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Leia entrevista
com Maria Socorro
Pinto, a escritora
Karol Maria (pág 03)
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Reunião discute a segurança
pública em São Lourenço
Todos os poderes constituídos da cidade, sem exceção, estiveram reunidos na noite dessa terça- feira (11/02), no Salão de Convenções do Hotel Central Parque em São Lourenço, para discutir e diagnosticar os pontos essenciais para a atuação harmônica dos poderes em São Lourenço.A proposta é reforçar ainda mais a sensação de segurança aos moradores e turistas que frequentam anossa estância hidromineral. A reunião inédita foi uma iniciativa da Câmara Municipal de São Lourenço, Câmara de Dirigentes Logistas e Associação Comercial e Empresarial de São Lourenço e contou ainda com a participação da imprensa local e empresários. (pág 08)
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Acidente

Acidente com
ambulância deixa
motociclista em
estado grave
No final da manhã desta quinta-feira (13/02), foi registrado mais um
acidente próximo ao bairro da Palmela, na estrada que liga São Lourenço à Carmo de Minas. O acidente aconteceu justamente no trecho
da rodovia que está em obras e passa por recapeamento. (pág 04)

Árvore quebra e
cai sobre rodovia
Uma árvore podre quebrou e
caiu sobre a rodovia BR- 354(que
liga São Lourenço a Pouso Alto),
altura do Km 723 e interditou a passagem de veículos no trecho.O incidente aconteceu por volta das
05:00 hs da madrugada de segunda- feira (10/02). (pág 08)

Você pode produzir
sua própria energia

(pág 09)

dutrasom@dutrasom.com.br

Juiz divulga portaria que disciplina a participação de crianças e
adolescentes no carnaval 2014 (pág 06)

(35) 9983-1054 Oi

Horário de Verão
termina domingo
A 43ª edição do Horário de Verão
termina à zero hora do próximo domingo (16/2), quando os relógios das
regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste
devem ser atrasados... (pág 04)
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EDITORIAL
A prisão do jovem que acendeu o rojão que causou a morte do cinegrafista Santiago
Andrade escancara a delinquência e a irresponsabilidade de indivíduos que se valem de manifestações populares para agredir, depredar
e cometer todo tipo de transgressão. Amedrontado pela
repercussão do episódio, o
auxiliar de serviços gerais
procura passar a imagem de
vítima e alega que foi apenas um acidente. Não foi. Foi
um crime. E esse jovem aparentemente ingênuo, mas já
com passagens pela polícia
e com envolvimento com drogas, assim como tantos outros que se valem da violência para buscar um protagonismo que não conseguem
obter de outra forma, tem
que ser julgado pelo seu delito e confrontado com os danos causados por sua atitude insensata.
O deplorável acontecimento não deve ser utilizado como pretexto para desclassificar manifestações legítimas
e democráticas. Mas deve,
sim, marcar uma virada da
sociedade brasileira em relação à tolerância aos vândalos, saqueadores, depredadores e incendiários que
se disfarçam de manifestantes para levar a cabo seus
maus propósitos.

Não nos representam!

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

Viva as regras

Definitivamente, esses delinquentes não nos representam. Não representam as pessoas decentes deste país. Não
representam os próprios movimentos sociais que lutam
por causas justas. Não representam os manifestantes bem-intencionados. Não representam o estágio democrático alcançado pelo país. São
inimigos da liberdade, da ordem pública e da vida. O Brasil não pode mais continuar
transigindo com sabotadores
da democracia, sejam eles jovens inconsequentes, militantes políticos radicais ou cor-

ESPAÇO LIVRE
Desaceleração do consumo
das famílias afeta comércio
O crescimento menor do
consumo das famílias em
2013 foi responsável pela menor alta das vendas no varejo no país em 10 anos: 4,3%
em relação a 2012. Naquele ano as vendas no varejo
fecharam com um aumento
de 8,4% em comparação com
o ano anterior.
Aleciana Gusmão, técnica
da Coordenação de Serviços
e Comércio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que apresentou nesta quinta-feira (13) os
resultados da Pesquisa Mensal de Comércio, citou nota
do Banco Central admitindo
“o menor ritmo de crescimento de expansão do crédito em 2013” a partir da elevação dos juros em abril.
O fraco desempenho do
varejo pode ser explicado pela perda de posição dos resultados de hiper e supermercados, crescimento de
1,9% em 2013 - representando 22,6% na formação do índice, o segundo maior impacto - quando em 2012 a
alta foi de 8,5%.
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Segundo Aleciana, a inflação dos alimentos em 2013
foi de 7,7%,menor que a de
2012, que bateu 10%, mas a
massa salarial em 2103 cresceu em ritmo inferior ao ano
anterior.
O maior responsável pelo
crescimento de 4,3% do varejo no país foi o segmento
qualificado pelo IBGE como
“outros artigos de uso pessoal doméstico”, representado em 48% pelas atividades de lojas de departamentos. Segundo a técnica, o desempenho do ramo “vem
crescendo continuamente
desde 2012”.
Por dois anos seguidos, o
segmento de computadores
registrou deflação - em 2011
(-9,3%) e em 2012 (-5,2%).
Em 2013, as altas do câmbio
impactaram o setor, que fechou o ano com uma inflação de 6,3%.
Com isso, o ramo de equipamentos e material par escritório, informática e comunicação teve o maior recuo
em dezembro de 2013, comparado com novembro: -12,6%.

ruptos de qualquer idade.
Como tratá-los? Evidentemente que o primeiro caminho deve ser sempre o do
diálogo e da prevenção. É
melhor evitar do que punir.
Porém, aqueles que só conhecem a linguagem da violência têm que ser contidos
pelas forças policiais e retirados de circulação, para serem julgados por seus delitos. Diante do clima de verdadeiro terrorismo gerado
por algumas manifestações,
cabe ao Congresso examinar
com cuidado todas as propostas de agravamento de

penas para os crimes de vandalismo e depredação. Punições mais severas costumam ter efeito dissuasório,
mas os legisladores brasileiros não podem cair em armadilhas totalitárias.
O país precisa encontrar
uma fórmula que lhe permita conviver com movimentos
sociais e manifestações democráticas, mas não pode
permitir que oportunistas
mascarados e criminosos continuem abusando da tolerância do Estado _ independentemente das bandeiras e causas que alegam defender.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

MENSAGEM DE
NOSSA SENHORA
Queridos filhos: Também hoje, Eu os convido à oração. Que
possa ser diário o seu contato com a oração. A oração opera milagres em vocês e por
meio de vocês. Portanto, filhinhos, que a oração possa ser
(motivo de) alegria para vocês. Assim sendo, seu relacionamento com a vida será mais
profundo e mais aberto e poderão compreender que a vida é um dom de Deus para cada um. Obrigada, por terem
correspondido ao meu apelo.
(25-09-13)
MENSAGEM
DE REFLEXÃO
Só podemos ter contato com
o Céu, por meio da oração. Falar com Deus é a mais sublime das orações. Falar com a
Santíssima Mãe de Deus é a
mais conveniente das orações,
pois que a Virgem Maria, além
de ser uma intercessora poderosa, é, também, a medianeira de todas as graças, quer dizer, por seu intermédio, seu Filho Jesus concede-nos os bens
materiais e espirituais de que
precisamos se forem para o
nosso próprio bem ou das pessoas por quem intercedemos.
Em quase todas as suas men-

sagens, vindas de Medjugorje, a Rainha da Paz, convida-nos
à oração e, certa vez, uma mensagem sua se resumiu numa
única palavra: “Rezem, Rezem,
Rezem”, repetida três vezes. Nada mais disse e com essa palavra muitos fiéis, devotos de Nossa Senhora, acharam que Ela
estava encerrando suas aparições. Felizmente, não era esse
o seu propósito...
A oração opera milagres,
mas nem todas elas obtêm os
prodígios esperados. Não temos como justificar por que
isso acontece. Para uns os milagres acontecem, para outros,
não. Temos lido autores espirituais que afirmam, com convicção, que Deus tem seus motivos para atender, ou não os
pedidos de seus filhos. Muitas súplicas são de natureza
material: emprego, casamento, promoção, cura de doenças, aquisição de bens, moradia, etc. Poucas orações se elevam ao Céu com o propósito
de conversão pessoal, de crescimento espiritual, caridade
verdadeira, amor e serviço ao
próximo. Por isso, Jesus declarou: “muitos me honram
com os lábios, mas seu coração está distante de mim”.
Fonte: informativo Rainha
da paz

De uns tempos pra cá, temos percebido uma verdadeira aversão, ainda que disfarçada, em relação a aceitar as regras que nos são impostas, em todos os setores
da sociedade.
Desde os pequeninos_que
ao menos em tese deveriam ser mais maleáveis_
até os mais velhos, de um
modo geral_ todos tentam
se esquivar e parecem incomodados diante de normas
e padrões a serem seguidos.
Para viver em conjunto_pois
somos sociáveis por natureza_ precisamos não só seguir as regras mas também compreender o quanto elas são importantes em
nossa vida.Seja em casa, no
trabalho, no lazer, na prática de uma religião, na participação em um determinado grupo, associação ou movimento, tendemos, apesar
de aparentemente inseridos num contexto, a fazer
nossas próprias regras, aceitando o que gostamos e negando ou simplesmente ignorando o que não nos convém.Assim, assistimos crianças que crescem achando que

são as donas do mundo sem
nenhuma espécie de limites...
estudantes que desrespeitam
seus professores...funcionários que tratam os patrões como meros colegas de trabalho...gente que se afirma religioso mas cria a sua própria
religião, como se fosse possível “personalizar”.As pessoas que vivem a vida em seu
sentido pleno são aquelas
que têm ciência de é preciso
saber viver, ou seja...sabem
que todo caminho que se propõe a seguir envolve um direito e paralelamente a ele
também um dever. É fácil exigir o que nos cabe sem cumprir nossas obrigações. É moleza ficar com a parte quenos
agrada enquanto deletamos
as normas com as quais
não concordamos. É simples
dizer que está integrado, quando se cria suas próprias normas, individualizando o que
é coletivo.Regras são necessárias para nos educar, nos
mostrar até onde podemos
ir, nos levar a crer quando é
tempo de parar. Essa é a beleza e a grandeza de nossa existência. Viva as regras, literalmente...

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Eucaristia: precisamos
valorizar esse tesouro

Temos o privilégio de receber Jesus na Eucaristia,
e precisamos valorizar esse tesouro. Os primeiros
cristão celebravam a Eucaristia até mesmo nos tempos difíceis de perseguição.
Faziam isso de forma clandestina, às escondidas. Algumas vezes, ela era também levada àqueles que não
podiam estar na Missa, porque se encontravam longe,
não tinham como chegar ou
estavam na prisão, à espera do martírio.
Hoje, temos muitos Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística que le-

vam Jesus aos hospitais e asilos, ao encontro com as pessoas impossibilitadas de sair
de casa. O Senhor quer chegar a todos, sem exceção.
É preciso responder o convite de Jesus em cada Eucaristia: “Eis que estou à porta e bato; se alguém ouvir
minha voz e abrir a porta, eu
entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele
e ele comigo”.
É preciso reanimar o nosso zelo pela Eucaristia, arrepender-se e voltar-se com ardor, com fé e com gratidão
ao tesouro que nos foi dado.
Deus o abençoe!

VENDE-SE

Uma Moto CG 125,
ano 2010 com Side Car.
Documento / Carga
Tratar no Tel.:
(35) 9983-1054 com Vera
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ENTREVISTA Maria Socorro Pinto
Escritora Karol Maria

cos e funcionários. Descobri
que os remédios tratam, mais
o amor é que cura, o carinho
e dedicação da dra. Maristela, enfim...O sorriso de cada
um, que mesmo com os seus
salários atrasados não esmorecem, enfim nota 1000 para o Hospital São Lourenço.

Leia a emocionante entrevista da escritora e compositora Maria Socorro Pinto
(Karol Maria).Ela fez questão
de nos relatar fatos sobre o
Hospital de São Lourenço e
sobre os taxistas desta cidade e que para ela, são importantíssimos e devem ser
divulgados. Nos momentos
de dificuldade a escritora encontrou inspiração para homenagear os taxistas da cidade. Alguns dias atrás a escritora foi submetida a uma
internação no Hospital de São
Lourenço e relata uma experiência ainda não vivida.Foram doze dias de tratamento e doze dias de aprendizagem espiritual e material.
Quais são os fatos que
você relata sobre o Hospital de São Lourenço e a experiência vivida?
O que muito me sensibilizou foi o amor e dedicação
de toda a equipe de médi-

Qual experiência vivida que você relata?
Eu aprendi a amar mais o
meu próximo e perdoar, pois
tinha dificuldade para isso,
porque ninguém pode sentir
prazer com o sofrimento alheio,
mesmo por aqueles que mais
nos prejudicou. Aprendi que
devemos de viver o hoje como se fosse o último dia, sei
que isto é difícil por que nunca estamos preparados para
morrer e só sabemos que não
somos nada quando nos deparamos em um leito de hospital na expectativa de vida
ou morte, com medo e ansiedade, porque sempre temos alguma coisa para terminar aqui na terra, um sonho, uma esperança, a família que ainda precisa da gente. Eu nasci de novo, não só
materialmente, mas como
também espiritualmente, essa foi a maior experiência que
tive em toda a minha vida e
gostaria de dizer obrigado a
todos estes médicos desta linda cidade que agem sobre a
luz divina. Obrigado aos meus
vizinhos a Fátima e Alex que
me socorreram.
Qual o outro fato a

nos relatar sobre os motoristas de Taxi desta cidade?
Alguns dias atrás passando pelo calçadão um motorista me chamou, o Adalberto, ele me indagou: A senhora escreve tantas coisas e das
tantas entrevistas, ainda não
falou sobre nós taxistas, estamos esperando por isso, nós
gostaríamos muito que a senhora fizesse uma poesia para nós.E como de fato eles merecem, são nossos amigos e
companheiros no qual cito o
nome de alguns que tem me
servido muito: João Ferrer, este homem me ajudou muito
e nunca me esqueci disto, sua
paciência é uma grande virtude, obrigada João. Senhor
Palma, outra grande pessoa
que me ajudou a buscar minha mãe em um asilo no Rio
de Janeiro, sendo tratada e
curada pelodr. Dirceu. O motorista Cláudio, que esta sempre me levando para a Editora Novo Mundo, senhor Nilson, Guilherme Carioca e o Geninho do ponto da Padaria
Santo Antônio.Enfim, a todos
os outros não mencionados
aqui. Faço uma pausa para
agradecer todos aqueles que
têm me feito feliz por estar
aqui realizando meu sonho,
mesmo no tardio da vida, agradeço o sorriso de cada um e
o amor que tem sustentado
a minha vida,tendo uma grande surpresa, eu não tinha conhecimento do valor que esta cidade tem me dado, pois
é através da dor que descobri o amor e o carinho. Co-

mo eu prometi aos motoristas, falo deles em forma poética e espero que gostem.
Poesia para os taxistas da
cidade de São Lourenço:
Amigos motoristas
Quero ser tua poetiza,
Falar do teu sorriso,
Das tuas mãos divinas
Pelas estradas a nos
Guiar, assim como o sol a
Brilhar, assim como as
Estrelas a piscarem ou com
As gotas do orvalho da
Madrugada e com a chuva a
Jorrar, nada pode te parar.
Tua mente guerrilheira
Atravessam as fronteiras das
Estradas a guiar seguindo sem
Parar para ao destino chegar.
Teus olhos não podem fechar
Para frente sempre a olhar
continuando
A rodar envolvido com a neblina
A bailar com os ecos a te
Chamarem.
Tua vida se mistura com a
Historia desta cidade cheia de
Charme e encanto que esta
sempre
A tua procura solicitando a tua
Presença em qualquer momento e
Precisando da tua assistência
Precisando da presença dos
amigos
Guerreiros.
Autora: Maria Socorro Pinto (Karol Maria)
Atenção:Conheçatodaahistória da artista através do Youtube: Karol Maria Biografia.

Volta às aulas na Faculdade Victor Hugo 2014!!

A Faculdade Victor Hugo
recomeçou seu ano letivo
com uma reunião pedagógica para seu corpo docente
no último dia 01.

Na oportunidade além das
diretrizes para o semestre,
os professores refletiram e
debateram sobre o tema “A
DIALÉTICA E O DESAFIO DA

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

EXPEDIENTE

MERCADO DE CARNES BRASÍLIA LTDA,
CNPJ 22.001.788/0003-55, por determinação do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, torna-se público que obteve Licença de Operação em Caráter Corretivo, processo nº 00095/2003/001/2007,
para a atividade de Abate de Animais de
Médio e Grande Porte, situada à via Silvestre Ferraz, 738, Bairro Porto Alegre, município de São Lourenço, MG, CEP 37470-000.

EDUCAÇÃO”, sob a Coordenação do Prof. Plínio F. Toledo (doutorando em Teoria
Literária) pela UFRJ
Em seguida foi oferecido

um delicioso almoço no Hotel Alzira, onde os professores e suas respectivas famílias puderam se confraternizar!

MERCADO DE CARNES BRASÍLIA LTDA,
CNPJ 22.001.788/0003-55, por determinação do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, torna-se público que solicitou Revalidação da Licença de Operação, processo nº 00095/2003, para a atividade de Abate de Animais de Médio e
Grande Porte, situada à Via Silvestre Ferraz, 738, Bairro Porto Alegre, município
de São Lourenço, MG, CEP 37470-000.

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo, Jornalista Responsável: Luciana Dutra
Valério, Departamento Administrativo: Flávio Augusto de Paula Dutra, Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra, Assessor Jurídico:
Leandro Scatolino de Souza.
Colaboradores: Vera M. Gannam de Castro, Hilda Pinelli, Simone Gannam L. Ribeiro, Izidoro Sant`Angelo Filho, Frei Felipe Gabriel Alves,
Heloísa M. D. de Almeida, Filipe Nacle Gannam, Pedro Jorge de Oliveira Netto, Mariana Dutra, José Celso Garcia, Prof. André, Beto Bacha,
Dom Zeca, Mario Henrique Poli de Oliveira.
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Pe. BRUNO CÉSAR DIAS GRACIANO

Paróquia
em Ação
padrebrunocesar@yahoo.com.br

Compreendendo o
processo de nulidade
matrimonial (1)
No último dia 12, recebemos na Paróquia de São Lourenço Mártir, a visita do bispo auxiliar da Arquidiocese
de Aparecida, Dom Darci José Nicioli, que diante da matriz repleta de fiéis, realizou
uma maravilhosa reflexão
sobre os casais em segunda união e os modos como
a Igreja deve agir para acolhê-los e inserí-los em sua
dinâmica.
Pensei que seria interessante aprofundar um dos
temas abordados por Dom
Darci, a nulidade matrimonial, algo cada vez mais frequentemente falado, bem
acolhido por muitas pessoas como uma graça, mas
não bem interpretado pela maioria dos fiéis, que não
compreendem o quede fato aconteceu.
Tal incompreensão tem como ponto de partida uma
grave confusão entre os termos nulidade e anulação. Por
anulação, entende-se o ato
de destruir ou declarar ineficaz algo que existiu de fato, enquanto o termo nulidade, juridicamente falando, remete a algo que jamais
existiu, por isso, nulo, por
não conter, em si, os elementos necessários para a sua
validade.
O matrimônio que aconteceu é indissolúvel e isto é
uma verdade de fé, pois o
próprio Jesus assim o manifestou: “o que Deus uniu, o
homem não separe!” (Mc
10,9). Desta forma, conclui-se que o casamento não pode ser anulado, mas declarado nulo, a partir de um processo sério e rigoroso de investigação por parte do Tribunal Eclesiástico, ao dizer
que jamais aconteceu.
Não é porque um casal se
separou e divorciou que imediatamente já se encontram
as chances de dissolução do

vínculo entre ambos, pois isto seria uma espécie de divórcio religioso, o que não
existe. No processo de nulidade analisam-se situações
que se encontram anteriores à celebração matrimonial, que constituem verdadeiros impedimentos para a
realização do sacramento.
Sendo o matrimônio uma
decisão tomada para toda a
vida, faz-se necessário que
os noivos compreendam bem
o que vivenciarão, para que
possam abraçar com fidelidade e esmero todos os compromissos que compõem a
vida matrimonial. Também
a impossibilidade de um consentimento consciente e livre torna nula a celebração.
Na maioria das vezes, matrimônios nulos ocasionam
pouco tempo de convivência ao casal, que tende à separação. Mas, até que se chegue à conclusão de que o casamento não aconteceu, estão os dois ligados e não podem contrair outra união. A
declaração da nulidade permite ao casal buscar um matrimônio válido.
As pessoas que se encontram nesta situação podem
recorrer ao Tribunal Eclesiástico Diocesano, por intermédio do padre da Paróquia
em que reside para iniciar o
Processo ou Causa de Nulidade Matrimonial. Nas próximas edições deste jornal,
realizaremos uma reflexão
sobre o que pode levar um
matrimônio a ser nulo, bem
como os passos necessários
na busca da declaração de
nulidade.
(continuaremos com este
tema no próximo artigo)
OUÇA O PROGRAMA FORMAMOS A IGREJA VIVA, DA
PARÓQUIA DE SÃO LOURENÇO MÁRTIR, SÁBADO, DAS
12:00 ÀS 12:30.

CLASSIFICADOS
ALUGA-SE UMA SALA COMERCIAL NO CENTRO. TRATAR
PELO TELEFONE (35) 8816-2486
ALUGA-SE UMA LOJA COMERCIAL NA FEDERAL. TRATAR
PELO TELEFONE (35) 8816-2486
ALUGA-SE CASA NO CENTRO PARA MORADIA OU FINS
COMERCIAS. TRATAR PELOS TELEFONES: (35) 8816-2486
OU (35) 3331-8524

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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Horário de Verão termina neste domingo Acidente envolvendo ambulância
A 43ª edição do Horário de
Verão termina à zero hora do
próximo domingo (16/2),
quando os relógios das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste devem ser atrasados
em uma hora. Nos 119 dias
de vigência da medida, a Companhia Energética de Minas
Gerais – Cemig verificou, em
sua área de concessão, uma
redução diária da demanda
máxima de 4,0%, o que equivale a 340 MW, valor 6% superior ao ano passado.
Essa energia é suficiente
para atender uma demanda
de ponta de uma cidade de
750 mil habitantes, equivalente à soma das cidades de
Juiz de Fora e Sete Lagoas
(MG). Além disso, com relação ao consumo de energia,
foi obtida uma economia de
0,5%, que representa 35 MWmédios ou cerca de 100.000
MWh, durante todo o período do Horário de Verão. Essa economia é suficiente para abastecer Belo Horizonte
durante oito dias.
De acordo com o engenheiro de planejamento do sistema elétrico Wilson Fernandes Lage, da Cemig, o objetivo do Horário de Verão é
reduzir a demanda de energia no País, principalmente
no horário de pico, que vai
das 18 às 22 horas. Nesse período, a iluminação pública
é ativada e as famílias retornam para casa, aumentando assim o consumo de energia elétrica com a utilização
de eletroeletrônicos, chuveiros e demais aparelhos.
“Para os consumidores residenciais e comerciais, a economia é percebida na me-

deixa motociclista em estado grave

nor utilização da iluminação
artificial. Eles poderiam ter
um consumo de até 5% a mais
na fatura mensal de energia,
caso não houvesse o Horário de Verão”, afirma o engenheiro.
Desde 2008, por meio do
Decreto 6.558, foram fixadas
datas para seu início e término: definiu-se que, todos
os anos, a medida entra em
vigor sempre à zero hora do
terceiro domingo de outubro e se estende ao terceiro
domingo de fevereiro. No ano
em que houver coincidência
entre o domingo previsto para o término do Horário de
Verão e o carnaval, o encerramento ocorre no fim de semana seguinte.
No Brasil
De acordo com avaliações
do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), para o
Horário de Verão 2012/2013
a economia no sistema elétrico interligado brasileiro foi
de 4,5% de redução na demanda máxima ou 2.477 MW,
o que equivale à soma do dobro da carga de Brasília, 75%

da carga de Curitiba e 10%
da carga de Palmas (TO). Essa redução de demanda seria suficiente para abastecer
uma cidade com cinco milhões de habitantes no horário de ponta.
Já a redução do consumo
de energia atingiu 250 MWmédios, correspondentes a
soma de 25% do consumo
mensal de Brasília, 10% de
Curitiba e 2% de Palmas (TO).
Essa redução foi incorporada ao armazenamento dos
reservatórios das hidrelétricas brasileiras, representando uma economia de R$ 200
milhões, se calculados pelo
custo médio de geração térmica. Também nessa avaliação, o ONS divulgou como
benefícios econômicos do
Horário de Verão permitir a
racionalização de investimentos em geração e/ou transmissão para o atendimento
ao aumento de carga do período de verão, evitando o
investimento de construção
de usinas termelétricas a gás
natural, para atender ao horário de ponta, da ordem de
US$ 1,9 bilhão.

No final da manhã desta
quinta-feira (13/02), foi registrado mais um acidente
próximo ao bairro da Palmela, na estrada que liga São
Lourenço à Carmo de Minas.
O acidente aconteceu justamente no trecho da rodovia
que está em obras e passa
por recapeamento.
No local, testemunhas relataram que uma ambulância que vinha sentido São
Lourenço e uma motocicleta Honda Bros, que seguia
sentido Carmo de Minas bateram de frente em uma cur-

va deixando o motociclista
emestado grave.
Ainda de acordo com populares que presenciaram o
acidente, a ambulância não
teria respeitado a sinalização
de PARE de um dos funcionários da empresa que presta serviços na rodovia e que
tinha por orientação bloquear uma ponta da estrada quando a outra já se encontrava
livre para o fluxo de veículos
no trecho, tendo em vista que
o trânsito fluía somente em
meia pista.Foi quando a ambulância seguiu sem respei-

tar a ordem de parada e bateu de frente com a moto.
Uma equipe de resgate do
Corpo de Bombeiros foi acionada e rapidamente compareceu ao local para socorrer
a vítima que estava com fortes dores no corpo e com o
quadro de hemorragia. Ele foi
levado imediatamente para
o Pronto Socorro do Hospital
de São Lourenço para receber os cuidados médicos necessários.As polícias Militar
Rodoviária e Civil,também estiveram no local para tomar
as providências de praxe.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Prefeitura Municipal de São Lourenço

1º Aditamento ao Contrato nº 001/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Tiago Ribeiro. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 03 (três) meses. (a) Deusdete
dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 06/02/2014.

O SAAE e a CONSERBRAS informam à população de
São Lourenço as rotas de coleta de lixo urbano.
SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS
ROTA Nº3 (COLETA VESPERTINA)
Hospital Casa de Caridade São Lourenço; Porção
Coleta diária
Sudeste dos Bairros Serra Azul e Jardim das AcáSEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS
Valedos Pinheiros; Solardos Lagos; Bairro cias; Bairro Vila Nova I e II; Bairro Parque OlímpiSEGUNDA À SÁBADO
Porta do Céu; Bairros Santa MônicaIe II; Bair- co; Vila Carneiro I e II; Residencial Rio Verde I e II;
Bairro Nossa Senhora de Fátima (Federal); Rodoro Lagoa Seca; Rua Batista Luzardo; Recanto Vila Esperança; Loteamento Paraíso.
viária e adjacências; Toda região central da cidade;
das Paineiras; Santa Cecília; São Mateus; SerBairros Serra Azul e Jardim das Acácias; Bela Vista;
TERÇAS, QUINTAS E SÁBADOS
ra Verde l e II; Condomínio Villa Bella; AABB;
Parque das Águas; Pontal da Federal; Vila Dutra.
Jardim das Estâncias; Jardim Nirvana; Jardim
Hospital Casa de Caridade São Lourenço; Bairro
Serrano; Rua Pedro Ribeiro Arantes; Mora- Pedreira; Bairro Casas Populares I e II; Bairro BiROTA Nº4 (COLETA MATUTINA)
das da Serra.
Coleta Semanal
quinha; Conjunto Habitacional Antônio Mendes
(Cohab); Bairro Barreiro; Novo Horizonte CarneiTERÇAS, QUINTAS E SÁBADO
TERÇAS FEIRAS
ro Imóveis; Bairro Estação; Bairro Monte Verde;
São Lourenço Velho; Bairro Carioca; Bairro
Areia Branca, Carvãozinho, Armazém Chagas.
Topomóvel; Vila Pascoal; Aeroporto-Via Ramon;
Canaã I e II; Bairro Porto Alegre; Orebe; Alto
da Boa Vista; Santa Terezinha; Santo Cruzei- Residencial Ferreira de Souza; Residencial Haidar;
ROTA Nº 5 (COLETA AOS DOMINGOS)
Várzea;
Diamont;
Ilha
Antônio
Dutra;
Jardim
Euroro; Cascata; Juliana; Floresta; Loteamento HeAos domingos e feriados haverá coleta diurna
lena; Jardim América; Monte Belo; Residen- pa; Jardim Mirante; Jardim Santa Maria I e II; Jardim São Lourenço; João Carvalho Costa; José Açú- na área central da cidade, nos locais das feiras
cial Carioca.
car; João Paulino; Monte Líbano; Bairro Nossa Se- livres e onde se realizam os diversos eventos
nhora de Lourdes; Nova Estação; São João.
promovidos na cidade;
ROTA Nº2 (COLETA MATUTINA)
ROTA Nº1 (COLETA MATUTINA)

PARA SUGESTÕES, RECLAMAÇÕES E INFORMAÇÕES, LIGUE PARA 3331-4719
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Juiz divulga portaria que disciplina
a participação de crianças e
adolescentes no carnaval 2014
O M.M Juiz de Direito da
Vara Criminal e da Infância
e da Juventude da Comarca de São Lourenço, divulgou na manhã do dia 07/02,
a Portaria 005/ 2014 que
disciplina o ingresso, a permanência e a participação
de crianças e adolescentes
nos bailes e brincadeiras
carnavalescas, blocos e escolas de samba e dá outras
providências.
O Doutor FÁBIO GARCIA
MACEDO FILHO, Juiz de Direito da Vara Criminal e da
Infância e da Juventude da
Comarca de São Lourenço-MG, no uso de suas atribuições legais, especialmente as previstas nos arts.7º,
15 a 18, 70 a 82, 146, 149,
incisos I e II, e, finalmente,
o art.258, todos da Lei n°8.069,
de 13 de Julho de 1.990- Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) -, sem prejuízo de outros dispositivos
legais aplicáveis à matéria
aqui tratada, e tendo em
conta os princípios contidos na citada lei, mormente o dever de “... proteção
integral à criança e ao adolescente” (ECA, art.1º); o
“... dever da família, da comunidade, da sociedade em
geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prio-

BETO BACHA

Giro Esportivo

O TEMPO NÃO PARA

O tempo esta passando depressa demais, para alegria do meu
amigo Danilo Cabelo. Estávamos comemorando o início de 2014 e
já chegou o carnaval, por falar nisso fico na torcida pela Unidos da
Tijuca que leva para a Marquês de Sapucaí no Rio de Janeiro o tema:
“Ayrton Sena do Brasil” com um samba muito bom. Mas voltando
ao tempo, logo em seguida chega a Copa do Mundo aqui no Brasil,
digo isso no sentido de atrair mais e mais garotos na prática do futebol. E como estão os nossos campos aqui em São Lourenço? Começando pelo estádio glorioso em um passado muito distante, o Jaime Sotto Mayor, o popular Esporte, com um gramado em péssimas
condições, vestiários precários e sem local para os torcedores se acomodarem para assistir a um futebol. Esta questão de arquibancadas
é um artigo de luxo em todos os campos possíveis do futebol em São
Lourenço. Quanto ao campo do Santa Helena no bairro do São Lourenço Velho, continuamos alimentando os cachorros no canil, devido a não colocação da rede de proteção atrás do gol da entrada do
campo. Também podemos falar do complemento da grade de acesso ao campo da Sonda, deixando o Ramilho sem cabelos e providenciou rapidinho o banco de reservas para esperar. O campo do Miramar depois da construção dos vestiários esqueceu a canalização de
esgoto e também não avisaram que o campo é para os jogadores e
não aos cavalos. É uma pena para o futebol de São Lourenço que
sempre foi marcante, principalmente em conduzir atletas para outras equipes no cenário nacional. Voltando ao tempo, agora é esperar, quem sabe o glamour e o espírito alegre da Copa do Mundo possa acender a vontade, a criatividade e ao apelo dos amantes do futebol, para que façam o necessário para a prática esportiva.

SELETIVA DO CARNAVAL

ridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à
saúde, ao lazer, à cultura,
à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência
familiar e comunitária” (ECA,
art.4º); o fato de que “nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência,
discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei
qualquer atentado, por ação

ou omissão, aos seus direitos fundamentais” (ECA,
art.5º); e, finalmente, o “...
dever de todos prevenir a
ocorrência de ameaça ou
violação dos direitos da criança e do adolescente” (ECA,
art.70), bem como as peculiaridades locais e a natureza dos espetáculos.
Por prudência e cautela,
como medida de prevenção, precaução e tendo por
escopo a proteção integral

da criança e do adolescente, o M.M. Dr. Fábio Garcia
Macedo Filho divulgou e solicitou publicidade a esta
Portaria, levando-a ao conhecimento de toda a comunidade, divulgando-a
através dos diversos meios
de comunicação existentes
no Município, tais como jornais e emissoras de rádio.
Veja o documento completo no www.saolourencojornal.com.br.

Aconteceu no campo do Verdão no bairro Nossa Senhora de Lourdes, também sem acomodação de arquibancadas a primeira seletiva de futebol de areia de carnaval. A equipe campeã foi o Olaria, que
venceu nos pênaltis após empate na final. Portanto estão automaticamente classificadas desta seletiva para a grande finalíssima durante o carnaval
na Ilha Antônio
Dutra: o Olaria,
Popular, Verdinho e a COHAB.
Teremos outras
seletivas classificatórias em outros bairros de
São Lourenço.
No Carnaval Esportivo na Ilha
além do futebol
de areia poderemos conferir
o vôlei de areia
e o futevôlei.

ÚLTIMAS UNIDADES COM IPI REDUZIDO
CONSULTE MODELOS E CONDIÇÕES COM TAXA ZERO

NOVO UNO VIVACE 1.0 EVO
FLEX 4P 13/14
de

R$ 32.900

por

R$ 28.990

ou entrada + 48x de R$ 465/mês
KIT CELEBRATION 5

R$ 32.990

por

R$ 29.990

agencia2013.com.br

de

ou entrada + 48x de R$ 481/mês
PRÉ-SOM e PINTURA METÁLICA

SIENA EL 1.0 FLEX 4P 13/14
de

R$ 37.900

ou entrada +

por

R$ 32.990

48x de R$ 529/mês

PRÉ-SOM, KIT CELEBRATION 1 e PINTURA METÁLICA

Av. Damião Junqueira de Souza, 1.222 | São Lourenço | (35) 3332-7000
Av. Gabriel Alves Fernandes, 720 | Caxambu | (35) 3341-2211

ÚLTIMAS UNIDADES COM IPI REDUZIDO.

Esclarecimentos ao Consumidor: Novo Uno Vivace 1.0 Evo Flex 4P, ano/mod. 2013/2014 com Kit Celebration 5, a partir de R$ 28.990,00 ou 40% de entrada mais 48 parcelas mensais de R$ 465,00. Novo Palio Attractive 1.0 Evo Flex 4P, ano/mod. 2013/2014 com pintura metálica
+ pré-disposição pra rádio a partir de R$ 29.990,00 ou 40% de entrada mais 48 parcelas mensais de R$ 481,00. Siena EL 1.0 Flex 4P, ano/mod. 2013/2014. Kit Celebration 1 - Pintura metálica + pré-disposição pra rádio a partir de R$ 32.990,00 ou 40% de entrada mais 48 parcelas mensais
de R$ 529,00. Grand Siena Attractive 1.4 Evo Flex 4P, ano/mod. 2013/2014 com KIT EMOTION 1 – ar-condicionado, pré-disposição pra rádio, roda liga leve, a partir de R$ 38.990,00 ou 40% de entrada mais 48 parcelas mensais de R$ 625,00. Seguro Auto válido para São Lourenço e região.
Financiamentos sujeitos a aprovação de crédito Banco FIAT. TC de R$ 580,00 e SPF de 3,80% do valor ﬁnanciados não inclusa na parcela. Promoção válida até 31/01/2014 ou até o término do estoque na concessionaria IDEAL FIAT. Ofertas não válidas ou cumulativas com modalidade de
venda direta da fábrica, taxistas e produtores rurais. Consulte condições. Os veículos FIAT estão em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. Imagens ilustrativas.

Respeite os limites de velocidade.

facebook.com/idealﬁat
idealﬁat.com.br

agencia2013.com.br

NOVO PALIO ATTRACTIVE
1.0 EVO FLEX 4P 13/14

www.saolourencojornal.com.br
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Câmara Municipal de São Lourenço
Proposições da 1ª Reunião Ordinária de 2014

Ver. Agilsander Rodrigues da Silva (Secretário)

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 à Faculdade Victor Hugo
pelo Projeto de Iniciação Científica, coordenado pelos professores: Christiane Ferreira e Plínio Toledo, projeto este que contemplou a referida faculdade com 10 (dez) bolsas para alunos pesquisadores pela FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Minas Gerais. São raras as Instituições de Ensino que
conquistam tal mérito. Recebam, portanto, nosso reconhecimento e nosso agradecimento por alcançarem mais essa meta em
prol do nosso município.
Indicação 6/2014
Agilsander Rodrigues da Silva, Vereador do PSL, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal,
INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura notificar a Escola Estadual Antônio Magalhães Alves (Polivalente) a providenciar a limpeza e a capina, urgente, na área
da mata localizada aos fundos desse estabelecimento de ensino.
A pedido dos moradores das Ruas: Prefeito Bráulio de Vasconcelos e Alameda Coly, pois a mata tem causado grande proliferação
de animais peçonhentos, colocando em risco a segurança dos moradores, principalmente de crianças e idosos. Segue, em anexo,
o abaixo-assinado contendo a solicitação em tela.
Indicação17/2014
Agilsander Rodrigues da Silva, Vereador do PSL, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal,
INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que proceda a reparação no calçamento em toda a extensão da Rua dos Manacás - Bairro Canaã, pois a mesma está em
um estado muito precário, intransitável para veículos e principalmente para os ônibus Circular.
Ver. Evaldo José Ambrósio
Indicação 13/2014
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 Pertinente da Prefeitura que providencie uma vistoria, com urgência, com emissão de
Laudo Técnico na Rua Comendador Costa, em frente ao número
211, beirando o Ribeirão São Lourenço, local este que corre risco de desabamento, apresentando já um afundamento da rua,
bem como uma inclinação na calçada para dentro do rio, como
se estivesse sendo puxado, em decorrência do excesso de veículos de grande porte na localidade.
Indicação 14/2014
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 Pertinente da Prefeitura que proceda a reparação no calçamento no meio da Av. Getúlio Vargas, esquina com a Rua Justino José Goulart, em frente à
Casa de Móveis do “Toninho Chicuta”, pois há um grande buraco
que poderá ocasionar sérios acidentes.
Ver. Fabrício Guedes dos Santos
Indicação 11/2014
Fabrício Guedes dos Santos, Vereador do PSB, vem, mui res-

peitosamente, 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 estudos no sentido de transferir o ponto de ônibus localizado na Rua Dr. Olavo Gomes Pinto, atualmente do lado do Calçadão II para a Loja Bodevan, pois com essa mudança o
ponto de ônibus passará de um local onde é mão-dupla para mão-única, o que ocasionará considerável melhora no trânsito.

Indicação 12/2014
Fabrício Guedes dos Santos, Vereador do PSB, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar
de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura realizar limpeza e capina, urgente, na COHAB do Bairro Nossa
Senhora de Lourdes. A pedido dos moradores, pois o mato alto
tem causado grande proliferação de animais peçonhentos.
Ver. João Bosco de Carvalho (Vice-presidente)
Indicação 10/2014
João Bosco de Carvalho, 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 ao Setor Pertinente da Prefeitura que faça a colocação de 02 (dois) redutores de velocidade na
Av. Damião Junqueira de Souza, sendo um deles próximo à Funerária São Lourenço (entre os n.ºs: 423 a 489) e o outro próximo
da Funerária Santa Clara (entre os n.ºs: 675 e 740). Este Vereador gostaria de ressaltar que essa reivindicação é uma reiteração
da Indicação n.º 332/2013.
Ver. Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro
Indicação 5/2014
Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro, Vereador do PSC, vem,
mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine aos Setores Pertinentes da Prefeitura providenciar a recuperação do calçamento na
Rua José da Silva Neto, próximo ao número 130, bem como promover a melhoria da iluminação pública na referida rua. A pedido dos moradores.
Indicação 16/2014
Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro, Vereador do PSC, vem,
mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S.Ex.ª que determine aos Setores Pertinentes da Prefeitura providenciarem, com urgência, a poda das árvores e entrar em contato com a direção da Cemig no sentido de
promover a melhoria da iluminação pública (com troca de braços
de luz) na Rua Batista Luzardo, do n.º 655 em diante.
Ver. Luiz Cláudio Siqueira (Presidente)
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 às Agências de Correio pela inclusão aos deficientes visuais, adequando as calçadas com
faixas no piso com textura e cor diferenciada, facilitando e orientando o percurso para os deficientes.
Indicação 15/2014
Luiz Cláudio Siqueira, Vereador do DEM, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de
V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICAN-

DO a S. Ex.ª que determine ao Departamento Municipal de Trânsito (SLTRANS) que estude a possibilidade de colocação de 03
(três) faixas em alto relevo no entorno do Paço Municipal (Fórum,
Câmara e Prefeitura) para facilitar e dar segurança aos que praticam sua caminhada ou cooper nesta localidade.
Ver. Ricardo de Mattos
Indicação 3/2014
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 ao Setor Pertinente da Prefeitura providenciar limpeza e capina, urgente, nas seguintes ruas: Bernardo da Veiga, Pedro Cotti, 1º de Abril e Dr. Olavo Gomes Pinto. A
pedido dos moradores.
Indicação 4/2014
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 ao Setor Pertinente da Prefeitura providenciar a recuperação de calçamento em toda a extensão da
Rua Barão do Rio Branco, Bairro Porta do Céu, pois a mesma se
encontra toda danificada, com muitos buracos, podendo ocasionar sérios acidentes.
Ver. Waldinei Alves Ferreira
Moção de Pesar
Os Vereadores, Waldinei Alves Ferreira e Luiz Cláudio Siqueira,
que este subscrevem vêm, 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 Srª. Marina Nobrega
Pereira pelo seu falecimento ocorrido no dia 30 de janeiro p.p..
Professora dedicada, lecionou em São Lourenço tanto pelo Estado, quanto pelo nosso município por mais de 30 (trinta) anos,
sempre voltada para ações em prol do desenvolvimento da Educação. Nossas condolências a toda a sua família.
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 proprietários do Bar e
Choperia Uisque Torium: Sr. Júlio César Moura e Fernanda Ramos
Moura, inaugurado recentemente na Rua Wenceslau Braz, 77 Calçadão. Nossas congratulações e votos de sucesso para este
empreendimento que vem gerar mais empregos à nossa cidade
e trazer maior entretenimento aos nossos munícipes.
Indicação 7/2014
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar
de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura providenciar a construção de bocas de lobo, o mais urgente
possível, na Rua Batista Luzardo, próximo ao n.º 762, pois as chuvas causam um grande transtorno aos moradores.
Indicação 8/2014
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar
de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura notificar a Escola Estadual Antônio Magalhães Alves (Polivalente), para que este estabelecimento de ensino providencie, urgentemente, reparos no passeio, pois o estado em que o passeio se
encontra vem causando vários acidentes aos pedestres.

Proposições da 2ª Reunião Ordinária de 2014

Ver. Agilsander Rodrigues da Silva (Secretário)

Indicação 26/2013
Agilsander Rodrigues da Silva, Vereador do PSL, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal,
INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que proceda a reparação no calçamento da Rua Oscarito,
pois o mesmo está afundando devido ao intenso tráfego de veículos nesta localidade. A pedido dos moradores.
Ver. Evaldo José Ambrósio
Indicação 23/2014
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 aos Setores Pertinentes da Prefeitura que realizem limpeza e capina na área verde atrás da Rua
Caxambu, a partir da esquina sentido Rua Américo Lobo; reparação no calçamento das Ruas: Caxambu, Cambuquira e demais ruas do Bairro Santa Mônica I e II que necessitam de reparos, bem
como capina e limpeza nas referidas ruas. A pedido dos moradores, comerciantes e usuários do Circular São Lourenço.
Indicação 24/2014
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 Pertinente da Prefeitura providenciar, com a máxima urgência, uma manutenção geral
no playground da Praça João Lage (Praça Brasil), tendo em vista
que os brinquedos da referida praça se encontram em péssimo
estado, colocando em risco de acidente as crianças que brincam
nesta área de lazer.
Ver. Fabrício Guedes dos Santos
Indicação 21/2014
Fabrício Guedes dos Santos, Vereador do PSB, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal,

INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que estude a possibilidade de construção de uma quadra
poliesportiva no Bairro da Biquinha, em terreno de propriedade
do município, situado na Rua José Simeão Dutra, em frente aproximadamente ao número 2.226. JUSTIFICATIVA: O Bairro da Biquinha não possui uma área de lazer que incentive crianças e adolescentes à prática de esportes, sendo este um dos melhores caminhos contra as drogas.

mente, 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 Departamento Municipal
de Trânsito (SLTRANS) que faça a colocação de um redutor de
velocidade ou faixa elevada na Av. Dom Pedro II, esquina com
Av. Dr. Getúlio Vargas, devido ao grande tráfego de veículos
automotores e de tração animal, bem como ao abuso de velocidade dos mesmos.

Indicação 22/2014
Fabrício Guedes dos Santos, Vereador do PSB, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal,
INDICANDO a S. Ex.ª que determine à Secretaria Municipal de
Educação que promova estudos no sentido de valorizar as profissionais de nossas creches - as auxiliares de creches - mudando
essa nomenclatura, pois a Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
de 1996 e o Plano Nacional de Educação, de 2001, passaram a
considerar as creches como a primeira etapa da Educação Básica, extinguindo o então caráter assistencialista. Assim, elas também educam. Por este motivo, este Vereador propõe esse estudo, pois essas profissionais de creches merecem que seu trabalho seja valorizado e consequentemente, desempenharão com
mais eficiência e competência o seu serviço.

Indicação 19/2014
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 rever a situação das funcionárias abaixo-relacionadas, do extinto
laboratório da Secretaria Municipal de Saúde: Elizana Maria Junqueira Lopes; Andréia de Carvalho Fernandes Lima; e Andrea Nogueira Souza. JUSTIFICATIVA: Como foi dado o direito de receber
50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento como gratificação
às funcionárias da odontologia – Atendentes de Consultório Dentário (ACD) desta Secretaria Municipal de Saúde, as funcionárias
acima citadas também reivindicam os mesmos direitos, por também terem sido, no passado, prejudicadas da mesma maneira
que as ACDs.

Ver. João Bosco de Carvalho (Vice-presidente)

Ver. Waldinei Alves Ferreira

Indicação 20/2014
João Bosco de Carvalho, 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 aos Setores Pertinentes da Prefeitura roçar, cimentar e colocar 02 (dois) bancos na área em frente à Escola Municipal Manoel Monteiro. Esta indicação vem com
o intuito de proporcionar mais comodidade e conforto às pessoas, em especial aos idosos, que esperam a saída dos alunos na
referida área desse estabelecimento de ensino.

Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com
base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que
seja enviada uma Moção de Parabéns ao Ilustríssimo Senhor Luiz
Roberto Miranda Bacha por assumir a Coordenação da Vigilância
Sanitária de nosso município.

Ver. Ricardo de Mattos
Indicação 18/2014
Ricardo de Mattos, Vereador do PMN, vem, mui respeitosa-

Indicação 25/2014
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar
de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura efetuar estudos da possibilidade de colocar aparelhos de ginástica - Academia ao Ar Livre - no Bairro Santa Mônica, especificamente na Praça do Bairro. A pedido dos moradores.

8

www.saolourencojornal.com.br

cidades

DOMINGO, 16 DE FEVEREIRO DE 2014

Árvore quebra e cai sobre rodovia

Reunião discute a segurança
pública em São Lourenço
Todos os poderes constituídos da cidade, sem exceção, estiveram reunidos na
noite dessa terça- feira (11/02),
no Salão de Convenções do
Hotel Central Parque em São
Lourenço, para discutir e diagnosticar os pontos essenciais
para a atuação harmônica
dos poderes em São Lourenço.A
proposta é reforçar ainda mais
a sensação de segurança aos
moradores e turistas que frequentam anossa estância hidromineral.
A reunião inédita foi uma
iniciativa da Câmara Municipal de São Lourenço, Câmara de Dirigentes Logistas e

Uma árvore podre quebrou
e caiu sobre a rodovia BR354(que liga São Lourenço a
Pouso Alto), altura do Km 723
e interditou a passagem de veículos no trecho.O incidente
aconteceu por volta das 05:00

hs da madrugada de segunda- feira (10/02). Por sorte, nenhum veículo passava pelo local no momento da queda. O
trânsito ficou paralisado até
desobstrução total da pista
que foi providenciada pelo Cor-

Associação Comercial e Empresarial de São Lourenço e
contou ainda com a participação da imprensa local e
empresários.
Diversos temas relacionados à segurança pública foram explanados durante o
encontro, com grande destaque para o tema: menores
infratores.
Fizeram parte da mesa
dos trabalhos, o Promotor
Criminal Dr. Fernando Fagundes; o Juiz da Vara Criminal e da Infância e da juventude da Comarca de São
Lourenço Dr. Fábio Garcia
Macedo filho; o Comandan-

te do 57ºBPM Tenente Coronel Valério, o Presidente
da Câmara Municipal de São
Lourenço Luiz Cláudio Siqueira; a Vice- Prefeita Patrícia
Pereira Lessa; o Delegado
Regional de polícia Civil Dr.
Luciano Belfort; o Diretor
Administrativo da CDL Mariano Gomes e Cláudia Pimentel da Associação Comercial e Empresarial de São
Lourenço.
Ao final do encontro, ficou decidido que duas outras novas reuniões ainda irão
acontecer para dar continuidade aos trabalhos que foram iniciados.

po de Bombeiros de São Lourenço. O CBM precisou usar
uma motosserra e uma máquina carregadeira para concluir o serviço. O trecho foi
totalmente liberado às 09:00hs
da manhã do mesmo dia.

Mulher agride aluna da Escola
Municipal Manoel Monteiro
Uma grande confusão na
saída do turno da manhã da
Escola Municipal Manoel
Monteiro em São Lourenço
no início da tarde de quarta- feira (12/02) acabou na
delegacia e causou revolta
nos pais dos alunos.
De acordo com relatos de
testemunhas, duas garotas
que estudam na Escola Municipal Manoel Monteiro, se
desentenderam por causa de
conversas que tiveram início
em um site de relacionamentos na internet. Foi então que
uma das garotas se sentiu
ofendida e levou a tia no portão da escola no horário da
saída para tirar satisfações e
“resolver o problema” com
a outra garota envolvida na
situação.
Ainda de acordo com relatos das pessoas que presenciaram agressão, uma mulher conhecida como Lucimara (tia da aluna conhecida por
“T”), e que é maior de idade, esperou a aula acabar e
partiu para cima da garota
conhecida por “I”, de 13 anos.
Um vídeo gravado por telefone celular e que está circulando na internet, alcan-

çou mais de 5.000 visualizações em poucas horas. As
imagens mostram a brutalidade com que a garota de
13 anos é jogada no chão e
tem os cabelos puxados pela agressora. A Polícia Militar foi acionada e compareceu no local para tomar as
providências necessárias.
No fechamento desta reportagem, recebemos em
nossa redação, a informação de que a casa de Lucimara (a agressora) foi apedrejada por populares no final da tardedo mesmo dia
da confusão.
Entramos em contato com
o Conselho Tutelar de São

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA
A Diretoria dos 17°/MG GESFA convoca os associados que compõem o Grupo Escoteiro, para Assembleia Extraordinária a ser realizada no dia 22 de
fevereiro, na sede do Grupo Escoteiro São Francisco de Assis. Primeira chamada às 18h00min e segunda chamada às 18h30min, deliberando assim
com qualquer número de presentes. Pauta da Assembleia: Adequação a nova Regra 044 item IV do
POR – Definição do Uso do Uniforme ou Vestuário.
Eduardo de Souza
17º/MG GE São Francisco de Assis
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA
O Presidente do Asilo São Vicente de Paulo no uso de
suas atribuições legais, e conforme manda o estatuto da
entidade, convoca todos os sócios em condições legais de
votar, para comparecem nas dependências do asilo no dia
21 de fevereiro de 2014 às 08h30m em primeira convocação, com a presença de no mínimo 50% (cinquenta por
cento) dos sócios ou em segunda chamada às 09h00min
no mesmo dia com qualquer número presente dos sócios
para eleição de nova diretoria.
JOSE LUIZ DE SOUZA
Presidente do Asilo São Vicente de Paulo

Lourenço, por volta das
22h28min da noite de quarta- feira (12/02), e fomos informados pela coordenadora, que o órgão ainda não
havia sido comunicado da
ocorrência.
Nossa reportagem também entrou em contato com
a direção da escola, que preferiu não comentar o assunto.Na delegacia, a mulher
que é vista nas imagens puxando os cabelos da garota de 13 anos negou as acusações.

EDITAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL PESSOA FÍSICA - EXERCÍCIO DE 2014
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com as Federações Estaduais de
Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril
de 1.971, que dispõe sobre a Contribuição Sindical Rural - CSR, em atendimento ao princípio da publicidade
e ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados
como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas a, b e c do citado
Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical Rural do exercício de 2014, devida por força do que estabelecem o Decreto-lei 1.166/71 e os artigos 578 e seguintes da
CLT, aplicáveis à espécie. O seu recolhimento deverá ser efetuado impreterivelmente até o dia 22 de maio de
2014, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. A falta de recolhimento da Contribuição Sindical Rural até a data de vencimento acima indicada, constituirá o produtor
rural em mora e o sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização monetária previstos no artigo 600
da CLT. As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações do
Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, remetidas,
por via postal, para os endereços indicados nas respectivas Declarações. Em caso de perda, de extravio ou
de não recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá solicitar a emissão da 2ª
via, diretamente, à Federação da Agricultura do Estado onde têm domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da
data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA:
www.canaldoprodutor.com.br. Eventuais impugnações administrativas contra o lançamento e cobrança da
contribuição deverão ser feitas, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da guia, por escrito,
perante a CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830903. O protocolo das impugnações poderá ser realizado pelo contribuinte na sede da CNA ou da Federação
da Agricultura do Estado, podendo ainda, a impugnação ser enviada diretamente à CNA, por correio, no endereço acima mencionado. O sistema sindical rural é composto pela Confederação da Agricultura e Pecuária
do Brasil–CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de
Produtores Rurais. Brasília, 16 de fevereiro de 2014.
Kátia Regina de Abreu - Presidente
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Você pode produzir sua própria energia
Os países com pouca luz
solar mas com tecnologias
avançadas, tais como Alemanha, Estados Unidos,
Japão, China, Itália, etc. já
utilizam energia solar fotovoltaica há mais de 5
anos com resultados comprovadamente satisfatórios, e, cada vez mais os
painéis solares estão presentes nesses países, nos
telhados das residências,
dos galpões industriais, e,
também no reforço de energia das grandes distribuidoras em enormes parques
que geram esta energia.
No Brasil, embora com excelentes níveis de insolação, esta energia ainda não
é aproveitada como deve.
Mas em São Lourenço e
região já é possível contratar a instalação desta energia e se tornar quase independente da rede pública
através da ALBER ENERGIA,
que é representada por Bruno Sarlo Ramos.
Bruno explica que a ALBER ENERGIA é uma empresa que se ocupa de todas as etapas desde o projeto da instalação, importação, instalação e montagem dos painéis, inversores até a conecção do
sistema à rede da CEMIG.
A energia fotovoltaica é

gerada através da captação
da luz solar que é transformada em eletricidade através de painéis compostos
por células fotovoltaicas.
Esta energia, quando gerada por micro geradores,
até o limite de 100KW ou
por mini geradores com

PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA NO REGISTRO DE IMÓVEIS
IMÓVEIS DE MATRÍCULA Nº 3.267, 3.266 e 7.139.
O Sr. Júlio César Círio Nogueira, Oficial Substituto de Registro de Imóveis, da Comarca de
São Lourenço-MG, Serventia situada na Rua Dr. Melo Viana nº. 307, Centro, São Lourenço-MG, FAZ SABER que VETORAZZI & NEGREIROS CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 11.620.900/0001-58, com sede na Alameda das Mantiqueiras, nº 386, Condomínio Moradas da Serra, Vale dos Pinheiros, São Lourenço-MG, requereu a retificação da área dos imóveis de matrículas nº 3.267, 3.266 e 7.139,
deste Registro Imobiliário, de sua propriedade, localizado na Rua Heitor Modesto, s/nº, bairro Vargem, São Lourenço – MG, processado nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei dos Registros Públicos (Lei nº 6.015/73). Devido à falta de anuência expressa na planta e no memorial descritivo do titular dos imóveis confrontantes, estes de cadastro na Prefeitura Municipal de São Lourenço de nº 07.06.444.001, 07.06.422.001, 07.06.383.001, ficam seus titulares, respectivamente, Paulo José Mendes Moreira, qualificação desconhecida, Ana Mônica Costa, qualificação desconhecida, e Maria Auxiliadora Felipe de Almeida, cuja qualificação também é desconhecida, estando todos em local incerto e não sabido, devidamente
NOTIFICADOS do inteiro teor dos trabalhos técnicos que se encontram arquivados neste
serviço registral, podendo, impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O pedido de retificação foi instruído com os documentos enumerados
no artigo 213 da Lei dos Registros Públicos, os quais se encontram disponíveis neste serviço registral imobiliário para exame e conhecimento do interessado. Nos termos do §4° do
artigo 213 da LRP, a falta de impugnação no prazo da notificação resulta na presunção legal
de anuência do confrontante ao pedido de retificação de registro. Portanto, as opções que
a lei confere ao NOTIFICADO são: 1) impugnar fundamentadamente; 2) anuir expressamente; e 3) deixar transcorrer o prazo, aceitando os trabalhos tacitamente. Esclarece-se, finalmente, que eventuais falhas que venham a ser provadas no futuro não impedem novo procedimento retificatório nem vinculam a pessoa que anuiu nos presentes trabalhos, estando resguardados seus direitos reais nos termos da legislação civil, exceto nos casos de usucapião. Decorrido o prazo legal sem impugnações, contado da primeira publicação deste
edital que será publicado três vezes, poderá ser deferida a retificação pretendida. São Lourenço, 13 de fevereiro de 2014. O Oficial Substituto.

capacidade entre 100 e
1000 KW pode ser compensada com a energia fornecida pela CEMIG em conformidade com a Resolução 482 da ANEEL possibilitando, praticamente,
zerar a conta de energia.
Bruno Ramos informa

que o primeiro passo é fazer o levantamento do consumo de energia na residência, ou instalação do
interessado que pode ser
realizado com os dados da
conta de energia, ou relação dos eletrodomésticos,
lâmpadas, bombas elétri-

cas, maquinarias, etc. para determinar a potência
necessária a ser gerada.
A localização do imóvel
também deve ser analisada para avaliar os níveis
de insolação, e se existem
interferências que impedem a incidência da luz solar no imóvel.
Bruno Ramos também
explica que o investimento em energia fotovoltaica é atualmente competitiva com retorno do investimento entre 5 e 7 anos,
com um período de vida
útil de 20 a 25 anos, sem
citar o enorme benefício
ao meio ambiente, sem
emissão de substancias poluentes, sem ruídos e com
custo de manutenção praticamente nulo.
Alguns bancos já oferecem linhas de financiamento para este setor, reduzindo a necessidade de dispêndios iniciais evitando
comprometer o orçamento familiar ou fluxo de caixa das empresas.
Contato: Bruno Sarlo
Ramos, (35) 8802-6259.
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A notícia é...
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Falecimento
“... DE VEZ EM QUANDO, DEUS PRECISA DE PESSOAS BOAS NO CÉU!!!”
Recebemos com muita
tristeza, a noticia do falecimento de Sebastiana
Melo Dias, carinhosamente conhecida por Dona
Taninha, ocorrido dia 06
último. Esposa do saudoso Toninho Piraquê, era
uma pessoa alegre, amiga de todos, irmã, mãe
e avó amorosa, e hoje,
descansa nos braços de
Jesus. Deixamos aqui, nosso abraço de pesar a todos os familiares, rogando a Deus, que console cada coração desta família. Seus filhos Geovane, Marcelo, Paula e
Maria, agradecem a todos pelas orações, e pelo apoio de
solidariedade neste momento de dor e desenlace.

Falecimento

Nosso grande amigo Eduardo Debiasi, partiu no último dia
10. Deixa com sua partida prematura, um grande vazio no coração de familiares e amigos. Que Deus lhe dê o descanso merecido dos justos. Nosso abraço de pesar a todos os familiares, em especial a sua esposa Kellen, e seu filho Juan.

Reunião

Diretores das Unidades Prisionais do Sul de Minas, se reuniram no Hotel Negreiros, em São Lourenço, dia 08 último,
para o ponta pé inicial dos preparativos do III Encontro de Corais Penitenciários do Sul de Minas, que acontecerá em maio
próximo. A Superintendência de Atendimento ao Preso - SAPE, agradece ao Hotel Negreiros, Hotel Imperial e a todas as
pessoas que colaboraram pelo bom êxito da reunião.

Aniversário
Quem completou 23 anos
no último dia 30/01, foi o jovem Jorge Donizetti Júnior,
morador do bairro da Estação. Seus pais, Jorge Donizetti e Dina Maria, lhe desejam muita saúde, alegria e
felicidade na passagem desta data tão especial.

Irresistível mundo da beleza
A fofura desta semana, é
a gatinha Larissa Alves Domingues. Nascida
em
06/09/2012. Filha de Josane Cristina e Marcelo Antônio de Carvalho Domingues.

Make para a copa de 2014

Aniversário
Cumprimentamos e abraçamos nosso amigo Padre
Bruno César Dias Graciano,
Pároco da Paróquia de São
Lourenço Mártir, e colaborador deste semanário, pelo seu aniversário natalício,
comemorado neste dia 15 de
fevereiro. Rogamos a Deus
muitas bençãos para sua vida!!!! Felicidades sempre!!!

Fotografia

Já está pensando no que usar na copa de 2014 para torcer pelo Brasil? Ainda não? Eu já me adiantei e trouxe para vocês várias sugestões de maquiagens nas cores do Brasil para você se inspirar.
Sombra verde, amarela, azul e branca não podem faltar,
sem falar nas opções de máscara para cílios na cor azul como na foto acima que deixou o look com um brilho todo
especial não é mesmo?
Entre as cores da bandeira do Brasil, é possível usar tanto
sombras foscas quanto metalizadas, tudo vai depender da sua
empolgação e personalidade. A elaboração da make fica por
conta da criatividade de cada um. Lembrando sempre que a
pele deve estar limpa, tonificada e hidratada antes de iniciar
a makeup. De extrema importância passar o primer para melhorar o pigmento das sombras. Arrase, chicosa!

Uma das mais belas fotografias que já pude ver. Um jovem são lourenciano, o musicista Rodrigo Souza, fez questão de ir até nosso Campo Santo, e registrar o inicio do
anoitecer com esta bela paisagem. O túmulo da família
João Lage, foi o cenário enriquecedor para este momento.
Parece uma pintura, mais na verdade é uma verdadeira arte fotográfica. Parabéns Rodrigo. Você precisa entrar para
um concurso de fotografias.

Aniversário

Fernando Noronha, comemorando neste dia 16, mais um
aniversário. Desejamos ao amigo, votos de felicidades, e
rogamos a Deus, que lhe conceda vida longa e feliz, cobrindo-o sempre com Suas mais preciosas bençãos. Parabéns!!!

Aniversário

Falecimento

Noticiamos com pesar, o falecimento de José Vilela Nogueira,
ocorrido dia 31 de janeiro último. José Vilela, foi Titular da 1ª
Secretaria Criminal e Execuções
Fiscais, Escrivão Eleitoral e Juíz
de Menores de nossa Comarca.
Locador por um período do antigo Hotel Bela Vista, locutor do
programa “Hora do Angelus” da
Rádio São Lourenço, e do programa “Cartas de Amor” , e
atuou em peça teatral levada em audiência pela mesma
emissora. Seu sepultamento aconteceu em sua cidade natal, Pouso Alto. Deixamos aqui registrado nossos sentimentos a todos os familiares, irmãos, em especial a sua esposa Maria Cândida Nogueira e filhos. Paz a sua alma!!!

Anuncie
aqui!!!
9983-1054
55

DÉBORA CENTI

Bebê da Semana

3332-8484

Dia 23 de janeiro, Matheus
comemorou mais
um aniversário.
Parabéns e seja
feliz. Que Deus
o abençôe! São
os votos do vovô Valdir e da vovó Néia.

www.saolourencojornal.com.br
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Caminhão quebra e prejudica
o trânsito no bairro Federal
No início da tarde desta quinta-feira (13/02),
um caminhão guincho
apresentou problemas
enquanto trafegava pela Avenida Damião Junqueira de Souza e parou
o trânsito nos dois sentidos. Motoristas que passavam pelo local tiveram
que aguardar enquanto
mecânicos tentavam consertar o veículo. Finalmente cerca de 20 minutos depois, o problema
foi solucionado e a pista
foi totalmente liberada.

Acidente com vítima fatal na rodovia
São Lourenço Carmo de Minas
Um acidente automobilístico envolvendo um veículo
VW /Gol, placa GPM- 2536
da cidade de Carmo de Minas deixou uma vítima fatal
e outras três pessoas feridas.
De acordo com o Corpo de
Bombeiros de São Lourenço,
o condutor do veículo perdeu
o controle da direção em uma
curva da BR- 460, saiu da pista e caiu em um barranco de
aproximadamente 30 metros.
No momento em que guarnição do Corpo de Bombeiros
chegou ao local para socorrer

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

- Pretendem se casar:

000501 - DUÍLIO MOTTA BORGES, solteiro, maior, Técnico em Telecomunicações, natural de Belo Horizonte-MG, residência Rua Maria Jose da Costa Souza, 35, São Lourenço-MG, filho de PEDRO
BASILIO VIEIRA BORGES e MARIA DAS GRAÇAS MOTA BORGES; e ANDRÉA UCHÔAS DE PAULA, solteira, maior, do lar, natural de Passa Quatro-MG, residência Rua Maria Jose da Costa Souza, 35, São
Lourenço-MG, filha de JOSE VICENTE DE PAULA e MARIA GENI UCHÔAS DE PAULA;
000500 - LUIZ FELIPE DE ALMEIDA, solteiro, maior, banhista de animais domésticos, natural de São
Lourenço-MG, residência Rua Mario Neves, 15, São Lourenço-MG, filho de LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA e BEATRIZ BRIGIDA DE ALMEIDA; e MONIQUE GONÇALVES CANDIDO, solteira, nascida em 16
de maio de 1996, atendente de creche, natural de São Lourenço-MG, residência Viela João Paulino
Fernandes, 60, São Lourenço-MG, filha de LUIZ CANDIDO e VALDIRENE ANA GONÇALVES CANDIDO;
000502 - JOSÉ ROCHA DOS SANTOS NETO, solteiro, maior, servente de pedreiro, natural de Lagoa da Canoa-AL, residência Rua Ipiranga, 170, São Lourenço-MG, filho de FRANCISCO ROCHA
DOS SANTOS e RITA GONÇALVES DOS SANTOS; e LUCIANA HERMENEGILDA DOS SANTOS, solteira, maior, manicure, natural de São Paulo-SP, residência Rua Lambari, 455, São Lourenço-MG, filha de e DARCI HERMENEGILDA DOS SANTOS;

as vítimas, foi constatado que
no carro estavam quatro pessoas, duas delas estavam do
lado de fora do veículo conscientes, uma vítima estava presa nas ferragens com vida e
a outra já estava em óbito,
também presa às ferragens.
Foi então necessário o uso do
desencarcerador para remover as duas vítimas que estavam presas. Os feridos foram
levados para o Pronto Socorro do Hospital de São Lourenço, medicados e posteriormente liberados.
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CECÍLIA DA SILVA BRITO
Psicologia

A psicologia do futuro
Depois desta terceira força, teríamos uma quarta, ainda “mais
forte”, trans pessoal, centrada no
cosmos e não em necessidades e
nos interesses humanos, identificando-se não somente com o ego,
mas com fatos, situações além da
condição humana. Vitor Frankl,
Stanislav Grof, James Fadiman e
Antony Sutich uniram-se a Maslow, e oficializaram, em 1968, a
Psicologia transpessoal, enfocando o estudo da consciência e o reconhecimento dos significados das
dimensões espirituais da psique.
Esse evento foi anunciado por Antony Sutich, em seu artigo Transpersonal Psychology.
A Psicologia transpessoal surgiu a partir das ideias da psicologia humanista de Maslow, que
acreditava ser importante vivenciar o aspecto transcendente do
ser humano, ou seja, pensar de
forma holística, transcendendo
dualidades como certo, errado,
bem ou mal, passado, presente
e futuro. Gostaria de deixar bem
claro que estas concepções vão
muito além de nossa compreensão, e isto pretendo esclarecer
num próximo artigo. Eckhart Tolle é um autor que nos esclarece
muito bem estas questões em
seu livro “O Despertar de uma
nova consciência”, que recomendo aos nossos leitores.
Maslow declarava que sem o
transcendente ficaríamos doentes, violentos e niilistas, vazios
de esperança e apáticos. Vivenciar o transcendente é reconhecer a divindade em nós e buscar
o que há de melhor em nós e
nos outros. Mas o que seria esta divindade? Neste momento
me proponho a pensar sobre isso e acredito que cada um pode interpretar de acordo com sua

crença, mas com certeza, é inegável que há uma força maior
que nos rege, que rege nosso universo, e que quando acreditamos em algo superior, começamos a entrar numa nova sintonia. Quando ficamos doentes ou
temos algum tipo de perda, seja pessoal, material ou algo de
“ruim” nos acomete, pode ser
um momento de despertar, de
reflexão e de uma nova postura
em relação à vida.
As leis que regem o universo
são baseadas na harmonia, em
sentimentos nobres, em compaixão por todos os seres, na sabedoria, no amor e na ética, mas
os seres humanos buscam outros caminhos que os levam ao
sofrimento e presenciamos isso
nos noticiários praticamente todos os dias. A psicologia do futuro se baseia em fazer um resgate de vários aspectos em nós
mesmos, pois a mudança, primeiramente, se efetiva em nós
e toda transformação se resume em duas palavras: AMOR E
RESPEITO - por nós, por todos
os seres, por nosso planeta. Quando sentimos e vivenciamos isso,
tudo começa a se transformar
em nossas vidas e em nosso entorno. O terapeuta transpessoal está voltado para o acompanhamento do cliente (não dizemos paciente) em sua aprendizagem do tratamento de problemas e de situações à medida que
surgem, em vez de resolver uma
situação particular da vida deste. É o facilitador do processo
de autoconsciência e autocura
do indivíduo. Tudo que vivenciamos tem uma razão divina de ser,
há um aprendizado e precisamos
continuar a viver da melhor maneira possível.

www.saolourencojornal.com.br
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OFERTAS VÁLIDAS DE 14 A 24 DE FEVEREIRO DE 2014, OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

4,

79

1,

Recheado
59 Biscoito
Passatempo
UN Tradicional - 140g

4,

1,

Óleo Esoecial
Liza Milho
900ml

Instantâneo
99 Macarrão
Santa Amália

5,69

Ketchup Heinz
Pet 397g
UN Tradicional / Picante

UN

UN Leve 4 e Pague 3

39

10,

98

UN

UN

Achocolatado
em Pó Nescau
2.0 Pote 400g

Azeite Gallo Puro
Vidro 500ml

10,

UN

1,

4,

48 Café
Classe A 500g
Tradicional / Extra Forte

Classe A
98 Arroz
Tipo 1 - 5kg

UN

88
UN

Leite Longa
Vida Classe A
1lt Integral
Desnatado /
Semi Desnatado

1,

de Tomate
49 Extrato
Bonare

UN Lata 350g

10,

49 Peito Bovino
KG

7,

com Osso
98 Pernil
Congelado
KG Dicasa

7,99

Filezinho Sassami
Congelado Perdigão
UN Bandeja 1kg

11,

99
KG

Presunto Rezende

9,

de Pernil
98 Lingüiça
Congelada Sadia

6,

KG

em Pó
49 Detergente
Omo Multiação
UN 1kg

