www.sljornal.com.br

81 ANOS

CORREIOS

Impresso
Especial

CONTRATO
N. 9912166940/2008

DOMINGO, 22 DE JUNHO DE 2014

Domingo, 22 de Junho de 2014
Edição nº 4148 - R$ 1,00

1

Leia entrevista com
Alberto Pinto Coelho,
Governador do Estado
de Minas Gerais (pág 03)

Corpus Christi 2014

Corpus Christi significa Corpo de Cristo. É uma festa religiosa da Igreja Católica que tem por objetivo celebrar o mistério
da eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo. A festa de Corpus Christi acontece sempre na quinta-feira
seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, em alusão à quinta-feira santa quando Jesus instituiu o sacramento da eucaristia. A festa do Corpus Christi foi instituída pelo Papa Urbano IV no dia 8 de Setembro de 1264. O Corpus Christi não é feriado nacional, tendo sido classificado pelo governo federal como ponto facultativo. Isso significa que a entidade patronal é
que define se os funcionários trabalham ou não nesse dia, não sendo obrigados a dar-lhes o dia de folga. (pág 06)

Religião

Roubo

Ladrões roubam
compressor
odontológico da
UBS do Canaã
Os funcionários do Posto de
Saúde do bairro Canaã chegaram
para trabalhar na manhã desta
segunda- feira (16/06) e logo notaram que o local havia sido arrombado. (pág 04)

Dono de farmácia
é assaltado na
porta de casa
O proprietário da Rede Inova
Drogarias (Farmácia Central), levou
um grande susto no início da noite de sábado (14/06), quando chegava a sua residência por volta das
19h20minhs. (pág 05)

57º BPM realiza culto reliFique atento aos horários
diferenciados em dia de
gioso dentro da programação
jogo do Brasil na Copa (pág 05) dos 239 anos da PMMG
(pág 07)
(pág 06)

Acidente entre
carro e moto na
Getúlio Vargas

Por volta das 12h30minhs desta segunda- feira (16/06), um acidente envolvendo um veículo Ford
Fiesta cor prata e uma moto Honda CG 125cc vermelha... (pág 07)
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EDITORIAL
Começam a se confirmar
as previsões mais otimistas
sobre o impacto da Copa na
vida dos brasileiros e dos estrangeiros que vieram participar da festa. Em pouco mais
de uma semana, as cidades
desfrutam dos significados
de um evento que há muito
se consagrou como uma confraternização universal em
torno do futebol. Os jogos
são o melhor pretexto para
o espetáculo edificador da
comunicação plena e da cooperação entre pessoas de
diferentes nacionalidades. A
Copa é superlativa na capacidade de testar as virtudes
e as fragilidades de um país, como ocorreu em todas
as edições anteriores, nas
mais variadas sedes, em todos os continentes, e como
se repete agora no Brasil.
A prova mais decisiva foi
vencida já nos primeiros dias.
A empatia que os brasileiros
estabelecem de imediato com
os visitantes ratifica neste
Mundial a imagem de anfitrião exemplar. As obras atrasadas, os questionamentos
sobre prioridades, eventuais
falhas de planejamento e problemas pontuais de organização são da natureza de
acontecimentos grandiosos.
A abordagem que importa,
a partir do início dos jogos,
é a que submete um país, e
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A Copa além do futebol

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

Tão perto de mim...
Tão perto de nós...

não só os organizadores e o
setor público, ao desafio de
levar a Copa até o final como um fato único e exitoso.
Não se espera, no entanto,
que o clima de entusiasmo
contagie a todos com a mesma intensidade e tampouco
que o Mundial seja assimilado, indistintamente, como
acontecimento incontestável pela totalidade da população. Tanto que ainda persistem manifestações de resistência, mesmo que minoritárias, à realização do evento. Que estas sejam percebidas como parte essencial
das discordâncias e da democracia, desde que não tenham vínculos com ações vio-

ESPAÇO LIVRE

lentas que ainda ocorrem em
todo o país.
A certeza de que o Brasil
se engajou à Copa está nas
ruas e nos estádios. É uma
oportunidade que não pode
ser desperdiçada, não só por
representar ganhos econômicos, mas pelo poder de
contribuir para a melhoria
de serviços, para o aperfeiçoamento das relações com
outros povos e para a afirmação da nossa imagem no
mundo. São refutados pela
realidade, a cada dia, desde
a inauguração da Copa no dia
12, os vaticínios com os piores cenários. Para a torcida
do contra, pouco ou nada
funcionaria, dos aeroportos

ao transporte coletivo das
capitais, para a recepção a
mais de 600 mil estrangeiros e a logística para a movimentação de milhares de
pessoas a 64 jogos entre as
32 seleções nas 12 cidades
escolhidas.
O Brasil não está ganhando com folga, mas vem, sim,
vencendo os imprevistos de
última hora e os pessimistas,
ao mesmo tempo em que conquista o reconhecimento dos
visitantes e da imprensa. Como definiu a rede de TV britânica BBC, esta será, pelo
que acontece dentro e fora
das arenas, a grande Copa do
país visto por todos como o
lar espiritual do futebol.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Deus criou o mundo e a natureza vasta... Para finalizar,
criou o homem e, vendo que
ele estava só, deu-lhe uma companheira... Tudo era paz e harmonia no paraíso, até que um
dia, a humanidade desobedeceu a Deus e o pecado entrou
no mundo.
Apesar de nossa infidelidade,
Deus nos amou tanto que nos
enviou Seu filho, para que o mundo fosse salvo por Ele. E assim
se fez: Jesus nasceu, cresceu,
espalhou o Amor por onde passou, padeceu e foi crucificado.
Ao terceiro dia, entretanto, ressuscitou, e, literalmente, continua vivo no meio de nós.
Jesus está vivo em tudo e todos que nos rodeiam. Ele não
está no Céu, a nos observar. Está aqui, ao nosso alcance, nas
coisas, nas pessoas, nos acontecimentos, nos Sacramentos,
falando-nos sob as mais variadas formas. Ele está aqui...
Mas, especialmente, Jesus
está vivo em nosso meio através do Sacramento da Eucaristia. Todos os dias, em todas as
missas que se realizam no mundo inteiro, o Sacerdote_imperfeito, mas ainda assim Sacerdote_ transforma o pão e o vinho no Corpo e Sangue de Cristo, demonstrando, mais uma
vez, seu incondicional amor por
nós. Deus, em sua infinita bondade, realeza e majestade, além

de se fazer menino, agora se
faz nossa comida e nossa bebida, num gesto inigualável de
comunhão.
Nesta quinta feira celebramos a festa de Corpus Christi.
É Jesus que se oferece a nós
como alimento vivo. Ele aceita que Seu sangue se misture
ao nosso, que Sua carne seja
uma com nosso corpo. Ele está aqui, bem perto, Ele quer fazer morada em nós, quer fazer
do meu, do seu, do nosso coração seu Sacrário, sua casa,
sua habitação constante...
Procuramos tanto a felicidade e a paz de espírito. As vezes,
gastamos tudo o que temos nesta procura. Nosso corpo está repleto de remédios para isso ou
aquilo, mas está vazio de Deus.
Preferimos nos intoxicar do que
buscar a purificação que só é
possível através da comunhão
com Cristo Ressuscitado, presente na Eucaristia.
“Não busque a Cristo lá no
alto, nem o busque na escuridão... mui perto de ti, em teu
coração, podes adorar ao teu
Senhor...olha a teu lado caminhando, passeando entre a multidão...muitos cegos são, porque não O veem...cegos de cegueira espiritual...”
Abra seus olhos e seu coração. Não deixe a hora da graça
passar. Porque Ele está aqui, tão
perto de mim, tão perto de nós!

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

A festa de “Corpus Christi” O dom maior de
A Eucaristia é fonte
A solenidade religiosa menagem a Jesus sacra- Medjugorje é a Eucaristia de cura e salvação
de “Corpus Christi”, é um mentado.
ato público de fé e de ação
de graças para celebração
da eucaristia. E procura
estimular a fé na presença real de Jesus que se revela de modo único, verdadeiro, real e substancial
com o seu corpo e seu sangue, na sua alma e divindade, conforme ensina a
doutrina cristã.
E nesse sentido, a procissão, parte central da festiva comemoração, terá
um significado especial,
pois a comunidade reunida expressa, publicamente, sua crença no mistério
eucarístico.
Até mesmo a tradicional, alegre e comovente
preparação confirma o sentimento de unidade, ao
reunir pessoas das mais
variadas posições sociais,
como crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas idosas para enfeitarem as ruas, praças, avenidas, residências em ho-

E como teria sido gratificante para muitas pessoas que tiveram a oportunidade de ver os tapetes de flores, ou outras variedades de enfeites, desenhos artísticos, educativos! Eles traduzem verdadeiro convite de renovação de nossa fé na presença de Jesus na vida de cada um de nós! Corpus Christi recorda, ainda, ao povo
de Deus, como as diferentes festividades religiosas
expressam uma crença, cultivam uma doutrina, moldam o cristão para que possa revigorar a vida espiritual. Elas alimentam a nossa adesão às mensagens
de amor, de solidariedade
que Jesus Cristo anunciou
ao mundo inteiro.
Eis, portanto, um momento para um encontro
com Deus, nossa força,
energia e luz na caminhada nesta terra.
Antonio Brandão Pereira

Denis Nolan, americano,
pai de 8 filhos, perguntava-se o que poderia acontecer
de mais belo, de mais forte
em nosso mundo esfacelado,
do que essas ternas visitas da
Mãe de Deus em Medjugorje. A resposta não demorou
muito a lhe ser dada, no decorrer de uma peregrinação.
Naquele dia, Denis participa da missa celebrada à tarde. Ele se colocou entre duas mulheres croatas que cantam sua fé e elevam as mãos
em direção a Jesus, na hora
da consagração, Denis também levanta os olhos para o
altar e eis que umas ondas
começam a sair da hóstia! Elas
vão se propagando devagar
por toda a igreja. É uma irradiação de ondas sucessivas.
Ondas que nenhuma palavra
na Terra poderia descrever,
porém tão reais que elas vêm
chocar-se contra Denis e chegam a lhe fazer, fisicamente,
perder o equilíbrio. Atingido
no coração seu corpo balança sob o choque do amor de
Jesus. As ondas vão se sucedendo num ritmo suave e regular como as do oceano,

quando o tempo está bom.
Depois da missa, Denis faz
primeiro, discretamente, sua
pesquisa junto aos homens
do seu grupo:
- Você não notou nada de
especial durante a missa?
- Sim, parecia que uma irradiação saía da hóstia, através de ondas. Até meu corpo chegou a balançar. Achei
que só eu estava vendo, que
Jesus queria me tocar com
sua presença real... mas você também viu?
Durante os oito dias de sua
peregrinação, a experiência
se renovou cada vez que Denis assistia à missa ou rezava
diante do Santíssimo. As ondas enchiam toda a igreja ou
a capela da adoração. Nada
escapava ao seu toque. Naquela semana, um pequeno
grupo de peregrinação vivenciou a mesma graça.
Denis tinha recebido a sua
resposta e, na sua alegria, não
podia deixar de partilhá-la
com todos.
O dom maior, oferecido em
Medjugorje, não são as aparições, mas a EUCARISTIA!
Ir. Emmanuel

Por meio de milagres, Jesus
quis que percebêssemos que
tudo é possível para Deus. Vemos, no Evangelho de São João,
o milagre da multiplicação dos
pães (João 6, 8-13); a seguir, o
Senhor que caminha sobre as
águas (João 18-21) e tantos outros fatos narrados pelos apóstolos e profetas de todos os
tempos. Tudo isso foi uma preparação para o que Cristo iria
apresentar ao povo, aos discípulos e aos apóstolos, pois,
após realizar esses milagres,
Jesus lhes fala da grande maravilha da Eucaristia:
“Eu sou o pão da vida” (cf.
João 6,48-51). Se Jesus fez
com o pão e com o Corpo d’Ele
o que quis, multiplicando os
pães e andando sobre as águas,
por que não pode fazer do
Corpo d’Ele verdadeira comida e do Seu Sangue verdadeira bebida?
Quando comungamos, recebemos, realmente, o Corpo
do Senhor, de uma Pessoa viva, que tem carne, sangue, ossos, sentimentos e coração.
“Ouvindo isso, os judeus se
puseram a discutir violentamente entre si: ‘Como é que esse
homem pode dar-nos a sua car-

ne a comer?’” (João 6, 52).
Jesus sabia das dúvidas que
viriam e do que haveriam de
dizer: que a Eucaristia é apenas um símbolo, uma entrega
“espiritual” do Senhor à Sua
Igreja. Por isso Ele tornou a
afirmar:
“A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue Verdadeira bebida. Aquele que
come a minha carne e bebe o
meu sangue permanece em
mim e eu nele”. (Jo 6,55-56)
Quando comungamos, é a
pessoa inteira de Jesus que
recebemos. É Jesus Ressuscitado, com Seu Corpo glorioso. Entramos em comunhão
com Suas chagas, que foram
abertas por nós, para curar
as nossas feridas e as marcas
que o pecado deixou em nós.
Comungamos o coração do
Senhor, que amou e que ainda ama cada um de nós, o
mesmo coração que foi perfurado pela lança.
Jesus Eucarístico, pela força do Espírito Santo, quer curar
toda a área da nossa afetividade e sexualidade. Ele cura
toda esterilidade que o mundo nos trouxe. Ele nos devolve a vida e a esperança.
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ENTREVISTA Alberto Pinto Coelho

Pe. BRUNO CÉSAR DIAS GRACIANO

Paróquia
em Ação
padrebrunocesar@yahoo.com.br

Governador do Estado de Minas Gerais

Na entrevista dessa semana, o Governador Alberto Pinto Coelho fala sobre programas e ações do Governo do
Estado e é claro, sobre a Copa do Mundo 2014 em nosso estado.
Olá, governador, como vão
os trabalhos, tudo bem?
Tudo ótimo. É uma alegria
renovar esta conversa, estes
contatos, com os mineiros e
mineiras.
Governador, hoje nossa
conversa tem um tema muito importante e especial, não
apenas para o Brasil, mas
também para o nosso estado: começa a tão esperada
Copa do Mundo. Em sua opinião Minas está preparada
para receber a Copa?
Minas Gerais está preparadíssima para receber a Copa. O planejamento do Estado começou a três anos,
quando da posse do governador Antonio Anastasia, que
criou uma Secretaria de Estado Extraordinária para a
Copa do Mundo. Naturalmente, não apenas no âmbito
desta Secretaria se construiu
a realização da Copa, mas
também nas áreas de segurança pública, saúde pública, turismo, com os nossos
roteiros turísticos. Investi-

mentos grandes foram feitos, o nosso estádio Mineirão foi modernizado com um
investimento da ordem de
R$ 670 milhões, feito num
modelo de Parceira Público
Privada (PPP), um dos primeiros estádios a ficarem
concluídos, no prazo previsto, com o orçamento cumprido dentro daquilo que foi
estimado. O nosso Mineirão
tem a chancela e o reconhecimento da FIFA exatamente por se traduzir num dos
melhores estádios para a realização da Copa do Mundo
no Brasil. Fizemos a inauguração de uma obra magnífica, de um novo acesso ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, para atender a Copa e, naturalmente, os mais de 10 milhões de usuários que, ao
longo do ano, utilizam o terminal aeroportuário. Este será um legado que ficará para os mineiros e mineiras e
é uma obra de R$ 340 milhões. São 29 quilômetros,
que serão posteriormente
iluminados em seu trecho.
Isto é realmente algo que
veio para ficar, num compromisso do Estado que diz respeito a este evento. Também
posso citar uma parceria que
fizemos com a Prefeitura de
Belo Horizonte. O Governo
do Estado investiu R$ 300 milhões para que a Prefeitura
de BH levasse adiante o BRT,
o MOVE, que já se encontra
em plena operação, também
para atender o evento da Copa. No que diz respeito ao
aparato policial, são 14 mil
policiais militares e civis, além
das forças federais. Temos o
Centro Integrado de Controle e Comando (CICC), que integra 40 instituições públicas e privadas e monitora

1.300 câmeras. Cito também
o hospital de acampamento,
de padrão internacional, elaborado com consultoria da
França para que, próximo ao
Mineirão, possa atender eventuais emergências, no transcurso dos jogos que Belo Horizonte recebe nesta copa.
Governador, o senhor mencionou algumas das importantes ações realizadas pelo
Governo de Minas nas áreas
de infraestrutura, transporte público, segurança, saúde
pública. Na sua avaliação, essas ações serão importantes
também para atrair um número cada vez maior de turistas para o nosso Estado?
Qualificamos, do ponto de
vista da infraestrutura e da
segurança pensados para este evento. Mas, naturalmente, a nossa preocupação, traduzida em uma oportunidade, é que os turistas que para cá vierem conheçam nossas belezas naturais, o nosso Barroco Mineiro, a nossa
culinária tão atrativa, os roteiros turísticos das nossas
grutas e cidades históricas,
as nossas manifestações culturais, todo esse acervo que
é riquíssimo. Esperamos ter
a oportunidade de internacionalizar o território mineiro, a nossa capital, o convívio fraterno e ameno. Os empresários que vierem para
assistir à Copa serão recepcionados pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), por uma equipe técnica, se eles tiverem
interesse em conhecer mais
a realidade econômica, as
potencialidades do nosso Estado e, com isso, atrair investimentos futuros para Minas Gerais. É um momento
único. E tudo isso foi cons-

truído com uma soma de esforços também do setor privado e das entidades produtivas, parcerias desse momento da realização da Copa, para que pudéssemos
usufruir, ao máximo, de tudo que esse evento pode oferecer, do ponto de vista de
um grande legado que vai ficar para Minas Gerais e para o nosso país.
Tratando-se de um evento único. E já para encerrarmos a nossa conversa,gostaríamos
que o senhor deixasse uma
mensagem para os visitantes também de outros estados, mas, sobretudo de outros países, que estão em
Minas Gerais para a Copa
do Mundo.
Buscaremos atendê-los de
braços abertos, buscando
atender a expectativa daqueles que vierem assistir aos
jogos, torcer livremente por
suas seleções. Mas, fundamentalmente, vamos nos
confraternizar neste momento e que essa Copa possa se
tornar, para aqueles que virão, um momento inesquecível no território mineiro,
marcado pela hospitalidade
mineira, que já é uma tradição. Naturalmente, que os
visitantes possam tirar de tudo isso os proveitos que tive a oportunidade de narrar
neste programa. Como consequência, esse grande evento ficará na história de Belo
Horizonte e de Minas Gerais.
Certamente, será um evento histórico. Ótimas notícias,
governador. Obrigado por
sua participação conosco.
Eu é que agradeço a oportunidade. Deixo aqui um abraço fraterno e vamos torcer
pela Seleção Canarinho.

EXPEDIENTE

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

dia 05 de junho de 2014, isto devido a muita disciplina,
muita determinação e constante rotina de treinos com
seu Mestre Kiko, que a treina para alcançar sempre excelentes resultados em competições. A karateca Nicole

já participou até o momento de 15 Campeonatos, sendo: FMKI, FMK, Mundial WUKF
e Sul-Americano.
Nicole na oportunidade
agradece ao seu Mestre Joaquim Felício (Kiko) por acreditar na sua capacidade e gran-

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.

Estamos prestes a celebrar
a Festa do Sagrado Coração
de Jesus, fonte de misericórdia e muitas graças para todos nós. O Coração de Jesus é o lugar aconchegante
onde os pecadores encontram abrigo, de modo que
ninguém se sinta excluído,
mas, uma vez profundamente amados por Deus, todos
os homens tenham n’Ele o
“porto seguro”.
O coração de nosso Deus
se sensibiliza conosco e sofre com as nossas misérias...
por isso Deus é sempre misericordioso. Ele não nos condena jamais, mas abre para
nós um horizonte novo sempre que nos arrependemos
dos nossos erros e buscamos
a Ele retornar.
Viver a espiritualidade do
Coração de Jesus leva-nos
a ser apaixonados por Cristo e por tudo o que a Ele
diz respeito, de modo muito especial, buscando receber com a máxima frequência a SANTÍSSIMA EUCARISTIA, alimento de amor
que se oferece para preencher nosso coração frágil,
mas também realizando visitas ao Sacrário, onde o Senhor realmente está à nossa espera, para nos conceder sua Graça, como numa
fonte e buscando viver e celebrar os sacramentos.

Ainda cultivamos esta espiritualidade no profundo
amor à Santíssima Virgem,
MARIA , Mãe de Deus e nossa, por meio da oração diária do terço, com a meditação dos mistérios da vida,
paixão, morte e ressurreição do Senhor, unindo-nos
a Maria e consagrando a vida a ela, para que nos conduza a Deus.
Mas, ainda, criando em nós
um sentimento de profunda
pertença à Igreja, onde estamos agrupados em torno
do Pastor, nitidamente expresso na figura do PAPA, rezando pelas intenções da Igreja espalhada pelo mundo inteiro e sustentando os missionários por meio das súplicas em seu favor, por vezes com o oferecimento de
alguns sacrifícios.
Claro que nada disso tem
sentido, sem uma autêntica
preocupação com a vida do
irmão, de modo muito especial, em relação aos sofredores, excluídos e marginalizados, vivendo intensamente
a caridade.
Aqui apresenta-se o resumo do estilo de vida proposto pela espiritualidade do Coração de Jesus, que deve ser
vivida intensamente pelo
Apostolado da Oração, mas
também por todos os fiéis
da Igreja.

PROGRAMAÇÃO PARA A FESTA
DO SAGRADO CORAÇÃO DE
JESUS, DIA 27 DE JUNHO:
FESTA DO CORAÇÃO DE JESUS
SEXTA-FEIRA, DIA 27

de determinação de vencer.
Nicole também agradece ao
COC (Instituto de Educação
e Cultura – AEPA) de São
Lourenço,pelo patrocínio e
grande apoio e ao São Lourenço Jornal e a Rádio Alternativa pela força de sempre.

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.

A espiritualidade do
Coração de Jesus

TRÍDUO - DIAS 24, 25 E 26 - ÀS 17H

Karateca Nicole Cadeiras continua
vencendo e faturando mais medalhas
A Karateca de São Lourenço, Nicole Maciel Cadeiras, Dez
Anos, (Academia Rachido-Kan
– São Lourenço), destacou-se
novamente no karatê neste
dia 15 de junho de 2014 (domingo), na 3ª Etapa do Campeonato Mineiro de Karatê Interestilos (FMKI), realizado
pela Confederação Brasileira
de Karatê Interestilos (CBKI).
O evento foi realizado no Ginásio Poliesportivo de Lambari, na Cidade de Lambari –
MG, com a participação de
atletas de diversas delegações
de várias cidades da região e
de outros estados, que disputaram as modalidades Kata e Kumite (luta). A karateca Nicole, graduação laranja,
competiu na categoria mirim
C de 09 a 10 Anos, sagrando-se com premiações como:
Medalha de (Ouro) na modalidade Kata (Campeã) e Medalha de (Bronze) na modalidade Kumite (3º Lugar).
A karateca Nicole de São
Lourenço conquistou novamente mais 02 medalhas,
perfazendo o total de 31 Medalhas ganhas com apenas
dois Anos de karatê feitos no
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MISSAS NA MATRIZ: 07H, 15H E 18H

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)

Dra. Letícia Pereira TazakiCRM
de Carvalho
(MG) 52.481
ESPECIALISTA EM HOMEOPATIA
PELA ASSOCIAÇÃO MÉDICA
HOMEOPÁTICA BRASILEIRA
Atendimento aos sábados. Marcar consulta
no local, ou pelo telefone: (35) 3332-2106

Av. Dom Pedro II, 635 - Centro - São Lourenço
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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Expectativa de cidade cheia
no feriadão de Corpus Christi
São Lourenço se prepara
para um mais feriadão com
muito movimento nas ruas.
Hotéis e pousadas já estão
com 100% das vagas reservadas, o que é garantia de
boas vendas para o comércio local. Além das opções
de visitas aos tradicionais
pontos turísticos da cidade,
os visitantes poderão participar dos eventos preparados pela Secretaria Municipal de Turismo, Esportes e
Cultura (Sectur).
Como já acontece tradicionalmente, vai ser realizado, no feriadão de Corpus Christi, de 19 a 22 de
junho, no Calçadão Silvério
Sanches Neto, o Arraiá Solidário. A Festa Junina no
Calçadão é em prol das entidades assistenciais, que
prepararão e venderão comidas típicas, bem como
promoverão apresentações
artísticas e culturais.
Outra tradição desse feriado é a exposição de artesanatos. Já está tudo pronto pa-

ra a realização, no Parque Municipal Ilha Antônio Dutra, da
14ª Exposul das Gerais.
Outro evento que já está
consolidado no calendário
turístico da cidade de São
Lourenço é o Entardecer com
as Garças. Ele será realizado

no sábado (21), a partir das
17h. Com a proximidade do
Inverno, e o consequente
adiantamento do anoitecer,
as garças têm começado a
chegar por volta desse horário. É um espetáculo de rara
beleza. E a entrada é franca.

Homenagem para o querido
jovem atleta Pedro Leonardo
Pedro fui seu professor por
apenas cinco meses, mas parecia que já tínhamos essa relação aluno professor há muito tempo.Você meu amigo com
seu jeito levado e brincalhão
que conquistava qualquer pessoa, também me conquistou.
Eu sei que eu pegava no seu
pé para estudar, mas na verdade eu me via em você quando eu era aluno, amigo, companheiro e brincalhão que valorizava cada segundo da vida ao lado dos amigos.
No sábado brincamos muito no parque desafiando um
ao outro na flexão, na aeróbica e plantando bananeira,

sendo um sábado inesquecível. Agora meu amigo você foi para o céu com seu jeito brincalhão, fazer o que você fazia aqui com a gente,
conquistando e alegrando as

pessoas. Fique com DEUS meu
aluno e amigo e que ELE possa iluminar sua alma e confortar a sua família, pois você vai fazer muita falta.
Por Paulo Geovani Silva

Câmara Municipal
de São Lourenço
Extrato de Edital

Câmara Municipal de São Lourenço – Extrato de Edital – ALTERAÇÃO DATA DE ABERTURA – Processo 0107/2014 – PREGÃO PRESENCIAL 005 – Objeto: Prestação de serviços na confecção de placas de homenagem e de título de Cidadão Honorário para a Câmara Municipal.Credenciamento: 02/07/2014 às 15:00 horas – Recebimento, abertura dos envelopes e julgamento das propostas: 02/07/2014 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 18/06/2014. São Lourenço em 18 de maio de 2014. Rommel Junqueira
Fernandes – Pregoeiro.

Ladrões roubam compressor
odontológico da UBS do Canaã
Os funcionários do Posto de Saúde do bairro Canaã chegaram para trabalhar na manhã desta segunda- feira (16/06) e logo notaram que o local havia sido arrombado.
Após fazer uma vistoria na
UBS, o Dr. André Cabizuca
(Coordenador de Odontologia da Prefeitura de São Lourenço) descobriu que um
compressor usado pelos dentistas havia desaparecido,
prejudicando então o atendimento à população.
A Polícia Militar foi acionada e confeccionou um Boletim de Ocorrência. A Polícia Civil agora vai investigar
o caso e tentar localizar o
equipamento. Qualquer informação sobre o paradeiro
do compressor pode ser feita através do telefone 190
da Polícia Militar, não é preciso se identificar.
O serviço de odontologia
na UBS do Canaã segue prejudicado com a falta do equi-

pamento. As consultas agendadas para a semana estão
canceladas e serão remarca-

das o mais rápido possível,
assim que o aparelho seja
devolvido ou substituído.

www.sljornal.com.br
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Dono de farmácia é
assaltado na porta de casa

O proprietário da Rede Inova Drogarias (Farmácia Central), levou um grande susto no início da noite de sábado (14/06), quando chegava a sua residência por volta das 19h20minhs.
De acordo com o empresário, após fechar seu estabelecimento comercial, ele
seguiu para sua casa que fica na Rua Rosalbo Bortoni no
bairro Porta do Céu e assim
que estacionou seu veículo,
foi surpreendido por um homem armado com revólver
que lhe obrigou a entregar
toda a féria do dia. Não satisfeito, o assaltante também

obrigou o proprietário da farmácia a entregar todas as compras de supermercado que
estavam no carro.
Durante todo o momento, o homem apontava a arma na direção da cabeça do
empresário, que seguiu a
orientação de não reagir em
casos desta natureza. Após
fazer a limpa no proprietário da farmácia e no veículo, o assaltante fugiu rapidamente tomando rumo ignorado.
“Por volta de 19h20hs
quando eu cheguei na porta da minha casa o assaltante já estava lá me esperan-
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Fique atento aos horários diferenciados
em dia de jogo do Brasil na Copa
De acordo com o Decreto
nº 5.172, em dias de jogo da
seleção brasileira de futebol
o expediente da prefeitura
será das 8h às 14h. O horário vale para os demais órgãos da administração municipal, excluindo, apenas, a Secretaria Municipal de Saúde
e o SAAE. Como eles iniciam,
normalmente, o expediente
às 7h, ele se encerrará às 13h.
Outras repartições também terão horários diferenciados para atendimento ao
público. O Fórum da Comarca funcionará das 8h às
12h30min. A Câmara Municipal das 8h às 12h. A agência da Receita Federal das

8h30min às 11h30min. A Administração Fazendária (Receita Estadual) das 9h às 12h.
Os Correios das 8h às 16h. E
o INSS das 7h às 12h30min.
Já as agências bancárias atenderão o público das 8h30min
às 12h30min. Quanto ao transporte público coletivo, de acordo com o comunicado pela
Empresa Circular São Lourenço, os ônibus não circularão
durante os horários de jogos
da seleção brasileira.
A cidade de São Lourenço
entrou em ritmo de Copa do
Mundo. Os arcos da av. D.
Pedro II e o Calçadão estão
enfeitados de verde e amarelo. Moradores e lojistas

também enfeitaram suas casas e estabelecimentos comerciais. Veículos circulam
com as tradicionais bandeirinhas e com outros motivos
que fazem alusão à realização do mundial de futebol.
E o comércio adequou o horário de funcionamento. A
maioria fecha mais cedo. Outros, como os supermercados, fecham um pouco antes do início do jogo e reabrem após o término. Alguns
bares e restaurantes, bem
como pesqueiros e outras
áreas de lazer, optaram por
colocar telões e reunir o público para torcer, divertir e
comemorar.

do, já devia estar me seguindo por alguns dias porque
ele já tinha informações sobre o que eu tinha, como que
tinha e o horário que eu chegava. Fiquei na mira do revólver e só consegui pensar
na minha família”, desabafou o empresário.
A Polícia Militar foi acionada e fez uma varredura na
região na tentativa de encontrar o suspeito, porém até a
manhã desta quarta- feira
(18/06) ninguém havia sido
preso. A Polícia Civil agora investiga o caso. A quantia em
dinheiro levada pelo assaltante não foi divulgada.

Projeto Jogos Alternativos na Escola

O projeto desenvolvido pelo Professor Sandro Candido, docente da Disciplina
Educação Física nos Anos Finais do Ensino Fundamental e Médio, foi realizado em
várias cidades da nossa região. Objetivando proporcionar aos nossos alunos do 3º
Período de Educação Física, a experiência de ministrar jogos para alunos dos anos
finais do ensino fundamental, acabar com a ociosidade dos alunos durante o intervalo de recreio, além de aproximar os alunos da população mostrando a todos,
os trabalhos realizados na instituição e pelos professores e alunos, e ainda fazer
com que o aluno pesquise sobre o assunto, foi realizado atividades de Jogos Alternativos em diversas escolasde cidades de nossa região como:São Lourenço (Escola Estadual Antônio Magalhães Alves – “Polivalente”), Cruzília (Escola Estadual
São Sebastião), Caxambu (Escola Estadual Domingos Gonçalves de Mello “Mingote”), Lambari (Escola João de Almeida Lisboa), Cristina (Escola Estadual Cônego
ArtêmioSchiavon), Dom Viçoso (Escola Estadual Cônego José Divino), Carmo de
Minas (Escola Estadual Professor Guedes Fernandes). Os alunos matriculados no
3º Período de Educação Física da Faculdade São Lourenço foram divididos em equipes, selecionaram alguns jogos e foram às escolas para ministrarem as atividades
durante o horário de recreio.
Depoimentos de Alunos:
“Foi uma experiência muito boa. De todos os trabalhos foi o que mais nos proporcionou a realidade da profissão que escolhemos...” (Jayne de Fátima Felício,
aluna do 3º período de Educação Física da Faculdade São Lourenço).
“ Para mim foi uma experiência maravilhosa, além de ensinar uma nova brincadeira para os alunos desenvolverem no recreio ocupando assim o tempo livre que
eles tem, ensinando os que podem brincar de uma forma inclusiva e cooperativa.
Pude sentir no decorrer do pouco tempo que tivemos juntos que realmente estou
no caminho certo e que cada dia mais aprendo a amar minha profissão...” (Kelly Fernanda Silva, aluna do 3º período de Educação Física da Faculdade São Lourenço).
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UBS do São Lourenço Velho
completa 30 anos de funcionamento
A Unidade Básica de Saúde do São Lourenço Velho
completou, nesse ano, 30 anos
de fundação. Para comemorar esse aniversário, a equipe de profissionais da UBS realizou, na quinta-feira (12),
no final do expediente, uma
confraternização.
Em ritmo de Copa do Mundo, funcionários e convidados participaram de um almoço especial, preparado pelas Atendentes de Consultório Dentário (ACS), contando
com o apoio e a participação
financeira de todos. Entre os
convidados, uma mereceu
atenção especial: Maria Aparecida da Silva, a D. Filinha.
Foi na casa dela a primeira
sede do “Posto de Saúde” do
bairro, que agora se chama
Unidade Básica de Saúde Darcy
Aparecido da Silva, e será reformada em breve.

sempre na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, em alusão
à quinta-feira santa quando
Jesus instituiu o sacramento da eucaristia.
A festa do Corpus Christi
foi instituída pelo Papa Ur-

bano IV no dia 8 de Setembro de 1264. O Corpus Christi não é feriado nacional, tendo sido classificado pelo governo federal como ponto facultativo. Isso significa que
a entidade patronal é que define se os funcionários tra-

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

- Pretendem se casar:

000585 - ALEX ROCHA DOS SANTOS, divorciado, maior, balconista, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Jose Simeão Dutra, 2135, São Lourenço-MG, filho de JARBAS PASSARINHO
DOS SANTOS ROCHA e DENISE DOS SANTOS ROCHA; e MADALENA SILVERIO DA SILVA, divorciada, maior, do lar, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Jose Simeão Dutra, 2135, São Lourenço-MG, filha de VICENTE SILVERIO DA SILVA e EMILIA DOS SANTOS SILVA;
000586 - EBER BORGES GONZAGA, solteiro, maior, autônomo, natural de São Lourenço-MG,
residência Rua José Simeão Dutra, 806, São Lourenço-MG, filho de LUIZ JOSE GONZAGA e ODETE BORGES GONZAGA; e REGINA SILVA DOS SANTOS, divorciada, maior, balconista, natural de
Catende-PE, residência Rua Nossa Senhora da Salete, 195, São Lourenço-MG, filha de JOZILDO
BENEDITO DOS SANTOS e MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA;
000590 - RAFAEL MAFRA DE PAULA DIAS, solteiro, maior, QUIMICO, natural de CARATINGA-MG, residência ALAMEDA CAMILO JOAO RAMPINELLI 320, São Lourenço-MG, filho de JOÃO ALMEIDA DIAS e VERA LUCIA FERREIRA DE PAULA DIAS; e JUNYA DE LACORTE SINGULANI, solteira,
maior, FARMACEUTICA, natural de UBA-MG, residência ALAMEDA CAMILO JOAO RAMPINELLI
320, São Lourenço-MG, filha de JESUS LUIZ SINGULANI e ANTONIA DE LACORTE SINGULANI;
000589 - VINICIUS AMBRÓSIO RIBEIRO, solteiro, maior, mensageiro, natural de Soledade de
Minas-MG, residência Rua XV de novembro, 324, São Lourenço-MG, filho de VANIOS HENRIQUE
GONÇALVES RIBEIRO e MARIA DE LOURDES AMBRÓSIO RIBEIRO; e DIANA DOS SANTOS BONIFÁCIO, solteira, maior, do lar, natural de Soledade de Minas-MG, residência Rua XV de novembro,
324, São Lourenço-MG, filha de SEBASTIÃO BONIFÁCIO e TERESINHA DOS SANTOS BONIFÁCIO;
000588 - MATHEUS GERALDINO SILVA, solteiro, maior, ADVOGADO, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência , São Lourenço-MG, filho de GENIVALDO CARVALHO DA SILVA e ELVIRA MARIA GERALDINO SILVA; e ALINE GUIMARÃES LEMOS, divorciada, maior, NUTRICIONISTA, natural
de SÃO LOURENÇO-MG, residência , São Lourenço-MG, filha de JOÃO ANIBAL LEMOS e MARIA
CRISTINA GUIMARÃES LEMOS;
000587 - LUIZ ANTONIO DOS SANTOS, solteiro, maior, serviços gerais, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Sebastião Américo Siqueira, s/nº, São Lourenço-MG, filho de JOÃO ROSENDO DOS SANTOS e REGINA JOAQUINA DOS SANTOS; e NEIDE MARIA DE LIMA, solteira, maior,
faxineira, natural de Baependi-MG, residência Rua Sebastião Américo Siqueira, s/nº, São Lourenço-MG, filha de JUVÊNCIO CARLOS DE LIMA e MARTA BERNARDES DE LIMA;

Médico Veterinário

Macho ou fêmea?

Para muitas pessoas a resposta pode ser: “ tanto faz”.
Os criadores de raças utilizadas para guarda relatam uma
procura maior por machos, considerados de mais eficientes.
Por outro lado, as fêmeas, por gerar ninhadas, são rentáveis.
O fato é que ambos os sexos têm suas vantagens e desvantagens. O comportamento do macho de urinar em todos os lugares para marcar o território e o inconveniente
do sangramento das fêmeas durante o cio são exemplos
que devem ser lavados em conta na hora da escolha.

O que é Corpus Christi?
Corpus Christi significa Corpo de Cristo. É uma festa religiosa da Igreja Católica que
tem por objetivo celebrar o
mistério da eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo. A festa
de Corpus Christi acontece

DR. RODRIGO C. SANTOS

balham ou não nesse dia, não
sendo obrigados a dar-lhes
o dia de folga.
Durante esta festa são celebradas missas festivas e as
ruas são enfeitadas para a
passagem da procissão onde é conduzido geralmente
pelo Bispo, ou pelo pároco
da Igreja, o Santíssimo Sacramento que é acompanhado por multidões de fiéis em
cada cidade brasileira.
A tradição de enfeitar as
ruas começou pela cidade de
Ouro Preto em Minas Gerais.
A procissão pelas vias públicas é uma recomendação do
Código de Direito Canônico
que determina ao Bispo Diocesano que tome as providências para que ocorra toda a celebração, para testemunhar a adoração e veneração para com a Santíssima
Eucaristia.
A procissão de Corpus Christi lembra a caminhada do povo de Deus, peregrino, em
busca da Terra Prometida. O
Antigo Testamento diz que o
povo peregrino foi alimentado com maná, no deserto.
Com a instituição da eucaristia o povo é alimentado com
o próprio corpo de Cristo.
O dia de Corpus Christi, foi
comemorado este ano de
2014, na quinta-feira 19/06.

A PROCEDÊNCIA
É muito importante conhecer a origem do animal que
você está comprando. Os criadores costumam dizer que os
quatro primeiros meses de vida são determinantes para a
vida do cão. Ao refletir que ele chega em sua casa com dois
ou três meses de idade, se percebe a importância de saber as condições em que ele foi criado.
O filhote deve ter vivido em contato com a família do
criador,a cadela que o gerou e irmãos. A agressividade a
outros cães ou pessoas pode ser causada por uma separação precoce. É necessário que ele cresça com seus irmãos
para que ele desenvolva noções de limite e de espaço com
outros cães.
O pedigree
Quando o filhote é entregue ao novo dono por um canil
registrado em um Clube do Sistema CBKC (Confederação
Brasileira de Cinofilia), ele possui um certificado de registro de nascimento, que o torna apto a receber o certificado de pedigree.
Mantenha contato com o criador e acompanhe se o processo está sendo feito corretamente. Lembre-se que um
criador que se recusa a fornecer o pedigree do filhote pode estar escondendo um problema sério de saúde ou de
comportamento do cãozinho.

Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa
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Acidente entre carro e moto na Getúlio Vargas
Por volta das 12h30minhs
desta segunda- feira (16/06),
um acidente envolvendo um
veículo Ford Fiesta cor prata e uma moto Honda CG
125cc vermelha, chamou a
atenção de curiosos e deixou o trânsito lento por alguns minutos no final da Avenida Getúlio Vargas.
De acordo com o condutor
do Ford Fiesta, ele deu seta
e tentou realizar uma conversão à esquerda, momento em
que não viu a motocicleta que
vinha em sentido contrário e
bateu de frente.
Com a colisão, o motociclista sofreu escoriações pelo corpo e se queixava de
dores na perna esquerda. O
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condutor do veículo permaneceu no local e acionou o
Corpo de Bombeiros que rapidamente chegou para prestar os primeiros socorros.
O motociclista foi imobilizado e levado consciente
para o Pronto Socorro do
Hospital de São Lourenço
onde recebeu atendimento
médico.
Posteriormente a Polícia
Militar compareceu no local para confeccionar o boletim de ocorrência e tomar
as providências de praxe para liberar os veículos envolvidos no acidente.
O condutor da moto passa bem, o motorista Ford
Fiesta nada sofreu.

BETO BACHA

Giro Esportivo

COPA DOS BAIXINHOS
A Copa de Base de São Lourenço chegou a fase final com
seis escolinhas nas quatro categorias em disputa. Vale destacar o trabalho dos professores com os seus “pupilinhos”
e também os homens do apito que estão antenados nos
árbitros da Copa. A Liga Desportiva irá marcar as datas dos
confrontos:
Pré Mirim = Rio Verde X Estação
Mirim
= Rio Verde X Santa Helena
Juvenil
= Miramar X Verdão
Infantil
= Esporte X Miramar

57º BPM realiza culto religioso dentro da
programação dos 239 anos da PMMG
Dentro da programação do
aniversário dos 239 anos da
Polícia Militar de Minas Gerais, realizou-se no dia 10 de
junho de 2014, um culto religioso na 3ª Igreja Batista em
São Lourenço.
A celebração do culto buscou traduzir o respeito ao
credo religioso dos policiais
militares de outras denominações religiosas e que crendo na existência de Deus, que
transcende a história da Corporação, buscam reconhecer o amparo e as graças recebidas na lida operacional.
Esta celebração teve como
objetivo prestar ação de graças pelas vitórias alcançadas
nestes anos.
O culto aconteceu às
19h30min horas e a reflexão bíblica foi realizada pelo Cb PM Edson Marques,
com o tema “A Conversão
de Cornélio”. O sermão foi
realizado fazendo uma comparação com o chamado à
conversão daquela figura bíblica e o convite que é feito a todo ser humano a viver o evangelho. Foram destacados três aspectos: “Deus
não faz acepção de pesso-

Santa Helena Mirim

Esporte Infantil

as”, “O Evangelho é uma palava de paz” e “Jesus é Juiz
de todos”.
O Pastor Leopoldo Figueiredo Freitas fez a abertura dando boas vindas aos presentes

e fez a oração final da celebração. Também o 2º Ten PM
Cláudio Rodrigues e a 3º Sgt
PM Marisol Faria do Nascimento Gomes fizeram leituras de
passagens bíblicas que com-

puseram a reflexão religiosa.
Participaram da celebração, policiais militares de sede e das frações destacadas
da Unidade e fiéis da 3ª Igreja Batista.

Miramar Juvenil

Sissi,
Hora de agradecer - a Deus, família, amigos.
Hora de comemorar – a vida, tua formatura.
Hora de investir – em um novo caminhar, novos sonhos, objetivos, profissionalismo.
Hora de seguir em frente na escolha de uma jovem decidida,
forte que renunciou a uma vida cômoda, tranquila e foi buscar
realizar-se em um país que lhe acolheu de braços abertos oferecendo-lhe condições de formar-se em Neurociência.
O mundo é implacável e você com humildade, respeito e sabedoria conseguiu sobreviver como excelente brasileira que é, pois
acredita que Deus é bom, que o amor de sua família te fortalece
e que tuas escolhasde vida, só você sabe o que fazem a você...
És essência, alma, vida, bem querer...
És a certeza do que quer fazer e ser...
És mais que qualquer olhar pode ver...
És menina de valor, sonho e sol.
És a razão pra eu viver.
Te amamos e estaremos sempre ao teu lado.
Parabéns, nós te amamos muito.
André, Sissi e Família - 29/maio/2014

Arbitros Fabiano, Rafael, Marcelo e Lourenço

E a cerimônia de abertura da Copalá no Estádio “Lulão”
em São Paulo foi ridículo. Com tanta gente criativa neste
Brasil, com carnaval visto pelo mundo inteiro, foram colocar Franceses na organização. É brincadeira a confusão formada no gramado sem identificação nenhuma com nada,
nem o samba característico do nosso país. Nota Zero !!!!

www.sljornal.com.br
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Câmara Municipal de São Lourenço
Proposições da 19ª Reunião Ordinária

Ver. Abel Goulart Ferreira
Requerimento 93/2014
Segundo relatado em mais de um lugar, a municipalidade é subscritora de um Contrato de Comodato celebrado com a antiga Empresa de Águas
ou sua sucessora, sobre a área existente junto do
Parque “Ilha Antônio Dutra”, às margens da Rua
Professor Henrique José de Souza. Assim, se verdadeiros os fatos acima, requeiro que o Sr. Prefeito nos envie cópia do referido Termo de Comodato, bem como se pronuncie sobre o interesse de prorrogar ou não com o pacto.
Ver. Antônio Carlos Canaverde Sanches
Requerimento 94/2014
Antonio Carlos Canaverde Sanches, Vereador
do PSDB, 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 à Gerência
de Trânsito e Transporte Público que envie a esta Casa Legislativa a seguinte informação: Relação contendo todas as multas aplicadas no mês
de maio/2014.
Ver. Evaldo José Ambrósio
Indicação 193/2014
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 SAAE que determine a Empresa CONSERBRAS, que cuida da
coleta de lixo no município, que faça o recolhimento dos resíduos nas alamedas/ruas do Loteamento Santa Helena, o que hoje não é realizado, ou seja, a colheita só é feita na Rua principal do bairro, tendo os moradores que levarem seus resíduos num local pré-determinado,
o que fere o Código do Consumidor e traz transtornos aos moradores que pagam e pagam bem
os serviços e não é prestado.

ção e a área VIP do Carnaval no ano de 2013 na
Renato Bacha de Lorenzo, Vereador do PSDB,
Ilha Antônio Dutra? Se o estacionamento foi ter- vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107
ceirizado, favor enviar o contrato.
do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine à autarquia SAVer. João Bosco de Carvalho (Vice-presidente) AE providenciar a colocação de rede esgoto na
Rua Projetada, localizada entre as Ruas: Ângelo
Moção de Parabéns
da Veiga e Wanda de Barros.
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com base no Art. 108 do RegimenVer. Ricardo de Mattos
to Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja enviada
uma Moção de Parabéns ao Sr. Dirceu de AlmeiRequerimento 92/2014
da, sempre nos prestigiando com a sua presença
Ricardo de Mattos, Vereador do PMN, vem até
em nossas Sessões Legislativas, pelo seu aniver- V.Ex.ª, embasado no § 2º, do artigo 30, da Lei Orsário ocorrido no dia 15 de junho p.p.. Nossas gânica Municipal solicitar, após ouvido o Plenácongratulações e que Deus lhe conceda muita saú- rio, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito
de e muitos anos de vida.
Municipal que determine a Secretaria Municipal
de Saúde enviar a esta Casa Legislativa as seguinIndicação 192/2014
tes informações: Enviar cópia da prestação de conJoão Bosco de Carvalho, Vereador do PMN, vem, tas do 1º quadrimestre de 2014, inclusive com o
mui respeitosamente, com base no Art. 107 do gráfico demonstrativo dos repasses e das despeRegimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja sas da Secretaria.
oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente
Ver. Waldinei Alves Ferreira
da Prefeitura entrar em contato com a empresa
Moção de Parabéns
KALLAS para a colocação, urgente, de uma lixeiO Vereador que este subscreve, vem mui resra na Rua José Simeão Dutra, n.º 769.
peitosamente, com base no Art. 108, do Regimento Interno solicitar de V.Ex.ª que seja enviaVer. Luiz Antônio de Almeida
da uma Moção de Parabéns ao Revmo Padre Edvar Rodrigues Rangel, por mais um aniversário,
Moção de Parabéns
comemorado no dia 15 de junho p.p. O Padre EdO Vereador que este subscreve, vem mui res- var é uma pessoa muito querida no nosso meio,
peitosamente, com base no Art. 108, do Regi- pelo belo trabalho e fruto que aqui deixou.
mento Interno solicitar de V.Ex.ª que seja enviaRequerimento 87/2014
da uma Moção de Parabéns aos funcionários do
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, vem
SINE - Sistema Nacional de Empregos, pelo excelente trabalho que vem prestando ao município até V. Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei
e a dinâmica no atendimento prestado àqueles Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Pleque procuram o serviço. Aproveitando, parabe- nário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito
nizo o Poder Executivo por trazer para o prédio Municipal que determine ao Setor Pertinente da
Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa a seda Prefeitura o SINE.
guinte informação: É pretensão do Poder Público se reunir com os proprietários da Empresa de
Indicação 191/2014
Luiz Antônio de Almeida, Vereador do PR, vem Ônibus Circular São Lourenço, com o intuito de
mui respeitosamente, com base no Art. 107 do que os mesmos substituam a frota de ônibus por
Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja microônibus em nosso município? JUSTIFICATIoficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICAN- VA: Tal medida iria colaborar, em muito, para a
DO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente manutenção de nosso calçamento, já que o mesda Prefeitura providenciar a limpeza e a capina, mo é feito de paralelepípedos e os ônibus Circuurgente, na Rua Farmacêutico Raul Ramos da Cos- lar São Lourenço danificam constantemente o nosso calçamento, devido ao excesso de peso.
ta. A pedido dos moradores.

Indicação 194/2014
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 realizar estudos no sentido
Indicação 195/2014
de disponibilizar uma máquina xerox para o SILuiz Antonio de Almeida, Vereador do PR, vem
NE-MG, para facilitar o atendimento aos usuários que muitas vezes têm que tirar cópias dos mui respeitosamente, com base no Art. 107 do
Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja
seus documentos.
oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S.Ex.ª que determine ao Setor Pertinente
Ver. Fabrício Guedes dos Santos
da Prefeitura que faça um estudo, urgente, para
a colocação de um bebedouro no saguão da PreRequerimento 86/2014
Fabrício Guedes dos Santos, Vereador do PSB, feitura, pois a falta do mesmo tem trazido muito
vem até V. Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 transtorno à recepcionista, pois a mesma têm sada Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido ído do seu ambiente de trabalho para buscar água
o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Pre- para servir às pessoas.
feito Municipal que determine ao Setor PertinenVer. Renato Bacha de Lorenzo
te da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa
as seguintes informações: Qual o valor arrecadaIndicação 197/2014
do com o estacionamento, a praça de alimentaRenato Bacha de Lorenzo, Vereador do PSDB,
ção e a área VIP do Carnaval no ano de 2013 na
Ilha Antônio Dutra? Se o estacionamento foi ter- vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107
do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seceirizado, favor enviar o contrato.
ja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor PertiRequerimento 91/2014
Fabrício Guedes dos Santos, Vereador do PSB, nente da Prefeitura entrar em contato com a divem até V. Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 reção da Cemig para providenciar a colocação de
da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido 02 (dois) postes na Rua Projetada, localizada eno Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Pre- tre as Ruas: Ângelo da Veiga e Wanda de Barros,
feito Municipal que determine ao Setor Pertinen- sendo que a rua projetada fica em frente ao n.º
te da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa 206 da Rua Ângelo da Veiga.
as seguintes informações: Qual o valor arrecadaIndicação 198/2014
do com o estacionamento, a praça de alimenta-

Requerimento 88/2014
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, 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: Existe algum projeto entre a
Prefeitura Municipal e a autarquia SAAE para captação pluvial da Rua Jaime Sotto Mayor com a Av.
Damião Junqueira de Souza? JUSTIFICATIVA: Este requerimento vem de encontro às reclamações de moradores e comerciantes dessa localidade, onde no período de chuvas fortes, têm suas residências e comércio invadidos pelas águas,
causando prejuízo aos mesmos. Assim, tendo em
vista que cessou o período de chuvas, este Vereador propõe esse requerimento, pois é o período mais apropriado para sanar tal problema.
Indicação 96/2014
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB,
vem mui respeitosamente, com base no Art. 107
do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que
seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S.Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que faça o reparo, urgente, no calçamento da Rua Cambuquira. A pedido dos moradores.
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A AssembleiA de minAs
trAbAlhA pArA melhorAr
A vidA dos mineiros.
Bolsa-Reciclagem
comBate à PoBReza
assine + saúde
cRiou o dê sua oPinião
Redes sociais
maRcha contRa o cRack

Fim do voto secReto e do Pagamento
da hoRa extRa
Fim do 14º e 15º saláRios dos dePutados
Fim do auxílio-moRadia*
Renegociação da dívida de minas geRais
lei de incentivo à indústRia da comunicação

Nos últimos três anos, a Assembleia criou novas medidas de austeridade e transparência, reduziu custos e melhorou a qualidade
de vida dos cidadãos de todas as idades. Também investiu em mecanismos de aproximação com a população, para maior
participação de todos, e trabalhou para diminuir as diferenças sociais no Estado. Isso porque a Assembleia de Minas é sua.
É o poder e a voz do cidadão.

Saiba maiS em almg.gov.br e na Tv aSSembleia.
ParTiciPe. acomPanhe. Dê Sua SugeSTão.

Assista à TV Assembleia – www.almg.gov.br – Rua Rodrigues Caldas, 30 – Belo Horizonte – (31) 2108 7800
@assembleiamg

assembleiademinas

ALMG

*Deputados com imóvel na RMBH.

Fundo de eRRadicação da miséRia
movimento idade com Qualidade
Passe-livRe inteRmuniciPal PaRa
Pessoas acima de 65 anos
e Pessoas com deFiciência
estatuto mineiRo da micRo
e PeQuena emPResa
lei do Queijo aRtesanal
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Bebê da Semana

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Bodas de Ouro

Dica Chicosa:
máscara para cílios

Yasmin Soares Feichas, é nossa princesinha da semana.
Nascida em 29 de abril de 2014, é filha do casal Dr. Roger
Feichas e Camila Feichas. Parabéns para esta bela menina,
e felicidades aos seus pais. Que Deus os abençoe!!!
João Silvério Junior e Darny Luiz Silvério, comemoraram
50 anos de união no último dia 31 de maiojuntamente com
seus filhos Alonso, Zuleica e Ziléia. Após a bênção do Pe.
Edvar, foi oferecido aos convidados um delicioso almoço
no JJ Martins. Parabéns ao casal!!!

OAB

Bazar

Está acontecendo até o dia 02 de julho, na Cripta da Igreja Matriz de São Lourenço (em frente a Casa Paroquial), o
Bazar Beneficente, em pról dos Corais Mauríco França Mendes e Feminino Cacilda Cabzuca. Seu Maestro e cantores,
agradecem a todos que estão colaborando com o bom êxito do bazar, e aproveitam para pedir aos amigos, doações
de roupas, calçados e acessórios, que poderão ser entregues no próprio bazar.

Adoção
Neste sábado, dia 21,
feira de adoção na Praça
João Lage, das 9:30 às
15:30h, lindos cães vermifugados, castrados e
vacinados! Parabéns a
minha amiga Denise Lage e demais voluntários,
pelo gesto maravilhoso,
em poder melhorar as condições de nossos cães
abandonados, hoje, lotando o Canil Municipal.
Deus abençoe a cada um de vocês!! Prestigie este evento,
e colabore adotando um cãozinho!!!

Aniversário

Encontro do vice presidente da Câmara de Vereadores de
São Lourenço, Vereador João Bosco de Carvalho, e do presidente da 19° subseção da OAB/MG, Dr. Silvio Nadur Motta, com, o presidente da Seção da OAB/MG advogado Luis
Claudio Silva Chaves, que se realizou na Câmara Municipal
de Varginha, na data de 10/06 último, quando o presidente
da OAB/MG recebeu o titulo de Cidadão Honorário daquela cidade. Na oportunidade, o presidente da OAB/MG, reafirmou perante o vice presidente da Câmara de Vereadores
de São Lourenço, e ao presidente da 19° subseção, que a seção da OAB fará o prédio da sede da OAB em São Lourenço
até o final de seu mandato que se dará em 31 de dezembro
de 2015, desde que seja aprovado pela Câmara Municipal
de São Lourenço o projeto de iniciativa do Prefeito da cidade, a doação do terreno para a construção do mesmo.

Aniversário

A máscara para cílios é considerada um dos mais importantes itens da maquiagem. Nem
pense em sair de casa sem ela!
Alonga, dá volume e curva os fios,
abrindo e levantando a expressão do olhar.
Pense que é através dos olhos
que você enxerga o mundo, por isso a importância de mantê-los bem
abertos e realçados. Quando você conversa com alguém, para onde olha? Para os olhos!!! Às vezes
falamos mais com os olhos do que com mil palavras. Continuo insistindo, realce e abra seu olhar com a máscara para cílios!!!
Hoje o mercado de cosméticos oferece uma infinidade de opções, cores, efeitos, formas de aplicação. Basta você encontrar a
sua, tem que rolar uma identificação!!! E não precisa ser apenas
uma, podem ser várias… uma para cada ocasião ou efeito pretendido na maquiagem.
Cílios curvados com máscara ficam bem em todo mundo e provocam um resultado imediato na aparência.
Abra mão de todos os outros produtos para os olhos, mas não abra
mão da máscara! Ela é indispensável… acredite em mim!
Na parte superior, primeiro aplique de cima para baixo (da raiz dos
cílios em direção às pontas) em toda a extensão do fio, girando a escova. Quando você gira a escova, curva os cílios e quando você puxa, alonga. Depois venha de baixo para cima (também da raiz em direção às pontas) e finalize curvando ainda mais. Dê mais intensidade nos cantos externos e nas pontas para abrir mais o olhar.
Se ficar excesso de produto passe o pente para retirar e separar os fios. Mas dependendo do look eu até gosto de cílios meio
‘carregados’ com efeito de máscara que engrossou a textura.
Mantenha os olhos bem abertos enquanto aplicar a máscara,
elevando a sobrancelhas para alongar e distanciar a pálpebra. Levante o queixo e olhe para o espelho de cima para baixo (fazendo cara de metida!!!). Evite piscar ou olhar para cima até que o
produto esteja totalmente seco.
Para um efeito ainda mais impactante, aplique também em baixo, da raiz em direção às pontas, ou coloque o aplicador na raiz
dando “tremidinhas” na horizontal.
Se passar lápis na parte inferior dos olhos acho indispensável o
uso da máscara também. Caso contrário é opcional.
Se tiver olheiras muito escuras e acentuadas, evite aplicar em
baixo, capriche apenas na parte superior.
Se os cílios não curvam naturalmente com a máscara porque
são direcionados para baixo ou rebeldes, use o curvex. Encaixe
na base dos cílios e aperte por 20 segundos para curvá-los. Se
precisar pode repetir a ‘operação’ mais de uma vez. Em seguida
aplique a máscara.
Aplicar o curvex depois da máscara pode quebrar os cílios e
grudá-los, deixando um efeito pesado.
Curvex faz uma diferença absurda!!!

Mensagem

Jairo, você não é só um professor, mais também um amigo. Nós da família Fúria Dance lhe desejamos tudo de bom,
e que Deus continue te abençoando. Parabéns e felicidades pelo seu aniversário comemorado dia 13 último.

Festa Junina
No último dia 19 de
junho,Miguel Guimarães Junqueira,filho
de Juliana e Hugo, comemorou seus 11
anos de idade. Que
Deus o proteja e o faça cada vez mais especial. Parabéns!

DÉBORA CENTI

Neste final de semana,
prestigie e colabore com
a grande Festa Junina das
Entidades Sociais de nossa cidade, no Calçadão
Dois. Sua presença é de
grande importância para a realização deste evento. Nossas entidades, necessitam de seu apoio.

Anuncie
aqui!!!
9983-1054
3332-8484

“VEM ATÉ MIM, AINDA TE ESPERO!”
A vida, ganha outro sentido quando voltamos nosso olhar
de contemplação a Deus, fruto da fé e da solidariedade para com nossos irmãos mais fracos, pobres e desprotegidos.
O sentido da vida, nasce do amor, e do alto do Calvário,
Jesus vem nos mostrar o preço de seu sangue: amor verdadeiro, incondicional, insubstituível.
“Vem até Mim, ainda Te espero”. Este foi o recado de Jesus para você, meu amigo. “Ele” o ama, o compreende e
sabe de sua sede de carinho e ternura; sabe que você nunca ouviu uma cantiga de ninar, nunca recebeu um beijo e
nunca ouviu dos lábios de alguém dizendo: “Eu o amo”, você é muito importante para mim. Você cresceu, não frequentou escola, chorou sozinho, percorreu caminhos, perdeu-se nas ruas e atalhos da vida, sem ter alguém que o
conduzisse e mostrasse a você, o lado bom da vida.
Sentir-se amado, no entanto, é receber apoio e admiração, receber um abraço, uma demonstração de afeto.
O destino da flor, é perfumar caminhos, esteja ela onde
estiver; o destino do homem redimido se resume em crescer, partilhar e frutificar.
É isso, meu amigo, que Jesus deseja de você, quando o
chamou: “Vem, meu filho até Mim, e Eu mostrarei a você
prados verdejantes, águas cristalinas e restaurarei sua alma do vale das sombras.” E aí, meu amigo, seus olhos poderão contemplar a beleza do pôr do sol, e você viverá num
mundo sem preconceitos, de paz e amor.
Conte comigo!!!
Hilda Pinelli
Pastoral Carcerária
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Imagens meramente ilustrativas

3,

de Mandioca
79 Farofa
Temperada Yoki

2,

UN 500g

49 Guaraná Mantiqueira
UN 2 litros

OFERTAS VÁLIDAS DE 13 A 23 DE JUNHO DE 2014, OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

10,

38

Arroz Unissul
UN Tipo 1 - 5kg

2,

Laminado
99 Biscoito
Marilan 400g
UN Sabores

4,

99 Café
Classe A 500g
Tradicional / Extra Forte
UN

1,

de Leite
19 Creme
Quatá - TP 200ml
UN

1,

de Trigo
99 Farinha
Classe A sem
UN Fermento 1kg

15,

49

Coxão Mole
Swift peça
KG a vácuo

8,

99

8,

7,

4,

17,

de Frango
69 Filé
Congelado Rivelli
UN 1Kg

em Pó
49 Detergente
Surf - Sachê 1kg
UN Fragrâncias

Toscana
79 Lingüiça
Congelada Suinco
KG

90

Fralda Descartável
Personal Baby
UN Jumbo - Tamanhos

5,

a granel
89 Salsicha
Perdigão

UN

Amaciante
Confort Classic
2 litros

KG

3,

em Barra
98 Sabão
Limpol
UN 5 unidades

1,

Protex
59 Sabonete
90g
UN Fragrâncias

