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Grave acidente
envolve carro e moto

Um grave acidente no início da noite dessa segunda- feira(19/05), envolvendo um veículo Honda Civic e uma moto CG Titan 125cc, ambos
de São Lourenço, deixou diversas testemunhas apreensivas. De acordo com relatos de pessoas que presenciaram o acidente, tudo aconteceu
quando o Honda Civic descia pela Rua Professor Henrique José de Souza sentido centro da cidade e, ao fazer uma manobra para a esquerda, acertou em cheio na moto que subia em sentido contrário. (pág 04)

Acidente

Queda

Trabalhador fica
ferido depois de
cair de cima de
uma árvore

No início da manhã dessa quarta-feira (21/05), próximo à Praça
Alzira Silvestrini no bairro Estação,
uma equipe de serviços de poda
de árvores da prefeitura, coordenada pelo Petite, teve um de seus
funcionários feridos após a queda da árvore... (pág 05)

Homem é preso
acusado de esfaquear o próprio pai
Na noite dessa segunda- feira
(19/05), o telefone 193 do Corpo
de Bombeiros Militar de São Lourenço, foi acionado para comparecer na Avenida Damião Junqueira
de Souza... (pág 06)

57º BPM faz entrega de
Presidiários apresentam
certificados a estudantes seus talentos musicais em
da Faculdade Victor Hugo(pág 04) São Lourenço (pág 05)

dutrasom@dutrasom.com.br

(35) 9983-1054 Oi

Cavaleiros de
Maria partem
rumo à Aparecida

Dezenas de cavaleiros de São Lourenço partiram na manhã de quarta-feira (12), para Aparecida, saindo
da Praça da Estação. (pág 09)

aqui é
bom d+
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EDITORIAL
É generalizada a sensação
de que faltam leis, bom senso e autoridade no cenário
criado pelas greves que se
disseminam pelo país, algumas com objetivos difusos
ou intenções políticas camufladas sob pretensas reivindicações pontuais. Motoristas e cobradores de ônibus
pararam em São Paulo, com
transtornos irreparáveis para a população, policiais civis inativos fazem paralisações em 10 Estados, provocando o aumento efetivo da
insegurança, e técnicos-administrativos bloquearam o
acesso à Universidade de Brasília. Ganha forma, com iniciativas das mais diversas categorias, de professores a garis, a anunciada onda de paralisações na antevéspera da
Copa, o que caracteriza uma
ação articulada dos que desejam afrontar governos, criar
impasses para os últimos preparativos para o Mundial ou
simplesmente transtornar a
vida nas grandes cidades, para que a imagem do país no
Exterior seja comprometida.
É evidente que a atitude
desafiadora de grupos marcadamente oportunistas,
resguardadas as exceções,
foi viabilizada muito mais
por uma sucessão de falhas
do que pela coesão dos líderes paredistas. Falhou o

governo ao não buscar a
proteção de medidas capazes de assegurar o funcionamento de serviços essenciais antes e durante a Copa. Ignorou o Executivo as
advertências de que deveria liderar uma mobilização
no Congresso no sentido de
finalmente definir os limites do direito de greve.

ESPAÇO LIVRE

DOMINGO, 25 DE MAIO DE 2014

A afronta dos grevismo

Falharam os parlamentares, que adiam indefinidamente a deliberação sobre
esses limites, quando essa
deveria, nas circunstâncias
criadas por um acontecimento internacional, ser uma prioridade. E cometem falhas
também os governantes estaduais e municipais, que não
compartilharam esforços en-

tre si e com o setor privado
no sentido de evitar as paralisações ou pelo menos
amenizar seus danos. É surpreendente que, no caso da
greve dos profissionais dos
ônibus em São Paulo, a reação mais categórica do prefeito Fernando Haddad tenha
sido a de que o movimento
é uma sabotagem com tática de guerrilha. O que se evidencia na paralisação dos motoristas e em outras de áreas essenciais é que os governos não sabem nem mesmo
com quem negociar, porque
as lideranças, divididas, confundem os administradores.
Não se admite que o governante da maior metrópole do país confesse que não
dispunha de informações sobre a possibilidade de paralisação, assim como o governo federal não pode desculpar-se com o mesmo erro em
relação às greves dos seus
servidores. Os protestos estão sendo propalados há muito tempo e contaminam, por
efeitos diretos ou indiretos,
atividades produtivas e o direito de ir e vir. Entre outras
falhas na preparação do Mundial, as autoridades devem
confessar que erraram também na gestão de crises anunciadas. Mas, se houver vontade política, ainda há tempo para uma reabilitação.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

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

Para a construção
de um casamento feliz

1-As diferenças devem ser sinônimo de crescimento e aprendizado, não barreiras entre o casal;
2-O diálogo é a principal arma para que o casal se entenda
e deve ser realizado no momento adequado, obedecendo aos
seguintes itens: saber ouvir, não acusar, falar de sentimentos
e tirar conclusões objetivas a respeito;
3-Tudo deve ser comemorado entre o casal, não importa de
quem seja a iniciativa.
4-Os cônjuges devem cuidar da aparência da mesma maneira como se cuidavam antes do casamento...ou melhor;
5-Os filhos não podem estar na frente e nem entre os cônjuges; a prioridade deve ser o marido e a mulher;
6-O casal deve cultivar hábitos saudáveis do período de
namoro e noivado e ter sempre um momento de descontração e a dois;
7-O melhor amigo da esposa deve ser seu marido e vice versa, pois a amizade fortalece os laços e estimula a confiança
mútua.
8-Os cônjuges devem evitar ambientes e pessoas que o outro não aprova, num sinal de respeito;
9-As vezes é necessário concordar em discordar e juntos encontrarem soluções para os pensamentos diversos, um abrindo mão de algo em relação ao outro;
10-Não existe tarefa de marido e tarefa de mulher, tudo depende da ocasião e da necessidade. Casamento requer cumplicidade.
11- Faça tudo para que seu lar seja sempre o melhor lugar
do mundo para o outro, onde encontra sentimentos nobres,
alegria, incentivo e paz;
12-Casar não é para egoísta, é para quem sabe se colocar
no lugar do outro.
13- Seu casamento não é novela e não precisa de expectadores ou plateia. Não discutam na frente de outras pessoas
jamais e nem desmereçam ou diminuam o outro.
14- Se for inevitável criticar ou chamar a atenção do outro,
faça-o com amor.
15-Coloquem Deus a frente de seu casamento e peçam sua
ajuda diariamente para enfrentar o dia a dia e vencer os obstáculos. Só Deus renova o amor de um casal ...

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Cigarro eletrônico é eficaz Visitação de Nossa Senhora Deus confiou sua
“Tu, Isabel, engrandeces a família a você
Encerrando o mês de maio,
no combate ao vicio
mês consagrado à Maria, co- mãe do Senhor – diz a Virgem

Fumantes que usam cigarros eletrônicos a fim de
parar de fumar têm mais
chances de se livrar do vício do que aqueles que usam
apenas a força de vontade
ou terapias de reposição de
nicotina - como adesivos ou
chicletes, de acordo com
um novo estudo.
A pesquisa, realizada no
Reino Unido, analisou dados de 6 mil fumantes e
constatou que um quinto
deles conseguiu parar com
a ajuda de cigarros eletrônicos.
O índice foi 60% maior do
que o atingido por aqueles
que não usaram os aparelhos, revelou o estudo.
A equipe da universidade
College London, responsável pelo levantamento, afirmou que os cigarros eletrônicos podem ter um papel
‘cautelosamente positivo’.
O uso de cigarros eletrônicos cresceu nos últimos
tempos. A organização Action on Smoking and Health (Ação sobre Fumo e Saú-

de) estima que mais de 2
milhões de pessoas usem
o produto - o triplo do número de dois anos atrás.
Metade dos fumantes ativos também experimentou
o produto, comparado com
8% em 2010.
O cigarro eletrônico é uma
engenhoca que substitui a
combustão do tabaco e de
outras substâncias pela queima de nicotina líquida, transformando-a em vapor. O
usuário pode escolher o nível de concentração da substância e os ingredientes que
quer misturar ao produto.
Mas o uso dos cigarros
eletrônicos permanece controverso. O governo do País de Gales quer restringir
seu uso em locais públicos.
No Brasil, a Agência de
Vigilância Sanitária, a Anvisa, proíbe, desde 2009,
a venda e importação do
cigarro eletrônico no país,
por falta de comprovação
científica da sua qualidade e de seus possíveis efeitos na saúde.

memoramos, no dia 31, a Festa da Visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. É por meio de Maria que
Jesus faz sua primeira visita
aos homens. Logo após a Anunciação, Maria parte “com pressa para as montanhas” (Lc
1,39), a fim de ir ao encontro da prima, cuja extraordinária maternidade lhe fora
revelada pelo Anjo.
“Apenas ouviu Isabel a saudação de Maria, exultou lhe
o menino no seio” (Lc 1,41).
Ante aquele salto de alegria,
Isabel, iluminada pelo Espírito Santo, reconhece na prima
a mãe do Salvador, e prorrompe num hino de louvor: “Bendita és tu entre as mulheres
e bendito é o fruto de teu ventre! E de onde me é dada a
graça que venha visitar-me a
Mãe de meu Senhor?... Ditosa aquela que acredita que teriam cumprimento as coisas
que lhe foram ditas da parte
do Senhor” (Lc 1,42-43.45).
Diante de tantos louvores, Maria não protesta. Bem sabe que
não são para Ela e sim para
Deus, a quem imediatamente os dirige.

– mas a minha alma glorifica
o Senhor. Afirmas que ao som
de minha voz exultou de alegria teu filho em teu seio, mas
exulta meu espírito em Deus
meu Salvador... Proclamas bem-aventurada aquela que acreditou, mas o motivo de minha
fé e felicidade é o olhar que
sobre mim lançou a benignidade divina. Por isso todas as
gerações me proclamarão bem-aventurada porque olhou Deus
a humildade e a pequenez de
sua serva” (S. Bernardo).
O Magnificat é a resposta
de Maria aos louvores de Isabel. Pelo Magnificat Maria projeta em Deus todos os elogios
recebidos. Maria desaparece
em seu cântico. Só Deus é exaltado e glorificado enquanto
Ela fica na sua humilde posição de serva. Como no canto,
assim na vida. Nos três meses
de permanência junto à prima e em toda a existência, é
Maria, sempre e só, “a escrava” a prestar serviços na humildade e no escondimento.
Serve a causa do Filho e desaparece na sombra.
Fonte: Intimidade Divina –
Gabriel de S. M. Madalena

Deus confiou a você, homem, a salvação da sua
esposa; você é marido dela para levá-la para o céu,
por isso, você precisa mudar de vida. Se você é bom
e sua esposa é ranzinza,
alcoólatra, viciada no jogo e tantas outras coisas,
se ela é desmiolada por
influência das novelas, amigas, faculdade, e você vê
que ela está se perdendo,
aguenta firme, meu filho!
Reze porque – pelo “fermento” que você leva ao
seu casamento – você irá
levá-la para o céu.
Mulher, você precisa rezar pelo seu marido, mas
não pode ficar “jogando
na cara” dele tudo o que
ele fez de errado, porque
ele vai continuar ainda mais
fechado. Eu sei que é muito duro, mas Jesus diz que
devemos amar nossos inimigos, então, ame seu ma-

rido a ponto de levá-lo para céu. Você recebeu do
Senhor o encargo de levar
esse homem para o céu
enquanto for viva e ele
também tem esse mesmo
encargo em relação a você, mulher. É uma responsabilidade que Deus deu
a vocês desde que se tornaram uma só carne.
E você, filho, mesmo que
você tenha mágoa de seu
pai, revolta com sua mãe
por coisas acontecidas,
Deus confiou a salvação
dos seus pais a você. Se
for preciso de um “guindaste” para resgatar seus
pais, ponha os joelhos no
chão e traga-os de volta
para Deus. Deixe-se transformar para você ser, na
sua casa, “fermento”. Deus
lhe deu a responsabilidade de arrastar seus pais
para a salvação. Assuma
essa responsabilidade!
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ENTREVISTA German Weisser

Pe. BRUNO CÉSAR DIAS GRACIANO

Paróquia
em Ação
padrebrunocesar@yahoo.com.br

Músico

German pode fazer
uma breve apresentação?
Bom... Meu nome é German Weisser mais conhecido como Chileno, por minha
família ser de origem chilena o apelido pegou, tenho
29 anos, nascido em São João
Nepomuceno-MG, agora morador de São Lourenço-MG,
sou profissional da música,
sou capoerista e amo Arte.
Qual a sua experiência com a música?
Desde criança música entrou em minha vida, há 21
anos. Há 11 anos venho fazendo shows no Brasil e no
Chile, hoje sou professor de
violão e guitarra, além dos
shows, sou músico com carteira profissional de músico
da “Ordem dos músicos do
Brasil” o que hoje me possibilita fazer shows em grandes eventos. Tenho dois CD’s,
um autoral e outro demonstrativo (cover), já toquei em
várias bandas como guitarrista freelance.
Quais estilos musicais você toca e como são
seus shows?
Os estilos musicais que gosto são todos os que eu toco,
o Rock, Clássica, Reggae, Bossa Nova, Folk, Samba, Baião
e outros. Meus shows variam
muito dependendo do estilo do local ou o evento, às
vezes só voz e violão, às vezes acompanhado de um percussionista, às vezes com banda. Tenho um aparelho cha-

Quais os problemas
enfrentados pelos músicos
normalmente, e o quevocê
diria para um jovem que pensa em trabalhar profissionalmente com a música?
Bom. Primeiramente a pessoa que se diz músico ou quer
ser um músico profissional,
tem que pensar se é isso mesmo que quer para sua vida,
às vezes tem um talento muito grande, mas não é o que

Policial Militar de São
Lourenço recebe prêmio
de policial padrão

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

EXPEDIENTE

Em solenidade realizada na
última quinta feira, 15 de maio,
às 09h00min, no Salão de Convenções do Tauá Resort Caeté, no município de Caeté/MG,
o 3º Sgt PM Daniel Prince de
Arruda Macedo, do 57º BPM,
recebeu durante o II Encontro
da Comunidade Operacional
de Meio Ambiente e de Trânsito o “Prêmio Policial Padrão
de Meio Ambiente e Trânsito”.
Tal agraciamento se deu em
razão da excelência dos serviços prestados pelo Sgt Macedo no policiamento de trânsito na cidade de São Lourenço.
O evento contou com a participação de militares das 18
Regiões da Policia Militar que
participaram de palestras,
oficinas interativas, com discussões, debates sugestões
e inovações inerentes às atividades especializadas de
trânsito e meio ambiente,
além da premiação dos mi-

Maria, mãe de todos

mado “Loop” que uso quando estou fazendo voz e violão para enriquecer a música com vários arranjos de violão, percussão, guitarra e voz
que eu mesmo construo ao
vivo. O importante é sentir
o show como uma arte e a
energia das pessoas que estão assistindo, podendo assim agradar o máximo possível e curtir uma boa música.
O que você acha do
cenário musical em São Lourenço?
São Lourenço, além de ser
uma cidade linda, tem uma
tranquilidade e uma energia
tão boa, que me inspira a cada composição e a cada show,
é um lugar especial. Estou há
pouco tempo aqui e as pessoas tem me recebido muito bem e com muito carinho.
Aqui já toquei em restaurantes, bares, festa particular e
no palco do calçadão.Resumindo, os contratantes são
bons e o público também
muito bom!

litares que se destacaram.Parabéns, Sgt Macedo por mais
esta conquista, enaltecendo
sobremaneira o nome do 57º
BPM/ São Lourenço.
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(Yedda Francia)

O “SIM” de Maria deu início a uma história de bênçãos
para toda a humanidade.
Maria é presença relevante na longa tradição da piedade cristã e uma discípula
de Jesus, sempre aberta à Palavra de Deus: “Fazei tudo
que Ele vos disser”.(Jo.2,5).
Mulher serena, confiante,
fiel, obediente: “ ela guardava tudo em seu coração”.
(Lc.2,51).
quer como profissão e perde tempo, ou às vezes tem
o talento e falta estudar mais
para aperfeiçoar o talento ou
falta atitude. Tive que treinar muitos anos de minha vida e durante horas do dia,até
começar a me apresentar nos
shows para fazer um bom trabalho! No meu primeiro show
ganhei um salgado e um refrigerante como pagamento
por uma hora de apresentação. Sempre há os espertinhos que aproveitam alguma situação para ganhar dinheiro em cima da gente,
nunca permita isso! Hoje trabalho com um bom cachê e
agenda sempre cheia. O bom
é sempre procurar ter compromisso, gostar do que está fazendo, agenda, bom senso, respeito, atitude e muita fé porque muita gente diz
que música não enche barriga e não dá futuro. Realmente a música não enche
a barriga,os frutos da nossa

dedicação é que vai encher
nosso prato de cada dia. Essa é uma das dificuldades.
Sempre vai ter alguém para
dizer que não dá certo. E sempre vai haver alguém que vai
te desrespeitar tanto do público, quanto contratantes,
mas você tem que olhar sempre pelo lado bom, pegar experiência com o máximo de
shows em lugares diferentes, ir sem medo de ser feliz. E se aproximar de quem
te quer bem aí você vive em
paz. É o que todos queremos!
Considerações:
Agradeço ao jornal pela
oportunidade de mostrar um
pouco sobre meu trabalho.
Quais seus contatos
para show?
Contato: (32)9910-2580 ou
(35)8831-5561
Facebook: German Chileno
E-mail: germanchileno@
hotmail.com

Palestra na Faculdade Victor
Hugo: Abrindo as portas para
o Mercado de Trabalho
Na última semana a Faculdade Victor Hugo proporcionou aos alunos do 1º Período do Curso de Gestão Comercial uma palestra com o
tema: Currículo e Entrevista: Abrindo as portas para o
Mercado de Trabalho.
Na oportunidade a palestra foi proferida pelo economista Odilon Antonio Cardoso, que com muita mestria encantou e entusiasmou
os presentes com suas colocações.
A grande interatividade
com o palestrante e a participação ativa dos alunos com
suas perguntas foi o “ponto
alto” da palestra.
Entre os diversos temas
abordados, foram trabalhados: A elaboração de um currículo e sua importância como forma de seleção das empresas, a apresentação e postura de um candidato em uma

O amor materno de Maria
continua, através dos séculos. Ela nos mostra o Amor
grandioso de Deus e nos anima a ser fiéis a Deus, nos protege, ensina a caminhar e caminha conosco, sempre!
Maria é o verdadeiro retrato da Mãe espiritual de
todos que crêem e querem
seguir Jesus.
Vem caminhar conosco,
Maria!

Peregrinação de Nossa Senhora
de Fátima em nossa Paróquia
Visita às comunidades
SÁBADO- DIA 24
19:00- COMUNIDADE NOSSA SENHORA DA SALETE
DOMINGO- DIA 25
09:30- COMUNIDADE SÃO FRANCISCO
17:00- COMUNIDADE SÃO PEDRO
SEGUNDA-FEIRA-DIA 26
COLÉGIO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA
TERÇA-FEIRA- DIA 27
19:30- COMUNIDADE SANTO EXPEDITO
QUARTA-FEIRA- DIA 28
19:30- COMUNIDADE NOSSA SENHORA DA SAÚDE
QUINTA-FEIRA- DIA 29
19:30- COMUNIDADE SANTA CLARA (PALMELA)
SEXTA-FEIRA- DIA 30
19:30- COMUNIDADE SANTA MÔNICA

JORNADA MARIANA
VAMOS HOMENAGEAR NOSSA
SENHORA - DIA 31 DE MAIO
MISSA, PROCISSÃO LUMINOSA, TERÇO
E PREGAÇÃO, A PARTIR DAS 17H, NA
MATRIZ DE SÃO LOURENÇO MÁRTIR.

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

entrevista de emprego.
Com isso, mais uma vez a
Faculdade Victor Hugo mostra o seu trabalho de excelência no auxílio aos seus alunos na entrada do seletivo
mercado de trabalho.

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.

VENDE-SE UMA CASA COM SUÍTE, COZINHA E BANHEIRO AZULEJADOS - R$ 250.000,00. UMA CAMINHONETE
RANGER NO PLÁSTICO COM NOTA FISCAL - R$ 28.000,00.
08 EÓLICOS APARA FÁBRICA - R$ 2.000,00. Aceito proposta: Fone: (35) 9158-5731.
PASSO O PONTO - PAPELARIA, PRESENTES E ACESSÓRIOS. RUA ANTÔNIO JUNQUEIRA DE SOUZA, 125 (PRÓXIMO A PRAÇA DA FEDERAL). CONTATO: (35) 8827-8375
OU 9147-1535.

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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Grave acidente envolve carro e moto
na Rua Prof. Henrique José de Souza
Um grave acidente no início da noite dessa segundafeira(19/05), envolvendo um
veículo Honda Civic e uma
moto CG Titan 125cc, ambos de São Lourenço, deixou diversas testemunhas
apreensivas.
De acordo com relatos de
pessoas que presenciaram
o acidente, tudo aconteceu
quando o Honda Civic descia pela Rua Professor Henrique José de Souza sentido centro da cidade e, ao
fazer uma manobra para a
esquerda, acertou em cheio
na moto que subia em sen-

tido contrário.
Na motocicleta estava o piloto e sua esposa na garupa.
O condutor do veículo Honda Civic permaneceu no local e acionou o Corpo de Bombeiros por telefone, demonstrando muita preocupação
com os feridos. Ainda de acordo com testemunhas no local, os agentes da SL Trans
foram os primeiros a chegar
e começaram a controlar o
trânsito enquanto aguardavam a chegada do socorro.
Quando a UR dos Bombeiros chegou, foi realizada a
imobilização da vítima, que

imediatamente foi socorrida para o Hospital de São
Lourenço.A Polícia Militar
também foi acionada.
Na quinta feira (22), nossa reportagem entrou em
contato com a assessoria
de comunicação do Hospital de São Lourenço para
saber o estado de saúde da
mulher que estava na garupa da moto, fomos informados de que o estado geral dela é estável,e que havia sidosubmetida à cirurgia naquela manhã de quinta- feira (22/05), no fêmur
e permanecia internada.

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

- Pretendem se casar:

000570 - RÚSIVEL ROSA DOS SANTOS, solteiro, maior, doceiro autônomo, natural de Carmo de
Minas-MG, residência Rua Bento Gonçalves, 734, São Lourenço-MG, filho de ANTÔNIO EUGÊNIO
DOS SANTOS e MARIA DO CARMO ROSA DOS SANTOS; e APARECIDA DE FÁTIMA DA SILVA, divorciada, maior, merendeira, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Bento Gonçalves, 734,
São Lourenço-MG, filha de e MARIA APARECIDA DA SILVA;
000571 - MAURO HENRIQUE BASTOS DE MELLO JUNIOR, solteiro, maior, PROFESSOR DE ARTE
MARCIAL, natural de SÃO JOÃO MERITI-RJ, residência RUA BENJAMIN CONSTANT 283, São Lourenço-MG, filho de MAURO HENRIQUE BASTOS DE MELLO e SAMARA DE SERPA SOARES; e BEATRIZ FERNÁNDEZ GARCIA, solteira, maior, ENGENHEIRA AMBIENTAL, natural de GRANADA - ESPANHA-AD, residência RUA BENJAMIM CONSTANT 283, São Lourenço-MG, filha de BENITO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ e MARÍA PIEDAD GARCÍA MARTÍNEZ;
000572 - EDSON BATISTA PAULINO, solteiro, maior, servente, natural de São Lourenço-MG, residência Frei João Bosco, 155, São Lourenço-MG, filho de JOÃO CARLOS PAULINO e ROSANGELA BATISTA DE SOUZA PAULINO; e LUCIARA APARECIDA SILVA, solteira, maior, do lar, natural de São Lourenço-MG, residência Frei João Bosco, 155, São Lourenço-MG, filha de e LUCIA HELENA DA SILVA;

57º BPM faz entrega de certificados a
estudantes da Faculdade Victor Hugo

Realizou-se no dia 29 de
abril, às 20 h, na Faculdade
Victor Hugo, a entrega de certificados aos alunos do Curso de Pedagogia que participaram da Ação Cívico Social realizada no dia 29 de
março dentro das atividades
que marcaram o 1º aniversário do 57º BPM, onde diversos serviços destinados à
comunidade foram organizados em parceria com a Escola Técnica Microtec, com
o Grupo de Escoteiros de São
Lourenço e a Associação do
Bairro São Lourenço Velho.

O evento contou com a
presença do Comandante do
57º BPM, Ten Cel PM Paulo
Valério Júnior; da Diretora
Pedagógica da Faculdade Victor Hugo Sra. Leila Rubinsztajn Direzenchi; da Coordenadora do Curso de Administração Sra. Cláudia A. Negreiros, da Prof. Maria Ignez
A. de Oliveira, da Prof. Daianna Pompeu, da Coordenadora Pedagógica do Projeto Fênix Débora Furlani; do
Subcomandante da Unidade Maj PM Paulo Márcio de
Assis Jacinto e teve como

objetivo materializar o reconhecimento de mais esta
parceria de sucesso da Polícia Militar.
Em suas palavras dirigidas
aos alunos o Ten Cel Valério
ressaltou a importância da
participação dos universitários em atividades comunitárias e a relevância da parceria entre escolas de ensino superior e a Polícia Militar visando a elaboração de
projetos e atividades que visam o bem comum.
Assessoria de Comunicação
Organizacional do 57º BPM
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Trabalhador fica ferido depois Presidiários apresentam seus
de cair de cima de uma árvore talentos musicais em São Lourenço
Aproximadamente cento
e dez detentos, e noventa
Agentes Penitenciários, oriundos de onze Unidades Prisionais do Sul de Minas, estiveram em São Lourenço no
último dia 17/05, participando do III Encontro de Corais
Penitenciários.
O evento, organizado pelo Coordenador Estadual de
Musicalização da Subsecretaria de Administração Prisional - SUAPI, o servidor José Henrique Martins, aconteceu no Auditório do Colégio Imaculado Coração de
Maria, e contou com a presença de várias autoridades,
e um grande público que veio
ver de perto, o verdadeiro
projeto de ressocialização e

No início da manhã dessa quarta-feira (21/05), próximo à Praça Alzira Silvestrini no bairro Estação, uma
equipe de serviços de poda
de árvores da prefeitura, coordenada pelo Petite, teve
um de seus funcionários feridos após a queda da árvore em que era realizada a
poda de galhos.
Apesar da folhagem verde e da boa aparência, a árvore estava com sua raiz podre, o que causou o enfraquecimento do tronco, possibilitando a queda do tra-

balhador.
O funcionário estava em
cima da árvore realizando
o serviço, quando, de repente, o tronco quebrou e
o homem caiu. O servidor
sofreu ferimentos em ambas as pernas.
A UR do Corpo de Bombeiros composta pelo Sargento
Medeiros, Cabo Levenhage
e Soldado Tiburtino estiveram no local para prestar os
primeiros socorros à vítima
e em seguida a conduziu para o Pronto Socorro do Hospital de São Lourenço.

humanização através da música, em prol dos jovens privados de liberdade.
O homenageado do evento, Dr. Murilo Andrade de Oliveira, Subsecretário de Administração Prisional, que
hoje, após sete anos na Suapi, deixa seu trabalho na Secretaria de Estado de Defesa Social do Governo de Minas, para comandar o Sistema Penitenciário do Maranhão, a convite da Governadora Roseane Sarnei.
Também foi homenageado o Juiz da Vara de Execução Penal da Comarca de Santa Rita do Sapucaí, Dr. José
Henrique Mallmann, que deixa a cidade para atuar na Comarca de Poços de Caldas.

Após o evento, os sentenciados, Agentes, Diretores
das UP presentes, autoridades locais e de Belo Horizonte, foram brindados
com um delicioso almoço
servido no Salão Dom Diamantino Prata de Carvalho,
e preparado pelos casais do
ECC da Paróquia de São Lourenço, que contou a colaboração do Rotary Clube de
São Lourenço, Loja Maçônica Beneficente São Lourenço, Pastoral Carcerária,
Conselho da Comunidade
da Execução Penal de São
Lourenço, Hotel Alzira, Cibal Refrigerantes, Nestlé
Waters do Brasil, Stillus Alimentação e amigos da comunidade.

O restante da equipe de
trabalhadores da prefeitura parou o serviço e juntos,
foram para o Pronto Socorro do Hospital para prestar
apoio e acompanhar o diagnóstico inicial do companheiro de trabalho.
Na quarta- feira (21/04),
o São Lourenço Jornal apurou junto à assessoria de comunicação do hospital, que
o funcionário da prefeitura
tem estado clínico geral estável e será submetido a uma
pequena cirurgia amanhã
(22), no calcanhar.

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

Maiores informações pelo site
www.faculdadesaolourenco.com.br ou pelo e-mail
servicosocial@faculadesaolourenco.com.br.
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Homem é preso acusado de esfaquear o próprio pai
Na noite dessa segundafeira (19/05), o telefone 193
do Corpo de Bombeiros Militar de São Lourenço, foi
acionado para comparecer
na Avenida Damião Junqueira de Souza no bairro Federal, as primeiras informações recebidas davam conta de que um homem de 53
anos estava caído no chão
de sua casa com ferimentos no tórax.
Para entrar na residência,
os militares precisaram arrombar o cadeado do portão. Quando os bombeiros
prestavam atendimento ao
homem ferido, ele disse que
foi seu filho que havia lhe golpeado com uma faca.
A Polícia Militar foi acionada e prendeu o rapaz de
29 anos, filho da vítima. Na
casa, os militares encontraram a faca suja de sangue

DR. RODRIGO C. SANTOS
Médico Veterinário

Um amigo para
toda a vida

usada no crime. O rapaz foi
preso em flagrante e levado
para a Delegacia de Polícia
de São Lourenço onde foi ra-

tificado o flagrante.
Na quarta-feira (21/05),
nossa reportagem foi informada pela assessoria de co-

municação do hospital que
o homem que havia sofrido
o esfaqueamentojá tinha recebido alta.

Acusado de estupro, suposto pintor é preso
pela Polícia Militar de Carmo de Minas

Na tarde desse sábado
(18/05), a Polícia Militar de
Carmo de Minas prendeu o
pintor R.O. S, Conhecido pe-

la alcunha de “Cagão”. Ele
é acusado de tentativa de
estupro. Tudo aconteceu
quando o autor trabalhava

na residência da vítima C.R
E (esposa de agente penitenciário).
De acordo com a Polícia
Militar de Carmo de Minas,
“Cagão” realizava um serviço de pintura na residência,
e em certo momento, sorrateiramente se aproximou
da vítima de maneira agressiva e a agarrou pelos braços, passou a mão em suas
partes íntimas e a forçou a
entrar em um dos quartos
da casa. Quando o autor terminava de se despir (já havia retirado o cinto da calça e baixado o zíper), a vítima, atônita e com sua possibilidade de defesa reduzida pelo autor, conseguiu por
alguns segundos gritar desesperadamente, tentando
se desvencilhar da brutalidade de R.O.S.

65 anos de profissão como musicista, da professora dona Edna de Souza Neves
25 anos do “Coral Lírico de São Lourenço”
Dívida de Gratidão
Em a natureza tudo se entrelaça, tudo se encadeia.
Por justiça nos devemos uns aos outros.
A cada Ser, a cada coisa, a cada momento devemos manifestação de amor em expressão diferente. Por tanto, registramos aqui nossa GRATIDÃO, àquela, que através
dos anos, num labor incansável e paciente, nos ensinou a sentir a vida mais bela sob
os acordes da música.
À nossa Maestrina, dona Edna, nosso respeito e carinho.
São Lourenço, maio de 2014.
Componentes do Coral Lírico.

Por sorte, a sogra da vítima ouviu os gritos e correu
para ver o que estava acontecendo. Ao ver que cagão
tentava fazer sexo a força com
esposa de seu filho, a mulher partiu paracima dele e
o “colocou para correr”, fazendo com que sua nora conseguisse escapar.
A Polícia Militar foi imediatamente acionada e, ao tomar ciência dos fatos, começou intenso rastreamento pela cidade em busca do autor.
O pintor “Cagão”, não demorou muito para ser encontrado pelos militares Sd Fabrício e Sd Douglas. Ao ser
interpelado pelos militares
sobre o fato, o pintor Cagão
tentou se evadir e resistiu à
prisão, sendo necessário o
uso da força moderada e estritamente necessária para
a imobilização e algemação
do indivíduo.
Na presença da testemunha “G”, Cagão acabou confessando que havia agarrado a vítima.
Autor e vítima foram conduzidos até o HPS de Carmo
de Minas para exame de corpo de delito e logo depois
foram conduzidos até a delegacia de plantão em São
Lourenço, sendo ratificado o
flagrante. R.O. S, vulgo “Cagão”, agora está preso à disposição da Justiça.
* Com informações da PMMG

Filho ou filha de um campeão, ou mesmo fruto de um
encontro casual, a passagem
dele marcará profundamente a sua vida.
...Uma linda história de
amor!
A imensa boa vontade do
cão em se integrar em nossa sociedade,... explica o fato do cão ter se tornado o
principal ser, dentre os animais domésticos, em 100
séculos.
Um cão provoca sempre
um grande mudança na vida de seus donos e uma série de dúvidas aparecem.
Meu objetivo é de orientá-lo e ajudá-lo nas relações
entre você e seu novo companheiro.
Mas lembre-se que somente a cumplicidade e o respei-

to ao cão serão a garantia de
uma mútua compreensão.
Para tanto você precisará:
- Respeitar seu animal e
suas características naturais.
- Oferecer a ele espaço suficiente para viver, onde tenha uma atividade cotidiana.
- Levá-lo regularmente ao
veterinário e providenciar
para que ele receba todas as
vacinas.
- Oferecer uma alimentação saudável e equilibrada
que corresponda às suas necessidades.
- Educá-lo sem dominação
exagerada e sem deixar que
qualquer agressividade se
desenvolva.
- Evitar incômodos que ele
possa vir a causar a vizinhança e ao meio ambiente.

www.saolourencojornal.com.br
DOMINGO, 25 DE MAIO DE 2014

7

www.saolourencojornal.com.br

8

DOMINGO, 25 DE MAIO DE 2014

Câmara Municipal de São Lourenço
Proposições da 15ª Reunião Ordinária

Ver. Renato Bacha de Lorenzo
INDICAÇÃO Nº 145/2014
Renato Bacha de Lorenzo, 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 com urgência
a troca das lâmpadas e a recolocação dos globos quebrados nos postes da ponte Presidente Dr. Antonio Carlos, que
liga o centro ao Bairro Estação.
INDICAÇÃO Nº 148/2014
Renato Bacha de Lorenzo, 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 construa dois redutores
de velocidade na Av. Daniel de Carvalho. A pedido dos moradores e comerciantes do local, tendo em vista o grande
movimento de veículo e velocidade exagerada.

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 envie com a máxima urgência um projeto de lei ou realize um o processo licitatório para o estacionamento dos ônibus e vans de turismo
que vem à nossa cidade, como o objetivo dos mesmos não
ficarem estacionados em frente aos hotéis.
MOÇÃO DE PESAR
Os Vereadores que este subscrevem, vem mui respeitosamente, com base no Art. 108, do Regimento Interno solicitar de V.Ex.ª que seja enviada uma Moção de Pesar aos
familiares do Sr. José Maria de Oliveira, pelo seu falecimento ocorrido no dia 17 de abril p.p.

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 ao amigo
e ex-vereador de Itajubá, Geraldo Canha, pelo falecimento de sua esposa Ana Ivanilde Alkimin Canha, ocorrido no
dia 14 de maio p.p.

REQUERIMENTO Nº 71/2014
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, com apoio
do nobre Vereador Renato Bacha de Lorenzo, 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
ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações:
• Existe algum impedimento legal para que o Poder Público possa terminar o calçamento de um trecho da Rua
Tenente Jamary, no Bairro Vila Carneiro ?
• Se não há nenhum impedimento legal, qual a previsão
para o calçamento deste trecho ?

Ver. Fabricio Guedes dos Santos

Ver. Luiz Antônio de Almeida

INDICAÇÃO Nº 146/2014
Fabrício Guedes dos Santos, Vereador do PSB, vem, mui
respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine
ao Setor Pertinente da Prefeitura que proceda a demolição de uma casa abandonada, situada na Rua Comendador Silva Simões, nos fundos, na altura do n.º 334. Casa
esta mais conhecida como “Casa da Farinheira”, pertencente ao município, que está servindo de ponto para usuários de drogas.

INDICAÇÃO Nº 150/2014
Luiz Antonio 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 realizar estudos no sentido de controlar a velocidade, no máximo 40 km/h, em todas as vias
do nosso município, tendo em vista a alta velocidade que
os veículos têm transitado nas nossas vias, causando perigo constante aos pedestres.

INDICAÇÃO Nº 147/2014
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 providencie a construção
de uma ponte no final da Rua Bartolomeu de Gusmão, em
frente ao campo do Miramar, saindo na Rua Santos Dumont, pois esta ponte desafogará o trânsito no Centro, já
que a maioria das atividades, sejam elas: comércio, hospital, clínicas, etc. se localizam no Bairro da Federal.
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 Pastor Marcos Noronha, extensivo a todos os membros da
Igreja Assembleia de Deus - do Ministério Bento Ribeiro pela realização e organização do Pré-Congresso de Jovem,
ocorrido nos dias 16, 17 e 18 de maio do corrente ano, na
Igreja sede em nosso município, evangelizando os jovens,
conduzindo-os ao bom caminho e consequentemente, afastando-os das drogas e do álcool.
REQUERIMENTO Nº 72/2014
Fabrício Guedes dos Santos, Vereador do PSB, vem até
V. Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações:
• Qual o valor gasto com a obra para a construção da Escola Frei Osmar Dirks?
• Desse valor, parte foi pago com o repasse do FUMDEB?
Em caso afirmativo, informar o valor.
Ver. Waldinei Alves Ferreira
INDICAÇÃO Nº 149/2014
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, vem mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S.Ex.ª que determine ao Setor
Pertinente da Prefeitura que realize com a máxima urgência a capina, limpeza e retirada de entulhos em torno da
área denominada “Campo Santa Mônica”.
INDICAÇÃO Nº 153/2014
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, com apoio
do nobre Vereador do PSDB Renato Bacha de Lorenzo, vem

INDICAÇÃO Nº 151/2014
Luiz Antonio 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 que providencie a capina e limpeza da Rua Bernardo da Veiga, em toda a sua extensão. A
pedido dos moradores.
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. Orlando Marcelino da Silva, pelo seu falecimento ocorrido no dia 17 de maio p.p.
Ver. Agilsander Rodrigues da Silva
INDICAÇÃO Nº 152/2014
Agilsander Rodrigues da Silva, Vereador do PSL, 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 arrumar o calçamento da Rua
Barão do Rio Branco, principalmente no seu início, tendo
em vista que o local está quase intransitável.
REQUERIMENTO Nº 74/2014
Agilsander Rodrigues da Silva, Vereador do PSL, 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 a autarquia SAAE enviar a esta Casa Legislativa a seguinte informação:
• Existe algum estudo da autarquia SAAE no sentido de
penalizar os consumidores que abusam no desperdício da
água, lavando calçadas e ruas ?
JUSTIFICATIVA
Como é do conhecimento de todos, o país, principalmente os estados de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, estão
passando por uma situação atípica com a falta de chuvas,
trazendo assim a diminuição drástica dos reservatórios que
servem as cidades destes estados.
Tendo em vista que em nosso município ocorre com frequência o excesso do uso de nossas águas, como por exemplo: lavar as calçadas e ruas, desperdiçando enormes quantidades deste patrimônio vital, que certamente num futuro próximo iremos lamentar deste verdadeiro desleixo do
presente.

Ver. Antonio Carlos Canaverde Sanches
INDICAÇÃO Nº 154/2014
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 promova reparo no calçamento no início do trecho esquerdo da Alameda Cecília Meirelles em frente ao n.º 205, a pedido dos moradores.
REQUERIMENTO Nº 75/2014
Antonio Carlos Canaverde Sanches, Vereador do PSDB,
vem até V.Ex.ª, embasado no § 2º, do artigo 30, da Lei Orgânica Municipal solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social enviar a esta Casa Legislativa as seguintes informações:
• Quais os projetos que estão em funcionamento no município?
• Existem projetos em estudo para serem implantados?
• Qual o montante de verbas de convênios que está em
conta vinculado à Secretaria?
Ver. Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro
INDICAÇÃO Nº 155/2014
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 executar a limpeza e a capina na área verde localizada entre a Rua Geraldo David Cabizuca e Rua João Pedro da Rocha.
INDICAÇÃO Nº 156/2014
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 para que proceda reparos urgentes na ponte localizada na Rua Geraldo
David Cabizuca ou que notifique a empresa que presta os
serviços de coleta de lixo em nosso município a providenciar os reparos na cabeceira da ponte, dano esse causado
por um caminhão da referida empresa.
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.
Natanael Paulino de Oliveira - Gerente de Esportes, pela
sua dedicação e apoio no recebimento dos autoclaves doados pela Cemig ao Hospital Fundação Casa de Caridade
de São Lourenço.
Ver. Abel Goulart Ferreira
REQUERIMENTO Nº 73/2014
Inversamente ao que ocorre em nossa cidade, em Belo
Horizonte, diante da realização da Copa do Mundo, o surgimento de novos hotéis superou a expectativa e o que deveria ser comemorado passou a ser um enorme pesadelo.
Agasalhados por uma Lei Municipal específica, os empresários construíram seis mil quartos em vinte e seis novos hotéis, enquanto que especialistas entendem que vinte seria
o número suficiente para atender a hipotética demanda.
Antevendo uma crise, os hoteleiros da capital estão partindo para a realização de EVENTOS, com o que também
nos preocupamos.
Isso porque, diante do excesso de aposentos, - todos eles
novinhos em folha -, precisando de movimentos, pois a maioria foi construída sob capital de terceiros, o aludido Parque
Hoteleiro irá se tornar em um grande concorrente das Estâncias de Águas e via de consequência da nossa cidade.
Por seu turno, para enfrentar tal situação, mais do que
nunca se faz necessário um “Centro de Convenções Público”, ou mesmo privado, pois diante da inexistência de tal
aparelhamento, as coisas ficam difíceis para sediarmos eventos de grande porte, sem falar no indisfarçável constrangimento que tal situação causa aos proprietários de pequenos hotéis e pousadas.
Assim, é o presente para requerer do EXECUTIVO que informe à Casa se existe algum interessado na construção de
tal melhoramento ou o que a municipalidade entende a
respeito do assunto.
APROVADO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 005/2014
– DE AUTORIA DA MESA DIRETORA: DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO LOURENÇO/MG; INSTITUI O PLANO DE CARGOS, SALÁRIOS E CARREIRA DOS SERVIDORES EFETIVOS, FIXA SEUS
VENCIMENTOS E DOS EMPREGOS PÚBLICOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
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Mineiros que inspiram é gravado em São Lourenço
O projeto de musicalização
dentro das Unidades Prisionais do Estado nasceu em
São Lourenço, e veio das mãos
do servidor público José Henrique Martins, Zeca.
O Governo de Minas, o presenteou com a gravação de
um documentário, sendo um
dos escolhidos para fazer parte do quadro “Mineiros que
Inspiram”.
No último dia 16, a produção da TV Record Minas, esteve em São Lourenço, para
gravar o documentário, que
já está sendo transmitido por
esta emissora de TV, desde
o dia 21 de maio.

Dezenas de cavaleiros de
São Lourenço partiram na
manhã de quarta-feira (12),
para Aparecida, saindo da
Praça da Estação. A 30ª Cavalgada dos Cavaleiros de
Maria, organizada pelo Clube do Cavalo de São Lourenço percorre, durante três
dias, aproximadamente 130
km. A novidade desse ano
foi a distribuição de um folder intitulada “Cavalgada
sem maus tratos”, onde são
dadas várias dicas e apon-

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA
FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O 1º SEMESTRE DE 2014.
CHAMADA PUBLICA Nº. 002/2014
A Empresa Rafael Jonas de Souza Pena, fornecedora de alimentação escolar no Município de São Lourenço/MG - torna publico que em cumprimento a lei 11.947/2009 e
resolução 38/2009 do FNDE, está disponibilizando edital e relação de produtos para o
recebimento das propostas de venda de gêneros alimentícios da agricultura familiar
para a Merenda Escolar, dentro dos requisitos da lei.
A entrega do edital e da relação dos produtos com quantidades serão realizadas no
escritório da Empresa Rafael Jonas de Souza Pena, até o dia 15/06/2014 de 08h00min
as 16h00min na Avenida Getúlio Vargas, 1334 – Bairro Vila Esperança- São Lourenço/
MG- Telefone: (35) 3332-2471.
As propostas de fornecimento e toda documentação exigida no edital, deverão ser
entregues no escritório da Empresa Rafael Jonas de Souza Pena, até o dia 10/07/2014.
Os agricultores familiares interessados deverão estar organizados em grupos formais
e ou informais e precisarão cumprir as seguintes exigências:
- Possuir condições de emitir documento fiscal, (nota fiscal).
- Possuir condições higiênico-sanitária de acordo com a legislação.
- Possuir viabilidade (condições) de fornecimento constante.
- Cópia da Declaração de Aptidão junto ao PRONAF agricultura familiar, DAP conforme lei nº. 11.326 / 2006.
- Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios (grupo formal). Esse projeto deve ser feito, através de uma Entidade Articuladora, cadastrada no Sistema Brasileiro de Assistência e Extensão Rural-SIBRATER ou ser Sindicato de Trabalhadores Rurais, Sindicatos
dos Trabalhadores da Agricultura Familiar ou entidades credenciadas pelo Ministério
do Desenvolvimento Agrário- MDA. Exemplo: Emater.
SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITAMENTO
(Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores alterações).
1º Aditamento ao Contrato nº. SAAE/SLO-011/2012. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: GL Loterias Ltda. Modalidade: Credenciamento nº. 001/2011.
Objeto: alteração de razão social. Data da assinatura: 16/05/2014. Diretor Presidente.
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Otorrinolaringologia
--------

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

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

Psiquiatria

BETO BACHA

Giro Esportivo

PARABÉNS

Cavaleiros de Maria partem rumo à Aparecida

Oftalmologia Geral e Pediátrica
Estrabismo e Exame Ortóptico
Teste do Olhinho
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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

tados os cuidados que têm
que ser tomados com os
animais antes, durante e
depois da cavalgada.
Segundo o organizador
Nelson Roque Maciel, além
da atenção especial com os
animais, uma série de cuidados é tomada para se evitar qualquer transtorno. “A
primeira etapa da viagem
é a mais complicada com
chegada a Marmelópolis,
onde o conjunto cavalo/cavaleiro anda 60 quilômetros, em sua grande maioria subida”, disse ele. Os
pontos para descanso incluem pastagem para os animais e bom local para descanso dos cavaleiros. Um
caminhão de apoio segue
o grupo, levando alimentos
e bagagens, embora eles
passem as noites em pousadas e abrigos.

Nesta edição peço licença ao amigo Dom Zeca da coluna
“A notícia é”, para parabenizar dois garotos que fizeram aniversário no último dia 17. O Ricardinho, filho do amigo Adauto e da Suely, completou 9 anos, com uma bonita festa toda decorada no espírito da seleção Brazuca que disputa a
Copa do Mundo. Ricardo é torcedor do Fluminense que fez
o dever de casa na última rodada vencendo o Tricolor Paulista. O outro aniversariante é o Pietro, filho de Gabriel e
Andréia. Pietro fez 1 aninho e torcedor do Flamengo, ainda não sabe da situação crítica do seu time. Parabéns aos
dois garotos, que papai do céu abençoe toda família.

HOMENAGEM

Nossa homenagem a família do Zé Maria, ex lateral direito do Esporte, que infelizmente faleceu no último dia 17, em
um acidente de moto na rodovia MG 383 no sentido Soledade de Minas. Na foto abaixo o Zé Maria é o 6º jogador.

Mais de 500 pessoas aplaudem de pé
Mario Sergio Cortella em São Lourenço
Através de uma atitude pioneira em São
Lourenço 13 Empresários se uniram e trouxeram Cortella em São Lourenço na última
semana para proferir no Centro de Convenções do Hotel Granada a palestra “ A Emergência de Múltiplos Paradigmas: Novos tempos, Novas Atitudes”.
O renomado, Professor, Filósofo, Palestrante e Escritor, reconhecido nacional e internacionalmente fez com que a platéia de
mais de 500 pessoas o aplaudissem de pé
por vários minutos.
Segundo Rodrigo Vieira (Gráfica Novo Mundo) “ esta integração destes 13 empresários
e outros que desejem se juntar a nós tem
por objetivo continuar a trazer conferencistas renomados para podermos nos manter sempre revitalizados”.
Para a Prof, Leila R. Direzenchi (Faculdade Victor Hugo) “a procura de pessoas interessadas que queriam participar do evento foi impressionante, pois tivemos fila de espera, mas o espaço que é maravilhoso não comportava mais do que 550 pessoas”.
Nosso agradecimento as Empresas: Gráfica Novo Mundo, Maninho Artesanato, Arruda Veículos, Supermercado Gomes, CarmoCoffes, Granada Hotel, Faculdade Victor
Hugo, Águas da Mantiqueira de Minas, Sebrae, Mury Soluções de Qualidade, Unimed
Circuito das Águas, Pneusul e Clube da Casa Gorgulho por terem possibilitado este momento magnânime.
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Bebê da Semana

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Batom vermelho

Falecimento
Causou-nos grande pesar, o
falecimento de nosso grande
amigo José Maria de Oliveira,
carinhosamente conhecido pelos amigos de “Zé Maria do
Salgado”, ocorrido dia 17 último, após um acidente na rodovia que liga a cidade de São
Lourenço a Soledade de Minas. Ex lateral do Esporte Clube São Lourenço, Zé Maria deixa uma grande saudade marcada no coração de seus familiares e amigos, que o acompanharam até sua última morada, na tarde do dia 18. Queremos expressar nossas mais sentidas condolências a todos
os familiares, em especial a sua esposa Jussara Carneiro e
filhos. Que nosso amigo, descanse em paz nos braços de Jesus, e que o consolo e a misericórdia de Deus, sejam o bálsamo necessário para aliviar a dor da separação.

Peregrina
A Imagem Peregrina de
Nossa Senhora de Fátima,
estará visitando a Paróquia
de São Lourenço. Durante
toda a semana, ela percorre as comunidades católicas da cidade, e no dia 31,
sábado, às 17:00 horas, Missa na Igreja Matriz, oração
do Terço e Procissão com a
Imagem Peregrina. Venha
participar conosco deste
grande momento de fé e
devoção!!!

Como dorme esse anjinho lindo!!! Lara Bacch Gonçalves
da Silva, essa linda princesa, chegou no último dia 03 de
maio, é filha do casal Jonathan Bacch Fernandes e Adriana
Gonçalves Fernandes. Que Deus abençoe Lara, dando-lhe
muita saúde, concedendo-lhe vida longa e feliz. Felicidades aos meus amigos Jonathan e Adriana.

Segurança
O Subsecretário de Administração Prisional SUAPI, Murilo Andrade
de Oliveira, deixa o Governo de Minas, para assumir a Segurança Penitenciária do Maranhão,
atendendo ao convite da
Governadora Maranhense, Roseane Sarnei, que
após consulta ao Ministério da Justiça, Minas
Gerais está em primeiro
lugar em segurança prisional em todo o país.

Jubileu

Casamento
Dr. Delcio Júnior e Dra.
Fabiana, se uniram em
matrimônio no último
dia 17, na Igreja Nossa
Senhora do Brasil, Bairro Urca, no Rio de Janeiro. Os noivos são filhos de Delcio Fonseca
e Ilka Reis Fonseca, e de
Denis Ferraz e Elizabeth Ferraz. Desejamos felicidades ao novo casal,
rogando a Deus as mais
preciosas bençãos sobre esta nova etapa em
suas vidas.

Padre Antônio Marcos Carvalho e Frei Alessandro Nascimento, dois jovens sacerdotes, filhos de São Lourenço, presentes na festa do Jubileu de Ouro da Diocese de Bauru,
no dia 18 último. A Diocese de Bauru, foi criada pelo Papa
Paulo VI em 1964.

Lançamento
Jubileu de Ouro

Everaldo Negreiros e Terezinha, comemoraram suas Bodas
de Ouro, 50 anos de feliz união,
no último dia 17, juntamente
com seus filhos Estevão e Raquel, a nora Jaqueline, o genro
Alexandre, os netos Juliana, Alexandre e Karine, os bisnetos Taís e Teo, demais familiares e amigos. Uma missa foi celebrada
no Clube Le Sapê, onde em seguida foi oferecido aos convidados um delicioso almoço. Desejamos ao casal milhões de felicidades, e rogamos a Deus, que continue abençoando o
lar desta maravilhosa família.

Campanha
A Pastoral Social, está arrecadando cobertores, para serem
entregues às famílias carentes de nossa cidade. Colabore você também. As doações poderão ser entregues na Secretaria
da Paróquia de São Lourenço, ou no bazar beneficente da Pastoral, que está funcionando na cripta da Igreja Matriz.

DÉBORA CENTI

Muitas mulheres ainda
têm medo de usar batom
vermelho e/ou acham que
não ficam bem… se sentem
estranhas!
Se você está habituada a
usar batons claros, certamente vai sentir um ‘impacto visual’ bem maior ao colocar um batom vermelho
e num primeiro momento
esse estranhamento é normal. Mas pode crer, encontrando cor e textura adequadas, certamente você
vai ficar linda!
Adica para você começar
a usar batom vermelho é a
seguinte:
Comece usando tons de
vermelhos mais suaves, com
mais transparência. Opte pelos tons de framboesa, levemente alaranjados, coral, rosados, ou ainda o batom líquido, que tem cobertura
com brilho de gloss e deixe
o efeito do vermelho mais
descontraído. Dessa forma
o impacto da cor vermelha
é menor e o estranhamento também! Depois de um
tempo, quando já estiver
acostumada, evolua para os
mais impactantes e vibrantes, como o vermelho clássico fechado e as variações:
pink, fúcsia, tomate, cereja,
carmim, magenta, sangue,

telha, uva, bordô, amora.
Na hora de aplicar o batom use o dedo e dê leves
batidinhas nos lábios para
fazer o preenchimento, dessa forma o efeito da cor fica mais suave. Use a bala
do batom ou pincel quando quiser um preenchimento perfeito e mais intenso.
Mas o melhor da dica é
começar a usá-los em casa, até se acostumar. Passe várias vezes em frente
ao espelho e fique ‘se curtindo’… pode até sensualizar! Quando você se der
conta, já terá incorporado
o vermelho à sua vida!
O batom vermelho da foto é oReallyRed da Mary Kay
(contato 8853-5251), um
tom de vermelho intenso,
poderoso e irresistível. Sua
fórmula de longa duração
desliza pelos lábios com uma
textura leve e cremosa, para um resultado impactante e duradouro, sem borrar e nem escorrer. Enriquecido com vitamina E, ele ajuda a proteger os lábios contra a ação dos radicais livres e dos danos causados
pela exposição diária ao
meio ambiente. Eles também são livres de fragrância e possuem um leve sabor de baunilha.

Adoção

A grande escritora Gabriela Maya, lançará seu novo trabalho em São Lourenço. Prestigie!!!

Falecimento

Luzia Mendonça Homem
de Bittencourt, faleceu no último dia 20, deixando imensas saudades. Rebeca como
era conhecida, residia a décadas em nossa cidade, e aqui
construiu sua segunda família. Rogamos a Deus, o descanso eterno a esta grande
mulher. Vai na paz!!!

CEREJA tem dois aninhos e mora há 6 meses no Canil.
Muito meiga, dócil, gosta de crianças. Castrada, vacinada,
vermifugada! Seu sonho é ter uma família!

Anuncie
aqui!!!
9983-1054
3332-8484
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Ação de Vendas Compre e Ganhe “Final Feliz Ford” válida até 29/05/2014, considerando-se a data de emissão da nota fiscal, ou até o término dos estoques de veículos participantes – 100 unidades, o
que ocorrer primeiro. Na compra de um veículo New Fiesta, o cliente poderá escolher entre: Manutenção gratuita durante os primeiros 18 (dezoito) meses ou primeiros 30.000 Km (trinta mil quilômetros)
rodados, o que ocorrer primeiro, correspondente às 3 (três) primeiras revisões periódicas, conforme Manual do Proprietário ou Taxa 0.00% a.m. com 60% de entrada e saldo em 18 parcelas ou outras
condições especiais de financiamento descritas no regulamento completo ou Vale-Combustível no valor unitário de R$ 1.000,00 (hum mil reais), com validade de 24 (vinte e quatro) meses, sujeito às
regras de utilização. Consulte regulamento completo e maiores informações através do site www.ford.com.br, nos Distribuidores Ford ou através do CAF - 0800 703 3673. Esta promoção não é válida para
veículos adquiridos na modalidade de Venda Direta. Preços válidos até 29/05/2014 ou enquanto durarem os estoques - 100 unidades. New Fiesta Hatch S 1.5 2014 (cat RBB4) a partir de R$ 42.190 à vista
ou financiamento com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 60,00% de entrada (R$ 25.314,00) e saldo em 18 parcelas de R$979 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela,
incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$42.936,00 . Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 25/04/2014 a partir de 0,46% a.m. e 5,65% a.a., por meio do Programa Ford
Credit. Ford EcoSport SE 1.6 2014 (cat ECD4) a partir de R$61.690 à vista ou financiamento com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 60,1% de entrada (R$ 37.075,69) e saldo em 18 parcelas de R$ 1.415,00
na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 62.545,69. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de
25/04/2014 a partir de 0,36% a.m. e 4,43% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Ford Focus Hatch S 1.6 2014 (cat QAL4) a partir de R$61.590 à vista ou financiamento com taxa de 0,00% a.m. e 0,00%
a.a, 60,5% de entrada (R$ 37.261,95) e saldo em 18 parcelas de R$ 1.399,00 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor
total a prazo de R$ 62,443,95. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 25/04/2014 a partir de 0,37% a.m. e 4,48% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Ford Focus Sedan S 2.0 PowerShift 2014
(cat RCK4) a partir de R$70.690 à vista ou financiamento com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 60.09% de entrada (R$ 42.477,62) e saldo em 18 parcelas de R$ 1.618,00 na modalidade CDC com 30 dias
de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 71.601,62 . Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 25/04/2014 a partir de 0,34% a.m.
e 4,12% a.a., por meio do Programa Ford Credit.Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito
à aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente,
custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CET) a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit
são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso.

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

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

www.mandalaford.com.br
www.facebook.com/mandalaford
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Aqui seu dinheiro
rende muito mais!

Confira estas e muitas outras
ofertas em nossas lojas
OFERTAS VÁLIDAS DE 16 A 26 DE MAIO DE 2014, OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES
Imagens meramente ilustrativas
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90
UN

UN

Super Ecco
99 Arroz
Tipo 1 - 5kg

UN

Farinha de
Trigo Classe A
sem Fermento
1kg

Café Três
Corações
500g Tradicional /
Extra Forte

Azeite Gallo Puro
Vidro 500ml
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2,

08

39

UN

1,

99
UN

Leite Longa
Vida Classe A
1lt Semi
Desnatado

11,

98 Presunto Pif Paf
KG

1,

com ovos
99 Macarrão
Ninfa 500g

UN Cortados / Espaguete

4,19

Salsicha a granel
KG Pif Paf

15,

7,

2,

2,

Mole
99 Coxão
Cortado
KG

59
UN

Pão de Forma
Classe A
450g

com Osso
98 Pernil
Congelado
KG Pamplona

Amanteigado
89 Biscoito
Marilan 330g
UN Sabores

5,49
UN

3,

em
79 Chocolate
Barra Hersheys
UN 130g - Sabores

2,

89

Leite Condensado
Itambé Lata
UN 395g

Amaciante
Mon Bijou
2 Litros
Fragrâncias

7,

Papel Higiênico
Personal Folha Simples
UN 30 metros Neutro
Leve 16 Pague 15

99

