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Assembleia de Minas realizou
Audiência Pública na Câmara

Aconteceunesta quinta- feira (15/05), Audiência Pública para debater o enfrentamento ao uso de crack e outras drogas no Município de São Lourenço. Os trabalhos tiveram início às 09h30min da manhã. O fortalecimento dos Conselhos Municipais de Política sobre Drogas por meio da implantação do Fundo de Recursos Municipais Antidrogas (Remad) foi defendido pelo representante do Ministério Público (MP) do Estado, promotor de Justiça Jorge Tobias de Souza, em audiência pública da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). (pág 03)

Audiência

Acidente

Capotamento
na BR-460 entre
São Lourenço x
Carmo de Minas
O telefone 193 do Corpo de
Bombeiros Militar de São Lourenço recebeu no início da noite desta quarta- feira (14/05), um chamado para prestar socorro a uma
vítima de um acidente automobilístico na BR- 460. (pág 04)

UBS da Vila Nova
volta a funcionar
no bairro

A Unidade Básica de Saúde (UBS)
da Vila Nova voltou a funcionar na
quinta-feira (8). A reforma das instalações já foi concluída e os usuários, que estavam sendo atendidos
no bairro Vila Carneiro, já estão tendo a comodidade de serem atendido no próprio bairro... (pág 05)

“Anjo do Esporte” dá
palestra na Faculdade
São Lourenço
(pág 04)

dutrasom@dutrasom.com.br

Governador Alberto Pinto
Coelho participou da inauguração
oficial do novo Fórum de Itamonte

(pág 05)

(35) 9983-1054 Oi

O SINE em novo
endereço
O SINE de São de Lourenço está funcionando na prefeitura. A partir de quinta-feira (15), todos os
atendimentos... (pág 05)

aqui é
bom d+
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EDITORIAL
O episódio do linchamento de uma dona de
casa paulista, supostamente por ser confundida com o retrato falado de uma sequestradora de crianças divulgado
pela internet, reacendeu
o debate em torno de informações e opiniões irresponsáveis postadas
na rede mundial de computadores. De acordo
com a ONG Safernet, nos
últimos três anos houve
um aumento de 203% de
páginas denunciadas por
divulgar conteúdos de
intolerância racial, religiosa, neonazistas, xenófobos e homofóbicos,
ou por fazer apologia e
incitação a crimes contra a vida. Só no ano passado, foram registradas
21.205 páginas com mensagens agressivas ou
ofensivas, 11.004 no Facebook.
As redes sociais multiplicaram vertiginosamente a comunicação
entre pessoas e facilitaram o acesso a informações, mas também se

transformaram em vitrines de maus instintos.
Há muita bravata, é verdade, pois as pessoas
sentem-se encorajadas
a manifestar na rede posições que normalmente não assumiriam em
público. Mas há, também, preocupantes incitações ao ódio, notadamente por parte de
grupos neonazistas, misóginos ou que apregoam o justiçamento. Essa visão autoritária não
chega a ser uma novidade digital. Sempre existiu. Só que agora o risco de contágio é maior,
porque as mensagens

ESPAÇO LIVRE
Brasil se distancia em
ranking de educação
O Brasil se distanciou da
média de 40 países em um
ranking que compara resultados de provas de matemática, ciência e leitura, e
também índices como taxas de alfabetização e aprovação escolar.
No entanto, apesar de
ter o seu índice piorado, o
país subiu uma posição no
ranking - de penúltimo para antepenúltimo - pois o
México apresentou queda
maior do que o Brasil no
índice.
Esta é a segunda edição
do relatório produzido pela empresa de sistemas de
aprendizado Pearson (ligado ao jornal britânico Financial Times) e pela consultoria britânica Economist
Intelligence Unit (EIU).
O Brasil aparece na 38ª
posição do ranking, na frente de México e Indonésia um avanço de um lugar, na
comparação com a edição
de 2012.
O indicador do ranking é
composto a partir duas variáveis: capacidade cogni-

tiva (medida por resultados
de alunos nos testes internacionais PISA, TIMSS e
PIRLS) e sucesso escolar (índices de alfabetização e
aprovação escolar).
O número usado para comparar os países (‘escore z’)
indica o quão longe cada
nação está da média dos
40 países (que é zero, nesta escala). Foram analisadas nações da Ásia, da Europa e das Américas - nenhum país africano participa do ranking.
Em 2012, o Brasil havia
obtido um escore de -1.65;
neste ano o indicador foi
de -1,73, o que mostra que
o país está mais distante da
média dos 40 países. Já o
México viu seu escore cair
de -1,6 para -1,76. O sinal
negativo indica que ambos
os países estão abaixo da
média dos 40 países.
O Brasil piorou nas duas
variáveis - tanto na capacidade cognitiva (de -2,01
para -2,06) quanto no sucesso escolar (de -0,94 para -1,08).
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Ódio online

se propagam rapidamente e atingem pessoas
sem preparo psicológico e intelectual para repeli-las.
A legislação é insuficiente para proteger os
cidadãos. Como ofensas, ameaças e invasão
de privacidade são considerados delitos de pequeno potencial ofensivo, as penas preveem
no máximo dois anos de
reclusão e podem facilmente ser substituídas
por multas ou prestação
de serviço à comunidade. E às vezes os danos
causados por postagens
maldosas são irrepará-

veis, como no caso do
linchamento referido ou
de suicídios de adolescentes que tiveram imagens íntimas divulgadas.
Mas a questão não pode ser resolvida apenas
com uma legislação mais
rigorosa. A internet nada mais é do que a imagem da sociedade, potencializada pela exposição das ideias dos internautas. Por isso, o ódio
online também nada mais
é do que uma deformação cultural, que precisa ser combatida com
educação e cidadania. A
intolerância, a xenofobia, o racismo e a homofobia têm que ser combatidos nos lares e nas
escolas. Os preconceitos
e as opiniões agressivas
precisam ser desestimulados no ambiente de trabalho, nas rodas de amigos, nos meios de comunicação e nas atividades
recreativas. Com cidadãos
mais conscientes e mais
tolerantes certamente teremos também internautas mais civilizados.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

O assassino e o Terço

Compreender que Nossa Senhora precisa de nós, desperta
a nossa consciência de que também nós precisamos dela e que
a sua ajuda nunca falta àqueles
que a invocam de coração sincero. Um bispo americano, William
Kerr, é testemunha dessa mútua dependência:
Em 14 de maio último, Mons.
William Kerr, muito conhecido
nos EUA pela sua defesa dos Direitos Humanos, faleceu e partiu para Casa do Pai.
Ted Bundy, famoso assassino
por causa de seus inúmeros crimes, foi condenado a morrer na
cadeira elétrica. Algum tempo,
antes da execução, o criminoso escolheu o então padre William
para seu conselheiro espiritual. O jovem sacerdote, Pe. Kerr,
inexperiente ainda, recebeu, no
meio da noite, um chamado para ir imediatamente a uma Casa de Estudantes, na cidade de
Tallahassee, na Flórida. Quando chegou, todas as jovens – à
exceção de uma – jaziam no chão
mortas ou semimortas, assassinadas pelo famoso bandido,
Ted Bundy. Depois de ter administrado os últimos sacramentos às estudantes agonizantes,
Pe. Kerr procurou a jovem que
escapou ilesa. O policial encarregado do relatório queria saber como tinha ela sobrevivido

àquele brutal atentado. Foi revelado pela jovem e, depois pelo próprio assassino que, no momento em que ia penetrar no
quarto da moça, Ted deixou cair
sua arma no chão e, inexplicavelmente, desistiu de prosseguir na matança.
A jovem, porém, em estado
de choque, desejava falar com
um sacerdote e contar-lhe o
porquê de ter escapado da morte certa. Disse ao Pe. Kerr que,
antes de ingressar na Universidade, a mãe dela pediu-lhe
insistentemente que nunca deixasse de rezar o Terço, antes
de dormir, mesmo que estivesse com muito sono. Assim, ela
estaria protegida por Nossa Senhora. Era o que a moça estava fazendo, quando o assassino já havia aberto a porta do
quarto da jovem. Percebendo,
de imediato, o que ia acontecer, ela apertou entre os dedos
as contas do Terço.
Mais tarde, Ted confessou ao
padre Kerr que, logo que entrou no quarto foi lhe impossível dar mais um passo. Deixando cair a arma, só teve uma
ideia: fugir.
Tal é o poder do manto maternal da Nossa Mãe!
O Santo Terço é bem mais poderoso do que qualquer arma
de fogo!

VENDE-SE

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

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

Belezas de Maio...
O mês de maio é especialmente belo: mês das
mães, mês das noivas e,
para os católicos, mês dedicado à Maria, a mãe de
Jesus.
Maria foi noiva de José
e aceitou ser a mãe do nosso Salvador, dizendo Sim
aos planos de amor de Deus
para com a humanidade.
Ela poderia ter inventado
mil e uma desculpas para
se esquivar desta missão
nobre, porém de altíssima
responsabilidade. No entanto, não o fez. Abandonou-se ao projeto de Deus,
renunciando acoisas próprias de sua juventude e
casou-se com José, um homem de fé que não a condenou, mas foi seu companheiro durante toda a
vida, formando um lar e
uma família onde Jesus
nasceu, cresceu e aprendeu os valores verdadeiros. Maria foi a mãe que
padeceu para dar a luz e
teve seu filho em meio aos
animais, que o acompanhou em toda a sua trajetória e que permaneceu
de pé diante da cruz, so-

frendo, porém confiando
na promessa de libertação
decorrente de Sua morte.
Maria foi a evangelizadora que sempre levou boas notícias e soube servir, subindo montanhas,
grávida, para ajudar sua
prima Isabel. Maria adorava uma festa de casamento e fez com que Cristo realizasse numa delas
seu primeiro milagre. Aquela não era a hora, mas devido a sua intercessão e
ao seu desejo de que os
noivos se alegrassem, mudou o rumo da história,
a partir da transformação
da água em vinho, saciando a todos e tornando
aquele casamento ainda
mais especial.
Que Maria seja exemplo para as mães e noivas... que peça a Jesus por
todas as que geraram vidas e cuidam de vidas e
por todas as que decidiram se unir em matrimônio, a fim de que possam
se colocar a serviço, renunciar em prol de seu
amor e suportar as dificuldades sem perder a fé.

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Músicos em ordem
de batalha!
Só o homem novo canta o canto novo, e o mundo precisa desse canto,
porque é vida nova. O
Espírito Santo canta o
canto novo, Ele, por excelência, é o Artista. Meu
filho, minha filha, eu e
você só vamos cantá-lo
à medida que formos
nos tornando homens
novos e mulheres novas
com a vida renovada.
Muitas vezes, pensamos só no cantor, mas
você, instrumentista,
também precisa aprender a cantar o cântico
novo com os seus dedos. O mundo está cansado da “canção velha”!
E você é o primeiro que
precisa ser profundamente espiritual, pois,
sendo do Espírito, seu
toque será diferente. Por
ser um homem do Espírito, sua batida será no-

va, uma nova tirada, novos acordes, porque serão tocados de maneira renovada, à maneira
do Espírito Santo de Deus.
O Senhor pede de nós,
músicos, radicalidade.
E é preciso também ter
qualidade na nossa música, a fim de atingirmos essas ovelhas do
rebanho. Não nos envergonhemos do testemunho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Realmente é isso: somos
músicos em ordem de
batalha; não uma batalha para matar, mas
para salvar. É preciso
ter instrumentos abrasados, cordas vocais
abrasadas pelo mesmo
Espírito. Vista a camisa do homem novo, que
tem as cordas vocais
abrasadas para cantar
um canto novo.
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Assembleia de Minas realizou Audiência
Pública na Câmara Municipal de São Lourenço
Aconteceunesta quinta- feira (15/05), Audiência Pública para debater o enfrentamento ao uso de crack e outras drogas no Município de
São Lourenço. Os trabalhos
tiveram início às 09h30min
da manhã.
O fortalecimento dos Conselhos Municipais de Política sobre Drogas por meio da
implantação do Fundo de Recursos Municipais Antidrogas (Remad) foi defendido
pelo representante do Ministério Público (MP) do Estado, promotor de Justiça Jorge Tobias de Souza, em audiência pública da Comissão
de Prevenção e Combate ao
Uso de Crack e Outras Drogas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).
A reunião teve por objetivo
debater o enfrentamento ao
uso de entorpecentes no município e na região, bem como o aumento da criminalidade decorrente da proliferação das drogas.
Coordenador de Combate
e Repressão ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes do MP,
o promotor, ao defender a
implantação do Remad, explicou que o fundo possibilita que as verbas destinadas
à política sobre drogas sejam
repassadas para o município,
o que tem levado inúmeras
cidades a aprovarem lei municipal dispondo sobre a sua
criação.
Lembrou também que tramita no Senado uma norma
propondo que parte do valor
pago ao Imposto de Renda
seja remetida ao fundo, proporcionando, ainda, descontos para empresas. Segundo
ele, o Remad é fundamental
para o fortalecimento dos Conselhos. Por isso, apelou para
que o município de São Lourenço se mobilize em favor
de sua implantação.
Realizada a requerimento do deputado Tiago Ulis-

ses (PV) e conduzida pelo
deputado Vanderlei Miranda (PMDB), a reunião foi solicitada pelo presidente da
Comissão de Saúde da Câmara Municipal, vereador
Ricardo de Mattos, que defendeu a busca de alternativas em parceria com a sociedade. “Todos devem se
unir porque o problema deixou de ser de segurança e
passou a ser também de saúde pública”, disse ele.
Quatro pilares - Ao abrir a
reunião, o presidente da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas da Assembleia,
deputado Vanderlei Miranda, falou do desafio de viajar por todo o Estado, encontrando basicamente o mesmo problema em todos os
lugares e disse que o combate às drogas está alicerçado em quatro pilares: prevenção, repressão, tratamen-

to e ressocialização.
“Com a soma do esforço de
todos nós, quero crer que, ainda que não venhamos a acabar com o problema das drogas, possamos contribuir para diminuir esse flagelo e minimizar a dor das famílias que
perderam os filhos para as drogas”, disse Vanderlei. Segundo ele, os desdobramentos
são muitos e o problema não
é só do poder público, mas de
toda a sociedade. “Creio na
força da unidade para avançarmos”, concluiu.
Por sua vez, o deputado
Tiago Ulisses elogiou o trabalho do Ministério Público,
“sempre presente, quase que
um braço operacional da comissão”, agradeceu a parceria da Câmara Municipal, “que
por diversas vezes tem aberto as portas para audiências
públicas da Assembleia”, e
disse que a ALMG não pode
se furtar às questões do dia

a dia das pessoas.
Tiago Ulisses também defendeu a união de esforços
de poder público e sociedade civil na luta constante contra as drogas, afirmando que,
nesse sentido, São Lourenço está na vanguarda. “A cidade não é apenas referência turística em Minas Gerais,
mas também uma espécie
de capital de uma região que
congrega mais de 50 municípios”, disse.
Segundo o parlamentar,
com a criação das Unidades
de Polícia Pacificadora, as
UPPs, no Rio de Janeiro, “o
crime organizado tem migrado não só para a região serrana do Rio de Janeiro, mas
também para a Zona da Mata e Sul de Minas”, o que tem
gerado inúmeros pedidos para realização de audiências
públicas da comissão em todo o Estado.
Com informações da ALMG

Faculdade Victor Hugo presente no FORPAZ

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

EXPEDIENTE

O coordenador de estágio e TCC da Faculdade Victor Hugo, Alfredo Carnevalli Motta, participou de
roda de conversa no Fórum
Regional de Promoção da
Paz Escolar e Articulação
em Rede (FORPAZ), promovido pela Superintendência Regional de Ensino de
Caxambu e Secretaria de
Estado de Educação de Minas Gerais, que aconteceu
em São Lourenço nos dias
24 e 25/04.
O debate teve a participação da secretária adjunta de educação do Estado

de Minas Gerais, Sueli Pires, do delegado regional
da Polícia Civil, Dr. Luciano Belfort, da Diretora II
da SRE, Dalva M.G.Bolzoni
Ilha e representantes de
escolas das redes públicas
de educação.
O tema abordado foi, “Políticas de Assistência, Segurança e Prevenção”, e os
participantes discutiram
sobre novas propostas para a solução dos problemas
de indisciplina e violência
no ambiente escolar, a partir da integração dos diversos setores da sociedade.

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

Mês de Maio

O mês de maio é especial e as homenagens se
multiplicam: Maria de tantos nomes, mães, trabalhadoras, noivas.
Orações, flores, presentes,abraços,recordações,cerimônias
de união,reuniões familiares, liturgias marianas, coroações, anjos irradiando
inocência , saudando Maria, modelo para todas as
mulheres.
Maio é o mês de intensificar nossas orações por
todos que precisam de nossas preces e de intensificar nossa devoção à Virgem Maria.
Há uma sintonia de sentimentos ! Mês do cora-

ção! Alegrias e lágrimas,
esperança, amor partilhado, encontro de amigos.
Festejando o mês de maio,
rendamos , primeiramente, a Deus Todo Poderoso
o nosso agradecimento pelas graças recebidas no decorrer da vida, pelas inúmeras vocações e missões
que nos foram apresentadas : “Não fostes vós que
me escolhestes, mas fui
eu que vos escolhi e vos
designei para irdes e para que produzais fruto e o
vosso fruto permaneça”.
(Jo 15,16).
Maria Santíssima, pedimos a tua intercessão e a
tua bênção. Amém!

CLASSIFICADOS
ALUGA-SE UMA SALA COMERCIAL NO CENTRO. TRATAR PELO TELEFONE (35) 8816-2486,
ALUGA-SE CASA PARA FINS COMERCIAIS. ÓTIMA LOCALIZAÇÃO. CENTRO DA CIDADE. TRATAR PELOS TEL: (35)
9953-5533 (OI) ou (24) 98139-1592 (TIM)
ALUGA-SE CASA PARA FINS COMERCIAIS. ÓTIMA LOCALIZAÇÃO. CENTRO DA CIDADE. TRATAR PELOS TEL: 35- 99535533 (OI) 24-98139-1592 (TIM) 35-8415-0773 - (Claro)

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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“Anjo do Esporte” dá palestra Capotamento na BR-460 entre
na Faculdade São Lourenço São Lourenço x Carmo de Minas

O ex- jogador de basquete profissional e atual Secretário de Esportes da cidade
de Caxambu André Brazolin,
carinhosamente chamado de
“Anjo do Esporte”, esteve na
noite dessa sexta- feira (09/05),
palestrando na Faculdade São

Lourençopara mais de 400
alunos de vários cursos.
A palestra motivacional
com o tema: “acredite em
você, acredite em seu sonho”, durou cerca de 2 horas. Brazolin falou sobre sua
carreira de sucesso e de tra-

balhos sociais realizados com
amor, dentre outros. Tudo
foi acompanhado atentamente pelos alunos da faculdade. Após a palestra, André
Brazolin participou de uma
sessão de autógrafos e foi
muito elogiado por todos.

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

- Pretendem se casar:

000562 - LUCAS DE OLIVEIRA ALVES, solteiro, maior, servente, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Bartolomeu de Gusmão, 242, São Lourenço-MG, filho de ADENILSON AUGUSTO ALVES
e ALEXANDRA ROSALIA DE OLIVEIRA ALVES; e GRAZIELI DE OLIVEIRA DOS SANTOS, solteira, maior,
auxiliar de cabeleireiro, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Bartolomeu de Gusmã,242,
São Lourenço-MG, filha de JOSE BENEDITO DOS SANTOS e ROSÁLIA OLIVEIRA DOS SANTOS;
000561 - DAVI DE CASTRO LIMA, divorciado, maior, recepcionista, natural de São Lourenço-MG,
residência Al. Roni Fernando Mendes, 115, São Lourenço-MG, filho de JOÃO SEBASTIÃO DE LIMA
e ANTONIA DE CASTRO LIMA; e RUANA BARNABÉ DE ALMEIDA, solteira, maior, secretária, natural de Carmo de Minas-MG, residência Vila Luiz Pereira, 181, São Lourenço-MG, filha de JOSÉ EDSON DE ALMEIDA e MÁRCIA BARNABÉ DE ALMEIDA;
000564 - CARLOS HENRIQUE REZENDE DE JESUS, solteiro, maior, operador de caixa, natural de
Leme-SP, residência Rua Jose Costa Soares 734, São Lourenço-MG, filho de FRANCISCO JOSE DE
JESUS e VERA LUCIA REZENDE DE JESUS; e FLAVIANNE ROSA LIMA MENDES, solteira, maior, vendedora, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Erasmo Justino Ferreira 06, São Lourenço-MG, filha de SILVIO PAIXÃO MENDES e JOSIANE ROSA LIMA;
000563 - RAPHAEL RIBEIRO RAIMUNDO, solteiro, maior, supervisor de suporte técnico, natural
de São Lourenço-MG, residência Rua Frei João Bosco, 370, São Lourenço-MG, filho de FRANCISCO JOSE RAIMUNDO e ZILDA RIBEIRO; e ANA PAULA RANGEL, solteira, maior, vendedora, natural
de São Lourenço-MG, residência Rua Frei João Bosco, 370, São Lourenço-MG, filha de ANTONIO
CARLOS RANGEL e SIANIE CRISTINA BORGES RANGEL;
000567 - MATEUS CHINAIT DE CARVALHO, solteiro, maior, pintor automotivo, natural de São
Lourenço-MG, residência Rua Batista Luzardo, 1236, São Lourenço-MG, filho de FRANCISCO BACELAR DE CARVALHO e LUCIMAR CHINAIT DE CARVALHO; e ALINE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SILVA, solteira, maior, manicure, natural de Carmo de Minas-MG, residência Rua Batista Luzardo,
1236, São Lourenço-MG, filha de SEBASTIÃO DA SILVA e VERA LÚCIA DE OLIVEIRA SILVA;
000566 - JOSÉ APARECIDO SIQUEIRA, solteiro, maior, frentista, natural de São Lourenço-MG,
residência Rua José Simeão Dutra, 1529, São Lourenço-MG, filho de JOSE PEDRO RODRIGUES SIQUEIRA e FRANCISCA DE ANDRADE SIQUEIRA; e LUCILIA ALVARENGA DE OLIVEIRA, solteira, maior,
do lar, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Erasmo Justino Ferreira, 231, São Lourenço-MG, filha de JOSÉ LUCIO DE OLIVEIRA e CECILIA ALVARENGA DE OLIVEIRA;
000565 - JOAO RICARDO DINA, solteiro, maior, serviços gerais, natural de São Lourenço-MG,
residência Rua Saturnino da Veiga, 788, São Lourenço-MG, filho de JOAO DINA e TERESA OLIVEIRA DINA; e BEATRIZ RANGEL DE CARVALHO, solteira, maior, do lar, natural de São Lourenço-MG,
residência Rua Saturnino da Veiga, 788, São Lourenço-MG, filha de SEBASTIÃO NOGUEIRA DE CARVALHO e TEREZINHA RANGEL DE CARVALHO;
000569 - LUIZ CARLOS CASSIANO, divorciado, maior, motorista, natural de São Lourenço-MG,
residência Rua Francisco Forastieri, 86, São Lourenço-MG, filho de MIGUEL CASSIANO PEREIRA e
MARIA DE LOURDES PEREIRA; e JOSELMA RODRIGUES DOS SANTOS, solteira, maior, auxiliar de
escritório, natural de Itaíba-PE, residência Rua Dr Oscar Junqueira Lopes, 245, São Lourenço-MG,
filha de JOSE FRANCISCO IRMÃO e MARIA RODRIGUES IRMÃO;
000568 - JOSIMAR DE CARVALHO CORREIA, solteiro, maior, cobrador, natural de Bocaina de Minas-MG, residência Rua Álvaro Pego de Farias, 606 - casa 03, Resende-RJ, filho de ANTONIO CORREIA e MARIA APARECIDA DE CARVALHO CORREIA; e JULIE ANE SOARES DA SILVA, solteira, maior,
do lar, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Austriclinio Brandão, 60, São Lourenço-RJ, filha de JULIO SOARES DA SILVA e ANA MARIA DA SILVA;
000000 - MELQUESEDEC DO NASCIMENTO, divorciado, maior, serralheiro, natural de São Lourenço-MG, residência Al. Monteiro Lobato, 1020, São Lourenço-MG, filho de JORGE DO NASCIMENTO e MARIA APARECIDA DE SOUZA DO NASCIMENTO; e ROSILENE DE OLIVEIRA, solteira,
maior, do lar, natural de Carmo de Minas-MG, residência Vila Belarmino, Carmo de Minas-MG, filha de JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA e LENIR GORETTI DE ALMEIDA OLIVEIRA;

O telefone 193 do Corpo
de Bombeiros Militar de São
Lourenço recebeu no início
da noite desta quarta- feira
(14/05), um chamado para
prestar socorro a uma vítima de um acidente automobilístico na BR- 460.
Imediatamente uma UR
(Unidade de Resgate) partiu
para o local e encontrou o
VW Gol, placa GXY- 5766- São

Lourenço, no meio de um
bambuzal e com a vítima consciente, ainda em seu interior.
De acordo com a Polícia
Militar de Carmo de Minas,
que também estava presente na ocorrência, o carro
que era dirigido por uma
mulher, seguia de Carmo de
Minas sentido São Lourenço, quando teria perdido a
direção, capotado e para-

do no meio de um bambuzal. Ainda de acordo com
os militares, a motorista usava o cinto de segurança na
hora do acidente.
A mulher foi socorrida e
levada consciente pelo Corpo de Bombeiros para o Pronto Socorro do Hospital de São
Lourenço, onde foi medicada e logo depois liberada pelo médico plantonista.
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DIA 15 DE MAIO - DIA DO ASSISTENTE SOCIAL
O Assistente Social ou Bacharel em
Serviço Social é o
profissional qualificado que atua na
formulação, execução e avaliação
de serviços, programas e políticas
sociais que visam
à preservação, defesa e ampliação
dos direitos humanos e justiça social.
É aquele que luta, porque acredita na possibilidade
histórica de construção de uma nova sociabilidade que
assegure a emancipação humana.
É aquele que luta todos os dias e mais um dia para garantir e ampliar direitos; luta contra
a exploração e opressão em todos os níveis. E principalmente, indigna-se,
só para lembrarque é necessário resistir aos desmandos do capital (CRESS,2014).
Em comemoração a essa data e pela valorização do profissional, a Faculdade de São Lourenço, através do curso de Serviço Social, realizará no dia
19 de maio às 19 horas no auditório da Faculdade, uma Palestra Magna, ministrada pelo assistente social Dep. André Quintão.
Parabéns, a vocêassistente social, que trabalha para defender direitos e
luta pelo fim da desigualdade.

Jn São Lourenço-26x19.pdf

1

14/05/14

11:43

Maiores informações pelo site
www.faculdadesaolourenco.com.br ou pelo e-mail
servicosocial@faculadesaolourenco.com.br.
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A Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Nova voltou
a funcionar na quinta-feira
(8). A reforma das instalações já foi concluída e os usuários, que estavam sendo
atendidos no bairro Vila Carneiro, já estão tendo a comodidade de serem atendido no próprio bairro, na Rua

Joaquim Ramos, nº 20. Por
causa da mudança, na terça-feira (6) e na quarta-feira (7) os profissionais de saúde da referida UBS ficaram
impedidos de fazer os atendimentos.
A UBS da Vila Nova sofreu
uma grande reforma e foi
ampliada. A adequação das

instalações, além de atender as normas relativas aos
serviços de saúde, proporcionará mais espaço e comodidade aos usuários. O
antigo postinho, agora reformado, recebeu o nome
de Unidade Básica de Saúde Dr. José Joaquim Ferreira de Moraes.

O SINE de São Lourenço
está em novo endereço
O SINE de São de Lourenço está funcionando na prefeitura. A partir de quinta-feira (15), todos os atendimentos relacionados ao Sistema Nacional de Emprego
estão sendo realizados no andar térreo do edifício sede
da administração municipal.
A mudança tem como objetivo integrar mais esse setor

de atendimento ao público
aos demais que já funcionam
na Praça de Atendimento da
prefeitura.
A função do SINE é possibilitar a inclusão social dos
trabalhadores com a oferta
de ações para a geração de
trabalho, emprego e renda.
O SINE de São Lourenço oferece os seguintes serviços:

intermediação de mão de
obra, postagem do seguro-desemprego, qualificação
social e profissional, bem como oferta uma série de informações para o trabalhador e promove a inclusão digital, disponibilizando diversos cursos. Em breve, estará, também, fazendo a emissão de Carteira de Trabalho.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Prefeitura Municipal de São Lourenço

Contrato nº 001/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Luiz Donizette Archanjo. Objeto: Prestação de Serviços Temporários nos termos da Lei Municipal nº 2.945 de 18/12/09
e posteriores alterações. Valor: R$1.378,13 (Um mil, trezentos e setenta e oito Reais e treze Centavos), mensais. Vigência: 12 (doze) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer
primeiro. Dotação Orçamentária: 04.122.001.2.0123-3.190.04. (a) Deusdete dos Santos, Diretor
Presidente do SAAE. Data da assinatura: 12/05/2014.

Governador Alberto Pinto Coelho participou
da inauguração oficial do novo Fórum de Itamonte
O governador Alberto Pinto Coelho, acompanhado do
presidente do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais (TJMG),
desembargador Joaquim Herculano Rodrigues, participou
na sexta-feira (09/05), em
Itamonte,da inauguração oficial da nova sede do Fórum
Professor Antônio José de
Souza Levenhagen. Com investimentos de cerca de R$
3 milhões, o novo prédio tem
uma área construída de 937
metros quadrados e possui
completa estrutura para as
atividades forenses, com possibilidade de futura ampliação, inclusive, funcionamento de uma nova vara. Hoje
somente a comarca conta
com apenas uma.
Alberto Pinto Coelho saudou o TJMG pelo investimento que contribui para a melhoria da estrutura do Poder Judiciário no interior do
Estado. O governador de Minas salientou ainda a importância dos profissionais que
atuam na área. “Tenho profunda admiração por aqueles que escolhem esse caminho, por aqueles que vêm
para a magistratura, porque
sei da relevância e da importância do trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário”, disse.
Na ocasião, o governador
do Estado também prestou
homenagem à memória e aos
familiares do professor Antonio José de Souza Levenha-

gen, que dá nome ao fórum
da comarca de Itamonte. Estiveram presentes à solenidade os filhos do jurista, o
presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Antônio José de Barroso Levenhagem, e o desembargador
Carlos Augusto de Barros Levenhagen.
“Estar aqui é uma oportunidade para prestigiar a
memória de um exemplar
magistrado, de um homem
que deixa a sua história e
seu exemplo, e que ela é de
maneira significativa perpetuada e cravada nas novas
instalações do Fórum de Itamonte. Certamente, é algo
que temos que saudar. Não
só pelo exemplo, mas pelo
cultivo da memória daque-

les que servem e devem servir de referência para todos
nós”, afirmou.
Natural de Baependi, Antônio José de Souza Levenhagen é reconhecido pela
sua habilidade no ensino jurídico através de suas inúmeras obras conhecidas nacionalmente, nas áreas de
Direito Civil e de Processo
Civil. Faleceu em 10 de março de 1984.
Também participaram da
solenidade o presidente da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Dinis Pinheiro, o
prefeito de Itamonte, Ari Pinto Constantino dos Santos,
o diretor do foro da comarca de Itamonte, juiz Ronaldo Ribas da Cruz, entre outras autoridades.

Foto: Welington Pedro

UBS da Vila Nova volta
a funcionar no bairro

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

Otorrinolaringologia
--------

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

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

Psiquiatria

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

--------

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

Nessa semana o São Lourenço-Jornal apresenta aos leitores a belíssima Bruna Fernandes, 26 anos, natural de
São Lourenço. Bruna veste Scarpa Boutique/ Make: Rayla Silvério- Yes Cosmetics/Fotografia: Leandro Matheus

BETO BACHA

Giro Esportivo

FAMÍLIA AMORIM TRISTE, PAPA FELIZ !

Os latidos não tão animados da cachorra Mily, denunciavam que o desempenho da equipe Celeste no
Mineirão lotado,contra o time argentino do San Lorenzo, acabava com um sonho de classificação do Cruzeiro para a próxima fase da Libertadores. Foi o pior
desempenho para as equipes brasileiras na história
da Libertadores, só na primeira fase três eliminações
e agora não teremos representantes nas semifinais
pela primeira vez depois de 23 anos. Para a família
Amorim, em especial ao amigo Pedro, que esteve em
todos os jogos do Cruzeiro, cabeça erguida. Acho que
o tecnico Marcelo Oliveira escalou errado o volante
Nílton e o Everton Ribeiro esteve apático na partida,
errando muitos passes. O sonho continua de pé na vida do amigo Pedro em presidir a “maior instituição
esportiva do país” como ele sempre afirma. A camisa
celeste é vestida com orgulho por Lucas, Pedro Henrique, Paolete, Geraldo e Carolina.

COPA CIDADE DE SÃO LOURENÇO

A Copa de Futebol de Base chegando na 4ª rodada, neste sabadão à partir das 8:30 da matina, será a vez do campo do Santa Helena no bairro do São
Lourenço Velho. E os donos da casa recebem a equipe da Estação pela categoria pré mirim, o Rio Verde pelo infantil e a equipe do Miramar pela categoria juvenil. Placares elásticos marcaram a 3ª rodada, como os 13 a 0 do Rio Verde em cima do Verdão pela categoria mirim, com 5 gols do garoto Vinícius Martins e outra goleada sofrida pelo Verdão
na categoria infantil pelo placar de 6 a 0 com direito a dois gols do Igor José.

“A CONSERBRAS, sente-se orgulhosa em prestar seus
serviços à cidade de SÃO LOURENÇO, coletando o lixo dentro
dos mais altos padrões de qualidade, utilizando caminhões
compactadores ultra modernos. Para qualquer sugestão e/
ou reclamação contate conosco pelo telefone 3331-4719”

SAAE E CONSERBRAS: NOSSA NATUREZA E PRESERVAR O MEIO AMBIENTE.
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Câmara Municipal de São Lourenço
Proposições da 14ª Reunião Ordinária

Ver. Abel Goulart Ferreira
Moção de Pesar
Faleceu nesta cidade no dia 28 de abril, p.p., a Sra. Ilka Paiva Reis, viúva do Dr. José Rafael Reis, médico e ex-prefeito da
nossa Estância. Natural de Varginha, mudou-se para São Lourenço na década de 40, quando o jovem esposo foi vitorioso
no cargo acima citado. O casal, estimado por todos, aqui criou
sua família, sendo seus filhos: o Dr. Airton, - nosso contemporâneo de Ginásio -, Dona Ilka Maria, esposa do Dr. Délcio
Fonseca e Dra. Eliane, estimada médica da nossa comunidade. Deve ser registrado o engajamento do casal nas causas
públicas e beneficentes da Estância, notadamente, quando
presidiram o Lions Club local, que tanto fez por nossa cidade, sem deixar de dizer dos diversos mandatos que o Dr. Rafael desempenhou como diretor do Hospital Geral de São Lourenço. Assim, o Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com base no Art. 108 do Regimento Interno
solicitar de V. Ex.ª que seja enviada uma Moção de Pesar aos
familiares da Sr.ª Ilka Paiva Reis.
Requerimento 62/2014
Em mais de uma vez, enalteci neste Plenário a importância
do futebol, de qualquer atividade esportiva no contexto da
nossa comunidade, pois, por meio delas, quando não preparamos os jovens, divulgamos a cidade e, via de consequência, colhemos inúmeros frutos. Tal situação passa, forçosamente, pelos clubes e Associações esportivas, todas elas patrocinadas, cada uma ao seu modo, pelo Poder Público, ora
com verbas, ora com cessão de imóveis para as suas atividades. No mesmo diapasão, encontra-se a Liga Desportiva que,
de longa data, na condição de ter sido reconhecida como de
utilidade pública, para o exercício das suas funções, recebia
ou deve estar recebendo verbas do Executivo Municipal, porquanto, entre outras despesas existiam as relacionadas com
a inscrição junto da Federação Mineira de Futebol, isso
salvo equívoco. Pois bem, conforme o “Estado de Minas” do
dia 25 do mês corrente, foram convocadas diversas Ligas, Clubes da 1ª, 2ª e 3ª Divisão e os clubes amadores da Capital para votarem em uma eleição provocada por uma Ação Cível
Pública, erguida pelo ex-presidente e ex-deputado Paulo Schettino, figurando entre elas, a Liga de Caxambu e de Três Corações, para mencionar as mais próximas. Ocorre que,
na lista, não figura a de São Lourenço, o que causou curiosidade, daí o ora entabulado. Isto posto, ouvido o Plenário
que seja requerido da Liga Desportiva de São Lourenço informações sobre a omissão na lista já referida ou as razões pelas quais a mesma não participou ou participa dos eventos
da Federação Mineira de Futebol.
Requerimento 63/2014
Tendo chegado ao conhecimento deste Vereador que o SAAE realizou uma seleção de pessoas para serem contratadas
em procedimento diverso de Concurso Público, regimentalmente apoiado, requeiro, ouvido o Plenário, no sentido de
que sejam requisitadas daquela Autarquia as mínimas informações sobre tal certame, se é que o fato ocorreu.
Ver. Evaldo José Ambrósio
Requerimento 69/2014
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PROS, vem até V. Ex.ª,
embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal,
solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações: Enviar cópia da lei que criou o cargo
de Supervisor em 1992; Enviar cópia das Carteiras de Trabalho que constam os nomes nos Decretos n.ºs: 5.081 e
5.082, contendo as alterações em suas CTPS; Quais as datas que os servidores mencionados nos supracitados Decretos começaram a trabalhar no serviço público? Enviar cópia
dos documentos que estabilizaram os respectivos funcionários nesses Decretos.
Indicação 143/2014
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 a realizar na Rua Américo Lobo, a uns duzentos metros do Armazém do Oliveira uma operação tapa-buraco, com urgência, pois esse buraco está aumentando a cada dia e tomando conta de praticamente toda a via. A pedido dos moradores e comerciantes do local.
Indicação 144/2014
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 procedam a capina e a limpeza na
Alameda Monteiro Lobato, bem como operação tapa-buraco
e notificações para a limpeza e capina a todos os proprietários de terrenos baldios localizados nesta Alameda, que se
encontram com muito mato, causando grande proliferação
de animais peçonhentos. A pedido dos moradores.
Ver. Fabrício Guedes dos Santos
Requerimento 70/2014
Fabrício Guedes dos Santos, Vereador do PSB, vem até V.Ex.ª,
embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo.
Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da
Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa as seguintes in-

formações: O financiamento do prédio próprio da Secretaria
Municipal de Educação (antigo Hotel Cruzeiro do Sul) está
sendo pago com o repasse do FUNDEB? Em caso afirmativo,
qual o valor mensal pago referente a esse financiamento?

da Rede Municipal de Ensino. Hoje já estão inseridos neste
projeto os jovens alunos da APAAE: Breno, Ângela e Marques
que trabalham como estagiários na Prefeitura Municipal de
São Lourenço.

Indicação 139/2014
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 proceda a capina e a limpeza na Alameda Antônio Lino Silvério, onde a mesma se encontra com
muito mato, o que tem causado grande proliferação de animais peçonhentos. A pedido dos moradores.

Indicação 141/2014
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, com apoio
do nobre Vereador Luiz Claudio Siqueira - DEM, vem mui
respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S.Ex.ª que determine ao Setor
Pertinente da Prefeitura entrar em contato com a Direção
da CEMIG no sentido de proceder a colocação de 02 (dois)
postes com braços de iluminação na Rua Projetada que liga
o Bairro da Vargem ao Bairro João de Deus, com início na
Rua Heitor Modesto.

Indicação 140/2014
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 Departamento Municipal de Trânsito (SLTRANS) que faça a colocação
de um redutor de velocidade na Rua José Simeão Dutra, na
altura do n.º 1.120, pois os veículos estão transitando em alta velocidade nesta localidade, colocando em risco a vida dos
pedestres.
Ver. Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro
Moção de Agradecimento
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 Agradecimento, em
nome da população de São Lourenço, aos Senhores: Higino
Zacarias e José Antônio Pacu, funcionários da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), pelo empenho e dedicação
dos mesmos para que o Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço fosse contemplado com o projeto de
autoclaves no dia 29 de abril p.p..
Requerimento 67/2014
Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro, Vereador do PSC,
vem até V.Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao
Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações: Informar o dia do repasse do
FUNDEB para o município de São Lourenço. Informar qual o
dia do pagamento dos professores. Informar o motivo pelo
qual alguns profissionais da Educação recebem no dia 06 e
outros não.
Requerimento 68/2014
Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro, Vereador do PSC,
vem até V. Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao
Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa a seguinte informação: Enviar cópia dos laudos de vistoria de todos os veículos realizados de 1º de janeiro de 2014
até a presente data.
Este Vereador gostaria de ressaltar que, de acordo com o
Código de Trânsito Brasileiro, em seus artigos: 136, 137 e 139
e Resolução CONTRAN n.º 1.498, o convênio da Secretaria de
Estado de Educação, no item 4.4.1, prevê que as vistorias nos
veículos da Secretaria Municipal de Educação têm que cumprir com essas exigências.
Projeto de Resolução nº 323/2014
Acrescenta parágrafo único ao artigo 152 do Regimento Interno
Ver. Renato Bacha de Lorenzo
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
Srs. Carlos Roberto Hilário - Presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e Edelmo Dias Freitas,
Diretor do Trem das Águas pelo sucesso de mais um movimento em solidariedade às entidades de assistência ao
menor e adolescente do nosso município, com a arrecadação de mais ou menos 1,5 tonelada de alimentos, que serão distribuídos as entidades cadastradas, na viagem promovida no último domingo.
Ver. Ricardo de Mattos

Indicação 142/2014
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, com apoio do
Vereador Luiz Claudio Siqueira, do DEM, vem mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S.Ex.ª que determine ao Setor Pertinente
da Prefeitura entrar em contato com a Direção da CEMIG no
sentido de proceder a troca dos braços e lâmpadas de 75 para 150’ dos postes localizados entre a passarela e o bairro
João de Deus, tendo em vista a fraca iluminação existente naquele local.
Ver. William Rogério de Souza
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 Professor Mário Sérgio Cortella, digníssimo e admirável
amante do saber que muito nos encantou com sua palestra
“A Emergência de Múltiplos Paradigmas: Novos Tempos, Novas Atitudes”. Palestra esta realizada em São Lourenço, no
Centro de Convenções do Hotel Granada, na noite do dia 09
de maio de 2014. Voltaire tinha várias frases que se eternizaram, como esta: “É preciso ter alegria no conhecimento.”. O
Professor não só adquiriu seu conhecimento com alegria, como consegue, assiduamente, na mesma proporção, transmitir todo seu conhecimento, mesmo “não tendo o dom da palavra” - como mencionou em sua palestra, compensa com seu
carisma e sua humildade. Na tribuna desta Casa Legislativa,
na Assembleia de Minas, em reuniões de amigos ou reuniões
políticas e mesmo em sala de aula, como professor de História, este Vereador sempre recorre aos seus ensinamentos falados ou escritos para dar ênfase às suas aulas. A sua vinda
a São Lourenço trouxe reflexão para todos nós e mudanças
de comportamento. Quando este Vereador sonhou em trazê-lo a São Lourenço e apresentá-lo aos nossos munícipes,
não imaginava que o mesmo era tão conhecido. E mais do
que isto, que sob a liderança do Rodrigo e Sérgio Vieira da
Gráfica Novo Mundo, pudesse juntar tantas empresas e instituições para a concretização deste sonho. A estes empresários, a todos os outros a gratidão do nosso município pela iniciativa; ao Professor Cortella, nossas congratulações por ter
proporcionado horas de vida a todos que lá estiveram participando de sua palestra. “O conhecimento serve para encantar as pessoas, não para humilhá-las.”
Câmara Municipal de São Lourenço – Extrato de Edital –
Processo 0103/2014 – PREGÃO PRESENCIAL 002 – Objeto:
Aquisição de Água Mineral sem gás e com gás para uso interno na Câmara Municipal de São Lourenço. Credenciamento:
28/05/2014 às 13:00 horas – Recebimento, abertura dos envelopes e julgamento das propostas: 28/05/2014 às 13 horas
e 15 minutos. Edital e informações na sede da Câmara Municipal e pelo site www.camarasl.mg.gov.br a partir de 19/05/2014.
São Lourenço em 14 de maio de 2014. Rommel Junqueira Fernandes – Pregoeiro.
Câmara Municipal de São Lourenço – Extrato de Edital –
Processo 0107/2014 – PREGÃO PRESENCIAL 005 – Objeto:
Prestação de serviços de confecção de placas de homenagem
e de título de Cidadão Honorário para a Câmara Municipal de
São Lourenço. Credenciamento: 29/05/2014 às 16:00 horas
– Recebimento, abertura dos envelopes e julgamento das propostas: 29/05/2014 às 16 horas e 15 minutos. Edital e informações na sede da Câmara Municipal e pelo site www.camarasl.mg.gov.br a partir de 19/05/2014. São Lourenço em 14
de maio de 2014. Rommel Junqueira Fernandes – Pregoeiro.

Ver. Waldinei Alves Ferreira

Câmara Municipal de São Lourenço – Extrato de Edital –
Processo 0106/2014 – PREGÃO PRESENCIAL 004 – Objeto:
Prestação de serviços na confecção de placas de material gráfico para serviços da Câmara Municipal de São Lourenço. Credenciamento: 30/05/2014 às 13:00 horas – Recebimento, abertura dos envelopes e julgamento das propostas: 30/05/2014
às 13 horas e 15 minutos. Edital e informações na sede da Câmara Municipal e pelo site www.camarasl.mg.gov.br a partir
de 19/05/2014. São Lourenço em 14 de maio de 2014. Rommel Junqueira Fernandes – Pregoeiro.

Moção de Parabéns
Os Vereadores que este subscrevem, vem mui respeitosamente, com base no Art. 108, do Regimento Interno solicitar
de V.Ex.ª que seja enviada uma Moção de Parabéns à Sr.ª Eliza Henriques Nogueira pelo Prêmio recebido no último dia
07 de maio na AMM - Associação Mineira de Municípios, pelo “Projeto Diversidade no Ensino, Privilégio de Conviver com
as Diferenças - Projeto de Inclusão de Alunos com Deficiência ou Transtorno Global do Desenvolvimento para os Alunos

Câmara Municipal de São Lourenço – Extrato de Edital – Processo 0108/2014 – PREGÃO PRESENCIAL 006 – Objeto: Aquisição de toners para as impressoras da Câmara Municipal de
São Lourenço. Credenciamento: 28/05/2014 às 15:00 horas –
Recebimento, abertura dos envelopes e julgamento das propostas: 28/05/2014 às 15 horas e 15 minutos. Edital e informações na sede da Câmara Municipal e pelo site www.camarasl.mg.gov.br a partir de 19/05/2014. São Lourenço em 14 de
maio de 2014. Rommel Junqueira Fernandes – Pregoeiro.

Moção de Pesar
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de
V. Ex.ª que seja enviada uma Moção de Pesar aos familiares
da Sr.ª Virgínia Caetano Marques, pelo seu falecimento ocorrido no dia 07 de maio p.p..
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Bebê da Semana

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Mateus Guimarães
da Silveira,nascido
em 12 de julho de
2013.Seus pais Anderson da Silveira e
Juliana Guimarães
Junqueira. Xodó de
seu irmão Miguel,vó
Lais e tia Rita.

Aniversário

Adoção
Quem aniversariou nesse dia 15 de maio foi a dona Graça (Graçinha), mãe do radialista Cristiano Siqueira( Keridão). Nós do São Lourenço Jornal lhe enviamos os parabéns repleto de felicidades!

Palestra
À partir desta edição, iremos mostrar fotos de cães para
adoção, ajudando a acabar com a superlotação do Canil de
São Lourenço. O movimento Patrulha Animal, está de parabéns com esta iniciativa. Samurai, Castrado, vacinado e
vermifugado. Para adoção no Canil Municipal. Muito dócil,
mestiço de labrador. Ideal para crianças.

Aniversário
Professor Cortella, esteve dia 09 último em nossa cidade,
proferindo palestra para mais de quinhentas pessoas, que
superlotou o Centro de Convenções do Hotel Granada. Parabéns aos amigos Leila e Adolfo pelo grande sucesso!!!

Jair Rodrigues
O cantor Jair Rodrigues se
despediu dos palcos e da música na última terça-feira (6)
durante uma apresentação
no Hotel Guanabara, em São
Lourenço (MG). Segundo o
organizador do show, Daniel
Moura, Jair cantou e dançou
por mais de uma hora demonstrando a típica alegria
e vitalidade. Durante a apresentação, fez uma homenagem à cantora Elis Regina e, segundo Moura, antes de interpretar um dos maiores sucessos ,”Romaria”, conversava com a cantora como se ela estivesse no palco. “ Olha
‘Pimentinha’, manda um abraço para São Pedro porque
eu não estou com pressa”.

Neste dia 18 de
maio, nossa grande amiga Débora
Centi, comemora
mais um aniversário. Desejamos milhões de votos de
felicidades, paz,
saúde, e muita proteção Divina. Parabéns Débora!!!

Aniversário

Noivas

Eliane Carbone, está
com sua nova loja “Recanto das Noivas e Cabelereira”, para melhor
atender sua clientela.
O endereço é Rua Roque Pinheiro, 68, próximo ao Posto Toledo.

DÉBORA CENTI

André Brazolin
comemorando neste dia 16 mais um
aniversário. Parabéns e felicidades
ao grande esportista brasileiro. Deus
o abençoe sempre!!!
Abração Braza!!!

Anuncie
aqui!!!
9983-1054
3332-8484

Contorno – luz e sombra

A maquiagem é mesmo poderosa, com ela podemos fazer muitas coisas diferentes no nosso rosto, inclusive disfarçar os pontos que não gostamos e destacar aqueles que
mais nos valorizam. Um truque que tem sido bastante usado ultimamente é o jogo de luz e sombra, que iluminar e
apaga partes do rosto, garantindo um visual espetacular.
Confira como usar a maquiagem para afinar o rosto:
Produtos necessários
Em primeiro lugar, para fazer isso é preciso usar alguns
produtos especiais, que são uma base de cor mais escura
que a sua de uso habitual; um pó com efeito bronzeador;
um corretivo iluminador; uma base de cor natural; e um
pó translúcido.
Aplicando a base escura
Vamos começar o efeito de luz e sombra no rosto aplicando a base escura nas regiões em que queremos afundar, ou seja, emagrecer o rosto. Primeiro, marcamos o ossinho abaixo da maçã do rosto, fazendo um traço na diagonal com a base escura. Nos cantos da testa também vamos aplicar a mesma base. Depois, na base do queixo, laterais e pontas do nariz.
Hora do corretivo e base normal
Em seguida, com o corretivo iluminador vamos destacar
a região abaixo dos olhos, fazendo um “V”. Além disso, aplicamos o mesmo produto fazendo um traço fino bem no
centro do nariz, indo até a testa e abrindo na forma de asterisco. Nas demais partes do rosto aplique um pouquinho
da base de cor natural.
Misturando tudo
Depois disso, vamos usar um pincel para espalhar esse
corretivo, bem de leve, para que as marcações não sejam
desfeitas. Depois esfumamos a base de cor natural e por
fim os pontos escuros. Tente fazer com que a passagem e
um produto para outro fique suave, mas sem desfazer essa diferença de tonalidades.
Finalizando com pó
Ao terminar, aplique uma camada de pó translúcido apenas onde está o corretivo e a base de tom natural. Sobre
as áreas escuras vamos reforçar o efeito com o pó bronzeador. Por fim, se desejar, ainda é possível usar um iluminador para destacar o nariz, testa e lateral dos olhos.
Essa pele fica bastante carregada, portanto deve ser usada apenas em momentos que seja necessária uma produção mais pesada. Ela também é ótima para quem vai bater
fotos, pois o efeito fica maravilhoso com o flash.
Dicas:
1- A dica para quem vai usar essa pele em uma maquiagem de festa é preparar primeiro os olhos, passando a sombra desejada para depois fazer a pele. Assim você evita que
resíduos das sombras grudem sobre a pele e acabem estragando o efeito de luz e sombra.
2- Conheça os produtos da Mary Kay, entre em contato
comigo pelo 88535251 e agende uma sessão inteiramente grátis!
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Ação de Vendas Compre e Ganhe “Final Feliz Ford” válida até 29/05/2014, considerando-se a data de emissão da nota fiscal, ou até o término dos estoques de veículos participantes – 100 unidades, o
que ocorrer primeiro. Na compra de um veículo New Fiesta, o cliente poderá escolher entre: Manutenção gratuita durante os primeiros 18 (dezoito) meses ou primeiros 30.000 Km (trinta mil quilômetros)
rodados, o que ocorrer primeiro, correspondente às 3 (três) primeiras revisões periódicas, conforme Manual do Proprietário ou Taxa 0.00% a.m. com 60% de entrada e saldo em 18 parcelas ou outras
condições especiais de financiamento descritas no regulamento completo ou Vale-Combustível no valor unitário de R$ 1.000,00 (hum mil reais), com validade de 24 (vinte e quatro) meses, sujeito às
regras de utilização. Consulte regulamento completo e maiores informações através do site www.ford.com.br, nos Distribuidores Ford ou através do CAF - 0800 703 3673. Esta promoção não é válida para
veículos adquiridos na modalidade de Venda Direta. Preços válidos até 29/05/2014 ou enquanto durarem os estoques - 100 unidades. New Fiesta Hatch S 1.5 2014 (cat RBB4) a partir de R$ 42.190 à vista
ou financiamento com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 60,00% de entrada (R$ 25.314,00) e saldo em 18 parcelas de R$979 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela,
incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$42.936,00 . Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 25/04/2014 a partir de 0,46% a.m. e 5,65% a.a., por meio do Programa Ford
Credit. Ford EcoSport SE 1.6 2014 (cat ECD4) a partir de R$61.690 à vista ou financiamento com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 60,1% de entrada (R$ 37.075,69) e saldo em 18 parcelas de R$ 1.415,00
na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 62.545,69. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de
25/04/2014 a partir de 0,36% a.m. e 4,43% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Ford Focus Hatch S 1.6 2014 (cat QAL4) a partir de R$61.590 à vista ou financiamento com taxa de 0,00% a.m. e 0,00%
a.a, 60,5% de entrada (R$ 37.261,95) e saldo em 18 parcelas de R$ 1.399,00 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor
total a prazo de R$ 62,443,95. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 25/04/2014 a partir de 0,37% a.m. e 4,48% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Ford Focus Sedan S 2.0 PowerShift 2014
(cat RCK4) a partir de R$70.690 à vista ou financiamento com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 60.09% de entrada (R$ 42.477,62) e saldo em 18 parcelas de R$ 1.618,00 na modalidade CDC com 30 dias
de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 71.601,62 . Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 25/04/2014 a partir de 0,34% a.m.
e 4,12% a.a., por meio do Programa Ford Credit.Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito
à aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente,
custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CET) a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit
são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso.

Respeite os limites de velocidade.
• Caxambu
• Itajubá
• São Lourenço

(35) 3341-3200
(35) 3629-9100
(35) 3339 -2450

www.mandalaford.com.br
www.facebook.com/mandalaford
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