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CONEXÃO

Quaresma é designação
do período de quarenta dias
que antecedem a principal
celebração do cristianismo:
a Páscoa, a ressureição
de Jesus Cristo, que é
comemorada no domingo
desde o século IV.
A Quaresma começa na
quarta-feira de cinzas e
termina no domingo de
ramos, anterior ao domingo
de páscoa.
Durante os quarenta dias

que precedem a Semana
Santa e a Páscoa, os cristãos
dedicam-se à reflexão, a
conversão espiritual e se
recolhem em oração e
penitência para lembrar os
40 dias passados por Jesus
no deserto e os sofrimentos
que ele suportou na cruz.
O costume da abstinência
da carne vermelha era uma
norma da Igreja que passou
a vigorar alguns séculos
depois de Cristo. O objetivo

DRA. RENATA FONSECA
Dermatologia, Alergia e Imunologia

Peelings químicos

Os peelings químicos são uma das opções terapêuticas
dentro dos procedimentos estéticos, e objetivam melhorar o
relevo cutâneo. Sua realização consiste na aplicação de um ou
mais agentes químicos sobre a pele, havendo diferenciação
da técnica de acordo com a substância escolhida.
Os peelings químicos podem ser classificados como muito
superficiais, superficiais, médios e profundos, dependendo
da porção da pele que ele atinge (camada córnea, epiderme
ou derme). O que define a profundidade do peeling não é
somente a substância escolhida, mas também a técnica de
aplicação, o número de camadas aplicadas, a permanência
da substância na pele e a associação de mais de uma
substância (peelings combinados). De uma forma geral,
os peelings muito superficiais e superficiais melhoram a
qualidade da pele, amenizando manchas mais superficiais
(ex: melasma epidermico), tratando lesões de acne e
podem até amenizar rugas finas. No caso de cicatrizes,
rugas mais profundas e lesões como lentigos, ceratoses
seborréicas e ceratoses actínicas, são indicados peelings
médio-profundos. Os peelings mais superficiais geralmente
apresentam descamação mais leve e não costumam limitar
as atividades do paciente. Os mais profundos causam um
processo inflamatório maior, com mais eritema, edema e
com descamação mais intensa.
Existem inúmeras substâncias no mercado, e a escolha
do peeling adequado deve ser baseada na queixa principal
do paciente, no seu fototipo (cor da pele), na tolerância
individual para dor, eritema, edema e descamação;
levando em conta também a limitação maior ou menor de
suas atividades laborativas. Os peeling mais superficiais
devem ser realizados, em média, de 15 em 15 dias a 1x/
mês, dependendo do agente químico usado, apresentando
efeitos melhores quando realizados de forma seriada
(no mínimo 3 peelings). No caso de peelings médios e
profundos, a aplicação deve ser realizada em intervalos
maiores, de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses ate 1x/ano.
Após a realização deste tipo de procedimento é
importante reforçar o uso de fotoprotetor, usar sabonetes
para peles sensibilizadas e aplicar cremes hidratantes
reconstrutores da barreira cutânea.

de evitar o alimento durante
as quartas e sextas-feiras e na
Semana Santa era distribuir o
que não foi consumido para
os mais necessitados.
Com passar do tempo,
os costumes foram se
flexibilizando e atualmente
a regra da Igreja expressa
que os católicos devem
evitar
comer
carne
vermelha na quarta-feira de
cinzas (início da Quaresma)
e na sexta-feira Santa.

A Igreja recomenda ainda
que cada católico estabeleça
um propósito de abstinência
durante o período da Quaresma,
mas não é somente deixar algo
que tanto gosta, é preciso doar
aos pobres o dinheiro que se ia
gastar. O sentido de distribuir
aos mais necessitados o que
não se gastaria com o consumo
de algo continua vivo desde
o cristianismo primitivo e é o
sentido maior do sacrifício da
Quaresma.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

MENSAGEM DE NOSSA
SENHORA
“Queridos filhos, hoje, de uma maneira especial,
convido-os à oração. Rezem, filhinhos, para que vocês
possam compreender quem são e para onde precisam ir.
Sejam portadores da boa nova e pessoas de esperança.
Sejam amor para todos aqueles que não têm amor.
Filhinhos, vocês tudo serão e tudo conseguirão somente se
rezarem e estiverem abertos à vontade de Deus, o Deus
que deseja conduzi-los para a vida eterna. Eu estou com
vocês e intercedo por todos, dia após dia, diante de meu
filho Jesus. Obrigada, por terem correspondido ao meu
apelo”. (25-11-14)
No mundo em que vivemos atualmente, os meios
de comunicação alcançam povos e nações em todos
os Continentes. A televisão e a internet são poderosos
instrumentos que levam as notícias aos quatro cantos do
mundo. Não se filtram as informações. Tudo se anuncia
e quase tudo se pode ver. Uma realidade alarmante! Um
retrato do poder da mídia! Então, quantas deformações,
quantas instruções nefastas se insinuam principalmente
na formação das crianças e dos jovens adolescentes. Nossa
Senhora fala que muitos de seus filhos não sabem o que
é amor, não experimentaram, ainda, a gozosa presença
de Deus em suas vidas, não saborearam, na sua alma, a
alegria do serviço ao próximo. Não sabem o que significa
a partilha, não entendem porque devem doar-se, quando
veem, a sua volta, pessoas e governos extremamente
egoístas e aproveitadores.
Por essa e outras razões, a Santíssima Virgem, convidanos, a nós, seus filhos, que sejamos portadores da boa
nova, cujo conteúdo se encontra ricamente proclamado
nos Santos Evangelhos.
Fonte: Informativo Rainha da Paz

Num mudo totalmente concectado como o atual, reflitamos:
Como estão as nossas relações sociais?Temos nos relacionado com
as pessoas, ido ao encontro dos que são mais próximos?Nossas
relações têm sido superficiais ou profundas? Nossas relações são
mais virtuais ou físicas? Sabemos olhar nos olhos ou temos olhado
apenas para as telas de nossos inúmeros “meios de comunicação”?
Que comunicação é essa que nos tem sido imposta e que temos
aceito de forma tão passiva?
As relações sociais são tão importantes que Jesus fez seu primeiro
milagre numa festa. Ele não ficava sozinho, mesmo sendo Deus
e Perfeito, mas se misturava com todas as pessoas, fazendo-se
próximo...Maria grávida foi ao encontro de sua prima isabel para
ajudar. Nós temos ido ou só queremos que os outros venham até
nós e adivinhem o que queremos e precisamos? Só recebemos o que
somos antes capazes de dar...
Só o tempo fortalece as relações, sejam quais forem, pois
aprendemos a conviver, a discordar e a amar o outro como ele é.
Quem não permanece junto não descobre a grandeza de crescer com
as diferenças e aparar as arestas diariamente. Os meios eletrônicos
têm nos isolado cada vez mais e nos distanciado neste sentido, pois,
quando vem o problema e a dificuldade, simplesmente as pessoas
em geral abandonam o barco, desligam o celular, saem do facebook
ou permanecem por algum tempo protegidos por uma tela se
mostrando, até onde achar viável. Assim não crescemos e vivemos na
superficialidade, pois os desafios ao invés de serem enfrentados para
serem vencidos, são ignorados por medo, comodismo ou apatia.
Perdemos tempo olhando a vida do outro ao invés de aperfeiçoar
a nossa. Colocamos nas redes e falamos com os outros ou dos
problemas apenas, como se não tivéssemos nada de bom ou somente
das coisas boas, aparentando uma vida perfeita.Um verdadeiro Reino
das aparências se instala com a nossa fiel contribuição, gerando uma
completa dificuldade de olhar para si, ver o que eu tenho que mudar
pra depois querer que os outros mudem.!
É preciso ter cuidado com todo esse excesso de facilidades
proporcionada pelos meios eletrônicos, pois se analisarmos bem são
armadilhas que nos levam para o laço e nos escravizam aos poucos,
prejudicando todos os aspectos de nossa existência. A vida vai passar
e o que teremos degustado? O tempo é breve. Enquanto estamos
conectados estamos nos esquecendo do principal. Desliguemos os
celulares e olhemos nos olhos! É difícil, mas vale a pena!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

CC CREAM MARY KAY

8 benefícios, 4 tonalidades, 1 passo para
uma pele impecável.
Brilho instantâneo e proteção conta danos
futuros, diminui a aparência de
manchas e vermelhidão e ainda
hidrata a pele!
O CC Cream Multibenefícios FPS 15
deixa a pele sedosa, com aparência
mais saudável, mais jovem e vibrante.
Cobertura leve para uma aparência
impecável e natural. Ótima opção para
um look ao ar livre com acabamento
natural. São 4 tonalidades que atendem
uma ampla gama de tons de pele.
Indicado para todos os tipos de pele.
Os oito benefícios mencionados na
descrição são:
1.Protege: Fator de proteção solar 15
2.Tom de pele uniforme: Ilumina e uniformiza o tom da
pele naturalmente
3.Corrige: Cobertura leve que corrige o tom da pele
através de pigmentos minerais
4.Aspecto saudável: Indicado para pele sensível porque
é livre de óleo
5.Esconde: Esconde as olheiras e pequenas imperfeições
6.Hidrata: Pele hidratada por até 10 horas
7.Anti idade: Componentes que mantém a pele jovem
8.Acalma: Contém vitamina E e extrato botânico que
ajudam a acalmar a pele

www.sljornal.com.br

opinião

ENTREVISTA

foram realizadas reuniões
preparatórias, fundamentais
para acerto de procedimentos
e compartilhamento de
responsabilidades. No campo
da Polícia Ostensiva, foram
realizadas Blitz de trânsito,
batidas policiais, operações
anti-drogas e cumprimentos
de Mandados de Busca e
Apreensão cujo objetivo foi
inibir a ação dos cidadãos
infratores
contumazes
durante o carnaval. Os
policiais militares atuaram
na execução do policiamento
ostensivo, atuando a pé;
motorizado e montado,
durante todos os dias, com
destaque para a sexta-feira
em razão do Bloco do Pijama.
Quantos profissionais
atuaram no carnaval?
Para fazer frente as
demandas e proporcionar
segurança aos moradores
e visitantes, toda tropa do
57º BPM foi empenhada.
As férias dos policiais foram
suspensas e a Unidade
recebeu apoio policial das
frações destacadas; da 17ª

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

Bebê da Semana

Hoje temos as Bebês da Semana, as gêmeas Helena e
Manuela, nascidas em São Paulo no último dia 03, e são
filhas do casal Andréa e Nélio. São seus avós: Attila e Jane
- Joao e Idal. Desejamos felicidades a todos, e muita saúde
e paz para as meninas. Que Deus as abençoe!!!

MONS. JONAS ABIB

Tenente Coronel Paulo Valério
Fala sobre o balanço do carnaval 2015
Companhia de Missões
Especiais e também do
Comando Regional sediado
em Pouso Alegre.

Como foi feita a
segurança do Carnaval em
São Lourenço?
Os trabalhos desenvolvidos
pela Polícia Militar em
São
Lourenço,
visaram
proporcionar à comunidade
um clima de convivência
pacífica
e
harmoniosa,
garantindo
o
princípio
constitucional
do
lazer.
As ações policiais tiveram
por escopo proporcionar
aos foliões, condições de
segurança durante a realização
dos festejos, agindo como
força de equilíbrio, inibindo e/
ou reprimindo os abusos e os
excessos que contrariavam as
normas legais. As estratégias
de
operacionalização
desenvolveram
através
de duas fases distintas
sendo a primeira através
de atividades pré-carnaval
e a segunda, durante todo
período momesco, onde
foram desenvolvidas ações
de Policia Comunitária e de
Policia Ostensiva sempre com
foco na geração de segurança
objetiva e subjetiva. Antes
e durante o carnaval

Reflexão

Como
eles
se
prepararam?
Antes de exercer sua atividade
diária, cada policial recebia
instruções importantes e
necessárias a respeito do
serviço. No dia 11 de fevereiro
houve uma grande reunião
onde foram discutidos todos
os assuntos pertinentes
ao carnaval. Em razão da
característica turística de
nossa cidade e região, todos os
policiais receberam também
informações pertinentes.

Qual o balanço do
Carnaval? Tiveram muitas
brigas?
O balanço que fazemos é
que o Carnaval deste ano
em São Lourenço foi muito
mais movimentado do que
nos anos anteriores, com
uma maciça participação de
visitantes, principalmente
na sexta-feira em razão do
bloco do pijama. Houveram
brigas sim, na maioria dos
casos, em razão do consumo
imoderado de bebidas
alcoólicas. Fiquei triste ao
ver um número considerável
de jovens embriagados. Isso
é preocupante.

Houve uma briga
na qual 5 pessoas foram
feridas com facadas, teve
alguma vítima fatal?
Este carnaval foi muito
tranqüilo, comparando com
carnavais anteriores. Não
tivemos nenhum registro
de crime violento na
cidade. Algumas pessoas,
principalmente em razão
do uso excessivo do álcool,
contrariaram as normas
legais e foram colocadas
a disposição da Justiça.
Houveram brigas mas que
foram contidas, ora por
policiais, ora, por terceiros.
Em que pese comentários
de que pessoas foram
esfaqueadas no interior
da Ilha Antônio Dutra,
não houve registro de tal
ocorrência pela Policia
Militar. Quanto a vítima fatal
também não há nenhum
registro pela Corporação.

O que deve ser
melhorado
para
os
próximos eventos?
Alguns dias antes do
Carnaval, ao passar numa
viatura pela Avenida D
Pedro II, por volta das 23h,
deparei com a Walneida,
Secretária
Municipal
de Turismo, totalmente
empenhada na colocação
dos enfeites na avenida. Vi
ali um comprometimento
total com a festa e
principalmente, com a
nossa cidade. Desta forma,
creio que algumas pessoas
e órgãos, intimamente
ligadas ao evento, precisam
desse comprometimento.
É preciso que cada um
saiba do seu importante
papel na festa e o exerça
com plenitude. Agindo
assim, teremos a cada ano,
um carnaval de grande
destaque e paz para todos!!!

EXPEDIENTE

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

Quaresma, tempo de se decidir
pelo Senhor!

Decidir por Ele implica
fazer todas as coisas em
Sua presença.
Orar sem cessar é
manter o coração sempre
aberto em colóquio com
Deus, em qualquer lugar,
em qualquer tempo. Vale
a pena retomar nossa
vida de oração!
Convido você, hoje, a
assumir a proposta da
Quaresma: tempo de
decidir-se pelo Senhor!
Decidir por Ele implica
fazer todas as coisas
em Sua presença. Ele
caminha conosco.

Quaresma
é
um
tempo de peregrinação
no interior dos nossos
corações, no desejo de
mudarmos as nossas
atitudes,
palavras,
pensamentos, ajustandonos a Jesus, nosso
Mestre. Decida-se hoje
por Jesus, dispondo-se a
ser melhor como pessoa,
como irmão, como pai,
mãe, profissional. Vamos
fazer tudo por amor a
Jesus.
Seu irmão,
Monsenhor Jonas Abib

Falecimento
Nossas condolências à
família PMMG do 57° BPM,
pela perda irreparável do
Capitão Marcílio Ezequiel,
ocorrido no último dia 14 na
cidade de Belo Horizonte.
Capitão Marcílio, trabalhou
em nossa cidade, onde
realizou diversos projetos
sociais com nossos jovens.
Deixa a esposa Fernanda, e
seu filho Elias.
Que Deus lhe dê o descanso
dos justos!!!

Hospital

CLASSIFICADOS

Aniversário
Cumprimentamos
nosso
grande amigo, Rubens
Alves da Silveira, que no
dia 05 último, comemorou
90 anos de vida. Que Deus
lhe conceda ricas bençãos,
trazendo-lhe paz, saúde e
felicidades.
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ALUGA-SE LOJA NO ANTONIO DUTRA SHOPPING – 2º PISO – LOJA 64.
TELEFONE DE CONTATO: 35-3332-2092 OU 8832-8834(OI)
ALUGA-SE CASA RESIDENCIAL OU COMERCIAL NO CENTRO. TRATAR (35)
8817-7800.
ALUGA-SE APTO EM UBATUBA (PRAIA GRANDE). TRATAR (35) 8816-2486
OI / (35) 9105- 6305 - TIM

Padre Bruno César, Pároco da Paróquia de São Lourenço
Mártir, participando das comemorações dos 80 anos do
Hospital de São Lourenço, inaugurou no último dia 12, a
nova Capela do Hospital. Que Deus abençoe a todos os
envolvidos neste trabalho. Parabéns a todos da diretoria do
Hospital de São Lourenço.

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo, Jornalista Responsável: Luciana Dutra
Henriques, Designer: Júnior Leal, Diagramação: Lúcio Adriano, 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: 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, Monsenhor Jonas Abib, José Luiz Mendes, Padre Bruno César, Dr. Rodrigo C. Santos, Cecília Britto, Débora Centi, Rita Abbud.

ALUGA-SE CASA NO CENTRO PARA FINS COMERCIAL OU RESIDENCIAL.
TRATAR PELOS TELS: 35-8841-6889(OI) OU 8817-7800(OI).
VENDO ÓTIMO APTO CENTRO DE SÃO LOURENÇO EM ED. TORRE DE SÃO
LOURENÇO. 1 QUARTO, 2 BANHEIROS, SALA, COZINHA, ÁREA E VAGA NA
GARAGEM. ARMÁRIOS NO QUARTO, BANHEIRO E COZINHA. DIRETO COM
PROPRIETÁRIO. CONTATO: MARIA TEREZA (21)988925071. VALOR R$260.000,00.

Circulação: São Lourenço e Região Sul de Minas: Lambari, Jesuânia, Olimpio Noronha, Carmo de Minas, Dom Viçoso,
Cristina, Soledade de Minas, Conceição do Rio Verde, Caxambu, Cambuquira, Baependi, Pouso Alto, Itamonte,
Itanhandu, Passa Quatro.
Redação e Administração: Rua Alzira Candal, 100 - São Lourenço/MG - CEP 37470-000
Telefax: (35) 3332-8484 - E-mail: escritorio@portalalternativa.com.br / jornalismo@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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Após 5 anos fechado,
zoológico reabre no
domingo em Varginha, MG

Após mais de cinco
anos fechado, o Zoológico
de Varginha (MG) será
reaberto neste domingo
(22) às 9h. A expectativa
é de que o espaço, agora
reformado, volte a ser a ser
uma opção de lazer para a
população. No domingo a
entrada será gratuita e nos
demais dias será cobrado
um ingresso de R$ 2.
O zoológico estava
fechado desde 2009 após
uma determinação da
Advocacia Geral da União
(AGU) e do Ibama. Na
época o local abrigava
cerca de 300 animais e
apresentou irregularidades
na
acomodação
dos
bichos. A reforma chegou
a ser iniciada mais de
uma vez, mas sempre era
paralisada, até que em
outubro de 2014, uma das
etapas foi concluída e a
reabertura foi autorizada.
Nas últimas semanas o
trabalho foi intenso para
finalizar os detalhes que
faltavam para a reabertura.
Foi preciso, por exemplo,

instalar uma cerca em
um dos lagos, finalizar a
instalação elétrica dos
banheiros, colocar as
placas de identificação em
cada um dos recintos e
fazer a vistoria final para a
liberação do setor técnico,
com nutrição e veterinária
para os animais.

saiba mais
•
Zoológico
será
reinaugurado dia 22 de

fevereiro em Varginha, MG
•
Atraso nas obras
de reforma adia reabertura
do Zoológico de Varginha
Os 13 felinos que
estão no local também
receberam
um
novo
espaço. A portaria ganhou
uma nova pintura em
mosaico e a maria-fumaça,
tombada pelo patrimônio
histórico foi restaurada.
Serviço – A reabertura
do zoológico acontece às
9h deste domingo (22),
com entrada gratuita.
Depois disso o parque vai
funcionar todos os dias,
sempre das 8h às 16h, com
ingresso a R$ 2. As escolas
que quiserem agendar
visitas guiadas devem
entrar em contato pelo
telefone (35) 3690-2709.
Zoológico de Varginha
reabre neste domingo (22)
(Foto: Reprodução EPTV)
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COOPERATIVA REGIONAL DOS CAFEICULTORES DO VALE DO RIO VERDE LTDA

-COCARIVE-

RUA JOÃO NOGUEIRA, 92 - BAIRRO NOVO HORIZONTE - 37472-000 CARMO DE MINAS MG
CNPJ: 19.424.159/0001-61 - FONE (035) 3334-1144 - INSC.ESTADO: 141.069037.0008
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
53ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Diretor Presidente da Cooperativa Regional dos Cafeicultores do Vale do Rio Verde Ltda.
– COCARIVE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 46, item I, alínea “a” e de acordo com
o art. 20 do Estatuto Social, convoca os senhores associados para se reunirem em Assembléia Geral
Ordinária a ser realizada no dia dez do mês de março do ano de dois mil e quinze (10/03/2015), às
14:00h (quatorze horas) no seu Auditório, situado na Rua Virgilio Alves Pereira, nº 55 – Bairro Novo
Horizonte, nesta Cidade e Coma rca de Carmo de Minas – MG em 1ª (primeira) convocação, com
presença de 2/3 (dois terços) do número de associados; em 2ª (segunda) convocação as 15:00h (quinze
horas), com a presença da metade mais 1 (um) dos associados ou ainda, em 3ª (terceira) convocação às
16:00h (dezesseis horas) com a presença de, no mínimo, 10 (dez) cooperados para deliberarem sobre a
seguinte:
ORDEM DO DIA
1 - Prestação de Contas dos Órgãos de Administração, relativas ao exercício social
de 01/01/2014 a 31/12/2014.
2 - Destinação do resultado do exercício.
3 - Eleição dos membros do Conselho de Administração, com designação dos membros
da Diretoria Executiva.
4 - Eleição dos membros do Conselho Fiscal.						
5 - Fixação dos honorários da Diretoria Executiva.
6 - Autorização ao Conselho de Administração para execução dos atos constantes do
art. 42, itens XII e XIII do Estatuto Social.
7 - Outros assuntos de interesse social.
NOTA: Para efeitos legais e estatutários, declara que o número de associados da Cooperativa com
direito a voto nesta data é de 359 (trezentos e cinquenta e nove).
Carmo de Minas, 13 de fevereiro de 2015
(ªª) Ralph de Castro Junqueira
(Diretor Presidente)

Fonte G1 Sul de Minas
Estatuto Social vigente:

Art. 8º ...
I – São Direitos dos associados:
§ único – O associado admitido após a convocação da Assembléia Geral, assim como aquele
que não estiver entregando toda a sua produção à Cooperativa, nos termos do item seguinte e suas
alíneas, quando da convocação, poderá participar da Assembléia Geral, porém sem direito a votar e
ser votado, ...
II – São obrigações dos associados:
b) Entregar à Cooperativa a totalidade da sua produção colhida em propriedade(s) situada(s)
dentro da área de abrangência da Sociedade, em condições normais e em estado integral, deduzindo-se
apenas a quantidade reservada ao consumo de seus familiares e empregados, salvo motivos de extrema
necessidade que deverão ser submetidos e, se aceitos, aprovados pelo Conselho de Administração.

Zoológico de Varginha abriga cerca de 300 animais,
entre aves, mamíferos e répteis (Foto: Reprodução EPTV)

EDITAL DE CITAÇÃO – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2015 DA CATEGORIA PROFISSIONAL DOS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, EMPRESAS
PÚBLICAS E AUTARQUIAS, DOS MUNICIPIOS DE SÃO LOURENÇO, AIURUOCA, ALAGOA,
ARANTINA, BOCAINA DE MINAS, CAMBUQUIRA, CARMO DE MINAS, CARVALHOS,
CAXAMBU, CRISTINA, CRUZÍLIA, DOM VIÇOSO, ITAMONTE, ITANHANDU, JESUÂNIA,
LIBERDADE, MINDURI, OLÍMPIO NORONHA, PASSA QUATRO, PASSA VINTE, SÃO SEBASTIÃO
DO RIO VERDE, SÃO TOMÉ DAS LETRAS, SERITINGA, SERRANOS, SOLEDADE DE MINAS E
VIRGÍNIA – MINAS GERAIS.
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO LOURENÇO -MG – designada pela
sigla – SINDPUBS, entidade ÚNICA DE PRIMEIRO GRAU representativa dos servidores públicos
municipais do município de São Lourenço, Aiuruoca, Alagoa, Arantina, Bocaina de Minas,
Cambuquira, Carmo de Minas, Carvalhos, Caxambu, Cristina, Cruzília, Dom Viçoso, Itamonte,
Itanhandu, Jesuânia, Liberdade, Minduri, Olímpio Noronha, Passa Quatro, Passa Vinte, São
Sebastião do Rio Verde, São Tomé das Letras, Seritinga, Serranos, Soledade de Minas e Virgínia
, do Estado de Minas Gerais, sua base territorial, inscrita no CNPJ sob o n° 00.188.622/000195, registrada no MTE , órgão de 1º grau no sistema confederativo, com abrangência e Base
territorial no município São Lourenço , constituída , na forma exigida pela CLT e pelo STF, com
endereço na rua XV de Novembro, n °199, Bairro: Centro, São Lourenço, Minas Gerais, CEP:
37470-000, em cumprimento ao Artigo 605 do Decreto-Lei nº 5.452,de primeiro de maio de
1943 (CLT), faz saber a todos os órgãos públicos do Poder Executivo ,das administrações direta,
indireta, autárquicas, fundacional, assim como o do Poder Legislativo, que deverão proceder
ao desconto de um dia de trabalho de os seus servidores públicos, independentemente do
regime de contratação, a título de Contribuição Sindical estabelecida no artigo 8, Inciso IV, da
Constituição Federal, combinado com seu artigo 149 e seguintes da mesma e regulamentada
pelos artigos 580 e 582 da CLT. O desconto da referida Contribuição deverá ser efetuado na
folha de pagamento do mês de março de 2015, conforme Instituição normativa nº 01 de 30
de setembro de 2008 do Ministério do Trabalho e Emprego e recolhido exclusivamente através
da GRCS – Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical até 30 de abril de 2015 na Caixa
Econômica Federal-CAIXA, nos termos da Instrução normativa nº 01, de 06 de março de 2002,
do MTE e NOTA TÉCNICA-SRT-MTE nº 36, de 12 de março de 2009, publicada no D.O.U em 16
de março de 2009 e arts. 578 e seguintes da CLT e Instrução Normativa nº 4, do Ministério do
Trabalho e Emprego, publicada no D.O.U em 26 de novembro de 2013. O não cumprimento
dos procedimentos e prazos estabelecidos na legislação supramencionada sujeitarão os órgãos
ora citados e seus respectivos responsáveis legais às penalidades previstas no artigo 600 da CLT,
artigo 7 da lei 6.986-82, como também na lei complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 (Lei
de Responsabilidade Fiscal).
São Lourenço, 02 de fevereiro de 2015.
LUIZ CARLOS BATISTA
Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Lourenço-MG.

Art. 33 ...
§4º - O associado em atraso com o pagamento de seus débitos junto à Cooperativa não está em
pleno gozo de seus direitos, em razão do que, não tem direito a voto nas Assembléias e nem de ser
votado para os cargos eletivos da Sociedade.

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

- Pretendem se casar:

000775 - YURI RONAN MOREIRA, divorciado, maior, AÇOGUEIRO, natural de
SÃO LOURNEÇO-MG, residência TRAVESSA HENRIQUE ISAAC EIZEMBERG 19, São
Lourenço-MG, filho de e NILCEIA APARECIDA MOREIRA FERNANDES; e LUCELIA
FERNANDES JUNQUEIRA, solteira, maior, AUTONOMA, natural de SÃO LOURENÇOMG, residência TRAVESSA HENRIQUE ISAAC EIZEMBERG 19, São Lourenço-MG, filha
de ILIO FERNANDES JUNQUEIRA e MARIA APARECIDA FERNANDES JUNQUEIRA;
000776 - OSMAR JOSE BERNARDES, divorciado, maior, avaliador, natural de São
Lourenço-MG, residência Rua Clóvis Reis, 830, São Lourenço-MG, filho de EMIDIO
BERNARDES e GENI AUGUSTA BERNARDES; e JUCILENE BARBOSA PEREIRA DA SILVA,
solteira, maior, vendedora, natural de Carmo de Minas-MG, residência Rua Clóvis
Reis, 830, São Lourenço-MG, filha de BENEDITO PEREIRA DA SILVA e ROSÂNGELA
BARBOSA;
000777 - VANTUIR MARTINS CORREA, solteiro, maior, MAQUINISTA, natural de
SAO LOURENÇO-MG, residência RUA JOAO ALVARO FAGUNDES, 252, São LourençoMG, filho de AROLDO RIBEIRO CORREA e IRIS MARTINS CORREA; e LETICIA ROCHA
CARVALHO, solteira, maior, ASSITENTE DE VENDAS, natural de SAO LOURENÇOMG, residência RUA JOAO ALVARO FAGUNDES, 252, São Lourenço-MG, filha de
LINDOMAR ARANTES DE CARVALHO e MARILIA HELENICE ROCHA CARVALHO;
000778 - FRANCISCO JHONATA DOS SANTOS, solteiro, maior, ENCANADOR, natural
de OLIMPIO NORONHA-MG, residência JOAQUIM ALVES PRADELA JUNIOR 323, São
Lourenço-MG, filho de FRANCISCO DONIZETTI GONÇALVES DOS SANTOS e MÔNICA
BENEDITO SANTOS; e ALESSANDRA DE ANDRADE LOUZADA, solteira, maior, DO LAR,
natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência JOAQUIM ALVES PRADELA JUNIOR 323,
São Lourenço-MG, filha de GILBERTO MACIEL LOUZADA e ROSELI DE ANDRADE;
000779 - SAMUEL FERREIRA DA SILVA, divorciado, maior, INSTRUTOR DE TRANSITO,
natural de PEDRAS DE FOGO-PB, residência RUA SEBASTIÃO AMERICO SIQUEIRA
- 05 ( AREIA BRANCA), São Lourenço-MG, filho de ANTONIO FERREIRA DA SILVA e
MARIA LOURENÇO DA SILVA; e BIANCA MILLER SIERVULI BASILIO SILVA, solteira,
maior, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, natural de ANDRELANDIA-MG, residência
RUA SEBASTIÃO AMERICO SIQUEIRA - 05 ( AREIA BRANCA), São Lourenço-MG, filha
de AGUINALDO BASILIO DA SILVA e SUZANA SILVA DE SOUZA;
Os contraentes apresentaram os documentos exigidos pelo art.1525 do Código
Civil Brasileiro. Se alguém souber de algum impedimento, que os impeçam de se
casar, que o faça na forma da Lei.
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RITA ABBUD

COOCASELL – COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA SERRA DE LAMBARI LTDA
CNPJ 12.879.728/0001-14 INSC. EST: 001.694.414.00-39 - Avenida João Bráulio Junior, nº 290, bairro
Volta do Lago - Lambari-MG – CEP:37480-000 - Tel: 0xx35-3271- 1254

Cantinho da Poesia

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Robson Edmilson Pereira, Presidente da Coocasell – Cooperativa dos Cafeicultores da Serra
de Lambari Ltda, convoca os senhores Associados para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 25 de fevereiro de 2015, em sua sede, na Avenida João Bráulio
Junior, 290, bairro Volta do Lago, nesta cidade de Lambari - MG, em primeira convocação às 15:00
horas, com a presença de dois terços do número de cooperados; em segunda convocação às 16:00
horas, com a presença de metade mais um do número de cooperados e, em terceira convocação às
17:00 horas, com a presença de no mínimo dez (10) cooperados, para deliberar sobre o seguinte:
ORDEM DO DIA
1-Prestação de contas do exercício de 2014 com os devidos pareceres;
2-Destinação das sobras líquidas apuradas no exercício de 2014;
Não deixe de participar. A sua participação é muito importante para o fortalecimento da Cooperativa.
Atenciosamente,
Lambari (MG), 13 de fevereiro de 2015.
Robson Edmilson Pereira
Presidente

Início das atividades
do Curso de Direito da
Faculdade de São Lourenço

Com o início do semestre letivo de 2015, o Curso de Direito da Faculdade de São
Lourenço contrata novos docentes. A renovação do quadro docente tem por escopo
trazer qualidade no ensino e na pesquisa na área do Direito. O ingresso de novos
alunos traz ingredientes necessários para a motivação não só dos mesmos, mas
também de todo o corpo docente, da direção, da coordenação e dos funcionários
administrativos que se veêm na contingência de oferecer o melhor ambiente de
ensino possível para os discentes.
Para a consecução de seus objetivos, o Curso de Direito da Faculdade de São
Lourenço deverá proporcionar diversos eventos e atividades acadêmicas. O Curso de
Direito da Faculdade de São Lourenço consolida-se por ser um projeto pedagógico
de excelência no Sul de Minas, bem como por seu expressivo índice de aprovação
no Exame da OAB.
No início do referido semestre letivo o Curso de Direito, através dessa Coordenação,
juntament com o Dr. Flavio Quinaud Pedron, trará um importante Curso de PósGraduação latu sensu em Direito Processual. Especialmente em virtude da iminência
da aprovação do novo Código Processo Civil, necessário que todo profissional se
atualize. Para que os profissionais de São Lourenço e região possam se atualizar
e consolidar os estudos na área de Direito Processual, o Curso de Pós-graduação
direito processual da Faculdade
de São Lourenço trará os melhores
docentes da área, espalhados pelo
Estado de Minas Gerais e país
afora.
Nessa
medida,
reiteramos
nossos votos de boas-vindas aos
novos docentes e discentes e
agradecemos o apoio e a confiança
no trabalho pedagógico que o Curso
de Direito vem desenvolvendo ao
longo do tempo em São Lourenço
e região.
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Carnaval 2015 Folia das Águas
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FUT MASTER DE CARNAVAL 2015

DOMINGO, 22 DE FEVEREIRO DE 2015

BETO BACHA Dois veículos batem
Giro Esportivo de frente próximos a
ponte da Federal

Aconteceu no último final de semana o 10º encontro FUT
MASTER no campo do Esporte Clube São Lourenço, evento
dos vovôs garotos no período de carnaval. A bola rolou,
a fofoca imperou, a cerveja gelou, o Edinil no churrasco
agradou e o Tião Peixeiro comemorou. Parabéns a toda
organização do evento e obrigado a todos vocês que foram
prestigiar mais um Encontro FUT MASTER. O meu abraço
especial para o amigo Nardo, Josias Jarrão (no apito) e pela
presença sempre abençoada do Padre Edvar. Confira as
fotos. Até breve!

Uma batida (choque
mecânico)
entre
dois
veículos na Avenida Damião
Junqueira de Souza (Bairro
Federal), na tarde da última
quarta- feira (18/02) deixou
o trânsito paralisado por
cerca de 20 minutos no local.
O choque mecânico
aconteceu quando os dois
veículos manobravam para
acessar a avenida principal.
Os
envolvidos:
uma
caminhonete com placas

de São Lourenço, que saía
de uma concessionária
de veículos e o carro
de passeio com placas
de Soledade de Minas,
que
trafegava
pela
Otto Jargow sentido
rodoviária, ficaram com
a frente amassada. Por
sorte, ninguém se feriu.
O SL Trans e a Polícia
Militar
compareceram
prontamente para tomar
as medidas de praxe.

Convocação

O Ambiente ARA-ACÁ convoca a todos para a 6ª. Assembleia
Geral Ordinária, a realizar-se no dia 14 de março, às 15 horas,
para discutir e aprovar a seguinte pauta: Prestação de Contas
2014, Relatório de Atividades 2014, Plano de Trabalho 2015,
Eleição e posse da diretoria para o Triênio 2015-2017, Assuntos
Gerais, em sua sede à Rua Comendador Silva Simões, 477,
Carioca. São Lourenço/MG
São Lourenço, 17 de Fevereiro de 2015.
José Eduardo Piovesana
Diretor Presidente.

Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa
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Homicídio na estrada do
Lixão de São Lourenço

Um homem de 29
anos, identificado como:
Silvano dos Santos Leite
foi encontrado morto na
manhã desta sexta- feira
(20/02), na estrada que
dá acesso ao “Lixão” da
cidade. A perícia da Polícia
Civil foi chamada e concluiu
que o rapaz levou três
tiros no rosto e outro na
perna, totalizando quatro

ferimentos produzidos por
arma de fogo. O corpo do
jovem estava próximo a
uma motocicleta Honda
Bros de sua propriedade.
Enquanto
a
perícia
era realizada no local,
outra equipe de policiais
vasculhava a casa da vítima
em busca de alguma pista
sobre o crime, foi quando
acabaram
encontrando

9

Carreta quebra poste próximo ao Parque
Municipal Ilha Antônio Dutra
Foto: Rogério Brasil

28 quilos de maconha
prensada, distribuídas em
barras de 1 quilo cada,
além de uma espingarda
cal. 22 e um pequeno
cachimbo que estavam
escondidos no forro.
De acordo com a polícia,
o motivo do crime seria
um possível acerto de
contas. A Polícia Civil segue
investigando o caso.

No início da tarde desta
sexta-feira uma carreta
com placas de Parnamirim
- RN que trafegava pela Rua
Professor Henrique José de
Souza próximo ao Parque
Municipal Ilha Antônio
Dutra ao desviar de um
veículo, colidiu lateralmente
com o baú em um poste
de iluminação, que com o
impacto apresentou quebra
em sua parte alta ficando
sustentado pela armação
de ferro que constitui na
construção do poste e

rachadura na parte baixa
próxima ao solo.
Abordado por policiais
foi constatado que o
motorista e carreta estão
com as documentações
em dia; já o veículo
citado não foi encontrado
para que o motorista
explicasse o ocorrido.
Uma equipe de agentes
de trânsito da SLTrans se
encontra no local afim
de controlar o tráfego de
veículos que deve ficar
em meia pista desde a

faixa elevada que fica em
frente ao Parque Municipal
Ilha Antônio Dutra até a
rotatória do Rotary, até que
seja efetuada a troca do
poste pelos responsáveis;
também no local uma
equipe da Cemig já iniciou os
trabalhos de verificação de
possíveis danos aos cabos
de energia que passam
pelo local e informaram
que não será necessário o
desligamento de energia
para a substituição do poste
danificado.
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Perícia conclui identificação de vítimas
de avião que caiu em MG

A perícia médica do IML
de Pouso Alegre (MG)
confirmou na manhã desta
sexta-feira (20) a identidade
das quatro vítimas da queda
de um avião monotor
Cessna, registrada na tarde
desta quinta-feira (19) em
Bueno Brandão (MG). Os
corpos devem ser liberados
ainda nesta sexta-feira para
o sepultamento nas cidades
onde Eduardo Laurentiz de
Caiado Castro, de 32 anos,
Talita Mariana Fornel, de
28 anos, Júlia de Salles
Caiado Castro, de 25 anos,
e Eduardo Martinelli, de 25
anos, residiam.
Segundo o delegado Flávio
Tadeu Destro, apenas um
dos corpos não pôde ser
identificado por meio de
digitais. “Pelo estado em
que foi encontrado o corpo
de Eduardo Martinelli, ele
foi reconhecido por meio de

uma foto de uma tatuagem
no pé direito que mandamos
para a família”, disse.
A
polícia
também
confirmou que Martinelli e
Talita eram noivos. Os dois
devem ser sepultados em
Sertãozinho (SP). O casal
Eduardo Castro, que pilotava
o monomotor, e Júlia deve
ser levado para Ribeirão
Preto (SP). O grupo voltava
das comemorações de
carnaval em Paraty (RJ) com
destino a Ribeirão Preto,
quando o monomotor com
prefixo PTKBV caiu no Bairro
da Torre, em Bueno Brandão.
Ao centro, delegado
regional
Flávio
Tadeu
Destro, ao lado das médicas
legistas que cuidaram da
perícia de corpos (Foto:
Daniela Ayres/ G1)
Perícia
Os trabalhos no IML de
Pouso Alegre começaram

por volta das 22h de quintafeira, de acordo com as
médicas legistas Tatiana
Telles, Koeler de Matos e
Flávia Fonseca de Carvalho
Barra.
“Concluímos
a
individualização
dos
corpos por volta da 1h30
desta sexta e enviamos o
material para o Instituto de
Identificação da cidade, que
apresentou os resultados às
9h30”, explicaram.
As médicas informaram
que o laudo da perícia do
IML deve ficar pronto em até
10 dias. Pelo exame feito,
não é possível saber em que
ponto da queda as mortes
ocorreram. “O que dá para
saber é que eles sofreram um
impacto muito grande e que
não houve fogo [os corpos
não foram carbonizados]”,
afirmou Matos.

saiba mais

•
Corpos de vítimas
de queda de avião podem
ter que passar por DNA
•
Aeronave cai em
mata e 4 pessoas morrem
em Bueno Brandão
O acidente
Quatro pessoas morreram
depois que um avião
monomotor Cessna com
prefixo PTKBV caiu na zona
rural de Bueno Brandão
(MG) por volta das 12h
desta quinta-feira. Segundo
o Corpo de Bombeiros, a
aeronave caiu em meio a
uma mata de difícil acesso
no bairro da Torre. Ainda
conforme os bombeiros, a
aeronave bateu nas árvores
e se despedaçou.

Conforme
apurou
a
reportagem do G1 no local,
testemunhas disseram que
o avião perdeu altitude
até bater nas árvores.
Segundo os bombeiros,
foram encontrados dentro do
avião documentos do piloto
Eduardo Laurentiz de Caiado
Castro, de 32 anos; Talita
Mariana Fornel, de 28 anos e
Júlia de Salles Caiado Castro,
de 25 anos, além de um
quarto ocupante, identificado
como Eduardo Martinelli,
também de 25 anos.
Segundo Corpo de
Bombeiros, aeronave caiu
entre árvores em Bueno
Brandão (Foto: Polícia
Militar)
Documentos
pessoais
e talões de cheques de
um dos donos do avião,
Denilton Gubolin de Salles,
de 54 anos, pai de Júlia,
foram encontrados dentro
da aeronave, o que levou as
autoridades a acreditarem
que ele seria a quarta
vítima. No entanto, ele não
estava no aparelho.
“Foi um estrondo muito
grande. Era meio-dia, a
gente estava na lavoura de
batata aqui perto quando
a gente ouviu o barulho do
avião caindo e o estrondo.
A gente não viu o avião,
só ouviu o barulho”, disse
o lavrador Salvador José
Mariano, de 60 anos, que
chamou a polícia.
A
Agência
Nacional
de Aviação Civil (Anac)
informou que a aeronave
havia decolado de Paraty
(RJ) com destino a Ribeirão

Preto (SP). O último contato
com o piloto havia sido
feito na região de Bragança
Paulista (SP). A aeronave
havia sido comprada em
fevereiro de 2014 e estava
regular. No perfil de uma
das vítimas em uma rede
social, foi postada uma
foto que mostra o grupo
dentro do avião. Eles teriam
passado o carnaval em
Paraty. No perfil do piloto,
também aparece a foto da
aeronave.
Ainda
conforme
os
bombeiros, o acidente
deixou
destroços
espalhados por uma área
extensa próxima ao local da
queda.
Perfil das vítimas
O empresário Eduardo
Laurentiz de Caiado Castro
completaria 33 anos na
próxima semana. Ele era

dono de uma pizzaria em
Ribeirão Preto e casado
com Júlia de Salles Caiado
Castro, que também estava
no avião. Ela tinha 25 anos,
era advogada e filha do
proprietário da aeronave,
o advogado trabalhista
Denilton Gubolin de Salles,
que não estava a bordo. A
família de Talita Mariana
Fornel, de 28 anos, é
proprietária de um frigorífico
em Pedregulho (SP) e de
uma distribuidora de carnes
em Franca (SP). O namorado
dela, o empresário Eduardo
Martinelli, tinha 25 anos e
era dono de uma metalúrgica
em Sertãozinho (SP).
Vítima postou em perfil
de rede social uma foto
com o grupo dentro do
avião (Foto: Polícia Militar /
Reprodução Instagram)

Tribunal de Justiça de Minas Gerais pode fechar 13 comarcas da região

Um levantamento feito
pelo Tribunal de Justiça
de Minas Gerais (TJMG)
pode fazer com que 13
cidades do Sul de Minas
deixem de ser comarcas.
Segundo o tribunal, Bueno
Brandão (MG), Airuoca
(MG), Cambuquira (MG),
Campanha(MG), Conceição
do Rio Verde (MG),Itamogi
(MG), Itanhandu (MG),
Itumirim(MG), Jacuí (MG),
Monte Belo (MG),Natércia
(MG),
Passa
Quatro
(MG)
ePedralva
(MG)
movimentam por mês
menos de 150 processos.
Uma lei complementar

prevê a extensão de
jurisdição ou mesmo a
extinção de comarcas caso
essa situação persista por
no mínimo três anos.
O impacto para essas
cidades é significativo,
de acordo com a juíza
aposentada Laurem Gomes
Tenório
Cerezoli.
Ela
montou uma comissão para
defender a manutenção da
comarca de Bueno Brandão.
A comarca atende também
a cidade de Munhoz e pode
ser transferida para Ouro
Fino (MG) porque tem
movimentado uma média
de 109 processos por mês.

“Nós vamos perder o fórum,
o desemprego é grande,
alguns cartórios serão
fechados”, diz.
Em Bueno Brandão,
moradores e comerciantes
também se manifestaram
por meio de um abaixoassinado
que
será
encaminhado ao tribunal.
O presidente da subseção
da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB) na cidade,
Oscar Ramalho Cavini,
acredita
que
fechar
a comarca trará mais
problemas do que solução.
“A gente tem mais de 4 mil
processos em andamento
e a transferência desses
processos acarretaria em
uma sobrecarga na outra
comarca”, avalia.
O TJMG aguarda decisão
do Conselho Nacional
de Justiça para definir o
futuro das comarcas com
baixa movimentação. Em
Minas, outras 29 cidades
passam
pela
mesma
avaliação. A possibilidade
de extinção de comarcas
está prevista para cidades
com
movimentações
mensais inferiores a 120
processos. Para aquelas
com movimentação entre
120 e 150 processos, os
juízes poderão ter a sua

jurisdição estendida.
Ainda segundo o tribunal,
uma
distribuição
de
processos em quantidade
inferior àquela que justificou
a criação da comarca por
três anos consecutivos
pode fazer com que ela seja
anexada novamente à sua
comarca de origem.
TJMG
O
TJMG emitiu uma
nota de esclarecimento em
que procura tranquilizar
os moradores das cidades
mencionadas
em
seu
levantamento.
Segundo
o órgão, o estudo e a
consequente
criação
de uma comissão de
trabalho para avaliar a
situação de comarcas com
baixa movimentação de
processos tem o objetivo de
melhorar o atendimento à
população.
Ainda
segundo
o
tribunal, a legislação prevê
que as comarcas sejam
reorganizadas sempre que
elas deixarem de atender os
requisitos que justificaram
sua criação e que essa
reorganização não significa
necessariamente
sua
extinção.
Leia a íntegra da Nota de
Esclarecimento do TJMG
Com vistas a promover

o melhor atendimento ao
cidadão e garantir celeridade
e eficiência ao Judiciário,
o Tribunal de Justiça de
Minas
Gerais
(TJMG)
realizou um estudo que
avaliou dados processuais
em todo o Estado. O
levantamento identificou a
distribuição de processos
e o acervo por comarca.
Os números revelaram
algumas comarcas com
distribuição
processual
alta e acervo elevado.
Por outro lado, mostrou
também a realidade de
outras comarcas, com baixa
distribuição mensal e/ou
acervo reduzido.
A constatação dessa
realidade
indicou
a
necessidade de criação de
um grupo de trabalho para
analisar qualitativamente
o cenário em todo o
Estado e cada uma das
situações, verificando a
viabilidade de estender
a jurisdição de algumas
comarcas, conforme prevê
a Lei de Organização
e
Divisão
Judiciárias
(LODJ). A legislação prevê
a
possibilidade
dessa
reorganização
sempre
que a comarca deixar de
atender aos requisitos que
ensejaram a sua instalação.

A extensão de jurisdição
não significa a extinção
da comarca, mas sim que
essa
comarca
poderá
atender mais municípios,
antes pertencentes a outra
comarca, contígua ou não.
A extensão da jurisdição
é, portanto, uma medida
para otimizar o trabalho
do Judiciário em Minas,
potencializando os recursos
que já estão disponíveis
para o atendimento ao
cidadão. Assim, comarcas
com movimentação e
distribuição
processual
muito baixas poderão
abarcar novos municípios,
antes
atendidos
por
comarcas com acervos
significativos e com alta
distribuição mensal de
processos.
A
divisão
equitativa do trabalho
só traz vantagens para o
cidadão, que terá suas
demandas julgadas mais
rapidamente, sem prejuízos
para os envolvidos.
O
estudo
técnico
conduzido pelo TJMG
mostra a preocupação
permanente do Judiciário
em
trazer
respostas
concretas para a melhoria
do atendimento, hoje
prestado ao cidadão por
meio de suas 296 comarcas.
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Preços válidos até 13/02/2015 ou enquanto durarem os estoques - 40 unidades. Ford Focus Hatch S 1.6 2015 (cat QAJ5) a partir de R$ 67.900,00 à vista ou financiamento com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 62% de entrada (R$ 42.098,00) e saldo
em 18 parcelas de R$ 1.498,00 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$ 69.062,00. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 10/02/2015 a
partir de 0,47% a.m. e 5,76% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Novo Ka+ SE 1.5 2015 (cat ZFC5) a partir de R$ 44.490,00 à vista ou financiamento com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 53% de entrada (R$ 23.579,70) e saldo em 24 parcelas de
R$ 917,00 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$ 45.587,70. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 02/02/2015 a partir de 0,41% a.m. e
5,08% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Ford Ranger XLT (cat. JMD5) possui valor de tabela de 138.100,00, sendo o valor de 129.900,00 líquido, já com o bônus de 8.200,00. Ford Ranger XLT Diesel 4x4 AT (cat JMD5) a partir de R$ 129.900,00
à vista ou financiamento com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 62% de entrada (R$ 80.538,00) e saldo em 18 parcelas de R$ 2.840,00 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$ 131.658,00. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 30/01/2015 a partir de 0,37% a.m. e 4,55% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Ford Ranger XLT Diesel 4x4 AT (cat JMD5) a partir de R$ 129.900,00 à vista
ou financiamento com taxa de 0,49% a.m. e 6,04% a.a, 54% de entrada (R$ 70.146,00) e saldo em 06 parcelas de R$ 11.469,00 na modalidade CDC com 180 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF).
Valor total a prazo de R$ 138.960,00. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 30/01/2015 a partir de 4,19% a.m. e 63,63% 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.

Na cidade, somos todos pedestres.
• 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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