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Assalto em casa lotérica
termina em tiroteio

As polícias Militar e Civil de São Lourenço, realizaram um trabalho em conjunto no finalzinho da tarde de hoje terça-feira (29/01). Eles perseguiram três elementos que tinham acabado de assaltar uma casa lotérica no bairro da Federal e fugiram sentido Bairro Barreiro. (pág 04)

Assalto

Acidente

Atropelamento
no pátio da Igreja
da Federal
Uma mulher foi atropelada na
tarde desta quarta-feira (30/01) no
pátio da Igreja Nossa Senhora de
Fátima no bairro da Federal. De acordo com algumas testemunhas no
local, quando a condutora tentou
frear para dar passagem a uma senhora, mas acabou confundindo o
freio com o acelerador. (pág 06)

André Brazolin é o
novo Secretário de
Esportes da cidade
de Caxambu
O “Anjo do Esporte”, André Brazolin, foi escolhido pelo prefeito
Jurandir, da cidade de Caxambu,
para assumir a Secretaria de Esportes do município. (pág 07)
Em uma brilhante atuação, o policial Civil “Dias” embrenhou- se no meio do mato e capturou um dos assaltantes

Organizadores do
Hospital intensifica preparativos para iniciar novo Carnaval visitam
serviço de Oncologia (pág 07) montagem na Ilha (pág 11)

Polícia Militar
prende mulher
com revólver
A Sala de operações da Polícia Militar recebeu na tarde desta terça-feira (29/01) uma denúncia... (pág 09)
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EDITORIAL Pare o mundo que
Você já sentiu como se
os eventos estivessem acontecendo em uma velocidade tão alta, de formas tão
desagradáveis e todos de
uma vez só, que a sensação é de impotência, como
se o mundo acelerasse e tudo desabasse em seus ombros de uma vez só?
A vontade que dá é a
de gritar: “Pare o mundo
que eu quero descer! Não
agüento tantos eventos e
problemas de uma vez só!
Dá pra mandar um de cada vez, ou está difícil?”
Pode até dar uma vontade imensa de ficar quietinho e deixar o furacão
passar, mas se comportar
como um avestruz nessas
horas é a pior opção!
Não vai ser o tempo quem
vai curar as situações e sim,
você, suas ações e pensamentos! O tempo vai apenas continuar seu rumo
mas se você estiver se comportando como um avestruz, nada vai se resolver
sozinho! Ao contrario! Se
não agir positivamente, as
coisas só tenderão a se complicar mais e mais!

Saiba que o grande responsável por nossa vontade de “empurrar as coisas com a barriga”, protelar as ações, nos fazer de
avestruz é o medo!
E o medo pode nos fazer imaginar as piores coisas!
Mas com medo ou sem
medo, as coisas continuarão acontecendo e exigindo sua ação, exigindo
que faça escolhas. E mesmo que você pense que
não pode fazer escolhas
quando sente medo, estará escolhendo! Estará inclusive, fazendo a pior escolha possível, que é a de
não fazer nada e deixar
que tudo se complique
mais ainda!
Na verdade, todos temos medo diante do inesperado! Mesmo os que
agem rapidamente diante de uma situação inesperada, têm medo também! A diferença dessas
pessoas para as que não
agem, é que elas não deixam que o medo impeça
suas atitudes e fazem opções o mais conscientes

MARIANA DUTRA
Coluna da Mari

eu quero descer!
que possam no momento! Elas não dão tanta atenção aos pensamentos dramáticos do medo e agem!
E na maioria das vezes, são
bem sucedidas! Isso, porque uma ação consciente
é sempre melhor do que
qualquer paralisação!
Parar nos deixa à mercê da vida e do externo!
Enquanto que na ação, somos os detentores do arbítrio!
“E se eu errar?” Esse é
o argumento de quem está sobre o domínio do medo! Se agir e errar, avalie,
conserte, peça ajuda, acerte o rumo depois! Não viver, não errar, não acertar é que é o maior erro
que podemos cometer!
Não espere estar totalmente seguro e sem medo para agir positivamente! Pois quanto mais pensar e observar seu medo,
mais ele continuará a ser
seu maior companheiro e
seu pior inimigo!
O medo é como um ator
muito ruim e inseguro que
necessita de sua atenção
constantemente para aplau-

di-lo e quanto mais atenção você der a ele, mais
ele exigirá sua atenção e
o fará prisioneiro de seu
palco! Saia do teatro! Deixe o medo falando sozinho e vá à luta!
Busque suas soluções,
aja! E se não souber como fazer, ou de que forma fazer o melhor, procure ajuda!Divida suas questões com quem confia! Você não tem que saber tudo e fazer tudo sozinho!
E certamente terá alguém
que deseja muito ajudá-lo! Basta que se abra!
O mundo e os eventos
estão rápidos demais? Veja isso então, como uma
oportunidade para grandes mudanças e essas mudanças podem ser negativas se bancar o avestruz,
mas certamente serão muito positivas se agir positivamente!
Não deixe a energia negativa do medo tomar conta de você!
Aja consciente de seu
momento agora e de seu
poder de ação e proteção!
Acredite, você os tem!

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

A um ausente

Rogai por nós, Mãe!

Tenho razão de sentir saudade,
tenho razão de te acusar.
Houve um pacto implícito que rompeste
e sem te despedires foste embora.
Detonaste o pacto.
Detonaste a vida geral, a comum aquiescência
de viver e explorar os rumos de obscuridade
sem prazo sem consulta sem provocação
até o limite das folhas caídas na hora de cair.

Todos os católicos, aprendemos, desde a mais tenra
idade, a oração da Ave Maria. Esta pequena e singular
oração tem a primeira parte tirada da Bíblia. São palavras do próprio Deus, saídas
dos lábios do Anjo Gabriel,
por Ele enviado à Maria: “Ave,
cheia de graça, o Senhor é
contigo” (Lc 1,28).
E a oração da Ave-Maria,
tem continuidade: “Bendita
és tu entre as mulheres e
bendito é o fruto do teu ventre” (Lc 1,42), exclamação
feita em alta voz por Isabel,
que ficou cheia do Espírito
Santo ao receber a visita de
Maria, que em seu ventre
trazia Jesus, o Filho de Deus!
Quantas e quantas vezes
repetimos a oração da Ave-Maria, sem nos lembrarmos
de que são palavras bíblicas
que compõe a primeira parte dessa bela oração dirigida a Mãe de Deus e nossa!
E a segunda parte? Qual o
nosso pedido, qual o nosso
desejo, qual a nossa súplica? Rogai por nós Mãe! Rogai por nós agora, nesse momento, nesse instante, nesse problema, nessa dor, nes-

Antecipaste a hora.
Teu ponteiro enlouqueceu, enlouquecendo nossas horas.
Que poderias ter feito de mais grave
do que o ato sem continuação, o ato em si,
o ato que não ousamos nem sabemos ousar
porque depois dele não há nada?
Tenho razão para sentir saudade de ti,
de nossa convivência em falas camaradas,
simples apertar de mãos, nem isso, voz
modulando sílabas conhecidas e banais
que eram sempre certeza e segurança.
Sim, tenho saudades.
Sim, acuso-te porque fizeste
o não previsto nas leis da amizade e da natureza
nem nos deixaste sequer o direito de indagar
porque o fizeste, porque te foste
Carlos Drummond de Andrade

se sofrimento...
Por quê? Porque somos
pecadores, fracos e impotentes diante da situação e, se
ela não roga por nós, não intercede por nós seus filhos,
o que será de nós?
Temos uma Mãe no Céu
que pede por nós, que suplica por nós junto ao seu
Filho, por isso, inúmeros problemas são solucionados,
dificuldades vencidas, sofrimentos evitados! Muitas vezes em meio às tempestades da vida, diante dos perigos, tropeços e quedas do
caminho recorremos à Maria gritando: “Nossa Senhora!”. Ela vem com seu carinho e amor maternal, nos
estende as mãos, nos anima e consola, protege e defende, nos tornado fortalecidos para prosseguir na caminhada!
Rogai por nós, ó Mãe! Rogai por nós agora, e, sobretudo na hora de nossa morte e que teus rogos alcancem para nós as graças de
que necessitamos para sermos fiéis e obedientes ao Teu
Filho, até o fim de nossas vidas. Amém.

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

Coisas da vida...
Dia desses li uma frase que me chamou bastante atenção: Não deixe sua felicidade depender daquilo que não depende de você. O autor
estava realmente inspirado e também me inspirou...
Grande parte das coisas da vida está em minhas mãos. De mim depende a minha alegria
ou tristeza, a minha satisfação e a minha frustração, conforme as pegadas em que piso, conforme as escolhas que
faço diariamente de como viver, como encarar
os fatos, como me portar diante das situações,
o que pensar, falar, sentir, como agir...
Mas, infelizmente, nem
todas as coisas podem
ser determinadas pelos
meus sonhos, meus projetos e meus ideais. É
preciso entender que o
outro não é obrigado a
viver como eu vivo, a

querer o que eu quero
para ele, a fazer como
eu o orientaria que fizesse.
O que cabe a nós, façamos da melhor maneira. A gente deve “dar
a vida” e lutar com todas as forças para mudar o que pode ser mudado. Entretanto, há fatores que independem
de nossa vontade, de
nosso desejo e de nossas intenções. É urgente compreendermos que
há coisas que fogem ao
nosso controle. Nestes
casos, restam apenas
as mais eficazes de todas as armas: oração e
aceitação.
Enfim, que nossa felicidade jamais se abale,
já que felicidade, mesmo
não sendo sempre completa, não deixa de ser
felicidade por isso. Sejamos felizes, apesar dos
contratempos, construindo a nossa história com
determinação e amor...

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

A Palavra de Deus
transforma tudo e todos

Vários reis, assim como
Josias, eram sábios, piedosos e tementes a Deus.
No tempo desse rei [Josias], seu povo foi trabalhar no templo e lá encontrou o Livro da Lei [a Bíblia Sagrada], que havia
sido esquecido e já não era
mais usado. Naquele tempo, os livros eram raros, e
a Aliança com o Senhor e
com as Sagradas Escrituras havia sido esquecida.
As pessoas nem sabiam de
sua existência.
O rei, ao tomar conhecimento do livro sagrado, arrepende-se por si e por seu
povo, porque percebeu que,
assim como eles, seus pais
e seus avós também não tinham conhecimento dele
[livro sagrado]. Então, o rei
convocou toda a assembléia
e todos leram, junto com
ele, a Palavra do Senhor.
Nesse momento, Josias cria
uma aliança com o Senhor,
cumprindo as Suas palavras
e toda a assembleia tam-

bém se propõe a também
cumpri-las.
A humanidade, hoje, vive desse jeito, embora haja muitos livros da Palavra
de Deus. Observe se na sua
casa e na casa de seus irmãos, vizinhos, a Palavra
de Deus é viva e ativa? Nós
temos a graça de ter conhecimento dela [Palavra], por
isso temos a obrigação de
divulgá-la, pois não foi à toa
que Deus nos preservou.
Apesar de não sermos melhores do que os outros, o
Senhor nos escolheu e por
isso temos a obrigação de
ser um outro rei Josias, que
se arrependeu de não ter,
por muito tempo, a Palavra
de Deus viva e ativa em sua
vida. Mas isso não é apenas uma questão de obrigação, mas também de sabedoria, porque o Livro da
Lei muda a nossa vida, nos
dá qualidade de vida e parâmetros para vivermos e
alcançarmos a felicidade.
Deus o abençoe!
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ENTREVISTA

Quando surgiu a Banda Dino? Qual sua formação
atual?
A Banda Dino nasceu em
junho de 2010, tudo começou quando eu estava organizando a Festa “Dinossauros”, eu tinha contratado
uma banda de alguns amigos, a Banda Eclipse que tocava Pink Floyd Cover, quando o vocalista deles, meu
amigo Leonésio, me ligou
avisando que não poderia
vir se apresentar na festa
por motivos diversos. Foi
quando eu tive a idéia de
reunir amigos e montamos
então, a Banda Dino, o sucesso foi tão grande que continuamos até hoje. No começo era formada por Bebeto, Alexandre Zunha, Gisele, Felipe Goiaba, Henrique e Eltinho. Agora nossa
nova formação ficou da seguinte forma: Vocal, eu, Felipe Goiaba, Gisele (vocal),
Alexandre Zunha (guitarra e
vocal), Bebeto Bortoni (baixo), Henrique na bateria, Ricardo Guerra (guitarra apoio)
e Marcel no teclado.
Quais os lugares que
vocês já se apresentaram?
Já nos apresentamos em
uma boate em Baependi, na
tradicional festa de Virgínia,
no clube de Conceição das
Pedras, Festas em Itajubá e,
é claro, praticamente em quase todas as casas noturnas e
restaurantes de São Lourenço que oferecem música ao
vivo para os clientes.

Qual o estilo musical
da Banda Dino?
Nosso repertório é baseado no Pop Rock dos anos
80. Tocamos, RPM, Blitz, Ultraje a Rigor, Biquini Cavadão, Kid Abelha, Rádio Taxi,
Yahoo, entre outras bandas
nacionais. Temos também
nosso repertório Internacional, tocamos Pink Floyd, U2,
Madona, Toto, George Michael, Van Halen e outros.
Qual o maior público que vocês já tocaram?
A primeira festa Dinossauros aconteceu no Country
Clube, naquele dia o público foi de aproximadamente
1500 pessoas, também no
Escondidinho, tocamos para uma média de 1000 pessoas e o último show da banda que aconteceu no Calçadão I, no último sábado (26/01),
estava bastante cheio também, o comentário seguinte foi de que há muitos anos
não se via o calçadão tão
cheio com a apresentação de
uma banda local. A Banda Dino agradece os comerciantes do calçadão, Sabor do
Brasil, Balcão da Roça, Unique Café, Pastel Paulista, Milk Shake, Devivo, Exclusivo
Wilson, Pedrinho, Banca do
Calçadão, e o nosso amigo
parceiro Beto Marta Rocha,
que correu atrás e contribuiu
muito para a organização do
evento, sem o apoio dos comerciantes não seria possível a realização do show.
É verdade que vocês
estãoquerendogravarumCD?
Sim, é verdade, a meta da
Banda Dino, neste ano de
2013, é gravar o seu primeiro CD com composições próprias e velhos sucessos do
Pop Rock dos anos 80.
Vocês só tocam Pop
Rock anos 80 por quê?
Porque vivemos naquela
época, certamente os anos
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Felipe Goiaba

Pe. Alex José Adão

Vocalista da Banda Dino

80 foi a melhor época do Pop
Rock em todo o mundo, também é uma forma de voltar
no tempo e reviver aquele
momento e o Brasil está em
falta de banda de rock. Além
do mais, várias bandas em
diversos gêneros estão regravando os sucesso do Pop
Rock anos 80.

que estava meio esquecido
pela mídia. O povo estava carente de música de qualidade, por isso a banda Dino toca estes sucessos que, aliás,
todas as gerações curtem
nossas músicas e é um orgulho poder representar todos
os grandes poetas e artistas
daquela época.

Qual a mensagem da
Banda Dino para os adolescentes?
A Banda Dino quer passar
para os adolescentes de hoje, os momentos maravilhosos que vivemos naquela época, com músicas, letras, arranjos, melodias das melhores bandas de Rock de todos
os tempos. Os anos 80 foram anos mágicos para o Pop
Rock. Tivemos a honra de curtir nossa adolescência ouvindo Renato Russo, Cazuza, Herbert Viana, Roger, Léo Jayme e vários outros.

Os componentes da
banda Dino, além de se apresentar nos palcos tem outra
profissão?
Sim, com certeza viver só
da música hoje é muito difícil. Nosso guitarrista e vocal
Alexandre Zunha tem seu estúdio de gravações e dá aulas de música, Henrique, nosso baterista trabalha em uma
empresa de reservas de hotéis. Marcel, tecladista, trabalha com artesanato. Ricardo Guerra, guitarrista apoio
e é professor. Bebeto Bortoni, baixista, tem seu estúdio
de gravações e suas criações
de cavalo. Gisele, vocalista,
trabalha no Hospital e eu, Felipe Goiaba, sou radialista da
Alternativa FM-107.9, locutor do programa O Bicho da
Goiaba e trabalho ainda na
Romanelli Alimentos.

A banda Dino tem
apoio de algum órgão publico ou de empresários do
ramo de shows e eventos?
Infelizmente não temos
apoio nenhum dos órgãos
públicos. No final do ano passado as empresas Kadu eventos e movimento artístico
contrataram a banda para fazer o show do reveillon. Foi
um grande show, esperamos
neste ano de 2013 mais apoio
dessas empresas para que
possamos mostrar nosso trabalho em toda a região.
A banda Dino esta
sendo muito elogiada pelo
público e também pelos críticos. Qual o segredo desse
sucesso?
Sim graças a Deus, todos
então elogiando muito as
nossas apresentações, o segredo é que todos integrantes da banda levam a sério
o trabalho, amam o que estão fazendo e ao mesmo tempo, resgatando o pop rock

Considerações Finais:
Eu queria agradecer todos
os amigos que sempre nos
apóiam. Nossa família que
dá uma grande força. Os nossos seguidores e fãs que sempre acompanham a banda
para onde ela vai. Agradecemos também aos empresários que acreditam no nosso
trabalho, não posso esquecer-me da Marmoraria São
Lourenço que apóia sempre
a gente, meu amigo André e
a todos de São Lourenço e
região. Quem quiser contratar a Banda Dino, é só entrar
em contato pelos telefones:
(35) 9125-9532/ (35) 88242913/ ou (35) 8803-4252, ou
acesse nossa página no facebook: Banda Dino.

Escolas municipais de São Lourenço adotam
Sistema de Ensino Aprende Brasil

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

EXPEDIENTE

Os alunos da Educação Infantil das escolas da rede pública
de São Lourenço (MG) terão
uma grande novidade quando
retornarem às aulas. A partir
deste ano, o município passa a
utilizar todo o conteúdo pedagógico do Sistema de Ensino
Aprende Brasil, da Editora Positivo, composto pelo Material
Didático Integrado e as ferramentas digitais personalizadas
do Portal Aprende Brasil. Além
disso, os professores receberão
ainda capacitação periódica, em

cursos ministrados por profissionais da editora.
Para que os professores estejam plenamente adaptados
ao novo sistema já no próximo dia 4 de fevereiro, quando inicia o período letivo de
2013, a Editora Positivo, em
parceria com o município, tem
realizado cursos demonstrativos sobre o uso das ferramentas do Aprende Brasil. O mais
recente aconteceu na segunda-feira (28) e reuniu os docentes dos níveis G1 ao G5.

O Sistema de Ensino Aprende Brasil é referência em todo o País, presente em mais
de 200 municípios e 2.800 escolas públicas, aliando orientações pedagógicas, monitoramento da qualidade do ensino, materiais didáticos integrados e ferramentas multimídias do Portal Aprende Brasil.
Em São Lourenço, cerca de 960
alunos de 11 escolas serão beneficiados pelo convênio firmado em dezembro passado.
Personalizado para cada mu-

nicípio, o Portal Aprende Brasil permite que Secretaria de
Educação e escolas interajam
usando a internet em ambientes de aprendizagem. Entre as
ferramentas oferecidas pelo portal, estão atividades interativas,
recursos multimídia, obras literárias, enciclopédias, dicionários virtuais, simuladores, reportagens, conteúdos curriculares, ferramentas inteligentes
de busca, sugestões de atividades para a sala de aula, dentre
vários outros conteúdos.

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo, Departamento administrativo: Flávio
Augusto de Paula Dutra, Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra, Assessor Jurídico: Leandro Scatolino de Souza.
Colaboradores: Vera M. Gannam de Castro, Hilda Pinelli, Simone Gannam L. Ribeiro, Izidoro Sant`Angelo Filho, Frei Felipe Gabriel Alves,
Heloísa M. D. de Almeida, Filipe Nacle Gannam, Pedro Jorge de Oliveira Netto, Mariana Dutra, José Celso Garcia, Prof. André, Beto Bacha,
Dom Zeca, Mario Henrique Poli de Oliveira.
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Paróquia
em Ação
alexajoseadao@hotmail.com

Santa Maria, seria Deus
omisso ou homicida?
Quando vejo um acontecimento triste como o da cidade de Santa Maria-RS, com
tantas vitimas jovens, logo
me vem à mente duas questões: primeiro sinto forte minha incapacidade e minha
inutilidade diante da morte,
pois me lembro de tantos jovens que conheci e que morreram prematuramente, seja de morte violenta, doenças ou acidentes. Lembro-me
também que muitas pessoas consolam umas às outras
dizendo que “isso é vontade
de Deus” ou que “foi Deus
que quis assim”. Mas como
entender que Deus queira
uma tristeza assim se a própria Bíblia diz em várias passagens que Deus é “mais bom”
do que nós? Seria Deus um
mentiroso? Ou seria sádico
(quem gosta de ver os outros sofrerem)?
Para mim é até mesmo difícil de entender quando dizemos que “Deus chamou tal
pessoa”, quando ela morre.
Se alguém me disser que a
morte é um chamado de Deuspara uma vida melhor e que
Ele não tem a intenção de
matar ninguém, mas que deixa morrer porque acha que
a vida eterna que é boa, eu
concluiria que Deus seria um
tipo de homicida culposo
(aquele que não tem inten-

ção de matar) ou um omisso que nega prestar socorro
a quem precisa. Então Deus
seria um criminoso, justo neste ano em que o Papa vem
ao Brasil para se encontrar
com os jovens na Jornada
Mundiale que a Campanha
da Fraternidade será sobre
os jovens.
Prefiro acreditar no Deus
que Jesus me mostrou. Como no caso de Jesus, também em Santa Maria Deus
foi traído, mas quem traiu
Deus não foram os jovens
que estavam se divertindo.
Quem traiu Deus foi quem
não se preocupou em cuidar da segurança do local,
foi quem não teve o cuidado necessário com as vidas
que estariam ali. Assim foi
com Jesus, assim foi com tantos jovens falecidos: morrem vitimas de Anás e Caifás (de ontem e de hoje),
que preocupam mais com o
seu status do que com o cuidado dos irmãos; morrem
vítimas da omissão de Pilatos (de ontem e de hoje),
que lava as mãos quando vê
que alguém inocente pode
morrer e não faz nada; morrem vitimas da traição de Judas (de ontem e de hoje),
que se preocupa mais com
o lucro do que com a vida
do irmão.

Retiro de Jovem no Carnaval - Shekinah Folia

Jovem, viva um carnaval diferente! Venha participar do
I Retiro de Carnaval de São Lourenço. Muita descontração, louvor, Cristoteca, vigília, sacramentos, dinâmicas
etc. Um verdadeiro Carnaval com Cristo.
De 08 a 12 de fevereiro, na Comunidade Palavra de Deus.
Realização: RCC e Padre Alex
Apoio: Paróquias São Pedro e São Paulo, Santíssima
Trindade e São Lourenço Mártir
Inscrições nas secretarias das paróquias.
AJUDE-NOS, DOANDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, NAS SECRETARIAS DAS PARÓQUIAS
OU NOS GRUPOS DE ORAÇÃO!

CLASSIFICADOS
OPORTUNIDADE DE EMPREGO. VAGA PARA VENDEDORA
EM LOJA. INTERESSADAS DEIXAR CURRICULO NO SHOPING
ANTÔNIO DUTRA - LOJA 10
ALUGA-SE LOJA NO ANTÔNIO DUTRA SHOPPING. 1º PISO
COM VISTA PARA RUA. TRATAR PELO TELEFONE: 35-8816-8645
NEGOCIO DE OCASIÃO! VENDE-SE UMA CASA COM TERRENO DE 400 M2 (10X40) COM 02 QUARTOS, SALA, COZINHA E BANHEIRO, SENDO UM SOBRADINHO. TRATAR
DIRETAMENTE COM PROPRIETÁRIO, TEL: (35) 3331-2123

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,
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Assalto em casa lotérica termina
em tiroteio no bairro Barreiro
As polícias Militar e Civil
de São Lourenço, realizaram
um trabalho em conjunto no
finalzinho da tarde de hoje
terça-feira (29/01). Eles perseguiram três elementos que
tinham acabado de assaltar
uma casa lotérica no bairro
da Federal e fugiram sentido Bairro Barreiro.
Os assaltantes atiraram na
direção dos policiais civis,
que também revidaram. Testemunhas contam que foram
mais de quinze tiros. Em uma
brilhante atuação, o Policial
Civil “Dias”, conseguiu capturar um dos elementos que
estava escondido meio ao
matagal, próximo à passarela que liga o bairro Federal
ao Barreiro.
Os outros dois, pularam no
Rio Verde e saíram nadando. Os militares e os policiais
civis também se embrenharam no mato na tentativa de
capturar os outros dois assaltantes, sem êxito.

Assaltante de lotérica se
entregou à Polícia em Pouso Alegre- MG
O segundo assaltante da
Lotérica Federal, no bairro
Nossa senhora de Fátima, se
entregou nesta quinta-feira
(31/01) na cidade de Pouso
Alegre. Trata- se de Rafael

Assalto

Braga de Jesus, 22 anos. Ele
é natural de Belo Horizonte.
Logo que foram comunicados, uma equipe da 3° D.R.P.C
- São Lourenço, sob o comando do Delegado Dr. Marcel Junqueira, composta pelos policiais, Edson, Sérgio Jr. , Dias e
Fábio, foram até Pouso Alegre para buscar o assaltante.
A viatura da Polícia Civil re-

Cachoeira de lama invade
casa na Rua Luiz Lobo
Sujeira

tornou com o preso por volta das 18h30min de hoje. Ele
foi conduzido ao Presídio de
São Lourenço e amanhã pela manhã será ouvido oficialmente pelo delegado.
Assim que chegou na 3°
D.R.P.C, o assaltante falou
com a nossa reportagem e
disse que perdeu o dinheiro
e o revólver quando pulou

Menores são
apreendidos
A Polícia Militar apreendeu
dois menores na tarde desta segunda-feira (28/01), na
Rua Frei Santa Rita Durão no
Bairro carioca. Segundo os
militares, os menores estavam comercializando entorpecentes no local.
Com eles foram apreendi-

Apreensão
Uma cachoeira de lama invadiu uma casa na Rua Luiz Lobo
no Bairro Nossa Senhora de Lourdes durante uma chuva que caiu
na cidade na noite desta terça-feira (29/01). Nossa reportagem
esteve no local e acompanhou
o finalzinho da limpeza, após o
lamaçal ter tomado conta dos
vários cômodos da residência habitada por quatro pessoas.
De acordo com os moradores, tal situação jamais havia
acontecido. Pâmela Alves, moradora da casa, nos disse que
tinha acabado de chegar da missa, quando de repente, tudo
aconteceu. “O problema está
em uma obra vizinha que estão
fazendo aqui atrás, lá tinha uma
casa que desmoronou recentemente e agora estão fazendo
uma obra para reerguê-la, eles
acabaram fechando a servidão,
a passagem da água que agora
não tem para onde correr acaba invadindo a minha casa”, dis-

se Pâmela.
Ainda de acordo com os moradores da casa, o Corpo de Bombeiros esteve no local e ajudou
na retirada da lama, a Defesa
Civil também se fez representar através de seu coordenador
Dr. Rogério Melo, que tomou conhecimento da situação e disse não poder fazer nada no momento por se tratar de horário
noturno e que voltaria no dia
seguinte em horário oportuno.
Pâmela também nos relatou
que perdeu vários objetos com
a invasão da lama. “Roupas de
cama ficaram encharcadas, aparelhos eletrônicos também nadaram na lama. Um notebook,
um computador, um vídeo game, a estante novinha, o colchão,
móveis e outros objetos ficaram
danificados”, completou.
O recém-eleito vereador Fabrício da Associação estava presente no local prestando apoio
à família.

no Rio Verde. A lotérica ainda não informou o valor levado pelos assaltantes, mas
informações extra-oficiais falam em algo em torno de R$
3.000,00 (três mil reais).
Testemunhas chegaram a
afirmar que eram três assaltantes. Os dois presos dizem que o terceiro assaltante não existe.

dos R$238,00 em dinheiro e
14 papelotes contendo uma
substância branca semelhante à cocaína. O Comissariado de Menores foi chamado
e acompanhou o caso. Os
menores foram conduzidos
para a delegacia e liberados
logo em seguida.

DR. WALTER RODRIGUES JR.

Dr. e Mestre em Implantodontia

Cárie na infância

Também conhecida como
cárie de mamadeira, a cárie
em bebês constitui um grave problema, que pode destruir os dentes de seu bebê
— mas o problema pode ser
evitado.
Qual a Causa da doença
Cárie na Infância?
• Deixar seu bebê dormir
com uma mamadeira pode
ser uma causa. Quando seu
bebê está dormindo, os líquidos que têm açúcar permanecem em volta dos dentes e podem causar cárie. Até
mesmo o leite materno e o
de fórmulas contém açúcar.
• Amamentação prolongada na mãe ou permitir que
seu bebê adormeça enquanto se alimenta e mesmo permitir que sua criança fique
o tempo todo com a mamadeira, são outras causas.
Coloque Sua Criança na Cama Sem uma Mamadeira...
Sua criança pode adormecer sem uma mamadeira! Siga cinco dicas para tentar:
• Deixe sua criança levar
uma manta, ursinho, boneca, ou brinquedo favorito de
“segurança” para a cama.
• Cante ou toque uma música tranqüila baixinho.
• Segure ou balance sua
criança.
• Faça uma massagem nas
costas da sua criança para
ajudá-la a relaxar.
• Leia ou conte uma história para a sua criança.
Quais são os efeitos da Cárie na infância?
• Perda de dentes;
• Problemas de fala (Nos
casos mais graves, os dentes de leite anteriores dos
bebês podem ser acometidos pela cárie dentária, podem perder quase toda a co-

roa dental, e isso poderia
prejudicar a fala da criança,
uma vez que nessa fase ela
está aprendendo essa função, e alguns fonemas são
realizados com o auxílio desses dentes);
• Dentes permanentes tortos;
• Dor muito forte;
• Baixa auto-estima;
• Cárie.
Seis Modos Que Você pode Evitar Cárie na infância!
• Habitue-se a colocar seu
bebê na cama sem uma mamadeira.
• Nunca coloque seu bebê na cama com uma mamadeira contendo na fórmula,
leite, suco, água com açúcar
ou refrigerante. Se seu bebê
precisar tomar uma mamadeira para adormecer, encha-a com água.
• Não permita que sua criança fique o tempo todo com
a mamadeira.
• Limpe a gengiva e os dentes da sua criança depois de
qualquer alimentação com
um pequeno pano úmido e
macio, com um pedaço de
gaze, ou com uma escova para bebês. Com crianças mais
velhas, use uma escova dental com cerdas macias para
escovar seus dentes.
• Comece a ensinar sua
criança a usar um copo já com
nove meses de idade. Troque a mamadeira do seu bebê por um copo de treinamento já na idade de 1 ano.
• Pergunte ao seu médico
ou dentista para ter certeza
que sua criança está recebendo a quantidade diária
correta de flúor.
A saúde e o sorriso brilhante dos dentes do seu filho dependem de você!

saúde
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Atropelamento no pátio da Igreja da Federal
Uma mulher foi atropelada na tarde desta quarta-feira (30/01) no pátio da Igreja Nossa Senhora de Fátima
no bairro da Federal. De acordo com algumas testemunhas no local, o Ford Fiesta,
placa HES- 7825/ São Lourenço, entrava no pátio da
igreja, quando a condutora
tentou frear para dar passagem a uma senhora, mas acabou confundindo o freio com
o acelerador. O carro então
atropelou a pedestre e foi
parar em um canteiro existente no pátio.
Rapidamente o Corpo de
Bombeiros chegou ao local
e conduziu a vítima com vários ferimentos para o Pronto Socorro do Hospital. A condutora do Ford Fiesta estava bastante nervosa. O marido dela falou com a nossa
reportagem: “Minha esposa
saiu bem de casa, ela pegou
o carro e disse que viria para a missa, depois recebi o
telefonema avisando o que

Giro Esportivo

Acidente

CREDIREAL FC

tinha acontecido aqui”, disse ele. A Polícia Militar tam-

bém compareceu no local para tomar as providências de

praxe. A mulher que foi atropelada passa bem.

Cemig acata decisão da Aneel e reduz tarifas residenciais em 18,14%
A Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) aprovou a redução da conta de energia elétrica
para todos os consumidores de
energia do país. A partir da Resolução Homologatória 1.422, a Aneel publicou as novas tarifas para
as empresas de distribuição de
energia elétrica. A maioria delas,
ou 55 das 63 companhias, teve
uma redução entre 18 e 19% na
tarifa de consumo residencial, incluindo a Companhia Energética
de Minas Gerais (Cemig), cuja redução foi de 18,14%. Esse percentual é muito próximo da redução
para os consumidores residenciais
de outras empresas, como os da

BETO BACHA

paulista Eletropaulo (-18,25%), da
paranaense Copel (-18,12%), da
fluminense Light (-18,10%) e da
CPFL Paulista (-18,07%).
Na média geral, o impacto do
reajuste para os consumidores da
Cemig, incluindo os consumidores
livres, cativos de média e alta tensão, como indústrias e setor de serviços, foi uma redução de aproximadamente 22%.
Essa mudança na tarifa corresponde a uma revisão tarifária extraordinária promovida pelo órgão regulador nas empresas de
distribuição. As revisões extraordinárias ocorrem quando há mudanças significativas nos custos

dos componentes tarifários, para mais ou para menos e que precisam ser repassados para os consumidores. A nova tarifa ficará em
vigor até o próximo dia 7 de abril,
quando a Cemig passará por uma
revisão tarifária ordinária, igualmente prevista no contrato de
concessão, e novas tarifas serão
publicadas.
Percepção da redução na fatura
O consumidor vai perceber a
variação decorrente da revisão tarifária extraordinária na fatura em
março próximo. Isso acontece porque as datas de leituras das contas de energia são distribuídas ao

longo do mês, de forma que, em
fevereiro, os consumidores pagarão a parcela do consumo ocorrido antes de 24 de janeiro, com
a tarifa antiga, e a outra parte do
consumo, posterior à mesma data, com a tarifa nova.
Por exemplo, o consumidor cuja
leitura for realizada em 8 de fevereiro próximo, terá, em fevereiro,
metade de sua energia (equivalente a 15 dias de consumo, de
9/1 a 23/1) faturada pela tarifa anterior e a outra metade (equivalente ao mesmo período de tempo, de 24/1 a 7/2), pela tarifa agora publicada. A partir de março,
todos os consumidores receberão
as contas com as novas tarifas.
Consumidores de baixa renda
Os consumidores classificados
como baixa renda são clientes beneficiados por um subsídio, pagando valor inferior ao custo da
energia consumida. Até 30 kWh
mensais, o benefício resulta num
desconto aproximado de 65%. Para o consumo entre 31 e 100 kWh,
40%, e para a faixa de 101 a 220
kWh é de 10%. A redução das tarifas dos consumidores de baixa
renda pela revisão extraordinária é a mesma do residencial pleno, ou seja, 18,14% em relação à
tarifa anterior.
Impostos na fatura
Conforme determina a Constituição Federal, a Cemig é obrigada a realizar a cobrança de tributos diretamente na conta do consumidor e repassá-los às autoridades competentes. Os tributos
federais de PIS/Pasep e Cofins foram mantidos na tarifa. Também
permanece o ICMS, um tributo
estadual, que é cobrado diretamente na fatura do consumidor
e repassado integralmente ao Governo do Estado. No caso de Minas Gerais, os consumidores residenciais com consumo inferior
a 90 kWh/mês são isentos desse
tributo.
Revisão tarifária de abril de 2013
A nova tarifa permanecerá em
vigor até 7 de abril deste ano.
No dia 8 de abril, quando a Cemig passará por revisão tarifária
ordinária, igualmente prevista no
contrato de concessão, novas tarifas serão publicadas. Na revisão tarifária de abril deste ano,
os custos gerenciáveis da concessionária, compostos pelos custos operacionais, remuneração
dos investimentos na rede elétrica e demais custos essenciais
à adequada prestação do serviço, considerando novos critérios
de eficiência e justa remuneração dos investimentos, serão revistos. Além disso, custos não gerenciáveis serão recalculados para a cobertura dos próximos 12
meses, seguindo as regras de reajuste e revisão em vigor.
Fonte: Agência Minas

Bons tempos. Este timaço era formado com jogadores
do falecido Banco Credireal, com Adauto e Naná na comissão técnica, ganhamos vários canecos (de chope). Um time capaz de bater o Sacramento FC e o Sete Hora em pleno campo do Le Sapê. Uma recordação dos amigos: Fernando Bradesco, Marco Beleza (filho do Altamiro), Silvinho
do Bar, Beto Bacha na criação, Cristiano (esse o melhorzinho) e Claudinho Caqui da Padaria. Agachados estão: Rodrigo Tuím, Carlos Otávio (corria muito), Ronely Colosso
(popular cuzido) bioquímico em São Paulo, Magno (Nabinho) e o Hélio (Sergio Reis), os garotos são o Thiago Bacha
e o Rafael filho do Carlos.

FALANDO EM TIMAÇO
Time do Esporte Clube São Lourenço do ano de 1967. Reparem que o campo estava lotado e no detalhe com arquibancada. São eles os “feras do gramado”: Sr. Fernando (Presidente), o goleiro Deco, Élcio, Flávio, Guaraci, Rodrigues,
Nardo (jogava com classe), João Turco (treinador) e Vicente (Diretoria). Agachados: Sílvio, Dito Ernesto Matias (craque), Lambari, Neném, Pilé e o Botafoguense Lulu(Massagista),
figura pra lá de carimbada.

www.saolourencojornal.com.br

cidades

DOMINGO, 03 DE FEVEREIRO DE 2013

Casas noturnas de São Lourenço estão regularizadas
Após a tragédia ocorrida
na Boate Kiss, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, autoridades não só do Brasil, como também em várias outras regiões do mundo estão
verificando as várias “baladas” existentes.
Em São Lourenço, todas as
casas noturnas estão dentro
dos padrões exigidos. Sobre
o assunto, a ASSCOM (Assessoria de Comunicação da Prefeitura), emitiu uma nota no
início desta semana, veja a
seguir:
“Todas as casas noturnas de
São Lourenço estão com a documentação em dia e aptas para funcionamento, com as devidas aprovações da prefeitura e do Corpo de Bombeiros,
segundo informação do Diretor de Fiscalização e Regulação
Urbana do Município, Paulo
Fernando de Oliveira Dias.
De acordo com o diretor,

para que uma casa de show
possa funcionar, precisa ter
uma relação de documentos
em ordem. O primeiro passo é apresentar o documento de constituição legal da
empresa e o projeto arquitetônico aprovado com Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART), concedido pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA).
Com isso o proprietário consegue o “habite-se” da prefeitura, atestando que o estabelecimento está de acordo com o Código de Obras
do Município.
Para obter o alvará de funcionamento da prefeitura, o
proprietário precisa ainda
apresentar o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
(AVCB). Esse laudo só é dado depois da apresentação
e aprovação de projeto de
prevenção de incêndio e con-

Segurança

O “Anjo do Esporte”, André Brazolin, foi escolhido
pelo prefeito Jurandir, da cidade de Caxambu, para assumir a Secretaria de Esportes do município.
Como já é de seu estilo, Brazolin arregaçou as mangas e,
mesmo antes de tomar pos-

se do cargo oficialmente, já
começou a trabalhar pelo esporte daquela cidade.
Nesta quarta-feira (23/01)
estiveram reunidos em Belo Horizonte o prefeito de Caxambu, Jurandir, seu Secretário de Administração Dr.
Sérgio, o Secretário de Es-

RICARDO MENDES
Análise

rmchristiani@yahoo.com.br

O histórico orgulho
de São Lourenço

trole de pânico, assinado por
técnico credenciado junto ao
Corpo de Bombeiros.
O Diretor de Fiscalização
afirmou que as casas de shows da cidade estão com toda essa documentação em
dia. Segundo ele, os eventos
realizados em espaço públi-

co também só são autorizados depois de terem os projetos e vistorias aprovados
pelo Corpo de Bombeiros,
que acompanha o passo a
passo da montagem e mantém viaturas de plantão durante a realização”, encerrou
o comunicado.

André Brazolin é o novo Secretário de
Esportes da cidade de Caxambu
Esporte
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portes do Estado de Minas
Gerais Eros Biondini e André
Brazolin, para tratar sobre a
liberação de recursos do Estado para aquela cidade.
Amigo de André Brazolin,
Eros Biondini disse ao prefeito de Caxambu, que ficou muito contente com a contratação do “Anjo do Esporte” para comandar a Secretaria de
Esportes de Caxambu.
“Estou muito feliz por ter
o André Brazolin à frente do
esporte em Caxambu, ele além
de ser um ícone do Basquete brasileiro, é um excelente
amigo, ótima pessoa e ser humano fantástico. Fico honrado em ter o Brazolin à frente de uma secretaria municipal aqui em nosso Estado de

Minas, parabéns pela ótima
escolha prefeito Jurandir, Brazolin terá uma ligação direta
com a Secretaria de Estado”,
disse Eros Biondini.
Durante a reunião, Brazolin
conseguiu com o Secretário
Estadual, material esportivo
para atletas da cidade. Brazolin falou também sobre um
projeto que pretende iniciar
em Caxambu para tirar os jovens das drogas e pediu apoio
ao Secretário Estadual.

A decadência retórica com
audaciosos burros comentários, a irresponsabilidade subseqüente dessa clara decadência aos métodos pedagógicos, o mau gosto literário
e a servidão política, são decadências irremediáveis e a
eloqüência afunda-se com a
cidade.
Políticos barulhentos, excitados e esquisitos são incompreensíveis, ou “tudo está de cabeça para baixo, revelando as suas vergonhas
e ridículos”, como escreveu
Otto Maria Carpeaux.
A sociedade e a juventude principalmente, com a deturpação das regras gramaticais e redacionais, são conduzidas a um patamar cultural de ínfimos vermes, com
o único objetivo em propiciar a respectiva dominação
pelo estado.
Precariedade cognitiva é algo muito sério. No entanto,
impotente para reagir, o ganancioso povo, que agrava-se ao mais baixo nível e de
índole humilhante, adquirindo conceitos perniciosos que
fatalmente são transferidos
às suas proles, transformam
o ambiente da vida idêntico
ao hospital destinado ao tratamento de psicopatas.
O histórico orgulho de São
Lourenço, as suas “Águas Milagrosas”, uma cidade inte-

riorana pacata com um povo acolhedor e fraterno, um
ar puro e tranqüilidade, belas paisagens, caindo agora,
por terra a cada dia, é preciso esclarecer que a catástrofe não é um ato de injustiça divina.
A tradição de nosso município agoniza pela ferocidade dos homens obscuros, furiosos, angustiados e passivos. O fanatismo por desejos contaminados, a incultura, o tumulto e a ingenuidade disfarçada, mais a súcia
de malandros aglomerados
em todo corpo social, faz com
que nossa Estância Hidromineral padeça em agonia.
Para a manutenção da integridade do nosso território, não haveria tanto perigo, se não houvesse também
o inimigo de dentro.O caminho da separação progressiva é o desleixo com o conhecimento.
Em primeiro lugar uma cidade turística e em segundo
lugar uma cidade escolar. Enquanto isso as novas gerações continuam desconhecendo o pudor e o arrependimento. Egoísmo e ambição
do poder é o lema, a lealdade uma lenda, estando sempre dispostos e fortes a trair
amigos e inimigos.
Quem será ou quais serão
os coveiros de São Lourenço?

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Prefeitura Municipal de São Lourenço

SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS (Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores alterações).

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

- Pretendem se casar:

000181 - LEANDRO SANTANA ROCHA, solteiro, maior, VENDEDOR, natural de CANAVIEIRAS-BA,
residência RUA LÍVIO BACCI, 25, São Lourenço-MG, filho de NALVINHO SILVA ROCHA e JOSÉLIA
MARIA DE SANTANA ROCHA; e SAMIRA SILVA DE ARAUJO, solteira, maior, ATENDENTE, natural de
INHAMBUPE-BA, residência RUA LIVIO BACCI, 25, São Lourenço-MG, filha de LOURISMAL GOMES
DE ARAUJO e CLEONILDE DE SOUZA SILVA;
000182 - ROGÉRIO RAIMUNDO DE FARIA, divorciado, maior, aposentado, natural de Caxambu-MG, residência Rua Casimiro de Abrey, 560, São Lourenço-MG, filho de JOÃO CARDOSO DE FARIA e MARIA DO CARMO DE FARIA; e RENÊ ARAUJO DI LORENZO, divorciada, maior, atendente
comercial, natural de Itanhandu-MG, residência Rua Casimiro de Abreu, 560, São Lourenço-MG,
filha de AGOSTINHO DI LORENZO e CELENCINA ARAUJO DI LORENZO;
000183 - ALEX BRAGA CAMPOS, solteiro, maior, PROGRAMADOR, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA PROFESSORA MARIA BUENO DE MIRANDA, 80, São Lourenço-MG, filho de
EDILBERTO FRANCISCO DE CAMPOS e HILDETE MARIA BRAGA CAMPOS; e THATIANA DE OLIVEIRA BRITO, solteira, maior, COMERCIANTE, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência AV. ANTONIO JUNQUEIRA DE SOUZA, 281, São Lourenço-MG, filha de JOÃO CARLOS DE BRITO e ORDALIA
RAMOS DE OLIVEIRA;
000184 - HELIO DOS SANTOS BENEDITO JUNIOR, solteiro, maior, TÉCNICO EM AGROINDUSTRIA,
natural de ITATIBA-SP, residência RUA WANDA DE BARROS, 23, São Lourenço-MG, filho de HELIO
DOS SANTOS BENEDITO e LUCIANE APARECIDA BENEDITO; e KARINA FERNANDES BASSANE, solteira, maior, VENDEDORA, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA B, 30 RESIDENCIA SANTA
HELENA, São Lourenço-MG, filha de NIVALDO BASSANE e MARIA HELENA FERNANDES BASSANE;
000185 - PEDRO HENRIQUE HIGINO DA SILVA, solteiro, maior, balconista, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Ida Mascarenhas Lage, 878, São Lourenço-MG, filho de ALDO HENRIQUE DA SILVA e CRISTIANE LORENZO HIGINO DA SILVA; e RHAYSA ONORIO GUEDES, solteira, maior,
estudante, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Joaquim de Matos, 561, São Lourenço-MG, filha de FRANCISCO BATISTA GUEDES e NEIDE ONORIO GUEDES;
000186 - MARCELO SUHETT TENORIO, solteiro, maior, representante comercial, natural de Rio de
Janeiro-RJ, residência Rua Edgar Romero, 230 - Fundos, São Lourenço-MG, filho de HERALDO BORGES TENORIO e TÂNIA RIBEIRO SUHETT; e JAQUECELE INGRID GUALBERTO DE CAMARGO, solteira,
maior, vendedora, natural de São José dos Campos-SP, residência Rua José Amancio, 55, São Lourenço-MG, filha de CELSO DOS SANTOS DE CAMARGO e JULIANA GUALBERTO DE CAMARGO;

Contrato Nº.SAAE/SLO-008/2013. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Adalberto Dutra Marques ME Modalidade: Dispensa nº. 001/2013. Objeto: Fornecimento de gás de
cozinha. Valor: R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos Reais). Forma de pagamento: Parcelada. Dotação Orçamentária: 17.512.0282.0124-3390.30.00 (Operação e Manutenção do Sistema de
Água). Vigência: 22/01/2013 até 21/01/2014. Data da assinatura: 22/01/2013. Deusdete dos
Santos. Diretor Presidente.
Contrato Nº.SAAE/SLO-009/2013. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: W &
M Publicidade Ltda. EPP. Modalidade: Dispensa nº. 006/2013. Objeto: publicações em jornal de
grande circulação no Estado de Minas Gerais. Valor: R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta Reais). Forma de pagamento: Parcelada. Dotação Orçamentária: 04.122.0012.0123-3390.39.00
(Operação e Manutenção da Administração). Vigência: 22/01/2013 até 21/01/2014. Data da assinatura: 22/01/2013. Deusdete dos Santos. Diretor Presidente.
Contrato Nº.SAAE/SLO-010/2013. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: RM2
Comércio de Artigos de Informática e Papelaria Ltda. ME. Modalidade: Dispensa nº. 007/2013.
Objeto: recarga de cartuchos e toners. Valor: R$ 5.028,00 (cinco mil e vinte oito Reais). Forma
de pagamento: Parcelada. Dotação Orçamentária: 04.122.0012.0123-3390.39.00 (Operação e
Manutenção da Administração). Vigência: 22/01/2013 até 21/01/2014. Data da assinatura:
22/01/2013. Deusdete dos Santos. Diretor Presidente.
Contrato Nº.SAAE/SLO-011/2013. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: São
Lourenço Jornal Ltda. ME. Modalidade: Dispensa nº. 013/2013. Objeto: publicações em jornal
de circulação local. Valor: R$ 6.283,00 (seis mil, duzentos e oitenta e três Reais). Forma de pagamento: Parcelada. Dotação Orçamentária: 04.122.0012.0123-3390.39.00 (Operação e Manutenção da Administração). Vigência: 22/01/2013 até 21/01/2014. Data da assinatura: 22/01/2013.
Deusdete dos Santos. Diretor Presidente.
Contrato Nº.SAAE/SLO-012/2013. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Link
Sat Serviços de Vigilância Eletrônica Ltda. ME. Modalidade: Dispensa nº. 180/2012. Objeto: serviços de vigilância eletrônica. Valor: R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta Reais). Forma de pagamento: Mensal. Dotação Orçamentária: 04.122.0012.0123-3390.39.00 (Operação e Manutenção da
Administração). Vigência: 23/01/2013 até 22/01/2014. Data da assinatura: 23/01/2013. Deusdete dos Santos. Diretor Presidente.
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Polícia Militar prende mulher
com revólver Calibre 38
A Sala de operações da
Polícia Militar recebeu na
tarde desta terça-feira
(29/01) uma denúncia anônima via 190, que passava aos militares informações de que uma mulher
de 21 anos, conhecida por
“Hayana”, estaria fazendo
disparos de arma de fogo
no bairro Estação, próximo à Casa dos Meninos.
De imediato, os policiais
partiram para o Bairro Estação e, ao encontrarem
Hayana, uma policial feminina procedeu com a
“revista pessoal”, mas nada de ilícito foi encontrado com a autora. Os militares foram embora e em
menos de cinco minutos
a sala de operações da PM
foi acionada novamente,
pois “Hayana” estaria efetuando novos disparos.
Os militares então vol-

Denúncia

taram ao local e encontraram a autora próxima à linha do trem (ao lado do
campinho de futebol). Desta vez a autora não teve
tempo para esconder a arma, que acabou sendo encontrada pelos policiais
dentro de algumas sacolas plásticas que estavam
no chão. De imediato Hayana recebeu voz de prisão

e foi conduzida para a Delegacia de Polícia para demais providências. Junto
com o revólver, calibre 38
da marca Taurus, foi encontrado quatro munições
intactas e R$ 74,10 em dinheiro. Todo material apreendido foi entregue ao Delegado de Polícia Dr. Marcel Junqueira Neves, que
ratificou o flagrante.

Frota nova no transporte escolar
Escolar

O transporte escolar começa o ano letivo com frota renovada e própria. A Secretaria de Educação do Município conta com nove veículos,
quatro deles novos: dois ônibus e duas vans. Os novos ônibus, com 44 lugares (um deles doado pelo Estado), vão

ajudar a reduzir custos com
manutenção e combustível,
já que, por acomodarem mais
passageiros, cada veículo poderá fazer um trajeto maior.
Com as novas aquisições, a
secretaria acabou com a terceirização, adquirindo maior
controle sobre a segurança e

a manutenção dos veículos e
garantido um melhor atendimento aos alunos. A frota do
transporte escolar tem atualmente sete ônibus e duas vans.
Um dos ônibus é o que atende as crianças da APAE. Os veículos vão transportar cerca
de 2 mil estudantes.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Prefeitura Municipal de São Lourenço

3º Aditamento ao Contrato nº 008/11. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Geovane de Jesus. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 06 (seis) meses. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 28/01/2013.

Mensagem de fé e esperança

Dia 08 de agosto de 2008, morava em Bento Abade, uma cidadezinha de Minas Gerais, trabalhava como cozinheira em uma fazenda chamada “Fazenda Maria Vitória”.
Fiquei muito doente, não sabia que era diabética. Levaram-me para o posto médico
de São Bento Abade e o médico de plantão disse que não tinha recursos para me tratar e me transferiram para o hospital de Três Corações.
Chegando lá me levaram direto para a UTI porque não iria aguentar, passei duas semanas na UTI em coma, mas pela ajuda de Deus e dos médicos que foram muito competentes e profissionais, consegui sobreviver.
Dei entrada no hospital dia 08 de agosto e sai no dia 24 de gosto de 2008.
Hoje tenho 45 anos, sou casada, tenho quatro filhos e um neto.
Tenho diabetes, pressão alta e osteoporose.
Estive entre a vida e a morte, mas estou aqui.
Moro em São Lourenço, na Rua Joaquim Alves Pradella, 225 – fundos – Vila Nova,
sou filha de América Ricardo e Francisco Olímpio Ricardo.
Resolvi contar minha história porque embora tenha passado por tudo isso não perdi minha fé.
Pela graça de Nossa Senhora, estou viva e quero que os que passam pelo mesmo
problema que passei tenham fé, não desistam, não se entreguem a doença.
Hoje controlo meu diabetes e a pressão alta mês a mês e estou firme porque Nossa
Senhora me salvou.
Que Deus nos proteja hoje e sempre!
Maria Inês Ricardo Rodrigues.
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Prefeitura Municipal
de São Lourenço
Licitação

ca: 19/02/2013 às 13h30min.

Processo 0012/2013 – Pregão Presencial nº 0002/2013
– 2ª CHAMADA - Objeto: Registro de preços para futura
e eventual aquisição de combustível para atender as necessidades da Secretaria de
Educação. Credenciamento:
18/02/2013 a partir das 15h.
Sessão Pública: 18/02/2013
às 15h30min.

Processo 0026/2013 – Pregão Eletrônico 0011/2013 Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de impressos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Sessão: 20/02/2013 às 14h.
Credenciamento até as 12h
do dia 20/02/2013. Apresentação das propostas: até as
13h do dia 20/02/2013. Início dos lances: às 14h até as
14h30min do dia 20/02/2013.
Local: www.caixa.gov.br.

Processo 0465/2012 – Pregão Presencial nº 0118/2012
– 2ª CHAMADA - Objeto: Registro de preços para futura
e eventual contratação de
empresa especializada no
oferecimento de diária de
hotel.
Credenciamento:
18/02/2013 a partir das 13h.
Sessão Pública: 18/02/2013
às 13h30min.
Processo 0017/2013 – Pregão Presencial nº 0004/2013
– 2ª CHAMADA - Objeto: Registro de preços para futura
e eventual aquisição de material de pedreira e areial para utilização em obras do município de São Lourenço. Credenciamento: 19/02/2013 a
partir das 13h. Sessão Públi-

Processo 0007/2013 – PregãoEletrônico0005/2013 -REPUBLICAÇÃO - Objeto: Registrodepreçosparafuturaeeventual aquisição de materiais de
escritório.Sessão:18/02/2013
às 14h. Credenciamento até as
12h do dia 18/02/2013. Apresentação das propostas: até as
13h do dia 18/02/2013. Início
dos lances: às 14h até as 18H
dodia18/02/2013.Local:www.
caixa.gov.br.
Processo 0028/2013 – Pregão Eletrônico 0012/2013 Objeto: Registro de Preços
para futura e eventual aqui-

sição de protetor solar para
atender as necessidades dos
diversos setores da Prefeitura Municipal de São Lourenço. Sessão: 21/02/2013 às
14h. Credenciamento até as
12h do dia 21/02/2013. Apresentação das propostas: até
as 13h do dia 21/02/2013.
Início dos lances: às 14h até
as 14h30min do dia 21/02/2013.
Local: www.caixa.gov.br.
Para todas as referências
de tempo será observado o
horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência
de Licitações pelo telefone
(35) 3339-2781, ou no site
www.saolourenco.mg.gov.br
– Juliana Rangel de Oliveira
Assis – Pregoeira Oficial e
Cássia Carneiro Mangia – Pregoeira Substituta.
Observação: Todos os atos
oficiais (decretos, portarias,
leis, licitações, pregões...) são
publicados diariamente nos
sites da Prefeitura (www.saolourenco.mg.gov.br) e da
Associação Mineira dos Municípios (www.diariomunicipal.com.br/amm-mg).
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A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Esportes
Nosso grande amigo, André Brazolin, é o novo Secretário de Esportes da cidade
de Caxambu, nomeado pelo
Prefeito Jurandir Belini. Enviamos ao Braza, nossos votos de sucessos frente a esta secretaria. Que Deus o
abençoe!!!

Procurador

DOMINGO, 03 DE FEVEREIRO DE 2013

Nhá Chica
Padre Luis Henrique
Eloy e Silva, Assessor
da Comissão Episcopal para a Doutrina
da Fé, é o responsável pela parte musical da cerimônia de
Beatificação de Nhá
Chica, que acontecerá dia 11 de maio próximo. No último dia
25 de janeiro, Padre
Luis Henrique, se reuniu na Paróquia Santa Maria, de Baependi, com os Maestros
dos corais Mauricio
França Mendes de São
Lourenço, Grupo Angelus e Vozes de Minas da cidade de
Caxambu, e Montsserrat de Baependi, para a apresentação
das músicas que serão cantadas durante a cerimônia, por
um coral de 120 vozes. O primeiro ensaio geral, será realizado no dia 22 de fevereiro, na Paróquia de São Lourenço.

Ordenação
O Diácono Antônio Marcos Roque Carvalho, feliz
com sua ordenação Presbiteral, que acontecerá no
dia 15 de março próximo,
às 20:00 horas, na Igreja
Matriz de São Lourenço.
Filho de nossa cidade. Foi
funcionário da Padaria São
Lourenço e Supermercado Carrossel. Antônio Marcos, ingressou na Ordem
dos Frades Menores, ficando até o ano de 2010.
Em 2011, foi para a Diocese de Baurú, SP, passando para Diocesano. A cerimônia de Ordenação, será presidida pelo Bispo da
Diocese de Baurú, Dom Frei Caetano Ferrari.
Marco Otávio Martins de Sá, residente na cidade de Belo Horizonte, sobrinho de nosso colunista Don Zeca, foi
aprovado em 25° lugar no concurso para Procurador do Estado de Minas Gerais. Sua posse, será realizada no dia 21
de fevereiro. Parabéns ao jovem Procurador. Que Deus abençoe esta nova etapa em sua vida.

Formatura
A jovem Fabianny
Mattos, funcionária do Hospital de
São Lourenço, formou-se em Serviço Social, dia 18 último, pela Faculdade São Lourenço.
Desejamos a formanda, votos de
felicidades, e que
Deus abençoe esta nova etapa de
sua vida.

Parabéns
A convite do “Minas Tênis Clube” de B.H., Sara
Palma Ribeiro, CAMPEÃ
MINEIRA DE NATAÇÃO viajou dia 15 para iniciar nova caminhada nos estudos
e nos treinos. Parabéns e
felicidade a jovem atleta
e que 2013 traga muitas
realizações e medalhas a
nossa jovem esportista.

Falecimento
Com pesar, comunicamos
o falecimento de Ernane Mauricio Fernando P. Leite, funcionário da Agência do INSS
de nossa cidade, ocorrido dia
21 de janeiro passado. Enviamos nossos sentimentos
a todos os familiares, em especial sua esposa, e os filhos
Eduardo e Pedro Lage Leite.
Paz a sua alma!!!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Alegria! Folia! Dicas
para arrasar no carnaval

Que tala pensarmos na
make de carnaval, chicosas?
Afinal, faltam poucos dias para entrarmos em ritmo de folia. Separei para as leitoras
algumas sugestões de maquiagens e tendências para
todas arrasarem no carnaval. Vale lembrar que a make
deve ser bem alegre e vibrante e, por isso, podemos caprichar nos pigmentos, brilhos e ousar nas cores, tanto nos olhos quanto na boca.O
truque para não pesar demais a maquiagem, quando
optamos em carregar nos
olhos e nos lábios, é deixar
a pele mais leve. Por isso não
pegue pesado na base e nem
exagere no pó.Vale apostar
no uso dos cílios postiços, o
resultado é fantástico.
Para ficar linda durante todas as longas horas de folia,
sob forte calor e empolgação, a pele deve ser preparada antes de receber a make.
Siga o passo-a-passo:
1-Limpar, tonificar e hidratar: eu indico a Loção de Limpeza 3 em 1 da Mary Kay, que

limpa, esfolia e tonifica num
único produto, e um bom protetor solar livre de óleo.
2-Aplicar o primer para fixar a maquiagem. Eu também uso um produto da Mary Kay que controla a oleosidade - adoro e não abro
mão!
3-Durante o dia não exagere na base e no pó facial,
pois a pele fica oleosa e toda a produção pode derreter. A Mary Kay tem lencinhos que podem ser usados
para controlar a oleosidade
e manter a pele perfeita sem
borrar a maquiagem.
4-Cuidado na hora de aplicar os cílios postiços, pois
eles precisam ser colados rente à raiz dos cílios. Use a cola apropriada.
5-As sombras podem e devem ser coloridas e intensa.
Use o seu bom gosto e brinque com as combinações – lilás com azul, verde com amarelo,vermelhocomlaranja,etc.
Agora é só caprichar e fazer uma make escândalo! Se
joga, chicosa! Boa folia!

DIA 23/02/2013 - CURSO DE AUTOMAQUIAGEM
DAS 13 ÀS 18H – SHOPPING BAVARIA – SALA 11
VAGAS LIMITADAS! GARANTA JÁ A SUA!
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Hospital intensifica preparativos para
iniciar novo serviço de Oncologia
Saúde

No dia 30 de janeiro, a Diretoria/Administração do Hospital São Lourenço reuniu-se
com profissionais de Juiz de
Fora e de Varginha, a fim de
verificar como está o planejamento para que o Centro
Oncológico Sul-Mineiro/CENTRA - novo serviço do Hospital, em parceria com médicos de Juiz de Fora do setor de Oncologia - inicie suas atividades. A estrutura física já está pronta: o prédio
onde irá funcionar o CENTRA,
anexo ao Hospital São Lourenço, foi totalmente concluído e, agora, o Hospital trata de outros importantes de-

talhes para que o novo serviço seja colocado à disposição da comunidade de São
Lourenço e região: documentação, credenciamentos, estruturação interna (equipamentos, mobiliário) etc.
O CENTRA irá atender pacientes que necessitam ser
submetidos a quimioterapias
- tratamentos por meio de
substâncias químicas que atuam no funcionamento celular, para combate a doenças
como o câncer (que será o foco de atuação do Centro). Muitos pacientes de São Lourenço e região necessitam ir a locais mais distantes (como São

Paulo, Varginha e outros), para realizar tal procedimento
- e, agora, poderão fazê-lo
aqui mesmo. A diretora administrativa/financeira do Hospital, Dra. Eloisa Azalini Máximo, explica que a fase inicial de credenciamento do
CENTRA junto ao Ministério
da Saúde, para que o Hospital atenda pelo SUS, já foi protocolada. “De início, iremos
atender pacientes de convênios/planos de saúde e particulares, pois o Sistema Único
de Saúde (SUS) não credencia novos serviços antes de
eles entrarem em funcionamento”, completa a diretora.

PROF. ANDRÉ

Esportes
Natação APAN – São Lourenço – Country Clube –
Carrossel abrindo oportunidades a nossa juventude
Xxxxx

Mais uma vez a natação da
equipe APAN – São Lourenço –
Country Clube – Carrossel, concretizou seu maior objetivo:
Abrir oportunidades a juventude de nossa cidade e região.
Muitos jovens nadadores
como Lessinha, Monalisa, Ricardo Reis, Sissi, Pedro Ferrer e Jackson tiveram em suas vidas, oportunidades vindas de suas formações neste esporte, a natação. Em comum entre eles, além das
grandes experiências de vida
com viagens e intercâmbios
com outras equipes em todos os Estados brasileiros,
também puderam contar com
ajuda em seus estudos e inicio de suas vidas profissionais, alguns destes até mesmo fora do Brasil.
Agora chegou a vez de Sara Palma Ribeiro, que a partir da temporada 2013, estará defendendo “as cores” do
Minas Tênis Clube de Belo Horizonte/MG. Sara recebe do
Minas Tênis Clube escola e
acompanhamento escolar, alimentação, republica, plano

Organizadores do Carnaval
visitam montagem na Ilha
Após a reunião semanal
para organização do carnaval Folia das Águas 2013, os
organizadores do evento fizeram uma visita à Ilha Antônio Dutra para verificar o
andamento da montagem da
superestrutura que sediará
os shows noturnos gratuitos.
Além da tenda de 70m x 40m,
também começou a ser instalada a estrutura do palco
em concha.
Na reunião ficou acertado
que o trânsito será interditado na Rotatória da Praça
do Rotary a partir das 23h30m
de sexta-feira (08/02) até o
final do desfile do
Bloco co Pijama. O acesso
aos bairros Nossa Senhora
de Lourdes e João de Deus,
do outro lado do rio Verde,
terá que ser feito pelo Anel
Rodoviário.
As reuniões para preparar o carnaval acontecem semanalmente desde o início
de janeiro, sempre com a
presença de representantes
do Corpo de Bombeiros e da
Polícia Militar (foto) que
acompanham o passo a pas-

Carnaval

so dos preparativos. A montagem da estrutura da Ilha
também está sendo fiscalizada pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA).
O palco está sendo montando de costas para a entrada da Ilha, de modo que
o som propague para dentro da super tenda, evitando o barulho no resto da cidade. Na visita desta quarta-feira (30), ficou definido
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que o trio elétrico do Bloco
do Pijama entrará pelo acesso que margeia as quadras
de esporte até o fundo da
Ilha, estacionando de frente para o palco.
A última reunião de organização está prevista para a
próxima quarta-feira (06/
02). A vistoria final do Corpo de Bombeiros acontecerá no dia 07/ 02, já com o
trio elétrico que desfilará no
Bloco do Pijama.

55

de saúde e toda infra-estrutura necessária para seu desenvolvimento na natação.
Sara que vinha se destacando nas duas ultimas temporadas tanto no cenário estadual
como nacional, estará buscando novos horizontes a partir
desta etapa de sua vida.
A APAN divide com nossos
parceiros o Supermercado
Carrossel fiel companheiro
das boas iniciativas em nossa cidade, a Prefeitura Municipal de São Lourenço com a
total atenção do vereador Chi-

quinho, que sempre esteve
presente nas necessidades
desta equipe e ao Country
Clube que à tantos anos acolheu estes atletas com a parceria de seus diretores e funcionários.
Parabéns Sara, minha filha.
Que DEUS lhe acompanhe e
ilumine seus caminhos, para
que você continue se formação uma cidadã consciente de
seus direitos e deveres e de sua
importâncianasociedade.São
as palavras de seu técnico e
pai orgulhoso; Prof. André.
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