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57º BPM comemora
os 241 anos da PMMG

O 57º Batalhão de Polícia Militar – “Batalhão Prevenção”, realizou no dia 07 de junho a Solenidade em comemoração aos 241 anos da Polícia
Militar de Minas Gerais. Mais que um evento oﬁcial, a comemoração do aniversário da PMMG também é um momento para se reconhecer o valor daqueles que dedicaram 30 anos de suas vidas para servir e proteger o povo mineiro. (pág 07)

Comemoração

Vítima de assalto no Centro
Palestra: “A Lei de Tóxicos”
Concurso de Miss Prisional
de São Lourenço (pág 06)
na Faculdade Victor Hugo (pág 07)
em Belo Horizonte (pág 03)
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EDITORIAL
jornalismo@portalalternativa.com.br

Para os apaixonados, o Dia
dos Namorados é uma data
para as juras de amor e troca de presentes. Para comerciantes, é uma oportunidade perfeita para aquecer
as vendas e faturar em dobro. Mas nem sempre a celebração foi ligada ao comércio. A festividade tem raízes
históricas na Roma antiga.
Há muitas versões sobre
a origem da data, mas a
mais conhecida é a de São
Valentim. De acordo com
a tradição, o dia 14 de fevereiro, data em que o dia
dos namorados é comemorado em países como os
Estados Unidos, relembra
o aniversário de morte de
São Valentim, mártir cristão que provavelmente viveu durante o século III.
Nesse período, o imperador romano Claudio II
proibiu os casamentos, por
acreditar que os homens
solteiros e sem responsabilidades familiares eram
melhores soldados e se alistariam no exército com mais

Dia dos Namorados

facilidade.
Mesmo contra as ordens
do imperador, o bispo Valentim continuou a celebrar
casamentos em segredo.
Quando a prática foi descoberta, Valentim foi preso
e condenado à morte.
Enquanto estava preso,
os casais jogavam ﬂores e
bilhetes dedicados a Valentim para mostrar que ainda
acreditavam no amor. Na
prisão, se apaixonou pela
ﬁlha cega de um carcereiro
e, milagrosamente, devolveu-lhe a visão.
Antes de morrer, escreveu uma mensagem de
adeus para a amada e assinou “do seu Valentim”,
criando aquilo que se tornaria o primeiro cartão de
dia dos namorados. Valentim foi decapitado em 14
de Fevereiro de 270. Esta
data foi oﬁcializada em vários países como o Dia dos
Namorados.

*A comemoração só passou a ser associada ao amor
romântico na Idade Média,
quando nasceu a tradição
do amor cortesão. A partir
do século XV, a data passou
a ser associada a trocas de
presentes entre os amantes, que expressavam o seu
sentimento através de ﬂores, doces e cartões.
*No Brasil, a comemoração do Dia dos Namorados
ocorre em 12 de junho e é
atribuída ao publicitário
João Dória. Em 1949, uma
loja de departamentos paulista procurou Dória para
aquecer as vendas no mês
de junho, então um dos períodos menos lucrativos para o comércio. O publicitário
sugeriu criar a data para reproduzir o mesmo efeito do
Dia de São Valentim, celebrado em outros países, e
assim incentivar a troca de
presentes entre os “apaixonados”, estimulando as vendas. O publicitário justiﬁcou
Veja mais curiosidades a escolha de 12 de junho por
sobre a famosa data:
anteceder o Dia de Santo An-

tônio (13/06), que tem fama
de casamenteiro.
*Durante a Idade Média,
muitos acreditavam que 14
de fevereiro era o primeiro
dia de acasalamento dos
pássaros. Por isso, os namorados usavam esta ocasião para deixar mensagens
de amor na soleira da porta da amada.
*O dia é hoje muito associado com a troca mútua
de mensagens de amor em
forma de objetos simbólicos como corações e a ﬁgura de um cupido com asas.
*No Japão o Barentain
Dee (Dia de São Valentim)
tem duas comemorações:
a primeira em 14 de fevereiro, quando as mulheres
presenteiam amigos, namorados e aﬁns com chocolates, e a segunda no dia
14 de março, é a vez de eles
retribuírem.
*Calcula-se que um bilhão
de cartões sejam enviados
durante o Dia dos Namorados, perdendo apenas para
as festividades natalinas.

MONS. JONAS ABIB

VERA GANNAM

Reﬂexão

As preocupações
adoecem nosso coração

Em todas as situações, aconteça o que acontecer, apresentemos ao Senhor todas as nossas preocupações. Ao fazermos
isso, não seremos mais atormentados; ao contrário, seremos envolvidos pela paz de Deus.
Preocupar-se é sofrer antes
do tempo. “Pré-ocupar-se” é
ruim, pois nisso vamos perdendo a força.
Não sofra antes do tempo!
Deixamo-nos envolver demais pelas emoções, por isso
as preocupações também nos
envolvem.

A preocupação é como uma
mangueira que está furada, ela
perde a pressão, porque está
vazando água no meio do caminho. Precisamos concentrar
nossas forças para a hora em
que precisarmos usá-las.
A cobra se concentra e, na
hora certa, dá o bote. Você não
quer ser cobra, mas precisa agir
como ela, usar as forças na hora certa.
Deus não quer que o seu coração adoeça, vivendo as coisas antes do tempo e enfraquecendo-se. Ele quer ver o seu
coração saudável, bom.

Maria Nossa Mãe

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

O tempo é breve
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.
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 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, bei-

jar, 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.
Quero esquecer das dietas e
me deleitar no melhor dos remédios: a companhia das pessoas queridas!
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 recomeçar, quero rever
meus conceitos, quero me encontrar e me permitir ser encontrada verdadeiramente.
Aﬁnal, o tempo é breve...

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

O amor de Deus é para todos Batom, tudo!
Existe uma antiga mensagem de um anônimo árabe.
Nela podemos entender o que
signiﬁca o desejo humano do
amor de Deus e como Deus
se antecipa em nos oferecê-lo sempre.
Um homem estava atormentado com o dito “amor de
Deus”. Um dia, enquanto vagava pelas colinas que rodeavam a sua cidade, encontrou
um pastor cuidando de seu
rebanho. Este, vendo-o aﬂito
lhe perguntou: “O que te atormenta, meu amigo?”
Respondeu o peregrino: “Sinto-me imensamente só, triste
e desolado”. O pastor retrucou: “Eu também estou só,
porém não me sinto triste”.
O peregrino lhe disse: “Talvez
seja porque Deus te faça companhia?!” O pastor conﬁrmou:
“Meu amigo, tu adivinhaste!”.
O peregrino lamentou angustiado: “Eu não tenho a companhia de Deus! Não consigo
crer no seu amor misericordioso. Como é possível que Ele me
ame, se estou assim atormentado e sou tão descrente?”.
Então o pastor simples, mas
muito sábio continuou: “Amigo, tu não estás vendo lá em
baixo a nossa cidade? Vês as

casas? Estás vendo as janelas?” O peregrino respondeu:
“Estou vendo tudo, sim! Por
que desvias o assunto?” O
pastor respondeu com toda
a doçura: “Meu querido amigo, eu não desviei o assunto!
Só quero te dizer que não deves nunca te desesperar. O sol
é um só, mas cada janela da
cidade, desde a menor e até
a mais escondida, a cada dia
é beijada pelo sol. Talvez tu
te desesperes porque tens a
tua janela fechada”.
Esta lição simples poderá
nos motivar, também, a uma
postura existencial e comunitária em relação à luz do sol
da misericórdia de Deus que
é eterna, para todos os tempos e todas as pessoas. Nas
muitas indignações que rondam, ressoam em nosso mundo atual evidenciamos claramente que não somos feitos
para a degradação e a decadência, mas para a dignidade
e a libertação, nem para as
trevas e a solidão, mas para
a luz e a fraternidade. Acolhamos com alegria o que nos
é proposto pelo Ano Santo
extraordinário: “Sede misericordiosos como o Pai”!
Trechos de Frei Luiz Turra

O tom do batom é muito importante numa maquiagem e
responsável pelo sucesso da
mesma.
Esta semana trouxe às leitoras as cores que bombarão na
estação mais fria do ano – tons
fortes e marcantes. As cores
vão desde os tons de vermelho
fechado, vermelhos sangue, vinho, marrom e roxo.

Para compor o look com um
batom escuro é preciso ter bom
senso. A maquiagem diz muito
sobre você e sua personalidade. Ela é a sua identidade! Para não errar, sugiro uma pele
muito bem feita, harmonizando
a cor dos olhos e, preferencialmente, suavizando para não
pesar o visual.
Arrase nas cores, chicosa!
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Presidiárias brilham no concurso de
Miss Prisional em Belo Horizonte
Por algumas horas da última
sexta-feira, dia 10 de junho, no
Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto em Belo
Horizonte, os uniformes vermelhos e chinelos de borracha
das presidiárias cederam lugar
a roupas elegantes e sandálias
de salto alto.
Superelegante, com cabelos
tratados, maquiagem, tiara,
brincos e um vestido rosa incrustado de pedrinhas brancas,
Marcela Moreira Gagnani, 26,
venceu o concurso de Miss Prisional 2016, em Minas Gerais.
“Aqui no concurso somos todas vencedoras. Estou muito
feliz”, aﬁrmou Marcela Gagnani, logo após ser escolhida pelo júri. Ela cumpre pena no presídio feminino de São Joaquim
de Bicas (MG), na região metropolitana da capital.
Com 1,74 m de altura, 56 kg,
Marcella é fã da atriz Grazielli
Massafera e seu ﬁlme preferido é o “Diabo Veste Prada”. Natural de Belo Horizonte, seu sonho é a “liberdade”.
“A vitória representa uma força muito grande para acabar
de cumprir a pena e recuperar
a liberdade”, disse a Miss Prisional 2016.
Marcela Gagnani concorreu
com dezenas de candidatas que

enfrentaram as seletivas da terceira edição do certame que
elege a mais bela presidiária
de Minas Gerais entre as 2.970
mulheres presas no Estado. Ela
recebeu pela conquista a produção de um book com dez fotograﬁas e uma bolsa vermelha
do designer Roberto Vascon,
um dos jurados.
A miss Contagem (MG) Ludmila Werneck, presidiu o júri,
que ainda foi composto por
Vascon, pelo radialista Eduardo Costa e pelo conselheiro da
seção nacional da OAB (Ordem
dos Advogados do Brasil) Adil-

DOM ZECA
A notícia é...
maestromartins@yahoo.com.br

Cidadão

O ex prefeito de São Lourenço, Natalicio Tenório Cavalcanti
Freitas Lima, e sua esposa Célia Shiguematsu Cavalcanti Freitas
Lima, receberam no último dia 03, o Título de Cidadão Honorário de São Lourenço, pelos relevantes serviços prestados à comunidade são lourenciana. A cerimônia aconteceu na Câmara
Municipal, contando com um grande número de amigos, familiares e autoridades.

Falecimento

son Rocha. As candidatas foram avaliadas nos quesitos simpatia, postura, corpo, rosto e
desenvoltura.
Com a presença de convidados, imprensa e jurados, o evento contou com lanche farto, música animada, piadas e brincadeiras, no espetáculo comandado pela apresentadora Kayete.
Candidatas do concurso
Miss Prisional MG 2016
em Belo Horizonte
Ouvidas pelo UOL, as candidatas enxergam o evento como
uma forma de melhor sua au-
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CARLOS LOURENÇO
Falando Sério

colunafalandoserio@yahoo.com.br

toestima.
Tamara dos Santos Silva, 25,
desde que foi presa há três anos,
não sabia mais o que era produzir-se e tirar fotograﬁas. “Tudo foi perfeito”, aﬁrmou.
Com o desejo de ser estilista
após a liberdade, Monize do Nascimento, 29, natural de São João
Nepomuceno e detenta da Penitenciária Ariosvaldo Campos
Pires, diz que com o concurso
“brotou um antigo desejo escondido: desﬁlar em um concurso
para mostrar meu sorriso”.
Natural de Campina Grande
(MG), Tatiele Aparecida Silva,
30, cumpre pena na Penitenciária Professor João Pimenta
da Veiga, em Uberlândia e diz
que entrou no concurso para
se sentir mais mulher. Seu sonho é “provar sua inocência”.
“Estou me sentindo ser humano, não sou detenta hoje”,
disse Rayana Karolina, 25, natural de Contagem.
Já Núbia Rayane Fonseca da
Silva, 22, que cumpre pena há
quase quatro anos, viu no concurso uma oportunidade de se
sentir mais valorizada e sonha
“em ganhar a liberdade e fazer
sucesso nas passarelas”.
(Crédito da Matéria;
Uol Noticias)

Falecimento
Aos 96 anos de uma vida bem
vivida, faleceu dia 07 último, o
nosso querido e amado Monsenhor Domingos Prado da Fonseca. Nasceu em Varginha aos 16
de agosto de 1920, ﬁlho de Ana
do Prado Fonseca (Dona Nicota)
e Benedito Romualdo Fonseca.
Teve sua formação acadêmica
no Colégio Afonso Pena, Colégio
Marista, Seminário Nossa Senhora das Dores (Campanha), Seminário Maior São José (Mariana).
Foi admitido às ordens sacras no
dia 06 de dezembro de 1941, ordenado Diácono em 18 de dezembro de 1943 e ordenado presbíteros no dia 3 de dezembro de 1944, na Matriz do Espírito
Santo, em Varginha, por S. Excia. Revma. Dom Inocêncio Engelke, ofm, Bispo da Campanha. Foi Reitor do Seminário Diocesano Nossa Senhora das Dores por 40 anos, Vigário Paroquial em
Campanha por muitos anos. Expandindo os instrumentos intelectuais de que era portador, entregou-se também ao magistério e o exerceu com raro brilho de sua parte e grande proveito
por parte dos alunos em várias disciplinas tanto no Seminário
Diocesano como também na Faculdade de Filosoﬁa de Varginha, onde abrilhantava o corpo docente. Entre as dignidades
eclesiásticas, foi agraciado com o título de Monsenhor, Prelado
Doméstico de Sua Santidade. Em 03 de dezembro de 1994 celebrou o seu jubileu áureo sacerdotal e já se encaminhava para
os 72 anos de sacerdócio. Suplicamos ao Senhor Deus que acolha no céu o nosso Monsenhor Domingos, formador de gerações de sacerdotes, bom pastor zeloso pela Liturgia, homem da
cultura, da literatura, das artes e orador renomado que muito
honrou e digniﬁcou a Diocese da Campanha com a sua vida!

Motoboy e Moto Taxi

É um serviço de utilidade pública que veio para ﬁcar, pois ajuda muito a comunidade. Além de facilitar a vida das pessoas,
esse serviço gera emprego e renda para muita gente. É um serviço indispensável nos dias de hoje. No entanto algumas adequações precisam ser implantadas, para melhorar o serviço.
Temos centenas de pessoas atuando nesse seguimento, mas
ALGUNS estão agindo de forma irresponsável e com isso vão
acabar prejudicando a classe como um todo. Temos visto, alguns destes motoboys e moto taxistas correndo muito, fechando carros, cortando pela direita, cortando em cruzamento e em
pontes, tudo que a legislação proíbe. Infelizmente esses, vão
acabar trazendo má fama para todos. A classe, para não ser
prejudicada deve se unir e cobrar ações do poder público, para
proteger a qualidade de serviço de toda a classe.

Salários atrasados
Muitas pessoas têm
reclamado de atrasos de
salários e do recebimento de salário parcelado
do funcionalismo público municipal. A prefeitura pagou uma parcela
de até R$ 800,00 por
funcionário. Isso não é
justo, porque os funcionários contam com esse
salário, para pagar as suas contas. E diga-se: as
contas não esperam!
Quem vai arcar com as multas e juros, das prestações não pagas, por falta de salário? Não entendo como uma prefeitura que
aumentou a arrecadação em mais de 70 milhões, com a mesma
estrutura, não esta com dinheiro sobrando no caixa! Cadê o dinheiro? Se nessa época que o caixa da prefeitura esta cheio,
não esta havendo dinheiro, imagine depois de setembro que a
arrecadação diminui! A Câmara Municipal precisa colaborar,
mas para isso tem que pedir esclarecimentos e mostrar para a
população aonde esta o dinheiro dos impostos. Isso não pode
continuar sem respostas.

SOS Saúde!
Não sei onde isso vai parar! A UPA mesmo depois da inauguração (?) não vai mais acontecer (será uma unidade da secretaria
de saúde municipal). Médicos do hospital, que recebem da prefeitura, dizem que vão parar por falta de pagamento de salários.
O Centro Viva a Vida esta para parar, por falta de pagamento, por
parte do governo do estado. Falasse que o município recebe do
governo do estado algo por volta de 400 mil/mês para ajudar no
Centro Viva Vida, e que o governo do Pimentel do PT não esta
repassando, por isso o município entrou com uma ação judicial
contra o Estado de Minas, para receber um milhão e meio em
atrasados. Apesar de tudo, o município não pode parar esse atendimento. Pode deixar de calçar ruas, de fazer eventos, ou qualquer outro tipo de gasto, mas não pode deixar a saúde parar, pois
a saúde é primordial para a comunidade.

Garota Chic

Falecimento

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

EXPEDIENTE

Nossas condolências aos familiares de nosso querido Vitinho
Faria, da Banda Faria Samba, falecido dia 02 ultimo. O céu certamente está em festa. Fica aqui nossa eterna gratidão e nossa
grande saudade do amigo que partiu. Descanse em paz Vitinho!!!

Nossos sentimentos aos familiares do músico Isaias Serra,
falecido no último dia 02. Dono de uma voz maravilhosa,
Isaias deixa saudades no coração dos amigos que com ele
conviveu. As noites musicais
de nossa cidade não serão as
mesmas. Vai sempre estar faltando ele. Descanse em paz
grande Isaias!!!!

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra. Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo. Jornalista Responsável: Luciana Dutra
Henriques. Diagramação: Marcio Vinícius Gouveia. Departamento Administrativo: Isabel Cristina de Paula Dutra. Departamento Comercial: Vera
Lucia de Carvalho Dutra e Luciana Dutra. Assessor Jurídico: José Manoel Pereira. Distribuição: Júlio César de Paula Dutra.
Colaboradores: Anderson Joinha, Vera M. Gannam de Castro, Simone Gannam L. Ribeiro, Frei Felipe Gabriel Alves, Heloísa M. D. de Almeida, Filipe
Nacle Gannam, Pedro Jorge de Oliveira Netto, Mariana Dutra, José Celso Garcia, Prof. André, Beto Bacha, Dom Zeca, Mario Henrique Poli de Oliveira,
Monsenhor Jonas Abib, José Luiz Mendes, Padre Bruno César, Dr. Rodrigo C. Santos, Cecília Britto, Débora Centi, Rita Abbud.

A Garota Chic Camila Motta da Alternativa FM participou do
evento de maquiagem de O Boticário, no dia 25 de maio, na cidade de São Lourenço. Camila Motta adorou o evento e teceu
muitos elogios à organização (Ana Lúcia). O evento de O Boticário é o Road Show Maquiagem, com a maquiadora proﬁssional Tatiane Pettená. Foram vários cursos e todos muito concorridos. É um projeto regional, de alta cobertura e alcance, para
toda rede de lojas de O Boticário tendo como principais desaﬁos: o de educar, encantar e envolver o público, com a técnica
de maquiagem.
Circulação: São Lourenço e Região Sul de Minas: Lambari, Jesuânia, Olimpio Noronha, Carmo de Minas, Dom Viçoso,
Cristina, Soledade de Minas, Conceição do Rio Verde, Caxambu, Cambuquira, Baependi, Pouso Alto, Itamonte,
Itanhandu, Passa Quatro.
Redação e Administração: Rua Alzira Candal, 100 - São Lourenço/MG - CEP 37470-000
Telefax: (35) 3332-8484 - E-mail: escritorio@portalalternativa.com.br / jornalismo@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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HOSPITAL FUNDAÇÃO CASA DE CARIDADE DE SÃO LOURENÇO
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C.E.I. S.O.S. CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL SERVICO
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2015

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 69.432,30 (SESSENTA E NOVE
MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS
FOI APRESENTADA.
São Lourenço, 31 de dezembro de 2015
BIANCA APARECIDA RIBEIRO SACRAMENTO
Presidente
CPF: 516.873.646-72
RG: Orgão:
Expedição:

LUCIANO SIMOES
CONTADOR
CPF: 694.286.546-04 CRC: 64650
RG: 4160558 Orgão: PCMG
Expedição: 17/10/2005

Curso Tecnólogo de Estética e Cosmetologia
da Faculdade de São Lourenço
Especialista em beleza associada a saúde e bem-estar. Presta
serviço tanto para homens quanto para mulheres. Aplica produtos cosméticos e emprega técnicas de manipulação e aparelhos
em atividades como limpeza da
pele, depilação, hidratação, massagem para contorno corporal e
bronzeamento artiﬁcial. Pode atuar em consultórios de dermatologia e cirurgia plástica, em parceria com o médico, em tratamentos preventivos ou acompanhamento no período pós-cirúrgico. Nesta última quarta-feira tivemos a participação
da Dra. Mirza Haikal, pós-graduanda, em estética que nos
falou de “Dermocosméticos”, dando uma visão ampla da atuação deste proﬁssional.Os cursos tecnológicos trazem conteúdo de empreendedorismo, mas dão uma boa formação
para quem quer trabalhar diretamente com as técnicas esteticistas. Já estamos caminhando para o segundo semestre
com nossa primeira turma, venha fazer parte dessa história.
Lilian de Oliveira Nunes
Coordenadora do Curso

Um homem foi vítima de assalto
no Centro de São Lourenço na
tarde desta segunda-feira

Segundo informações, ele
seguia com um malote pelo
centro quando foi abordado
por dois homens armados em
uma moto que anunciaram o
assalto. Segundo informações
oficiais ainda existiam mais
dois homens em uma moto

dando cobertura a ação.
Com a movimentação, populares se aglomeraram espantando os bandidos que não
levaram o malote e saíram tomando rumo ignorado.
A Polícia Militar não divulga nenhum tipo de informa-

ção sobre a ação dos bandidos. Não se sabe se existiam
informações privilegiadas sobre os malotes aos autores do
roubo.
A Polícia Militar iniciou está em intenso rastreamento
nas buscas aos suspeitos.
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Palestra: “A Lei de Tóxicos” 57º BPM comemora os
na Faculdade Victor Hugo 241 anos da PMMG

Na última semana, através de
iniciativa da coordenação do
curso de Pedagogia (Prof. Alfredo Carnevalli), realizou-se
no auditório da Faculdade Victor Hugo, a palestra “A lei

11/343/06 (lei de tóxicos) dez
anos: Erros e acertos”, ministrada pelo delegado da polícia
civil, Felipe Piccin Salles de Oliveira. Segundo Prof. Alfredo, o
assunto abordado trouxe os

Edital de Convocação de
Assembleia Geral Ordinária
O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São
Lourenço-MG, convoca todos os sindicalizados e o conselho ﬁscal para a AGO, que se realizará no dia 21 de
Junho de 2016, Rua XV de Novembro, 199, centro, às
18:00hs em primeira chamada com o número estatutário e em segunda chamada às 18:30 hs com qualquer
número de sindicalizados.
Pauta: *Prestação de contas do ano de 2015.
*Outros assuntos

problemas relacionados às drogas na sociedade e no ambiente escolar. Houve participação
efetiva dos presentes, que ﬁzeram questionamentos, enriquecendo o encontro.

O 57º Batalhão de Polícia Militar – “Batalhão Prevenção”,
realizou no dia 07 de junho a
Solenidade em comemoração
aos 241 anos da Polícia Militar
de Minas Gerais.
Mais que um evento oﬁcial,
a comemoração do aniversário
da PMMG também é um momento para se reconhecer o
valor daqueles que dedicaram
30 anos de suas vidas para servir e proteger o povo mineiro.
Desta forma, foi executada a
seguinte programação:
O 57º BPM realizou em sua
sede, às 08:30h, um café em homenagem ao Dia do Pessoal da
Reserva e Reformados. A reunião contou com um grande número de policiais da reserva altiva, bem como com a presença
de diversas autoridades e personalidades do município e região, o que tornou o momento
ainda mais especial.
Na sequência a solenidade
cívico-militar iniciou-se às 10:00h
da manhã e foi realizada na Faculdade São Lourenço tendo
contado com as presenças do
Cel PM Wagner Mutti Tavares
- Comandante da 17ª RPM, Ten
Cel PM Paulo Alex Moreira Silveira - Comandante do 57º BPM,
Ten Cel PM Marcone de Freitas
Cabral - Comandante do 56º
BPM; Ten Cel PM Robison de
Andrade Santos – Comandante
do 59º BPM , Ten Cel PM Eyder
de Souza Lambert – Comandante do 20º BPM, Maj PM Renato Silva, Comandante da 17ª
Cia Ind MAT, 2º Ten EB Luiz Carlos Queiroz – Membro do Conselho Nacional de Oﬁciais da
Reserva, 2º Ten BM Cláudio Pereira Domingos, Comandante
do Corpo de Bombeiros de São
Lourenço, SubTen EB Nilton da
Silva Batista, Comandante do
Tiro de Guerra de São Lourenço e as autoridades civis: Sr.
Waldinei Alves Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de
São Lourenço, Dr. Raphael Ferreira Moreira, Juiz de Direito
da Comarca de Caxambu, além
de diversas outras autoridades
e personalidades de cidades da
área do 57º BPM.
Foi lida a Ordem do Dia da
17ª RPM alusiva ao aniversário
da Polícia Militar e ao Dia do
Militar da Reserva Altiva e Reformados.

A Empresa Kadu Eventos e Promoções
Eireli, Inscrita no CNPJ 04.992.331/000106, com sede a Travessa Princesa Izabel,
sem número, centro, de Carmo de Minas/
MG comunica o extravio do talão série A
de numeração 000101 a 000150.
Kadu Eventos e Promoções Eireli

Em seguida as entidades e
personalidades apoiadoras da
PMMG foram homenageadas
com os títulos de Amigo do 57º
BPM e Colaborador Benemérito. Destacando o extraordinário comprometimento com as
causas da Corporação que estes
agraciados vêm demonstrando,
passando a fazer parte evidente da história da Polícia Militar
em São Lourenço e região.
O diploma de “Amigo do 57º
BPM” é ofertado pelo Comando do 57º BPM, com objetivo
de laurear as personalidades
civis e militares, empresas e
entidades que se sobressaíram
de forma especial como parceiras da Polícia Militar em São
Lourenço e suas frações.
Na sequência, houve a entrega do certiﬁcado de “Gestão e
Qualidade” aos policiais militares da que se destacaram no
exercício de suas atribuições,
cumprindo com esmero as atividades que lhes foram conﬁadas no âmbito da Unidade, acompanhado da outorga do Diploma
de Destaque Proﬁssional da 17ª
RPM aos militares que se destacaram em âmbito regional.
Os militares recém-transferidos para a Reserva Altiva também foram homenageados na
solenidade, ocasião em que o
Cel PM Wagner Mutti Tavares,
Comandante da 17ª RPM, o Ten
Cel PM Paulo Alex Moreira Silveira, Comandante do 57º BPM,
acompanhados do Cb QPR Jandir Côrrea Braga, militar do 57º
BPM mais antigo que estava

presente na solenidade, tendo
a 33 anos atrás passado para
a Reserva, ﬁzeram a entrega de
um certiﬁcado aos militares.
O diploma de “Colaborador
Benemérito da Polícia Militar”
foi concedido pelo Comando
Regional da Corporação e tem
por objetivo distinguir e agraciar pessoas e entidades que
tenham contribuído para o aprimoramento e a eﬁciência dos
trabalhos da Polícia Militar no
cumprimento da sua missão de
preservação da ordem pública
e promoção da paz social.
Neste ano o diploma foi conferido ao Sr. Pedro Domingos
dos Santos, Advogado da área
cível na cidade de São Lourenço, cidadão que muito tem contribuído para o engrandecimento de nosso GPMont.
O ﬁnal da cerimônia de aniversário dos 241 da PMMG foi
marcado pela condecoração
dos policiais militares com a
Medalha de Mérito Militar grau
bronze que marca cada ciclo de
dez anos de bons serviços prestados à Polícia Militar e grau
prata que marca o ciclo de 20
anos de bons serviços prestados à PMMG e à comunidade.
A aposição da medalhas foi
feita pelo Cel PM Wagner Mutti Tavares, paraninfo dos condecorados, que se fez acompanhar do Ten Cel PM Paulo Alex
Moreira Silveira, encerrando logo em seguida as festividades.
Assessoria de Comunicação
Organizacional do 57º BPM
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OFERTAS VÁLIDAS DE 10 A 19 DE JUNHO, OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

29,90
UN

9,

em
98 Achocolatado
Pó Nescau 2.0
UN Sache 800g

12,

Super Ecco
48 Arroz
Tipo 1 - 5kg
UN

1,

Vinho reservado
Concha y Toro
750ml tipos

79

Farinha de trigo Util
UN sem fermento 1 kg

23,

90

2,

99

UN

Vinho Travessia
750ml tipos

3,

Condensado
59 Leite
Mococa

8,

99
UN

20,

90
UN

Filé de Peito de
Frango Congelado
Seara 1 kg

Fralda Descartável
Pampers Supersec
Pacotão - Tamanhos
P 34 / M 30 / G 26 /
XG 22 / XXG 18

UN Lata 395g

15,

98

Paleta Bovina
KG Friboi Reserva

17,

Kit Shampoo e

98 Condicionador
UN Pantene 200ml

Fragrâncias

1,

79
UN

18,

5,

KG

Patinho Friboi
Reserva

Creme Dental Colgate
Total 12 - 90g
UN (Advanced Fresh /
Clean Mint / Whitening)

79

Pão de Forma
Classe A - 450g

Mistura para Bolo
Santa Amália
400g - Sabores

99

UN

2,

19
UN

10,

Batata Frita lisa
Classe A 100g

Higiênico Bob
49 Papel
Neutro Leve 12
UN Pague 11 60 metros

