Foto: Internet

Mais de 30 mil casas e
empresas brasileiras produzem toda a energia de que
precisam. Elas usam placas
solares.
Uma fábrica de roupas em
Salvador gastava R$ 3.500
por mês com energia elétrica, um peso no orçamento.
Desde que a empresa passou
a gerar a própria energia
com painéis solares, esse
custo despencou para R$
70, que é a taxa mínima de
consumo em Salvador. Em
quatro anos, o investimento
de R$ 150 mil no sistema foi
recuperado.
“A fábrica se torna mais
competitiva, visto que a gente
tem um custo menor com relação ao concorrente. Então,
naturalmente vale a pena”,
diz o dono da fábrica, Hari
Hartman.
As pequenas indústrias foram um dos primeiros setores
a investir na geração própria
de energia com luz solar no
Brasil. Hoje, vários outros
segmentos estão buscando
essa autossuficiência.
Um colégio particular de
Salvador começou o ano letivo de 2018 sem depender
mais do fornecimento externo: agora 126 painéis solares
agora produzem toda a energia de que a escola precisa.
Iluminação, ar-condicionado
das salas, bebedouros. Tudo

que antes gerava um gasto
de R$ 3.200 por mês, praticamente não dá mais despesas.
O Brasil tem hoje mais de
30 mil usinas geradoras de
energia fotovoltaica, como
são chamadas essas empresas, escolas e casas que
usam energia solar e estão
interligadas às redes.
O consultor em eficiência
energética Pablo Miranda diz
que o investimento, que é de,
no mínimo, R$ 10 mil para
residências e R$ 50 mil para
pequenas empresas, compensa porque o consumidor
se livra das variações nas
tarifas de energia e os equipamentos têm vida longa:
“Nós temos uma garantia de
produção aí, na maioria das
placas, de 25 anos. Daqui a
25 anos, se as placas não estiverem gerando pelo menos
80% do que você contratou
agora, você está garantido”.
O empresário Pedro Rocha decidiu instalar o sistema
na casa dele não só para
economizar na conta de luz:
“Como é um investimento
alto, às vezes você tem aquela dúvida: vou investir agora?
Não vou, tenho outras necessidades. E aí vem a parte
ambiental, que te dá aquele
maior incentivo para fazer o
investimento”.
Fonte: G1
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São Lourenço e Região

Forte chuva gera transtorno em Hospital de São
Lourenço está
São Lourenço
contratando

Trem das Águas está suspenso devido ao Vagas para Enfermeiro
estrago causado na linha férrea
e Fisioterapeuta estão
Na última quarta-feira,
dia 17, uma forte chuva
atingiu São Lourenço e
região, provocando diversos transtornos. Soledade
de Minas também sofreu
com a chuva e teve vários
pontos de alagamento.
Segundo a Defesa Civil, a chuva foi totalmente
atípica, pois a previsão
era de 10 milímetros de
precipitação durante todo
o dia. Dessa forma, não foi
emitido nenhum sinal de
alerta amarelo ou laranja
referente a este tipo de
precipitação através do
ALERT AS (Centro virtual
para avisos de eventos
meteorológicos severos
para o Sul da América do
Sul do INMET).
Entretanto, ao final do
dia, o volume da água já
estava acumulado em 88
milímetros.
Um dos pontos atingidos na cidade pela forte
chuva e correnteza foi perto do Trevo do Ramon, no
Trevo de acesso ao Anel
Rodoviário de São Lourenço, onde passa a linha do
Trem das Águas. Lá houve
a queda de um pontilhão
da estrada de ferro que
era sustentando por uma
estrutura de pedras e aços
que foram levados pela
enxurrada.
Com isso, o tradicional passeio no Trem das
Águas, que liga São Lourenço a Soledade de Minas
está suspenso por um tempo indeterminado.
Na região do Trevo e
perto do Aeroporto a água
chegou a interditar por um
período as duas pistas.
A Defesa Civil juntamente com o SAAE e Corpo
de Bombeiros atenderam
a diversos chamados da
população. As áreas afetadas com maior gravidade
são as áreas de riscos já
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Rua Ledo, no Centro de São Lourenço, ficou parcialmente inundada

Vários pontos de São Lourenço foram alagados

Soledade de Minas também registrou vários pontos de alagamentos

conhecidas destes órgãos,
e que foram prontamente
atendidas.
Segundo o Corpo de
Bombeiros, um córrego
transbordou no bairro Carioca, no “Buraco Quente”
e a água acabou invadindo
uma residência.
Outros pontos do bairro
Federal, Nossa Senhora de Lourdes,Solar dos
Lagos e na Rua Ledo,
também tiveram alguns
alagamentos.
Como medida preventiva a Secretaria de Infraestrutura de São Lourenço
irá começar na próxima
segunda-feira, dia 22, um
serviço de desassoreamento e limpeza do córrego “Da Miguela”, no bairro
São Lourenço Velho. A
equipe iniciará o trabalho
no Ribeirão São Lourenço
e partirá em direção ao
bairro.
A obra será para evitar
enchentes, águas empoçadas, bem como a proliferação de insetos. Todo
processo já foi deliberado
pelo Conselho Municipal
de Conservação e Defesa
do Meio Ambiente (CODEMA), e com autorização do
Instituto Mineiro de Gestão
de Águas (IGAN), foi realizado um convênio com a
empresa PEMI, que será
responsável pelo serviço
do local.
A Secretaria informou
que outras áreas com córregos também receberão a
limpeza em breve.
A Defesa Civil está em
constante estado de alerta
e pede aos moradores das
áreas de risco, que façam o
monitoramento, e em caso
de urgência e emergência
utilizem os telefones da
Defesa Civil 199 ou 99182
0121 ou ainda, chamem o
Corpo de Bombeiros pelo
número 193.

disponíveis

O Hospital de São Lourenço está com vagas para
Enfermeiro e Fisioterapeuta disponíveis.
Para quem quer candidatar a vaga de enfermeiro
os requisitos são: Residir
em São Lourenço ou outros
municípios, carteirinha do
Coren-MG em mãos, com
data atualizada, estar em
dia com o Coren-MG, ter
disponibilidade de horário.
Para trabalhar com o
Fisioterapeuta é necessário ter especialização

(pós-graduação), residir
em São Lourenço outros
municípios, carteirinha do
Crefito-4 em mãos, com
data atualizada, estar em
dia com o Crefito-4 e ter
disponibilidade de horário.
Os interessados podem
enviar currículos até o dia
25/10/2018 para o e-mail
curriculo@hospitalsaolourenco.com.br ou colocar no
porta-currículos situado na
entrada do Departamento
Pessoal do Hospital (ao
lado do Carnê).

Câmara
de
São Lourenço
devolve R$ 65 mil
antecipadamente
para a Prefeitura
Os recursos serão usados para pagamentos
da área da saúde
Há dois meses e meio
do final do ano, a Câmara
de São Lourenço já realizou
a devolução de R$ 65 mil
para o Poder Executivo.
Até o início desta semana,
dois repasses haviam sido
feitos, um de R$ 50 mil e outro de R$ 15 mil. Os recursos foram revertidos para
pagamentos de exames
diversos, como cateterismo,
cintilografia cardíaca e ressonância magnética, entre
outros. Além disso, foram
comprados cinco aparelhos
de eletrocardiograma para
unidades de saúde.

A decisão foi tomada
após reuniões da Casa Legislativa com Célia Cavalcanti, Leonardo Sanches,
Allan Fabrício Carneiro,
então secretário de saúde, e Wilton Junqueira,
que atualmente comanda
a pasta. Os objetivos da
medida eram aliviar os cofres públicos do Executivo
e garantir que o município
de São Lourenço cumpra
com as demandas da população. Segundo a presidência da Câmara, outra
devolução será realizada
até o final do ano.
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Entretenimento

Crianças Felizes e Equilibradas!
Resgatar o Humano é o fator primordial!
Por Andrea Cassone*

Assistindo a um vídeo
que mostrava crianças da
década de 70 brincando na
rua, revivi muitas lembranças. Como era bom brincar
na rua! Essa experiência
infelizmente se perdeu com
a modernidade que trouxe
os perigos, recolhendo as
crianças para dentro de
casa, para a televisão, para
os jogos eletrônicos.
As brincadeiras de rua
contribuíam para a formação
de seres mais equilibrados e
felizes. Quando uma criança
brinca bem, naturalmente
trabalhará bem no futuro,
pois as brincadeiras são os
pilares para o desempenho
das funções de responsabilidade.
Lembrei que o escondeesconde era uma maneira de
meditação. Tínhamos que ficar escondidos, parados até
que fossemos encontrados.
Nesse momento muitas coisas vinham na imaginação,
um grande exercício para a
criatividade.
Nas brincadeiras, as
relações humanas eram
estabelecidas, os limites
eram claros, a educação
acontecia da convivência.
Resgatar as brincadeiras é

algo imprescindível.
As escolas precisam
ter essa consciência e proporcionar para os alunos
vivências que recriem as
habilidades exigidas nas
brincadeiras.
A vida era bem mais simples e mais feliz, disso não
tenho a menor dúvida.
As mães ficavam em
casa, fato que nos trazia
muita segurança, pois a
gente sabia que independente do que acontecesse
ela estava lá e se ela já
trabalhava fora, tia a avó,
a tia, enfim, a segurança
familiar.
O tempo era outro! Após
o jantar, dava tempo de conversar ou jogar.

Os mais velhos, aqueles
que como eu já passaram
dos 50 anos, irão se lembrar
que era comum acabar a
luz, ficávamos horas sem
luz, o que proporcionava
momentos de diversão com
as velas, as sombras, as
histórias de terror.
Sim, certamente a vida
era bem mais poética. Havia
relações humanas livres da
tecnologia.
Resgatar o humano em
nós é resgatar a alegria de
viver!!!
Na escola podemos
perceber perfeitamente as
crianças cujas famílias ainda
preservam o amor acima
das loucuras da modernidade e que participam e se

Jogo dos 7 Erros

Para Colorir

interessam pela vida sadia
de seus filhos e aquelas
que estão sucumbindo aos
celulares e às redes sociais,
que retratam o egoismo que
impera. Sim, as redes nos
aprisionam de tal maneira,
que a gente se rende ao
controle, aos relacionamentos impessoais e mentirosos, pois nas redes tudo
é possível, tudo pode ser
verdadeiro ou falso.
Sabe que de certa forma todas essas questões
sociais e políticas me trazem uma certa esperança?
Verdade!!! A esperança de
que estamos tão no fundo
do poço que logo, logo teremos que emergir, trazendo
à tona o amor universal. Eu

acredito muito nisso!
Procure amar mais seus
filhos, limite o tempo no
celular!
Procure escolas mais
humanas, mais sadias que
entendam as novas necessidades dos alunos.
Procure curar-se para
poder ser exemplo para
seus filhos. Essa questão é
muito séria!
Quem foi um bom exemplo para você? Lembre-se
de como essa pessoa agia
para ser um bom exemplo!
Resgate a vontade de ser
alguém realmente especial
na vida de outra pessoa, no
caso desse texto, seu filho!
Lembrem-se, o Dia da
criança pode ser um dia
para oferecer o melhor de
nós, a nossa companhia.
Dar presentes só alegra por
15 minutos, a atenção é perene, dura a vida inteira!
Brinque com seus filhos
hoje e marque indelevelmente a vida deles.
* Andrea Cassone é
Ativista quântica, pedagoga, escritora e pesquisadora.
Acompanhe seu trabalho no facebook – Educação Sutil e no canal do
YouTube Educação Sutil

Caça-Palavras
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Receita Kids

Bolo de brigadeiro

Ingredientes:
2 xícaras (chá) de açúcar
4 unidades de ovo (claras
e gemas separadas)
3/4 xícara (chá) de óleo
3/4 xícara (chá) de achocolatado
3/4 xícara (chá) de Água
morna
2 xícaras (chá) de farinha
de trigo
1 colher (sopa) de fermento químico
200ml licor de chocolate
de cacau
100ml Água
3 colheres (sopa) de
açúcar
2 latas de leite condensado
2 colheres (sopa) de
margarina
200 gramas de granulado
de chocolate

Modo de Preparo:

Prepare a massa: bata
2 xícaras (chá) de açú-

car com as gemas, depois adicione o óleo,
3/4 de xícara (chá) de

achocolatado dissolvido
na água morna e, por último,
a farinha. ate bem a massa,
retire da batedeira ejunte
as claras batidas em neve.
Misture delicadamente
e acrescente o fermento
em pó. Leve para assar em
forma untada e enfarinhada
em forno, preaquecido a
180 ºC.
Prepare a calda: em
uma panela, misture o licor
de cacau, a água e 3 colheres (sopa) de açúcar e leve
o fogo até ferver.
Deixe esfriar.Desenforme o bolo e divida ao meio.
Faça furos no bolo comum
garfo e regue com a calda.
Prepare o recheio e cobertura: em uma panela, misture
o leite condensado, 5 colheres (sopa) de achocolatado
e a margarina e leve ao
fogo até engrossar, mexendo sem parar. Recheie
e cubra o bolo. Polvilhe o
chocolate granulado.

Recortar e
Montar

