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Leia entrevista com
Dr. Eugênio Ferraz,
Diretor da Imprensa
Oficial de Minas Gerais
e Chanceler da Comenda
Ambiental Estância Hidromineral de São Lourenço. (pág 03)
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Comenda Ambiental Estância
Hidromineral de São Lourenço 2014

A programação de um dos eventos mais importantes da cidade de São Lourenço já está disponível no site:
http://comendaambientalsl.com.br. No endereço eletrônico oficial da “Comenda das Águas”, também está disponível todas as informações sobre a criação da entrega de tão importante condecoração, que é uma iniciativa da Ensaísta e escritora Ivanise Junqueira Ferraz. O evento acontece neste final de semana e já está tudo
pronto na cidade para receber os futuros comendadores. (pág 04)

Comenda

Chafariz

Fonte Luminosa
da Praça João
Lage foi arrancada
No final da manhã desta quarta-feira (20/03), os vereadores Evaldo Ambrósio (PROS) e Paulo Gilson
Chopinho de Castro Ribeiro (PSC),
estiveram na Praça João Lage no
centro da cidade após serem informados de que a fonte luminosa existente no interior da praça estava
sendo quebrada e arrancada por ordem vinda da prefeitura. (pág 06)

Mulheres em
destaque no
Hospital
Em virtude do Dia Internacional
da Mulher (comemorado no último
dia 8), o Hospital São Lourenço promoveu, de 10 a 14 de março, a “Semana da Luluzinha” - voltada às profissionais da instituição (funcionárias e médicas). (pág 08)

Faculdade Victor Hugo
constrói Memorial
de Leitura
(pág 08)

dutrasom@dutrasom.com.br

Sacode a Praça
Polícia Militar comemora em São Lourenço

um ano de instalação do
57º Batalhão
(pág 08)

(35) 9983-1054 Oi

No sábado (15/03), centenas
de adultos e crianças estiveram na
Praça João Lage, no centro da cidade, para participar... (pág 09)

aqui é
bom d+
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EDITORIAL
A má qualidade do ensino
público no Brasil costuma ser
justificada por razões tão óbvias que ninguém mais as
questiona: os professores ganham mal, os alunos têm pouco interesse pela escola e os
governos não priorizam a
educação como deveriam na
hora de aplicar os recursos
oriundos dos impostos. Este contexto de conformismo,
porém, acaba encobrindo experiências educacionais bem-sucedidas como a que o programa Fantástico, da Rede
Globo, mostrou na cidade de
Cocal dos Alves, no interior
do Piauí, um dos Estados mais
pobres da federação. A escola Augustinho Brandão acumula dezenas de medalhas
em Olimpíadas de Matemática e Química, além de prêmios nacionais de astronáutica, astronomia e física. No
Enem, está acima da média
nacional. E em 2010 aprovou todos os alunos que fizeram o vestibular. Qual é a
mágica?
A diretora Aurilene Vieira
responde com singeleza: “A
escola tem recebido caravanas e caravanas com estudantes e estudiosos da educação para saber o que acontece aqui. Eu digo: ‘Não precisa, não’. Basta que cada um
faça o seu papel e faça isso
com engajamento. Seja pro-

fessor porque você quer ser
professor e não porque lhe
falta opção na vida. Seja gestor porque você quer conduzir aquela escola proporcionando o melhor para o
aluno, e não porque você
quer fugir de uma sala de aula. Seja sistema porque você tem ideias para contribuir
e quebrar os paradigmas que
forem necessários”. Ou seja: não há mágica, nem plano de ensino milagroso: apenas trabalho e comprometimento.
Parece difícil de acreditar,

ESPAÇO LIVRE
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SIMONE GANNAM

Educação sem mágica
mas os resultados dos alunos nas provas internas e em
concursos externos, somados aos depoimentos de pais
e dos próprios estudantes,
não deixam dúvida. As famílias acreditam na escola como alternativa de ascensão
social para suas crianças e
os estudantes demonstram
prazer em aprender, gostam
do ambiente escolar. “Nós
chegamos a ter instantes dentro desta escola em que tínhamos que expulsar os alunos, no bom sentido. Aqui
parecia que era o melhor lu-

Falando ao
Coração
sigannam@yahoo.com.br

gar. O menino estudava de
manhã, mas ele queria ficar
à tarde, queria ficar à noite,
queria passar a madrugada
estudando, porque aqui ele
se sentia bem”, conta Narjara Benício, diretora regional.
O primeiro passo para a
excelência alcançada pela escola piauiense foi o engajamento dos professores. Depois, a direção e os próprios
mestres trataram de convencer a comunidade de que
uma escola pública pode, sim,
oferecer educação de qualidade e ao mesmo tempo ser
um ambiente atrativo para
a garotada. “Nosso maior desafio foi fazer os alunos acreditarem nisso. Alunos filhos
de pais analfabetos, da roça, que só tinham o que comer, que só dava para o sustento, a roupinha ruim. Então para fazer esses meninos viajarem nesse sonho,
de que era possível, sem ter
dinheiro, sem ter uma roupa boa, ir lá para Teresina,
para a capital, estudar lá. Foi
necessário o sonho. Acreditar no sonho. Quando a gente conseguiu fazer esse povo acreditar mesmo que era
possível estudar fora, se formar e mudar de vida, pronto” _ resume a diretora Aurilene Vieira.
Será tão difícil seguir um
exemplo desses?

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Falta de sono pode provocar O mundo inteiro espera
a resposta de Maria
perda de neurônios
replicar a falta de sono tão
característica da vida moderna, ora por turnos de
trabalho noturnos ou horas demais passadas no escritório.
Para conduzir a pesquisa, uma equipe de cientistas da Universidade da
Escola de Medicina da Pensilvânia estudou certas células do cérebro que mantêm o cérebro alerta.
Dias depois de seguirem
um padrão de sono semelhante àquele dos que normalmente trabalham em
turnos noturnos - três dias
de jornadas noturnas com
apenas quatro a cinco horas de sono durante o dia
- o camundongos perderam 25% de seus neurônios, em parte do tronco
cerebral.
Os pesquisadores dizem
que essa é a primeira evidência de que a falta de
sono pode levar à morte
de células do cérebro.

Ouviste, ó Virgem, que vais
conceber e dar à luz um filho,
não por obra de homem – tu
ouviste – mas do Espírito Santo. O Anjo espera tua resposta:
já é tempo de voltar para Deus
que o enviou. Também nós, Senhora, miseravelmente esmagados por uma sentença de condenação, esperamos tua palavra de misericórdia.
Eis que te é oferecido o preço de nossa salvação; se consentes, seremos livres. Todos
fomos criados pelo Verbo eterno, mas caímos na morte; com
uma breve resposta tua seremos recriados e novamente chamados à vida.
Ó Virgem cheia de bondade,
o pobre Adão, expulso do paraíso com a sua mísera descendência, implora a tua resposta;
Abraão a implora, Davi a implora. Os outros patriarcas, teus antepassados, que também habitam a região da sombra da morte, suplicam esta resposta. O
mundo inteiro a espera, prostrado a teus pés.
E não é sem razão, pois de tua
palavra depende o alívio dos infelizes, a redenção dos cativos, a
liberdade dos condenados, enfim, a salvação de todos os filhos
de Adão, de toda a tua raça.
Apressa-te, ó Virgem, em dar

a tua resposta; responde sem
demora ao Anjo, ou melhor, responde ao Senhor por meio do
Anjo. Pronuncia uma palavra e
recebe a Palavra; profere a tua
palavra e concebe a Palavra de
Deus; dize uma palavra passageira e abraça a Palavra eterna.
Por que demoras? Porque hesitas? Crê, consente, recebe.
Que tua humildade se encha de
coragem, tua modéstia de confiança. De modo algum convém
que tua simplicidade virginal esqueça a prudência. Neste encontro único, porém, Virgem
prudente, não temas a presunção. Pois, se tua modéstia no
silêncio foi agradável a Deus,
mais necessário é agora mostrar tua piedade pela palavra.
Abre, ó Virgem santa, teu coração à fé, teus lábios ao consentimento, teu seio ao Criador.
Eis que o Desejado de todas as
nações bate à tua porta. Ah! Se
tardas e ela passa, começarás
novamente a procurar com lágrimas aquele que teu coração
ama! Levanta-te, corre, abre.
Levanta-te pela fé, corre pela
entrega a Deus, abre pelo consentimento. Eis aqui, diz a Virgem, a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra. (Lc 1,38).
(Dos sermões de São Bernardo)

"Recorte este anúncio, apresente e ganhe 10% de
desconto. Promoção não é válida para o delivery"

Rua Saturnino da Veiga, 346 - Centro
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O que seria um homem com “H”
maiúsculo? Esta expressão parece
ultrapassada, mas já significou muito para a sociedade. Hoje refleti a
respeito e acredito ter encontrado
um belo exemplo desta espécie em
extinção...
Há muito tempo atrás, na história da humanidade, quando a mulher era considerada um ser inferior,
sem vontade própria, totalmente
submissa e quando a gravidez fora
do casamento era considerado um
verdadeiro escândalo e sacrilégio,
uma jovem chamada Maria, ainda
com pouca idade, totalmente temente a Deus, recebeu a visita de um anjo que a convidava, em nome do Senhor, a ser a mãe do Salvador. Apesar de não compreender, o anjo apenas lhe pediu uma resposta, e ela
disse Sim, sem questionar mais ou
sem arrumar desculpas para não aceitar os planos do Altíssimo. Seu Sim_
sinal de extrema entrega e coragem_
mudou todo o rumo da história e
nos permitiu sermos salvos pelo Cristo que ela gerou.
Neste cenário, esta mesma jovem
que foi concebida pelo Espírito Santo e ficou grávida naquela época,
estava prometida a um homem chamado José. Imaginem o que se passou na cabeça daquele homem vendo sua prometida grávida, antes
mesmo de ter qualquer relação com
ele? Teria sido traído, sem dúvida.
Diante disso, como pôde ainda desposar esta jovem? Como encararia
a sociedade ? Como seria apontado nas ruas: tolo, “corno”, imbecil?
Fiquei a imaginar o que José deve
ter enfrentado neste sentido, o que

deve ter ouvido das pessoas, como
deve ter sido caçoado por conta de
seu amor a Deus e a Maria!!!
E os homens de hoje, que vivem
numa sociedade bem mais moderna que a de outrora, como tem reagido perante as escolhas de suas
mulheres? Como têm aceitado suas decisões e como têm acolhido a
vontade de Deus em suas vidas? Será que estão preocupados em amar
ou apenas querem ser amados? Será que entendem o amor ou esperam apenas que tudo saia conforme seus planos? Será que sabem
sonhar os sonhos do outro ou querem apenas concretizar seu próprios
projetos? E mais: estão preocupados em ser felizes e fazer felizes os
seus ou dão mais importância ao
que as pessoas de fora irão dizer a
seu respeito?
Se os homens soubessem ser como José, haveria muitas Marias por
aí, pois um completa o outro. Se jogassem pro alto a opinião alheia, a
necessidade de se mostrarem “machos” (como se isso representasse a
verdadeira força e sua real natureza)
e abrissem os olhos e o coração, muita coisa seria diferente. Que nesta
quaresma possam aprender a fazer
o caminho de volta e a olhar com os
olhos de São José, abandonando os
conceitos pré formulados pela hipocrisia da sociedade: “Se eu não traio,
não sou homem, se aceito minha esposa e suas limitações, sou fraco.” Independente dos músculos ou da força física, que aprendam com este grande exemplo o que é ser forte, bravo
e guerreio, enfim, o que é ser homem com H maiúsculo!

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Jesus espera por você

www.facebook.com/haneiculinariajaponesa

A falta de sono pode ter
consequências mais sérias
do que se imaginava, como a perda permanente
de neurônios, revela um
novo estudo feito por cientistas americanos.
Em camundongos, a falta prolongada de sono levou à morte de 25% de certas células do cérebro, destaca a pesquisa, publicada
na revista científica The
Journal of Neuroscience.
Cientistas responsáveis
pelo estudo acreditam que
se o resultado for semelhante em humanos, seria inútil tentar ‘compensar’ as horas de sono perdidas.
Eles estimam que um dia
será possível desenvolver
uma droga para proteger
o cérebro dos efeitos negativos das noites mal dormidas.
O estudo analisou ratos
de laboratório que foram
mantidos acordados para

Com “H” maiúsculo

O céu inteiro está convidando cada um de nós a entrar no coração aberto de Jesus. O véu foi rasgado, o coração está aberto. A porta
está aberta para todos aqueles que precisam do Senhor.
Graças a Deus, você não
está longe, mas é preciso
adentrar, ainda mais, nesse
amor que vem do coração de
Jesus. Está aí a infinita demonstração do amor divino.
Jesus o ama do jeito que
você é, com toda a sua história e sua atual situação. O
Senhor lhe diz: “Desça depressa! Você precisa ficar, hoje, na minha casa, entrar no
fundo do meu coração. Es-

tou lhe chamando como chamei Zaqueu”.
Assim como Jesus acolheu
Madalena, quando se agachou e se colocou à altura
dela, face a face. Os outros
viram a sua aparência. Jesus
estava conhecendo toda a
história dela.
Seja você quem for, o que
Jesus disse para aquela mulher, Ele lhe diz hoje: “Eu também não o condeno, esteja
o que estiver no seu coração. Eu não o condeno. Vá e
não peque mais”.
Jesus não quer que você
peque, simplesmente porque faz mal para você e para os outros.

LIDER ALIMENTOS DO BRASIL S/A, CNPJ:
80.823.396/0004-99, por determinação do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM,
torna público que solicitou através do processo nº 163/1988/008/2013, a Renovação da Licença de Operação em caráter corretivo referente a Licença de Operação 00163/1988/00006/2005,
para a Atividade de Preparação do leite e Fabricação de Produtos de Laticínios à Rodovia BR
354 Km 47, Bairro Vidinha, Pouso Alto – MG.
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ENTREVISTA

O Diretor da Imprensa Oficial de Minas Gerais e Chanceler da Comenda Ambiental Estância Hidromineral de
São Lourenço, Dr. Eugênio
Ferraz pela quarta vez coordena a entrega da única medalha ambiental em todo o
Brasil para diversas pessoas
com relevantes serviços prestados ao meio ambiente e ao
turismo. Uma solenidade
abraçada pelo Governo do
Estado de Minas Gerais que
praticamente transfere a capital por um dia para a cidade de São Lourenço com assinatura de convênios e uma
série de outras medidas em
prol da região. Uma janela
enorme que se abre. Mas
existe uma história, a trajetória de um homem público
que é o nosso entrevistado.
Considerado pelo atual governador uma das reservas
morais de Minas Gerais e de
nosso país. Nesta entrevista
vamos conhecer um pouco
mais do Chanceler da Comenda Ambiental Estância Hidromineral de São Lourenço, Dr.
Eugênio Ferraz.
Quando o senhor saiu
de São Lourenço e para que?
Primeiramente gostaria de
falar da minha satisfação de
falar a este órgão de imprensa, o segundo jornal mais antigo do estado de Minas Gerais que orgulha São Lourenço e nosso sul de Minas. Eu
saí de São Lourenço com 14
anos de idade para estudar

em Ouro Preto onde cursei
Mineralogia e depois Engenharia Civil. Entrei no Ministério da Fazenda, na minha
época de estudante. Logo depois que formei fui convidado para montar a área de engenharia do Ministério da Fazenda em Minas Gerais. Já
estava casado com a Ivanisehá algum tempo. Ela trabalhava em Ouro Preto como paleógrafa, mas resolvemos nos mudar para Belo Horizonte, onde completamos
a criação dos nossos três filhos: André, Gustavo e Fernando. Os dois primeiros nasceram em São Lourenço e o
Fernando em Belo Horizonte. No Ministério da Fazenda tive a oportunidade de
viajar por diversos locais do
Brasil e conduzir obras de
porte do Ministério da Fazenda. Participei ainda de várias restaurações dentre as
quais o Teatro Amazonas em
Manaus e o Convento dos
Mercedários em Belém, no
Pará. Acredito que tenha sido um privilégio, mas consegui conciliar minha carreira na área de exatas, com história e restaurações de memórias. Em determinado momento tornei-me delegado
adjunto do Ministério da Fazenda e sete ou oito anos depois fui nomeado Superintendente do Ministério da
Fazenda em Minas Gerais onde fiquei por quatorze anos.
Até que fui convidado pelo
Governador Antônio Anastasia para assumir o cargo de
Diretor Geral da Imprensa Oficial de Minas Gerais para promover o retorno do órgão às
suas origens mais antigas da
época áurea. Ali, temos feito um trabalho de exatamente mostrar e inseri-la no contexto socioeconômico de Minas Gerais e projetá-la mostrando o que se faz no governo e se faz bem feito.
Mas veio a Comenda Ambiental... Como sur-

HOTEL GUANABARA (SÃO LOURENÇO) SA
AVENIDA: GETÚLIO VARGAS N.º 423 – CENTRO
SÃO LOURENÇO – MINAS GERAIS
ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
AVISO DE CONVOCAÇÃO
1- Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social à Avenida Getúlio Vargas n.º 423 em São Lourenço – MG, os documentos a que refere o Artigo 133 da Lei n.º 6404/76.
2- Ficam os senhores acionistas convocados para as Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária que serão realizadas no dia 24 de Abril
de 2014 às 09:00 h. (nove horas), na sede social a fim deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Discussão e votação do relatório da administração, Demonstrações Financeiras e Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2013.
b) Eleição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal para o
exercício de 2014 bem como fixação dos respectivos honorários.
c) Aumento do Capital Social.
d) Conseqüente reforma dos Estatutos Sociais.
e) Assuntos de interesse geral da Sociedade.
São Lourenço(MG), 05 de Março de 2014.
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Dr. Eugenio Ferraz
giu esta idéia da sua esposa Ivanise?
Estávamos vindo de Diamantina, no ano de 2010, onde Ivanise foi agraciada com
a medalha JK. Na volta para
Belo Horizonte veio o comentário da minha esposa onde
ela dizia que no sul de Minas e, especialmente em São
Lourenço, não havia nenhuma comenda, nada que abrisse a visibilidade e os olhos
do governo estadual e da sociedade em geral para a cidade. Conversando na viagem veio a inspiração da Medalha, a gota simbolizando
nosso potencial hídrico mineral e quando chegamos a
Belo Horizonte, tudo estava
pronto. Apresentamos a idéia
ao prefeito Zé Neto que aprovou integralmente. O Projeto de Lei foi aprovado por
unanimidade pela Câmara
Municipal. Evocando nossas
tradições de água mineral o
evento tornou-se o único do
país e com ele, os agraciados tornam-se defensores de
nossas águas e de nossos interesses em uma cidade mais
aberta para a capital mineira recebendo este tratamento diferenciado que todos
podem ver hoje.
Houve benefícios? É
possível contabilizar isso?
Eugênio Ferraz: Com certeza. Fontes confiáveis garantem que o movimento turístico da cidade aumentou
em 30% ano imediatamente após a primeirada entrega da Comenda Ambiental.
Conseguimos o apoio do Ministério Publico em propor
as águas minerais de nossa
cidade patrimônio imaterialúnico caso no Brasil e o tombamento também proposto
aoIEPHA, cujo protocolo de
intenções, para desenvolvimento dos trabalhos técnicos será assinado este ano.
A criação do 57º BPM que
completa seu primeiro aniversário também é um benefício que pode-secolocar
na conta da Comenda. E claro, o seminário de acessibilidade das cidades turísticas
que vem em sua segunda edição neste ano de 2014.
Muitas pessoas recebendo a comenda... A comenda Ambiental em um futuro próximo terá promoções?
Acredito que não. Há uma
controvérsia muito grande
com relação ao número de
agraciados. Uns, como a própria Ivanise,gostariam que
poucos fossem agraciados.
Outros defendem um número elevado. Particularmente
eu acredito que neste primei-

ro momento deve haver muita divulgação por meio devários agraciamentos. Em um
futuro próximo, aí sim quando a Comenda estiver completamente consolidada, passando por várias administrações, deve-se diminuir o número de agraciados. E sobre
sua pergunta, se haverá medalhas com um grau de promoção, tenho dúvidas sobre
acolocação, pois no meu modo de pensar tal idéia poderia ser interpretado como
uma diferenciação social. E
nós não queremos isso. O
importante é que a Medalha passou por um trabalho
de base com o apoio incondicional doprefeito e dos vereadores que trouxeram, e
tem trazido, inúmeras lideranças do estado de Minas
Gerais. Os chefes dos três poderes do Estado de Minas
Gerais estiveram presentes
em São Lourenço, além do
representante maior do Ministério Público do estado.
Entre os agraciados o presidente da CNBB, o Comandante do Comando Militar do Leste, os comandantes da Polícia Militar, Bombeiros, os Chefes da Polícia Civil, artistas e
lógico, representantes do nosso povo são-lourenciano. O
evento é grandioso e chama
atenção daqueles que ainda
não receberam a Comenda
Ambiental. Este ano será belíssimo com toda a certeza,
por isso convidamos todos
para participarem da série de
atividades marcadas por ocasião da entrega da Comenda Ambiental.
Relógio do Sol e Cápsula do Tempo?
São duas grandes novidades para este ano. Teremos
aqui, na Praça João Lage a instalação do relógio do Sol, mas
abaixo dele, será colocada
uma cápsula do tempo programada para ser aberta no
dia 22 de março de 2050. Por
isso serão conclamados todos os cidasdãos, principalmente crianças, paraque deixem mensagens para a posteridade onde seus descendentes terão a oportunidade
de saber um pouco mais de
todos que nos lêem agora. A
cápsula será fechada no sábado na Praça João Lage.
Um grande evento?
Sim, será algo grandioso.
Novamente estamos fazendo o evento para que divulgue nossa cidade e que cada vez mais cresça a consciência sobre o meio ambiente e principalmente o cuidado que devemos ter com esta benção de Deus, que é a
nossa água mineral.

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo, Jornalista Responsável: Luciana Dutra
Valério, Departamento Administrativo: Flávio Augusto de Paula Dutra, Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra, Assessor Jurídico:
Leandro Scatolino de Souza.
Colaboradores: Vera M. Gannam de Castro, Hilda Pinelli, Simone Gannam L. Ribeiro, Izidoro Sant`Angelo Filho, Frei Felipe Gabriel Alves,
Heloísa M. D. de Almeida, Filipe Nacle Gannam, Pedro Jorge de Oliveira Netto, Mariana Dutra, José Celso Garcia, Prof. André, Beto Bacha,
Dom Zeca, Mario Henrique Poli de Oliveira.
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Quaresma: uma
experiência de deserto
O deserto, segundo grandes mestres da oração, é o
lugar da solidão, lugar do encontro consigo mesmo, da
reflexão, do autoconhecimento, da experiência transcendental, do encontro com
Deus... A Tradição Cristã recorda aos fiéis que Jesus passou nele um período de sua
vida e fez experiências de
profunda confiança e contato com o Pai, a quem sempre se voltava.
A experiência quaresmal é
também uma experiência de
deserto. Cada pessoa é convidada a se dirigir para este
lugar teológico, a fim de encontrar-se com Deus, na certeza de que, neste encontro,
a busca humana por plenitude se depara com a resposta, já que ali o próprio
Deus se posiciona à espera
daqueles em quem Ele mesmo despertou o desejo de
com Ele se encontrar.
Quaresma é um momento de retiro, um grande retiro... Uma oportunidade ímpar de se fazer novos propósitos, de busca por novas luzes para a caminhada de fé,
um momento de renovação
da esperança e certeza de
que não se caminha sozinho,
mas que, na vida, não se pode fugir à esplêndida certeza de que Deus caminha junto ao ser humano e com ele
adentra o deserto.
Se o homem busca por Deus
e anseia pelo encontro com
a misericórdia daquele que
o criou, muito mais Deus anseia por doar-se ao ser humano e, em sua bondade,
deixa-se apalpar. Esta busca
tem como pressuposto o fato de o ser humano se sentir necessitado de Deus e reconhecer que somente Ele é

capaz de lhe fazer feliz.
No deserto, no momento
em que a pessoa se depara
consigo mesma diante de Deus,
sente-se projetada também
para o outro, ao qual deseja
servir. Por isso, toda experiência de Deus é experiência
de si mesmo e do outro.
Tal referência da Quaresma ao deserto é pertinente
na medida em que se entende a vida cristã como uma
constante caminhada. O cristão caminha com Jesus e em
Jesus, já que Ele mesmo é o
Caminho, e nesta estrada que
trilha, nem tudo são “rosas”.
Muitas vezes se experimenta a secura do deserto, a aridez, as pedras... Muitas vezes as pessoas se vêem sozinhas, entretanto, esta solidão não é vazia, mas povoada com a presença de Deus.
Neste peregrinar, muitas vezes é preciso parar, para refazer as forças e reavaliar os
passos dados. Nem sempre
é fácil confrontar-se com as
limitações pessoais... Mas
disso não se pode fugir.
O tempo quaresmal é um
momento de interiorização,
encontro consigo mesmo, no
silêncio do coração, povoado pela ardente presença de
Deus, que impulsiona cada
um à vida nova, conquistada pelo esforço constante de
conversão e pela graça divina. Vale lembrar que Deus
auxilia, mas não obriga ninguém a nada. No caminho
trilhado, é preciso dar o primeiro passo e, com coragem,
prosseguir na presença do
Mestre, afim de que, como
resultado desse retiro, após
as dores, cruzes e sepultamento do “homem velho”,
surja o novo com a ressurreição do Senhor.

CLASSIFICADOS
ALUGA-SE UMA SALA COMERCIAL NO CENTRO. TRATAR
PELO TELEFONE (35) 8816-2486
ALUGA-SE CASA NO CENTRO PARA MORADIA OU FINS
COMERCIAS. TRATAR PELOS TELEFONES: (35) 8816-2486
OU (35) 3331-8524
ENCARREGADO DE PRODUÇÃO
Laticínio no Sul de Minas procura para admissão imediata profissional com experiência de no mínimo 05 anos
na área de produção e supervisão de funcionários. A empresa oferece salário compatível com a função, registro,
plano médico e dentário extensivo à família e seguro.
Os interessados deverão entregar o Curriculum no escritório de IRAI CONTABILIDADE a Rua 1º de Abril, 163 –
centro – São Lourenço, dentro do horário comercial.

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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Comenda Ambiental Estância Hidromineral de São Lourenço 2014

- Shows musicais;
- Orquestra Sinfônica da
Polícia Militar de Minas Gerais

A programação de um dos
eventos mais importantes da
cidade de São Lourenço já está disponível no site:http://
comendaambientalsl.com.br/.
No endereço eletrônico oficial da “Comenda das Águas”,
também está disponível todas as informações sobre a
criação da entrega de tão importante condecoração, que
é uma iniciativa da Ensaísta
e escritora Ivanise Junqueira Ferraz. O evento acontece neste final de semana e
já está tudo pronto na cidade para receber os futuros
comendadores.
Para este ano, já foram confirmadas as presenças do Governador do Estado de Minas Gerais Antônio Anastasia e seu vice Alberto Pinto
Coelho e diversos outros agraciados: atores, profissionais
liberais, músicos, ambientalistas e políticos e outros.
Confira a programação já
divulgada para este ano:
DIA 20 DE MARÇO
(QUINTA-FEIRA)
- Ações de Cidadania promovidas pelo 57 ° Batalhão
(Batalhão do Circuito das
Águas, que comemora 1 ano
de instalação), em conjunto
com Gabinete Militar do Governo do Estado de Minas.
As ações e atividades serão realizadas em Escolas e
na Praça João Lage, durante
do dia todo, por iniciativa e
responsabilidade do 57° Batalhão.
NOTA: o 57º Batalhão de
Polícia Militar de Minas Ge-

DIA 23 DE MARÇO (DOMINGO) – A PARTIR DE 9H –
PRAÇA JOÃO LAGE
CERIMÔNIA DE
AGRACIAMENTO –
COMENDA AMBIENTAL
ESTÂNCIA HIDROMINERAL
DE SÃO LOURENÇO

rais foi anunciado/criado na
edição 2013 da Comenda Ambiental Estância Hidromineral de São Lourenço e, também é fruto de esforços conjuntos de vários órgãos, entidades e personalidades,
dentre as quais a Comenda
Ambiental Estância Hidromineral de São Lourenço.
DIA 21 DE MARÇO
(SEXTA-FEIRA)
- Continuação das Ações
de cidadania – dia todo;
-EmissãodecarteirasdeIdentidade pela Polícia Civil, na Praça João Lage – dia todo;
- Exposição “Manifesto dos
Mineiros”, na Praça João Lage

– dia todo e parte da noite;
- Exposição “Manifesto dos
Mineiros”, no saguão da Câmara Municipal (ou Prefeitura), dia todo e parte da noite;
- Projeto SACI (Socialização,
Arte e Cultura na Infância),
Praça João Lage, dia todo;
- Seminário Acessibilidade
em Cidades Turísticas, Câmara Municipal, de 13 às 17h30;
- Apresentação do Coral
Vozes das Celas, Praça João
Lage, 20h;
- Minas ao Luar (SESC), Praça João Lage, 21h;
DIA 22 DE MARÇO
(SÁBADO)
- Encerramento Seminário

Acessibilidade em Cidades
Turísticas, Câmara Municipal, 8h às 9:30h;
- Projeto SACI, Praça João
Lage, dia todo;
- Passeio especial no Trem
das Águas (autoridades, agraciados e convidados), Estação, 10h;
- Futebol com paraolímpicos, quadra da ilha Antônio
Dutra, 13h30;
- Distribuição de mudas de
plantas, parte da trade, horário a definir;
- Apresentações musicais
com artistas locais, Praça João
Lage, próximo à Chancelaria,
dia todo;
- Distribuição gratuita e sorteio de livros na Praça (com

o projeto Livro de Graça na
Praça /Academia Mineira de
Letras / Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro / Instituto Histórico e Geográfico
de MG), à tarde, horário a
ser definido;
- Entardecer com as Garças, edição especial (para autoridades, agraciados e convidados) no interior do Parque das Águas, 17:15h em
ponto.
- Apresentação artística de
Bicicletas (Dirt Bike), Praça
João Lage, 20h;
- Grande show e apresentações artístico-culturais, Praça João Lage, a partir das
20h30, compreendendo:
- “Valores de Minas”;

- Chancelaria e, simultaneamente:
- Apresentações de bicicletas (Dirt Bike) e apresentações musicais;
- Início da cerimônia;
- Inauguração de monumento na praça, relacionado com a criação do Instituto Histórico e Geográfico de
São Lourenço e com o Tombamento do Parque das Águas;
- Acendimento do Fogo Simbólico da Liberdade pela Policia Militar e Cavaleiros da
Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira, que, percorrendo cidades ao longo
da Estrada Real, chegarão a
Ouro Preto em 21 de abril,
para acendimento da PIRA
DA LIBERDADE nas cerimônias relativas à Inconfidência Mineira;
- Agraciamentos;
- Apresentação Grupo de
Percussão Djumbê da APAE/
São Lourenço;
- Pronunciamentos oficiais;
- Apresentação do “Valores de Minas”
PROGRAMAÇÃO SUJEITA
A ALTERAÇÕES (A QUALQUER
MOMENTO – ACOMPANHE)

saúde
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Fonte Luminosa da Praça João Lage foi
arrancada por ordem da prefeitura
No final da manhã desta
quarta-feira (20/03), os vereadores Evaldo Ambrósio
(PROS) e Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro (PSC),
estiveram na Praça João Lage no centro da cidade após
serem informados de que a
fonte luminosa existente no
interior da praça estava sendo quebrada e arrancada por
ordem vinda da prefeitura.
Ao chegar ao local e constatar que a obra pública estava sendo destruída, os vereadores acionaram a Polícia Militar, que confeccionou
o Boletim de Ocorrência nº2941
para providências futuras.
De acordo com o vereador
Chopinho, o maquinário e o
chafariz retirado da praça funcionavam perfeitamente. “Isso é um absurdo, é um desperdício de dinheiro público. Desmanchar uma obra já
pronta é com certeza um grande prejuízo aos cofres do mu-

nicípio, essa fonte luminosa
funcionando era linda, todos
gostavam, cerca de R$ 100mil
reais foram para o ralo com
essa destruição do patrimônio”, disse Chopinho.
O vereador Evaldo Ambrósio também estava descon-

solado no local. “Não acredito que estão quebrando isso, essa obra custou dinheiro, não pode simplesmente
ir quebrando o que já estava feito e que custou dinheiro público, não estou acreditando nisso que estou ven-

do”, esbravejou o vereador
Ambrósio, que desapontado
acompanhou a quebradeira.
Em contato com a prefeitura, nossa reportagem foi
informada que no local será
instalado um aparelho chamado “Relógio do Tempo”.

Polícia Militar de Meio Ambiente participa
de evento da “Semana Mundial da Água”
Em comemoração ao Dia
da Água, 22 de março, a Polícia Militar de São Lourenço e de Aiuruoca, montaram um estande com materiais provenientes de apreensões durante operações
os quais eram utilizados em
práticas criminosas de fauna, flora e pesca (redes, covos, tarrafas, gaiolas, alça-

pões, motosserra).
A exposição foi feita no
Calçadão de São Lourenço,
ocasião em que foram expostos a alunos de escolas
municipais, estaduais e particulares, animais peçonhentos. Na ocasião também foram entregues panfletos referentes a atividades ambientais.

BETO BACHA

Giro Esportivo

REGIONAL DE FUTEBOL

Parabéns a iniciativa do Fernando da Honda que montou
uma equipe para a disputa do Campeonato Regional de Futebol, a Copa Circuito das Águas, organizado pela Liga de
Cambuquira. A equipe da Guiomoto Honda São Lourenço,
esta no grupo B com as equipes de São Bento Abade, Cristinense e Jesuânia. Na primeira rodada, derrota da equipe
de São Lourenço para Jesuânia pelo placar de 3 a 2. Na segunda rodada jogando em casa no campo do Esporte, Guiomoto venceu a equipe de São Bento Abade por 4 a 1, com
3 gols do atacante Fernando e 1 do Felipinho. Neste domingo pela 3ª rodada, Guiomoto vai até Cristina enfrentar
a equipe local. O técnico Fernando auxiliado pelo Zé Luiz,
conta com os atletas: Bruno Garcia, Hugo filho do Dito da
Câmara, Gu, Felipão, Juan Kojak, Diógenes, Maquel, Felipinho, Dunguinha, Henrique, Fernando, Wiliam Balbe Curumim, Leandro, Reginaldo Feijão,Adelson, Garoto e Yago.

CADA FIGURINHA

Muito boa recordação da equipe de handebol da Escola
Estadual Prof. Mário Junqueira Ferraz, dos professores Zé
de Lurdes e Marcos. Na foto que caiu no face tem o Luiz
Sérgio Japão, o goleiro Jodil Duarte, Carlinhos da Academia, Vascaíno vice Gileno, Natan de Oliveira que não é o
da rádio, este é de Soledade, Anselmo sumido Brizon e o
Eli Ferrer da Caixa. Agachados estão o Claudionísio (Nízio),
o dentista Lenão, Vander Cosenza, goleiro Henrique do Kaká
Loteriase o Leonardo Barranco da Farmácia Americana.

TROMBA MALUCO

A equipe do São João
da Barra do Rio de Janeiro, esta disputando
o Cariocão da série B.
No momento ocupando a 2ª colocação do
grupo B com 11 pontos nos 6 jogos disputados. Neste sábado enfrenta a equipe de Angra dos Reis. A boa notícia é que a equipe do São João da Barra tem o técnico Andrade (Tromba) ex Flamengo e o goleiroLeandro Santiago
(Maluco) da nossa terra. No ano passado Leandro foi destaque do Bonsucesso que subiu para a série A.

“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 6ª Reunião Ordinária

Ver. Antônio Carlos Canaverde Sanches
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 do Sr. Vicente de Paula da Silva pelo seu falecimento ocorrido no dia 12 de março p.p..
Requerimento 20/2014
CONSIDERANDO que estavam para ser implantados vários cursos do Instituto Técnico Federal em nossa cidade e
que os mesmos seriam ministrados na “ESCOLA FREI OSMAR DIRKS”, inclusive com a autorização de cessão desta
Casa Legislativa; 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 Secretaria Municipal de Educação
que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações:
Em que situação se encontra a implantação da unidade do
“Instituto Técnico Federal” em nossa cidade? Quais os cursos que hoje são ministrados pelo Instituto?
Indicação 69/2014
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 providencie a
capina e a limpeza do córrego situado no Solar dos Lagos,
no trecho das 02 (duas) pistas da Alameda Cecília Meireles, considerando que em parte da Alameda o mato está
adentrando na calçada, nas margens do córrego; e, onde,
em frente, não existe residência, o mato também está tomando conta. Este Vereador solicita também que seja oficiado ao SAAE no sentido de que o mesmo proceda um levantamento técnico de todas as águas pluviais que desaguam no córrego que corta a Alameda Cecília Meireles,
pois acredita que ainda existem residências que lançam
seu esgoto nas águas pluviais, isto em função do forte odor
de esgoto que praticamente tivemos em todo período do
carnaval.
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 da Sr.ª Célia Neves Nogueira, funcionária aposentada
do antigo INAMPS, filha do saudoso e popular Sebastião
Nogueira, morador ilustre e colaborador na construção da
Igreja Nossa Senhora de Fátima, pelo seu falecimento ocorrido no dia 11 de março p.p..
Indicação 65/2014
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 proceda um estudo para manter o uso dos sanitários: masculino e feminino, no período
da manhã, aos munícipes nas dependências do prédio da
Prefeitura, como eram usualmente utilizados por aqueles
que praticavam sua caminhada pela manhã em torno do
paço municipal, principalmente os mais idosos que fazem
uso de medicamentos contra hipertensão e medicamentos diuréticos e, portanto, necessitam ir ao banheiro com
maior frequência, inclusive turistas que nos visitam.

Indicação 66/2014
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 utilizar código de barra na cobrança de taxas, como do ITBI e outros, pois esse sistema facilitaria e agilizaria muito o controle de pagamento pela Contabilidade e pelo Setor de Cadastro de nosso município.
Ver. Fabrício Guedes dos Santos
Requerimento 19/2014
Fabrício Guedes dos Santos, Vereador do PSB, vem até
V. Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine à autarquia SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) que
envie a esta Casa Legislativa a seguinte informação: Há algum estudo para eliminar o mau cheiro que exala das lagoas situadas do lado de baixo da linha de trem no Bairro
Nossa Senhora de Lourdes? Em caso afirmativo, enviar o
referente estudo.
Ver. Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro
Indicação 62/2014
Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro, Vereador do
PSC, 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 placas nominativas e indicativas na Rua Casimiro de Abreu, desde o seu início até o seu
término, pois a mesma está sem a devida sinalização, trazendo transtornos aos transeuntes.
Decreto Legislativo nº 218/2014
Concede o título de cidadão honorário de São Lourenço
ao Sr. Natalício Tenório Cavalcanti Freitas Lima.
Ver. Luiz Antônio de Almeida
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 a todos os funcionários do PROCON de nosso município, na pessoa do seu Diretor-Geral - Dr. Renato Rodrigues, pelo excelente serviço prestado à nossa população, atendendo a todos com muita atenção, educação,
eficiência e presteza.
Indicação 63/2014
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 à Secretaria Municipal de Educação no sentido de que a mesma
promova nas escolas públicas ações voltadas para promover uma maior segurança aos alunos. Ações como: colocação de câmeras na entrada e em pontos estratégicos das
escolas, fiscalização maior dos inspetores de alunos na entrada e saída das aulas para coibir a entrada de drogas e
armas e solicitar uma maior vigilância da Polícia Militar nos
horários de entrada e saída dos alunos. Atitudes como essas poderiam ser tomadas não só nas escolas públicas, como nas particulares, visando inibir ou, pelo menos, minimizar a violência que vem assolando a todos e principalmente atendendo à preocupação dos pais para com a se-

Campeões de Jiu-jitsu
comemoram classificação
A equipe de Jiu-jitsu do Centro Municipal de Artes Marciais recebeu, na tarde de
quarta-feira (19/03), os cumprimentos do prefeito muni-

cipal e da vice-prefeita, pela
participação com vitórias no
Campeonato Brasileiro Região Sudeste. Realizada nos
dias 15 e 16 de março, em

gurança dos seus filhos em nosso município, ressaltando
que também seria uma forma de diminuir as frequentes
“briguinhas” entre alunos na saída das escolas.
Indicação 64/2014
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 executar a poda das árvores, urgente, na Rua 1º de Abril. A pedido dos moradores.
Ver. Ricardo de Mattos
Requerimento 18/2014
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: Há pretensão
para a instalação de um semáforo no cruzamento da Av.
Getúlio Vargas com a Rua XV de Novembro, bem como a
colocação de faixa elevada para a travessia de pedestres
nessa localidade? Em caso afirmativo, qual a previsão para essas ações? JUSTIFICATIVA: Esse requerimento vem com
o intuito de melhorar o tráfego intenso nesse cruzamento,
bem como proporcionar maior segurança para a travessia
dos pedestres.
Indicação 67/2013
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 Saúde que faça estudos urgentes no sentido
de alugar uma sala ou uma casa para a instalação dos serviços de fisioterapia, tendo em vista que o atual local é impróprio para este tipo de serviço, por ser pequeno e de má
qualidade para o atendimento aos pacientes.
Indicação 68/2013
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 urgentes para proceder medidas que visem conter o tráfego de veículos em
alta velocidade na Av. Damião Junqueira de Souza.
Ver. Waldinei Alves Ferreira
Indicação 70/2014
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 proceder a reforma na Praça
do Bairro Vila Nova, praça esta localizada em frente à Igreja São Francisco. A pedido dos moradores.
Indicação 71/2013
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 limpeza e a capina em toda a extensão das Ruas: Casimiro de Abreu e
Ludgero Fernandes de Oliveira - Bairro Porta do Céu. A pedido dos moradores.

Minas ao Luar de volta a São Lourenço

São Lourenço, a disputa contou com participação de várias equipes e atletas, ficando a equipe local em 3º lugar
na classificação geral.

Na noite de sexta-feira (21),
na Praça João Lage, acontecerá mais uma apresentação
do Minas ao Luar. Nessa edição a apresentação será do
grupo Sarau Brasileiro. O evento faz parte da programação
da entrega da Comenda Ambiental Estância Hidromineral de São Lourenço, que acontecerá no domingo (23).
Com apresentações ao ar
livre e abertas ao público, o
Minas ao Luar é realizado em
ruas, praças e coretos. A se-

resta e a serenata são gêneros musicais muito presentes e tradicionais na cultura
mineira. Pensando na valorização dessas tradições e na
formação de público, o SESC
realiza esses shows em todo
o Estado.
Desde a primeira edição,
realizada em Diamantina, o
Minas ao Luar realizou 581
apresentações nas praças e
ruas de mais de 200 municípios, dentro e fora de Minas,
contabilizando um público

superior a 2 milhões de espectadores.
O repertório do Sarau Brasileiro é composto por valsinhas, choros, boleros, sambas, forrós, bossa nova, etc..
Além de composições próprias, interpretam Ernesto
Nazareth, Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha, Jacob do Bandolim, Waldir Azevedo, Tom
Jobim, Paulinho da Viola, Ari
Barroso, Godofredo Guedes,
Cartola, Chico Buarque, entre outros.
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Faculdade Victor Hugo
Mulheres em destaque no
constrói Memorial de Leitura Hospital São Lourenço
A Prof. Daianna Pompeu,
Mestre em Letras (Linguagem, Leitura e Discurso), Pós-Graduada em Artes, Especialista em Supervisão Escolar, Pós-Graduada em Psicopedagogia, Graduada em Letras e em Pedagogia, desenvolveu um trabalho com seus
alunos na Disciplina Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino da Língua
Portuguesa.
Os alunos começaram seus
trabalhos refletindo sua própria postura enquanto leitor
a partir de três Memoriais
de autores consagrados - Graciliano Ramos, Lygia Bojunga e Daniel Pennac.

Diante de alguns questionamentos, como por exemplo: Como um educador pode incentivar a leitura se ele
mesmo não for um leitor?”,
“Como foi o seu percurso enquanto leitor até os dias atuais? os alunos construíram
memoriais de leitura que foram analisados e tabulados.
Pelos gráficos os alunos puderam traçar seus perfis e
com tais dados novas posturas estão sendo repensadas.
Segundo a Prof. Daianna “
a leitura é essencial na prática diária de qualquer educador, principalmente daqueles que pretendem trabalhar
com crianças, uma vez que

“ Semana da Luluzinha”

o quanto antes a semente do
amor à leitura for lançada,
mais seguro estará o educador da formação de um leitor para toda a vida”.

Polícia Militar comemora um ano
de instalação do 57º Batalhão

Em comemoração ao aniversário de um ano de instalação do 57º Batalhão em
São Lourenço, a Polícia Militar, através do Projeto Fênix, promoveu uma grande
caminhada pelas ruas centrais da cidade. A iniciativa,
que fez parte, também, das

Ações de Cidadania da PM,
abriu oficialmente a quarta
edição da entrega da Comenda Ambiental Estância Hidromineral de São Lourenço, na
manhã desta quinta-feira (20).
O 3º Pelotão de Polícia Militar de Meio Ambiente e Trânsito Rodoviário, que tem se-

ABANDONO DE EMPREGO

Marilene da Silva Lopes, inscrita no NIT 129.07711.344, residente a Rua Ana Rosalina de Castro nº115, Bairro
lagoa Seca, São Lourenço/MG. Prezada senhora, solicitamos o comparecimento de vossa senhoria a residência de
Zeni Dutra Marques à rua Dr. Melo Viana, 420, centro, São
Lourenço/MG, no prazo de (05) cinco dias do recebimento desta, no intuito de justificar suas faltas que vem ocorrendo desde o dia 01 de fevereiro de 2014, sob pena de
caracterização de abandono de emprego, ensejando a justa causa do seu contrato de trabalho conforme dispõe o
art. 482 letra “i” da CLT. Sem mais,
São Lourenço, MG, 07 de março de 2014.
Att, Zeni Dutra Marques.

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

Otorrinolaringologia
--------

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

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

Psiquiatria

de em São Lourenço, também participou do evento.
Eles montaram um estande
no calçadão, onde foram entregues panfletos referentes
às atividades ambientais e
expostos materiais apreendidos utilizados em práticas
criminosas de fauna, flora e
pesca (redes, covos, tarrafas,
gaiolas, alçapões, motosserra e animais peçonhentos).
O Projeto Fênix é realizado
pela Polícia Militar em parceria com a prefeitura, que
participa com suas secretarias, em especial as de Educação e Saúde. O projeto, além
de desenvolver ações que visam despertar a cidadania e
a preservação do meio ambiente, tem como principal
objetivo a prevenção ao uso
de drogas e entorpecentes.

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

Em virtude do Dia Internacional da Mulher (comemorado no último dia 8), o
Hospital São Lourenço promoveu, de 10 a 14 de março, a “Semana da Luluzinha”
- voltada às profissionais da
instituição (funcionárias e
médicas).
Durante o evento, houve
palestras (todas em caráter
voluntário) no Centro de Estudos (sempre às 15h30),
além de exposição no corredor de entrada de funcionários. No dia 10, a ginecologista/obstetra do Hospital,

dra. Marília Guimarães Quirino, falou sobre “Prevenção
para a saúde da mulher” e,
na data seguinte, foi a vez
do tema “A importância da
nutrição para a mulher”, a
cargo da nutricionista clínica (interina) do Hospital, Paula Junqueira. Na quarta-feira (12), as participantes se
divertiram e exercitaram com
a educadora física Millaine
de Souza (academia Dellas),
na palestra teórico-prática
“As atividades físicas e seus
benefícios”. A exposição realizada na 5ª feira (13) trou-

xe dicas para o bem estar da
mulher.
Encerrando as atividades
da Semana, no dia 14 o professor Jairo Silva deu demonstrações de aulas de dança
(salsa, forró etc.). “Optamos
por comemorar a data em
uma semana, e não apenas
em um dia, para oferecer às
mulheres que atuam no Hospital mais tempo para atividades, com temas atuais e
de grande utilidade para elas”,
destacou a coordenadora de
Gestão de Pessoas, Beatriz
Guimarães.
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Câmara Municipal
de São Lourenço

Sacode a Praça em São Lourenço

No sábado (15/03), centenas de adultos e crianças estiveram na Praça João Lage,
no centro da cidade, para participar do evento “Sacode a
Praça”, organizado pelo SESI e EPTV Sul de Minas. As
crianças se divertiram nos
brinquedos infláveis, touro
mecânico e outros. O públi-

co presente também acompanhou a largada/chegada
da Corrida de Rua SESI/ etapa São Lourenço. O evento
teve o apoio da Prefeitura
Municipal.
Confira a classificação dos
primeiros colocados:
Abaixo de 45 anos:
Masculino: 1° Douglas; 2°

Juliano; 3° Aritana.
Feminino: 1° Maria da Conceição; 2° Márcia Gonçalves;
3° Márcia Leandra.
Acima de 46 anos:
Masculino: 1° Paulo; 2°
Amaury; 3° Luiz Eduardo.
Feminino: 1º Sandra; 2°
Vanesca; 3° Adriana.
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DECRETO LEGISLATIVO N.º 214/14
Aprova o Veto total ao Projeto de Lei n.º 2.645, de 25/11/2013
A Câmara Municipal de São Lourenço aprova o seguinte Decreto Legislativo:
Artigo 1º - Fica aprovado o veto total ao Projeto de Lei n.º 2.645, de 25/11/2013, que
dispõe sobre a aplicação de penalidades à prática de assédio moral e sexual nas dependências da administração pública municipal direta, indireta, autarquia e fundacional por
servidores ou funcionários públicos municipais ou nomeados para cargos em Comissão
ou Confiança e por agentes políticos e dá outras providências.
Artigo 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua aprovação.
Sala Presidente Juscelino Kubitschek, em 10 de março de 2014.
Mesa Diretora
Ver. Luiz Cláudio Siqueira
Presidente
Ver. João Bosco de Carvalho
Vice-presidente

		

Ver. Agilsander Rodrigues da Silva
Secretário

DECRETO LEGISLATIVO Nº 215/2014
Rejeita o Veto Total ao Projeto de Lei n.º 2.648, de 02/12/2013.
A Câmara Municipal de São Lourenço aprova o seguinte Decreto Legislativo:
Artigo 1º - Fica rejeitado o Veto Total ao Projeto de Lei n.º 2.648, de 02 de dezembro
de 2013, que altera a redação do Artigo 9º e cria os §§ 3º e 4º do mesmo artigo da Lei
Municipal n.º 1813, de 08/02/1993 e dá outras providências..
Artigo 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua aprovação.
Sala Presidente Juscelino Kubitschek, em 10 de março de 2014.
Mesa Diretora
Ver. Luiz Cláudio Siqueira
Presidente
Ver. João Bosco de Carvalho
Vice-presidente

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Ver. Agilsander Rodrigues da Silva
Secretário

Ministério da
Previdência Social

AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO/MG

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Considerando a devolução, pela Empresa de Correios e Telégrafos-E.C.T., das correspondências
enviadas por esta Autarquia, em função de logradouro rural ou mudança de endereço dos destinatários,
solicitamos aos interessados abaixo relacionados, em observância às disposições contidas no art. 11 da
Lei nº 10.666 de 08.05.2003, que compareçam a esta Agência da Previdência Social, situada à Praça Dr.
Humberto Sanches, 165, no bairro Federal do Município de São Lourenço-MG, no prazo regulamentar de
30 dias, a contar da data da publicação do presente Edital.
Na impossibilidade, poderão comparecer um parente próximo ou conhecido dos convocados, desde
que devidamente documentado por procuração pública ou particular.
A presente convocação tem por finalidade averiguar as condições de elegibilidade para a manutenção
de benefícios assistenciais, em cumprimento ao Acórdão 668/2009 exarado pelo Tribunal de Contas
da União-TCU, alertando que a abstenção dos convocados importará a suspensão de seus proventos
mensais:
JOSÉ FERNANDES MACIEL-titular do Benefício Assistencial nº 88/131.365.071-1
JOSÉ DOS SANTOS BORGES-titular do Benefício Assistencial nº 87/100.662.456-0
ANTÔNIO FLORA-titular do Benefício Assistencial nº 88/130.770.965-3
JOAQUIM ALVES TAVEIRA-titular do Benefício Assistencial nº 88/131.365.327-3
ANTÔNIO MONTEIRO FILHO-titular do Benefício Assistencial nº 88/134.123.014-4
MARLENE FERREIRA JUNQUEIRA-titular do Benefício Assistencial nº 88/134.123.072-1
ANTÔNIO TEIXEIRA SOBRINHO-titular do Benefício Assistencial nº 88/134.123.476-0
DIRCEU MENDES DE CARVALHO-titular do Benefício Assistencial nº 88/134.964.342-1
ASSUERO COSTA MOTA-titular do Benefício Assistencial nº 88/137.314.624-6
JOSÉ BATISTA DA SILVA FILHO-titular do Benefício Assistencial nº 88/506.459.902-8
OSANA RODRIGUES DE OLIVEIRA-titular do Benefício Assistencial nº 87/515.384.922-4
DIMAS LUIZ DE CARVALHO-titular do Benefício Assistencial nº 87/515.590.414-1
JOAO JOSÉ DE FARIA-titular do Benefício Assistencial nº 87/516.007.602-2
MARCO ANTÔNIO DA SILVA-titular do Benefício Assistencial nº 87/518.092.299-9
MARIA ELISA DA SILVA COSTA-titular do Benefício Assistencial nº 85/521.826.061-0
LUIZ ROBERTO PESSOA-titular do Benefício Assistencial nº 87/522.567.793-9
CLÓVIS LAURINDO GONÇALVES-titular do Benefício Assistencial nº 88/522.829.111-0
JOÃO CÂNDIDO-titular do Benefício Assistencial nº 87/529.793.964-6.

EDITAL DE DEFESA
Considerando a impossibilidade de contatar beneficiários da Previdência Social, haja vista devolução
pela Empresa de Correios e Telégrafos-E.C.T. das correspondências enviadas por esta Autarquia,
seja em função de logradouro rural ou mudança de endereço dos destinatários, em cujos benefícios
foram identificados fortes indícios de irregularidade que podem comprometer a continuidade e a sua
manutenção, facultamos aos interessados abaixo relacionados, em cumprimento ao disposto no art. 11
da Lei nº 10.666 de 08.05.2003 e, em respeito ao princípio do contraditório, o prazo regulamentar de
10 dias, a contar da data da publicação do presente Edital, para apresentarem defesa escrita, provas
ou documentos de que dispuserem, objetivando demonstrar a regularidade do ato concessório e/ou
mantenedor de seus benefícios.
Para tanto, colocamos à disposição dos interessados, o dossiê que trata do objeto do presente Edital
de Defesa, para vistas, nesta Agência da Previdência Social, sito à Praça Dr. Humberto Sanches, 165, no
bairro Federal do Município de São Lourenço-MG, no horário das 07:00 as 19:00 horas:
VERANICE ROSA DA SILVA–titular do benefício de aposentadoria por idade rural nº 41/145.955.782-1
MARIAFRANCISCADASILVAANDRADE- titular do benefício de aposentadoria por idade rural nº 41/145.955.654-0.

Educação Física

O curso de Educação Física da Faculdade São Lourenço colaborou com diversos eventos esportivos e recreativos realizados em nossa região neste sábado dia 15 de março.
Nossos alunos foram os fiscais da prova do Circuito Sul Mineiro de Corrida de Rua
SESI, que teve um percurso de 5 Km e trabalharam como monitores recreativos nas
atividades lúdicas do Sacode a Praça, realizado pela prefeitura municipal de São
Lourenço em parceria com o SESI.
Paralelamente em Caxambu aconteceu o Festival de Natação de Caxambu, realizado na piscina do Parque das Águas onde nossos alunos participaram ativamente em
todos os processos de execução do evento.
Em todos os eventos a participação popular foi muito grande e este contato com
o publico (crianças e jovens), a forma de organizar e executar eventos auxilia positivamente na formação profissional de nossos alunos.
A procura para o curso de Educação Física está grande por pessoas de toda a região. Neste primeiro semestre estamos com número de vagas preenchidas no curso. Este é um reflexo do bom trabalho executado pela instituição, pois a Faculdade
São Lourenço tem uma grande preocupação na formação de qualidade desses profissionais que estão fazendo a diferença por onde passam.
Além da formação técnica, nos preocupamos com a formação humana de educadores conscientes de sua missão. Um exemplo desta preocupação com a formação
de educadores de nossos alunos foi o trote solidário realizado no inicio do ano letivo , onde os” calouros” levaram alimentos não perecíveis como forma de trote que
foram entregues na Casa dos Meninos ao invés dos famosos “trotes violentos” que
hoje em dia não são mais aceitos pela nossa sociedade.
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DOM ZECA
A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Homenagem

Hoje, rendemos graças a Deus pelos 96 anos da Professora Luiza Pena Francia, comemorado dia 17 último. Que alegria poder compartilhar este grande momento. Parte importante da história de nossa cidade. Pioneira em nossa educação. Seu nome hoje, é perpetuado na Escola Melo Viana,
onde nos áureos tempos de sua inauguração, a jovem professora, subia os degraus daquela escola, para ensinar o Be
A Bá para tantos alunos, hoje grandes homens de nossa terra. Neste domingo, dia 23, nossa querida Mestra, estará recebendo a Comenda Ambiental Estância Hidromineral de
São Lourenço. Nome indicado com muito orgulho pelo nosso querido Eugênio Ferraz. D. Luíza, no dia-a-dia, sentimo-nos gratos por tudo aquilo que fez com eficiência e dedicação. Hoje, em especial, estamos lhe parabenizando por esse ser humano e mestra maravilhosa que fostes. Soubestes
mesclar a arte de ensinar com o dom da convivência, tornando grande amiga, transmitindo suas experiências que
grandemente ajudaram na formação de muitos. Parabéns!!!
Que Deus a abençoe e sigamos rumo ao centenário!!!

Parabéns

Bebê da Semana

Irresistível mundo da beleza

Hoje quem vem
mostrar toda sua belezura, é o garotão
que vai dar trabalho
para as meninas. Este é Matheus Vieira de Carvalho Gama, que completou
seu primeiro aniversário no último dia
15, onde aproveitamos para desejar-lhe milhões de felicidades, saúde e
paz com as bençãos
do Papai do Céu. Nosso Bebê da Semana,
é filho de Roberta e
Rafael Almeida de
Carvalho.

Radiofreqüência

Comenda

Acontece neste domingo, dia 23, às 10:00 horas, na Praça João Lage, a terceira edição da COMENDA AMBIENTAL
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SÃO LOURENÇO, cerimônia
esta, presidida pelo Governador do Estado de Minas Gerais, Dr. Antônio Augusto Junho Anastasia. Personalidades de nossa cidade, e outras do Estado, estarão sendo
agraciadas pela Comenda.

Bodas

Hoje poderia ser feriado
nacional. Pois no mundo
nem sempre nasce uma pessoa como você filho! Paz,
amor, saúde e muitos anos
de vida!! Mamãe e Papai
te ama! Carolina Ferreira
e Tiago Liderança

DÉBORA CENTI

Bazar

O conceito básico desta técnica é
a geração de calor
no tecido subcutâneo, que induz a
produção de novas
fibras de colágeno
e melhora o aspecto da pele. Para isso são emitidas correntes de alta frequência. A técnica não é invasiva e causa
efeitos apenas na área de tratamento. O objetivo de cada
sessão é elevar a temperatura da pele e do tecido subcutâneo até 39°C a 42°C e mantê-la por um período de 14 minutos. Após o tratamento é retirado o gel ou a vaselina da
pele. O transdutor (ponteira) deve ser movimentado o tempo todo a fim de distribuir bem o calor por toda a pele. Durante o tratamento é medida a temperatura da pele diversas vezes para garantir que ele chegue a 40-42°C e não ultrapasse esse nível de temperatura. A radiofrequência pode ser realizada em todas as regiões do corpo e face. A Clínica Motta (3331-1484) oferece este muitos outros tratamentos estéticos. Agende uma avaliação!
Indicações da Radiofrequência
Dentre as indicações mais comuns para a da radiofrequência, estão: melhora da flacidez da pele, redução de rugas, redução da celulite, tratamento de cicatriz de acne e
estrias.
Atuação na gordura localizada
O calor profundo, proporcionado pela radiofrequência,
atua na célula de gordura, melhorando seu metabolismo,
aumentando a oferta e a difusão de nutrientes, diminuindo o estoque de energia e contribuindo para a redução de
seu volume.
Atuação na celulite
A radiofrequência atua na inflamação causada pela celulite no tecido adiposo. Com a melhora da gordura localizada, um dos pilares para a formação da celulite, acontecerá a melhora do aspecto da celulite. Em adição, em técnicas em que o vácuo está associado o método funciona
também como uma drenagem linfática, contribuindo para
a redução de toxinas dos tecidos.
Atuação no colágeno
O aparelho de radiofrequência aquece o tecido através
da corrente elétrica, ocorrendo a elevação da temperatura acima do normal, que gera a contração imediata do colágeno e remodelação da fibra de colágeno e elastina já
existentes. Após o tratamento observa-se o estímulo dos
fibroblastos para a produção de novo colágeno.

Nhá Chica
Anna Isaura e Dr. Mauricio Teixeira Luz, reunindo familiares e amigos, para comemorar suas Bodas de Prata de
feliz união, dia 15 último. Desejamos felicidades ao casal
e filhas. Que Deus os abençoe sempre!!!!

Todo dia 14, às 15:00 horas, está sendo realizado na
Igreja Matriz de São Lourenço o Terço em honra da Beata e Bem Aventurada Serva de Deus, Nhá Chica. Venha participar deste grande
momento de oração e fé.

Formatura

À partir do dia 27, na cripta da Igreja Matriz de São Lourenço, estará acontecendo o Bazar Beneficente, em prol da
nova sonorização de nossa Igreja Matriz. O Ministério de
Música da Paróquia, organiza este evento, contando com a
colaboração de todos. Estamos precisando de doações de
roupas, sapatos (masculinos e femininos), acessórios, roupas para bebê, roupas para inverno, edredons, que poderão
ser entregues na nova secretaria da Paróquia, ao lado da Livraria. E nos dias 29 e 30, estaremos promovendo a FEIRA
DO PÃO E DA SOBREMESA. Padre Bruno César, agradece antecipadamente a todos aqueles que estão colaborando com
esta causa justa, para o beneficio de todo povo de Deus.

Pollyana de Brito Marques, formou-se no último dia 15, em Técnica de Enfermagem pelo Colégio COC. Desejamos milhões de felicidades e sucessos a
formanda. Que Deus
abençoe esta nova jornada em sua vida.

Anuncie
aqui!!!
9983-1054
55

3332-8484

Aniversário
Juliana Godoi Fialho, comemorando neste dia 23,
mais um aniversário. Cumprimentamos a aniversariante, desejando-lhe milhões de felicidades, saúde e paz. Que Deus a abençoe sempre e lhe conceda
vida longa e feliz!!!
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PROF. ANDRÉ

Esportes

Festival de Natação de Caxambu

Abrindo a temporada 2014
da equipe de natação APAN
– São Lourenço – Country
Clube – Carrossel , o Festival
de natação realizado pela
Aquademia de Caxambu, foi
muito importante para dar
inicio para vários novos nadadores que tiveram esta como sua primeira experiência
competitiva.
A APAN participou do evento com todos seus núcleos
de trabalho, que são, a equipe de atletas federados, alu-

nos do curso de natação do
São Lourenço Country Clube e do Clube URCA e também já contou com a participação dos seus primeiros
atletinhas
do
Projeto
CriaCarmo,realizado no Clube URCA de Carmo de Minas, que esta com apenas sete messes de atividade e já
começa a colher seus frutos.
Com a participação de
equipes de Lambari, Caxambu, Varginha e São Lourenço foi uma grande oportu-

nidade de confraternização
e fortalecimento da natação sul mineira, que com
esta iniciativa possa se desenvolver um circuito de
festivais para atender justamente estes jovens nadadores que se iniciam na fase competitiva do esporte.
Parabéns aos organizadores
da Aquademia de Caxambu e
ao apoio da Faculdade São Lourenço com os alunos da cadeira de Educação Física que lá
estiveram presentes.

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

- Pretendem se casar:

000520 - RAFAEL DE SOUZA LIMA, solteiro, maior, OPERADOR DE MAQUINA, natural de SÃO
LOURENÇO-MG, residência RUA AGATA 305, CARMO DE MINAS-MG, filho de JOÃO DONIZETTI DE
LIMA e REGINA DE SOUZA LIMA; e TAIS DE PAULA RIBEIRO, solteira, GARÇONETE, natural de CARMO DE MINAS-MG, residência RUA AGATA 305, CARMO DE MINAS-MG, filha de ADILSON DA SILVA RIBEIRO e MARIA MADALENA DE PAULA;
000524 - LUIZ CARLOS DA SILVA, solteiro, maior, BALCONISTA, natural de SÃO LOURENÇO-MG,
residência RUA CLOVIS REIS 726, São Lourenço-MG, filho de LAURENTINO DA SILVA ARANTES e
MARIA DE LOURDES DA SILVA; e GISELIA FERNANDES MENDES, divorciada, GERENTE DE VENDAS,
natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA FANY 159, São Lourenço-MG, filha de RUBELIO
JOSE MENDES e VIRGINIA MARIA FERNANDES MENDES;
000523 - DANIEL DE PAIVA BRANDÃO, divorciado, maior, Administrador de Empresas, natural
de Belo Horizonte-MG, residência Av. Governador Clóvis Salgado, 77, São Lourenço-MG, filho de
AUGUSTO DIAS BRANDÃO e GUIOMAR DE PAIVA BRANDÃO; e PAULA DE BARROS FRANÇA, solteira, maior, Farmacêutica, natural de São Lourenço-MG, residência Rua 1º de Abril, 330, São Lourenço-MG, filha de PAULO CESAR FRANÇA e FATIMA GOMES DE BARROS FRANÇA;
000522 - KLAUS SPERLE, solteiro, maior, empresário, natural de Rio de Janeiro-RJ, residência
Av. Comendador Costa, 291, apto 404, São Lourenço-MG, filho de ATHAYDE SPERLE FILHO e MARA BRUNO SPERLE; e GISLENE MARTINS FERREIRA, solteira, maior, nutricionista, natural de São
Lourenço-MG, residência Av. Comendador Costa, 291, apto 404, São Lourenço-MG, filha de JOSE
RODRIGUES FERREIRA MARTINS e VILMA DA FONSECA FERREIRA;
000521 - LOURENÇO CAETANO JUNIOR, solteiro, maior, ajudante de marceneiro, natural de São
Lourenço-MG, residência Rua Luiz Lobo, 390, São Lourenço-MG, filho de LOURENÇO CAETANO e
ZILMA DE FATIMA MARCILIO CAETANO; e ANA BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA, solteira, maior, vendedora, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Orlando B. de Almeida, 166, São Lourenço-MG, filha de JOSÉ DE SOUZA e MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUZA;
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE SÃO LOURENÇO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital ficam convocados todos os representados quites e no gozo de seus direitos sindicais para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 26 (vinte e seis)
de março de 2014, às 19h30min, na Rua Doutor Melo Viana, nº 91, sala 605, Centro nesta cidade de São Lourenço/ Minas Gerais, para tratar da seguinte Ordem do Dia: a) Examinar, discutir e deliberar sobre as reivindicações propostas pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO; b) Examinar, discutir e deliberar sobre a delegação de poderes à Diretoria do Sindicato do Comércio Varejista de São Lourenço, autorizando o Presidente do Sindicato a entabular Negociações Coletivas de Trabalho e Termos Aditivos até 31 de dezembro de 2014, autorizando ainda o ajuizamento de Dissídio Coletivo e demais medidas judiciais e extrajudiciais;
c) homologação de atos da diretoria. Caso não haja comparecimento legal a Assembleia será
instalada em segunda convocação, às 20h00min, deste mesmo dia e no mesmo local com qualquer número de convocados presentes.
São Lourenço, 19 de março de 2014 - Valéria Clara de Oliveira Carmo - Presidente
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Polícia Federal conclui inquérito e
constata que família Perrella não tem
relação com tráfico de droga em helicóptero

Depois de a Polícia Federal encerrar investigação e
descartar participação da família Perrella em relação à
droga apreendida em novembro do ano passado, foi a vez
do Ministério Público Federal (MPF) no Espírito Santo
denunciar cinco pessoas sob
a acusação de envolvimento no transporte de cocaína
em helicóptero de empresa
do deputado estadual mineiro Gustavo Perrella (SDD –
MG). Além do piloto Rogério Almeida Antunes, foram
denunciados por tráfico de
drogas e associação para o
tráfico o também piloto Alexandre José de Oliveira Júnior, os responsáveis por descarregar o entorpecente, Robson Ferreira Dias e Everaldo Lopes de Souza, e o dono da fazenda que servia de
base para a organização, Élio
Rodrigues, no município de
Afonso Cláudio, ao sul do Espirito Santo.
Em comunicado expedido para a imprensa no dia

10 de dezembro, a Polícia Federal (PF) já havia colocado
um ponto final nas especulações que atingiram o deputado estadual Gustavo Perrella no fim do ano passado.
Segundo a PF, “as investigações apontam envolvimento isolado do piloto da empresa com o outro piloto
preso, que seria a pessoa
com vinculação direta à quadrilha proprietária da droga”. A mensagem do parlamentar, encontrada no telefone celular do piloto Rogério Almeida Antunes, foi
uma das justificativas usadas pela PF para declarar,
após a apreensão da cocaína, que Gustavo não tinha
relação com a droga.
O delegado federal Leonardo Damasceno afirmou
que os depoimentos e as ligações telefônicas trocadas
entre as quatro pessoas presas transportando a droga
não apontam para qualquer
envolvimento do deputado
e sua família. Ele ressaltou

que as investigações revelaram que a droga apreendida
no helicóptero foi embarcada no Paraguai. Uma perícia
feita no GPS da aeronave
apontou que o helicóptero
esteve no país vizinho no dia
23 de novembro. A nota divulgada pela PF ainda ressaltou que o combustível utilizado pelo helicóptero foi custeado pelos traficantes, com
abastecimento realizado em
locais clandestinos.
Além disso, o comunicado esclareceu que a propriedade rural onde a droga foi
apreendida não possui ligação alguma com a família Perrella. A PF já monitorava as
pessoas implicadas fazia algum tempo, o que leva à conclusão de que o envolvimento dos bandidos em ações ilegais era do conhecimento da
polícia. Pelo acompanhamento do caso, essas investigações fizeram com que cinco
pessoas fossem denunciadas
pelo Ministério Público Federal no Espírito Santo.

JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA – COMARCA DE SÃO LOURENÇO – SECRETARIA DA 1ª
VARA – EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. Saibam todos quantos o
presente Edital de Notificação virem que perante a 1ª Vara Cível da Comarca de
São Lourenço, corre uma Ação de Execução por Título Extrajudicial – nº 637.11.0044491, requerido por BANCO BRADESCO S/A em face de MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES e outros, e pelo presente INTIMA o Sr. MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES, brasileiro, comerciante, CPF nº 018.327.969-73, RG 340.808.573, estando em lugar
incerto e não sabido, acerca da penhora efetuada no direito sobre as parcelas pagas, referente a operação/contrato nº 30413-000000346991227, veículo de Placa HIR – 8670, Renavam 00125566859, celebrado em 11/11/10, para, querendo,
oferecer impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do término do prazo deste edital. E para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente que será publicado através do Diário do Judiciário Eletrônico
(Dje), com acesso através do Portal do TJMG (www.tjmg.br), em jornal de grande circulação e afixado no saguão do Fórum. São Lourenço, 27 de fevereiro de
2014. Eu (a) Luciana M. D. Pereira, Oficiala de Apoio Judicial, o digitei. Eu, Rosemary Aparecida Bittencourt, Escrivã Judicial o subscrevo. Eu (a) Cecília Natsuko
Miahira Goya, Juíza de Direito e Titular da 1ª Vara Cível, o assino.
SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITAMENTO
(Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores alterações).
1º Aditamento ao Contrato nº. SAAE/SLO-024/2013. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: MR Faustino e Cia. Ltda. Modalidade: Pregão Presencial nº. 011/2013. Objeto: acréscimo de
quantidade em 25%. Data da assinatura: 13/03/2014. Deusdete dos Santos, Diretor Presidente.
1º Aditamento ao Contrato nº. SAAE/SLO-003/2014. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Poli & Toledo Comércio de Combustíveis Ltda. Modalidade: Pregão Presencial nº.
017/2013. Objeto: reajuste de preço. Valor: de R$ 2,98 para R$ 3,05 o preço do litro da gasolina
comum. Data da assinatura: 13/03/2014. Deusdete dos Santos, Diretor Presidente.
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