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Ex-ministro é transferido
para hospital em São Paulo
Marco Antônio Raupp estava internado desde domingo em Baependi. Ele ﬁcou em estado grave após sofrer acidente na BR-354, em Caxambu. (pág 07)

Acidente

4ª Edição da Corrida
Vice assume após prefeito
ser afastado em Caxambu (pág 05) dos Bombeiros (pág 06)

Beatiﬁcação de Dom
Othon Motta (pág 06)
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EDITORIAL
jornalismo@portalalternativa.com.br

Brasil, terra leviana do jogo. Não
se trata de não legalizar cassinos.
Inúmeros países têm cassinos legalizados e seus povos não são vítimas de tanta podridão.
Entre nós, o azar é inerente à gerência da coisa pública. Sem a natureza aleatória do azar. Somente
nos últimos tempos, a polícia e outros órgãos intervieram nos cassinos. A duras penas, a operação continua. Grupos políticos fortíssimos
atuam para reabrir o cassino oﬁcial.
Dispensar licitação indispensável
é ganhar sem risco. O risco é ser
pego. Os jogadores consideravam,
e ainda o fazem improvável. Jogo
ainda mais lucrativo: dispensar licitação e, depois, aditar contratos.
Tudo à margem da lei. Os cassinos
legalizados têm obrigações legais,
que são cumpridas se não há leniências na ﬁscalização.
Presidencialismo de compromissos é dizer, de jogos. Brasília é nosso imenso antro de jogatinas. Creiam
que, se a Lava Jato acontecesse em
Brasília, já teria deixado de acontecer. Tudo se negocia com o Estado. Estado total e metastasiado, nos
três níveis de poderes.
Certamente, estamos procurando estancar a jogatina. A partir da
República de Curitiba. O desastre
é tão grande que um juiz de primeira instância, em sua singeleza,
simplesmente no exercício de suas
funções, ﬁgurou na Forbes.
O maior problema é que as coisas, aqui, quando não são ruins para o povo, tendem a ser transitórias.
Passado o pico do stress, tudo volta
como antes no quartel de Abrantes.

As melhores ideias para construção de um país digno de viver existem e são apresentadas em profusão, por uma minoria honesta. Todavia, deixa-se passar algum tempo,
para que sumam na poeira das estradas. Há propostas decenárias,
vintenárias, que ainda são apresentadas, por gerações que não as viram e ainda não se desiludiram.
Nas circunstâncias, por que não
ao ﬁm do presidencialismo? Porque
o parlamentarismo torna muito mais
difícil as trambicagens. A onipotência dos governantes é reduzida. O
Primeiro-Ministro tem missão a
cumprir e deve explicações - preferencialmente semanais - às casas
do povo. Ah, estas são antros de
prostituição. Não discordamos. Porém, reforma política que mereça
esse nome também envolve sua reformulação. O “recall” é um instituto de emergência na política brasileira. Idem o voto distrital misto,
com listas da sociedade e, não, das
cúpulas partidárias. A redução dos
partidos a um número razoável não
é antidemocrática. Democracia não
é anarquia. Permitir-se apenas dois
mandatos parlamentares não é destruir coisa alguma, salvo a “categoria” ou a “classe” política, que não
tem categoria nem classe.
O Presidente da República, no
parlamentarismo, tem fortes poderes. Acreditam que não, porque não
governa. Mas poderes maiores do
que o poder de desativar o gabinete dissolver o Parlamento e convocar eleições gerais? Temos, também, cultura política capaz de aperfeiçoar o Parlamentarismo, a cujos
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parâmetros não devemos nenhuma
cega obediência doutrinária. No lugar do Presidente ou de um Rei, a
escolha de um grupo, talvez não superior a cinco, entre várias listas de
nomes submetidas ao voto popular.
Parlamentarismo sem rei, sem
Presidente, Parlamentarismo do
povo; que, como dito, pode enganar-se, mas não há atividade humana sem risco. E os mandatários
sempre têm prazo determinado
para exercer suas funções. Já sofremos durante séculos. É razoável
esperar que acertemos numa próxima escolha.
Todas essas questões podem ser
apresentadas, com a simplicidade
que lhes é inerente, em tempo curto, a um plebiscito do povo brasileiro. Incutiu-se na consciência do
povo brasileiro que plebiscito e
parlamentarismo são coisas ruins.
Ora, existem coisas mais ruins que
os últimos acontecimento? Até
quando vamos suportar? A “classe
política” sente a forte indigestão
de todas essas ideias. Podem significar, e significarão seu fim. É uma
classe que se locupleta, portanto
não há suicidas entre eles. Formaram uma casta, e, como se sabe,
casta são como placas cardíacas:
calcificam-se, sem retorno. Porém,
o domínio das ciências não sofre
do mesmo determinismo da biologia. Em princípio, tudo é preciso
fazer, embora, em princípio, as mudanças importantes são produtos
de embates graves.
O povo brasileiro foi às ruas. E
isso, salvo o verniz dos discursos
parlamentares, não mudou a cabe-

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Irresistível mundo da beleza

Dicas para não daniﬁcar o
cabelo durante o treino!

Se você é uma “ratinha” de academia sabe que treinar necessita de
muito esforço e suor não é mesmo? Para manter o corpo em dia e a
silhueta enxuta é preciso muita força de vontade , sabemos também
que é muito difícil deixar os cabelos bonitos principalmente quando
se treina todos os dias , devido o suor excessivo. Preste bastante atenção nas dicas que separei abaixo e coloque-as em prática!
1 – PRENDA O CABELO COM CUIDADO!
Se você vai malhar, praticar aquela corrida ou seja qualquer outra
atividade física então prenda os cabelos da maneira certa. Prender os
ﬁos durante a atividade física é fundamental. Isto não só facilita a execução dos exercícios, como protege-os do contato com o suor – ele
contém sal, que pode daniﬁcar o cabelo. Além disso, prender os cabelos evita que os ﬁos enganchem em alguma divisão ou dobra dos aparelhos de musculação. Quando for prender o cabelo escolhe por um
modelo de elástico forrado com tecido, que evita que os ﬁos se quebrem. Outra dica importante, é mudar o penteado com frequência
para não quebrar os ﬁos. Aposte no bom e velho rabo de cavalo ou em
clássico coque frouxo. Agora se você tem franja, use uma faixa de cabelo para que o cabelo não entre em contato com o suor.
2 – INVISTA NOS PRODUTOS COM PROTEÇÃO SOLAR
Se você é daquelas que adora uma caminhada ou uma boa corridinha, isto é ;pratica esportes ao ar livre então deve investir em produtos com protetor solar na pele. e também nas madeixas, atualmente
existem linhas ótimas com protetor solar destinados a proteger os ﬁos
dos danos dos raios solares. Escolha um bom leave-in que contenha
protetor e faça a sua atividade física sem daniﬁcar os cabelos.
3- SUOU? ENTÃO LAVE OS CABELOS
Se você é daquelas que transpira e muito e ﬁca com os cabelos ensopados de suor logo após o treino seja ele qual for então não tenha
medo de lavar os ﬁos assim que chegar em casa. Escolha produtos mais
suaves porém é essencial remover o suor do cabelo pois ele acaba ressecando as madeixas devido o suor seco deixar uma camada de sal nos
ﬁos e no couro cabeludo, fazendo com que o cabelo ﬁque extremamente ressecado e frisado.
4 – NUTRIÇÃO E HIDRATAÇÃO COM FREQUÊNCIA!
Para ter cabelos bonitos e saudáveis é preciso nutrir e hidratar os
ﬁos com frequência.

ça de quem quer conservar poderes
e privilégios. Talvez as melhores
consciências do povo tenham acabado em campos opostos, em falso
debate, considerados nossas necessidades. O impeachment era indispensável, visto que os últimos governos do Partido dos Trabalhadores nos levariam a um poço obscuro e sem volta, se esse partido permanecesse no poder.
O governo provisório só terá méritos se, além de repor, ainda que
em parte, a economia política e as
finanças públicas no eixo, preparar
essas providências de forma de
exercício do poder durante o tempo que lhe resta. Começaríamos o
novo período governamental sob
novas e salutares regras, compatíveis com a vontade popular. Sabemos que tudo farão para não as
implementarem, mentirão e divulgarão demagogias. É o destino de
um país que não tem patriotas no
número que seria necessário; tem
puros e simples estelionatários da
coisa pública.
Por isso tudo é que percebemos
o cinismo desses delinquentes quando se opõem, por exemplo, à legalização dos bingos, porque traria por
arrastamento o crime organizado,
como se esse, em nossas terras, já
não fosse um dos maiores do mundo. Não é primordial legalizar jogos,
mas, se assim é, que não tenhamos
cassinos de nenhuma espécie, sobretudo em pleno funcionamento
nas entranhas de um Estado, pomposamente denominado pela Constituição Federal de Estado Democrático de Direito.

Refúgio no Coração
Imaculado de Maria
Se você, prezado irmão
e prezada irmã, quiser conhecer e vivenciar a experiência da consagração a
Nossa Senhora, que se oferece para proteger e encaminhar os seus devotos,
faça a Consagração abaixo
ou outra, se preferir, e logo senti rá os resultados.
Mãe Santí ssima:
Revisto-me de vosso Coração Imaculado. Nele me
refugio e dele não sairei
nunca mais, enquanto durar minha vida. Peço-vos
me concedais esta graça,
Senhora minha, e não permitais que, com o passar
do tempo, eu me esqueça
desse propósito e dessa
minha vontade irrevogável. Abrigado, pois, no vosso Coração Imaculado e
Santí ssimo, quero obter
vossa fortaleza para colocar-me inteiramente a vosso serviço, como escravo,
pronto a atender aos vos-

sos mínimos desejos. Entro para o vosso Coração,
minha Mãe, completamente desapegado das coisas
e das criaturas que poderiam ser ilusoriamente o
meu apoio. Somente em
vós e em Vosso Filho Jesus eu quero conﬁ ar e
entregar-vos e meu corpo
e minha alma, o meu entendimento e todas as faculdades que meu ser possui. Tomai posse de mim,
querida Mãe, e eu, como
prosperidade vossa, recuso-me a decidir por mim
mesmo o que devo pensar,
falar, fazer, escrever, calar.
Só quero a glória de Deus
e a vossa e, por isso, disponde de mim a vosso bel
prazer. Uma coisa só vos
peço Mãe: tirai-me a liberdade de ofender a Deus e
a vós, e que eu viva cada
momento de minha vida,
para vos dar prazer e alegrar vosso Coração e o de
Vosso Filho Jesus.

Querido Diário
Alguém se lembra desta expressão que hoje soa apenas
como doce lembrança de um
tempo onde as pessoas preservavam sua intimidade?
Recordo-me, com um certo
pesar e saudosismo, do quão
era importante dividir com meu
diário meus sentimentos, alegrias, tristezas, frustrações! Como era gostoso abrir aquele
“caderno”, expôr o que se passava em meus dias e depois
trancá-lo “ a sete chaves”. O diário era o resumo de nossa vida, uma mistura de nossa mente e de nosso coração e o que
ele continha deveria ser preservado, como se preserva um
tesouro. Ai de quem violasse
nosso diário!
Hoje, anos depois, com o advento das redes sociais, ﬁco a
me perguntar por onde anda
“essa tal privacidade” que vivia
envolta nos diários do passado.
No presente, a maioria das pessoas se “desnuda” perante as
telas e, sem nenhum pudor, se
mostra totalmente ou se transforma em alguém que nem ao
menos se é, passando uma imagem para os outros em que ela
própria muitas vezes nem chega a se reconhecer, de tão “maquiada”. A necessidade de auto aﬁrmação chega a ser tão
exagerada, que, não raro, numa
tentativa de obter “curtidas”
(que a meu ver não signiﬁcam
uma verdadeira aprovação) não
percebem que mostram uma
coisa que não são, ou falam coisas que não desejariam falar
ou exageram no que expõem!
Quando o facebook pergunta:
No que você está pensando agora? Ou ainda: Como você está
se sentindo? Cuidado! Nem todas as respostas devem ser dadas, sobretudo diante do calor
das emoções, para um número
ilimitado de pessoas. Fotos de
capa, fotos de perﬁl, informações sobre a sua vida, o que
come, onde vai e com quem

vai e principalmente sobre os
seus sentimentos...estes são
recursos que alguns não estão
utilizando sensatamente.
E num paralelo entre os diários e as redes sociais percebemos que enquanto ler o diário
alheio era um pecado quase
que mortal as coisas se inverteram a tal ponto que hoje o
pecado é não ler, não comentar ou pior ainda, visualizar e
não curtir o que os “amigos”
postam, tornando para quem
passa pelo seu feed de noticias
quase que uma obrigação clicar no botão curtir ou comentar algo que nem sequer a pessoa conseguiu ler ou analisar
ou efetivamente gostar, devido a rapidez com que as informações e fotos e “sentimentos” são postados. (Será possível postar sentimentos????
Será que a realidade é “postável ou tudo não passa de
fragmentos de um contexto
ilusório que nos corrompe diariamente?) Quando as pessoas entenderão que nem tudo
o que se pensa, faz ou sente
é pra ser “escancarado”? Falar
de sentimentos é importante,
sem dúvida, mas para uma pessoa específica em quem se possa realmente confiar. Nossas
palavras não devem ser jogadas ao vento, pois somos escravos do que dizemos em público e senhores das palavras
que guardamos para nós.
Antigamente, a gente entrava no quarto, deitava na cama,
destrancava nosso diário e nele nos abríamos internamente!
Naqueles momentos de aparente solidão, olhávamos para
nós mesmos e nos permitíamos
um auto conhecimento. Hoje,
temos mil amigos no facebook
com quem partilhamos tudo,
mas talvez estejamos muito
mais sozinhos. Aﬁnal, uma coisa é a rede e outra bem diferente é a vida! Essa é a minha
impressão, querido diário!

CLASSIFICADOS
Vendo excelente terreno no centro de São Lourenço. Maiores informações pelo telefone
(35) 99105-6305.
Aluga-se uma casa de três quartos no centro.
Tratar (35) 98816-2486.
Aluga-se apartamento em Ubatuba pra ﬁnais
de semana. Tratar (35) 98816-2486
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Secretaria de Fazenda lança segunda
fase do Programa Regularize
Contribuintes em débito com o Estado ganham outra oportunidade
para regularizar a situação. Nova rodada traz novidades
Os contribuintes do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços
(ICMS) com débitos em aberto
ganham nova oportunidade de
regularizar sua situação. Publicado no Diário Oﬁcial de Minas
Gerais, o Decreto 47.020 abre
a segunda fase do Programa
Regularize. A iniciativa conjunta da Secretaria de Estado de
Fazenda (SEF) e da Advocacia
Geral do Estado (AGE) proporciona descontos de até 50% do
débito para quitação à vista. O
pagamento também poderá ser
parcelado com descontos e opções de prazos que variam de
dois a 60 meses.
O novo decreto retorna com
a possibilidade de pagamento
utilizando créditos acumulados
do ICMS, opção que havia sido
encerrada em dezembro do ano
passado. Dessa vez, as empresas
interessadas em utilizar esse recurso têm até o dia 31 de outubro para aderir ao programa.
Continuam valendo os demais
benefícios previstos no Programa Regularize, instituído em
agosto do ano passado, como
parcelamentos e descontos para pagamentos de outros tributos em débito, como IPVA,
ITCD e taxas.
O subsecretário da Receita
Estadual, João Alberto Vizzotto, destaca que a primeira fase
do Regularize atendeu às ex-

pectativas tanto da Fazenda
quanto dos contribuintes, o que
motivou o seu aprimoramento.
“A nova fase do Regularize,
neste ano, está calçada no sucesso que o Programa obteve
no ano passado, em função dos
recebimentos pela Fazenda e
da aceitação pelos contribuintes. O programa inovou com
relação ao aproveitamento de
créditos acumulados do ICMS
para pagamento dos débitos,
opção que retorna agora”, aﬁrma o subsecretário.
Vizzotto espera adesão nes-

DOM ZECA

sa segunda etapa. “Como no
ano passado, faremos reuniões
com entidades de classe para
poder tirar as dúvidas. É interessante que os contribuintes
aproveitem essa oportunidade
de regularizar sua situação”,
ressalta o subsecretário.
De janeiro a junho deste ano,
o Regularize resultou na solução de R$ 1,5 bilhão em créditos tributários - seja em fase
administrativa ou dívida ativa
-, dos quais R$ 325 milhões foram pagos à vista. Em 2015, de
agosto a dezembro, foram so-

lucionados R$ 1,6 bilhão, sendo
R$ 414 milhões quitados à vista. O restante foi parcelado ou
quitado com créditos de ICMS.
Para participar do Programa
Regularize, o contribuinte interessado deve protocolar o
requerimento na Administração Fazendária de seu município (conﬁra aquios endereços),
optando pelo pagamento à vista ou parcelado.
Mais informações sobre o
Programa Regularize podem
ser obtidas no site da Secretaria de Estado de Fazenda.

Ação Beneﬁcente

A notícia é...

Doces São Lourenço

EXPEDIENTE

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

Estará acontecendo no próximo dia 30, na Praça Brasil, a 1ª
Feira do Bolo e da Torta, no horário das 08:30 às 12:00 horas,
em beneﬁcio do Conselho da Comunidade de São Lourenço.
Toda renda dessa feira, será revertida em prol da reforma da
Escola São Francisco de Assis, que funciona dentro do Presidio
de São Lourenço,que hoje atende 140 jovens privados de liberdade, nos ensinos iniciais, fundamental e médio.

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.

Reﬂexão

Como curtir a vida
mesmo sendo de Deus?
Não é preciso se afastar de Deus
para aproveitar a vida e ser feliz

maestromartins@yahoo.com.br

Que tal saborear um doce de leite num lugar super agradável? Agora em São Lourenço, no Calçadão, a empresa Doces São
Lourenço abriu uma belíssima loja, com cafeteria, Parabéns a
família pelo belo empreendimento. Na foto os jovens irmãos
empresários :Wagner Mancilha Jr, Cristiane Mancilha e Caroline Mancilha Flori.

MONS. JONAS ABIB

As pessoas estão aprendendo que é possível viver com
alegria sem ir contra aquilo que
Deus quer. Elas estão buscando Deus onde podem vivenciar
o Senhor com tudo, com a sua
família e com alegria.
Podemos ter todo entusiasmo, podemos mesmo pular de
alegria, de júbilo, de gozo, sem
pecar, sem beber, sem se drogar e sem prostituição.

Na Canção Nova, vivemos
com alegria, e é assim que precisamos viver sempre. Deus quer
tocar o nosso coração, reanimá-lo e levantá-lo. Ele só nos pede um pequeno sacrifício, que
deixemos nossos pecados.
O poder libertador de Deus
é capaz de acabar com a droga,
com o alcoolismo, a inﬁdelidade e os ressentimentos que você tem carregado.

Da fazenda e da fábrica
Tudo o que é produzido nas
fazendas passa a ser industrializado. Nem a verdura mais comum, como alface, escapa. No
mínimo, se for orgânica, tem
que ser lavada, embalada, transportada e vendida. Ou seja, a
fazenda tem sua continuidade
na fábrica, nem que ela seja
chamada cozinha. O agronegócio é fundamental gerador de
riqueza industrial. Os dois setores são intrinsicamente conectados, interdependentes e
parceiros .
Na semana passada, foi realizado em São Paulo o terceiroforum global de agronegócio,
que justamente mostrou isso.
Em primeiro lugar, que o agronegócio brasileiro, que teve no
ex Ministro da Agricultura Alyson Paulinelli um dos mais importantes pioneiros da agricultura tropical, está globalizado.
Não é só porque as exportações
do setor são responsáveis por
40 % das exportações brasileiras, mas porque, com a sua
competitividade e produtividade e visão de mercado global,
é um setor que está orientado
para o mercado mundial. Assim, ele se beneﬁcia de ciclos
econômicos mundiais, que aumentam a renda das pessoas
e fazem crescer a classe média,
e leva em consideração a crescente urbanização mundial.
Enquanto isso, a indústria ligada aoagronegócio tem que
acompanhar essa evolução, senão perde o ritmo de negócio.
Tem mais: o agrobusiness brasileiro tem na sua produção básica controle de empresários
brasileiros, e dependendo do
setor, como carnes, também a
comercialização. A obsessão
com o mercado global leva também a outrasobsessões: tecnologia, produtividade, com-

petitividade.
Para dar um outro exemplo,
vale a pena lembrar que a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo está lançando
o Agronegócio 4.0,ou seja, está liderando o processo de digitalização do setor. Sem falar
na EMBRAPA e em outro exemplo, que é a genética animal
desenvolvida em Uberaba.
Agora cabe a pergunta: e a
indústria não ligada a agronegócio? Onde está o programa
de Indústria 4.0 (digitalização,
internet das coisas, robótica)?
As entidades como aAgênciaBrasileira de DesenvolvimentoIndustrial e a Empresa Brasileira de PesquisaIndustrial são
o retrato do atraso comparativo com o agronegócio. Sem falar nas excelências regionais,
como aEPAMIG. E não no ﬁnal
de contas no excelente serviço
que presta aos seus associados
a FAEMG, comemorando 65
anos bem trabalhados. Quem
sabe se ao invés de só viajar
para fora para ver como funcionam as coisas, virando os
olhos para o agronegócio brasileiro, a indústria possa avançar mais, não só em parceria
mas também em modelo de
competitvidade.
Passou-se o tempo em que o
industrial representava o avanço no desenvolvimento. Hoje,
esse papel está sendo desempenhado pelo fazendeiro. E amanhã quem sabe os dois se unem
e chamam outros setores para
desenvolver o país como um
todo. Sem operário precisar trabalhar 80 horas semanais.
STEFAN SALEJ
CONSULTOR INTERNACIONAL
EX PRESIDENTE DO SEBRAE MINAS E DA FIEMG-FEDERACAO DAS
INDUSTRIAS DE MINAS GERAIS

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.

4

www.sljornal.com.br

DOMINGO, 17 DE JULHO DE 2016

www.sljornal.com.br

DOMINGO, 17 DE JULHO DE 2016

Vice assume a prefeitura após prefeito
ser afastado do cargo em Caxambu
O vice-prefeito de Caxambu
(MG), Carlos Alberto Abrahão
(PMDB), conhecido como Beto
da Nazira, assumiu nesta segunda-feira (11) a prefeitura da cidade. A posse foi realizada após
o afastamento do prefeito Ojandir Ubirajara Belini (PP), conhecido como Jurandir. A decisão
foi tomada pela Câmara de Vereadores do município.
Abrahão diz que não participava da da administração de
Belini há mais de um ano por
divergências com o atual prefeito. Ele assume o cargo por
pelo menos três meses, enquanto uma Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) investiga Belini por suspeitas de improbidade administrativa. Abrahão deve se reunir nesta tarde com os
secretários municipais para deﬁnir mudanças no governo.
Por telefone, Belini informou
que continua em São Paulo onde acompanha uma ﬁlha que
está internada. Ele disse também que deve retornar à cidade
na próxima semana e que ainda
tenta uma liminar na Justiça para suspender o afastamento.
Afastamento
A Câmara de Vereadores de
Caxambu decidiu afastar Belini
(PP) após votação realizada no
dia 4 de julho. A decisão, que

vale por 90 dias, foi tomada durante reunião e teve aprovação
de 8 votos a favor e 3 contra.
Em junho, uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da
Câmara concluiu que o prefeito
havia cometido o crime de improbidade. O motivo, segundo
o relatório apresentado no dia
13, seria um acidente com o carro oﬁcial da prefeitura em outubro de 2015. Segundo o vereador que presidiu a CPI que
investiga os supostos crimes, o
afastamento seria uma medida
de segurança. “Esse pedido foi
feito por questão de ter mais
tranquilidade na investigação,
porque ele estando no cargo,
eu acredito que ele pode atrapalhar”, diz o vereador Jean Carlos da Silva (PDT). Ainda conforme o relatório realizado pelos
cinco vereadores que compõem
a comissão, Belini utilizou o veículo fora do horário de trabalho. No processo, também foi
questionado o fato do prefeito
estar sem motorista e um suposto sumiço do carro após o
acidente. O carro, comprado em
2013 por R$ 82 mil, estava avaliado em 2015 em pouco mais
de R$ 65 mil. Dinheiro que os
vereadores dizem que não foi
devolvido aos cofres públicos.
Durante o período de afastamento, o prefeito deverá ser

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL –
PMN DE SÃO LOURENÇO/MG, com fundamento nos artigos
25, 36 e 37 do Estatuto, CONVOCA os convencionais para se
reunirem em Convenção a realizar-se dia 5 de agosto de 2016,
na av. D. Pedro II, n° 468, sl 2, centro, das 9 horas às 11 horas, nesta cidade, para deliberar sobre a escolha dos candidatos ao pleito de 2016, bem como sobre as coligações e
demais assuntos de interesse partidário.
São Lourenço, em 15 de julho de 2016.
Rodrigo Cabizuca da Cunha
Presidente da Comissão Executiva do PMN

chamado na câmara para dar
explicações sobre o acidente
com o carro oﬁcial. Dentro do
prazo de 90 dias, a comissão de
vereadores precisa apresentar
um relatório pedindo a cassação do prefeito ou o arquivamento do caso.
Acidente
Em outubro de 2015, o prefeito sofreu um acidente na zona
rural de Conceição do Rio Verde
(MG). O carro em que Belini estava capotou e ele foi socorrido
por pessoas que passavam pelo
local. O prefeito fraturou duas
costelas e tomou 15 pontos na
cabeça por causa do acidente,
que aconteceu em um sábado à
noite, quando o prefeito não estava no horário de trabalho.
Segundo a Câmara de Verea-
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dores, não foi realizado um boletim de ocorrência e o veículo
foi levado para um guincho em
São Lourenço (MG). O município de Caxambu teria tido prejuízo com o pagamento do seguro, já que o carro foi comprado por R$ 82 mil e o valor pago
pela seguradora foi de pouco
mais de R$ 65 mil. O carro teve
perda total.

Pedido para dirigir o carro
Em 2010, o Belini enviou um
projeto de lei à câmara pedindo
que ele fosse autorizado a dirigir o veículo. Um artigo proíbia
a utilização do carro oﬁcial para
ﬁns particulares, fora do horário
de expediente. Mas os vereadores rejeitaram a proposta.
Apesar de Caxambu não ter
uma lei que regulamente o uso

Prefeito de Caxambu (MG), Ojandir Ubirajara Belini

de carros oﬁciais no município,
o chefe de gabinete da câmara
disse que o prefeito deveria estar
acompanhado de um motorista,

como determina uma lei federal.
Já o procurador do município alegou que o prefeito estava sozinho
por contenção de gastos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Comissão Provisória Municipal do Democratas de São Lourenço - MG, convoca todos os seus convencionais, segundo dispõe o art. 42 do Estatuto do Partido para participarem da CONVENÇÃO MUNICIPAL DO DEMOCRATAS, a ser realizada às 10h do dia 5 de agosto de 2.016, à av.
D. Pedro II, nº 468, sl 2, centro, nesta cidade, para a escolha
dos candidatos às eleições de 2.016 e outros assuntos de interesse do Partido.
São Lourenço, 15 de julho de 2016.

O Presidente do PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
– PHS DE SÃO LOURENÇO/MG, com fundamento nos artigos
26, 29 e 30 do Estatuto, CONVOCA os convencionais para se
reunirem em Convenção a realizar-se dia 5 de agosto de 2016,
na av. D. Pedro II, n° 468, sl 2, centro, das 9 horas às 11 horas, nesta cidade, para deliberar sobre a escolha dos candidatos ao pleito de 2016, bem como sobre as coligações e
demais assuntos de interesse partidário.
São Lourenço, em 15 de julho de 2016.

Luiz Cláudio Siqueira
Presidente da Comissão Provisória do DEM

Wilson José de Souza
Presidente da Comissão Executiva do PHS
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Nos termos da legislação em vigor, e nos termos do Art. 12 e seus §§, Art. 13, Art.14
e seus §§, do Estatuto do PARTIDO PROGRESSISTA – PP, ﬁcam convocados, por este
meio, os membros da Comissão Executiva e nomeados coordenadores os senhores
Waldo José Lessa Sobrinho (Secretário Geral) e Adriana Cristina Pinto Lessa (Tesoureira), para a Convenção Partidária Pública do PP de São Lourenço, que será realizada
no dia 5 de agosto de 2016, com início às 14 horas e término às 17 horas , na av. D.
Pedro II, nº 468, sl 2, centro, município de São Lourenço – MG, com a seguinte
ORDEM DO DIA
a) Deliberação sobre a formação de coligações nas eleições majoritária e proporcional para a eleição de 2 de outubro de 2016, dando autonomia à Comissão Executiva Municipal para deliberar;
b) Escolha de candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito;
c) Escolha de candidatos a Vereadores;
d) Sorteio do número de candidatos à Câmara Municipal;
e) Outros assuntos legais e de interesse partidário.
São Lourenço, 15 de julho de 2016.

Nos termos da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, ﬁcam convocados,
pelo presente edital, todos os ﬁliados ao Partido Popular Socialista – PPS
aptos a votar, para a Convenção Eleitoral que será realizada no dia 5 de
agosto de 2016, com início às 10 horas e encerramento às 12 horas, av. D.
Pedro II, nº 468, sl 2, centro, nesta cidade, com a seguinte Ordem do Dia:
I – Estratégia eleitoral a ser adotada;
II – Deliberação sobre coligação;
III – Denominação da coligação (se aprovada);
IV – Escolha de candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores;
V – Sorteio dos números dos candidatos a vereador.
São Lourenço, em 15 de julho de 2016.

Walter José Lessa Presidente da Comissão Executiva Municipal

Adauto Lúcio Cardoso
Presidente da Comissão Executiva do PPS
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O Presidente da Comissão Provisória Municipal do Partido Republicano Brasileiro
- PRB, do município de São Lourenço – MG, na forma que dispõem o artigo 14º §§5º,
6º e artigo 23º do Estatuto Partidário, bem como a legislação eleitoral vigente, convoca os Convencionais com direito a voto, para comparecerem à Convenção Municipal
do PRB a ser realizada no dia 5 de agosto, às 15 horas, na av. D. Pedro II, nº 468, sl 2,
centro, neste município, com a seguinte ORDEM DO DIA:
I - deliberação sobre coligação partidária para eleição majoritária e proporcional e
discussão, aprovação e nome da coligação (se houver coligação);
II - escolha de candidato a Prefeito e Vice-Prefeito;
III - escolha de candidatos a Vereador;
IV - sorteio dos números para candidatos a Vereador;
V - outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.
São Lourenço, em 15 de julho de 2016.

O Presidente do PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO – PRTB DE SÃO LOURENÇO/MG, com fundamento
nos artigos 17 § 2º, 19, 20 e 22 do Estatuto, CONVOCA os
convencionais para se reunirem em Convenção a realizar-se
dia 5 de agosto de 2016, na av. D. Pedro II, n° 468, sl 2, centro,
das 15 horas às 16 horas, nesta cidade, para deliberar sobre
a escolha dos candidatos ao pleito de 2016, bem como sobre
as coligações e demais assuntos de interesse partidário.
São Lourenço, em 15 de julho de 2016.

O Presidente do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB DE
SÃO LOURENÇO/MG, com fundamento no Estatuto do Partido, especiﬁcamente nos artigos 15 e 16, CONVOCA seus ﬁliados para participarem do CONGRESSO MUNICIPAL, a realizar-se dia 5 de agosto de 2016, na av. D. Pedro II, n° 468, sl 2,
centro, das 10 horas às 12 horas, nesta cidade, para deliberar
sobre a escolha dos candidatos ao pleito de 2016, bem como
sobre as coligações e demais assuntos de interesse partidário.
São Lourenço, em 15 de julho de 2016.

Luiz Gustavo Proença de Rezende
Presidente da Comissão Provisória Municipal do PRB

Sebastião Fernandes Filho
Presidente da Comissão Executiva do PRTB

Ralph Eboli Lage
Presidente da Comissão Executiva do PSB
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O Presidente do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD DE
SÃO LOURENÇO/MG, com fundamento nos artigos 20, 34 e
45 do Estatuto, CONVOCA os convencionais para se reunirem
em Convenção a realizar-se dia 5 de agosto de 2016, na av.
D. Pedro II, n° 468, sl 2, centro, das 9 horas às 11 horas, nesta cidade, para deliberar sobre a escolha dos candidatos ao
pleito de 2016, bem como sobre as coligações e demais assuntos de interesse partidário.
São Lourenço, em 15 de julho de 2016.

Nos termos da legislação em vigor, e na conformidade dos Artigos 32 e
96 do Estatuto do PSDB, ﬁcam convocados por este Edital para a Convenção
Municipal, os membros do Diretório Municipal, os Vereadores e o Delegados do Município à Convenção Estadual, a participarem da Convenção Municipal que será realizada no dia 5 de agosto de 2016 (sexta-feira), com início às 14 horas e encerramento às 18 horas, na av. D. Pedro II, nº 468, sl 2,
centro, nesta cidade, com a seguinte ORDEM DO DIA:
1-Deliberar sobre propostas de coligação;
2-Escolha de candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito e Vereadores;
3-Sorteio dos números com que concorrerão os candidatos.
Os suplentes do Diretório Municipal e dos Delegados do Município à
Convenção Estadual terão direito a voto a partir das 16 horas.
São Lourenço, 15 de julho de 2016.

O Presidente do PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL DE SÃO
LOURENÇO/MG, com fundamento nos artigos 18, 96 e 97 do
Estatuto, CONVOCA os convencionais para se reunirem em
Convenção a realizar-se dia 5 de agosto de 2016, na av. D.
Pedro II n° 468, sl 2, centro, das 10 horas às 12 horas, nesta
cidade, para deliberar sobre a escolha dos candidatos ao
pleito de 2016, bem como sobre as coligações e demais assuntos de interesse partidário.
São Lourenço, em 15 de julho de 2016.

Agilsander Rodrigues da Silva
Presidente da Comissão Executiva do PSD
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nos termos da legislação em vigor, e nos termos do Art. 29, inciso III, alínea “a” e
seus §§, e Art. 69 e parágrafo único do Estatuto do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
– PTB – Minas Gerais, ﬁcam convocados, por este meio, os membros da Comissão Provisória para a Convenção Partidária Pública do PTB de São Lourenço, que será realizada no dia 5 de agosto de 2016, com início às 14 horas e término às 17 horas, na av. D.
Pedro II, nº 468, sl 2, centro, município de São Lourenço, com a seguinte
ORDEM DO DIA
a) Deliberação sobre a formação de coligações nas eleições majoritária e proporcional para a eleição de 2 de outubro de 2016, dando autonomia à Comissão Executiva Municipal para deliberar;
b) Escolha de candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito;
c) Escolha de candidatos a Vereadores;
d) Sorteio do número de candidatos à Câmara Municipal;
e) Outros assuntos legais e de interesse partidário.
São Lourenço, 15 de julho de 2016.
Luiz Cláudio Maciel
Presidente da Comissão Executiva Municipal

Antonio Carlos de Almeida dos Reis
Presidente do Diretório Municipal do PSDB

Marcos Antônio Pinto Teixeira
Presidente da Comissão Executiva do PSL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do PARTIDO VERDE – PV – DE SÃO LOURENÇO/MG, com fundamento nos artigos 53, 54, 55, 106 e 110
do Estatuto, CONVOCA os convencionais para se reunirem
em Convenção a realizar-se dia 5 de agosto de 2016, na av.
D. Pedro II n° 468, sl 2, centro, das 9 horas às 11 horas, nesta cidade, para deliberar sobre a escolha dos candidatos ao
pleito de 2016, bem como sobre as coligações e demais assuntos de interesse partidário.
São Lourenço, em 15 de julho de 2016.

O Presidente do SOLIDARIEDADE – SD DE SÃO LOURENÇO/MG,
com fundamento nos artigos 20, 34 e 45 do Estatuto, CONVOCA os
convencionais para participarem da Convenção Municipal para escolha dos candidatos para as eleições proporcionais e majoritárias
de 2016, a realizar-se dia 5 de agosto de 2016, na av. D. Pedro II, n°
468, das 9 horas às 11 horas, com a seguinte Ordem do Dia:
a) – Decisão sobre a formação de coligações, escolha dos candidatos das chapas proporcionais e majoritárias;
b) – Assuntos gerais.
São Lourenço, em 15 de julho de 2016.

Sidney Villamarim Cabizuca
Presidente da Comissão Executiva do PV

Cristiane Fernandes Zini
Presidente da Comissão Provisória do SDD

www.sljornal.com.br
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4ª Edição da Corrida
dos Bombeiros

Aconteceu em São Lourenço a 4ª Edição da Caminhada
e corrida dos Bombeiros.
É um evento que visa incentivar a prática esportiva como
forma de melhoria da qualidade de vida e saúde, e foi realizada no dia 03 de julho de
2016 (domingo), para pessoas

de ambos os sexos com percursos de corrida 6KM e 12KM
e caminhada de 6KM. As inscrições tiveram o valor de
R$40,00 e os inscritos receberam um kit do atleta com camisa, número de peito e brindes dos patrocinadores, mas
desde que o inscrito ﬁzesse a

doação de 2 kg de alimento não
perecível, que foram doados as
instituições ﬁlantrópicas.
A concentração foi na Prefeitura Municipal de São Lourenço, bem como a largada, as
9 horas, bem como sua chegada. Diversas pessoas foram
premiadas.

Vaticano abre processo de
beatiﬁcação de Dom Othon Motta
Religioso foi bispo da Diocese de Campanha, MG, entre 1960 e 1985
Com o título de ‘Servo de Deus’, restos mortais do bispo serão exumados

A Igreja Católica anunciou a
abertura do processo em Roma
para a beatiﬁcação de Dom
Othon Motta. Ele foi bispo da
Diocese de Campanha (MG) entre 1960 e 1985.
Dom Othon Motta nasceu no
Rio de Janeiro (RJ) em 1913.
Ele foi o terceiro bispo da Diocese de Campanha. Vítima de
Parkinson, o religioso morreu

no dia 4 de janeiro de 1985 e
foi sepultado na cripta da Catedral de Santo Antônio, em
Campanha.
Essa semana, o Vaticano abriu
o processo de beatiﬁcação, dando a Dom Othon o título de Servo de Deus. Se for beatiﬁcado,
o bispo será o terceiro da Diocese de Campanha com o título de beato, depois de Nhá Chi-

ca e Padre Victor.
Uma das etapas do processo de beatificação é exumar
os restos mortais do religioso,
que segundo a Diocese de
Campanha, deve acontecer
em novembro deste ano. Ainda segundo a diocese, um memorial em homenagem ao bispo vai ser inaugurado na cidade em setembro.
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Ex-ministro internado em MG é transferido para hospital em SP
Marco Antônio Raupp estava internado desde domingo em Baependi
Ele ﬁcou em estado grave após sofrer acidente na BR-354, em Caxambu

O ex-ministro de Ciência e
Tecnologia, Marco Antônio
Raupp, foi transferido na tarde desta sexta-feira (15) para
São Paulo (SP). Raupp estava
internado no Hospital Cônego Monte Raso, em Baependi
(MG), desde domingo, quando sofreu um acidente de carro na BR-354, em Caxambu
(MG). O ex-ministro foi levado
para o Hospital São José, na
capital paulista.
Segundo o hospital de Baependi, apesar de grave, o estado de saúde do ex-ministro
é estável. Uma tentativa de
transferir o ex-ministro já havia sido feita na quarta-feira
(13), mas ele apresentou uma
arritmia cardíaca e a transferência foi cancelada.
Ainda de acordo com o hos-

pital, o ex-ministro permanecia internado em coma induzido e respirando com a ajuda de aparelhos. Os rins de
Raupp reagiram à medicação
e apresentaram melhoras no
funcionamento, o que diminuiu a necessidade de hemodiálise.
Raupp, de 78 anos, foi ministro de Ciência e Tecnologia do governo Dilma Rousseff entre dezembro de 2012
e março de 2014. Ele foi levado para a UTI do hospital
de Baependi em estado grave após sofrer um acidente
de carro na BR-354, em Caxambu (MG), na tarde de domingo (10). Ele apresentava
hemorragia abdominal, passou por uma cirurgia na região e foi sedado.

O acidente
Segundo informações da
Polícia Rodoviária Federal de
Caxambu, o carro onde Raupp estava foi atingido de frente por um Pálio com placas
de São Paulo (SP). O condutor
do veículo teria perdido o controle da direção após passar
em um trecho com óleo que
teria sido derramado por um
caminhão na pista.
Os dois motoristas saíram
ilesos, mas uma passageira
do Pálio também sofreu ferimentos leves.
Marco Antônio Raupp foi
ministro de Ciência e Tecnologia, diretor do Inpe e presidente da Agência Espacial
Brasileira, e atualmente, é diretor do Parque Tecnológico
de São José dos Campos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO
MUNICIPAL PARA ELEIÇÕES 2016

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO
MUNICIPAL PARA ELEIÇÕES 2016

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO
MUNICIPAL PARA ELEIÇÕES 2016

PC DO B – COMISSÃO EXECUTIVA DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO-MG, por seu Presidente Cristiano Clementino de Siqueira , nos termos do Estatuto Partidário, vem CONVOCAR
os Convencionais para a CONVENÇÃO MUNICIPAL PARA ELEIÇÕES 2016, que
se realizará no dia 31 de Julho de 2016, das 09:00 h às 14:00 h, na Câmara
Municipal de São Lourenço, com a seguinte ORDEM DO DIA:
1. Deliberação sobre Coligações Majoritária e Proporcional;
2. Escolha de Candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador;
3. Sorteio dos números dos candidatos e escolha de nomes de urna;
4. Indicação de representantes/delegados;
5. Assuntos gerais.
São Lourenço, 15 de Julho de 2016.

PDT – COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO-MG, por seu Presidente
Sandra Maria Ciro , nos termos do Estatuto Partidário, vem CONVOCAR os
Convencionais para a CONVENÇÃO MUNICIPAL PARA ELEIÇÕES 2016, que
se realizará no dia 31 de Julho de 2016, das 09:00 h às 14:00 h, na Câmara
Municipal de São Lourenço, com a seguinte ORDEM DO DIA:
1. Deliberação sobre Coligações Majoritária e Proporcional;
2. Escolha de Candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador;
3. Sorteio dos números dos candidatos e escolha de nomes de urna;
4. Indicação de representantes/delegados;
5. Assuntos gerais.
São Lourenço, 15 de Julho de 2016.

PEN – COMISSÃO EXECUTIVA DO PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL DO
MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO-MG, por seu Presidente Lucas Bacha e Silva , nos termos do Estatuto Partidário, vem CONVOCAR os Convencionais
para a CONVENÇÃO MUNICIPAL PARA ELEIÇÕES 2016, que se realizará no
dia 31 de Julho de 2016, das 09:00 h às 14:00 h, na Câmara Municipal de
São Lourenço, com a seguinte ORDEM DO DIA:
1. Deliberação sobre Coligações Majoritária e Proporcional;
2. Escolha de Candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador;
3. Sorteio dos números dos candidatos e escolha de nomes de urna;
4. Indicação de representantes/delegados;
5. Assuntos gerais.
São Lourenço, 15 de Julho de 2016.

CRISTIANO CLEMENTINO DE SIQUEIRA - PRESIDENTE

SANDRA MARIA CIRO - PRESIDENTE

LUCAS BACHA E SILVA - PRESIDENTE
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PPL – COMISSÃO EXECUTIVA DO PARTIDO PATRIA LIVRE DO MUNICÍPIO
DE SÃO LOURENÇO-MG, por seu Presidente Tiago Esteves de Oliveira , nos
termos do Estatuto Partidário, vem CONVOCAR os Convencionais para a
CONVENÇÃO MUNICIPAL PARA ELEIÇÕES 2016, que se realizará no dia 31
de Julho de 2016, das 09:00 h às 14:00 h, na Câmara Municipal de São Lourenço, com a seguinte ORDEM DO DIA:
1. Deliberação sobre Coligações Majoritária e Proporcional;
2. Escolha de Candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador;
3. Sorteio dos números dos candidatos e escolha de nomes de urna;
4. Indicação de representantes/delegados;
5. Assuntos gerais.
São Lourenço, 15 de Julho de 2016.

PR – COMISSÃO EXECUTIVA DO PARTIDO DA REPUBLICA DO MUNICÍPIO
DE SÃO LOURENÇO-MG, por seu Presidente Celia Shiguematsu Cavalcanti
Freitas Lima , nos termos do Estatuto Partidário, vem CONVOCAR os Convencionais para a CONVENÇÃO MUNICIPAL PARA ELEIÇÕES 2016, que se
realizará no dia 31 de Julho de 2016, das 09:00 h às 14:00 h, na Câmara Municipal de São Lourenço, com a seguinte ORDEM DO DIA:
1. Deliberação sobre Coligações Majoritária e Proporcional;
2. Escolha de Candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador;
3. Sorteio dos números dos candidatos e escolha de nomes de urna;
4. Indicação de representantes/delegados;
5. Assuntos gerais.
São Lourenço, 15 de Julho de 2016.

PROS – COMISSÃO EXECUTIVA DO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO-MG, por seu Presidente Evaldo
Jose Ambrosio , nos termos do Estatuto Partidário, vem CONVOCAR os Convencionais para a CONVENÇÃO MUNICIPAL PARA ELEIÇÕES 2016, que se
realizará no dia 31 de Julho de 2016, das 09:00 h às 14:00 h, na Câmara Municipal de São Lourenço, com a seguinte ORDEM DO DIA:
1. Deliberação sobre Coligações Majoritária e Proporcional;
2. Escolha de Candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador;
3. Sorteio dos números dos candidatos e escolha de nomes de urna;
4. Indicação de representantes/delegados;
5. Assuntos gerais.
São Lourenço, 15 de Julho de 2016.

TIAGO ESTEVES DE OLIVEIRA - PRESIDENTE

CELIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA - PRESIDENTE

EVALDO JOSE AMBROSO - PRESIDENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO
MUNICIPAL PARA ELEIÇÕES 2016

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO
MUNICIPAL PARA ELEIÇÕES 2016

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO
MUNICIPAL PARA ELEIÇÕES 2016

PRP – COMISSÃO EXECUTIVA DO PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSITA
DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO-MG, por seu Presidente Wainer Ferreira
Rodrigues , nos termos do Estatuto Partidário, vem CONVOCAR os Convencionais para a CONVENÇÃO MUNICIPAL PARA ELEIÇÕES 2016, que se realizará no dia 31 de Julho de 2016, das 09:00 h às 14:00 h, na Câmara Municipal de São Lourenço, com a seguinte ORDEM DO DIA:
1. Deliberação sobre Coligações Majoritária e Proporcional;
2. Escolha de Candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador;
3. Sorteio dos números dos candidatos e escolha de nomes de urna;
4. Indicação de representantes/delegados;
5. Assuntos gerais.
São Lourenço, 15 de Julho de 2016.

PSC – DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO-MG, por seu Presidente Daniel Donato Nunes , nos
termos do Estatuto Partidário, vem CONVOCAR os Convencionais para a
CONVENÇÃO MUNICIPAL PARA ELEIÇÕES 2016, que se realizará no dia 31
de Julho de 2016, das 09:00 h às 14:00 h, na Câmara Municipal de São Lourenço, com a seguinte ORDEM DO DIA:
1. Deliberação sobre Coligações Majoritária e Proporcional;
2. Escolha de Candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador;
3. Sorteio dos números dos candidatos e escolha de nomes de urna;
4. Indicação de representantes/delegados;
5. Assuntos gerais.
São Lourenço, 15 de Julho de 2016.

PT DO B – COMISSÃO EXECUTIVA DO PARTIDO TRABALHISA DO BRASIL
DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO-MG, por seu Presidente Jose Carlos Ribeiro Marques , nos termos do Estatuto Partidário, vem CONVOCAR os Convencionais para a CONVENÇÃO MUNICIPAL PARA ELEIÇÕES 2016, que se
realizará no dia 31 de Julho de 2016, das 09:00 h às 14:00 h, na Câmara Municipal de São Lourenço, com a seguinte ORDEM DO DIA:
1. Deliberação sobre Coligações Majoritária e Proporcional;
2. Escolha de Candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador;
3. Sorteio dos números dos candidatos e escolha de nomes de urna;
4. Indicação de representantes/delegados;
5. Assuntos gerais.
São Lourenço, 15 de Julho de 2016.

WAINER FERREIRA RODRIGUES - PRESIDENTE

DANIEL DONATO NUNES - PRESIDENTE

JOSE CARLOS RIBEIRO MARQUES - PRESIDENTE
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