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Governo Zé Neto proíbe bloco “Sai de
Cima” na sexta-feira de Carnaval

O carnaval 2014 em São Lourenço se iniciará no dia 28 de fevereiro com o tradicional Bloco do Pijama, conforme divulgações oficiais e extraoficiais; sobreleva mencionar que, a partir desse ano o referido bloco fará sua concentração na Ilha Antônio Dutra, “esquivando- se” assimda tradição deconcentração e saída do bairro da Federal, próximo da Praça Dr. Humberto Sanches, popularmente conhecida como “Pracinha da Federal”. Com a mudança inesperada, que tenta ceifar a tradição de 28 anos emconcentrar os
foliões na Praça da Federal edepois desfilar pelas principais avenidas da cidade, empresáriose amantes do tradicional carnaval de rua solicitaram ao radialista Cristiano Siqueira (Keridão), a criação de um novo bloco, para preencher a lacuna e o vazio
que assombra a tradicional concentração na “Pracinha da Federal”. (pág 06)

Carnaval

Educação

Faculdade Victor
Hugo é selecionada
e receberá 10 bolsas da FAPEMIG
A Faculdade Victor Hugo acaba de ser contemplada pela FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais)
com 10 (dez) bolsas de iniciação
científica (PIBIC – 2014). (pág 04)

OAB assina carta
de intenções
Os dirigentes da OAB/MG estiveram reunidosem São Lourenço
no último sábado (15/02) com o presidente da 19ª subseção da OABDr.
Sílvio Nadur Motta, para assinar a
carta de intenção para a construção da sede própria da OAB na Praça dos Poderes. (pág 08)

Assinada carta de intenção
Rua sem manutenção
obriga transporte público a para construção da sede própria
adotar rota alternativa (pág 09) da OAB de São Lourenço (pág 08)

dutrasom@dutrasom.com.br

(35) 9983-1054 Oi

Caminhão baú “enrosca” em veículo e
bloqueia avenida
No final da tarde de segunda- feira (17/02), um caminhão baú que
trafegava pela Rua Batista Luzardo
no centro da cidade, ficou “enroscado” em um veículo... (pág 11)
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O badalado Socialismo do
Século 21 está desmoronando exatamente no lugar em
que nasceu. Depois de 15
anos no comando da Venezuela, o chavismo está sendo rejeitado por expressiva parcela da população do
país no rastro de três desgraças que gerou: inflação
crescente, desabastecimento de produtos básicos e criminalidade fora do controle. Por causa dessa degradação social, milhares de
venezuelanos resolveram
enfrentar o autoritarismo
e as milícias organizadas pelo governo de Nicolas Maduro, sucessor do coronel
Hugo Chávez, que contagiou
parte do continente sul-americano com suas ideias populistas e anacrônicas.
Mais do que uma tentativa de “desestabilizar a ordem democrática”, como alega a equivocada nota de apoio
do Mercosul, o que os manifestantes venezuelanos
vêm fazendo é demonstrar
a insatisfação com um governo que tenta controlar
tudo, viola os direitos individuais, persegue a imprensa e usa a violência para reprimir opositores.
É tão dramática a situação
econômica e social da Venezuela, que já nem está funcionando mais a estratégia

de atribuir as dificuldades
aos estrangeiros. A última
tentativa de apelo ao nacionalismo exacerbado, que foi
a expulsão de diplomatas norte-americanos, não produziu o resultado interno esperado por Nicolas Maduro.
Mesmo com prisões e ameaças, os estudantes continuam saindo às ruas para pedir a renúncia do presidente. Em consequência, os confrontos entre manifestantes
e forças policiais controladas
pelo governo já produzem
mortos e feridos.
O desejável, como sugere um comunicado emitido
pela União Europeia sobre
a crise venezuelana, é que
se busque uma saída pelo
diálogo. Maduro foi eleito
democraticamente e seu mandato só expira em 2019. Para isso, porém, será preciso
também que o governo deixe de ver golpismo em tudo
e garanta aos venezuelanos
o direito de manifestação e
a liberdade de expressão, suspendendo as atuais restrições à imprensa.
Também se espera que o
atual impasse venezuelano
sirva de alerta a outros governantes latino-americanos
que caíram no conto da República Bolivariana ou que
apoiam incondicionalmente
as esquisitices do senhor Ma-

O preço do autoritarismo

duro. A cada dia, fica mais
evidente que métodos populistas e autoritários até podem garantir a governabilidade por algum tempo, mas
invariavelmente resultam em
revolta contra aqueles que
os empregam. O populismo

Uma nova forma não
invasiva para detecção
do câncer em estágio inicial foi apresentada por
cientistas em artigo publicado na revista “Science Translational Medicine” desta semana.
O método, ainda em
desenvolvimento, consiste na procura por fragmentos de DNA de tumores, chamados de DNA
tumoral circulante (ctDNA), que podem ser encontrados na circulação
sanguínea de pacientes
e funcionariam como
uma ferramenta de rastreio da doença.
Ou seja, seria uma biópsia feita com um exame de sangue, que po-

derá substituir, no futuro, exames complexos (ou até microcirurgias) para analisar tumores em diferentes
partes do corpo.
A pesquisa internacional conduzida pelo
Centro para Câncer Johns Hopkins Kimmel,
dos Estados Unidos,
testou o novo formato de biópsia em 640
pacientes com vários
tipos de câncer.
Segundo o experimento, o ctDNA foi detectado em 75% dos pacientes com câncer em
estágio avançado e em
50% daqueles que tinham tumores em estágio inicial.

é uma deformação da democracia, pois divide os governados, exclui os opositores
e transforma os aliados em
dependentes de benesses e
concessões governamentais
que deveriam ser proporcionadas a todos.

VERA GANNAM

ESPAÇO LIVRE
Cientistas criam método
que pode detectar câncer
por exame de sangue

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

Iluminados e Salgados...

Maria Nossa Mãe

MENSAGEM DE
NOSSA SENHORA
Queridos Filhos! Hoje convido todos vocês à oração. Abram
as portas de seus corações profundamente para a oração. Filhinhos orem com o coração e,
então, o Altíssimo poderá atuar em sua liberdade e sua conversão começará. Sua fé ficará
mais forte e, então, poderão dizer com todo o coração “meu
Deus, meu tudo”. Compreenderão filhinhos, que aqui na terra
tudo é passageiro. Obrigada por
terem atendido ao meu chamado. (25-11-2013).
MENSAGEM DE REFLEXÃO
Belíssima mensagem de Nossa Senhora que exorta a buscarmos a oração comprometida
com o projeto de Deus para, assim, podermos nos converter.
Mas qual é o projeto de Deus
a nosso respeito?
“Sede santos, porque Eu sou
santo” (I Pedro 1,16). E ainda:
“Deus, nosso salvador, quer que
todos os homens se salvem e
cheguem a conhecer a verdade”. (I Timóteo 2,4).
Nessas duas citações, uma de
Pedro, outra de Paulo, está resumido o projeto de Deus para
nós. Santificar-nos e salvar-nos
pelo conhecimento da verdade.
Ora, sabemos que a verdade é

Cristo (João 14,6). Se nossa oração não for sincera o suficiente
para nos libertar de tudo o que
nos afasta da vontade de Deus,
Ele não poderá agir, e a nossa
conversão fica sendo um projeto para o futuro.
Nossa Senhora pede-nos profunda abertura para a oração,
porque sabe que tudo neste
mundo é passageiro, e o tempo escoa de nossas mãos. Se
não reservarmos um tempo de
qualidade na oração, um tempo de súplica, ação de graças
e escuta, não estaremos aptos
à conversão.
Só pela oração do coração poderemos ser fortes na fé e capazes de reconhecer que só em
Deus nossa alma tem descanso, só Nele há a verdadeira paz
e alegria, só Ele pode ser o nosso Senhor e nosso Deus, ninguém mais.
Peçamos a Maria, a Mãe de
Deus, que ela interceda junto
a seu Filho por nós, para que
possamos dar os passos necessários para sermos mais íntimos de Deus, para que caminhemos apressadamente, como Ela, ao encontro da vontade de Deus.
Deus nos ama e quer que todos se salvem... O dia é hoje, a
hora é agora. “Maranatá”: vem
Senhor Jesus!
Fonte: Informativo RAINHA
DA PAZ

"Recorte este anúncio, apresente e ganhe 10% de
desconto. Promoção não é válida para o delivery"
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Você já parou pra pensar como seria o universo sem luz? O que aconteceria se vivêssemos
na escuridão? E o que
aconteceria com os alimentos se não tivessem
um tempero adequado?
Cristo nos propõe esta
reflexão...
Fomos criados para
sermos sal e luz.
Noutras palavras, para vivermos ao invés de
apenas existirmos...para que nossa passagem
por este mundo tenha
um sentido, é preciso
que saibamos fazer o
que fazem a luz e o sal,
ou seja, que sejamos
sinal de esclarecimento, de graça para os que
estão a nossa volta. É
preciso também que
sejamos sal, ou seja,
que consigamos saborear as coisas, os acontecimentos e dar gosto aos que convivem
conosco, espalhando

alegria, sorrisos, palavras positivas e sentimentos nobres.
O mundo está escuro
e sem cor, mesmo que
aparentemente assim
não o seja. Superficialmente, tudo parece alegre e gostoso. Se entramos numa rede social,
só vemos festa, mas será que issso corresponde a vida real?
Quando uma luz se
acende nas trevas, tudo adquire um novo rumo, a gente sabe pra onde ir e não vai apenas
para onde todos estão
indo. A luz nos permite
ver e principalmente, escolher. Um alimento insosso não agrada, ao passo que, adquirindo sabor, torna-se um grande banquete. O sal dá
um toque especial e transforma o alimento.
Enfim, assim devemos
ser: iluminados e salgados!

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Não temamos a
vinda do Senhor
Ao ouvimos falar da vinda do Senhor, nós tememos, porque nos parece
que Jesus virá para destruir e acabar com tudo.
Temos a concepção errônea de que Ele retornará
para julgar e castigar as
pessoas, por isso temos
medo de nos encontrar
com Ele.
Não, irmãos, não devemos temer! O que o Senhor fará é uma grande
limpeza em nossa casa,
porque Deus ama Seus filhos. E a cada dia estamos mais próximos de
Sua vinda!
Não devemos pensar que
Deus está com raiva, pelo
contrário, Ele está insatisfeito com o mal no mundo. Ele não pode mais suportar essa sujeira, porque nos ama e ama o mundo que criou. Na verdade,
quem trouxe toda essa su-

jeira para o mundo não foi
Deus Pai, mas satanás, o
grande inimigo do Senhor
e também nosso. O maligno tem usado de todos
os meios para sujar nosso mundo.
Infelizmente, como aconteceu com nossos primeiros pais, muitos caíram em
tentação. Não deixamos
de ser culpados, e nossa
culpa é ter caído em tentação. O mal e a sujeira
entraram em nossas casas, em nossas famílias,
em nós, enfim, no mundo. E Jesus, que veio pela primeira vez para nos
trazer a salvação, está prestes a vir pela segunda vez,
agora para fazer uma grande limpeza por amor à sua
casa e aos seus filhos. Daí
a necessidade de vivermos
profundamente a Palavra
de Deus.
Deus o abençoe!

VENDE-SE

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

Eduardo, o que é o Escotismo?
Escotismo, fundado por Lorde Robert StephensonSmyth
Baden-Powell, em 1907, é um
movimento mundial, educacional, voluntariado, apartidário, sem fins lucrativos. A sua
proposta é o desenvolvimento do jovem, por meio de um
sistema de valores que prioriza a honra, baseado na Promessa e na Lei escoteira, e através da prática do trabalho em
equipe e da vida ao ar livre,
fazer com que o jovem assuma seu próprio crescimento,
tornar-se um exemplo de fraternidade, lealdade, altruísmo, responsabilidade, respeito e disciplina.
Aqui em São Lourenço, o Escotismo como funciona?
Em São Lourenço temos uma
Unidade Escoteira Local, que
é o 17º/MG Grupo Escoteiro
São Francisco de Assis, nossa
sede fica localizada na Rua Maria da Gloria Ensá, 110 no São
Lourenço Velho, onde realizamos nossas reuniões regulares
todos os sábados a partir das
14:30 horas.
Você foi eleito recentemente Presidente do Grupo Escoteiro São Francisco de
Assis,quais as atribuições de
um Presidente do Grupo Escoteiro? Grupo Escoteiro é
uma entidade?
Bom fui eleito para o Biênio
de 2014-2016. As principais
funções de um presidente de
Grupo é representa-lo civil e
criminalmente, realizar sua administração tanto associativaquanto financeira e a aplicação do Programa Escoteiro. Um
Grupo Escoteiro apesar de realizar por diversas atividades
e eventos filantrópicos e comunitários, somos enquadrados
como Associação e/ou Clube.
Temos hoje o reconhecimento de Utilidade Pública Federal (Escotismo) e Municipal.

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

EXPEDIENTE

Eduardo, os Escoteiros
são lembrados pela prática de
acampamentos e atividades no
campo, como é isso nos dias de
hoje com os jovens tão ligados
a tecnologia?
O Movimento Escoteiro nasceu por evoluçãoem uma épo-

ca que necessitava de orientação para crianças e jovens.
O Escotismo é moderno desde suas raízes e até os tempos atuais, logicamente que
nos dias de hojeos jovens tem
facilidades diferenciadas de
jovens de duas a três décadas
atrás. Todavia nossos Propósito e princípios são os mesmos desde a criação do Movimento, e nossas atividades
são sempre relacionadas aos
pontos básicos da formação do
jovem (Afetivo, Físico, Espiritual, Social, Intelectual e do Caráter). Nosso programa direciona o jovem em sua formação e
responsabilidade na comunidade onde vive, e nos dias de hoje se difunde com muita velocidade junto à tecnologia.
Qual o diferencial do
Escotismo e outras associações para jovens?
Nós dizemos que o Escotismo é o aprendizado para vida toda, crianças e jovens aprendem no Escotismo através da
prática, o aprender fazendo,
em reuniões ou em Atividades Escoteiras. As crianças e
jovens que tem o contato com
o escotismo fazem parte de
um grupo de amigos que praticam serviços a sua comunidade, participam de eventos sociais, de aventura, viagens, acampamentos, e muito mais. Nosso programa progressivo por
faixa etária faz com que crianças e jovens busquem seu próprio desenvolvimento pessoal
através de tarefas e conquista
de distintivos. É notório a evolução do jovem em seu ambiente familiar e de convivência, a
criança e jovem se torna mais
responsável por si e pelo ambiente que pertence.
Nos dias de hoje muito se fala, podemos ver nos
noticiários, sobre preservação do meio ambiente, defesa dos animais, violência, manifestações, corrupção. Qual
o papel do Escotismo diante
de tantas informações as nossas crianças?
O papel do Escotismo é educar. Para isso temos bem definidas nossas posições quanto a tudo que se é veiculado
pelas mídias, ensinamos aos
nossos jovens e criançassempre mostrando a importância
dele no futuro como cidadão
responsável pela comunidade
e país que vive. Nunca será visto nenhum escoteiro uniformizado ou em grupo em qualquer tipo de manifestação pública, pois as causas sociais são
as causas dos escoteiros, lutamos pela igualdade social,
melhoria na qualidade de vida, melhoria na educação, na
saúde, etc. Mas de maneira
educativa, nossas crianças e
jovens através do nosso mé-

Recém-eleito Diretor Presidente do 17º/MG Grupo
Escoteiro São Francisco de Assis - GESFA
todo escoteiro, tem subsídios
para que se tornem cidadãos
responsáveis e retos de caráter. Como exemplo, uma das
partes do nosso Método Escoteiro é a convivência em equipe, desde cedo como Lobinhos(as)
as crianças já começam a fazer parte de um grupo pequeno e que neste todos tem suas funções e responsabilidades
definidas, como na nossa sociedade. Todos aprendem, mesmo que seja a tarefa mais simples, a importância de cada um
para o coletivo. Com garantia
que se alguns de nossos políticos tivessem participado do
Movimento Escoteiro pelo menos por 1 ano teríamos menos
problemas de corrupção em
nosso país.

Eduardo, quais as metas para sua Gestão no Grupo Escoteiro?
Como Dirigente de Grupo
Escoteiro a maior missão é poder proporcionar o escotismo
ao maior numero de crianças
e jovens possíveis, trabalhamos diariamente para isso, não
só nos fins de semana. Mas
alguns fatores às vezes nos limitam na nossa tarefa. Um fator é o próprio desinteresse
dos pais ou responsáveis pela formação de seus filhos logo na infância, às vezes os pais
criam empecilhos para poder
levar seu filho em boas práticas e no futuro sofrem para
retira-los da criminalidade, drogas, alcoolismo entre outros
fatores negativos. Outrofator
é a falta da prática do voluntariado adulto no Brasil, hoje
para tarefa de ser chefe escoteiro aos fins de semana é cada vez mais escassa, pois muitos adultos não querem compromissos mesmo sendo pa-

ra o bem coletivo da comunidade, nosso Grupo hoje tem
uma boa Equipe de Adultos
Voluntários, mas nossa projeção de crescimento será preciso mais adultos. Neste ano
de 2014 pretendemos como
Grupo Escoteiro focar nas atividades junto a comunidade
e com ênfase as Escolas, no
primeiro semestre estamos
programando um Acampamento Escolar, onde crianças e jovens poderão por 3 dias vivenciarem a prática do escotismo
no campo.

Eduardo, para finalizar, como faz para ser escoteiro? Qual idade mínima e
máxima? Onde fica a sede do
Grupo? Deixei sua mensagem.
Para ser escoteiro basta estar com vontade de aprender
coisas novas e estar disposto
a assumir um compromisso de
responsabilidade da sua própria formação e o bem coletivo da comunidade. A idade
mínima é de 6, 5 (seis anos e
meio) e a máxima não existe.
Os jovens até 21 anos entram
no Movimento Escoteiro como beneficiários e os maiores
de 21 como adultos voluntários (Chefes Escoteiros). Para
poder participar basta nos procurar aos sábados em nossa
sede que fica no bairro São
Lourenço Velho, atrás do Quartel da PM. Nossas reuniões são
todos os sábados as 14:30 hs.
A mensagem que deixo é para os pais, troque uma tarde
de sábado do seu filho na frente do computador ou videogame e traga ele para fazer uma
atividade sadia com crianças
e jovens da mesma idade, convívio pessoal e não vitual, onde o aprendizado será por toda a vida! Sempre Alerta!

Jogo amistoso
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Pe. BRUNO CÉSAR DIAS GRACIANO

Paróquia
em Ação
padrebrunocesar@yahoo.com.br

Compreendendo o
processo de nulidade
matrimonial (II)

(continuação do artigo
da semana passada)

São muitas as pessoas
que enfrentaram e enfrentam o fim de um relacionamento conjugal, por vezes com marcas profundas, desgastes emocionais e muitas feridas. Por
razões diversas, alguns casamentos tiveram fim e cada um dos cônjuges buscou reconstruir a sua história, tendo encontrado
alguém que curou as feridas antigas.
Para a Igreja o casamento é elevado à dignidade
de Matrimônio: não se trata de uma bênção, apenas,
tampouco de um simples
acordo travado entre duas partes, mas um encontro com a Graça de Deus
que potencializa nos esposos o desejo de fazerem
um ao outro feliz, considerando que o sacramento
une os dois, fazendo deles
uma só carne, numa união
que é indissolúvel e única.
Sendo indissolúvel, fica
claro então, aos esposos,
que nada poderá romper
a aliança sacramentada
diante do altar, sendo o
fim do matrimônio, a morte de uma das partes. Sendo único, não é possível à
pessoa, tendo já se casado, contrair outro matrimônio: deve conservar-se
fiel ao cônjuge, esforçando dia-a-dia pelo crescimento e amadurecimento do amor, construindo,
momento a momento, aquilo que manifestaram diante de Deus, na celebração.

Dentre os casamentos
que chegaram ao fim, muitos têm como conseqüência a falta de esforço conjugal, quando ambos, ou
uma das partes, passou a
desconsiderar que, se o
que abraçaram era para
toda a vida, deveriam se
esforçar por superar as dificuldades juntos e não
apenas abandonar os propósitos, fugindo ao compromisso de ir com aquela pessoa até o fim.
Mas há também, por outro lado, aquelas pessoas
que, no momento da celebração não tinham reais disposições de abraçar
a vida conjugal, conforme
propõe a Igreja, seja por
si mesmas, por fatores internos, ou por situações
exteriores a elas, que demonstram falta de vontade ou incapacidade de receber o Sacramento do
Matrimônio.
Se isso se verifica, o Matrimônio não aconteceu e
é precisamente esta a investigação feita pelo Tribunal Eclesiástico: busca
descobrir, por meio de um
trabalho cuidadoso de escuta das partes e de várias testemunhas, se os
que se casaram eram capazes de celebrar um Matrimônio válido.
Portanto, a preocupação
do Tribunal Eclesiástico numa causa de Nulidade Matrimonial está focada aos
acontecimentos anteriores
à celebração, pois o que se
declara ao final é que o Matrimônio não aconteceu e,
por isso, é nulo.

CLASSIFICADOS
A equipe de jogadores sub
-7 da Escola Zico 10 de São
Lourenço, enfrentou recentemente a equipe de futebol Star Soccer de Pouso Alto em jogo amistoso. A equipe da Escola Zico 10 apresentou um bom entrosamento e venceu a partida
por 3 x 0. A equipe da Es-

cola Zico 10 entrou em campo com os jogadores: Pedro, Davi Fuhad, Pietro, Davi, Gabriel, João Pedro, Murilo, Luiz Henrique, Heitor,
Vitor Hugo, Daniel, João
Gabriel e o professor Galego. O São Lourenço Jornal parabeniza os atletas
mirins pela vitória.
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17ª RPM inicia Curso Especial
de Formação de Sargentos
A 17ª Região de Polícia
Militar, por meio da Cia de
Ensino e Treinamento do
20º Batalhão de Polícia Militar, promoveu na quarta-feira (19) no auditório da
sede do 20º BPM, a aula
inaugural do Curso de Formação de Sargentos (CEFS) 2014. Uma solenidade
cívico-militar marcou início do curso. Participaram
35 cabos de unidades subordinadas à 17ª Região
de Polícia Militar que pleiteiam o cargo de sargento na PMMG.
Aula inaugural
O Diretor de Ambiente
e Trânsito da PMMG, Cel
Armando Leonardo Linhares de Araújo Ferreira da
Silva, ministrou uma aula
magna para os alunos do
Curso. Ele destacou a importância dos Sargentos
para a Corporação e pontuou as principais características que os policiais militares, ao ocuparem esse
posto, devem ter. “Como
requisitos mentais, um Sargento deve ter facilidade

de apreensão, flexibilidade de raciocínio, objetividade, organização, ser observador e ter uma boa expressão oral e escrita, além
de ser responsável, ter capacidade de adaptação, reação rápida diante dos problemas, estabilidade emocional e boa memória.”,
afirmou o Oficial. O Comandante da 17ª RPM, Cel Wagner Mutti Tavares, pediu
dedicação aos futuros Sargentos “O cidadão ordeiro necessita de nosso conhecimento, nossa orientação e apoio no momento em que aciona a Polícia
Militar. Por isso, contamos
com a lealdade de cada um
em preocupar-se seriamente com sua formação a fim
de servir com qualidade às
pessoas que lhes acionarão num futuro próximo.”
Curso
Participam do curso cabos com no mínimo 09 anos
de graduação na PMMG.
Para se formarem como
sargentos da Polícia Militar, os alunos passarão por

5 meses de curso, que será dividido entre aulas presenciais e pela internet. Serão ministradas disciplinas
como Administração Financeira, Análise Criminal, Armamento, Equipamento e
tiro policial, Comunicação
Organizacional, Defesa Pessoal, Direito Penal Comum
e Militar, Gestão do Serviço Operacional, Legislação
de Trânsito, Psicologia Aplicada e Técnica Policial.
Ao final do curso e após
testes de conhecimentos
específicos, além de provas na prática com arma
de fogo e de aptidão física, os sargentos recém formados estarão ainda mais
preparados para prestar
serviços à comunidade.
Na Polícia Militar de Minas Gerais, os sargentos
ocupam cargos de liderança, como comando de destacamentos, grupos, guarnição de radiopatrulha e
guarda de quartel, além de
assessorarem os oficiais na
parte administrativa das
Unidades de Polícia Militar nos municípios.

Faculdade Victor Hugo é selecionada e
receberá 10 bolsas de iniciação científica
da FAPEMIG (Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de Minas Gerais)

A Faculdade Victor Hugo
acaba de ser contemplada
pela FAPEMIG (Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais) com 10
(dez) bolsas de iniciação científica (PIBIC – 2014).
Segundo a Prof. Leila R. Direzenchi (Diretora Pedagógica da Faculdade), “há 2
anos iniciamos o programa
de Iniciação Científica, que
é coordenado pelos Professores. Plínio F. Toledo e Christiane F. Guenoun. No ano

passado submetemos nossos projetos para a FAPEMIG
que reconheceu o trabalho
que a instituição vem desenvolvendo e disponibilizou estas 10 bolsas para nossos alunos”.
A iniciação científica tem
por objetivo introduzir os estudantes de graduação na
pesquisa científica.
A partir de agora, por 12
meses (podendo ser renovado), 10 alunos serão bolsistas e receberão uma verba

mensal para continuar a desenvolver seus projetos de
pesquisa.
Se para a Cidade de São
Lourenço/Região isto é motivo de orgulho, para a Faculdade Victor Hugo este reconhecimento da FAPEMIG
comprova que a instituição
realmente atrela o tripé ensino-pesquisa-extensão e os
alunos terão não só a melhoria de seu currículo, como a solidificação para suas pretensões futuras.

Câmara Municipal de Soledade de MInas - MG
Extratos

Soledade, 05 de janeiro de 2014

saúde
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Governo Zé Neto proíbe “Bloco Sai de Cima”
de desfilar na sexta- feira de carnaval
O carnaval 2014 em São Lourenço se iniciará no dia 28 de
fevereiro com o tradicional Bloco do Pijama, conforme divulgações oficiais e extraoficiais;
sobreleva mencionar que, a
partir desse ano o referido bloco fará sua concentração na
Ilha Antônio Dutra, “esquivando- se” assimda tradição deconcentração e saída do bairro da Federal, próximo da Praça Dr. Humberto Sanches, popularmente conhecida como
“Pracinha da Federal”.
Com a mudança inesperada, que tenta ceifar a tradição de 28 anos emconcentrar os foliões na Praça da
Federal edepois desfilar pelas principais avenidas da cidade, empresáriose amantes do tradicional carnaval
de rua solicitaram ao radialista Cristiano Siqueira (Keridão), a criação de um novo
bloco, para preencher a lacuna e o vazio que assombra a tradicional concentração na “Pracinha da Federal”.
Diante de exaustivos pedidos, o radialista então foi convencido a colocar o novo bloco na rua e preencher o espaço vazio deixado pelo tradicional eassim tenta fazêlo, de forma profissional e
muito bem organizada. Para
isso, um time de primeira linha foi escalado para compor a diretoria do novo bloco, que foi batizado de “Bloco Sai de Cima”, já que o tradicional, agora sairá de baixo, lá da Ilha Antônio Dutra.
O radialista Cristiano Siqueira (Keridão), conseguiu
então convencer grandes nomes conhecidos por organi-

zar blocos na cidade, inclusive tendo o convite aceito
por um dos fundadores do
“Pijama”, Giovani Carlini (BU)
entre outros nomes conhecidos, como: Júlio Cesar Dutra (Fofão), Emanoel Bahia
(CD), Penedo (Bloco Vitrine),
Carlos Mãe e outros.
Com o time formado, deuse início a uma série de reuniões para a organização do
bloco, que tenta sair da Praça da Federal no dia 28 de
fevereiro (sexta- feira), com
início da concentração das
20:00 às 22:00 horas e desfile previsto para as 23:00hs.
A diretoria do “Bloco Sai
de Cima”, ficou composta por
seis membros, todos eles altamente qualificados para
trabalhar de forma honesta,
no intuito de oferecer uma
atração a mais no carnaval
de São Lourenço.
Na medida em que a diretoria do bloco se reunia e preparava toda a documentação
exigida pela prefeitura/Servtur, mais empecilhos iam
surgindo, em uma forma clara de “barrar” anova atração,
mas os organizadores não se
deixavam desanimar. Toda a
documentação exigida pelo
Governo Municipal foi entregue em tempo hábil, mas para a surpresa de todos, no
dia 20/02(quinta- feira), um
documento assinado pela Secretária de Turismo, Esporte e Cultura, Walneida Tibúrcio, indeferiu o pedido do
bloco, alegando entre outros,
falta de efetivo da Polícia Militar, Bombeiros e equipe de
trânsito para dar suporte ao
“Bloco Sai de Cima”, impe-

BETO BACHA

Giro Esportivo

FUTSAL

Foi realizado o Congresso Técnico para a 2ª Copa Lidae
de Futsal Masculino e Feminino. Com a participação de 16
equipes a bola vai rolar começando pela categoria sub 17,
nos dias 8 e 9 de março, na cidade de Baependi. Pelos Jogos da Juventude teremos a fase classificatória também na
cidade vizinha de Baependi, nos dias 14 a 16 de março. Os
adultos entram em quadra pela Copa Alterosa a partir do
dia 5 de abril. Aguardamos a convocação do técnico Renatinho Mota que com certeza irá mesclar a experiência com
os seus atletas, para que possamos fazer parte do núcleo
nobre da competição.

CADA UM NO SEU QUADRADO

dindo desta forma que os foliões brincassem o carnaval
na forma mais tradicional.
Com trio elétrico contratado e todos os aparatos como segurança e abadás encomendados, o radialista Cristiano Siqueira o Keridão, junto com os demais membros
da diretoria do “Sai de Cima”,
agora buscam amparo na Lei
Estadual Nº 7.302 de 21 de
Julho de 1978 que diz em seu
inciso VII: “Provocados por

ensaio ou exibição de escolas de samba ou quaisquer
outras entidades similares...
nos 30 dias que antecedem
o Tríduo Carnavalesco, o horário é livre”. Dessa forma,
fica o impasse: O Sai de Cima Sai ou Não Sai? A diretoria do “Sai de Cima”garante
que a intenção é manter o
bloco, que prevê sua concentração na Praça da Federal a
partir das 20:00 hs de sextafeira (28/02).
Consegui esta foto com meu amigo “Prazeres” com várias figurinhas pra lá de carimbadas, hoje vários profissionais de respeito cada um no seu quadrado. Lembranças e
saudades do Murça saindo da toca, Evandro Turquinho,Raul,
Paulão, Luizinho, Prazeres, Maurício Jacaré e Léo Dentista.

FUT VOLEI

A Liga Lidae através dos componentes Renato e André
Nicolau e com o apoio do Carrossel e Pneusul, realizaram
no São Lourenço Country Clube o 1º Torneio de Fut Vôlei.
A dupla campeã foi Bruno Garcia e Maurinho, na segunda
colocação Juninho e Marcão seguidos pelas duplas Cedric
e Ariston e Torrado na dupla com João Paulo. Parabéns a
iniciativa. Lembrando que durante o carnaval na Ilha Antônio Dutra terá além do Fut Vôlei, o futebol de areia e o Vôlei de areia.

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

SAAE E CONSERBRAS: NOSSA NATUREZA E PRESERVAR O MEIO AMBIENTE.
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Câmara Municipal de São Lourenço
Proposições da 1ª Reunião Extraordinária em 13 de fevereiro

Ver. Evaldo José Ambrósio
Moção de Pesar
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com base
no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja enviada
uma Moção de Pesar aos familiares do Sr. Luiz Manoel, funcionário aposentado da Prefeitura Municipal de São Lourenço, morador do Bairro Vila Carneiro, pelo seu falecimento ocorrido no dia 06 de fevereiro p.p..
Moção de Agradecimento
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com base
no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja enviada
uma Moção de Agradecimento ao Sr. Jodil Duarte Nunes - jornalista do
São Lourenço News pela matéria realizada pelo mesmo, na qual consta
que as colocações deste Vereador foram de suma relevância para que esta Casa Legislativa rejeitasse o projeto de aumento do valor venal dos
imóveis e consequentemente do IPTU em nosso município, bem como foi
em defesa dos Vereadores diante da nota enviada pelo Hospital de São
Lourenço pela Dr.ª Heloísa, proibindo a entrada dos Vereadores e imprensa no hospital.
Ver. Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro
Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com base
no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja enviada
uma Moção de Parabéns à Sr.ª Raquel Lemos Reis Dias Freitas, esposa do
Sr. Edelmo Dias de Freitas (Diretor do Trem das Águas), pelo seu aniversário ocorrido no dia 21 de janeiro p.p.. Nossas congratulações e que Deus
lhe conceda muita saúde e muitos anos de vida.
Requerimento 3/2014
Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro, Vereador do PSC, vem até V.
Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar,
após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta
Casa Legislativa as seguintes informações: 1) Quanto é arrecadado, se-

manal, mensal e anualmente, com a feira livre de domingo? 2) Quantos
funcionários são utilizados para tal serviço? 3) Quantos funcionários são
destinados para a limpeza dos banheiros? 3.1) Qual a carga horária dos
mesmos? 3.2) Informar o nome dos referidos funcionários. 4) O que é
feito com o dinheiro arrecadado das fiscalizações das feiras dominicais?
5) Há algum plano para melhoria das feiras dominicais ou há intenção de
extingui-las?

Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com base
no Art. 108, do Regimento Interno solicitar de V. Ex.ª que seja enviada
uma Moção de Parabéns à direção da Casa dos Meninos pelos 30 (anos)
de existência, prestando excelentes serviços à nossa comunidade. Nossas congratulações e votos de que continuem desempenhando esse importante papel social em prol de São Lourenço.

Ver. Luiz Antônio de Almeida

Ver. Ricardo de Mattos

Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com base
no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja enviada
uma Moção de Parabéns à Sr.ª Raquel Lemos Reis Dias Freitas, esposa do
Sr. Edelmo Dias de Freitas (Diretor do Trem das Águas), pelo seu aniversário ocorrido no dia 21 de janeiro p.p.. Nossas congratulações e que Deus
lhe conceda muita saúde e muitos anos de vida.

Requerimento 1/2014
Ricardo de Mattos, Vereador do PMN, vem até V. Ex.ª, embasado no §
2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine
ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações sobre o asfalto das Ruas Bento Gonçalves e Otto Jargow: Qual empresa fará o serviço? Quem ficará responsável pela fiscalização das obras? Qual será a espessura do asfalto? Quanto tempo de garantia tem esse asfalto e, no caso de ter que refazer o serviço, quem arcará com as despesas? Há possibilidade de trocar todo asfalto por bloquetes, pavers ou paralelepípedos? Existe uma data para início das obras?

Indicação 1/2014
Luiz Antônio de Almeida, Vereador do PR, vem, mui respeitosamente,
com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja
oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura providenciar, urgentemente, a colocação de placa indicativa do nome da rua, qual seja, “Rua Professora
Bernadete Pinto Freitas”, localizada no Jardim Juliana - Bairro São Lourenço Velho, rua esta sem saída, paralela à Rua Ana Justino de Souza, ao
lado do n.º 100. A pedido dos moradores.
Indicação 2/2014
Luiz Antônio de Almeida, Vereador do PR, vem, mui respeitosamente,
com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja
oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura providenciar o término do calçamento, o mais urgente possível, na Via Silvestre Ferraz, depois do comércio da D. Graça. A pedido dos moradores.
Ver. Renato Bacha de Lorenzo

Requerimento 2/2014
Ricardo de Mattos, Vereador do PMN, 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 Departamento Municipal de Trânsito (SLTRANS) que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações quanto às multas aplicadas em
nosso município nos últimos três meses: Qual o total de multas aplicadas
nesse período? Enviar a relação das multas aplicadas nesse período, especificando o agente de trânsito que as aplicou, bem como o motivo das
mesmas. Quais as ruas que mais receberam notificações? JUSTIFICATIVA
- Este requerimento vem de encontro às reivindicações de nossos munícipes, os quais afirmam que não há acordo e nem diálogo com determinados agentes de trânsito, como também afirmam que está havendo um
tratamento diferenciado por parte de determinados agentes para com
alguns condutores de veículos automotores.

Proposições da 3ª Reunião Ordinária
Ver. Abel Goulart Ferreira
Projeto de Lei nº 2656/2014
Declara de Utilidade Pública o Conselho de Pastores Evangélicos
em São Lourenço.
Ver. Agilsander Rodrigues da Silva (Secretário)
Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com base
no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja enviada
uma Moção de Parabéns à Sr.ª Nair Ribas D’Ávila pelo lançamento de seu
livro “O Eu Integrado - Uma Biografia Humana”, ocorrido no dia 15 de fevereiro p.p. na Cafeteria Prazeres de Minas - Shopping Bavária. A escritora traz em seu livro uma nova abordagem de trabalho terapêutico, baseado em leis biográficas, onde a pessoa caminha para o autoconhecimento através de sua própria história de vida.
Ver. Antônio Carlos Canaverde Sanches
Indicação 39/2014
Antonio Carlos Canaverde Sanches, Vereador do PSDB, 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 fazer a poda, urgente, das árvores da Rua Cel. José Justino, no trecho entre o Mercado Municipal e Rua Santos Dumont. A pedido dos moradores.
Indicação 40/2014
Antonio Carlos Canaverde Sanches, Vereador do PSDB, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de
V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a
S.Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que proceda a reparação no calçamento em frente ao número 144 da Rua Ida Mascarenhas Lage, devido ao afundamento deste, acumulando água no mesmo.
Ver. Evaldo José Ambrósio
Indicação 37/2014
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 proceder, dentro das possibilidades, o roçado no
campo da Associação Esportiva Rio Verde - Bairro Sonda. A pedido dos seus
diretores e dos pais de alunos. Este Vereador gostaria de ressaltar que esteve no local no dia 14 de fevereiro p.p. e observou o estado do campo, sendo
informado por um dos diretores que a Associação não está recebendo verba da Prefeitura, o que vem dificultando a manutenção da mesma, pois a
maioria dos alunos que frequentam as escolinhas são carentes.
Indicação 38/2014
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PROS, vem, mui respeitosamente,
com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja
oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que faça o passeio sentido Escola Cida Costa, continuidade do passeio da Unidade Básica de Saúde do Bairro
Vila Carneiro, onde recentemente foi realizada uma capina acompanhada
pelo Sr. Ari - funcionário da Educação - o que facilitará o acesso de alunos
e pais na referida escola, evitando que os mesmos trafeguem pelas ruas.
Ver. Fabrício Guedes dos Santos
Moção de Pesar
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com base
no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja enviada
uma Moção de Pesar aos familiares da Sr.ª Margarida de Jesus da Silva,
pelo seu falecimento ocorrido no dia 15 de fevereiro p.p..
Indicação 35/2014
Fabrício Guedes dos Santos, Vereador do PSB, vem mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que
seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura estudos da possibilidade de colocar aparelhos de ginástica - Academia ao Ar Livre - no Bairro da Biquinha, na Rua José Simeão Dutra, em frente ao n.º 226, na área reservada
para esporte. A pedido dos moradores.
Indicação 36/2014
Fabrício Guedes dos Santos, Vereador do PSB, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja
oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine
ao Setor Pertinente da Prefeitura que estude a possibilidade de construção
de uma área de lazer em terreno de propriedade do município, situado na
Rua José Florentino da Silva - Bairro Nossa Senhora de Lourdes, em frente ao
antigo Bar do Natal. Uma área de lazer seria de suma importância para os
moradores deste bairro, em especial para as crianças e jovens praticarem esporte. O incentivo ao esporte é um dos melhores caminhos contra as drogas.
Ver. João Bosco de Carvalho (Vice-presidente)
Indicação 34/2014

João Bosco de Carvalho, Vereador do PMN, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que
seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura efetuar estudos no sentido de
enviar a esta Casa Legislativa projeto de lei dispondo sobre a criação do
“Teste de Olhinho” em recém-nascidos no nosso município. Segue, em
anexo, cópia da Lei Municipal n.º 1974, de 10 de agosto de 2010, do município de Caxambu - MG, que dispõe sobre a realização do “Teste do Olhinho” nos recém-nascidos no hospital local.
Ver. Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro
Moção de Repúdio
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com base no
Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja enviada uma
Moção de Repúdio à Fundação Casa de Caridade de São Lourenço, na pessoa da Dr.ª Eloiza Azalini onde, através de uma Circular interna, proibiu a
presença e entrada da imprensa e de Vereadores no recinto do Hospital.
Requerimento 4/2014
Considerando que o município de São Lourenço é membro integrante
do Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS), contribuindo, mensalmente,
inclusive, com o seu custeio administrativo; Considerando que nosso município celebrou contrato de terceirização da Administração, terceirização essa abrangendo o CVV, o CEO e a Saúde Mental para o CIS; e Considerando que o Secretário Municipal de Saúde de São Lourenço também
é Secretário Executivo do referido consórcio; Paulo Gilson Chopinho de
Castro Ribeiro, Vereador do PSC, vem até V. Ex.ª, embasado no § 2º do
artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que
seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor
Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações: Cópia do contrato de cessão da administração do CVV, CEO e
Saúde Mental para o consórcio e adendos ou aditamentos, se houver;
Fundamentação legal que embasou a celebração do contrato; Citar o nome (sigla) e valores das verbas (repasses fixos federais e estaduais) e repasses municipais que são e que já foram repassados ao CIS com relação
à Farmácia de Minas por conta da celebração do convênio entre o município e o consórcio; Listagem dos profissionais contratados e/ou credenciados (pessoa jurídica ou física, cargos administrativos e profissionais da
área da Saúde) que prestam serviço por conta desse contrato. Citar nome, cargo ou função, bem como remuneração; Cópia das atas das eleições do CIS dos últimos 05 (cinco) mandatos.
Ver. Luiz Antônio de Almeida
Moção de Pesar
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com base
no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja enviada
uma Moção de Pesar aos familiares da Sr.ª Maria Salambô de Lima Carneiro, pelo seu falecimento ocorrido no dia 15 de fevereiro p.p.. Mãe
exemplar, pessoa de fé, de oração, extremamente caridosa, prestativa,
ensinava, voluntariamente, a arte do artesanato a todos que solicitavam
seu auxílio. Nossos sinceros pêsames a toda a família enlutada.
Indicação 29/2014
Luiz Antônio de Almeida, Vereador do PR, vem, mui respeitosamente,
com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja
oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura efetuar estudos, juntamente com
o Comando da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar, para a instalação de um posto da Polícia Militar no Bairro da Estação, no sentido
de coibir a violência e propiciar maior segurança aos moradores do citado bairro, bem como dos bairros periféricos.
Indicação 30/2014
Luiz Antônio de Almeida, Vereador do PR, 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 fazer a poda, urgente, de uma árvore localizada na Rua 1º de Abril, entre os números 148 e 154. A pedido da moradora - Sr.ª Eny.
Ver. Renato Bacha de Lorenzo
Projeto de Lei nº 2.654/2014
Institui o Dia da Comunidade Árabe no município de São Lourenço - Fica instituído no município de São Lourenço “O DIA DA COMUNIDADE ÁRABE NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO”, que será comemorado no dia 25 de março.
Ver. Ricardo de Mattos
Indicação 27/2014
Ricardo de Mattos, Vereador do PMN, com o apoio de todos os Vereadores desta Casa Legislativa, vêm, 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 analisar e, se necessário, efetuar as devidas correções, ao anteprojeto de lei abaixo subscrito que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS CARGAS HORÁRIAS DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRO INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO e,

posteriormente, enviá-lo a esta Casa Legislativa como projeto de lei para futura aprovação. ANTEPROJETO DE LEI DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS
CARGAS HORÁRIAS DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRO INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
DIRETA E INDIRETA DO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO. Art. 1° - A jornada de trabalho dos cargos de auxiliares de enfermagem, técnico de enfermagem e enfermeiro integrantes da administração publica direta e indireta do município não excedera a 06 (seis) horas diárias e a 30 (trinta)
horas semanas. Parágrafo Único – A alteração da carga horária semanal
não importará na redução e proporcionalidade de vencimentos, gratificações e vantagens dos servidores de que trata esta Lei. Art. 2º - Esta lei
entra em vigor na data de sua publicação. JUSTIFICATIVA - A luta pela jornada de trabalho de 30 horas para trabalhadores da área da saúde é uma
reivindicação histórica. Algumas categorias profissionais da seguridade
social já conquistaram essa jornada máxima, porém, há uma década a
Enfermagem brasileira luta para aprovar o Projeto de Lei do Senado
2.295/2000, mais conhecido como PL 30 Horas, que estabelece a jornada máxima de 30 horas semanais para os enfermeiros/as, técnicos/as e
auxiliares de enfermagem. Inclusive, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) da Organização das Nações Unidas (ONU) recomenda esta
jornada, argumentando que é o melhor para pacientes e trabalhadores
da saúde do mundo inteiro. Tendo em vista que esta não é uma reivindicação meramente corporativa de defesa de privilégios, e sim de uma
luta pelo estabelecimento de condições mínimas para o desenvolvimento de uma prática assistencial segura para profissionais e usuários dos
serviços de saúde - já que é a única profissão que permanece na assistência durante as 24 horas, nos 365 dias do ano, sendo essencial na organização e funcionamento de todos os serviços de saúde, sejam eles
públicos ou privados -, o Portal dedica este canal à informação atualizada sobre o PL 30 Horas. Hoje, o contingente de mais de 1,5 milhão de
profissionais da Enfermagem, juntamente com as suas organizações representativas, solicitam aos senhores deputados federais que defendam a votação em plenário do PL 30 Horas.
Indicação 28/2014
Ricardo de Mattos, Vereador do PMN, vem, mui respeitosamente, com
base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura efetuar estudos no sentido de isentar de pagamento os idosos e pessoas com deficiência no estacionamento da Zona Azul.
Ver. Waldinei Alves Ferreira
Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com base
no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja enviada
uma Moção de Parabéns ao Sr. Helson de Jesus Salgado por assumir como Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana de nosso município.
Nossas congratulações a S. Ex.ª e votos de que continue desempenhando um excelente trabalho em prol de São Lourenço, com a presteza e a
eficiência de sempre.
Indicação 31/2014
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 Departamento Municipal de Trânsito SLTRANS colocar agentes de trânsito nos horários de entrada e saída das Escolas: Cida Costa e
Frei Osmar Dirks, quais sejam, às 7h30min e 11h45min respectivamente,
visto que o movimento de alunos e carros é muito grande, podendo causar algum acidente grave.
Indicação 32/2014
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que
seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura providenciar a construção de
boca de lobo, o mais urgente possível, na Alameda Hermínia Mangia de
Carvalho - Jardim Serrano, em frente ao número 117, pois as chuvas causam grande transtorno aos moradores.
Ver. William Rogério de Souza
Indicação 33/2014
William Rogério de Souza, Vereador do PV, 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 proceder estudos no sentido
de repassar mais que os 15% (quinze por cento) do orçamento exigidos
pela legislação federal para a saúde municipal. JUSTIFICATIVA: Em Belo
Horizonte, há uma lei que obriga o município a repassar 30% (trinta por
cento) do orçamento para a Educação, sendo que a lei federal obriga 25%
(vinte e cinco por cento). Assim, este Vereador indica que o Executivo Municipal faça um projeto de lei no sentido de obrigar o município a repassar 25% (vinte e cinco por cento) do orçamento à Saúde.
Projeto de Lei nº 2.653/2014
Dá denominação a logradouro público e contém outras providências Fica denominada “ALAMEDA JOCYR DE MATTOS” a atual Alameda D, localizada no Loteamento Residencial Haidar.
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Convention de São Lourenço Assinada carta de intenção
para construção da sede própria
tem nova diretoria

Após eleição realizada em
janeiro, assumiu no dia 01
de Fevereiro de 2014 a nova diretoria do São Lourenço Convention & Visitors Bureau, para o biênio 2014/2015.
Os eleitos fazem parte de
um grupo de pessoas envolvidas diretamente com o turismo e comércio de nossa cidade, e estes membros vêm
se reunindo desde o início de
2013, período que serviu para que se avaliassem diver-

sas necessidades, dando início à busca de objetivos para estimular nosso turismo.
Por ser uma instituição sem
fins lucrativos, o Convention
é mantido por meio de recursos financeiros obtidos através das mensalidades de seus
associados, e tem como função a captação e a promoção
de eventos para o fomento
da atividade econômica e do
turismo de um modo geral.
Seu intuito é de buscar o au-

mento sustentável do fluxo
de visitantes, comercializando o destino “São Lourenço”,
com o que ele oferecer de melhor.
Com isso, queremos contar com a confiança dos atuais associados e dar boas vindas aos que quiserem se juntar a nós nessa caminhada
em prol de nossa cidade.
Maurício de Sousa Morais
Diretor-Presidente

COMARCA DE SÃO LOURENÇO - EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Oficial Substituto do Serviço Registral de Imóveis da Comarca de São Lourenço/MG, com base no parágrafo 4°, DO Art. 26 da Lei n° 9.514/97, vem intimar o Sr. COSME DAMIÃO DE LIMA, inscritos no CPF n° 935.381.466-91, para satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da ultima publicação
deste Edital, o pagamento da divida assumida a partir de 05/09/2011, com
acréscimos contratuais, o montante de R$29.866,30, acrescidos de atualização monetária e juros de mora até a data do efetivo pagamento, despesas de
cobrança, e o(s) encargo (s) que vencer (em) no prazo desta intimação, relativo ao contrato Habitacional n° 155551526280, constante do R.03, na matrícula 18.476 deste cartório. O não cumprimento da referida obrigação garante o direito de Consolidação de Propriedade do imóvel em favor da credora
fiduciária CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAIXA-Instituição Financeira sob forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, com sede no setor bancário Sul, quadra 04, lote 3/4, em Brasília/DF, inscrita no CNPJ n°
00.360.305/0001-04. São Lourenço, 21 de fevereiro de 2014. O Oficial Substituto: Júlio César Círio Nogueira.
SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO
(Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores alterações).
Contrato nº SAAE/SLO-011/2014. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Restaurante Lourdes e Soliney Ltda. ME Modalidade: Dispensa nº. 028/2014 Objeto: marmitex. Valor total: R$ 1.950,00. Forma de pagamento: parcelada. Dotação orçamentária: Manutenção do
Sistema de Abastecimento de Água. Vigência: de 12/02/2014 a 11/02/2015. Data da assinatura:
12/02/2015.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Ambiente ARA-ACÁ, CNPJ nº 10.850.807/0001-77, na
forma do seu Estatuto, convoca todos os associados e não
associados, para a 5ª Assembleia Geral ordinária a ser realizada no dia 16 de março de 2014, ás 10h em 1ª convocação e ás 10h15min em 2ª chamadas, na sede social, A
Rua Comendador Silva Simões, 477, São Lourenço/MG,
para tratar da seguinte Ordem do Dia: 1) Prestação de
Contas de 2013; 2) Relatório de Atividades de 2013; 3)
Plano de Ação 2014; 4) Assuntos Gerais.
São Lourenço, 19 de fevereiro de 2014.
Jose Eduardo Piovesana - Presidente

da OAB de São Lourenço

Os dirigentes da OAB/MG
estiveram reunidosem São Lourenço no último sábado (15/02)
com o presidente da 19ª subseção da OABDr. Sílvio Nadur
Motta, para assinar a carta de
intenção para a construção da
sede própria da OAB na Praça dos Poderes.
Participaram da reunião o
presidente da OAB/MG, Luís Cláudio Chaves; a secretária-geral da Seccional, Helena Delamonica; o tesoureiro, Antônio Fabrício de Matos Gonçalves; o presidente
da CAA, Sérgio Murilo Diniz
Braga e advogados locais.
Durante o encontro, o Presidente da Seção da OAB/MG

Luís Cláudio da Silva Chaves,
enfatizou que tão logo seja
remetido o Projeto de Lei Municipal de doação do terreno à OAB/MG pelo prefeito
de São Lourenço à Câmara
dos Vereadores e por ela aprovada, será iniciada a obra,
que deverá ser finalizada até
dezembro de 2015.
O Presidente ainda lembrou
que a construção da sede própria da OAB em São Lourençoirá gerar vários empregos
para a cidade, e será custeada pela própria OAB/MG.
O terreno pleiteado pela
19ª Subseção da OAB, conta com uma área de 816 metros quadrados com as se-

guintes confrontações: - De
frente por 24,00 metros para a Alameda Dr. Gabriel Avair
Junqueira e anexo do Fórum
da Comarca de São Lourenço; de fundos por 24,00 metros pela Alameda Antônio
Dutra; pelos dois Lados por
84,00 metros.
Já de posse carta de intenção, o Presidente da 19ª Subseção da OAB/MG, o advogado Sílvio Nadur Motta, agora tenta agendar com a assessoria do prefeito, a data
e hora para a entrega do documento em mãos, para agilizar os trâmites legais para
a doação do terreno e o início das obras.

EDITAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL PESSOA FÍSICA - EXERCÍCIO DE 2014
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com as Federações Estaduais de
Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril
de 1.971, que dispõe sobre a Contribuição Sindical Rural - CSR, em atendimento ao princípio da publicidade
e ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados
como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas a, b e c do citado
Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical Rural do exercício de 2014, devida por força do que estabelecem o Decreto-lei 1.166/71 e os artigos 578 e seguintes da
CLT, aplicáveis à espécie. O seu recolhimento deverá ser efetuado impreterivelmente até o dia 22 de maio de
2014, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. A falta de recolhimento da Contribuição Sindical Rural até a data de vencimento acima indicada, constituirá o produtor
rural em mora e o sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização monetária previstos no artigo 600
da CLT. As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações do
Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, remetidas,
por via postal, para os endereços indicados nas respectivas Declarações. Em caso de perda, de extravio ou
de não recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá solicitar a emissão da 2ª
via, diretamente, à Federação da Agricultura do Estado onde têm domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da
data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA:
www.canaldoprodutor.com.br. Eventuais impugnações administrativas contra o lançamento e cobrança da
contribuição deverão ser feitas, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da guia, por escrito,
perante a CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830903. O protocolo das impugnações poderá ser realizado pelo contribuinte na sede da CNA ou da Federação
da Agricultura do Estado, podendo ainda, a impugnação ser enviada diretamente à CNA, por correio, no endereço acima mencionado. O sistema sindical rural é composto pela Confederação da Agricultura e Pecuária
do Brasil–CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de
Produtores Rurais. Brasília, 23 de fevereiro de 2014.
Kátia Regina de Abreu - Presidente
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PROF. ANDRÉ

Esportes

I Campeonato de Futevôlei do São
Lourenço Country Clube

Desde o último dia (06/01),
o ônibus da empresa “Circular São Lourenço”, que faz a
linha entre os bairros Santa
Mônica X João de Deus, não
passa mais pela Rua Caxambu devido ao péssimo estado de conservação, sendo o
coletivo obrigado a trafegar
em rota alternativa.
Situação semelhante acontece desde sexta- feira (07/02)
com o ônibus que faz a linha
Residencial Rio Verde X Cohab, que deixou de passar

pela Rua Albano Magalhães
de Carvalho por conta das
condições precárias do calçamento da rua.
Os usuários do transporte público é que saem perdendo com o descaso e a falta de manutenção da via que
é de responsabilidade da
prefeitura, já que muitos deles são obrigados apercorrer a pé um longo trecho para chegar até suas residências, já que o coletivo agora faz o seu trajeto pela Rua

Mário Neto, consequência
da falta de manutenção do
calçamento.
A empresa de ônibus Circular São Lourenço decidiu
optar pelas rotas alternativaspara não colocar a vida
dos passageiros em risco.
Outro motivo seria a quebra constante dos carros,
elevando os gastos com a
mecânica da frota. Ainda não
tem data definida para que
o trajeto original volte a ser
percorrido.

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

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

Otorrinolaringologia
--------

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

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

Psiquiatria

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

--------

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

Pódium que contou com a presença do Sr. Claret realizando as premiações

Realizado no campo de
areia principal do São Lourenço Country Clube, dia 15
do mês corrente, o I Campeonato de Futevôlei foi um
grande sucesso.
O evento marca o pontapé inicial para um calendário de eventos esportivos que
pretende realizar a diretoria
2014/2015 e contou com a
participação de oito duplas
sendo quatro de São Louren-

ço Juninho e Marcão, Maurinho e Bruno Garcia, Bruno Raposo e Claudinho,Cedrick
e Ariston; duas de Itanhandu Torrada e João Paulo, Paulo Marques e Binho e duas
de ItamonteIvan e Paulo, Dimas e Neto.
São Lourenço saiu na frente nesta modalidade com
as três primeiras colocações com Bruno Garcia e
Maurinho Campeão, Juni-

nho e Marcão Vice-Campeão
e Cedrick e Ariston 3° Lugar. Itanhandu conquistou
a 4ª colocação com Torrada e João Paulo.
A diretoria do São Lourenço Country Clube parabeniza os participantes e a organização do Prof. Renato Motta (LIDAE) e agradece ao apoio
dos parceiros Supermercado
Carrossel, Pneusul, Auto Peças Santos e SAAE.

Novo ano letivo, novos projetos para o Curso
de Direito da Faculdade de São Lourenço
Como sois acontecer, todo início de ano letivo levanta expectativas a todos àqueles que
trabalham na seara educacional. O princípio
é sempre um momento em que se renovam
as esperanças e os anseios dos que participam do momento inicial. No Curso de Direito da Faculdade de São Lourenço não poderia ser diferente.
O vestibular contou com a efetiva participação daqueles que sonham em iniciar uma carreira jurídica, tal como a defesa e a busca pela realização/concretização dos direitos na advocacia, a defesa dos necessitados através da
Defensoria Pública, a atuação como defensor do interesse público como membro do Ministério Público, a difícil missão de julgar com a magistratura ou mesmo aqueles que apenas pretendem melhorar seus conhecimentos e sua cultura. A heterogeneidade dos indivíduos que procuram o Curso de Direito faz com
que a esperança e as expectativas se renovem e possibilitem um excelente ambiente para a promoção e a aquisição de conhecimentos jurídicos.
Bem por isso somos gratos a todos os alunos que acabam de iniciar o Curso de Direito e também aos que já fazem parte dessa nobre missão.
Com base em novos anseios, o Curso de Direito da Faculdade de São Lourenço anuncia a realização de diversos projetos também novos que muito
contribuírão para os discentes. O atendimento jurídico à comunidade, seja
pela visita nos bairros ou a instalação de um Núcleo de Atendimento na própria Instituição é medida que será realizada ainda neste ano. A possibilidade
dos alunos participarem de monitoria acadêmica visando uma maior aquisição de conhecimentos e a socialização entre eles. A previsão de projetos de
estudo e pesquisa será realizada através dos diversos docentes que atuam
no Curso de Direito buscando o alcance de um conhecimento interdisciplinar com outros ramos do conhecimento científico.
Por tudo, temos a certeza que o ano de 2014 será repleto de realizações
para o Curso de Direito.
Prof. Diogo Bacha e Silva
Coordenador do Curso de Direito
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DOM ZECA
A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Falecimento

DÉBORA CENTI

Bebê da Semana

Dica para o Cabelo
Crescer mais Rápido

O principezinho Henri Guimarães, é o bebê da semana de
nosso semanário. Nascido em
13 de março de
2011, Henri, é filho do casal Farailde Guimarães
e Wellington Guimarães.

Visita
A noticia do falecimento de Maria Salambô Lima Carneiro, ocorrido no último dia 15, trouxe-nos muita tristeza no
coração, mais a certeza da bondade de Deus, como bálsamo para o alivio das dores e sofrimentos. Guerreira, mulher
de fibra e cristã autêntica, hoje deixa saudades, lembranças
que jamais se apagarão. Tocou o coração de muitos pela sua
maneira de ser. E agora junto ao Pai, intercede por todos
àqueles que sofrem sua ausência, a falta do seu carinho, seu
aconchego e suas palavras, que muitas vezes, serviram de
consolo e paz para muitos que com ela conviveu. Meus sentimentos a todos os familiares, em especial a seu esposo,
nosso grande amigo Juscelino Carneiro (Jóce), e a seus filhos queridos Gustavo e Cris. Que Deus, em Sua infinita misericórdia, console a todos. Que nossa querida Salambô, descanse em paz, e desfrute das maravilhas da eternidade.

Dança

Dom Darci José Nicioli, Bispo Auxiliar de Aparecida, atendendo a um convite do Ciclo de Formação Cristã, e da Paróquia de
São Lourenço, visitou nossa cidade no último dia 12, para proferir uma palestra com o tema “Casais de segunda união”.

Nascimento

Aniversário
Alunas do Stúdio de Dança Denise Fonseca, participando na Europa, do Festival de Dança de Livorno, Itália. Desejamos sucessos a nossas meninas!!!

OAB

No ultimo dia 03/02/2014 logo começando o dia , nasceu o mais novo membro da familia de Luciano e Eloa , o
tão esperado Theo Fernandes, chegando pra unir mais ainda o nosso amor. Agradeço a Deus por mais essa felicidade em nossas vidas e que cada dia que passe o nosso amor
possa ainda ser mais forte.

Visita

Os dirigentes da OAB/MG estiveram no último sábado (15/02) na cidade de São Lourenço onde se reuniram
com o presidente da subseção local, Sílvio Nadur Motta quando foi assinada a carta de intenção para construção da sede própria da OAB, na Praça Duque de Caxias.
Participaram do encontro o presidente da OAB/MG, Luís Cláudio Chaves; a secretária-geral da Seccional, Helena Delamonica; o tesoureiro, Antônio Fabrício de Matos
Gonçalves; o presidente da CAA, Sérgio Murilo Diniz Braga e advogados locais.

A avó Deise Dutra e a bisavó Zeny
Dutra Marques, vão
receber a visita da
neta e bisneta Helena Duarte Marques neste carnaval. A Princesinha
que é afilhada de
consagração da bisa, vem de Aracaju acompanhada
do pai, Jorge Marques e da mãe Ana
Paula Duarte.Vai ter
muita folia na casa da bisa-dinda este ano!

Anuncie
aqui!!!
9983-1054
55

3332-8484

O sonho de muitas mulheres é ter o cabelo comprido e,algumas vezes, notamos uma demora muito grande no crescimento dos fios,até mesmo
usando bons produtos, fazendo massagens, cuidando corretamente do cabelo, fazendo uma alimentação balanceada, parece que eles não crescem como deveriam.
A dica de hoje ajudará a acelerar o crescimento do seu cabelo.
Agora você não precisa mais tentar receitas milagrosas para que suas madeixas voltem a ser longas rapidamente. Isso porque cientistas norte-americanos descobriram que os componentes
químicos da MAÇÃ prolongam a fase de crescimento dos fios e encurtam o período de repouso dos folículos, diminuindo a queda e fazendo
com que eles cresçam duas vezes mais rápido. Ou
seja, coma 2 ou 3 maçãs por dia e veja como os
seus cabelos vão crescer mais rápido e saudáveis.

Aniversário

Nosso abração de
felicidade, vai para
nossa querida amiga
Ivana Santiago Swerts,
que neste dia 23, comemora mais um aniversário. Receba nossos parabéns, e aproveitamos para pedir
a Deus, que derrame
milhões de bençãos
sobre sua vida.
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Eubiose realiza abertura solene da Caminhão baú “enrosca” em veículo
66ª Convenção em São Lourenço de passeio e bloqueia avenida

A Sociedade Brasileira de
Eubiose (SBE) realizou nesta quinta-feira (20), a abertura de sua 66ª Convenção
em São Lourenço. O Executivo Municipal foi representado na solenidade pela vice-prefeita Patrícia Lessa. Em
nome do prefeito, ela fez uso
da palavra, dando as boas-vindas aos convencionais e
enaltecendo o trabalho da
SBE na cidade.
A Convenção, que é feita
anualmente em São Lourenço, vai até segunda-feira (24).
Além dos rituais característicos da instituição, todos os
dias haverá palestras. Nesse ano, serão realizadas atividades esportivas nas quadras do Parque Municipal Ilha
Antônio Dutra. Futsal (masculino e feminino), hande-

bol (feminino) e xadrez são
as modalidades em que ocorrerão as disputas.
A SBE foi fundada por
Henrique José de Souza
(1883-1963), apoiado por
sua esposa Helena Jefferson de Souza (1906-2000),
em São Lourenço, no ano
de 1921. Nesta data, foi lançada a pedra fundamental
do movimento eubiótico no
Brasil. Sua fundação material, como Dhâranâ Sociedade Mental Espiritualista,
no entanto, remete a 1924,
quando em Niterói foram
firmados os seus estatutos
sociais. Com um trabalho
então muito próximo ao do
budismo esotérico, Dhâranâ ergueu as bases para o
que viria a se tornar a Sociedade Teosófica Brasilei-

ra, nome assumido em 1928,
e que de certa forma homenageava a Sociedade Teosófica fundada por Helena Petrovna Blavatsky, que,
por sua vez, buscava desenvolver uma doutrina espiritualista na América. A Eubiose inspirou e influenciou
uma série de outros grupos
e colégios iniciáticos, desde preceitos espíritas a lojas maçônicas. Com a morte de seu preceptor, a então Sociedade Teosófica Brasileira assume seu nome atual, e se firma como uma instituição preocupada em acelerar o ritmo da evolução
humana, com o claro objetivo de prepará-la para o advento de um novo período
de grande desenvolvimento mental e espiritual.

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

- Pretendem se casar:

000503 - BRUNO DA SILVA MARTINS, solteiro, maior, garçon, natural de Baependi-MG, residência Rua Maria José da Costa Souza, 425, São Lourenço-MG, filho de VALDECI MARTINS e PATRICIA
BALDI DA SILVA MARTINS; e LEILIANE DE CARVALHO LEITE SALES, solteira, maior, vendedora, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Maria José da Costa Souza, 470, São Lourenço-MG, filha de JOSE CLAUDIO DE SALES e LEILA DE CARVALHO LEITE SALES;
000504 - CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS BENTO, solteiro, maior, montador de moveis, natural de Carmo de Minas-MG, residência Rua Frei João Bosco, 614,, São Lourenço-MG, filho de CARLOS SANTOS BENTO e ROSENILDA DOS SANTOS BENTO; e PRISCILA DAMARES ALEIXO COSTA, solteira, maior, balconista, natural de São José dos Campos-SP, residência Rua Antonio Fernandes
da Silva, 100, São Lourenço-MG, filha de MILTON AUGUSTO COSTA e SANDRA MARIA ALEIXO;
000505 - KELVIN LUIZ DOS SANTOS, solteiro, maior, mecânico, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Lopes Trovão, 40, São Lourenço-MG, filho de MOYSES LUIZ DOS SANTOS FILHO e TEREZINHA CRISTINA DOS SANTOS; e TAIRINI BRASILINA DA SILVA, solteira, maior, vendedora, natural de São Lourenço-MG, residência Al. Herminia Mangia de Carvalho, 117, São Lourenço-MG,
filha de MARIO DE MOURA SILVA e SEBASTIANA BRASILINA SILVA;
000506 - BRUNO FALCÃO, solteiro, maior, atendente, natural de Paracambi-RJ, residência Al.
José Modesto Negreiros, 185, São Lourenço-MG, filho de e VERA LUCIA FALCÃO; e CINTIA GONZAGA CARVALHO, solteira, maior, balconista, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Dr. Ribeiro da Luz, 1089, São Lourenço-MG, filha de RONALDO LUIZ DE CARVALHO e SILVANA MARQUES
GONZAGA CARVALHO;
000510 - CARLOS HENRIQUE GUEDES DA FONSECA, solteiro, maior, ELETRICISTA DE REDE, natural de SÃO JOSE DOS CAMPOS-SP, residência RUA ANGICAL 593, SÃO JOSE DOS CAMPOS-SP, filho de ADEMAR RIBEIRO DA FONSECA e BENEDITA APARECIDA GUEDES DA FONSECA; e MAYARA
APARECIDA DA CRUZ SILVA, solteira, OPERADORA DE TELEMARKETING, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência PRAÇA ISMAEL DE SOUZA Nº 1 CASA 2, São Lourenço-SP, filha de JORGE DONIZETTI DA SILVA e DINA MARIA DA CRUZ SILVA;
000509 - ADRIEL MILLER THEODORO, solteiro, maior, agente de trânsito, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Heito Modesto, 183, São Lourenço-MG, filho de e ALCINEA MARIA
THEODORO; e JOICE FRANCIELI DA SILVA, solteira, nascida em 7 de julho de 1996, estudante, natural de Maria da Fé-MG, residência Rua Caxambu, 522, São Lourenço-MG, filha de JOSÉ MARTINS DA SILVA e MARLI CRISTINA DA FONSECA SILVA;
000508 - JOSE DONIZETE DIAS, divorciado, maior, pedreiro, natural de Bocaina de Minas-MG,
residência Av. Getulio Vargas, 1336, São Lourenço-MG, filho de FRANCISCO JOSE DIAS e ORANIDES MARIA DIAS; e MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA MACHADO, viúva, maior, do lar, natural de Carmo de Minas-MG, residência Av. Getulio Vargas, 1336, São Lourenço-MG, filha de JOSE FILADELFO NETO e MARIA DO CARMO LIMA;
000507 - MARCIO GARCIA DE OLIVEIRA, divorciado, maior, Operador de Máquinas, natural de
Uberaba-MG, residência Rua Wenceslau Braz, 1214, São Lourenço-MG, filho de JOSE GARCIA DE
OLIVEIRA e VANES DE MELO OLIVEIRA (FALECIDA); e MIRIAN ALMEIDA DINIZ, divorciada, maior,
assistente social, natural de Parque Industrial, Contagem-MG, residência Rua Wenceslau Braz,
1214, São Lourenço-MG, filha de JOSE ANTONIO DINIZ (FALECIDO) e MARIA DE JESUS DINIZ;

No final da tarde de segunda- feira (17/02), um caminhão baú que trafegava pela Rua Batista Luzardo no centro da cidade, ficou “enroscado” em um veículo Renault
Duster ao fazer uma manobra para entrar na Avenida
Dom Pedro II. O veículo Renault, que estava estacionado em lugar proibido teve a
lateral esquerda toda danificada. Com o incidente, a Avenida Pedro II e a Rua Batista
Luzardo ficaram totalmente
bloqueadas por cerca de 20
minutos, causando transtorno aos motoristas que precisavam passar pelo local.
A Polícia Militar foi acionada e compareceu para tomar as providências de pra-

xe, agentes da SL Trans também compareceram para controlar o trânsito. Na hora do

incidente não havia ninguém
dentro do veículo Renault
Duster, não houve feridos.

Policiais Militares de Meio
Ambiente usam nova farda

Os policiais do Pelotão de
Meio Ambiente da 17ª Cia PM
de Meio Ambiente e Trânsito,
passaram a usar novo fardamento. O uniforme foi alterado em todo o estado de Minas Gerais para atender a uma
demanda apresentada pelas
Unidades de Meio Ambiente
no que diz respeito à camuflagem do Policial Militar no
ambiente em que trabalha, ou
seja, matas e florestas.
O novo modelo foi padronizado pelo Regulamento de
Uniformes e Insígnias da Polícia Militar em 2013 e adotado pela 17ª Cia PM Ind Mat
a partir de 2014.
Trata-se de uma farda composta de calça e blusa em
67% poliéster e 33% algodão,
para dar conforto e facilitar
a movimentação dos policiais
em florestas e matas. A estampa foi desenvolvida em
camuflagem digital, o que difere da farda anterior, com

tecido liso e em cor cáqui.
A composição geral do fardamento do Pelotão de Meio
Ambiente mantém a utiliza-

ção do já tradicional chapéu
aba larga e, em atividades específicas, o chapéu safári pode ser utilizado.
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