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Leia entrevista com
Padre Bruno, Pároco
da Paróquia de São
Lourenço Mártir (pág 03)
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Ladrões rendem mulheres
e levam cerca de R$ 50 mil

Na noite dessa terça- feira (22/04) na Avenida Getúlio Vargas, altura do número 1200, bairro Vila Carneiro em
São Lourenço, mãe e filha foram surpreendidas na porta de casa por três ladrões (dois deles estavam armados).
De acordo com a polícia, os ladrões obrigaram Maria Ivonete, 46 anos, e Deborah Aparecida, 26 anos, a abrir a residência enquanto outro comparsa acompanhava a movimentação do lado de fora. (pág 05)

Assalto

Audiência

Comissão da ALMG
realiza audiência
pública na cidade
A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, realizou
na tarde de quarta-feira (23), na Câmara Municipal de São Lourenço,
uma audiência pública. (pág 04)

Mineiros que
inspiram
O Servidor Público, Coordenador Estadual de Musicalização e
Trabalhos Artísticos Culturais do
Sistema Prisional de Minas Gerais,
José Henrique Martins (Zeca), teve seu nomeescolhido pela Secretaria de Estado de Defesa Social e
pela Subsecretaria... (pág 08)

Colégio Laser realiza
Entardecer com as
segunda edição da Festa Garças se consolida
dos Ex-alunos (pág 05)
como evento mensal (pág 03)

Rua Senador Camará, 144 - São Lourenço
Ao lado do Hospital
(35) 3331-4806

Homem morre
após se enforcar
em São Lourenço
eu após se enforcar em uma corda por volta das 15:30 hs deste dia
21 de Abril em São Lourenço. A tragédia aconteceu na Avenida Getúlio Vargas, altura do número 1100.
De acordo com a Polícia... (pág 09)
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EDITORIAL
O Brasil passa a dispor de
regras de convivência no
mundo virtual que já estão
inspirando outros países. O
Marco Civil da Internet, aprovado pelo Congresso e sancionado pelo Executivo, configura uma espécie de Constituição para um ambiente
que, pela sua complexidade, exigia normas próprias.
Apesar da manobra política ocorrida no Senado, que
aprovou de forma simbólica e em tempo recorde o
projeto, para que o governo pudesse exibi-lo como
troféu no Encontro Multissetorial Global sobre o Futuro da Governança da Internet, em São Paulo, a nova legislação é oportuna. São
esclarecidos, finalmente,
muitos pontos até agora obscuros, entre os quais dois
são da maior relevância.
O primeiro é o que consagra a internet como espaço aberto à liberdade de expressão. O segundo é o que
estabelece o princípio da
neutralidade, pelo qual os
provedores de conexão ficam obrigados a tratar de
maneira igual - e sem diferenciação de custos para os
usuários - toda informação

que trafega na web, sem privilégios que obstaculizem a
concorrência e a inovação.
Usuários de internet passam
a ser tratados sem privilégios e sem diferenciação.
Definem-se direitos e deveres que democratizam o acesso à rede e ampliam as possibilidades de criação e inovação. Os usuários não poderão ser enquadrados por
categoria social e econômica. Horizontaliza-se ainda
mais um instrumento a serviço do protagonismo de todos, sem hierarquias.
O Brasil avançou tanto no
debate que levou à elaboração do Marco Civil, que
nações muito mais avançadas no uso da web e no desenvolvimento de tecnologias já anunciaram que dispõem agora de referências
a serem copiadas. Algumas
questões pontuais merecem
destaque. Sigilo e privacidade são assegurados nos mesmos moldes da legislação
que já protege informações
trocadas por telefone e em
correspondências físicas. Os
provedores dependerão de
decisão judicial para retirar
conteúdos da rede, com exceção dos relacionados a se-

ESPAÇO LIVRE
Feijão, ervilha e grão
de bico ajudam a
reduzir o colesterol
Comer quantidades pequenas de leguminosas como ervilha, grão de bico,
feijão e lentilha parece reduzir o colesterol LDL, ou
colesterol ruim.
Ao realizar uma análise
de experimentos clínicos
randomizados, pesquisadores descobriram que a
ingestão de 130 gramas aproximadamente três
quartos de xícara - desses alimentos ao dia reduziu os níveis de colesterol LDL em aproximadamente 5% em comparação com dietas semelhantes sem esses alimentos.
Esse grau de redução sugere que ataques cardíacos e outros incidentes
cardiovasculares importantes tenham diminuído
de 5 a 6%, escreveram os
pesquisadores.
A análise foi publicada
no periódico The Cana-

dian Medical Association
Journal e inclui 26 experimentos envolvendo 1.037
voluntários com idade
média de 51 anos. Os
acompanhamentos tiveram duração média de
seis semanas.
Os experimentos não
descobriram efeitos da ingestão de legumes sobre
outros indicadores de risco cardiovascular como
apolipoproteína B e colesterol não-HDL (colesterol
total menos HDL ou colesterol bom).
O Dr. John L. Sievenpiper, um dos autores do estudo do Hospital de St. Michael de Toronto, afirmou
que a dieta do americano
típico inclui menos de 28
gramas de legumes ao dia.
“Isso precisa ser pensado como mais uma forma de baixar o colesterol”, afirmou.
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A internet regrada

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

A força que nos move...

xo, como imagens divulgadas sem autorização dos diretamente envolvidos, que
deverão ser excluídas a partir do pedido dos ofendidos.
Ressalte-se que a liberdade de expressão exige também na internet, como já
ocorre em quaisquer formas
de relações pessoais, o uso
responsável dos meios disponíveis, sejam analógicos
ou virtuais. A sociedade passa a ser a maior responsável pela vigilância de seus

próprios atos, para que a liberdade seja exercida na sua
plenitude. O que o Marco
Civil representa de fato é a
definição de padrões de convívio, para que a internet tenha seu alcance ampliado
na produção e disseminação de informação e conhecimento, nos seus mais variados formatos. O que o
Brasil conquistou é, em síntese, um conjunto de leis para o aperfeiçoamento do
exercício da cidadania.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Eis a tua Mãe!
Maria, a mais santa das
criaturas, a Mãe de Jesus,
é também nossa Mãe. Ele
mesmo no-la deu momentos antes de sua morte na
cruz: Quando Jesus viu sua
Mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à
sua Mãe: “Mulher, eis aí
teu filho”. Depois disse ao
discípulo: “Eis aí tua Mãe”
(Jo 19,26 e 27). Assim, Jesus entrega Maria como
Mãe à humanidade na pessoa de João. A partir deste instante e para sempre,
temos uma Mãe por expressa e última vontade do
Senhor: a própria Mãe de
Jesus, Maria é nossa Mãe.
Na Pátria Celeste, vela constantemente por nós, seus
diletos filhos. Ama-nos com
a ternura do próprio Deus,
infinitamente mais que a
mais perfeita e amorosa
das mães. Sempre presente em nossa vida, nos ampara e protege na caminhada, conduzindo-nos com
amor, pelas estradas da vida que nos levam a Deus.

Como filhos de Maria,
que creem nela e nela esperam, que a amam e a
Ela rezam, temos a dignidade e a responsabilidade de bendizê-la.
Saudemos a Mãe Celeste, com as palavras do Anjo Gabriel: “Ave, cheia de
graça, o Senhor é contigo”
(Lc 1,28). “Se o Anjo a saudou, por que nós, seus filhos, não podemos fazer o
mesmo? Se o Evangelho
saúda a Mãe de Cristo, não
será essa saudação uma
forma legitimamente assumível por nós, os beneficiários da Encarnação? Seria desonroso fazermos
aquilo que o próprio Deus
ordenou ao Anjo que fizesse?” Sabemos que Maria
quer que rezemos o terço
todos os dias. Através desta oração, tão agradável ao
coração de Maria, estaremos bendizendo a Mãe das
mães, como também teremos a certeza de podermos contar sempre com o
seu amparo e proteção.

Vivemos num mundo onde, a todo momento, somos levados a desanimar.
Notícias ruins nos desestimulam a crer em um mundo melhor. Pessoas discutindo e brigando por questões banais geram um descrédito na justiça. Todos
querendo levar vantagem
é algo tão corriqueiro que
a noção de coletividade, solidariedade e bem comum
ficam para segundo plano.
Assim, a gente já acorda
cansado, parece que tudo
já está pronto e dado como definitivo. Temos a sensação de que nada pode ser
feito para mudar o contexto atual da nossa história e
da nossa sociedade e, por
conta disso, entregamos os
pontos, deixamos estar pra
ver como fica, empurramos
tudo com a barriga e nos
acomodamos completamente, cada dia mais, ainda que
sem perceber.
No entanto, apesar desta forte tendência, é preciso combater, lutar contra a
maré, remar contra a correnteza. É preciso estarmos
vivos ao invés de vegetarmos. É preciso pensarmos

ao invés de aceitarmos. É
necessário criar ao invés de
copiar. Urge reagir ao invés de engolir. O hoje nos
pertence e dele depende o
amanhã.
Vamos nos mover, provar
que é possível viver, amar,
ser feliz e principalmente,
fazer o outro feliz...
Vamos inovar, revitalizar,
renovar esperanças, sonhos, planos e batalhar para concretizá-los. Não desistamos de sermos boas
pessoas, com boas intenções e bom coração. Peçamos ao Espírito Santo que
venha a ser a nossa força,
o nosso impulso, o vento
impetuoso que nos inquieta e não nos permite corromper ou acovardar. O
mesmo Espírito que Cristo soprou sobre seus amigos e que brotou em seu
íntimo o desejo ardente de
avançar para águas mais
profundas e fazer a diferença no mundo, nos impulsione a seguirmos em frente, vencendo nossas batalhas diárias e colaborando
para a implantação do Reino que não passa, aqui, neste Reino passageiro!

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

O Céu é o lugar
dos que amam
Quem não aprendeu a amar,
nesta vida, não terá o que fazer no Céu. Assim como a pessoa que não sabe nadar não
tem coragem de entrar na piscina – muito menos no rio ou
no mar –, quem não amar não
vai conseguir entrar no Céu.
Mas Deus criou você para a
vida eterna, Ele não quer que
ninguém seja excluído.
Existe em você uma necessidade de amar e ser amado.
Quanto maior a necessidade de
amar, maior a necessidade de
ser amado. O inimigo, sabendo disso, para preencher nossa fome de amor, nos apresenta a sucata de uma vida promíscua, prostituída, com desvios
afetivos... uma verdadeira sucata que não satisfaz nossa necessidade de amor e nos faz desviar para mil formas erradas.
Mas o Senhor precisa e quer
que nos amemos. Ele está disposto a nos treinar no amor. Tudo, porém, depende de nossa
decisão. Amar é uma questão
de decisão e não de um sentimento. Tanto amar a Deus como aos outros é um ato de vontade. É uma decisão!

Diante de toda situação, você tem sempre uma escolha
a fazer: ou parte para o amor
ou para o desamor. Diante dessas opções, é melhor decidir-se pelo amor. Amar, muitas
vezes, vai consistir em perdoar e suportar sem dizer nada;
outras vezes, será preciso falar e corrigir, mas com amor.
Não deixe que a tentação o
desvie do caminho do bem.
Muitas pessoas “lambuzam-se”
numa sensualidade mal vivida,
fora de tempo e de lugar. Dessa maneira, desaprendem o
amor verdadeiro, pois vivem
no amor à base da sensualidade, chegando ao casamento
com um conceito totalmente
distorcido do que é amar.
Amar é um aprendizado.
Amar de verdade só se aprende na oficina da vida. Ou nos
formamos na dureza do dia a
dia ou seremos egoístas. Pior
ainda: corremos o risco de sermos egoístas eternamente,
porque aquele que não ama
permanece na morte.
É no concreto da vida que
Deus nos adestra. Somos combatentes no amor!

VENDE-SE

Uma Moto CG 125,
ano 2010 com Side Car.
Documento / Carga
Tratar no Tel.:
(35) 9983-1054 com Vera
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ENTREVISTA Padre Bruno César Graciano

Pe. BRUNO CÉSAR DIAS GRACIANO

Paróquia
em Ação
padrebrunocesar@yahoo.com.br

Pároco da Paróquia de São Lourenço Mártir

terra, com a graça de Deus
que se derrama sobre nós,
preparando-nos para acolher
a semente da Sua Palavra...
Tivemos momentos fortes
de espiritualidade, nas procissões e sermões, podendo
chegar à alegria da Páscoa.
Agradeço de coração a todas as pessoas que trabalharam e se empenharam para
fazer a nossa Semana Santa
ser tão especial.
Como foi a Semana
Santa na Paróquia de São
Lourenço?
A Semana Santa da nossa
paróquia deixou-me mais ainda encantado com o povo
são lourenciano: piedoso e
fervoroso, mesmo com a chuva não deixou de comparecer às celebrações. Aliás, pudemos fazer uma boa comparação, ligando aquela benfazeja chuva, que molha a

Neste segundo domingo da Páscoa, a Igreja
celebra a Festa da Divina Misericórdia. Fale-nos da história desta celebração.
Esta festa foi inspirada pelo próprio Jesus que, em aparição a Santa Faustina, pediu-lhe que divulgasse o quanto o seu coração é misericordioso e está pronto para
acolher cada pessoa, sem
considerar os pecados come-

tidos, mas antes de qualquer
coisa, o seu amor infinito:
“Eu desejo que haja a Festa
da Misericórdia. Quero que
essa Imagem, que pintarás
com o pincel, seja benzida
solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa, e
esse domingo deve ser a Festa da Misericórdia” O Papa
João Paulo II, em Maio de
2000, instituiu a Festa da Divina Misericórdia para toda
a Igreja, decretando que a
partir de então o segundo
Domingo da Páscoa se passasse a chamar Domingo da
Divina Misericórdia.
Como está sendo preparada a Festa da Divina Misericórdia na Paróquia de
São Lourenço?
A preparação da Festa da
Divina Misericórdia acontece, em nossa paróquia, por
meio da novena, sempre às

15:00, na matriz de São Lourenço Mártir, em que se reza o Terço da Misericórdia e
outras orações. No sábado,
último dia da novena, receberemos, às 15:00, a relíquia
do Beato João Paulo II, que
no domingo, dia 27 de abril,
será canonizado, momento
muito especial, já que foi ele
quem instituiu esta festa.
Deixe sua mensagem
a nossos leitores.
A mensagem que deixo é
pautada na festa que celebraremos no próximo domingo:
Deus é misericórdia sem fim
e está sempre à nossa disposição, aguardando-nos para
nos conceder as suas graças,
que do seu coração jorram
como uma fonte inextinguível: que se abre a esta graça,
dela usufrui com largueza...
Então, abramos o coração para que Deus nos enriqueça.

Entardecer com as Garças se
consolida como evento mensal
O Entardecer com as Garças do sábado (19/04) foi
sucesso de público. Na véspera do Domingo de Páscoa, com a cidade repleta
de visitantes, a bilheteria
do Parque das Águas registrou a entrada de quase cinco mil pessoas. No finalzinho da tarde, quase mil pessoas, entre turistas de váriaspartes doBrasil, moradores da cidade e da
região,procuravamosmelhores
ângulos para quepudessemapreciar oespetáculo das
garças que chegam para pernoitar na Ilha dos Amores.
Pessoas se aglomeraram
junto àsgrades que circundam o Parque, e dasjanelas dos edifícios apreciavameaplaudiam amovimentação das aves.
O evento, que acontece
mensalmente, sempre no ter-

ceiro sábado, está consolidado no calendário turístico
da cidade. O próximo será
no dia 17 de maio. Com a

proximidade do Inverno, e o
consequente adiantamento
do anoitecer, as garças têm
começado a chegar por vol-
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Um coração
misericordioso
Após as alegrias da ressurreição de Jesus, a Igreja nos
convida a celebrar a Divina Misericórdia, numa festa que foi
instituída pelo papa João Paulo II, no ano 2000, a partir de
uma inspiração nas visões de
Santa Faustina Kowalska, uma
polonesa, a quem Jesus apareceu e pediu que divulgasse
a sua misericórdia: do coração de Jesus, aberto na cruz,
jorram sangue e água, fonte
inesgotável de Graças sobre
a humanidade inteira.
Jesus disse à Santa Faustina: “Desejo que a Festa da
Misericórdia seja refúgio e
abrigo para todas as almas,
especialmente para os pobres pecadores.Neste dia estão abertas as entranhas da
Minha Misericórdia.Derramo todo um mar de graças
sobre aquelas almas que se
aproximam da fonte da Minha Misericórdia. A alma que
for à confissão e receber a
Sagrada Comunhão obterá

remissão total das culpas e
das penas. Nesse dia estão
abertas todas as comportas
divinas, pelas quais se derramam as graças. Que nenhuma alma receie vir a Mim,
ainda que os seus pecados
sejam tão vivos como escarlate.” (Diário de Santa Faustina 699).
Temos realizado a Novena
da Divina Misericórdia na matriz, às 15:00, com a oração
do terço da Misericórdia e
outras orações. No sábado,
encerrando a novena, vamos
receber as relíquias do papa
João Paulo II, que no domingo, dia 27, será canonizado.
Para o dia da Misericórdia
a nossa programação é uma
tarde cheia de espiritualidade, começando às 14:00, na
matriz e encerrando com a
missa das 17h.Neste dia é
costume abençoar estampas
ou medalhas de Jesus Misericordioso ( na livraria temos
algumas).

ta das 17h30min. Todos são
convidados a presenciarem
o espetáculo de rara beleza.
A entrada é franca.

Atenção mamães: Teste da orelhinha passa
a ser realizado em novo local do hospital

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

EXPEDIENTE

O teste da orelhinha será, agora,
realizado no futuro Posto de Coleta
de Leite Humano, prédio do hospital
situado em frente ao estadual, ao lado do centra/oncologia (e, não mais,
na sala ao lado do Carnê do Hospital). O exame tem o objetivo de verificar a audição periférica do bebê.
O teste da orelhinha é capaz de detectar e tratar a surdez precocemente, evitando que a criança tenha problemas de comunicação oral.
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Comissão da ALMG realiza
audiência pública em São Lourenço

A Comissão de Educação,
Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, realizou na tarde de quarta-feira (23), na
Câmara Municipal de São
Lourenço, uma audiência pública. O objetivo foi debater
o financiamento e as condições de funcionamento das
Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes). Participaram do evento
deputados da Comissão, a
vice-prefeita de São Lourenço, vereadores e representantes das Apaes da região.
Além do objetivo principal,
que foi debater o financiamento e as condições de funcionamento, a audiência visou promover a aproximação do Legislativo Estadual
com as Apaes, conhecer mais
de perto suas realidades, avaliando como estruturam, que
serviços oferecem, qual o
perfil dos profissionais a elas
vinculados e quais são as necessidades e problemas enfrentados no desempenho
de suas missões. Com o diagnóstico, esperam auxiliarem
e qualificarem as discussões
sobre o tema e direcionarem
melhor as ações do Estado
ao necessário apoio a essas
instituições.
São Lourenço foi escolhida para deflagrar a série de
audiências públicas programadas pela Comissão nas
diversas regiões de Minas
Gerais por sua Apae representar um marco histórico
na trajetória das Apaes no
Estado e no País, com 60
anos dedicados à educação
especial e às pessoas com
deficiência.

CECÍLIA DA SILVA BRITO
Psicologia

Programação
Neurolingüística
A Programação Neurolingüística (PNL) é a arte
e a ciência da excelência,
derivada do estudo de como as pessoas altamente
qualificadas em vários campos obtém resultados excepcionais. Qualquer pessoa pode aprender técnicas de comunicação para
aumentar sua eficiência
pessoal e profissional, seja no campo da comunicação, dos negócios, da educação e da terapia. A PNL
é um modelo de como as
pessoas estruturam sua experiência pessoal. É apenas uma maneira de entender e organizar a fantástica e bela complexidade do pensamento e da comunicação do ser humano. A PNL oferece mais opções de escolha e ajuda as
pessoas a melhorarem suas qualidades de vida.
Por que há pessoas mais
otimistas, que têm a capacidade de aproveitar melhor as oportunidades e
de ver o mundo de maneira mais positiva? Será
que essas pessoas são mais
especiais? Como sentem
e organizam suas emoções? Pensando nessas
pessoas, que nos anos 70,
na Califórnia – EUA, dois
pesquisadores, se uniram
com o intuito de descobrir qual a estrutura que
havia por detrás da postura das pessoas de sucesso. Os criadores da PNL,
John Grinder, PHD em lingüística e Richard Bandler,
matemático, perito em in-

formática, estudaram alguns terapeutas de sucesso tais como a terapeuta
de casal, Virgina Satir e o
famoso hipnoterapeuta,
Milton Erickson. Eles buscavam entender o porquê
de algumas pessoas, referências em suas áreas de
atuação faziam tanto sucesso e descobriram os padrões de excelência utilizados por esses excepcionais terapeutas, a fim de
ensiná-los a outras pessoas. Perceberam que as pessoas de sucesso tinham
personalidades diferentes,
mas usavam padrões semelhantes. Então, reelaboraram esses padrões e
criaram um modelo de estilo claro, capaz de proporcionar uma comunicação
eficaz, uma mudança pessoal, uma aprendizagem
mais rápida e, evidentemente, uma maneira melhor de
viver a vida. Esses padrões
podiam ser modelados e
aplicados a várias áreas além
da terapia: Educação, vendas, saúde, administração,
comunicação, etc.
“A maior revolução da
nossa geração é a descoberta de que os seres humanos, ao mudarem as atitudes internas de suas mentes, podem mudar os aspectos externos de suas vidas” William James
Cecília da Silva Brito
Terapia cognitiva, terapia
com florais e practioner
em PNL - Galeria Fonte
Luminosa, sala 09
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O Sr. Júlio César Círio Nogueira, Oficial Substituto do Serviço Registral de Imóveis da Comarca de São Lourenço-MG, Serventia situada na Rua Dr. Melo Viana nº 307, Centro, São Lourenço-MG, FAZ SABER que VETORAZZI & NEGREIROS CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito
privado regularmente inscrita no CNPJ sob o n.° 11.620.900/0001-58, com sede na Alameda das
Mantiqueiras, nº 386, Condomínio Moradas da Serra, Vale dos Pinheiros, São Lourenço-MG, requereu a retificação da área dos imóveis de matrículas nº 3.267, 3.266 e 7.139, deste Registro
Imobiliário, de sua propriedade, localizado na Rua Heitor Modesto, s/nº, bairro Vargem, São Lourenço – MG, processado nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei dos Registros Públicos (Lei nº
6.015/73). Devido à falta de anuência expressa na planta e no memorial descritivo do titular dos
imóveis confrontantes, estes de cadastro na Prefeitura Municipal de São Lourenço de nº 07.06.283.001,
sito à Rua Heitor Modesto, nº38, bairro Estação, São Lourenço-MG, CEP 37.470-000, de nº
07.06.306.001, sito à Rua Heitor Modesto, nº72, bairro Estação, São Lourenço-MG, CEP 37.470000, e de nº 07.06.455.001, sito à Rua Heitor Modesto, nº216, bairro Estação, São Lourenço-MG, CEP 37.470-000, estando tais em local incerto e não sabido, ficam seus titulares, devidamente NOTIFICADOS do inteiro teor dos trabalhos técnicos que se encontram arquivados neste
serviço registral, podendo, impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O pedido de retificação foi instruído com os documentos enumerados no artigo
213 da Lei dos Registros Públicos, os quais se encontram disponíveis neste serviço registral imobiliário para exame e conhecimento do interessado. Nos termos do §4° do artigo 213 da LRP, a
falta de impugnação no prazo da notificação resulta na presunção legal de anuência do confrontante ao pedido de retificação de registro. Portanto, as opções que a lei confere ao NOTIFICADO
são: 1) impugnar fundamentadamente; 2)anuir expressamente; e 3) deixar transcorrer o prazo,
aceitando os trabalhos tacitamente. Esclarece-se, finalmente, que eventuais falhas que venham
a ser provadas no futuro não impedem novo procedimento retificatório nem vinculam a pessoa
que anuiu nos presentes trabalhos, estando resguardados seus direitos reais nos termos da legislação civil, exceto nos casos de usucapião. Decorrido o prazo legal sem impugnações, contado da primeira publicação deste edital que será publicado duas vezes, poderá ser deferida a retificação pretendida.
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Colégio Laser realiza segunda
edição da Festa dos Ex-alunos

Alegria e muita descontração na segunda edição da
Festa Ex, realizada no dia 19
de abril, no São Lourenço
Country Clube. O evento que
marcou o feriado prolongado da Semana Santa é uma
iniciativa do Colégio Laser
Ensino Médio, que a cada
dois anos reúne ex-alunos,
funcionários, professores, diretores e convidados, numa
agradável confraternização–
oportunidade para reencontrar amigos e colegas.
Durante o evento foi prestada uma singela homenagem aos diretores Wagner
Marques de Macedo (diretoria administrativa) e Ângela Maria Custódio Penna (diretoria pedagógica).
A animação ficou por conta dos DJs Pedrão e Werneck. Um dos momentos mais
aguardados do evento foi a

apresentação da Banda Dino. Na estrada há aproximadamente cinco anos, o grupo formado por Henrique
(bateria), Bebeto (baixo), Dudu (sax), Alexandre Zunha
(guitarra, vocal), Giseli (vocal), Goiaba (vocal) e Marcel
(teclado, vocal), tem conquistado cada vez mais fãs e atraído um público de diferentes idades em todos os shows. Ao longo de sua carreira, a banda já dividiu palcos
com nomes que marcaram
a música pop nacional, como Kid Vinil, João Penca e
Silvinho Blau Blau. No repertório, uma verdadeira viagem
no melhor estilo pela música dos anos 80 e 90.
Um reencontro...
uma grande festa!
Em 2014, comemorando
sua segunda edição, a Festa

dos Ex-Alunos é uma iniciativa do Colégio Laser Ensino
Médio que objetiva promover a sadia confraternização
entre seus ex-alunos. Esta
proposta atinge seu ponto
mais alto através da realização de um evento que, – ao
mesmo tempo em que oferece uma opção de entretenimento com qualidade e total segurança –, proporciona
um agradável ambiente que
estimula o intercâmbio e o
reencontro de colegas, professores e funcionários que
participaram da construção
da história de cada aluno.
Ajudando a escrever
a sua história
Fundado em maio de 1983,
o Colégio Laser Ensino Médio é reflexo do ideal e proposta de oferecer aos alunos
de São Lourenço e região um

ensino de qualidade, com foco principalno ingresso em
cursos de nível superior.
Formado por uma equipe
de profissionais altamente qualificados e experientes, tendo
como importante ferramenta de apoio o Sistema Anglo
de Ensino, a instituição trabalha com uma estratégia principal voltada ao estabelecimento de relações entre as
disciplinas, aproximação entre o ensino e o cotidiano e
a associação das inovações
tecnológicas ao conteúdo programático.Considerando os
desafios crescentes dos vestibulares e de enfrentar com
consciência um curso superior, oferece uma linha de trabalho voltada a desenvolver
no educando o senso de responsabilidade e uma base sólida tanto em conhecimento
como em amadurecimento.

Ladrões rendem duas mulheres na porta de
casa e levam cerca de R$ 50 mil em dinheiro
Na noite dessa terça- feira (22/04) na Avenida Getúlio Vargas, altura do número 1200, bairro Vila Carneiro em São Lourenço, mãe
e filha foram surpreendidas
na porta de casa por três
ladrões (dois deles estavam
armados).
De acordo com a polícia,
os ladrões obrigaram Maria
Ivonete, 46 anos, e Deborah Aparecida, 26 anos, a
abrir a residência enquanto outro comparsa acompanhava a movimentação do
lado de fora.
Dentro da residência, as
duas mulheres foram ameaçadas e amarradas enquan-

to a casa era revirada. De início elas negaram possuir algo de valor, mas os homens
não acreditaram e continuaram a revirar todo o imóvel, até que conseguiram encontrar de R$53 mil reais em
dinheiro dentro de uma gaveta.Os homens levaram também dois celulares das vítimas e um cheque de R$
1.000,00.
Após o roubo os bandidos
tomaram rumo ignorado, deixando mãe e filha amarradas em casa. A PM foi acionada erealizou rastreamento nas redondezas, mas não
encontrou nenhum suspeito. Vizinhos disseram à po-

lícia que uma mulher dava
cobertura aos assaltantes.
A Polícia Civil entrou no caso e prendeu no início da noite de quarta- feira (23/04)
três suspeitos com uma quan-

tia em dinheiro. O valor e
maiores detalhes ainda não
foram divulgados. Os suspeitos que foram presos continuarão detidos até o término das investigações.
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BETO BACHA

Giro Esportivo

TEM FUTURO
A minha vida “Luna” teve o prazer
de conhecer a melhor levantadora
da seleção brasileira de vôlei, campeã olímpica de
vôlei de praia de
1996, a carioca
Jacqueline Silva
(Jackie). Atualmente Jackie realiza palestras, clínicas, eventos e
a escolinha para
as crianças.
SÓ NO CONTROLE

Parabéns a iniciativa do Welington na criação do grupo
do FIFANÁTICOS.Amantes do futebol de vídeo game disputaram um campeonato em São Lourenço com muitos participantes.
NA TORCIDA
Parabéns também a equipe de
futsal masculino
de São Lourenço, que venceu
a 3ª seguida e garantindo classificação para a 2ª
fase da Copa Alterosa. Vencemos
por 5 a 2 a equipe deBaependi,
depois 7 a 5 em cima de Caxambu e jogando aqui em São
Lourenço na quadra Pedro Melo outra vitória pelo placar de
5 a 2 sobre Carmo de Minas. O técnico Renatinho Motta estava empolgado na quadra com a torcida especial na arquibancada: a mãe Rita, o pai Cosme e da esposa Renata.
VEÍNHOS EM CAMPO
Neste domingo a partir das 9
da matina, a grande final do campeonato de futebol dos veteranos no campo da
sonda. A equipe
do Herbalife embalada com a goleada em cima
do Nova União
por 6 a 0, enfrenta o Santa Helena que eliminou na semifinal o Kal Pizza nos penais após empate em 1 a 1.
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Preços válidos até 29/04/2014 ou enquanto durarem os estoques - 30 unidades. New Fiesta Hatch S 1.5 Flex 2014 (cat RBB4) a partir de R$ 42.190,00 à vista. Fiesta Rocam Hatch SE Plus 1.0 Flex 2014
(cat FCD4) a partir de R$ 31.740 à vista ou fi nanciado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 50,27% de entrada (R$ 15.955,70) e saldo em 24 parcelas de R$ 689,00 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$ 32.491,70. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 26/03/2014 a partir de 0,38% a.m. e
4,60% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Ford Focus Hatch S 1.6L Flex (cat QAL4) a partir de R$ 61.590,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 50% de entrada (R$ 30.795,00)
e saldo em 12 parcelas de R$ 2.639,00 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$ 62.463,00. Custo
Efetivo Total (CET) calculado na data de 26/03/2014 a partir de 0,43% a.m. e 5,32% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Focus Sedan S2.0L Flex (cat RCK4) a partir de R$ 68.900,00 à vista ou financiado
com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 50% de entrada (R$ 34.450,00) e saldo em 24 parcelas de R$ 1.479 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas,
custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 69.946. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 26/03/2014 a partir de 0,24% a.m. e 2,93% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Ford EcoSport
SE 1.6 2014 (cat ECD4) a partir de R$ 61.690,00 à vista ou financiamento com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 50,08% de entrada (R$ 30.894,97) e saldo em 12 parcelas de R$ 2.639,00 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$ 62.562,97. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 26/03/2014 a partir de
0,43% a.m. e 5,32% 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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Câmara Municipal de São Lourenço
Proposições da 11ª Reunião Ordinária

Ver. Agilsander Rodrigues da Silva (Secretário)
Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve, vem mui respeitosamente, com
base no Art. 108, do Regimento Interno solicitar de V.Ex.ª que seja
enviada uma Moção de Parabéns ao jovem Rafael Balde da Silva pela sua nomeação, no dia 10 de abril p.p., ao cargo de Analista Judicial, especialidade execução de mandados, no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, na cidade de Varginha.
Requerimento 40/2014
Agilsander Rodrigues da Silva, Vereador do PSL, com apoio dos nobres Vereadores: Antonio Carlos Canaverde Sanches, Paulo Gilson
Chopinho de Castro Ribeiro e William Rogério de Souza, 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: Quando será
providenciado a colocação de redutores de velocidade na Av. Damião
Junqueira de Souza, principalmente próximo a Auto Gerais (Chevrolet). J U S T I F I C A T I V A: Há 5 anos estamos lutando para que seja construído redutores de velocidade na Av. Damião Junqueira de
Souza, trecho compreendido entre a funerária Santa Clara e Posto
Classe A. Já foi feito um abaixo-assinado, boletins de Ocorrência e
inúmeros pedidos para que seja resolvido esse problema, que consideramos simples e ao mesmo tempo difícil de se fazer. Os moradores do Bairro Nossa Senhora de Fátima não aguenta mais tanto descaso e omissão do Poder Público. O DNIT, responsável pelo trecho da
rodovia, esteve fazendo recapeamento até a cidade de Pouso Alto e
mais uma vez deixou de fazer o redutor. É difícil passar 10 dias sem
que ocorra algum acidente naquele local e que mais um caso ocorreu a poucos dias atrás, com o filho do nosso amigo Carlos Lourenço
Motta Martins, mais conhecido como Mãe, devido a alta velocidade
que os veículos trafegam naquele local. Portanto, esperamos providências urgentes do Poder Público Municipal para que resolva esta
lastimável situação.
Ver. Antônio Carlos Canaverde Sanches
Moção de Pesar
Os Vereadores, Antônio Carlos Canaverde Sanches e Ricardo de
Mattos, 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. Edmundo Rodrigues da
Silva, pai do Edson da Nova Neo, 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 aos familiares da Sr.ª Célia Andrade de
Paiva, na pessoa de Ana Luiza Andrade de Paiva, pelo seu falecimento ocorrido no dia 19 de abril p.p.
Requerimento 49/2014
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 ao Setor Pertinente da Prefeitura que
envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações: Existe alguma
determinação do Poder Executivo para que os Setores competentes
promovam reestudos de nosso Plano Diretor, principalmente na adequação do mesmo em relação ao Estatuto das Cidades.
Requerimento 50/2014
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 ao Setor Pertinente da Prefeitura que
envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações: Qual o custo
para o município para a realização do MEGACYCLE e quais as empresas que participaram na realização do evento? O promotor do referido evento não tem mais pretensão de trazer o Megacycle para o
nosso município? Em caso afirmativo, informar o motivo.
Indicação 118/2014
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, urgente, a recuperação do calçamento na curva
da praça Dr. Humberto Sanches, principalmente em frente ao Universal Brothers, considerando que o espaçamento entre os payvers
é de aproximadamente 10 (dez) centímetros, e permanecendo da
maneira como se encontra trará enormes prejuízos aos cofres públicos e um desconforto enorme às pessoas que trafegam em seus
veículos neste trecho.
Indicação 119/2014
Antonio Carlos Canaverde Sanches, Vereador do PSDB, vem mui
respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S.Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura
que proceda a recuperação do calçamento feito pela Prefeitura na
descida da Rua Otto Jargow, isto em função da forte chuva que ocorreu na semana próxima passada.
Ver. Evaldo José Ambrósio
Requerimento 41/2014
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PROS, 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 com relação à Saúde: 1)
Quando será entregue a UBS do Bairro da Vila Nova (posto de saúde) aos munícipes, tendo em vista que a mesma foi inaugurada em
22 de março de 2014 e até a presente data não está em funcionamento? 2) Informar o que ficou definido na reunião realizada em março do corrente ano, entre o Hospital de São Lourenço e a Prefeitura
Municipal com relação ao Pronto Socorro.
Requerimento 51/2014
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PROS, vem até V.Ex.ª, embasa-

do 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: Há algum interesse ou
estudo da Administração em revogar a Lei que concedeu a Cessão de
Uso de Espaço Público (campo de futebol) à Comunidade Esportiva
Santa Helena, localizada no Bairro São Lourenço Velho, com o intuito de ceder à outra instituição?
Indicação 120/2014
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 executar na Policlínica as seguintes reivindicações dos pacientes que fazem uso da mesma: 1 - Higienização dos banheiros de uso dos funcionários e usuários; 2 - Parede que divide a área da farmácia com corredor onde estaciona as ambulâncias com infiltração/bolor, a água está escorrendo pela parede (parede toda preta); 3 - Fundos da sala de Vacina e
corredor exposição de lixo bem como nos fundos uma umidade que
provavelmente vem do piso que está no puro tijolo; 4 - Necessidade
de uma manutenção preventiva do RX; 5 - Necessidade em se colocar a sala de espera para gestante em outro local, não próximo do
RX, para que elas não recebam as radiações emitidas pelo aparelho,
o que poderá ser prejudicial à saúde.
Ver. Fabrício Guedes dos Santos
Requerimento 48/2014
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 a Secretaria Municipal de Educação enviar a esta Casa Legislativa as seguintes informações: Qual o critério e/ou motivo usado para o corte de uma professora recuperadora, na Escola
Municipal Manoel Monteiro, sendo que nos últimos anos foram quatro professoras recuperadoras e no nosso entender, com essa medida os alunos poderão ser prejudicados.
Indicação 115/2014
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 a Secretaria Municipal de Educação proceder
estudos no sentido de enviar a esta Casa projeto de lei de cargos e
salários do pessoal do Magistério e Educação e que possa também,
neste projeto, atender as reivindicações do pessoal administrativo,
para que os mesmos sejam valorizados e motivados.
Indicação 116/2014
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
com mais ênfase a prática do esporte nos bairros, inclusive busque,
através de Convênios com o Estado, a construção de quadra poliesportiva, para que dê oportunidade a todos os moradores dos bairros
praticarem esporte, principalmente as crianças e adolescentes, que
com a ajuda da prática do esporte, certamente estaremos afastando-os das drogas e ajudando na formação do homem.
Ver. Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro
Requerimento 45/2014
Complementando o Requerimento n.º 34/2014, de autoria do Ver.
Renato Bacha de Lorenzo, aprovado por esta Casa Legislativa, em 07
de abril de 2014, com o Adendo do Vereador que este subscreve, que
versa sobre vistoria nos carros da Secretaria Municipal de Educação,
da Secretaria Municipal de Saúde e demais veículos de outras Secretarias Municipais que transportam pessoas para outros municípios,
Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro, Vereador do PSC, vem até
V. Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que
envie a esta Casa Legislativa a seguinte informação: Caso estes veículos estejam sendo devidamente vistoriados, informar a empresa
que fez essas vistorias, o valor das mesmas, a sua validade e em que
cidade foram realizadas essas vistorias.
Requerimento 46/2014
Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro, Vereador do PSC, vem
até V. Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal,
solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura
que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações referentes à construção da UPA: Qual a situação da obra da UPA? Quais os
gastos da Secretaria Municipal? Quais os gastos da Secretaria Estadual? Quais os gastos da Secretaria Federal? Qual a empresa responsável até o momento?
Ver. Luiz Antônio de Almeida
Moção de Congratulação
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 Congratulações ao jornalista Ivo José Ciconha, da
Federação Nacional de Imprensa, pelos relevantes serviços prestados
ao Tiro de Guerra 04-024 pelo seu eficiente desempenho e esforço junto com o ex-comandante 1º Sargento Leandro Silva Peixoto da Costa
para a continuação do Tiro de Guerra em nossa cidade. O jornalista, a
pedido do ex-comandante elaborou a carta pedido o qual teve procedência. Publicado no São Lourenço Jornal em 08 de maio de 2011,
quando deu sua entrevista, comentando o motivo de sua colaboração
em relação ao Tiro de Guerra e a comunidade sãolourenciana.
Ver. Luiz Cláudio Siqueira (Presidente)
Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve, vem mui respeitosamente, com
base no Art. 108, do Regimento Interno solicitar de V.Ex.ª que seja
enviada uma Moção de Parabéns à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e em especial aos servidores: Rony Domingos Maciel e Tereza Francisca da Silva, pelo serviço de abordagem, que nos
meses de março e abril, retiraram e encaminharam às Clínicas de Re-

cuperação andarilhos e moradores de ruas, dando aos mesmos mais
dignidade e oportunidade de terem uma vida melhor.
Ver. Renato Bacha de Lorenzo
Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve, vem mui respeitosamente, com
base no Art. 108, do Regimento Interno solicitar de V.Ex.ª que seja
enviada uma Moção de Parabéns à Sr.ª Margarida Melo de Lorenzo,
pelos seus 90 anos de vida, comemorados no dia 20 de abril p.p.
Ver. Ricardo de Mattos
Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve, vem mui respeitosamente, com
base no Art. 108, do Regimento Interno solicitar de V.Ex.ª que seja enviada uma Moção de Parabéns ao Sr. Romero Antonio Albertini, Gerente de Trânsito e Transporte Público, pelo belo trabalho
que vem executanto à frente do SLTRANS, onde o mesmo está tendo a sensibilidade em atender as demandas sugeridas por esta Casa Legislativa.
Requerimento 42/2014
Ricardo de Mattos, Vereador do PMN, vem até V. Ex.ª, embasado
no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido
o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que
determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa
Legislativa a seguinte informação: Envio da cópia do contrato de concessão pública no serviço de transporte coletivo dentro do município com a Empresa de Ônibus Circular São Lourenço. JUSTIFICATIVA:
Tal solicitação é indispensável para que a Câmara Municipal de São
Lourenço, nos termos do que preceitua o Artigo 31 da Constituição
Federal, exerça sua função fiscalizadora quanto aos atos do nosso Poder Executivo. É nosso dever, também, sanar os questionamentos da
população referente ao assunto em tela e, portanto, a documentação requerida é a única forma de responder a essas indagações.
Requerimento 43/2014
Ricardo de Mattos, Vereador do PMN, vem até V. Ex.ª, embasado
no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido
o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que
determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa
Legislativa a seguinte informação: Envio da cópia do contrato de concessão pública no serviço de transporte coletivo dentro do município com a Empresa de Ônibus Circular São Lourenço. JUSTIFICATIVA:
Tal solicitação é indispensável para que a Câmara Municipal de São
Lourenço, nos termos do que preceitua o Artigo 31 da Constituição
Federal, exerça sua função fiscalizadora quanto aos atos do nosso Poder Executivo. É nosso dever, também, sanar os questionamentos da
população referente ao assunto em tela e, portanto, a documentação requerida é a única forma de responder a essas indagações.
Ver. Waldinei Alves Ferreira
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. Roberto de Paiva
Carnevalli, pelo seu falecimento ocorrido no dia 21 de abril p.p.
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 servidor público Mestre de Obras
- Sr. José Ramos Duarte, pelos relevantes serviços que vem prestando ao município, com o atendimento respeitoso e ágil nas necessidades de nossos munícipes.
Requerimento 44/2014
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, vem até V. Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após
ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa a seguinte informação: Há pretensão do Poder Público de reformar ou demolir o Portal de Entrada do Bairro Vale dos
Pinheiros?
JUSTIFICATIVA: Este Requerimento vem em função de que o referido Portal encontra-se em péssimo estado de conservação, servindo de moradia para andarilhos, bem como ponto para usuários de
drogas. Esta situação vem já de longa data, gerando muita insegurança aos moradores e transeuntes, em especial àqueles que fazem sua
caminhada nessa localidade.
Indicação 114/2014
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 proceda
a capina e a limpeza, urgente, em todas as ruas do Bairro Santa Mônica I, na área verde (ao lado da Associação de Moradores do Bairro), na praça e no campo do referido bairro. JUSTIFICATIVA: Assim como foram executados os referidos serviços no Bairro Santa Mônica
II, os moradores do Bairro Santa Mônica I também solicitam os serviços elencados acima.
Indicação 117/2014
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 reparos no calçamento na Rua Cassimiro de Abreu entre os
n.ºs 390 a 447.
Ver. William Rogério de Souza
Indicação 107/2014
William Rogério de Souza, Vereador do PV, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que
seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que
determine ao Setor Pertinente da Prefeitura providenciar a troca de 02
(duas) tampas de esgoto que estão quebradas na Rua Santo Elói, próximo ao n.º 60 - Bairro Federal (perto da empresa Itaipava), o que poderá causar um acidente, impedindo a acessibilidade.
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Mineiros que inspiram Campanha Nacional de

vacinação contra a gripe
Em todo o Brasil, está realizando, até o dia 9 de
maio, a Campanha de Vacinação Contra a Gripe. Podem ser vacinadas, gratuitamente, pessoas com 60
anos de idade ou mais; trabalhadores de saúde, das
unidades que fazem aten-

O Servidor Público, Coordenador Estadual de Musicalização e Trabalhos Artísticos Culturais do Sistema Prisional de Minas Gerais, José
Henrique Martins (Zeca), teve seu nomeescolhido pela
Secretaria de Estado de Defesa Social e pela Subsecretaria de Administração Prisional – SUAPI e Governo de
Minas Gerais, no quadro MINEIROS QUE INSPIRAM, uma
homenagem a todos os servidores estaduais, que além
de seus trabalhos diários, ainda procuram participar de
vários projetos em proldo desenvolvimento do Estado.
O Projeto “Cantando a Li-

berdade”, implantado em quase oitenta por cento das 145
Unidades Prisionais do Estado, teve o apoio e as mãosdo
servidor José Henrique Martins, que desde o ano de 2008,
leva o nome do Sistema Prisional Mineiro, com o conceituado e já famoso, Grupo Vozes da Cela, formado por presidiários do Presídio de São
Lourenço, onde por duas vezes já se apresentaram para o
ex Governador Antônio Anastasia, e também para o Presidente do Supremo Tribunal
Federal, Ministro Dr. Gilmar
Mendes, além de várias outras apresentações em cidades da região e pelo Estado.

Em 2012, criou o Encontro de Corais Penitenciários
do Sul de Minas, e hoje, um
novoprojeto da Superintendência de Atendimento ao
Preso - SAPE, procura levar
o evento a outras regiões do
Estado, criando o FESTIPRI –
Festival da Canção Prisional.
Um documentário sobre
“Mineiros que Inspiram”, será gravado dentro de alguns
dias pela TV Record, e aqui
em nossa cidade, o Servidor
José Henrique Martins, funcionário do quadro administrativo do Presídio de São
Lourenço, fará jus a tão respeitadahomenagem, participando da gravação.

dimento para a gripe; crianças na faixa etária de seis
meses a menores de 5 anos
de idade; gestantes; mulheres em até 45 dias no
pós-parto, portadores de
doenças crônicas.
Sábado, dia 26, será o dia
“D” da campanha. Nesse dia,

todas as unidades de Saúde
(Postos de Saúde e Policlínica) funcionarão das 8h às 17h,
exclusivamente para atendimento à vacinação.
Obs.: Levar um documento de identidade, cartão do
SUSe cartão de vacina dos
anos anteriores.
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PROF. ANDRÉ

Esportes

Projeto Viva Esporte e São Lourenço Country
Clube promovem torneio de basquete mirim
entre escolas de São Lourenço

Com o objetivo de promover o desenvolvimento do basquete em nossa cidade, o Projeto Viva Esporte e o São Lourenço Country Clube realizaram o torneio mirim de basquete entre alunos nascidos
a partir do ano 2.000.

Buscando a igualdade dos
participantes e respeitando
as diferenças existentes, todos foram premiados sem
distinção.
A comissão organizadora
agradece a participação e parabeniza as escolas Ismael

Homem morre após se
enforcar em São Lourenço

Junqueira de Souza e COC
pela disciplina e organização
de seus alunos durante a realização do evento.
O evento realizado faz parte do calendário esportivo
proposto pela secretaria de
esportes do clube.

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

000551 - JOSE CARLOS RIBEIRO, divorciado, maior, jardineiro, natural de São Lourenço-MG,
residência Rua Padre João Manoel, 316, São Lourenço-MG, filho de PEDRO RIBEIRO e BENEDITA GUEDES RIBEIRO; e DANIELE APARECIDA THOME, solteira, maior, do lar, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Padre João Manoel, 316, São Lourenço-MG, filha de DANIEL FERREIRA THOME e VERA LUCIA RODRIGUES THOME;
000553 - JOSÉ MARCIO DOS SANTOS, divorciado, maior, pedreiro, natural de Carmo de Minas-MG, residência Rua Antonio de Lorenzo, 115, São Lourenço-MG, filho de SILVINO ANTONIO DOS
SANTOS e ANTONIA DOS SANTOS; e MÉRCIA VALÉRIA CABRAL AIRES, divorciada, maior, do lar,
natural de Juazeiro do Norte-CE, residência Rua Antonio de Lorenzo, 115, São Lourenço-MG, filha de FRANCISCO CICERO CAMPOS AIRES e MARIA DO SOCORRO CABRAL AIRES;
000552 - PAULO RICARDO DE SOUZA MOREIRA, solteiro, maior, repositor, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Joaquim Cardoso, 176 - casa 02, São Lourenço-MG, filho de e ELIZABETE DE SOUZA MOREIRA; e EVELYN PEREIRA DA COSTA, divorciada, maior, caixa, natural de
Mauá-SP, residência Rua Joaquim Cardoso, 176 - casa 02, São Lourenço-MG, filha de GERALDO
TEIXEIRA DA COSTA e LEILA PEREIRA DA COSTA;

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Um homem de 71 anos morreu após se enforcar em uma
corda por volta das 15:30 hs
deste dia 21 de Abril em São
Lourenço. A tragédia aconteceu na Avenida Getúlio Vargas, altura do número 1100.
De acordo com a Polícia
Militar, o solicitante de 60
anos, pedreiro, relatou que
a vítima, um aposentado, havia pulado do 2º andar do

prédio onde morava amarrado por uma corda no pescoço. No local foi constatada a veracidade dos fatos,
sendo o lugar isolado e em
seguida acionada a equipe
do Corpo de Bombeiros.
A Perícia Técnica da Polícia
Civil também foi acionada,
comparecendo um investigador, um auxiliar de necropsia
e um médico-legista, que to-

mou a devidas providências,
sendo o corpo removido posteriormente pela Funerária
Santa Clara até o IML.
Segundo familiares, o motivo da vítima ter cometido
o suicídio foi o fato de se encontrar depressivo.As informações dão conta de que o
homem era bastante conhecido na cidade como Carnevalli lanterneiro.

Acesse nosso site e fique por
dentro de todas as novidades!
www.saolourencojornal.com.br

Prefeitura Municipal de São Lourenço

3º Aditamento ao Contrato nº 008/12. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Henrique Angelo Zanini Paim. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 16/04/2014.

COMARCA DE SÃO LOURENÇO – EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Oficial Substituto do Serviço Registral de Imóveis da Comarca de São Lourenço/MG, com base no parágrafo 4º, do Art. 26 da Lei nº. 9.514/97 vem intimar o Sr.
COSME DAMIÃO DE LIMA, inscrito no CPF nº. 935.381.466-91 e Sra. BEATRIZ DA
SILVA MOTA, inscrita no CPF nº 029.881.846-90, para satisfazerem, no prazo de
quinze dias, contados a partir da ultima publicação deste Edital, o pagamento da
dívida assumida a partir de 05/09/2011, com os acréscimos contratuais, o montante de R$ 29.866,30, acrescido de atualização monetária e juros de mora até a
data do efetivo pagamento, despesas de cobrança, e o(s) encargo(s) que vencer
(em) no prazo desta intimação, relativo ao Contrato Habitacional nº. 155551526280,
constante do R. 03, na matrícula 18.476 deste Cartório. O não cumprimento da referida obrigação garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em
favor da credora fiduciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CAIXA – Instituição Financeira sob forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, com
sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, lotes 3/4, em Brasília/DF, inscrita no CNPJ
nº. 00.360.305/0001-04. São Lourenço, 21 de fevereiro de 2014. O Oficial Substituto: Júlio César Círio Nogueira.

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

Otorrinolaringologia
--------

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

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

Psiquiatria

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

--------

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

Curso de Nutrição da
Faculdade São Lourenço

Com o aumento no número de obesos no país e há uma maior preocupação das pessoas em ter
uma alimentação saudável, então, a tendência é que se aumente a busca pelo nutricionista para
atuar na área preventiva. Diante disso, a Faculdade São Lourenço entende que os futuros profissionais de Nutrição precisam de uma instituição de ensino que compreenda o quanto nós somos
fundamentais para um mundo onde as pessoas têm cada vez menos tempo e cada vez mais chances de esquecerem o quanto é essencial cuidar da alimentação.
A Nutrição é a ciência que estuda a composição dos alimentos e as necessidades nutricionais
de cada indivíduo, com a finalidade de preservar a saúde humana. O nutricionista é o profissional
responsável pela manutenção e recuperação da qualidade de vida e da saúde do indivíduo, formando hábitos alimentares saudáveis.
O mercado de atuação do nutricionista vem crescendo a cada ano e nós, ganhamos cada vez
mais importância na promoção do bem-estar da saúde da população, pois atuamos nas mais diversas áreas, tais como: alimentação coletiva, alimentação escolar, alimentação do trabalhador,
em hospitais, ambulatórios, clínicas, bancos de leite humano, docência, indústrias de alimentos,
nos diferentes esportes e também no marketing nutricional.
A Faculdade São Lourenço, através da coordenação do curso de Nutrição, promove visitas técnicas para aprimorar o ensino mediante uma visão prática e real do universo do profissional e também Incentiva a produção de trabalhos científicos tanto que as alunas do curso de Nutrição Cleide Aparecida Gonçalves Magalhães, Isabel Cristina Mendes e Viviane Nogueira Messias , publicaram o artigo “Alterações decorrentes do envelhecimento” na revista digital EFDesportes.com (Buenos Aires - Argentina).
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DOM ZECA

Bebê da Semana

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Dicas de Maquiagem:
Sombra Dourada

João Paulo II

Sophia Pacelli La Terza, é a nossa Bebê da Semana. Nascida em 20 de janeiro de 2014, é filha de Thiciely Pacelli e
Fábio Eduardo La Terza (Diretor de Segurança do Presidio
de Baependi).

Felecimento

Neste dia 26, às 15:00 horas, a Paróquia de São Lourenço Mártir, estará recebendo as Reliquias do Bem Aventurado e Beato Papa João Paulo II, que neste domingo dia 27,
será canonizado pelo Papa Francisco.

Adoção

Causou-nos grande tristeza, o falecimento de
Edmundo Rodrigues da
Silva, ocorrido dia 16 último. Um grande amigo,
que vai deixar saudade
no coração daqueles com
quem conviveu. Que Deus
console cada coração de
seus familiares, em especial a sua esposa Hellé - Nice, seus filhos Edmea, Edmar, Edmilce, Edmara, Edson, Edma e Edmila. Que Deus lhe dê o
descanso eterno!!!

Aniversário

Gabriel Henrique, faturou o Campeonato
da Liga Sul Mineira de
Jiu Jitsu, “Copa Vale da
Eletrônica”, dia 13 último, na cidade de Santa Rita do Sapucaí. Gabriel, agradece a Diretoria da Mury, a equipe Ringue Brasil e ao
Professor Rogerinho.

Nosso grande amigo
Tuzé Póvoa, comemorando neste dia 26 de abril,
mais um aniversário. Receba nobre amigo, nossos votos de felicidades,
saúde e paz. Parabéns
sempre!!!

Televisão

No último dia 20, a Professora Margarida Mello de Lorenzo, reuniu-se com seus familiares e amigos, para comemorar seus 90 anos de vida. Desejamos a dama da educação, nossos votos de felicidades, e rogamos a Deus, que
lhe dê muita saúde e paz.

A atriz mirim e são lourenciana Ana Clara Cabral, em breve nas telas da televisão. Ana Clara, é aluna do Colégio Imaculado Coração de Maria, e está gravando em São Paulo,
sua participação na novela Chiquititas. Parabéns grande
menina. Sucessos para você!!!

Anuncie
aqui!!!
9983-1054
55

A volta da sombra
dourada na maquiagem está com tudo!
Podemos ver nos atuais looks de moda e
na make de várias famosas como Selena
Gomez,BellaThorne,
HibaAbouk e Catherine Zeta-Jones. A sombra dourada que antes aparecia apenas
nas pele das mulheres morenas e negras
agora aparece com força total em todos os tipos de pele
(apesar de realçar bem mais nas peles morenas) .
As sombras douradas aparecem com muito brilhoe o diferencial fica por conta da quantidade do produto aplicado em toda pálpebra móvel.
A sombra dourada deixa o glamorosoe cria naturalmente ponto de luz no olhar . A sombra dourada com brilho esteve também na maquiagem das modelos no New York
Fashion Week.
O dourado nos olhos está bem mais democrático e pode
ser usado tanto de dia quanto de noite. Basta não pesar a
mão quando for optar em uma make para o dia.

Esporte

Aniversário
Quero parabenizar a bem organizada Feira de Adoção de
Animais, realizada dia 19 último na Praça Brasil. Aproximadamente quarenta cães foram adotados, alguns até indo
residir em outro Estado. Valeu pelo trabalho minhas amigas Denise Lage e Dra. Sylvia Lage, e demais voluntários.

DÉBORA CENTI

3332-8484

As sombras douradas e com brilho são encontradas facilmente em três versões: compacta (prensada, que apresenta tonalidade mais fraca), em pó e pigmento (mais intensa). Para aplicar a sombra o ideal é que seja feito com
pincel específico para sombra. Você pode usar a sombra
dourada e no canto externo use um tom escuro para levantar o olhar esfumando bem.
A sombra dourada brilhante pode ainda ser aplicada na
pálpebra móvel e combinar com uma marcação em outras
cores no côncavo.Use tons de bege ou marrom. Se preferir algo mais clássico, para a noite, aposte no preto para
esfumar o côncavo e fazer o puxado.Caso deseje ainda realçar a sombra dourada aposte no delineador dourado para fazer o traço.
Arrase, chicosa!

Aniversário
Meu irmão Luiz
Antônio Martins,
residente na cidade do Rio de
Janeiro, comemorando neste dia
30, seu aniversário. Receba nosso abraço de felicidades!!!
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Prof. Pacheco na Faculdade Victor Hugo
(Escola da Ponte - Vila das Aves - Portugal)
Com um auditório repleto
de alunos do Curso de Pedagogia de várias Faculdades
da Região, além de interessados que vieram de São João
Del Rey, Itanhandu, Caxambu, Baependi, Itajubá, Pouso Alegre dentre outras cidades, aconteceu no último
dia 15 (3ª f) a Palestra “Educar na Diversidade” com o
Prof. Pacheco.
Este Português, Educador,
Fundador e Coordenador da
Escola da Ponte, emocionou
a plateia que de pé o aplaudiu após ter explicado por 60
minutos os princípios desta
Escola que é bem diferente
das tradicionais, pois nela
não há séries, turmas, anos,
manuais, testes e aulas.
Conforme Pacheco “ os alunos se agrupam de acordo
com os interesses comuns
para desenvolver projetos de
pesquisa e por isso não há
salas de aula. Há espaços
educativos, onde cada aluno procura pessoas, ferramentas e soluções, para testar seus conhecimentos e
conviver com os outros”.
Após a palestra os interessados permaneceram no
auditório para parabenizar o
Prof. Pacheco e agradecer pela oportunidade.
Este encontro foi possível
graças aos apoiadores: Star
One Produções Artísticas, Casa Girassol ( associação sem
fins lucrativos em São Lourenço que desenvolve atividades
democráticas e libertárias em
educação infantil), Faculdade Victor Hugo, MXP - Marketing Experience, Pousada

Le Sapê, Restaurante Ki Beleza, Mercadinho do Papel,
Colégio Laser Solar dos Lagos,

DCA Distribuidora, Maninho
Artesanatos, Saty Papelaria e
Link Comunicação Visual.
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Aqui seu dinheiro
rende muito mais!

Confira estas e muitas outras
ofertas em nossas lojas
OFERTAS VÁLIDAS DE 25 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2014, OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

5,

1,

39

39

3,

em Pó
98 Achocolatado
Classe A
UN Sachê 800g

4,

98 Cappuccino
Classe A

8,

UN 180g

de Pernil
99 Lingüiça
Congelada Seara
KG

UN

UN

Molho de
Tomate
Pomarola
Tradicional
Sache
340g

Café Bom Dia
Tradicional /
Extra Forte
500g

11,

Pilecco
68 Arroz
Tipo 1 - 5kg
UN

4,

em Calda
79 Pêssego
GB Extra

8,

UN Lata 425g

sem Osso
49 Pernil
Congelado Suinco kg
KG

16,

5,

5,

4,

Mole
98 Coxão
Cortado
KG

Congelada
99 Pizza
Pif Paf 460g
UN Sabores

da Asa
99 Coxinha
Congelada Seara
UN Pacote 1kg

Baby Soft
39 Amaciante
2 Litros
UN Fragrâncias

8,

99

4,

em Pó
29 Detergente
Surf - Sachê 1kg
UN Fragrâncias

1,

Líquido
19 Detergente
Limpol 500ml
UN Fragrâncias

11,

Papel Higiênico
Neve Folha Dupla
Neutro 30 Metro
UN
Leve 12 Pague 11

99

UN

Lâmpada
Fluorescente
FLC 3U
Branca 20W
110/220v

