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Leia entrevista
com Ana Clara Cabral,
Atriz Mirim, Modelo
e Bailarina. (pág 03)
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Delegados da Polícia Civil se
mobilizam por melhores salários

Delegados da 3ª DRPC/ São Lourenço, aderiram na tarde desta quarta- feira (07/ 05), à mobilização da categoria
que acontece em algumas delegacias da capital e algumas outras do interior do estado. Em Belo Horizonte, uma comissão formada por mais de vinte delegados foram até a Central de Atendimento ao Menor Infrator e nas duas centrais de flagrantes, levando a mensagem de união e força aos colegas em prol da melhoria salarial. (pág 08)

Mobilização

Peregrinação

Peregrinos rumo
ao “Santuário de
Nhá Chica”
Mais de dois mil peregrinos saíram de São Lourenço na manhã
deste domingo 1° de maio, com
destino à Capela de Nossa Senhora da Conceição de Nhá Chica em
Baependi. (pág 04)

Carreta bitrem
tombou próximo ao
Armazém Chagas
No início da tarde de quartafeira (30/04), uma carreta bitrem
carregada de areia, seguia de Pouso Alto sentido São Lourenço pela
BR- 460, quando o motorista perdeu o controle em uma curva e acabou tombando. (pág 04)

Vem aí a “II Corrida
e Caminhada Corpo
de Bombeiros”
(pág 05)

Karateca de 10 anos se
destaca mais uma vez no
Campeonato Mineiro
(pág 03)

Rua Senador Camará, 144 - São Lourenço
Ao lado do Hospital
(35) 3331-4806

Acostamento
da Via Ramon
em obras
Motoristas e pedestres que precisarem passar pela Via Ramon durante esta semana, deverão redobrar a atenção no trecho entre o
antigo Hotel São Lourenço até o
aeroporto. (pág 05)
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EDITORIAL
Assim como as manifestações violentas, as depredações e os incêndios de ônibus aterrorizam o país e indicam ausência de autoridade, também a proliferação
de justiçamentos e de linchamentos sinaliza para um rumo perigoso de barbárie e
de ameaça à democracia. Depois da série de pessoas amarradas em postes e agredidas
na rua, registra-se o terrível
assassinato da mulher suspeita de sequestrar crianças,
apenas por sua semelhança
com um retrato falado irresponsavelmente divulgado na
internet. Os boatos disseminados pelas redes sociais são
recorrentes e, infelizmente,
muitas pessoas se deixam
convencer por informações
e opiniões pouco fundamentadas, maldosas e até mesmo desatualizadas.
Não é incomum que episódios destituídos de qualquer comprovação ganhem
status de verdade e sejam
repassados até por ingenuidade, atingindo um público
de desavisados. Internautas
são constantemente convocados a compartilhar correntes suspeitas, fotos e textos
supostamente engajados em
alguma causa e mesmo denúncias sem qualquer fundamento, que se disseminam
na velocidade da rede, sob

Do boato ao linchamento

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

Um fantástico universo...

o amparo da impunidade.
Na maioria das vezes, as postagens são motivadas por
razões políticas ou ideológicas. Redes são úteis, mas
se prestam a tudo, inclusive para estimular as trevas,
os baixos instintos, teorias
conspiratórias e delírios. A
sociedade conectada precisa aprender a repelir e rejeitar o lixo virtual.
No mais recente caso de
assassinato coletivo com origem nas redes sociais, as supostas denúncias, baseadas
num fato real, foram usadas
para disseminar temores incorporados ao imaginário popular: o de uma mulher que
sequestra crianças. Entre os

ESPAÇO LIVRE
Dieta com redução
de sódio deve focar
alimentos certos
Na busca por uma dieta
com consumo controlado de
sódio, muitas pessoas acabam cortando alimentos que
acreditam ter muito sódio,
quando na verdade não o
tem. Por outro lado, acabam
descuidando no consumo de
produtos que realmente impactam o organismo, alerta
o cardiologista Carlos Scher.
As bebidas diets, por exemplo, são apontadas equivocadamente como tendo alto teor de sódio. O cardiologista
alerta para o perigo de “mirar no inimigo errado”, já que
para uma pessoa chegar ao limite de consumo de sódio
(2.400mg) com refrigerante,
ela precisaria “se entupir” da
bebida. “O refrigerante zero
tem cerca de 30mg de sódio
em um copo de 200 ml. Quanto tem em uma fatia de queijo minas? São 358mg de sódio”, alerta o cardiologista
após ressaltar que o queijo
minas é considerado saudável e está presente em grande parte dos sanduíches ve-
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getarianos. “Na água mineral
também tem sódio, e a quantidade varia de acordo com a
fonte. Porém, não é nada que
gere contraindicações”, destaca o cardiologista.
Para Scher, existem alimentos mais danosos para a saúde e esses sim deveriam ser
evitados como enlatados, embutidos e alimentos prontos.
“Para alguns alimentos, não
houve mudança com relação
à redução do sódio em sua
composição. Para as batatas
fritas, por exemplo, nada mudou. O teor do nutriente foi
mantido alto”, ressalta.
Ele lembra que alimentos
tradicionalmente evitados
por serem associados ao sódio muitas vezes representam risco muito baixo em relação a outros alimentos.
“Cerca de 20% a 30% do sal
presente nos alimentos não
é percebido pelo consumidor.
Dados mostram que 71% dos
alimentos prontos para crianças têm mais sal do que o recomendado”, ressalta Scher.

biente caótico da internet,
ganha importância a imprensa profissional com seus códigos de ética e suas técnicas de apuração de informações. Jornalistas tem formação para conferir, para buscar fontes e para não divulgar irresponsavelmente boatos danosos à sociedade.
Linchamentos virtuais e reais são inaceitáveis. O Brasil
não pode retroceder dessa
forma nas liberdades conquistadas com a redemocratização, até mesmo porque
reações anárquicas invariavelmente derivam para a repressão, para a censura e para o autoritarismo, muitas
vezes com o apoio popular.

Na odisseia da vida, nada se realiza sem ela...
Nas entranhas de seu ventre, aprendemos a brincar de ser gente...
A primeira voz a ouvirmos é a sua...
O primeiro alimento que recebemos é o seu...
Nossas existências estão e estarão para sempre entrelaçadas...
Choramos quando o cordão umbilical é cortado (como se fosse
possível , sentimentalmente falando!!!), justamente porque sabemos o quanto tudo se torna mais difícil longe de suas invisíveis
asas protetoras...
E, sabiamente, a gente se cala e se acalma recostando em
seu peito...
Em meio a um mundo desconhecido, recebemos, antes de tudo,
seu aconchegoincomparável...o melhor de todos os presentes!
E o tempo vai passando...
E o mundo vai mudando...
E a gente vai crescendo...
Ela, enfim, continua ali, a nos sondar, a nos acompanhar, a nos
guiar, a nos apontar os caminhos mais viáveis, em todas as circunstâncias...
E ainda que não possamos vê-la todos os dias...ainda que distâncias físicas nos separem...sua presença é clara, nítida, cristalina
diante de nós.
Nenhuma inquietação é páreo para seus conselhos capazes de
nos fazer resgatar todas as forças .
Nenhuma palavra é tão poderosa quanto a sua ...
Nenhum abraço é tão protetor quanto o seu...
Nenhuma intercessão é tão sincera e pura quanto a sua...
Seus desejos maiores não são para si: são para os que ama!
Seus sonhos não são singulares, mas coletivos.
Ela vibra com nossas vitórias...
Ela chora com nossas quedas...
Ela sofre quando não escutamos a sua voz...
E ela abre os braços, sem pudor, esperando ansiosa o nosso
retorno...
Ela diz “até logo”, mas é como se fosse com a gente para todo lugar...
Seu amor nos remete a Deus!
Sua trajetória é comparável as contas de um rosário perpétuo!
Sua existência é razão de júbilo, alegria e louvor diários!
Louvado seja Deus pela minha mãe infinitamente amada e por
todas as mães do mundo!
Louvado seja Deus pelas mães que temos e pelas mães que somos!
Louvado seja Deus por me permitir fazer parte deste fantástico
universo!

VERA GANNAM

MONS. JONAS ABIB

comentários nos milhares de
compartilhamentos da postagem, os mais comuns eram
frases como “quem pegar primeiro deve encher ela de
pau”. É o tipo de postagem
que já deixa subentender o
baixo nível de informação comum a quem age dessa forma e o elevado grau de intolerância, ao ponto de conclamar exércitos de justiceiros pela internet.
Na maioria das vezes, o primeiro linchamento se dá pelas redes sociais, com um
agravante: nem os responsáveis pelos incitamentos virtuais, nem os autores dos crimes na vida real acabam de
fato sendo punidos. No am-

Maria Nossa Mãe

Rezem o Terço
A 13 de maio 1917, Maria apareceu pela primeira vez aos pastores em Fátima e pediu-lhes:
“Rezem o terço todos os dias!”
Em uma de suas aparições aos
pastores, Maria, assim se expressou: “Sou a Senhora do Rosário; continuem a rezar o terço todos os dias, para alcançar
a paz para o mundo.” O terço,
a oração predileta de Maria, foi
recomendado por Ela em várias
de suas aparições. Com esta oração podemos alcançar de Deus
a grande graça da transformação dos corações, da conversão
das almas, do retorno a Deus
de toda a humanidade, pelo caminho do arrependimento, do
amor, da graça divina e da santidade. Estamos no mês consagrado à Maria que no faz um
pedido: “Rezem o terço todos
os dias para obter a paz para o
mundo e o fim das guerras.” Qual
a nossa resposta ao pedido de
nossa Mãe do Céu? Sabendo que
o terço é a oração que mais lhe
agrada, somo capazes de tirar alguns minutos do nosso dia, para aos pés de Maria, intercedermos pela paz do mundo? O dia
tem 1440 minutos... Seria demais tirarmos 15 minutos para
a recitação do terço? O terço consiste na tentativa de reunir num
espaço de 15 minutos, um pequeno roteiro de meditações so-

bre a vida de Maria, intercalando-o com a oração vocal e repetitiva da Ave-Maria, incluindo o
Pai-Nosso e o Glória. O Pai-Nosso que Jesus nos ensinou a rezar, a Ave-Maria que o Anjo trouxe à terra e o Glória à Trindade
que se fará ouvido eternamente na Pátria Celestial. O essencial no terço não é a repetição
das Ave-Marias, mas a meditação ou contemplação dos mistérios de Cristo: gozosos, dolorosos, luminosos e gloriosos. A
repetição das Ave-Marias, funciona como uma espécie de fundo musical enquanto contemplamos e meditamos os mistérios
de Cristo que constituem o miolo do terço, que formam a oração propriamente dita. Assim,
no mistério do Nascimento de
Jesus, enquanto nossos lábios
vão repetindo as Ave-Marias, nosso espírito vai revivendo os episódios, as ocorrências, as mensagens, tudo quanto se relaciona com o nascimento de Jesus.
A mensagem da Virgem de Fátima é para nós, para cada um de
nós. Se amamos realmente a nossa Mãe do Céu, devemos recitar
a oração do terço, que é tão agradável ao Seu Coração! Façamos
do terço nossa oração diária e
poderemos contar com a proteção de Nossa Mãe, em todos os
momentos de nossa vida!

Reflexão

O Senhor combaterá por vós
“Eu me ponho como guerreiro para guerrear em favor de Jesus Cristo. Eu me
coloco ao lado de Jesus para ser seu defensor. Eu sou
pequeno, Senhor, mas me
coloco ao Seu lado para fazer a Sua defesa com a minha vida, com o meu testemunho. Abençoa-me para isso, Senhor!”
Para entender melhor a
guerra, a batalha que nós
estamos travando, abramos a Sagrada Escritura no
livro do Êxodo, no capítulo 14, que fala de um povo escravo, há quatro séculos, e o Senhor os libertou do Egito, da escravidão para a vida nova.
Ele nos liberta da escravidão também. Naquele lugar, eles ficavam encurralados, porque, de um lado, eles tinham uma cadeia de montanhas; do outro, o mar; atrás deles, o
deserto. Aconteceu que,
de repente, o exército do
faraó começou a persegui-los. Os israelitas foram tomados de espanto e cla-

maram ao Senhor. Imagine o desespero daquele
povo, que estava sendo perseguido! Eram mães, pais,
jovens, velhos e crianças.
Humanamente, eles não
tinham escapatória.
“Não temais, tende ânimo e vereis a libertação
que o Senhor vai operar,
hoje, em vosso favor!”
Primeira coisa: “Não temais!”Mascomonãotermedo naquele momento? Mas
era o próprio Senhor lhes dizendo:“Coragem!Tendeânimo!”. Era hora de agir.
Meus irmãos, é isso que
Deus está nos falando! “O
Senhor combaterá por vós.
Quanto a vós, nada tereis
a fazer’. Ele tinha de provar que era Ele quem estava combatendo.
O Senhor entrará em ação
no momento em que você se puser em ação. É preciso fé! Fé não é agir naquilo que é seguro, mas caminhar onde não vemos
caminho, mas quando caminhamos na direção certa, o Senhor começa a agir.

ESPORTE CLUBE SÃO LOURENÇO

Edital de Convocação: Assembleia Geral
O Diretor Presidente do E.C.S.L., no exercício de suas
atribuições, capitulo X dos Artigos 38º e 39º do Estatuto do Clube, convoca os associados para a eleição do
Conselho Deliberativo do biênio - maio de 2014 a maio
de 2016, a realizar-se no dia vinte e sete de maio de
2014, de 09:00hs às 18:00hs, em sua sede social na Rua
Dr. Olavo Gomes Pinto, 296, centro.
Poderão votar e serem votados: Todos os Sócios Proprietários em dia com suas obrigações Estatutárias e que
tenha no mínimo 1 (um) ano de Titularidade.
Antônio Vidal de Lima - Diretor Presidente
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ENTREVISTA Ana Clara Cabral

Pe. BRUNO CÉSAR DIAS GRACIANO

Paróquia
em Ação
padrebrunocesar@yahoo.com.br

Atriz Mirim, Modelo e Bailarina

Estudo no Colégio Imaculado Coração de Maria, e estou no 4º ano.

Ana Clara, em que cidade e ano nasceu, e quem
são seus pais?
Nasci em São Lurenço em
26/07/2004, e sou filha de
Antônio Domingos Cabral e
Hérika Penedo Gonçalves.
O que você acha mais
legal neste momento em que
você está vivendo?
Estou realizando o começo de um sonho, conhecendo alguns dos meus ídolos e
vivenciando um pouco do que
é estar de frente às câmeras.
Onde você estuda e
em qual série você está?

Ana Clara, como tudo isso começou em sua
vida?
Tudo começou quando eu
tinha nove meses e um dia.
Minha madrinha Deise Dutra, da Vitrine da Dança, me
levou pra brincar no baby
class, eu adorei e começei
a ir em todas as aulas e eu
nem andava ainda, fazia os
exercícos sentada, e os que
eram em pé eu fazia em cima do pé dela. Aí eu começei a dançar e nunca mais
parei. Hoje faço jazz, ballet
e sapateado.
E o teatro, como aconteceu em sua vida?
Há 4 anos, a professora
Natach Almeida começou a
dar aula na Vitrine da Dança, e logo eu pedi para experimentar e me apaixonei,
e também nunca mais parei.
Depois a Natach me levou
para o Rio de Janeiro para
me agenciar e então me despertou mais ainda a vonta-

de de ser atriz, e veio a vontade de ser modelo.
Você tem um sonho?
Fazer novelas e desfilar.
Que tipo de roupa você gosta e qual a sua cor preferida?
Minhas roupas preferidas
são as sociais, mas curto também as esportes de verão,
adoro andar bem arrumada.
Rosa e azul são as cores eu
mais gosto.
Quem é sua maior
inspiração?
São as pessoas que não desistem nunca e que sempre
batalham pra vencer. Minha
mãe, minha dinda Deise Dutra, e a Polyanna que é minha prima e minha professora de jazz. Como atriz eu
me espelho na Giovana Grigio. Como bailarina, eu me
inspiro na famosa e conhecida Cecília Kerche.
Uma frase que você
gosta.
Apesar de tudo continue
sorrindo.

Sua participação na
novela Chiquititas, como
aconteceu?
Byara e sua mãe Leonice,
falaram de mim pra uma
agência, que viram algumas
fotos e videos, e me contrataram.

A karateca Nicole,graduação
Laranja, competiu na categoria mirim C de 09 a 10 anos,
sagrando-se com as seguintes premiações: medalha de
bronze na modalidade Kata
(3º Lugar) e Medalha de prata na modalidade Kumite (Vice-Campeã).
Nesta competição, a karateca Nicole de São Lourenço conquistou mais 02 medalhas, perfazendo o total de
28 Medalhas ganhas com apenas 1 Ano e 10 Meses de karatê, isto devido a muita disciplina, determinação e constante rotina de treinos com
seu Mestre Kiko, que a treina para alcançar os melhores resultados nas competições. A karateca Nicole já participou até o momento de 13
Campeonatos.

Nicole na oportunidade
agradece ao seu mestre Joaquim Felício (Kiko) por acreditar na sua capacidade e determinação de vencer. Nicole também agradece ao COC

Considerações finais.
Agradeço a Deus, à minha mãe e aos meus avós,
à Vitrine da Dança e toda
sua equipe, à Byara e Leonice, ao Claumir (meu motorista preferido), ao Zeca,
que sempre me coloca em
evidência no São Lourenço
- Jornal, à Juliana Assis e
Maria José Tedesco, e em
particular à minha dinda
Deise Dutra e a Natach Almeida e sua mãe, que apostam sempre em mim e não
desistem nunca.

(Instituto de Educação e Cultura – AEPA) de São Lourençopelo patrocínio e grande
apoio. Agradeço também ao
SL jornal e a Rádio Alternativa pela força de sempre.

Acessar nosso site ficou
ainda mais fácil. Acesse:

EXPEDIENTE

www.sljornal.com.br

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

Um coração
misericordioso

Deixe uma mensagem a todas as crianças que
sonham em ser modelos e
atores mirins.
Nunca desistam de seus
sonhos, e corram atrás deles sempre, acreditem que
Deus é mais.

Karateca de 10 anos se destaca mais
uma vez no Campeonato Mineiro
A Karateca de São Lourenço, Nicole Maciel Cadeiras,
10 anos, (Academia Rachido-Kan – São Lourenço), destacou-se mais uma vez no
karatê. No Dia 27 de abril
(domingo), Nicole participou da “2ª Etapa do Campeonato Mineiro de Karatê
Interestilos” (FMKI), realizado pela Confederação Brasileira de Karatê Interestilos (CBKI).
O evento foi realizado no
Ginásio Poliesportivo Cristiano Ribeiro Galvão, na cidade de Santana da Vargem –
MG. O evento contou com
atletas de diversas delegações de várias cidades da região e de outros estados para as competições de disputa nas modalidades Kata e
Kumite (luta).
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Após as alegrias da ressurreição de Jesus, a Igreja nos
convida a celebrar a Divina
Misericórdia, numa festa que
foi instituída pelo papa João
Paulo II, no ano 2000, a partir de uma inspiração nas visões de Santa Faustina Kowalska, uma polonesa, a quem
Jesus apareceu e pediu que
divulgasse a sua misericórdia:
do coração de Jesus, aberto
na cruz, jorram sangue e água,
fonte inesgotável de Graças
sobre a humanidade inteira.
Jesus disse à Santa Faustina: “Desejo que a Festa da
Misericórdia seja refúgio e
abrigo para todas as almas,
especialmente para os pobres pecadores.Neste dia estão abertas as entranhas da
Minha Misericórdia.Derramo todo um mar de graças
sobre aquelas almas que se
aproximam da fonte da Minha Misericórdia. A alma que
for à confissão e receber a
Sagrada Comunhão obterá

remissão total das culpas e
das penas. Nesse dia estão
abertas todas as comportas
divinas, pelas quais se derramam as graças. Que nenhuma alma receie vir a Mim,
ainda que os seus pecados
sejam tão vivos como escarlate.” (Diário de Santa Faustina 699).
Temos realizado a Novena
da Divina Misericórdia na matriz, às 15:00, com a oração
do terço da Misericórdia e
outras orações. No sábado,
encerrando a novena, vamos
receber as relíquias do papa
João Paulo II, que no domingo, dia 27, será canonizado.
Para o dia da Misericórdia
a nossa programação é uma
tarde cheia de espiritualidade, começando às 14:00, na
matriz e encerrando com a
missa das 17h.Neste dia é
costume abençoar estampas ou medalhas de Jesus
Misericordioso (na livraria
temos algumas).

CLASSIFICADOS
ALUGA-SE UMA SALA COMERCIAL NO CENTRO. TRATAR PELO TELEFONE (35) 8816-2486,
ALUGA-SE CASA PARA FINS COMERCIAIS. ÓTIMA LOCALIZAÇÃO. CENTRO DA CIDADE. TRATAR PELOS TEL: (35)
9953-5533 (OI) ou (24) 98139-1592 (TIM)

Circulação: São Lourenço e Região Sul de Minas: Lambari, Jesuânia, Olimpio Noronha, Carmo de Minas, Dom
Viçoso, Cristina, Soledade de Minas, Conceição do Rio Verde, Caxambu, Cambuquira, Baependi, Pouso Alto,
Itamonte, Itanhandu, Passa Quatro.
Redação e Administração: Rua Alzira Candal, 100 - São Lourenço/MG - CEP 37470-000
Telefax: (35) 3332-8484 - E-mail: escritorio@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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Peregrinos rumo ao
“Santuário de Nhá Chica”

Agradecimento do Educandário São
Lourenço – Escola de Educação Infantil

Mais de dois mil peregrinos saíram de São Lourenço
na manhã deste domingo 1°
de maio, com destino à Capela de Nossa Senhora da
Conceição de Nhá Chica em
Baependi.
Esta já é a 16ª edição da
caminhada, que leva todos
os anos, sempre no dia 1º
de maio, milhares de devotos a percorrer mais de 30
km em busca de um milagre

O Educandário São Lourenço por meio da Irmãs Franciscanas, educadores e alunos, vêm agradecer e parabenizar ao Corpo de Bombeiro pela preparação e acolhi-

ou como forma de agradecimento por graças alcançadas
em uma grande demonstração de fé.
O trajeto percorrido pelos
fiéis (33 km) é o mesmo caminho percorrido por Nhá
Chica em sua época de caridade pela região, o trajeto
dura cerca de oito horas e
teve ao longo de sua extensão vários pontos de apoio
aos peregrinos.

No “Santuário de Nhá Chica” em Baependi, foram celebradas três missas ao longo do dia para atender os peregrinos que chegavam da
caminhada.
Durante o percurso, peregrinos de diversas idades
realizam reflexões e também fazem pedidos especiais, sempre com a esperança e a fé de que Nhá Chica os atenda.

Carreta bitrem tombou
próximo ao Armazém Chagas
No início da tarde de quarta- feira (30/04), uma carreta bitrem carregada de areia,
seguia de Pouso Alto sentido São Lourenço pela BR460, quando o motorista perdeu o controle em uma curva e acabou tombando.
O condutor da carreta nada sofreu. Ninguém se feriu
no acidente. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e
sinalizou o local.O trânsito
ficou lento e em meia pista
por mais de 8 horas até a remoção da “Bitrem”.

JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA – COMARCA DE SÃO LOURENÇO – SECRETARIA
DA 2ª VARA – EDITAL CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. Saibam todos quantos o presente Edital de Citação virem que perante a 2ª Vara Cível da Comarca de São Lourenço, corre uma Ação de Execução de Título Extrajudicial – nº 637.11.009053-6, requerido por Banco Bradesco S/A, contra Edicel Jeans Limitada ME e outros. Ficam CITADAS as requeridas EDICEL JEANS
LTDA ME, inscrita no CNPJ 009.440.007/0001-07 e SILVANA GONÇALVES,
brasileira, casada, microempresária, inscrita no CPF 056.541.616-28 e no
RG MG 10795191, que se atualmente, se encontram em lugar incerto e não
sabido, para, querendo, para efetuar o pagamento da quantia de R$ 33.375,22
(trinta e três mil, trezentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos),
referente ao principal e acessórios, a ser acrescida de honorários de advogado do autor e custas inicias NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS. E para que chegue ao conhecimento do interessado, foi expedido o presente que será publicado no Diário do Judiciário Eletrônico (Dje) com acesso através do Portal do TJMG (www.tjmg.br) com afixação no saguão do Fórum. São Lourenço, 28 de março de 2014. Eu () Oficiala de Apoio Judicial, o digitei. Eu () Cleber Jorge de Araújo, Escrivão Judicial, o subscrevo. Dr. Fernando Antônio
Junqueira, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, o assino.

da cuidadosa dos pequenos
e excelente apresentação na
culminância do projeto “Prevenindo Acidentes”.
Os alunos receberam as
instruções com alegria e mui-

ta curiosidade. Que o Senhor
continue abençoando e orientando a este Corpo de Bombeiros, que se coloca sempre à disposição em defesa
da vida. PAZ E BEM !

www.saolourencojornal.com.br
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Acostamento da Via Ramon em obras
Motoristas e pedestres que
precisarem passar pela Via
Ramon durante esta semana, deverão redobrar a atenção no trecho entre o antigo Hotel São Lourenço até o
aeroporto.
Nas margens da rodovia
acontecem duas obras,
uma particular e outra pública, com movimento de
homens e máquinas também na pista.
De acordo com o Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana de São Lourenço Dr. Rogério Melo, uma das
obras é de responsabilidade
da Construtora Pemi, que realiza o trabalho de construção de uma galeria pluvial,
que vai levar a água das chuvas do seu novo loteamento até o Rio Verde.
Ainda de acordo com Rogério Melo, da ponte do “Ra-

Criado o “Coral Feminino
Cacilda Cabizuca”

No último dia 24 de abril,
um grupo de senhoras, reuniu-se com o Maestro José
Henrique Martins, a fim de
dar início às atividades do
novo grupo coral de São Lourenço, CORAL FEMININO CACILDA CABIZUCA.
Quem foi Cacilda Cabizuca? Uma mulher guerreira,
dona de um grande coração
e de uma grande sensibilidade musical.
Em sua residência, anexo
ao Hotel Colonial, funcionava a Academia de Música Lorenzo Fernandes, na qual era
sua professora de piano.
Sempre gostou de música.
Iniciou seus estudos com a
professora e Maestrina Edna Macedo de Souza Neves,
formando mais tarde pela Escola Nacional de Música do
Rio de Janeiro.
Casada com Silvio Villamarim Cabizuca, e mãe de Giuliano e Gustavo.

CECÍLIA DA SILVA BRITO
Psicologia

Os conflitos familiares

mon” até o aeroporto, a obra
é de responsabilidade da
prefeitura, que realiza um
aterro no acostamento para receber uma camada de

Em 1971, juntamente com
Dulcemar Lafaie Silva e Mauricio França Mendes, se reuniram, e fundaram o Coral
Bach de São Lourenço. Cacilda atuava como cantora
no Coral Bach, sendo mais
tarde, sua Maestrina titular.
Em 10 de outubro de 1988,
Cacilda parte de nosso convívio, deixando grandes saudades nos corações dos amigos.
Na época, o Maestro José Henrique Martins, a substitui na
regência do Coral Bach.
Hoje, vinte e cinco anos de
sua morte, seus amigos lhe
prestam esta homenagem,
abrindo assim, mais uma página da história cultural e musical de São Lourenço.
Interessadas em fazer parte do coral, procure pelas
cantoras, ou vá até os ensaios, que acontecem todas
as quintas-feiras, às 19:00
horas, na cripta da Igreja Matriz de São Lourenço.

asfaltoque em breve irá se
tornar ciclovia.
“A parte esquerda da via,
no sentido da ponte do Ramon até o aeroportoestá sen-

do aterrada e logo receberá
uma faixa de 4 metros de largura de camada asfáltica, dando continuidade ao projeto
da ciclovia”, finalizou Melo.

Vem aí a “II Corrida
e Caminhada Corpo
de Bombeiros”
Já está tudo programado para a “II Corrida e Caminhada
Corpo de Bombeiros”que acontecerá no dia 25 de maio em
São Lourenço. As provas serão divididas em quatro categorias:
- Masculino 6k e 12 K
- Feminino 6k 12k
- Militar 6 K e 12 K
- Caminhada, 6 k
As inscrições poderão ser feitas até o dia 16 de maio no
quartel do Corpo de Bombeiros de São Lourenço ou no site: www.focoradical.com.br.
O evento acontece em comemoração aos dez anos da
instalação do Pelotão do Corpo de Bombeiros na cidade e
o objetivo é incentivar a prática esportiva como forma de
melhoria da qualidade de vida e da saúde. Toda a renda e
os alimentos arrecadados serão revertidos para uma instituição de São Lourenço. Haverá sorteio de brindes.
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Há alguns ditados populares que fazem parte do nosso cotidiano:
“Conselho, se fosse bom,
vendia-se” e “Família é
bom em porta-retrato”.
No final das contas, todos dão conselhos e por
mais conflitos que existam na nossa família, é
difícil viver sem nossos
parentes ou deixar de
se importar com a opinião deles. A necessidade que temos de viver
em grupo é de longas
eras, mas nunca o convívio entre pessoas foi
algo fácil, sem conflitos
e divergências.
O que tenho percebido a partir da minha própria vivência e experiência profissional é que
existe algo muito mais
importante para podermos viver bem, do que
simplesmente concordar com opiniões contrárias às nossas: O RESPEITO. Sem ele, não conseguimos conviver em
harmonia com ninguém
e vivemos tentando convencer o outro que o
nosso ponto de vista é
o certo. Às vezes, por incrível que pareça, uma
criança está mais preparada para lidar com as
diferenças do que nós,
adultos. Diferenças sociais, culturais, étnicas
e de opinião. As crianças nos ensinam muito
e precisamos estar atentos ao que elas nos dizem e nos mostram. Eu
sei que é difícil admitirmos que nem sempre
os pais estão certos, agindo corretamente em relação aos filhos, mas é
o que mais acontece!
Nas gerações passadas havia pouco diálogo; quando havia! Criança não tinha o direito de

escolher, querer e opinar. É claro que tudo isso tem uma medida, pois
a criança vai aprendendo lentamente o que é
limite ao longo de seu
desenvolvimento, mas
é importante que ela
possa exercer a sua cidadania desde cedo; ter
o direito de expressar o
seu desejo. Criança passiva, calada, que não tem
o direito de escolher,
“boazinha”, pode se tornar um adulto passivo,
que não tem garra para lutar pelos seus objetivos, que não tem
ideais, projetos, que
não tem voz e nem vez
na luta pelos seus direitos. Muitos adultos
têm dificuldade em dizer não decorrente da
oportunidade de escolher, de dizer o que sente e se expressar, quando criança.
Os conflitos familiares
têm sua origem na falta de oportunidade de
cada membro da família, seja adulto ou criança, seja aceito na sua forma de ser, pois o ser humano tem necessidade
de ser amado, de ser
compreendido, de poder falar o que pensa
sem ter medo de ser castigado e de ser respeitado nas suas escolhas
pessoais e profissionais.
A família é a base de
todo o desenvolvimento de um indivíduo e da
constituição de nossa
forma de ser e agir no
mundo.
			
Cecília da Silva Brito
Psicóloga, pós-graduada
em educação infantil
e neuropsicologia
				
Galeria Fonte
Luminosa – sala 09
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Beleza Natural Da Nossa Terra
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BETO BACHA

Giro Esportivo

Trabalho com sucesso

O São Lourenço Jornal apresenta aos nossos leitores nessa semana, mais uma edição da sessão: “Beleza Natural da
Nossa Terra”, desta vez com a belíssima RenathaMartins, o ensaio completo você acompanha no www.sljornal.com.br
A modelo são- lourenciana Renatha Martins veste: Di Lingerie e sua nova linha Fitness/ www.dilingerie.com.br
Make: Viviane Sergio - Fotografia: Selva Bizarria

Câmara Municipal
de São Lourenço
EXTRATO DE EDITAL

Câmara Municipal de São Lourenço – Extrato de Edital – Processo 0101/2014 – PREGÃO PRESENCIAL 002 – Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para o lanche dos servidores e vereadores do Legislativo Municipal. Credenciamento: 21/05/2014 às 16:00 horas – Recebimento, abertura dos envelopes e julgamento das propostas: 21/05/2014
às 16 horas e 15 minutos. Edital e informações na sede da Câmara Municipal e pelo site www.camarasl.mg.gov.bra
partir de 12/05/2014. São Lourenço em 11 de maio de 2014. Rommel Junqueira Fernandes – Pregoeiro.

Anuncie aqui: (35) 9983-1054 Oi

No Torneio de Futebol do Trabalhador, realizado no campo do Esporteno dia 1º de maio, a equipe do Santa Helena sagrou-se campeã. A torcida compareceu em massa no
campo, com direito a apresentação das equipes e execução do hino nacional. Várias personalidades compareceram para prestigiar o evento: prefeito Zé Neto, vereador
Ney da Saúde, ex vereador Chiquinho do INPS, diretor de
esportes Jaime Carlos, presidentedo esporte Vidal, gerente de trânsito Romero, presidente da liga Helson Salgado,
os novos contratados do esporte que chegaram com disposição diretor Natan de Oliveira, Fabinho Marrentinho e
Sebastião Cotrofe, os Curintianos Julio e Mateus e também
o quase centenário Altamiro com o filho Marquinho. O campo esta sendo administrado pelos amigos Peixeiro e Galegona parceria com a diretoria de esportes, e por sinal estava muito bem cuidado, aos poucos a dupla dinâmica irá
dinamizar ainda mais o Estadio Jaime Sotto Mayor, de tantas glórias para os amantes do futebol em São Lourenço e
região. Outra parceria que sempre será muito bem vinda
na área do futebolé da Liga Desportiva, que na organização do Campeonato, contou com a Valdete na mesa e os
árbitros Adelmo, Marcelo, Fabiano, Piuda, Tupetinho, Lourenço e Dézio. Com a bola rolando o dia todo noferiado do
dia do trabalho, dez jogos realizados com tempo de 15 minutos para cada lado, cinco empates levando a disputa de
penaltes e quinze gols marcados. Na grande final o Santa
Helena do tecnico Crico, venceu a equipe do Conquista do
Guera, pelo placar de 2 a 0, gols de Douglinhas na saída do
goleiro Tite e Dário na jogada pela esquerda do Paraná. Parabéns a organização do evento e as onze equipes que disputaram o torneio que em seguida estarão na disputa da
Copa da Amizade, a repescagem para o Municipal 2014.

www.saolourencojornal.com.br
DOMINGO, 11 DE MAIO DE 2014
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Câmara Municipal de São Lourenço
Proposições da 13ª Reunião Ordinária

Ver. Agilsander Rodrigues da Silva (Secretário) nente da Prefeitura a realizar na Via Silvestre Ferraz uma operação tapa buraco, com urgência, a
Moção de Parabéns
pedido dos moradores e comerciantes do local.
O Vereador que este subscreve, vem mui respeitosamente, com base no Art. 108, do RegiIndicação 136/2014
mento Interno solicitar de V.Ex.ª que seja enviaEvaldo José Ambrósio, Vereador do PROS, vem
da uma Moção de Parabéns ao Convention Visi- mui respeitosamente, com base no Art. 107 do
tors Bureau pelo sucesso do 1º São Lourenço Ja- Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja
zz & Blues, realizado nos dias 02 e 03 de maio oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDIno Calçadão e que ele se torne programa obri- CANDO a S.Ex.ª que determine ao Setor Pertigatório todos anos em nossa cidade.
nente da Prefeitura realizar o calçamento de um
pequeno trecho da Rua Moraes Sarmento. EsRequerimento 61/2014
clareço que no governo do Prefeito Clóvis ApaHá um ano, aproximadamente, está havendo recido Nogueira, os moradores contribuíram com
discussões em toda a rede municipal de Educa- a Prefeitura doando cimento e areia, só que o
ção quanto ao Plano de Carreira do Magistério calçamento não foi realizado, esclareço ainda,
Municipal. É sabido por todos que o pagamen- que neste trecho tem uma criança especial e dito de 1/3 (um terço) para as atividades extraclas- ficuldades para levar o mesmo ao médico ou fase também já está consolidado pelo Supremo zer outra atividade é muito difícil em virtude da
Tribunal Federal e que, em nosso município, não poeira e quando chove.
está sendo pago, devido à espera pela aprovaProjeto de Lei nº 2655/2014
ção do novo Plano de Carreira que está sendo
Altera a redação da ZC1; acrescenta rua e alteformulado pelo Executivo. Diante do exposto,
Agilsander Rodrigues da Silva, Vereador do PSL, ra nomenclatura na ZC3, do Anexo 4, da Lei Mucom o apoio dos Vereadores: Fabrício Guedes nicipal n.º 1.812/93
dos Santos (PSB) e Renato Bacha de Lorenzo, vêm
Ver. Fabrício Guedes dos Santos
até V. Ex.ª, embasados no § 2º do artigo 30 da
Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o
Requerimento 64/2014
Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. PreFabrício Guedes dos Santos, Vereador do PSB,
feito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legis- vem até V. Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30
lativa a seguinte informação: Quando será en- da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido
viado para esta Casa Legislativa o referido pro- o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prejeto de lei para que os Vereadores possam dis- feito Municipal que determine à Secretaria Mucuti-lo com os profissionais envolvidos para a nicipal de Educação enviar a esta Casa Legislativa as seguintes informações: 1) Informar o total
sua futura aprovação?
de alunos matriculados na rede municipal de ensino de São Lourenço até a presente data. 1.1)
Ver. Evaldo José Ambrósio
Destes, quantos alunos estão matriculados nas
creches? 1.2) E na pré-escola? 1.3) E no ensino
Requerimento 60/2014
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PROS, vem fundamental?
até V.Ex.ª, embasado no § 2º, do artigo 30, da
Indicação 133/2014
Lei Orgânica Municipal solicitar, após ouvido o
Fabrício Guedes dos Santos, Vereador do PSB,
Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Perti- vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107
nente da Prefeitura que envie a esta Casa Legis- do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que selativa as seguintes informações com relação a ja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDIRede Hiperdia Minas: Como funciona; Loca de CANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertiatendimento; Data do início do Programa; Qual nente da Prefeitura que estude a possibilidade
valor repassado mensalmente desde a implan- de realizar algumas melhorias na quadra poliestação no Município pela Secretaria de Estado da portiva do Bairro Sonda, promovendo a construSaúde os recursos vem via Consórcio ou Secre- ção de banheiros, sendo um dos banheiros adaptaria Municipal; O município está adequado ou tado para pessoas com deficiência, bem como
se adequando para que seja atendida no que diz providenciar uma cobertura na referida quadra.
a Resolução SES/MG n.º 4250, de 19/03/2014.
Indicação 134/2014
Enviar cópia dos documentos que estabelece a
Fabrício Guedes dos Santos, Vereador do PSB, vem
Resolução acima citada.
mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiaRequerimento 65/2014
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PROS, vem do ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a
até V.Ex.ª, embasado no § 2º, do artigo 30, da Lei S.Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da PrefeiOrgânica Municipal solicitar, após ouvido o Ple- tura que inclua no processo de licitação para as planário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito cas de taxi no município, um mínimo de carros adapMunicipal que determine a Secretaria Municipal tados para atender as pessoas com deficiência, tende Turismo, Esporte e Cultura, que envie a esta do em vista, dados de 2010, do IBGE, as pessoas
Casa Legislativa as seguintes informações: Há al- com alguma deficiência, representam 23,9% da pogum estudo para mudança do Forró da Praça pa- pulação brasileira. O idoso e as pessoas com deficiência merecem dignidade.
ra a nova área de eventos localizada na Feirart.
Indicação 135/2014
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PROS, 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 Perti-

oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S.Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura a colocação de um redutor
de velocidade na Rua João Álvaro Fagundes, Bairro Ramon, próximo ao n.º 252, tendo em vista
a alta velocidade na rua.
Ver. Luiz Cláudio Siqueira (Presidente)
Indicação 138/2014
Luiz Claudio 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 realizar a capina, limpeza e
poda das árvores do Loteamento Lagoa Seca. A
pedido dos moradores.
Ver. Ricardo de Mattos
Indicação 132/2014
Ricardo de Mattos, Vereador do PMN, 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 à Secretaria Municipal de Saúde promover estudos para equiparar o valor das diárias entre motoristas e profissionais da enfermagem que acompanham, diariamente, pacientes para tratamento oncológico em Varginha - MG. JUSTIFICATIVA: Este Vereador entende não ser justo um profissional da
enfermagem que tem sob sua responsabilidade
uma média de vinte pacientes diários com problemas oncológicos receber metade do valor da
diária que um motorista recebe. Portanto, este
Vereador solicita a referida equiparação.
Ver. Waldinei Alves 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 da Sr.ª
Maria Ribeiro Araujo, pelo seu falecimento ocorrido no dia 29 de abril p.p.
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 aos moradores do
bairro Mato Dentro, pela dedicação aos peregrinos da caminhada à Nhá Chica, realizada no
dia 01 de maio p.p., onde serviam sanduiches,
café, água e muito carinho.

Requerimento 66/2014
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB,
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 ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações: Há alguma
intenção do Poder Público fazer uma revitalização, inclusive com colocação de bancos, na área
verde localizada na Rua Passa Quatro com a Rua
Ver. Luiz Antônio de Almeida
Lambari, no Bairro Santa Mônica, tendo em vista que o local citado está muito abandonado,
Indicação 137/2014
Luiz Antonio de Almeida, Vereador do PR, vem trazendo aos moradores da localidade perigos
mui respeitosamente, com base no Art. 107 do de doenças, devido ao aparecimento de animais
Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja peçonhentos, ratos e mosquito.
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57º BPM faz entrega de certificados a
Delegados da Polícia Civil se
mobilizam por melhores salários estudantes da Faculdade Victor Hugo
Delegados da 3ª DRPC/ São
Lourenço, aderiram na tarde
desta quarta- feira (07/ 05),
à mobilização da categoria
que acontece em algumas delegacias da capital e algumas
outras do interior do estado.
Em Belo Horizonte, uma
comissão formada por mais
de vinte delegados foram até
a Central de Atendimento ao
Menor Infrator e nas duas
centrais de flagrantes, levando a mensagem de união e
força aos colegas em prol da
melhoria salarial.
A Campanha pela valorização dos delegados de polícia,
organizada pelo Sindicato de
Delegados de Polícia de Mi-

nas Gerais tem o slogan: “Em
Minas Gerais quem prende
bandido ganha a metade do
salário de quem solta”, seguido da seguinte pergunta? É
justo? Já é a terceira vez que
a mobilização e a paralisação dos trabalhos acontecem.
A mobilização desta quartafeira (07/04) foi a terceira realizada só neste mês, sempre de forma gradativa e quase imperceptível. A primeira aconteceu com duração
de quatro horas, a segunda
durou oito horas, e agora, 12
horas. Elas acontecerão sempre nas quartas feiras até segunda ordem.
De acordo com o sindica-

to da categoria, a intenção
é chamar a atenção dos baixos salários dos delegados
de polícia no Estado de Minas Gerais. Com salário inicial de R$ 6.288,56 e sem direito a qualquer gratificação,
delegados da Polícia Civil de
Minas têm a remuneração
mais baixa do Brasil se comparado com os valores pagos em outros estados. Ainda de acordo com o Sindicato da categoria (Sindepominas), se não houver acordo
com o Governo do Estado,
em último caso, eles poderão partir para uma greve.
* Com informações do Sindepominas.
Realizou-se no dia 29 de
abril, às 20 h, na Faculdade
Victor Hugo, a entrega de certificados aos alunos do Curso de Pedagogia que participaram da Ação Cívico Social realizada no dia 29 de
março dentro das atividades
que marcaram o 1º aniversário do 57º BPM, onde diversos serviços destinados à
comunidade foram organizados em parceria com a Escola Técnica Microtec, com
o Grupo de Escoteiros de São
Lourenço e a Associação do

Bairro São Lourenço Velho.
O evento contou com a
presença do Comandante do
57º BPM, Ten Cel PM Paulo
Valério Júnior; da Diretora
Pedagógica da Faculdade Victor Hugo Sra. Leila Rubinsztajn Direzenchi; da Coordenadora do Curso de Administração Sra. Cláudia A. Negreiros, da Prof. Maria Ignez A.
de Oliveira, da Prof. Daianna Pompeu, da Coordenadora Pedagógica do Projeto Fênix Débora Furlani; do Subcomandante da Unidade Maj

PM Paulo Márcio de Assis Jacinto e teve como objetivo
materializar o reconhecimento de mais esta parceria de
sucesso da Polícia Militar.
Em suas palavras dirigidas
aos alunos o Ten Cel Valério
ressaltou a importância da
participação dos universitários em atividades comunitárias e a relevância da parceria entre escolas de ensino superior e a Polícia Militar visando a elaboração de
projetos e atividades que visam o bem comum.

Agora ficou ainda mais fácil ficar por
dentro de todas as novidades! Acesse:

www.sljornal.com.br

www.saolourencojornal.com.br

cidades
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PROF. ANDRÉ

Esportes

Prefeitura Municipal de São Lourenço

2º Aditamento ao Contrato nº 001/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Tiago Ribeiro. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 09 (nove) meses. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 05/05/2014.
2º Aditamento ao Contrato nº 006/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: José Donizetti Gomes. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses. (a)
Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 05/05/2014.
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II Fase do Torneio Regional ARSUL/
ARCO de Natação 2014

2º Aditamento ao Contrato nº 007/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Benedito Pedro Rodrigues. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 05/05/2014.
2º Aditamento ao Contrato nº 008/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: José Aparecido de Oliveira. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 05/05/2014.
2º Aditamento ao Contrato nº 009/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Francisco Carlos Dias. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses. (a)
Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 05/05/2014.
3º Aditamento ao Contrato nº 010/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Vítor José dos Santos. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses. (a)
Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 05/05/2014.
3º Aditamento ao Contrato nº 012/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Edson da SIlva. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais (doze) meses. (a) Deusdete
dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 05/05/2014.
3º Aditamento ao Contrato nº 013/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Diomar Luiz de Souza. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses. (a)
Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 05/05/2014.
2º Aditamento ao Contrato nº 014/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Rogério de Jesus. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 05/05/2014.
3º Aditamento ao Contrato nº 015/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Alcir Alves Pereira. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses. (a)
Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 05/05/2014.

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

- Pretendem se casar:

000554 - LUIZ DE SOUZA, divorciado, maior, aposentado, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Clóvis Reis, 165 - apto 302, São Lourenço-MG, filho de JOAQUIM CUSTÓDIO DE SOUZA e RITA VAZ DE SOUZA; e MARIA APARECIDA SILVA, divorciada, maior, do lar, natural de Carmo
de Minas-MG, residência Rua Aristotelina Bittencourt, 270, São Lourenço-MG, filha de ANTONIO
AMANCIO DA SILVA e MARIA SEBASTIANA GARDIANA;
000555 - RANDOLFO NELIO CORRÊA, solteiro, maior, açougueiro, natural de Três Pontas-MG,
residência Alameda C, 115, São Lourenço-MG, filho de e NORMA LUCIA CORRÊA; e SANDRA LEMOS DE PAULA, solteira, maior, do lar, natural de São Lourenço-MG, residência Alameda C, 115,
São Lourenço-MG, filha de HELIO LEMOS DE PAULA e MARIA APARECIDA DE PAULA;
000556 - BRUNO SAMPAIO KASTELIC, solteiro, maior, engenheiro químico, natural de Londrina-PR, residência Rua Dona Estefania, 1398, São Mateus do Sul-PR, filho de JESUMAR GUIZELINI
KASTELIC e SONIA DALAZUANA SAMPAIO KASTELIC; e ALINE DE FÁTIMA PEREIRA LUZ, solteira,
maior, engenheira química, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Cel. Jose Justino 466,
São Lourenço-PR, filha de LUIZ CARLOS TEIXEIRA LUZ e REBECA MENEZES PEREIRA LUZ;
000560 - VALMIR CASTILLO SANCHES, divorciado, maior, empresário, natural de São Paulo-SP,
residência Rua Antonio Candal, 151, São Lourenço-MG, filho de PEDRO SANCHES e SONIA MARIA CASTILLO SANCHES; e NIVIA FREITAS DO NASCIMENTO, solteira, maior, farmacêutica, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Antonio Candal, 151, São Lourenço-MG, filha de MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO e ELIANA FREITAS DO NASCIMENTO;
000559 - LUÍS CARLOS BATISTA PEREIRA, solteiro, maior, cozinheiro, natural de Santa Rita do
Sapucaí-MG, residência Rua José Maria, 119, São Lourenço-MG, filho de SEBASTIÃO BATISTA PEREIRA e MANOELA RUFINA DE JESUS; e ANA PAULA FELICIANO, solteira, maior, balconista, natural de Belo Horizonte-MG, residência Rua Jose Maria, 119, São Lourenço-MG, filha de EUSTAQUIO
JOSÉ FELICIANO e GERALDA MARILAC DE PAULO FELICIANO;
000558 - EDMO LUIZ RIBEIRO, solteiro, maior, empresário, natural de São Lourenço-MG, residência Alameda Afonso Ferrer 25, São Lourenço-MG, filho de e MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS;
e LILIAN ARANTES MAXIMIANO, solteira, maior, secretaria, natural de Baependi-MG, residência
Alameda Afonso Ferrer 25, São Lourenço-MG, filha de SEBASTIÃO MAXIMIANO e BERNADERE
ARANTES MAXIMIANO;
000557 - ELVIS SOUZA RIBEIRO, solteiro, maior, PINTOR, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência , São Lourenço-MG, filho de ADIL SOUZA RIBEIRO e NADIR DE SOUZA RIBEIRO; e LUDIMILA DE SOUZA MADURO, solteira, maior, FARMACEUTICA BIOQUIMICA, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência , São Lourenço-MG, filha de JOSE PEREIRA MADURO FILHO e GISLENI DE SOUZA MADURO;

Oftalmologia Geral e Pediátrica
Estrabismo e Exame Ortóptico
Teste do Olhinho
--------

Otorrinolaringologia
--------

Neurologia, Neurocirurgia
Cirurgia de Coluna
Eletroencefalograma
--------

Medicina do Sono e
Polissonografia
--------

Psiquiatria

Dra. Roberta Lima Zagati
Dra. Ludmilla Lima Zagati
Dr. Eduardo Fernandes do Vale
Dra. Luciana Zagati do Vale
Dr. Nilson Gonçalves Coelho

--------

Ultrassonografia Geral
RUA SENADOR CAMARÁ, 91 - FEDERAL – SÃO LOURENÇO – MINAS GERAIS
EM FRENTE AO HOSPITAL - TEL: (35) 3332.6465 / 9221.7777

Atletas do Country Clube, Clube URCA e Projeto CriaCarmo

Visando um maior intercambio entre as equipes de
natação da Federação Aquática Mineira e da Confederação Brasileira de Desportos Aquático para a temporada 2014, foi realizada a
união da Administração Regional Sul e da Centro Oeste, abrindo assim o numero
de equipes participantes dos
torneios regionais.
Na realização da II Fase do
Torneio Regional ARSUL/ARCO, estiveram presentes atletas de Varginha, Carmo de

Minas, Passos, Lavras, Divinópolis, Itaúna, Belo Horizonte e da anfitriã APAN –
São Lourenço – Country Clube – Carrossel. Com esta nova formação dos torneios regionais, estes ganharam em
nível técnico e disputa com
atletas de uma maior região
estadual.
Entre os atletas da equipe
APAN – São Lourenço – Country Clube – Carrossel os resultados foram os melhores
possíveis, com vários índices
atingidos entre os atletas fe-

derados e com a estreia de
vários calouros.
A APAN agradece a Prefeitura Municipal de São Lourenço ao apoio a sua equipe
de natação ao São Lourenço
Country Clube pela estrutura de seu belo parque aquático e aos patrocinadores deste evento Supermercado Carrossel, Auto Peças Santos,
Marmoraria São Lourenço,
NG Móveis, Center Vell, Pneusul e em Carmo de Minas Loja KeroKolo, Drogaria Central
e Droga News.

A Faculdade São Lourenço promove
pesquisa de campo em asilos da região
com os alunos do Curso de Biomedicina
O curso de Biomedicina da Faculdade São Lourenço vem despontando cada vez mais com melhorias em sua infraestrutura
laboratorial oferecida aos alunos.
Diversos cursos e projetos vêm sendo oferecidos semestralmente como: Diagnóstico por imagem e Primeiros Socorros.
Os alunos ingressantes desenvolveram neste primeiro semestre de 2014, um projeto de levantamento de infecções intestinais
com pesquisa de campo e visita técnica em asilos da região. Com
este levantamento procuramos mapear os fatores de risco como
maus hábitos de higiene pessoal, manuseio de alimentos e bebidas inadequado, armazenagem e manipulação de alimentos, com
base nos resultadosprocuraremos contribuir ajudando estes idosos e estes funcionários a minimizarem estas infecções.
A Biomedicina é a ciência que conduz estudos e pesquisas no campo de interface entre biologia e medicina, voltada para a pesquisa das doenças humanas, seus fatores ambientais e ecoepidemiológicos, com intuito de encontrar sua causa, prevenção, diagnóstico e tratamento.
No Brasil, o curso superior de Biomedicina foi criado (Lei nº 6.684, de 03 de setembro de 1979 e Decreto Nº 88.439, de 28 de junho de 1983) com o objetivo de formar profissionais para atuar no desenvolvimento da saúde humana, saneamento do meio ambiente e no ensino das ciências básicas da saúde. O profissional formado em Biomedicina está apto a realizar estudos e pesquisas clínicas, envolvendo as análises clínicas, genética e biologia molecular de fluidos, células e tecidos humanos.
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Bebê da Semana

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Lápis colorido na linha d’água
é tendência do Inverno

Música

Próximo sábado, dia 17 de maio, às 10:00 horas, estará
acontecendo no auditório do Colégio Imaculado Coração
de Maria, a terceira edição do Encontro de Corais Penitenciários do Sul de Minas. Venha prestigiar!!! Sua presença
é muito importante para nós!!!

Nossa Senhora

Cecília Ferreira Fonseca Pereira, é nossa bebê princesa
da semana. Nascida em 23 de novembro de 2013, é filha
de Daniela e Daniel Fonseca Pereira, e xodó dos avós coruja Maria Dulce Fonseca e Adolfo Pereira.

Padroeiro

Neste dia 13, terça-feira, a Paróquia Santíssima Trindade
(Federal), comemora sua padroeira, Nossa Senhora de Fátima. Missa Solene às 19:00 horas, presidida pelo Bispo
Diocesano Dom Frei Diamantino Prata de Carvalho, e logo
após, procissão luminosa pelas ruas do bairro.

Casamento

Lara Domingos Furquim e Rafael de Mattos, se uniram em
matrimônio, em uma linda cerimônia realizada no último dia
1º de maio, na Igreja Matriz de São Lourenço, e presidida pelo Pároco da Paróquia de Santa Maria (Baependi), Padre José
Douglas Baroni. Os noivos são filhos de Gilmar Domingos e
Aparecida Maria Furquim Domingos, Ricardo de Mattos e Valquiria Gonçalves de Mattos. Desejamos aos noivos milhões
de felicidades!!! (Foto Crédito: Fotógrafo Rodrigo Santus)

Homenagem

DÉBORA CENTI

Já se encontram a venda, os bilhetes da rifa, em pról da
Festa de São Lourenço. Comprando o bilhete, você estará
concorrendo a um novo Pálio Fire 1.0 Flex 2p - 2014, uma
Moto Honda Pop 100 - 2014 e uma TV LG - Led 39”. Preço
do bilhete R$ 20,00 a venda na Secretaria da Paróquia de
São Lourenço, ou com pessoas autorizadas.

Coral

A cada nova estação novas tendências vão saindo
das passarelas para a moda
de rua, e ditando a moda no
dia-a-dia. Uma das fortes tendências para make de inverno é o lápis colorido usado
na linha d’água como podemos ver na foto acima.
A novidade pode ser vista
inicialmente no desfile da grife Creaturesofthe Wind, em
Nova York (EUA), que apresentou a sua coleção de outono/inverno, apesar do inverno remeter cores quentes
e tons mais fechados e terrosos, desta vez a moda para roupas e principalmente
maquiagensaparecem com
um toque de cor bem interessante e alegre. A make para inverno aposta na cor dos
lápis coloridos, a grife trouxe para a passarela da moda
modelos com lápis coloridos
na cor azul claro marcando a
linha d’água. O efeito é muito interessante e deixa o look
descontraído e jovial.
A idéia veio do maquiador
James Boehmer, segundo o
profissional a makecom o traço metálico feito com o lápis
colorido na linha d’água criou
um efeito luminoso, contrastando com o branco dos olhos;
e a maquiagem ganhou um
ar mais jovem, que remete a
influência punk. Os lápis co-

loridos para olhos são facilmente encontrados em farmácias e lojas especializadas
em cosméticos, várias marcas possuem uma vasta gama de cores e texturas para
deixar os seus olhos fascinantes durante a temporada glamorosa do inverno.
Mas se você não quiser
comprar os lápis coloridos
você também pode fazer o
seu “lápis colorido em casa”
de maneira bem simples.
Você vai precisar de:
1 lápis branco com boa cobertura ( cremoso)
Sombra na cor que você
desje que o risco fique na linha d’água.
1 pincel de esponjinha normal ( para sombra)
Modo de fazer :
Primeiro passe o lápis branco na linha d’água bem marcado mesmo até ficar bem
branco. Em seguida pegue o
pincel de esponjinha para
sombra e passe na sombra
na cor escolhida para pigmentar a linha d’água.Agora é só passar o pincel com
a sombra colorida por cima
do lápis branco. É importante passar com bastante cuidado para não cair a sombra
dentro dos olhos. Depois é
só fazer o acabamento nos
cílios superiores e inferiores
com a máscara para cílios.

O Coral Mauricio França Mendes, participou dia 03 último do Festival de Corais “Canta Del Rei”, na cidade de São
João Del Rei, onde representou muito bem a cidade de São
Lourenço, sob a regência do Maestro José Henrique Martins, e acompanhamento da pianista Glória Mena Barreto.
Os componentes do Coral, agradecem ao Prefeito Municipal José Sacido Barcia Neto, pelo transporte oferecido.

Aniversário

Desejamos a todas as mães de nossa cidade, e visitantes, um feliz e abençoado Dia das Mães. Que Deus abençoe a cada uma, cobrindo-as com preciosas bençãos de
paz, saúde e felicidades. As mães falecidas, nossas orações.

Nosso abraço a Cristina Godoi, que neste dia
09, comemora mais um
aniversário. Desejamos a
você, milhões de felicidades, saúde e paz. Que Deus
a abençoe!!!

Anuncie
aqui!!!
9983-1054
3332-8484

aqui é
bom d+
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A Karacol Outlet está de
volta com promoções
imperdíveis. Venha conferir!!!
Shopping Antônio Dutra
Loja 10 - São Lourenço/MG
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Aqui seu dinheiro
rende muito mais!

Confira estas e muitas outras
ofertas em nossas lojas
OFERTAS VÁLIDAS DE 05 A 12 DE MAIO DE 2014, OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES
Imagens meramente ilustrativas

11 58

2,

34,

29,

Arroz Classe A
UN Tipo 1 - 5kg

80

Edredon Ober
Casal Cores
UN

Carioca
77 Feijão
Atual - 1kg
UN

90
UN

Edredon Ober
Solteiro Cores

3,

Ruffles
39 Batata
100g - Sabores
UN

21,

90

Lençol Casal
Royal Santista
UN 100% Algodão

19,

90

Conjunto Civ
Brasilis Jarra 1,5
UN Litros e 6 Copos

18,

90

Lençol Solteiro
Royal Santista
UN 100% Algodão

12,

89

Bacon
Sadia

14,

98

Travesseiro
Santista Boa Noite
UN 50X70cm

9,

98
UN

Carne seca
Marba Dianteiro
500g

29,

Cobertor Solteiro
Microfibra Coral
UN Ober - Liso e
Estampado

80

10,

98

Lombo Inteiro
Congelado
KG Dicasa

34,

Cobertor Solteiro
Microfibra Coral
UN Ober - Liso e
Estampado

90

16,

99 Patinho Cortado
KG

5,

a granel
99 Salsicha
Perdigão
KG

KG

