www.saolourencojornal.com.br

1

CORREIOS

Impresso
Especial

CONTRATO
N. 9912166940/2008

DOMINGO, 08 DE DEZEMBRO DE 2013

Domingo, 08 de Dezembro de 2013
Edição nº 4120 - R$ 1,00

Portal de entrada da
cidade está abandonado

Após receber inúmeras denúncias sobre a má conservação do portal de entrada da cidade, que fica no bairro Nossa
Senhora de Fátima (Federal), nossa reportagem foi checar as informações. Quando chegamos, pudemos verificar que as
denúncias narradas pelos nossos leitores procedem. O portal da entrada da cidade está hoje às moscas. (pág 11)

Abandono

Encontro

CMDCA realiza
Encontro Municipal
da Criança e do
Adolescente

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) realizou, no sábado
(30), na Câmara Municipal, o Encontro Municipal da Criança e do
Adolescente 2013. (pág 06)

Mais três cursos
do PRONATEC
são iniciados

Foram iniciados, na segunda-feira (02/12), em São Lourenço, mais
três cursos do Pronatec: manicure,
pedicure e artesão em bordados à
mão. Eles estão sendo oferecidos pelo Senac e são os últimos a se iniciarem neste ano de 2013. (pág 08)

Agentes descobrem buraco Vitrine da Dança
no teto do Presídio de
Deise Dutra apresentou
São Lourenço
On Broadway 3
(pág 07)

(pág 09

Academia ao ar
livre é inaugurada
em Caxambu
No último sábado (30/11), aconteceu a inauguração da academia
ao ar livre no bairro do Bosque. O
Projeto foi viabilizado através de
reivindicação do... (pág 11)
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EDITORIAL
A eficácia de uma política
nacional antidrogas depende de dois aspectos transfronteiriços: o narcotráfico
internacional e as experiências de descriminalização.
São duas frentes nas quais
o Brasil tem enviado sinais
equivocados.
Em entrevista, o presidente do Uruguai, José Mujica,
disse que o Brasil está entre
os vizinhos que pressionam
seu governo contra a regulamentação da produção e
venda de maconha pelo Estado, a partir do ano que vem.
A razão seria o temor de que
a droga ultrapasse as fronteiras uruguaias.
Embora a preocupação seja compreensível, há mais
motivos para apoiar que para combater a iniciativa - de
resto restrita aos cidadãos
daquele país. Trata-se de pôr
em prática uma alternativa
à mundialmente esgotada
política antidrogas centrada
na repressão.
É difícil discordar de Mujica quando ele diz que, comparativamente, o narcotráfico tem um efeito muito pior
para a sociedade do que o
eventual aumento do número de usuários de maconha.
Se é para exercer pressão,
o Brasil deveria visar a Bolívia,
principal origem da cocaína
que entra no país - 54,3% do

Drogas na vizinhança

SIMONE GANNAM
Cmpeões

total. Trata-se de droga mais
nociva à saúde e muito mais
lucrativa para traficantes.
Refém político dos produtores de coca, o presidente
Evo Morales incentiva o cultivo da planta em áreas superiores às necessárias ao
uso tradicional. O governo
endossa proposta dos “cocaleros” para ampliar o limite legal, dos atuais 12 mil hectares para 20 mil.
Estudo da União Europeia
divulgado em novembro, con-

ESPAÇO LIVRE
Brasil bate recorde na
produção de veículos
A produção de automóveis,
comerciais leves, caminhões
e ônibus no Brasil bateu recorde histórico em 2013, mesmo ainda faltando um mês
para o ano terminar. De janeiro a novembro foram fabricados 3,5 milhões de veículos, superando a marca de
2011, de 3,4 milhões. Os dados foram anunciados pela
Associação Nacional das Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).
Em relação aos 11 primeiros meses de 2012, houve alta de 11,8%. A produção fechou o ano passado em queda, na comparação com 2011,
com 3,3 milhões de carros,
caminhões e ônibus.
As exportações somaram
US$ 15,4 bilhões de janeiro a
novembro, o maior valor para a indústria automobilística
brasileira nesse período. Saíram do país 522.997 veículos.
Números de novembro
Em novembro, a produção
registrou queda de 10,7% na
comparação com outubro.
Ao todo, 289.633 veículos saíram das fábricas, contra
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324.374 no mês anterior.
Em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram produzidos 314.734
veículos, o recuo foi um pouco menor, de 8%. Em outubro, frente a setembro, as
montadoras também haviam
reduzido o ritmo de produção, em 2,5%.
Segundo Moan, pesaram sobre novembro o menor número de dias úteis em relação a
outubro, a dificuldade de crédito e a indefinição do Programa de Crédito Subsidiado (PSI)
– “não houve anúncio sobre
taxas de juros a partir de janeiro de 2014”, disse ele.
Ainda sobre vendas, a associação de montadoras acredita que o 2013 deverá terminar com um “empate técnico” em relação a 2012. “Continuo acreditando que, independentemente de dezembro ou do que falam alguns
analistas, vamos ter um empate técnico, num volume
extremante favorável, que
nos manterá como o quarto
maior mercado do mundo”,
diz Moan.

tudo, sugere que bastariam
14,7 mil hectares para atender à demanda lícita (sobretudo a mastigação). Na prática, a Bolívia já planta mais
do que o necessário: a ONU
calcula que o país tinha, no
ano passado, 25,3 mil hectares de cultivo de coca.
É de notar que o debate
entre a Bolívia e a UE passou ao largo do Brasil, cujo
governo praticamente ignora o problema, relegando-o
à esfera policial e evitando,

de forma equivocada, confrontar Morales.
É urgente que o Brasil, único país do mundo que compartilha fronteiras com os
três produtores de coca (Bolívia, Colômbia e Peru), redefina suas prioridades.
Se José Mujica procura uma
experiência sintonizada com
os debates mais avançados,
Evo Morales apenas tenta proteger uma categoria que há
tempos se beneficia da cadeia
de produção da cocaína.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Toda pura és Maria

A solenidade da Imaculada
Conceição de Nossa Senhora
comemorada no dia 08 de dezembro, evoca Maria, que desde o primeiro instante de sua
existência foi preservada de
toda a mancha do pecado original, por graça singular e privilégio do Deus Onipotente e
em atenção aos méritos de
Cristo Jesus.
Por pecado original, entende-se aquela situação em que
todos nascemos privados da
graça de Deus, incapazes de
amar e de nos relacionarmos
adequadamente com o Pai,
com os irmãos, com nós mesmos e com a natureza. É herança que recebemos de nossa solidariedade original com
os primeiros pais.
A isenção de Maria de toda mancha do pecado original se deve à sua escolha eterna para Mãe do Filho de Deus.
Com efeito, nascendo como
nós, Maria teria contraído a
solidariedade com o Adão pecador, se a graça, proveniente do Cristo Redentor, seu Filho, não triunfasse primeiro
e abundantemente em sua
pessoa. Não convinha de modo algum que a futura Mãe
do Salvador fosse sujeita ao
domínio do mal.

Desde o primeiro instante
de sua existência, Maria possui a amizade de Deus, foi inundada pela graça. A este privilégio insigne chamamos de
Imaculada Conceição.
Maria já nasceu toda cheia
de graça ao passo que nós,
manchados pelo pecado original. Esta é a diferença vital
entre Maria e nós.
A 08 de dezembro de 1854,
o Papa Pio IX, proclamou solenemente como verdade de
fé católica a Imaculada Conceição.
No dia 11 de fevereiro de
1858, menos de quatro anos
depois, Nossa Senhora iniciava uma série de aparições em
Lourdes, a Santa Bernadete e
numa delas, confirma esta verdade, dizendo-lhe: “Eu sou a
Imaculada Conceição”.
Na festa da Imaculada Conceição sejamos agradecidos
ao Senhor por ter realizado
grandes coisas em Maria.
Refletindo sobre a pureza
e santidade de Maria, procuremos neste Advento, uma
conversão interior, preparando-nos para o Natal que se
aproxima.
Fonte: Maria apresentada
aos jovens – Ir. Aleixo Maria
Autran

Falando ao
Coração
sigannam@yahoo.com.br

Era o ano de 1995. Acabava de
iniciar meu namoro com aquele que
viria a ser meu marido. Fui convidada para ir à sua casa, onde encontrava-se toda sua família reunida. Na televisão , assistiam a uma
partida entre Vasco e Flamengo. Lá
pelas tantas, o Mengão marcou um
gol e, como torcedora rubro negra,
fiquei entusiasmada. Todos me olharam sem nenhuma simpatia e a televisão foi desligada. A partir daí,
concluí que o assunto futebol deveria ser abolido para que pudesse
manter um relacionamento harmonioso naquele ambiente.
O tempo se passou. A gente se
casou e, embora o Flamengo continuasse a ser uma paixão, tornou-se uma paixão não proibida, mas
digamos, recolhida. No entanto,
tudo mudou a partir do nascimento de nosso primogênito Lucas,
que, sob a forte influência do padrinho e minha discretíssima influência, já nasceu flamenguista.
E, de tanto torcer e de tanto sofrer, contagiou a todos os familiares, inclusive aqueles que, não sendo simpatizantes de seu time, acabaram torcendo muitas vezes, no
intuito de alegrá-lo.
Finalmente, em 2013, Lucas realizou seu sonho de ir a um estádio
assistir a um jogo de seu time, mas,

infelizmente, o Flamengo perdeu.
Depois de uma temporada difícil,
foi ganhando espaço novamente e
garantiu vaga na final da Copa do
Brasil. Surgiu então um convite inesperado do padrinho e uma oportunidade única de conhecer o novo
Maracanã e assistir a uma final. Surpreendentemente, no dia 27 de novembro de 2013, estávamos lá a espera dos portões se abrirem: eu,
meu marido Luciano, Lucas e seu
irmão Daniel que, por consideração
e amizade, também vestiu a camisa do Flamengo e torceu como ninguém. O padrinho conduziu a nós
todos que vivenciamos uma experiência única e experimentamos uma
emoção indescritível no embalo daquela torcida extremamente organizada e contagiante.
O grito de gol se traduziu em abraços, sorrisos e uma verdadeira festa familiar.
Independente de vencer uma
copa, conquistar um título ou de
vestir uma camisa vermelha e preta, quando amamos verdadeiramente e aprendemos a sonhar o
sonho do outro...quando abrimos
mão de nossas idéias arraigadas
em nome da felicidade de quem
amamos...Assim, flamenguistas ou
não, todos ganhamos, todos somos campeões!

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

O Senhor quer que
sejamos tão corajosos
quanto os apóstolos
O Senhor quer que sejamos tão corajosos quanto
os apóstolos que anunciaram o Evangelho – cheios
dos dons do Espírito Santo
– e converteram os pagãos.
Para isso, precisamos pedir ao Senhor que tire de
nós todo o temor e todo o
preconceito e respeito humano. Deus nos mostra que
todos – os que participam
das pastorais das paróquias,
dos movimentos e de tantas coisas lindas que o Espírito Santo inspira na Igreja – tiveram a graça da conversão no Espírito.
Temos que ter coragem
de deixar o Espírito de Deus
falar por nós e em nós. Precisamos rezar para as pessoas, pois maravilhas e milagres acontecem. O Senhor quer que tenhamos
essa coragem. Nós da Canção Nova usamos os dons
carismáticos publicamente porque o mundo está

precisando deles; mas não
fazemos mais do que a nossa obrigação. Quero que
todos os meus filhos da comunidade sejam melhores
do que eu em tudo; e que
todos aqueles que são beneficiados por essa obra
sejam melhores do que nós.
“Senhor, derrama de forma nova, durante todo este dia, o Espírito Santo sobre cada um dos meus irmãos. Enche-os do Espírito
Santo e dá-lhes a coragem
e a intrepidez daqueles primeiros cristãos a partir da
própria casa, rezando pelos
doentes, tendo a ousadia de
pedir a cura e usando todos
os dons que o Senhor nos
concede para que sejamos
um povo semente. A única
semente capaz de transformar este mundo pagão e fazer dele um lugar verdadeiramente cristão”. Em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
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ENTREVISTA Dr. José Roberto Araújo

Pe. Alex José Adão
Paróquia
em Ação
alexajoseadao@hotmail.com

Presidente do PRB de São Lourenço

o atual nome foi sugestão do
seu mais ilustre representante: o ex vice-presidente José de Alencar. Hoje temos como presidente nacional do
partido o Sr. Marcos Pereira
e como presidente do PRB
de Minas Gerais o deputado
federal George Hilton.

Dr. José Roberto, qual
o histórico do PRB?
O Partido Republicano Brasileiro (PRB) surgiu em 2005
derivado do PMR sendo que

Por que o Sr. entrou
na política?
Porque sou mais um dos
milhões de brasileiros que se
encontram insatisfeitos com
a atual política do país como
um todo. Somos cidadãos em
busca de algo melhor para
nossas vidas.
E por que o PRB?
Por que o PRB tenta res-

gatar os conceitos básicos de
família e comunidade, não
aceitando ser um partido que
possa ser manipulado ou usado como moeda de troca.
Qual é a proposta do
PRB para São Lourenço?
O PRB busca a mobilização
da comunidade a fim de obter soluções para saúde, transporte, educação, turismo e
segurança entre todos os demais problemas que atingem
a nossa sociedade.
E como está o PRB
hoje em São Lourenço?
O PRB é um partido totalmente independente que
está crescendo rapidamente. Já formamos o PRB JO-

VEM sendo Matheus Carvalho o seu presidente e já contamos com a força da mulher no partido através do
PRB MULHER sendo a Sra.
Edilmara Santiago a sua presidente. Temos no momento o apoio do partido PROS
o qual tem como seu presidente o vereador Sr. Evaldo
Ambrosio.
E o que o PRB tem a
dizer a São Lourenço?
O PRB acredita no futuro,
acredita em uma sociedade
melhor e convida os cidadãos
e cidadãs de boa vontade que
queiram participar desta jornada para que possamos no
futuro olhar para trás e dizer: VALEU A PENA.

APAE de São Lourenço recebe doação de
Fábio Cherem para aquisição de elevador
A primeira ASSOCIAÇÃO
DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE fundada
em Minas Gerais e segunda
do Brasil recebe doação de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) do Deputado Fábio Cherem para aquisição de rampa de acesso (elevador), como forma de facilitar a vida
das crianças e jovens acolhidos na instituição para o seu
processo de educação e inserção social.
A doação foi possível graças à destinação social que
o Deputado Cherem vem dando às suas Emendas Parlamentares (verba que o Governo do Estado destina aos
deputados, para que eles possam, anualmente, favorecer
obras e serviços prestados
pelas prefeituras e pelas instituições cidadãs dos municípios que eles representam
na Assembleia).
O Convênio foi assinado
na Cidade Administrativa –
sede do Governo Estadual,
em Belo Horizonte – na terça-feira, dia 13/11/13, entre o presidente da APAE de
São Lourenço, Reinaldo Antônio Martins e a diretora
Elane Medeiros do Espírito
Santo, o Secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Cássio Soares e o Deputado Fábio Cherem. A verba para a APAE de São Lourenço foi um pedido do ra-

dialista Cristiano Siqueira
(Keridão) e André Brazolin
(O Anjo do Esporte).
“Desde que assumi a vida
parlamentar, o meu empenho tem sido no sentido de
prestigiar e ajudar a quem
tanto socorre a sociedade: as
instituições cidadãs, que prestam relevantes serviços para
a população, especialmente
a faixa mais carente e mais
pobre da sociedade. Esta doação tem um significado muito especial para mim, pois sei
do quanto um elevador faz
falta numa instituição que
abriga crianças e jovens com
deficiências, carentes de nossa proteção.” - manifestou o
Deputado, logo após a assinatura do Convênio.

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

EXPEDIENTE

Errata: “por problemas
de diagramação, não foi
publicada a entrevista com
o Dr Jose Roberto Araújo
no página 3, edição nº
4119, data de 01/12/13,
bem como sua nota de correspondência.”
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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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A preguiça é amiga
da tristeza
Muitas pessoas hoje em
dia vivem com pressa para tudo, querem que tudo seja resolvido em pouco tempo. Nós percebemos isso tanto no mundo
do trabalho, nos momentos de lazer, nas escolas,
no comércio, quanto até
mesmo na religião. Muitos vivem numa constante busca de satisfação de
seus desejos, dizendo: “eu
quero essa cura... eu preciso daquela pessoa... eu
necessito de tal objeto...
minha família precisa de
mais dinheiro...”É o que
se chama de imediatismo,
uma pressa em conseguir
coisas sem se preocupar
com as consequências.
O que pouca gente percebe é que por traz dessa afobação está o pecado da preguiça. A preguiça é um dos pecados capitais menos falado hoje
em dia, até porque ele é
confundido com descanso, tão necessário para o
equilíbrio da saúde física
e mental de uma pessoa.
A preguiça aparece quando você sabe que precisa
fazer algo que vai ser bom
para você e para os outros,mas
não se esforça em reali-

zá-lo. É o caso de alguém
que deve fazer caminhada, mas não acorda mais
cedo para isso; também
acontece quando percebe que precisa rezar mais,
porém não reserva uma
hora certa para tal oração.
A preguiça às vezes aparece disfarçada de tristeza. Vemos issoquando
você, por não conseguir
o que quer, fica se comparando com os outros
ou comparando a vida
que tem hoje com o que
acontecia no passado.
Quantas vezes você ouviu alguém dizer: “antigamente era melhor...” ou
“no meu tempo não tinha
essas coisas ruins que tem
hoje...” Dá-se a impressão de que é o pecado
da preguiça que te leva
a comparar o que aconteceu no passado com o
que você está vivendo no
presente, só para te deixar triste. Ou então lembra o que deu errado com
você ou com os outros e
fica com preguiça de tentar novamente. Muitas
vezes nossa memória é
animadora da preguiça,
que é amiga da tristeza
e inimiga da alegria.

Acesse nosso
site e fique
por dentro de
todas as
novidades!

www.saolourencojornal.com.br

Circulação: São Lourenço e Região Sul de Minas: Lambari, Jesuânia, Olimpio Noronha, Carmo de Minas, Dom
Viçoso, Cristina, Soledade de Minas, Conceição do Rio Verde, Caxambu, Cambuquira, Baependi, Pouso Alto,
Itamonte, Itanhandu, Passa Quatro.
Redação e Administração: Rua Alzira Candal, 100 - São Lourenço/MG - CEP 37470-000
Telefax: (35) 3332-8484 - E-mail: escritorio@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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Câmara Municipal de São Lourenço
Proposições da 39ª Reunião Ordinária de 2013

Ver. Abel Goulart Ferreira

Requerimento 165/13
Visando esclarecer perante pessoa do povo, Abel
Goulart Ferreira, Vereador do PR, vem até V. Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine
à Secretaria Municipal de Educação que envie a esta
Casa Legislativa as seguintes informações: A locação
da Escola localizada na Rua Ida Mascarenhas Lage Bairro Federal está em vigor? Em caso afirmativo, qual
o valor do último mês e informar se os locativos estão em dia. Caso negativo, informar qual o valor e os
meses em atraso.
Indicação 467/13
É certo que diante da chegada das chuvas, a situação das nossas ruas pioram consideravelmente, pois
com tal novidade o mato cresce com toda força. Todavia, não é difícil constatar também que lamentavelmente o estado de nossas ruas não é de agora, e sim
de longa data, com destaque para as artérias do Bairro Carioca. Pois bem, na semana pretérita, este vereador foi advertido para com o estado da Rua Gaudêncio Ferreira Feio, uma rua de extensão curta, mas
de importância igual as outras, sobremodo para esse
subscritor. Assim, na forma mais respeitosa, o Vereador que este subscreve, embasado regimentalmente,
indica ao Sr. Prefeito a necessidade de ser feita a capina da referida rua.
Ver. Antônio Carlos Canaverde Sanches
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 diretoria executiva do São Lourenço
Country Clube, na pessoa do Sr. Edson Faria José Rodrigues, em função da maneira transparente e democrática que foram realizadas as eleições do dia 23 de
novembro passado, para a nova diretoria e conselho
fiscal biênio 2014/2015, em que foram eleitos os Sr
Everson Carlos da Silva, Ricardo de Mattos e Francisco Gonçalves da Silva, diretoria esta apoiada pela atual, mostrando que o novo modelo de gestão que foi
implantado terá continuidade.
Requerimento 163/13
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 a seguinte informação: Quais os tipos de serviços que estão previstos para serem executados, principalmente na área central e
Bairro Nossa Senhora de Fátima em relação ao nosso
sistema de drenagem pluvial, considerando que o período de chuvas intensas já está se iniciando?
Indicação 468/13
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 a retirada de 02 (duas) árvores que
estão tombadas em função das chuvas, no final da
Rua Henrique Cafasso, em frente a casa número 1 da
quadra A, no Bairro Nossa Senhora de Lourdes. A pedido dos moradores.
Projeto de Lei nº 2.648/2013
Altera a redação do artigo 9º e cria os §§ 3º e 4º do
mesmo artigo da lei Municipal nº 1.813/1993.
Ver. Evaldo José Ambrósio
Indicação 469/13
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PROS, vem, mui
respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que
determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que proceda a reparação, urgente, no calçamento das Alamedas: Comendador Henrique Fernandes Ensá e Vicente Emiliano - no Bairro Nossa Senhora de Fátima, pois
as referidas alamedas estão intransitáveis, tanto para pedestres quanto para veículos, principalmente ago-

ra no período de chuvas e devido à falta de calçada,
está dificultando o acesso tanto dos usuários do posto de saúde da Federal, como dos profissionais da
Saúde, em especial os agentes de saúde (PSF).

Indicação 470/13
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PROS, vem, mui
respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que
determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que proceda, urgentemente, a limpeza e a capina na UBS do
Bairro da Federal, bem como o roçado nos fundos da
referida Unidade, margeando a linha férrea ali existente, pois está causando um grande transtorno aos
moradores da Rua Ismael Junqueira de Souza, bem
como aos usuários do posto de saúde, ocasionando
a proliferação de pernilongos e animais peçonhentos.
Este Vereador solicita ainda que se averigue a água
parada da chuva nesta localidade que deve ser roçada com urgência.
Ver. Fabrício Guedes dos Santos
Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja enviada uma Moção
de Parabéns ao Sr. Helson de Jesus Salgado - Diretor
de Serviços Urbanos, bem como a toda a equipe da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana pelos
excelentes serviços de limpeza executados nesse final de semana passado em todas as localidades atingidas pelas chuvas em nosso município.
Indicação 472/13
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 providenciar a limpeza e a capina, urgente, na Rua Saturnino da Veiga. A pedido dos moradores.
Requerimento 166/13
Fabrício Guedes dos Santos, Vereador do PSB, vem
até V. Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário,
que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que
envie a esta Casa Legislativa a seguinte informação:
Por que até a presente data não foi criado o Conselho Municipal de Esportes em nosso município? JUSTIFICATIVA: Com a criação do Conselho Municipal de
Esportes, o nosso município estará apto a receber o
ICMS Solidário, recurso esse que será revertido a todas categorias de esporte do município, incentivando as crianças e jovens à prática do esporte e tirando-os, assim, das drogas.
Projeto de Lei nº 2.641/13
Estabelece prioridade a Idosos e Pessoas com Deficiência na aquisição de casas populares.

Indicação 465/13
Luiz Antônio de Almeida, Vereador do PR, vem, mui
respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que
determine ao Setor Pertinente da Prefeitura providenciar a limpeza e a capina, urgente, nas seguintes
ruas: Vasco Lima, Pedro Cotti e J. C. Soares. A pedido
dos moradores.
Indicação 466/13
Luiz Antônio de Almeida, Vereador do PR, vem,
mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S.
Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura entrar em contato com a direção do Hospital de
São Lourenço solicitando que a mesma construa, o
mais breve possível, um Centro Ecumênico no Hospital, tendo em vista que sua antiga Capela foi desativada para ampliar a UTI. JUSTIFICATIVA: Esta indicação vem de encontro a inúmeras reivindicações
de familiares de pacientes internados no Hospital de
São Lourenço, que não têm um lugar apropriado para fazer as suas orações.
Ver. Luiz Cláudio Siqueira (Vice-Presidente)
Indicação 471/13
Luiz Cláudio Siqueira, Vereador do DEM, 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 aos Setores Pertinentes da Prefeitura providenciarem a limpeza, a capina, bem como a recuperação do calçamento, urgente, ao longo do acostamento da pista do aeroporto utilizado pelas pessoas
para praticar a sua caminhada.
Ver. Renato Bacha de Lorenzo (Secretário)
Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja enviada uma Moção
de Parabéns à diretoria e ao coordenador - Professor
Marcelo Dias Lopes pela 1ª Mostra de Pesquisa Mercatológica realizada na Faculdade Victor Hugo no dia
29 de novembro do corrente ano. Participaram dessa Mostra as seguintes empresas: Boticário, CIAC, Marido de Aluguel, Oficina da Beleza, Gorgulho e Consult Victor Hugo.
Ver. Waldinei Alves Ferreira (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 ao Padre Bruno César Dias Graciano pela sua posse como Pároco da Paróquia São Lourenço
Mártir na data de hoje, rogando a Deus muitas bênçãos e sucesso em seu novo trabalho junto ao povo
de Deus de nossa cidade.

Ver. Luiz Antônio de Almeida

Ver. William Rogério de Souza

Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja enviada uma Moção
de Parabéns a todos os funcionários da Clínica CliMed, bem como ao médico pneumologista Dr. Celso
Villela Fernandes, pelo excelente atendimento prestado a todos os pacientes, atendendo a todos com
muita atenção, carinho e presteza.

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. Milton Ramos de Brito,
mais conhecido como “Miltinho Batera” - baterista do Programa do Jô Soares. Filho de São Lourenço recebeu a Comenda Alcides Lage, que homenageia filhos de nossa cidade que se destacaram na
vida, elevando o nome de nossa cidade. Miltinho
Batera abriu as portas para São Lourenço nos PROGRAMAS DE AUDITÓRIO da Rede Globo. Tem contribuído, de forma sistemática, nas questões de
relevância do município, na fomentação das políticas sociais, nas questões culturais e na divulgação do nosso município, utilizando camisetas com
o nome de nossa cidade. No corrente ano, por quatro vezes referenciou a sua terra natal na PGM do
Jô como: “SÃO LOURENÇO - CAPITAL DO SUL DE
MINAS”. Diante do exposto, apresento a este ilustre cidadão as nossas congratulações pelo ora relatado, enaltecendo sua preocupação assídua em
levar o nome de nossa cidade às grandes mídias,
em especial, à Rede Globo.

Requerimento 164/13
Luiz Antônio de Almeida, Vereador do PR, 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: Qual
a previsão para a construção de bocas de lobo na Rua
Dr. Joaquim Cardoso, atrás da Capela São Francisco
de Assis, no Bairro Vila Nova? JUSTIFICATIVA: Este Vereador já fez indicações solicitando o ora relatado e
até o presente momento, nada foi feito e o período
de chuvas se aproxima, período este que causa um
grande transtorno aos moradores.

saúde
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CMDCA realiza Encontro Municipal
da Criança e do Adolescente
O Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) realizou,
no sábado (30), na Câmara
Municipal, o Encontro Municipal da Criança e do Adolescente 2013. O evento contou com a participação de representantes de outros conselhos, de várias entidades
assistenciais que compõem
a rede de proteção da criança e do adolescente do município, autoridades e vários
seguimentos da sociedade.
O prefeito municipal foi representado pelo Secretário
Municipal de Desenvolvimento Social.
Após a abertura solene e
a composição da mesa, o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente, Carlos Roberto Hilário, deu boas vindas aos presentes e discorreu sobre os objetivos do encontro. A mesa foi compos-

ta pela Sra. Elane Medeiros
do Espírito Santo e pelos senhores: Waldinei Alves Ferreira, Ralph Éboli Lage, Ten.
Cel. Paulo Valério Júnior e
Carlos Roberto Hilário, que
fizeram uso da palavra. Em
seguida, a representante da

Apae, Elane Medeiros do Espírito Santo, fez a apresentação de todas as entidades
que atendem crianças e adolescentes no município. De
forma sucinta, ela apresentou um pequeno histórico,
informando, por exemplo, o

ano da fundação, os objetivos e quantas pessoas são
atendidas.
Os participantes tiveram a
oportunidade de acompanhar várias palestras referentes ao atendimento à criança e o adolescente.

BETO BACHA

Giro Esportivo

AINDA NO MUNICIPAL
O Campeonato Municipal de Futebol, organizado pela Liga Desportiva, chegando à fase semifinal. Depois da classificação do Santo Amaro na vitória sobre o Rio Verde por
3 a 1, comdois gols de Blenon e outro do Gabriel Pacote e
também a confirmação na vitória da equipe do Biquinha
no Santa Helena por 1 a 0, gol do Edinho, a fase da semifinal será realizada em duas partidas. Neste domingo no campo do Esporte a partir das 14:00 Hs a partida entre Guiomoto Honda contra o Santo Amaro e logo em seguida a briga de cachorro grande, a equipe do Verdão enfrentando o
Biquinha. Promessa de casa cheia no Esporte, mas pena
que sem condições humanas de assistir a um bom futebol,
sem arquibancadas e com sol
ou chuva na cabeça. A artilharia da competição até o momento esta com o Felipinho do Verdão com 5 gols, acompanhado
de perto pelo Oberdan com 4
gols. Vale destacar também que
na grande final do Municipal
marcada para o dia 22 de dezembro, teremos uma partida
preliminar, arrecadando alimentos não perecíveis, entre os Amigos do Fabinho Marrentinho
contra os Amigos do Purguinha.

Alunos do PCA de
Caxambu homenageiam
funcionários com
lindas canções de Natal
Na manhã desta terçafeira (03/12), na escadaria da Prefeitura de Caxambu, alunos da Escola Padre Correia de Almeida prestaram uma bonita homenagem aos fun-

cionários da prefeitura
e da Secretaria de Educação. Com muito carinho, eles entoaram lindas canções de Natal que
emocionaram todo o público presente.

COPINHA MIRIM 1998
A 1ª Copa de Futebol Mirim Circuíto das Águas, realizada
em Julho de 1998, na categoria 87/86, contou com a equipe
campeã do Esporte com o Helson Salgado e Galego no comando técnico e com jogadores que atualmente já estão casados
e papais: Rafael Sciani, o Ricardinho filho do Nega Véia (este
nunca vi jogar bola), Tiago Francisco, o DJ Fabinho, Alex Martins, Pedro Victor que esta a cara do Teteco, o Daniel da Tinazinha, Adelson Santo Amaro, Caio Mendes, Diego Carvalho,
Angel Rodolfo, o Thiago Batistinha, o saudoso e querido Tulinho, o Vascaíno Ceínha hoje no apito e o Vinícius Garcia.

Edital de Convocação

O Presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares
de São Lourenço, convoca todos os seus associados e representados
para se fazerem presentes à Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 16 de dezembro de 2013, às 15h00min horas em primeira convocação, com a maioria legal de representantes, na sede social,
à Rua Dr. Olavo Gomes Pinto, 61 sala 206 – Centro, Ed. Gorgulho, São
Lourenço/MG, para tratar dos seguintes assuntos: 1º Apreciação da
pauta de reivindicação do Sindicato Laboral para negociação da Convenção Coletiva de Trabalho 2014; 2º Deliberação referente ao valor
para cobrança da Contribuição Confederativa Patronal. O presente Edital de Convocação será afixado na sede do Sindicato e cópia do mesmo
será remetida aos associados.
São Lourenço, 03 de dezembro de 2013.
Marco Aurélio Bastos Lage - Presidente
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Agentes descobrem buraco no
teto do Presídio de São Lourenço
Por volta das 16:00 hs de
domingo (01/12), agentes penitenciários do Presídio de
São Lourenço faziam uma vistoria rotineira quando descobriram um buraco no teto de uma das celas do Bloco A. Durante a vistoria, os

detentos estavam no pátio
recebendo a visita de parentes. Assim que o buraco foi
descoberto, por questão de
segurança, o diretor do presídio encerrou a visita (que
acabaria as 17:00hs).
Nossa reportagem chegou

COMUNICADO

Sr. Fabrício Gonçalves Lopes – CTPS 7907646 – série
0010 – MG. Esgotados nossos recursos de localização e
tendo em vista encontra-se em local não sabido, convidamos o Sr. Fabrício Gonçalves Lopes, portador da CTPS
7907646 – série 0010-MG, a comparecer em nosso estabelecimento, a fim de assumir suas funções conforme
contrato de trabalho, dentro do prazo de 72hs a partir
desta publicação, sob pena de ficar rescindido, automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos do art. 482
da CLT. De Biasi Comércio de Gás Ltda - CNPJ 64.435.480/000164, Av. Othon de Carvalho 1100 – São Lourenço - MG

ao local por volta das 16h20min.
Lá estavam os familiares dos
presos, do lado de fora, todos aflitos à espera de notícias, (eles tiveram que sair
às pressas, sem saber o que
estava acontecendo). Enquanto isso, mais agentes iam chegando. Com o passar das horas, os parentes dos presos
iam ficando agoniados sem
saber o que acontecia lá dentro e não arredavam o pé da
frente do presídio.
Exatamente às 20:00hs, o
diretor do presídio Sr. Rafael Barbosa Ribeiro, autorizou
a entrada da reportagem do
São Lourenço Jornal e Rádio
Alternativa. O diretor explicou sobre a descoberta do
buraco e a necessidade de
transferir 12 presos do Bloco A para Pouso Alegre e Itajubá, até que a reforma na
cela seja feita. Ainda de acordo com o diretor, o buraco
no teto dava acesso para a
lage e consequente para outras celas do complexo e teve que ser interditada.
Após a entrada da nossa
reportagem, os familiares dos
presos ficaram mais tranquilos. Cerca de meia hora depois, após verificar o que estava acontecendo, saímos do
interior do presídio para tranquilizar os parentes dos detentos que estavam do lado
de fora imaginando que poderia estar acontecendo o início de uma rebelião. Após serem informados pelo diretor
do presídio sobre o que realmente estava acontecendo,
os parentes voltaram para suas casas mais aliviados. O Presídio de São Lourenço tem capacidade para 180 presos, mas
atualmente está com 315.
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Campeonatos Brasileiros de Natação 2013
Mais uma temporada da
natação brasileira se encaminha para o fim e, infelizmente para a equipe da APAN
– São Lourenço – Country
Clube – Carrossel, o resultado esperado não foi alcançado.
Após um ano e dois meses de muito trabalho e até
gastos para aprovar e assinar um convênio junto a Secretaria de Esportes e da Juventude de Minas Gerais pela Lei de Incentivo ao Esporte que visa o desenvolvimento de atividade esportivas
dentro do Estado, a APAN –
Associação de Pais e Amigos da Natação se encontra
sem condições de auxiliar
seus atletas pela falta de
cumprimento deste convênio por parte do Governo
Estadual, que há quatro meses não libera os fundos para apoiar esta equipe e ainda diz ter a intensão de fazer estes repasses.
Desta forma na realização
do Campeonato Brasileiro Infantil em Vitória – ES e do
Campeonato Brasileiro Juvenil em Florianópolis – SC, atletas que treinaram e se dedicaram por vários meses para atingirem seus índices não
puderam participar de suas
maiores metas na temporada por falta de condições financeiras. Maria Palma Ribeiro atleta categoria Petiz
que atingiu vários índices da
categoria Infantil, Raissa Carvalho de Castro que conquis-

Mariana em Vitória – ES e Gustavo e Hugo em Florianópolis - SC

tou seu primeiro índice brasileiro e Luiz Felipe Almeida
estariam representando nosso município e nossa juventude junto a melhor natação
nacional.
No Campeonato Brasileiro Infantil, somente Mariana Guedes Lopes Bacelar
que com o apoio de sua família pode participar e mesmo assim sem o auxilio de
seu treinador.
Já no Campeonato Brasileiro Juvenil, Hugo V. A. C.
Souza junto com o Prof. Gustavo Souza Rocha rodaram
boa parte do comercio de
nossa cidade para conseguirem disputar um lugar dentro do primeiro nível da natação nacional.
Parabéns a estes atletas,
seus familiares e empresários que entendem e se sacrificam para apoiar o desen-

volvimento saudável desta
juventude. A APAN aproveita este espaço para agradecer aos patrocinadores Distribuidor de Leite Natalac Ito,
Doces Caseiros Rocha, Vida
Pilates, Madeireira Federal,
Gráfica Novo Mundo, TCA
Transportadora, Gráfica Joia,
Starweb internet, Ecobeer,
Centro Esportivo Raposão Escolinha de Futebol, Hotel
Guanabara, Distribuidora Alex,
Gomes Supermercados, Aladdin Maquinas e Equipamentos e a Prefeitura Municipal
de São Lourenço que proporcionaram as condições mínimas para a participação desta parte da equipe. A APAN
também quer reforçar a confiança de que com o apoio
da Prefeitura Municipal e seus
contatos São Lourenço terá
este convênio concretizado
o mais breve possível.

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

2º Aditamento ao Contrato nº 016/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Benedito Jairo Pedro Filho. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses.
(a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 27/11/2013.
2º Aditamento ao Contrato nº 017/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Jarbas Santos Pedro. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses. (a)
Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 27/11/2013.
1º Aditamento ao Contrato nº 036/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Edson Luis Moreira. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses. (a)
Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 02/12/2013.

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

- Pretendem se casar:

000452 - RUBENS NOGUEIRA LEONIDAS, solteiro, maior, comerciante, natural de Itanhandu-MG, residência Rua Ida Mascarenhas Lage, 128, São Lourenço-MG, filho de ROBERTO JOÃO LEONIDAS e LAZARA NOGUEIRA LEONIDAS; e KATIA CILENE RODRIGUES, divorciada, maior, do lar,
natural de São Lourenço-MG, residência Rua José Simeão Dutra, 2080, São Lourenço-MG, filha
de DARCY RODRIGUES e MARIA DE LOURDES SOUZA;
000451 - DANIEL WILLIAM SILVA, solteiro, maior, autonomo, natural de Juiz de Fora-MG, residência Rua Natal Luiz Pereira, São Lourenço-MG, filho de JOSÉ AFONSO DA SILVA e CLÁUDIA MARIA VIANA SILVA; e NATHÁLIA LIMA NOVAES DO COUTO, solteira, maior, estudante, natural de
Valença-RJ, residência Rua Natal Luiz Pereira, 735, São Lourenço-MG, filha de JORGE GONÇALO
DO COUTO e REGINA LUCIA NOVAES DO COUTO;
000000 - CARLOS ANTONIO MESSIAS HUMBERTO, solteiro, maior, Consultor de vendas, natural de
Três Corações-MG, residência Rua Marcos Santana Carreia, 222 - jd. Esperança, Três Corações-MG, filho de JOÃO FRANCISCO HUMBERTO e BERNADETE MESSIAS HUMBERTO; e JOICYELI BRANDÃO DE
OLIVEIRA, solteira, maior, Pedagoga, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Saturnino da Veiga, 707, São Lourenço-MG, filha de ANTONIO DE OLIVEIRA e RUTE BRANDÃO DE OLIVEIRA;
000453 - BRENDO DINA DIAS, solteiro, nascido em 11 de março de 1997, ajudante de pedreiro, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Natal Luiz Pereira, 485, São Lourenço-MG, filho
de MARCOS CUSTODIO DIAS e DIANA MARIA DINA DIAS; e HOSANA CAROLINA JORGE, solteira,
nascida em 7 de junho de 1997, do lar, natural de Campinas-SP, residência Rua E, 115, São Lourenço-MG, filha de ALEXANDRE JORGE e IVANIRA DA CRUZ JORGE;
000454 - DENNER FONSECA NUNES, solteiro, maior, Autônomo, natural de Barra Mansa-RJ, residência Rua Ribeiro da Luz, 963, São Lourenço-MG, filho de AGENOR MENDES NUNES e MÁRCIA
FONSECA NUNES; e MARCELA CARDOSO ARAUJO, divorciada, maior, Do lar, natural de Barra Mansa-RJ, residência Rua Ribeiro da Luz, 963, São Lourenço-MG, filha de JORGE ARAUJO e HELIETE
CARDOSO ARAUJO;
000457 - EMERSON MIRANDA DE SOUZA, divorciado, maior, CORTADOR, natural de CRISTINA-MG, residência RUA ORLANDO B. DE ALMEIDA, 132 - FUNDOS, São Lourenço-MG, filho de BENEDITO TOMÉ DE SOUZA e MARIA APARECIDA MIRANDA DE SOUZA; e VANESSA DE PAULA BRITO, divorciada, maior, COBRADORA EXTERNO, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA
ORLANDO B. DE ALMEIDA, 132 - FUNDOS, São Lourenço-MG, filha de SILAS GONÇALVES DE BRITO e RITA DE CASSIA DE PAULA BRITO;
000455 - FERNANDO FRANCISCO, solteiro, maior, Marcineiro, natural de Soledade de Minas-MG, residência Al. Artur Francisco Póvoa, 225, São Lourenço-MG, filho de JOSÉ FRANCISCO e ALMERINDA DE OLIVEIRA FRANCISCA; e NATALIA APARECIDA VITORINO, solteira, maior, Costureira,
natural de Cristina-MG, residência Al. Artur Francisco Póvoa, 225, São Lourenço-MG, filha de JOSÉ BENEDITO VITORINO e VITA SILVESTRE VITORINO;

Participação da Faculdade de São Lourenço
no I Concurso Nacional sobre o Sistema
Interamericano de Direitos Humanos
A Faculdade de São Lourenço teve a grata satisfação de ser selecionada em um universo de mais
de setenta equipes para participar
da fase final do I Concurso Nacional sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Competindo com equipes formadas pelos
mais tradicionais cursos de Direito do país, tais como UFPR, UFMT,
UnB, UFPB, UFPE, UFMG, Mackenzie, PUC, Newton Paiva, dentre outras, a equipe formada por Abel Honório, Raoni Lourenço e Emmanoel Bahia chegou entre as finalistas
do concurso moot court promovido pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República entre os
dias 18 a 22 de Novembro de 2013 em Brasília.
Além de participar como competidora com a equipe formada pelos discentes, a
Faculdade de São Lourenço contou com a participação do Professor e Coordenador
do Curso do Direito escolhido entre os avaliadores do Concurso. A foto demonstra
o momento em que Diogo Bacha e Silva participa da avaliação das equipes da Universidade Federal do Paraná e da Universidade Federal do Mato Grosso.
Para além de permitir a ampliação no conhecimento sobre Direitos Humanos, em especial o Sistema Interamericano representado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, a equipe formada pelos discentes realizou uma rica troca de experiências entre
os mais diversos participantes, palestrantes, avaliadores, organizados e agentes comprometidos com a expansão e o aprimoramento na cultura dos Direitos Humanos.
Mais do que o reconhecimento do esforço da equipe e do êxito na participação
em tão concorrido concurso, é esperado que a experiência dos discentes sirva de
estímulo para a contínua participação dos alunos em eventos de tal magnitude e
que, acima de tudo, finalmente possam reconhecer a importância e a relevância dos
Direitos Humanos para a prática jurídica e profissional de cada um de nós. Esperamos que nossa participação seja a primeira de muitas, em um processo permanente de busca por um direito mais humano.
A Faculdade de São Lourenço agradece o empenho e o esforço dos discentes que
abdicaram de seus compromissos pessoais e profissionais para que representassem
a instituição em tão importante concurso.
Prof. Diogo Bacha e Silva
Coordenador do Curso de Direito
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Traficante foragido de Juiz de
Mais três cursos do PRONATEC
Fora é preso em Carmo de Minas são iniciados em São Lourenço

A Polícia Civil de Carmo de
Minas conseguiu prender nesta quarta- feira (04/12), um
homem condenado pela justiça de Juiz de Fora- MG. O ho-

mem, identificado como C.E.
E, tinha em seu desfavor uma
condenação de 04 anos de prisão em regime fechado por
tráfico de drogas. A equipe de

policiais civis, comandada pelo delegado Márcio Ciarini efetuou a prisão e encaminhou
o homem para o Presídio Regional de São Lourenço.

Prefeitura Municipal de Caxambu - MG
EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS:

1) Primeiro aditivo ao contrato 0064/2013 celebrado com o Posto Santa Felicidade Ltda, referente processo licitatório 0074/2013 Pregão presencial 0043/2013. Objeto: Fornecimento de
combustível para abastecimento da frota do Município de Caxambu. Fica alterado o valor do
preço do combustível gasolina, passando para R$ 2,85 (dois reais, oitenta e cinco centavos) o
preço de 01 litro, de acordo com autorização do Prefeito Municipal. Caxambu – MG 25 de Novembro de 2013. – Vanderlei Ramos Ribeiro Junior – Comissão de Licitação.
2) Extrato do contrato 089/2013 - PL 0109 – Dispensa 017/2013 - Contratada: Televisão Sul
de Minas S/A.- Objeto: prestação de serviços de gravação de VT e veiculação de VT 15” nos dias
13, 14, 15 e 16 de Setembro com duração de 15 segundos em televisão aberta (EPTV) para divulgação das festividades em comemoração ao 112º aniversário de Caxambu. Vigência: 12/09
a 16/09/2013 - Valor de R$ 5.000,00 Caxambu 12 de Setembro de 2013 - Dotações do orçamento vigente. Vanderlei Ramos Ribeiro Junior – Comissão de Licitação.
3) Extrato do contrato 141/2013 - PL 0140 – Dispensa 021/2013 - Contratada: Vanessa Lopes Leo Matuscelli.- Objeto: Contratação de empresa para realização de Conferência Municipal
e Audiência Pública Regional sobre a destinação de resíduos sólidos, realizado no Centro de Convenções em Caxambu, nos dias 06 e 07 de Dezembro de 2013 . Vigência: 02 a 07/12/2013 - Valor de R$ 5.100,00 Caxambu 02 de Dezembro de 2013 - Dotações do orçamento vigente. Vanderlei Ramos Ribeiro Junior – Comissão de Licitação.
4) Extrato do contrato 134/2013 - PL 0130 – Pregão 081/2013 - Contratada: Autogerais Distribuidora de Veículos Ltda.- Objeto: Aquisição de VEÍCULO NOVO, zero quilômetro, para atender as necessidades do Gabinete da Prefeitura Municipal de Caxambu . Valor de R$ 82.000,00
– Vigência: 21/11/2013 a 19/02/2014 Caxambu 21 de Novembro de 2013 - Dotações do orçamento vigente. Vanderlei Ramos Ribeiro Junior – Comissão de Licitação.
5) Extrato do contrato 133/2013 - PL 0129 – Convite 010/2013 - Contratada: Luciene Pereira Maciel.- Objeto: Prestação de serviço em HOSPEDAGEM DE PACIENTES do Município de Caxambu, em tratamento de oncologia na cidade de Varginha/MG. Valor de R$ 18.624,00 – Vigência: 21/11/2013 a 19/02/2014 Caxambu 21 de Novembro de 2013 - Dotações do orçamento vigente. Vanderlei Ramos Ribeiro Junior – Comissão de Licitação.
6) Extrato do contrato 137/2013 - PL 0135 – Pregão Presencial 083/2013 - Contratada: Medway Log Comércio e Serviços Ltda.- Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MEDICAMENTOS com base na listagem de A a Z do Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico - ABCFARMA - tabela vigente, no mês de novembro de 2013, para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Caxambu. – Vigência: 26/11/2013 a 26/11/2014
- Caxambu 26 de Novembro de 2013 - Dotações do orçamento vigente. Vanderlei Ramos Ribeiro Junior – Comissão de Licitação.
7) Extrato do contrato 140/2013 - PL 0134 – Convite 012/2013 - Contratada: Distribuidora
de Fogos São Francisco.- Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de SHOW
PIROTÉCNICO para abrilhantar as festividades do Réveillon 2014 na cidade de Caxambu. Valor
de R$ 26.260,00 – Vigência: 02/12/2013 a 31/01/2014 Caxambu 02 de Dezembro de 2013 - Dotações do orçamento vigente. Vanderlei Ramos Ribeiro Junior – Comissão de Licitação.
8) Extrato do contrato 131/2013 - PL 0133 – Convite 011/2013 - Contratada: Brasilshop Novidades Internacionais Ltda- Objeto: Aquisição de MATERIAIS ILUMINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA do Município de Caxambu. Valor de R$ 30.497,00 – Vigência: 12/11/2013 a
12/12/2013 Caxambu 12 de Novembro de 2013 - Dotações do orçamento vigente. Vanderlei
Ramos Ribeiro Junior – Comissão de Licitação.
1) Processo de Licitação 146/2013 – Pregão Presencial 91/2013 – Objeto: Prestação de serviços de CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZA junto aos Programas Sociais desenvolvidos pela Secretaria de Promoção e Assistência Social do Município de Caxambu. Credenciamento: 19/12/2013
às 14h00. Sessão: 19/12/2013 às 14h15. Horário de Brasília/DF. Informações e edital na Prefeitura ou e-mail licitação@caxambu.mg.gov.br. Caxambu, 05 de dezembro de 2013. Edson Vander
Cunha Resende – Pregoeiro

Foram iniciados, na segunda-feira (02/12), em São Lourenço, mais três cursos do
Pronatec: manicure, pedicure e artesão em bordados à
mão. Eles estão sendo oferecidos pelo Senac e são os
últimos a se iniciarem neste
ano de 2013.
Desde o segundo semestre de 2012 a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social vem oferecendo diver-

sos cursos através do Pronatec, em parceria com o Instituto Federal e o Senac. Aproximadamente 10 alunos são
participantes de oficinas oferecidas pelo Centro de Referência de Assistência Social.
Eles foram encaminhados e
são monitorados pelo Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho –
ACESSUAS/TRABALHO. Esse
programa busca a autono-

mia das famílias usuárias da
Política de Assistência Social,
por meio da articulação e da
mobilização à integração ao
mundo do trabalho.
Para o ano de 2014, outros cursos serão ofertados
em diversas áreas, sempre
com o foco na qualificação
para o mercado de trabalho e apoio ao protagonismo dos beneficiários do Bolsa Família.

Vagas esgotadas para os cursos de
Excel na Faculdade Victor Hugo
O Curso Excel (básico e intermediário) oferecido pela
Faculdade Victor Hugo pela
2ª vez, ministrado pelo Prof.
Sergio Pinelli (Pós-Graduado em Gestão de Empresas,
tendo larga experiência na
área de TI) teve suas vagas
esgotadas novamente.
Segundo o Prof. Sergio Pinelli, “isto acontece devido
ao fato das aulas serem totalmente práticas, onde cada conceito, após uma breve explanação teórica, é executado e configurado, através de exemplos dirigidos,

otimizando e reforçando o
aprendizado”.
O objetivo do curso de
Excel é demonstrar ferramentas de muito impacto

e excelentes resultados, capacitando os participantes
nas técnicas mais importantes que o mercado profissional exige.
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Vitrine da Dança Deise Dutra apresentou On Broadway 3
A Vitrine da Dança Deise
Dutra realizou neste último
final de semana, na quadra
Pedro Mello na Ilha Antônio
Dutra, o 13º Águas das Gerais Festival de Dança, com
o tema On Broadway 3.
O Festival comemorou 25
anos da Vitrine da Dança e
contou com um público de
1917 pessoas nos três dias
de espetáculo. Além disso,
o público em casa teve a oportunidade de assistir on line
pelo Twit Cam.
Na abertura lançamos West
coast que é uma dança de
salão que pode e deve ser
dançada também por jovens
nas baladas. Lançamos também o Stiletto que é uma dança baseada nas poses de modelo, estilo Madonna e Beyoncé dançada em salto alto de
preferência o agulha. E a Dança do Ventre que passará a
ter aulas na Vitrine da Dança Deise Dutra em 2014.
Foi um Espetáculo dinâmico o qual apresentou na 1ª
parte o musical Infantil: Alice no País das Maravilhas
que contou com coreografias extraordinárias, com músicas clássicas fortes, com
um figurino e cenários impecáveis. Helena Ribeiro interpretou Alice com muita
destreza, ela que já foi em
2013 Olívia Newton John em
Grease, disse ter sido um desafio interpretar Alice e seu
Sonho Maluco, por ser um
espetáculo longo. E disse
ainda estar feliz demais pela repercussão positiva, não
só de seu trabalho, mas sim
de todo o musical.
Outra pessoa que foi tam-

bém um sucesso foi Aisha
Monteiro que interpretou o
Coelho, e disse também estar muito feliz com sua atuação. O Chapeleiro (Brenner
Fernandez), a Lebre Maluca
(Leonardo Mathias), o Rato
(William Gervásio) e a Rainha (Jéssica Ferreira), conseguiram arrancar boas risadas do público com suas irreverências.
Outro extrato que fez muito sucesso, foi Hairspray com
sua alegria contagiante contou com a presença da professora Natach Almeida como
Tracy e Bruno Marques como
Edna (Mãe da Tracy). O ônibus como cenário chamou a
atenção neste momento.
Outras atrações do Fes-

tival foram o Burlesque e
Footloose, este último deixou a plateia com vontade
de subir ao placo e dançar
também, ele dançado por
adultos de todas as idades,
e é também muito contagiante e alegre.
Algumas pessoas que prestigiaram o espetáculo deixaram suas declarações:
Ana Maria Póvoa: Mais uma
vez suceso! Cenário perfeito, coreografias e figurino
também. A estrutura montada na quadra ficou excelente, mais fresco. Não perco nenhuma. Parabéns Tia
Deise Dutra!
Lívia Amaral: Deise, este
ano vocês se superaram, estava maravilhoso!

Lívia Mendes: Feliz aniversário, Deise Dutra! Ontem
foi seu dia, mas quem ganhou o presente fomos nós
ao vermos aquele espetáculo MARAVILHOSO, que a cada ano fica melhor. Mais uma
vez vc e sua equipe arrasaram! Parabéns!
Carolina Nogueira: On Broadway 3 foi simplesmente
maravilhoso! Sem palavras
para o figurino, coreografias,
atores, atrizes, as bailarinas
e bailarinos, professores. Tudo foi encantador.
Tia Deise Dutra, parabéns
pelo seu trabalho ímpar, por
nunca esmorecer nem desistir! Você e toda sua equipe
foram maravilhosos. Obrigada por nos proporcionar um

grande show! Parabéns a todos que fizeram este grande
espetáculo. É impossível não
querer estar com vocês
Patrícia Brigagão: (Bailarina, Figurinista e Maquiadora) Faço questão de sempre
estar presente e participando efetivamente do Águas
das Gerais. Moro no Rio de
Janeiro e justamente por ver
muita coisa lá, dou extremo
valor ao que temos aqui; O
Águas das Gerais é um espetáculo que merece respeito,
é um verdadeiro show em
termos coreográficos, cenográficos, de infraestrutura e
ainda tem o “a mais” que não
vemos em nenhum lugar, que
é justamente o entrosamento da equipe e a naturalida-

de estampada nos palcos.
Aqui dançamos por prazer,
por amor.
Natach Almeida: (Diretora Cênica) Estou há 4 anos
na Vitrine, este ano houve a
necessidade de entrar a interpretação nos musicais. Alice no País das Maravilhas foi
um trabalho muito rico no
qual os alunos responderam
muito bem.
Quanto ao Hairspray, foi
uma oportunidade excelente, porque pude voltar a atuar dançando e interpretando. O espetáculo foi maravilhoso e aprendi muito.
Deise Dutra: (Diretora Geral) Estou muito feliz com o
resultado. Foi um trabalho
árduo de toda uma equipe,
mas que valeu a pena. Cada
espetáculo é uma emoção
diferente, como se fosse o
primeiro.
É muito bom ver nos rostos de nossas crianças, jovens e adultos o sorriso de
dever cumprido com o resultado de que valeu a pena.
Só tenho mesmo que agradecer a todos pelo sucesso
de mais um On Broadway no
Águas das Gerais Festival de
Dança e que venham outros,
porque não vamos parar! Esse foi o nosso lema este ano.
O Águas das Gerais Festival de Dança agradece aos
patrocinadores, pais, alunos
e a toda equipe, inclusive a
equipe de apoio, que ajudaram no sucesso dos 25
anos da Vitrine da Dança
Deise Dutra.
Parabéns Vitrine da Dança Deise Dutra por mais um
ano de sucesso!
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Homenagem

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

A são lourenciana
Juliana Carvalho, formou-se em Forensic
Crime Scene Investigations and Anthropology, pela Universidade de Bournemouth,
Inglaterra, dia 06 de
novembro passado. A
formanda, reside na
Inglaterra, e é filha da
enfermeira Cida Carvalho, do Hospital de
São Lourenço. Para Juliana, nosso grande
abraço de felicidades
e sucessos. Que Deus
a abençoe!!!

DÉBORA CENTI

Dicas de make
para os olhos

Formatura

O DIretor do Presidio de Poços de Caldas, Marcelo Henrique de Souza, recebeu no último dia 22 de novembro, na
Câmara Municipal daquela cidade, o Título de Cidadão Poços Caldense. Desejamos felicidades ao ilustre diretor, pelo tão merecido título.

Comemoração
Ordenação
Toda mulher vaidosa que se preze não deixa de incluir
um pouquinho de maquiagem no seu dia a dia. Com os truques e técnicas certos é possível valorizar os seus traços e
até disfarçar alguns pontos que não se gosta muito. Os
olhos geralmente recebem bastante atenção na hora da
maquiagem, pois permitem uma grande variedade de makes.
Confira algumas dicas valorizando o olhar:

O Diácono são lourenciano Josimar Cândido Lourenço,
já tem a data de sua ordenação presbiteral: 25 de janeiro
de 2014, às 10:00 horas, na Igreja Matriz de São Lourenço.
Que Deus o abençoe sempre. Mais um filho sacerdote de
nossa cidade.Estaremos lá!!!

A Sociedade Brasileira de Eubiose, comemorou no último
dia 28 de novembro, o cinquentenário da Fundação Henrique José de Souza (1963 - 2013). Queremos parabenizar a
todos os familiares dos saudosos Professor Henrique José
de Souza e Helena Jefferson de Souza, membros da SBE, diretoria, pela passagem do jubileu de ouro da Fundação.

Casamento

Olhos grandes – Já, para quem tem os olhos grandes e
gostaria de suavizar a aparência, pode investir em um lápis escuro, como preto ou marrom contornando a linha
d’água, diminuindo a circunferência. Quando aplicar sombras, o ideal é que elas fiquem dentro do espaço da pálpebra, sem puxar muito para o canto externo, nem para cima, pois isso pode aumentar os olhos.

Esporte

Desejamos milhões de felicidades, para Fernanda e Rubens que se uniram em matrimônio, dia 09 de novembro
passado, na Igreja Matriz de São Lourenço. Que Deus os
abençoe nesta nova etapa de suas vidas.

Bodas

O casal Angelita e Pininho Ferreira, comemorando suas
Bodas de Prata, juntamente com seus familiares, dia 26 de
novembro último. Que Deus abençoe sempre mais, esta
família maravilhosa. Felicidades sempre!!!

55

Pálpebra caída - Para quem tem a pálpebra mais caidinha, o ideal é aplicar uma sombra mais escura do canto interno ao externo e ir subindo, esfumando tudo em direção
à sobrancelha. É aconselhável que se evite delineados, a
menos que faça o tipo gatinho, puxando o traço pra fora,
esticando o olhar.
Olhos juntos - Se você tem os olhos muito juntos, o segredo é aplicar uma sombra bem clarinha no canto interno, fazendo um ponto de luz. Isso além de separar os olhos,
ainda dá um up na aparência, fazendo com que pareçamos
mais animadas, sem cara de preguiça ou sono.

Futebol

Batismo
Para a alegria
de seus pais,
Thaynara e Lussandro e da Vovó Lucinha, a
princesinha Maria Sophia, recebeu o Sacramento do Batismo em 20 de outubro passado.
Que a luz de Cristo te ilumine
sempre!!!

Olhos pequenos – Para quem tem olhos pequenos, há alguns truques que ajudam a deixar o olhar mais destacado e
expressivo. Para uma make básica, o primeiro passo é aplicar um lápis bege na linha d’água. Em seguida, passe pelo
menos duas camadas de máscara para cílios, de preferência
que alongue e dê um pouco de volume. Para as makes mais
elaboradas, aplique lápis preto ou marrom rente aos cílios
inferiores e superiores somente do meio para o canto externo, em seguida, esfume com uma sombra marrom.

Acesse
nosso
site e fique
por dentro
de todas as
novidades!
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Comemorando o tri-campeonato do Flamengo da Copa
do Brasil 2013: Emídio, Quinho e Pedro Lage (quem diria:
é Flamenguista roxo)
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Academia ao ar livre é inaugu- Portal de entrada da cidade está
rada no Bosque em Caxambu completamente abandonado

No último sábado (30/11),
aconteceu a inauguração da
academia ao ar livre no bair-

ro do Bosque. O Projeto foi
viabilizado através de reivindicação do vereador Sandri-

nho do Som junto ao Deputado Estadual Juarez Távora.
O vereador salienta a necessidade da população daquele bairro ter um local para a prática de exercícios de
forma gratuita. “No bosque
vive um grande número de
pessoas que não possuem
um local adequado para prática de exercícios físicos. Queremos possibilitar a essas pessoas condições para que possam cuidar da sua saúde e
tenham uma melhor qualidade de vida”, justifica.
De acordo com o parlamentar o prefeito Jurandir Belini abraçou a ideia, assegurando total apoio. E além da
academia ao ar livre do Bosque, também a pedido do
vereador, o deputado estadual Juarez Távora disponibilizou um veículo para saúde, que será entregue nos
próximos dias. Para o próximo ano já foi aprovado e
assinado pelo prefeito, a implantação de mais uma academia ao ar livre, esta no
bairro Novo Horizonte. A academia inaugurada conta com
um conjunto de aparelhos
de ginástica, tais como simulador de caminhada, esqui, simulador de remo, rotação, dentre outros.

Após receber inúmeras denúncias sobre a má conservação do portal de entrada
da cidade, que fica no bairro Nossa Senhora de Fátima
(Federal), nossa reportagem
foi checar as informações.
Quando chegamos, pudemos verificar que as denúncias narradas pelos nossos
leitores procedem. O portal
da entrada da cidade está hoje às moscas.
Encontramos o patrimônio público completamente abandonado, com janelas abertas e vidros quebrados. Dentro do local onde
deveria ter um funcionário

para fornecer informações
turísticas e orientar quem
chega a São Lourenço, encontramos muita sujeira, latas de cerveja e refrigerante espalhadas pelo chão, roupas sujas, cheiro de urina e
até preservativos usados.
Duas vasilhas com água parada também estão abandonadas no interior do prédio.
De acordo com alguns moradores da região, o local
está sendo invadido constantemente por pessoas desconhecidas. “O pessoal pula a janela e entra a qualquer hora do dia ou da noite, o que eles fazem lá den-

tro eu não sei, mas tenho
certeza que eles não entram
lá para rezar, é para fazer
outras coisas”, disse um morador que preferiu não ser
identificado.
Ainda segundo os vizinhos
do portal, atualmente, nenhum funcionário trabalha
por lá e nenhum tipo de manutenção é realizada pela
prefeitura.
O único “Portal de Entrada” da cidade é passagem
obrigatória dos visitantes
que chegam a São Lourenço, vindos de grandes centros como São Paulo e Rio
de Janeiro.
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