www.saolourencojornal.com.br

1

CORREIOS

Impresso
Especial

CONTRATO
N. 9912166940/2008

DOMINGO, 09 DE JUNHO DE 2013

Domingo, 09 de Junho de 2013
Edição nº 4094 - R$ 1,00

Cavalo morre no meio da
rua e paralisa o trânsito

O caso chamou a atenção de uma multidão de curiosos na tarde deste sábado (01/06). Autoridades e órgãos de defesa dos
animais também compareceram no local. O cavalo era utilizado para transportar uma charrete e de acordo com testemunhas,
quando passava pela principal avenida da cidade, desabou no chão e morreu. “Foi muito triste, de repente o “bicho” caiu no chão,
se debateu por alguns instantes e morreu, aqui, na frente de todo mundo”, disse uma testemunha à nossa reportagem. (pág 04)

Morte

Lançamento

57º BPM realiza
lançamento da
Patrulha Escolar
Dando início às festividades
que antecedem o aniversário de
238 anos da PMMG, o 57º Batalhão de Polícia Militar realizou no
dia 03/06/13, segunda-feira, a Solenidade de Lançamento da Patrulha Escolar nas cidades de Caxambu e São Lourenço. (pág 06)

Lançamento
do Miss Terra
Brasil 2013
O lançamento do concurso aconteceu no Dia Mundial do Meio Ambiente porque o Miss Terra tem como foco principal a divulgação da
causa ecológica nacional. Aproximadamente 1.000 pessoas participaram do evento, no SESC Paladium,
na capital mineira. (pág 07)

Campanha de vacinação
Missa Campal celebra
contra poliomielite
o Dia de Corpus Christi
começou dia 8 de junho (pág 04) em São Lourenço (pág 09)

Secretária de
Educação de
visita Caxambu

Na última segunda-feira (27/05),
Caxambu recebeu a visita da Secretária de Estado de Educação, Srª.
Ana Lúcia Gazzola... (pág 07)
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EDITORIAL
Que a criação, tramitação
e aprovação da Lei da Ficha
Limpa foi um marco na história da cidadania, todo mundo já sabe. E que essa mesma lei está pondo de cabelo em pé os maus políticos
de todos os “calibres”, também temos denunciado aqui
sempre.
Mas aos poucos o que temos visto é que a lei começa a sofrer derrotas de quem
mais deveria zelar por ela: o
poder Judiciário.
Semana passada, ninguém
menos que o TSE - Tribunal
Superior Eleitoral decidiu que
o ex-prefeito de Paulínia, interior de São Paulo, Edson
Moura agiu dentro da lei ao
manobrar para eleger em seu
lugar Edson Moura Júnior,
seu filho, na disputa municipal do ano passado. Detalhe
é que o ex-prefeito viu que
seria pego pela Lei da Ficha
Limpa e na última hora fez a
troca. Como faltavam apenas 12 horas para a eleição,
o TRE não teve como trocar
a foto e o nome do candidato das urnas. E então os cidadãos eleitores votaram no
filho achando que estavam
apoiando o pai.
A Justiça Eleitoral de São
Paulo até decidiu que Moura não poderia ter concorrido. O juiz Ricardo Augusto
Ramos afirmou que tanto pai

quanto filho tiveram “conduta totalmente abusiva” e deu
posse ao segundo colocado.
Mas, para o TSE, isso não conta e o filho do ex-prefeito vai
ocupar a prefeitura normalmente. Aparentemente, os
ministros não enxergaram
vínculo entre uma suposta
má-fé do pai, Edson Moura,
e a eleição do filho, Edson
Moura Júnior.
Segundo o juiz Marlon Reis,
um dos idealizadores da Lei
da Ficha Limpa, “a decisão do

MARIANA DUTRA
Coluna da Mari

Cabelos coloridos

E a segunda nova onda são as color candy. Que são essas cores mais clarinhas, em tom pastel. Ficam lindas quando o cabelo todo é pintado com elas.
Para essas tonalidades de cores pegarem no cabelo, ele
precisa estar bem descolorido, aquele loiro quase branco
ou até mesmo platinado.
Dica: hidrate os cabelos em todas as lavagens, com xampu e condicionador especial, creme de tratamento de 5 minutos, com óleo para as pontas. Vale também, colocar um
pouco da tinta no creme, para ao mesmo tempo que hidrata, retocar a cor.
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Desentendimento do TSE
abre perigosa brecha na
Lei da Ficha Limpa

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

A arte de calar

nicípios paulistas se encontram na mesma situação. E
seus casos devem ser julgados por esse mesmo TSE em
breve. E não é só isso. Saindo de São Paulo, temos no
Brasil pelo menos mais outros 33 casos de políticos que
renunciaram em cima da hora em favor de filho, esposa
ou algum familiar, o que já
dá para antever a dimensão
do “estrago” que essa decisão do TSE em Paulínia pode provocar.

“Calar sobre sua própria
pessoa, é humildade.
Calar sobre os defeitos dos
outros, é caridade.
Calar, quando a gente está
sofrendo, é heroísmo.
Calar diante do sofrimento
alheio, é covardia.
Calar diante da injustiça, é fraqueza.
Calar, quando o outro está
falando, é delicadeza.
Calar, quando o outro espera uma
palavra, é omissão.
Calar, e não falar palavras
inúteis, é penitência.
Calar, quando não há necessidade
de falar, é prudência.
Calar, quando Deus nos fala
no coração, é silêncio.
Calar diante do mistério que não
entendemos, é sabedoria.”

VERA GANNAM

MONS. JONAS ABIB

TSE deixou de levar em conta fatores importantes de moralidade.” Mais uma vez, o Judiciário se pautou apenas pela questão da legalidade pura e simples, esquecendo-se
que dentre os princípios da
administração pública também há a moralidade.
Para um observador menos atento, pode até parecer um caso isolado, mas um
levantamento do site Congresso em Foco revela que
pelo menos outros cinco mu-

Maria Nossa Mãe

Perseverar é preciso
Foram tantos os dias, tantos domingos, muitos meses, e até anos! Tão rapidamente foi passando o tempo! Trinta e dois anos se passaram desde que me decidi
a escrever para o São Lourenço Jornal. No início, temerosa, tudo me parecia tão
difícil! Com vontade ou sem
ela, com tempo ou sem, inspirada ou não, sempre me
esforçava para que o espaço a mim concedido por Frei
João José, jamais deixasse
de ser ocupado pela Palavra
de Deus!
Não foi fácil, a cada semana, durante tantos anos, perseverar na minha tarefa, mas,
foi compensador. Confesso
que, muitas vezes desanimei,
e pensei em desistir, mas a
voz de Deus dentro do meu
coração me impelia a prosseguir...
Quantas vezes as opiniões
dos leitores foram para mim
incentivo a continuar, pois,
chegavam até mim, em momentos de grande desânimo. Cada semana, superando as dificuldades que surgiam, procurava transmitir
aos leitores a Palavra do Senhor, mensagens de espe-

rança, ânimo, fé, força, confiança e coragem!
Hoje, vejo com alegria que
tantos anos se passaram...
Foram anos em que pude sentir a proteção de meu Deus,
a inspiração de seu Espírito
Santo e a poderosa intercessão de minha querida Mãe
do Céu, a quem, a cada início de ano, eu entregava toda a matéria que seria escrita. É graça de Deus perseverar e ser fiel na missão que
Ele me confiou durante tanto tempo!
Acredito que, nesses anos
todos, algum bem, a mensagem transmitida, proporcionou àqueles que, ao lê-la,
buscavam um maior conhecimento das coisas de Deus,
sobretudo de sua Palavra!
Agradecendo ao Senhor por
estes trinta e dois anos, entrego a Ele, o tempo que ainda me resta para evangelizar
através da palavra escrita.
Que eu possa empregar bem
o espaço a mim reservado,
me deixando sempre conduzir pelo Espírito Santo! Pelos
trinta e dois anos, ofereço à
minha Mãe do Céu, que sempre intercedeu por mim, às
flores de minha gratidão!

Reflexão

Senhor, a quem
iríamos nós?

A Eucaristia nos recompõe. Ela é o ponto de união.
Há uma força em nós para nos desunir. A Eucaristia é a força divina e o poder de Deus para nos unir.
Sabendo disso, o inimigo
de Deus entra numa guerra, e já conseguiu atingir a
muitos que não acreditam
na verdade da Eucaristia.
A descrença começa na cabeça e na inteligência e passa pelos nossos sentidos:
visão, tato e paladar... Tudo se contradiz. Uma outra forma da tentação nos
fazer desacreditar é mais
imperceptível: as pessoas
começam a tratar a Eucaristia como algo normal.
Não têm mais respeito com
ela. Não se ajoelham diante do Santíssimo Sacramento. Durante a celebração,
pegam a Eucaristia de qualquer maneira. O inimigo
quer aniquilar nossa fé na

Eucaristia porque sabe da
força que ela é para nós e,
conseqüentemente, de como o mundo é beneficiado por nós através da Eucaristia que recebemos.
O que acontecia com os
discípulos, hoje está acontecendo conosco. Por isso
Jesus, corajosamente, como fez com os apóstolos,
nos pergunta: “E vocês, não
querem também ir embora? Não querem descrer e
serem levados pelos próprios sentidos e desacreditar na minha presença
real na Eucaristia? Eu que
sou o Senhor não vou voltar atrás, e também não
vou amarrar vocês numa
prisão”. É preciso hoje surgir novos “Pedros” que digam: “Senhor, a quem iríamos nós? Atrás de que líder, de qual filósofo e pensador iríamos? Só Tu tens
palavras da vida eterna”.
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Antonio Anastasia

Governador de Minas Gerais

níveis de governo trabalhando irmanados para atender
a questão da habitação popular em nosso Brasil e em
Minas Gerais.

Como vai governador, trabalhando muito?
Muito e com muita satisfação. Obrigado.
Governador, o senhor autorizou recentemente em
uma cerimônia em Belo Horizonte a construção de mais
habitações de interesse social em Minas Gerais, as chamadas casas populares. Quantas cidades serão atendidas
em mais essa ação do Governo do Estado?
Bem, nessa leva são mais
100 municípios, uma parceria entre o Governo do Estado e o Governo Federal, parceria muito exitosa e muito
bem sucedida. Na realidade,
há um programa no Brasil, o
Minha Casa Minha Vida, e
um programa estadual, chamado Lares Geraes, que se
complementam e nós trabalhamos juntos, de mãos dadas, para melhorar as condições de habitação dos mineiros. Nesse caso, nós es-

tamos beneficiando cerca de
15 mil famílias, são mais de
3 mil casas e ficamos muito
felizes de, por essa parceria,
conseguir facilitar a vida das
pessoas. Porque as pessoas
buscam até muito mais do
que uma casa, um lar. Ou seja, um local que chamam de
seu, que podem morar, ter
tranquilidade, não serão despejados, não vão morar de
favor, vão ter ali as condições
adequadas para criar a sua
família. É um esforço muito
grande. Só nessa leva nós fizemos investimentos importantes, cerca de R$ 300 milhões, sendo R$ 120 milhões
do tesouro do Estado, R$ 180
milhões do Governo Federal, materializando, de fato,
essa parceria muito adequada para a construção das casas. As prefeituras também
entram e deverão alocar nesse programa cerca de R$ 35
milhões na infraestrutura local, além da doação dos terrenos. Portanto, são os três

E essas casas que são entregues em Minas, governador, são de boa qualidade?
São de boa qualidade. São
casas que sempre têm dois
quartos, sala, cozinha, elas
têm cerâmica nas partes sociais das casas, elas vêm inclusive com aquecimento solar em uma parceria com a
Cemig desde 2007, inédita
no Brasil, muito positiva. A
casa tem toda estrutura e,
portanto, é entregue em boas condições. E o fundamental é que, uma vez entregue,
as pessoas vão dar vida a
ela, vão melhorá-la ao longo dos anos, vão conseguir
fazer ali o seu lar definitivo
e vão poder, como eu disse,
cuidar das suas famílias dentro dessa casa que é a sua
casa própria. Ou seja, que
ninguém lhes tira, pertence àquela família.
Governador, e em que medida o trabalho da Cohab Minas tem contribuído para a
redução do déficit habitacional no nosso Estado?
Bem, tem sido um trabalho de muito empenho da
Cohab ao longo dos últimos
anos. Já são mais de 31 mil
casas entregues em menos
de dez anos, com investimentos de quase R$ 600 milhões
do tesouro do Estado na entrega dessas casas. Na reali-

dade, a Cohab tem uma ação
muito especial nos pequenos municípios. Inclusive, esse último programa é para
municípios com menos de 50
mil habitantes. E a Cohab se
especializou em construir
conjuntos nas cidades menores. E por que isso? Exatamente com o objetivo de
levar qualidade de vida ao
cidadão dessas cidades pequenas, que durante muitos
anos não recebiam nada do
Governo. Então, nas cidades
pequenas nós fizemos ações
voltadas para saúde, acesso
ao asfalto, melhoramos a educação e construímos casas
para que as pessoas tenham
a oportunidade de, querendo, continuarem ali residindo no âmbito dos seus familiares e com muita felicidade. A Cohab, portanto, foi
e é responsável por esse
programa que, como eu disse, já fez em Minas Gerais
com recursos do Estado,
mais de 30 mil casas. É um
dado muito positivo, que
demonstra que a Cohab tem
uma bela participação na
melhoria dos indicadores
de habitação em Minas.
Que bom, governador. Muito obrigado mais uma vez
pela conversa.
Eu é que agradeço pela
oportunidade.
Entrevista concedida à Agência Minas (Notícias do Governo do Estado de Minas
Gerais) no dia 06/06 (quinta feira).

Eduardo Barbosa comemora aprovação de
refinanciamento das dívidas das Apaes e Santas Casas

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

EXPEDIENTE

O Plenário da Câmara dos
Deputados aprovou nesta terça-feira (22) o refinanciamento das dividas tributárias e
previdenciárias de entidades
hospitalares sem fins econômicos, de entidades de habilitação e reabilitação de
pessoas com deficiência e de
demais entidades sem fins
lucrativos que atuem nas áreas de saúde e de assistência
social, como por exemplo, as
Apaes e as Santas Casas. O
refinanciamento é fruto de
um acordo construído pelos
Deputados Federais Eduardo Barbosa e Antonio Brito
com o Líder do governo na
Câmara dos Deputados, e foi
incluído no texto da Medida
Provisória nº 600/2012.
O parcelamento possibilitará a essas entidades pagarem suas dívidas em até
360 meses, com redução de
60% das multas de mora e
de ofício, de 20% dos juros

de mora e de 100% dos demais encargos legais. Os beneficiados terão 120 dias, a
partir da publicação da futura lei, para entrar com o
pedido.
Segundo o Deputado Eduardo Barbosa, o refinanciamento permitirá que essas
entidades regularizarem sua

situação. “Através dessa Medida Provisória, as entidades
também não vão precisar
mais apresentar o Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social (Cebas) para pleitear o parcelamento. Sendo assim, nós estamos fazendo justiça a essas entidades. E esperamos

que a Presidente Dilma não
vete uma conquista do Parlamento brasileiro”’, afirmou
o Deputado Eduardo Barbosa no Plenário.
A proposta de refinanciamento para as entidades de
assistência social e para os
hospitais filantrópicos tramitou, originalmente, através
de emenda apresentada por
Eduardo Barbosa à MP 589,
de 2012, que concedeu parcelamento dos débitos previdenciários de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios
e das respectivas autarquias
e fundações públicas. E o
acordo com a Liderança do
Governo favoreceu a aprovação de ontem, incorporando a emenda à MP 600.
A Medida Provisória será
encaminhada para apreciação do Senado Federal e depois para sanção da Presidência da República.

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Jornalista Responsável: 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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Pe. Alex José Adão
Paróquia
em Ação
alexajoseadao@hotmail.com

Deus esteja a tua frente
para conduzir teus passos
Com essas palavras começa-se uma bênção cristã do
4º século. Assim como a bênção irlandesa, que começa
desejando “que o caminho
seja brando a teus pés”, esta bênção também começa
falando de caminho. Talvez
os autores de ambas concordassem que os destinatários
de toda bênção são primeiramente caminhantes, peregrinos. Eu também concordo que nunca devemos esquecer nossa natureza passageira, que somos peregrinos num mundo que não nos
pertence, que viemos de Deus
e para Ele voltaremos.
Crer que viemos e voltaremos para Deus não significa que estamos sem Ele. Estamos sim numa condição de
liberdade de abrir-se ou não
para a presença divina em
nós. Ao desejar que Deus esteja à tua frente, espera-se
não só a ação de Deus, mas
também que a pessoa amada abra espaço para que o
Criador a preceda. É o que
motiva Jesus a dizer: “Buscai primeiro o Reino de Deus”
e “não vos preocupeis” (Mt
6,33-34). É colocar Deus em
primeiro lugar, colocá-lo “à
frente” em todos os minutos e segundos do dia, sem

se divagar em preocupações
ou pensamentos que levam
a sentimentos de culpa, tristeza, desânimo ou que nos
impulsiona a planejar reações de maldades, vinganças
ou controle dos outros.
Para onde os teus péstem
levado você? Jesus disse: “Eu
Sou o Caminho”, “vem e segue-me”. Nada melhor que
deixar o próprio Cristo conduzir nossos passos. Ele foi
um peregrino, que andava
de cidade em cidade transmitindo alegria e paz para as
pessoas, ensinando e curando, acolhendo e sendo acolhido. Já que você é um
peregrino(a) neste mundo,
uma boa dica é olhar para o
exemplo d’Ele e deixar que
seus exemplos lhe conduzam.
Assim você será levado(a) para lugares que necessitam de
paz, para pessoas que precisam de compaixão. Se você
quiser, teus pés ainda podem
mudar de rumo e te levar a
lugares bem melhores, sem
obstáculos ou desesperos. E
assim, como disse Fernando
Sabino, faremos “da interrupção um caminho novo, da
queda um passo de dança,do
medo uma escada,do sonho
uma ponte, da procura um
encontro!”
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Cavalo morre no meio da rua e paralisa
o trânsito no centro da cidade
O caso chamou a atenção
de uma multidão de curiosos
na tarde deste sábado (01/06).
Autoridades e órgãos de defesa dos animais também compareceram no local.
O cavalo era utilizado para
transportar uma charrete e
de acordo com testemunhas,
quando passava pela principal avenida da cidade, desabou no chão e morreu. “Foi
muito triste, de repente o “bicho” caiu no chão, se debateu por alguns instantes e morreu, aqui, na frente de todo
mundo”, disse uma testemunha à nossa reportagem.
A morte do animal na Avenida Dom Pedro II (principal
da cidade), parou o trânsito
parcialmente por cerca de 2
horas. Muitas pessoas chegavam de todos os lados para conferir o que havia acontecido. Diversas ONG’s de
proteção aos animais já se
manifestaram sobre o caso.
De acordo com o radialista
José Luiz Mendes, presidente da Gaia (OSCIP de defesa
dos animais), o animal teve
um enfarte. “O cavalo parece ter morrido de cansaço,
não tem como precisar o que
aconteceu”, disse José Luiz.
Ainda não se sabe oficial-

Morte

mente a causa da morte. Nenhum exame veterinário foi
feito para se saber o verdadeiro motivo. O condutor da
charrete conhecido por Rodriguinho, não foi encontrado por nossa reportagem para falar sobre o caso.
Com a morte acontecida
em plena Avenida Dom Pe-

dro II, automaticamente, a
população, os políticos e os
órgãos de defesa dos animais,
voltaram a discutir sobre os
veículos de tração animal
existentes na cidade, sendo
o tema debatido amplamente pelos vereadores na reunião de segunda-feira (03/06),
na Câmara Municipal.

Atualmente a fiscalização
deste transporte é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. A prefeitura emitiu
nota lamentando o ocorrido.
No Boletim de Ocorrência da
Polícia Militar consta que não
havia sinais aparentes de maus
tratos no animal.

Campanha de vacinação contra
poliomielite começou dia 8 de junho
Todas as crianças a partir de
seis meses a menores de cinco
anos, devem receber a vacina
Sabin que garante imunidade
contra a Paralisia Infantil.
O dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra
Poliomielite aconteceu no
dia 8 de junho das 8h às 17h
em todas as UBS (Unidade
Básica de Saúde) do município. A campanha irá se estender até o dia 21 de junho.
Todas as crianças a partir de
6 meses de idade até 4 anos,
11 meses e 29 dias devem
receber a vacina Sabin que
garante imunidade contra a
Paralisia Infantil.
Para receber a vacina, a
criança deve comparecer a
uma Unidade de Saúde acompanhada de um adulto responsável, que deverá levar
a caderneta de vacinação.
De acordo com o Ministé-

rio da Saúde, a paralisia infantil é uma doença infectocontagiosa viral aguda que
atinge, principalmente, crianças de até cinco anos. É caracterizada por quadro de
paralisia flácida de início sú-

Associação dos Moradores do Bairro
Jardim das Estâncias (Sta. Mônica)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Associação dos Moradores do Bairro Jardim das
Estâncias (Sta. Mônica) convoca seus associados (fundadores e contribuintes) à participarem da Assembleia Geral para eleição da nova diretoria, conforme
seu estatuto nos artigos 40,41,42,43,45,45 e parágrafos, 1ª chamada às 16 horas e em 2ª chamada
16h30min do dia 07 de julho de 2013.
São Lourenço, 05 de junho de 2013 – A DIRETORIA.

bito e na maioria das vezes
acomete os membros inferiores. Sua transmissão ocorre pelo Poliovírus, que entra pela boca, carregado pelas fezes e gotículas expelidas durante a fala, tosse ou

espirro da pessoa contaminada. Falta de higiene e de
saneamento na moradia, além
da concentração de muitas
crianças em um mesmo local favorecem a transmissão
do poliovírus.
A preocupação principal
do Ministério da Saúde é manter o país livre da paralisia
infantil, sobretudo levando
em consideração que existe
o risco do vírus ser reintroduzido no Brasil, trazido de
outros países através de grandes eventos internacionais
como a Copa das Confederações e a Jornada Mundial
da Juventude.
Em São Lourenço a vacina
continua disponível nos seguintes postos de saúde: Vila Carneiro, São Lourenço Velho, Porta do Céu, Nossa Senhora de Lourdes, Barreiro,
Canaã e Carioca.

A escola Estadual Ana Dantas Motta, situada
a Rua Maestro José Venâncio, nº 84 na cidade
de Carvalhos MG, traz ao conhecimento de todos os interessados que fará a abertura da chamada Pública para a aquisição de gêneros Alimentícios para a merenda escolar dos alunos
dia 14/06/2013 na sexta-feira as 08h00min da
manhã, de acordo com o edital n° 01/2013, afixado no mural da Escola e nas empresas (EMATER) da região.
José Ademar Maciel - Diretor Masp 1048088-7

DRA. FLÁVIA LARANJEIRA CARDOSO
Especialista em Periodontia
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Dicas para a criança aprender
a ter uma nutrição adequada

Todos os pais estão cientes do quanto é importante é para o desenvolvimento e a saúde de nossos filhos, que eles tenham uma
nutrição completa e equilibrada. No entanto, embora esta seja a nossa responsabilidade, é ideal que as
orientações nutricionais sejam adequadas para a criança assimilar e tornar-se capaz de escolher por si mesmo os alimentos certos.
Vamos começar por nós
mesmos; É inevitável, e
mesmo necessário, que
insistamos com uma dieta perfeita e que não proibamos as crianças de consumir alimentos menos
saudáveis completamente. No entanto, uma coisa é ser restritiva e outra bem diferente é disponibilizar os doces, bolos, alimentos industrializados cheios de gordura e açúcar diariamente.
Faça uma boa compra e
tenha alimentos saudáveis
em um cardápio equilibrado e apetitoso diariamente, é a primeira base para que as crianças saudáveis assimilem orientações
nutricionais.
Claro, e isso é importante, devemos dar o exemplo. Se em casa é normal
comer legumes e saladas,
frutas e proteína de qualidade, a criança vai se acostumar com isso. Se comerem de forma saudável,
nossos filhos vão se acostumar a comer saudável.

Se a nossa despensa e
geladeira são nutricionalmente equilibradas e alimentos saudáveis estão
sempre disponíveis, os nossos filhos comerão comer
essas coisas.
Mas se estamos o dia todo bicando bugigangas industriais ou lanches, pulamos as frutas e legumes
ou comemos qualquer coisa de produtos pré-cozidos, então de nada vai servir o esforço para fazer que
as crianças apreciem os
alimentos saudáveis e recusem os menos adequados para a saúde.
Temos de ser coerentes
e ensinar primeiramente
pelo exemplo. E evitar situações de tensão por causa da comida, pois a atitude dos pais influencia
fortemente na nutrição
dos filhos e é preciso ter
consciência das verdadeiras quantidades que precisam as crianças, para não
pressioná-los e aborrecê-los com a comida.
Quando As Crianças Começam A Escolher E A Entender:
Deixando de lado os problemas normais, que podem ter uma criança a novos alimentos ou texturas,
se desde a infância tem sido acostumado a alimentos frescos, equilibrados
e saudáveis em casa e, inversamente, doces, refeições prontas e produtos

de panificação são produtos que estão disponíveis,
você pode desenvolver
orientações nutricionais
bastante adequadas, quando chegar a hora irá entender.
Aconselha-se muitas vezes a dar importância a
uma geladeira saudável e
a lanches saudáveis disponíveis. Mas se nossa diretriz é tirá-los da escola com
um bolo e suco industrial
ou usar doces-prêmios, sabotaremos sua escolha certa, propondo como desejável o que não serve e aumentar o seu desejo.
Nem proibições, ou ameaças. Nem chantagem nem
prêmios. Insistimos nesse
ponto, a proibição absoluta não é adequada e dentro dos limites da lógica,
comer doces ou bolos a
tarde não os fará obcecados por eles, mas apenas
nas tardes e nunca como
uma recompensa para que
comam outras coisas.
Além de falar sobre as
propriedades dos alimentos serem uma ótima maneira de apresentá-los ao
conhecimento de nutrição
e alimentação é envolvê-los na compra e preparo
de alimentos. Levá-los ao
supermercado quando já
estão em fase de entendimento é uma boa opção
para que percebam a boa
qualidade dos alimentos,
tornando a hora das compras em momentos agradáveis com a família.
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57º BPM realiza lançamento
da Patrulha Escolar
Dando início às festividades que antecedem o aniversário de 238 anos da PMMG,
o 57º Batalhão de Polícia Militar realizou no dia 03/06/13,
segunda-feira, a Solenidade
de Lançamento da Patrulha
Escolar nas cidades de Caxambu e São Lourenço.
Oseventosforampresididos
pelo Ten. Cel. PM Paulo Valério Júnior, Comandante do 57º
BPM, que se fez acompanhar
da Sra. Dalva Maria Guedes de
Freitas Bolzoni Ilha, Superintendente Regional de Ensino.
Em Caxambu, a Solenidade
teve início às 10h e contou com
a presença do Sr. Jurandir Belini, Prefeito Municipal, da Sra.
Kátia Figueiredo Fernandes,
Secretária Municipal de Educação, alunos de escolas da
rede pública de ensino do município, dentre outros.
As chaves da viatura que
será utilizada no policiamento da patrulha escolar foram
entregues pelo Cap. PM Leandro Castilho Campos, Comandante da 277ª Companhia de Polícia Militar, acompanhado da Superintendente Regional de Ensino e da
Secretária Municipal de Educação, aos militares que irão
desempenhar suas funções
nas atividades específicas do
policiamento escolar.

Lançamento

Na cidade de São Lourenço, o evento aconteceu às
16h e contou com a presença da Sra. Walneida Tibúrcio, Secretária Municipal de
Turismo, a qual representou
o Sr. José Sacido Barcia Neto,
Prefeito Municipal, da Sra. Margarida Maria Rocha de Lucca
Alves, Secretária Municipal de
Educação, do Revmo. Padre
André Rodrigues Vilas Boas,
Pároco da Paróquia Santíssima Trindade, alunos da rede
pública de ensino do municí-

pio, entre outros.
O Padre André abençoou
a viatura e os policiais que
serão empregados na atividade e em seguida as chaves da viatura foram entregues pelo Cap. PM Andreilson Josué dos Santos, Comandante da 276ª Companhia de Polícia Miltar, acompanhado da Superintendente Regional de Ensino e da
Secretária Municipal de Educação de São Lourenço, aos
militares responsáveis pelo

patrulhamento escolar.
Ao fazer uso da palavra, o
Ten. Cel. Valério agradeceu
as ilustres presenças e enfatizou a importância dessa nova ferramenta de prevenção
no âmbito escolar, reforçando ainda que a integração,
o acompanhamento, o desenvolvimento e a aproximação dos militares responsáveis pela atividade, serão fundamentais para o sucesso
desse importante trabalho
lançado pela PMMG.

Bandeiras tarifárias passam a informar
consumidor sobre custos da energia
A Companhia Energética
de Minas Gerais – Cemig envia a seus consumidores, a
partir dessa quinta-feira (6/6),
as primeiras contas com as
bandeiras tarifárias, que refletirão uma estimativa sobre o custo da energia no mês
em curso. Até dezembro, período em que serão realizados os testes para aplicação
das bandeiras tarifárias, a
medida pretende facilitar a
compreensão dos clientes
sobre o sistema energético.
A aplicação das bandeiras
tarifárias nas contas de energia das distribuidoras vai divulgar a cada mês as bandeiras que estarão em vigor. As
cores das bandeiras são verde, amarela e vermelha.
Bandeira verde: condições
favoráveis de geração de energia. A tarifa não sofre nenhum
acréscimo e parte de um patamar mais baixo que a tarifa calculada pela metodologia atual.
Bandeira amarela: condições de geração menos favoráveis. A tarifa sofre acréscimo de R$ 1,50 para cada
100 quilowatt-hora (kWh)
consumidos.

Energia

Bandeira vermelha: condições mais custosas de geração. A tarifa sobre acréscimo de R$ 3,00 para cada
100 kWh consumidos.
Para o gerente de Planejamento do Relacionamento Comercial com Clientes de
Distribuição da Cemig, Sergio Mourthé, esse processo
vai dar mais transparência
aos consumidores que vão
compreender melhor a tarifação das contas de energia.

“Fica mais justo e mais claro para o consumidor que vai
passar a conhecer melhor a
sua conta de energia. As bandeiras não representam um
acréscimo, mas uma sinalização mais clara para o consumidor, especialmente no
caso da utilização das térmicas, que são as energias mais
caras”, afirma.
Nas próximas contas, o consumidor vai ter uma mensagem, que fica no campo de

valores cobrados, sobre o que
são as bandeiras e qual a cor
está vigente naquele mês.
O que muda
Antes da aplicação das bandeiras tarifárias, o consumidor já pagava os acréscimos
na conta, principalmente devido à utilização das térmicas. O que muda, efetivamente, é a forma como esse acréscimo será destacado na fatura. Antigamente,
o consumidor não tinha nenhuma informação sobre essa cobrança e, dessa forma,
a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) pretende dar uma sinalização aos
clientes de todas as concessionárias sobre as condições
de geração do setor elétrico brasileiro.
“Estamos chamando o consumidor para ser mais responsável pelo seu consumo.
Com essa sinalização na conta, a Aneel quer dar um alerta a toda população, em tempo real, que o custo pode ou
não ser diferenciado. Com
isso, a agência espera um uso
mais racional da energia durante aquele mês, para não
onerar a fatura”, afirma.

BETO BACHA

Giro Esportivo

O templo do futebol

O novo Maracanã foi reinaugurado com empate em 2 a
2 na partida amistosa entre Brasil e Inglaterra. Um Maraca de cabelo esticado e com botox. Visualmente falando
não gostei das misturas de cores nas arquibancadas. Para
a reestréia, a cidade de São Lourenço se fez presente, conforme foto abaixo com Ricardo Gomes, Helenita Gomes,
Ana Eliza Junqueira, Bruno Lopes e Augusto Junqueira. Todos com a mesma impressão: digno de um estádio de Copa do Mundo, problemas de tumulto no metrô, as máquinas do bilhete único não funcionaram e também confusa
a indicação dos lugares nas arquibancadas. Algumas pessoas tiveram problemas com o sanitário, principalmente o
feminino e logicamente salgaram os preços dos alimentos.
Mas a galera de São Lourenço avaliou como “muito bom”
o novo Maracanã, com direito a fotos com Ingleses e entrevista na Band.
O governo do Rio de Janeiro assinou o contrato de concessão do estádio com o consórcio Maracanã S/A, formado pelas empresas Odebrecht, IMX E AEG. O contrato de
gestão será de 35 anos e o grupo tem 90 dias para apresentar um contrato com dois grandes clubes do Rio para
fechar o negócio, tudo indica ser a dupla FlaFlu.
Qualquer que seja a proposta que essas empresas façam
em relação ao todo poderoso Maracanã, a única possibilidade de elas oferecerem bons negócios para os clubes seria se elas tivessem condições de desenvolver vários outros negócios além do futebol, porque para desenvolver o
futebol os clubes já são macacos velhos para dar bons resultados. O ideal para os clubes é que eles tenham condições de explorar tudo o que tiver relação com o seu jogo:
o camarote, o estacionamento, placas de publicidades, alimentos e bebidas (com preço compatível). Os clubes são
o principal motivo da atividade. Se o povão não estivesse
lá, não haveria ninguém no estádio. Mas estão querendo
elitizar demais os torcedores. Esse consórcio que venceu a
licitação não fez nenhum investimento no Maracanã. O investimento da obra do estádio foi pago pelo povo, quem
pagou foi o governo. Até o momento, as empresas vencedoras não ofereceram nada que os clubes não tivessem. O
Maraca, mesmo repaginado de cabelo esticado, botox como falei, é nosso!!!!!
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Lançamento do Miss Terra Brasil 2013
Miss Terra

São Lourenço marcou presença no lançamento do Concurso Miss Terra Brasil 2013,
em Belo Horizonte, na quarta-feira (5). O Secretário Municipal de Governo, Marcos
Antônio Pinto Teixeira e o Coordenador de Marketing da
Secretaria Municipal de Turismo, Esportes e Cultura,
Maurício Gabriel Pereira, representaram o Município no
evento. Eles acompanharam
o coordenador do Miss Terra no Sul de Minas, Edson de
Oliveira, que é o responsável pela realização do con-

curso em São Lourenço e Caxambu, em agosto.
O lançamento do concurso aconteceu no Dia Mundial
do Meio Ambiente porque o
Miss Terra tem como foco
principal a divulgação da causa ecológica nacional. Aproximadamente 1.000 pessoas
participaram do evento, no
SESC Paladium, na capital mineira. Estiveram presentes,
também, o organizador do
concurso, José Alonso Dias,
a Miss Terra Brasil 2012, Camila Brant e a representante
do Circuito das Águas no con-

curso, Luiza Contijo.
No ano da Cooperação pela Água, São Lourenço e Caxambu foram escolhidas para sediar, entre os dias 20 e
25 de agosto, o grande Concurso Miss Terra Brasil 2013.
Quarenta candidatas de diversos estados brasileiros
irão participar do certame,
representando importantes
nichos ecológicos do país.
O concurso terá transmissão ao vivo para todo o Brasil pela TV, colocando o Circuito das Águas no cenário
nacional da beleza.

Câmara Municipal
de São Lourenço
DECRETO LEGISLATIVO Nº 202/2013
Aprova o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, relativo às
contas do Município de São Lourenço, exercício 2011.
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Secretária de Educação de
Minas Gerais visita Caxambu

Na última segunda-feira
(27/05), Caxambu recebeu a
visita da Secretária de Estado de Educação, Srª. Ana Lúcia Gazzola, que foi recepcionada no aeroporto da cidade, pelo prefeito, Sr. Jurandir
Belini, a primeira dama, Srª.
Néia Belini, a Secretária Municipal de Educação, Srª. Kathia Figueiredo e comitiva.
O Prefeito, a Primeira Dama, e a Secretária Municipal
de Educação, passaram toda tarde com a Secretária de
Estado de Educação, aproveitando a ocasião para tratar de assuntos de interesse
da educação do município.
A visita da Secretária foi
promovida pela Associação
dos Municípios da Microrregião do Circuito das Águas
(AMAG).
Durante sua estada a Secretária ministrou uma palestra, no Hotel Glória, que
contou com a presença de
vários prefeitos e secretários
municipais de educação.
Em seu discurso aSrª. Ana
Lúcia Gazzola enfatizou a parceria e cooperação entre o

Visita

Estado e o Município e apresentou projetos propostos
pelo Estado.
Segundo a secretária Kathia Figueiredo, tal visita foi
muito proveitosa, pois viabilizou parcerias junto ao Governo do Estado, já que o prefeito Jurandir Belini apresentou vários projetos na área
da educação, os quais poderão se efetivar com a cooperação do Estado. Um exemplo é o transporte escolar na
cidade. “O Estado repassa

verba para fazermos o transporte de 35 alunos da rede
estadual e, na realidade, transportamos 433 alunos do Estado”, disse o prefeito Belini. Assim sendo, o prefeito relatou à secretária, a difícil situação do município em arcar sozinho com esta despesa. Prometendo rever a situação, a Secretária de Estado
demonstrou interesse e boa
vontade na efetivação dos projetos apresentados pelo Poder Executivo de Caxambu.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Prefeitura Municipal de São Lourenço

SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITAMENTO (Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores alterações).
3º Aditamento ao Contrato nº. SAAE/SLO-004/2013. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Posto Ferrpaol Ltda. Modalidade: Pregão Presencial nº. 017/2012. Objeto:
reajuste de preço. Valor: óleo diesel de R$ 2,14 (dois Reais e quatorze centavos) para R$ 2,25
(dois Reais e vinte e cinco centavos). Data da assinatura: 28/05/2013. Deusdete dos Santos,
Diretor Presidente.

A Câmara Municipal de São Lourenço aprova:
Artigo 1º - Fica aprovado o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais, relativo a Prestação de Contas do Município de São Lourenço, ano 2011 - Administração do Sr. José Sacido Barcia Neto.
Artigo 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua aprovação.
Sala Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, em 03 de junho de 2013.
Ver. Waldinei Alves Ferreira
Presidente
Ver. Luiz Cláudio Siqueira
Vice-Presidente

		

Ver. Abel Goulart Ferreira
		
Ver. Antônio Carlos Canaverde Sanches
Ver. Fabrício Guedes dos Santos
		
Ver. Luiz Antônio de Almeida
		
Ver. Ricardo de Mattos

Ver. Renato Bacha de Lorenzo
Secretário
Ver. Agilsander Rodrigues da Silva
Ver. Evaldo José Ambrósio
Ver. Francisco Lourenço de Carvalho
Ver. Paulo Gilson C. de Castro Ribeiro
Ver. William Rogério de Souza

Tribunal do Júri Simulado

Ocorreu, no último dia
07 de Maio do ano corrente, nas dependências
do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de São
Lourenço, as atividades
do Tribunal do Júri Simulado para os alunos do curso de Direito. Tais atividades inserem-se na disciplina de Prática Jurídica
Penal, ofertada no 9º semestre letivo, e consistem
na simulação de um julgamento pelo Tribunal do
Júri, a partir de um caso concreto apresentado. Como se sabe, o Tribunal do Júri consiste na submissão de réus a julgamento perante cidadãos. Com efeito, o Tribunal do
Júri acompanha a história da humanidade, havendo mesmo registro da utilização
dessa espécie de julgamento entre os povos hindus, hebreus e chineses. No Brasil,
atualmente a Constituição Federal reservou ao Tribunal do Júri a competência para
o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII), justamente naqueles delitos cujo bem jurídico é da maior importância.
A partir, então, de um caso concreto de crime doloso contra a vida, os discentes
participantes assumem cada qual a função de um agente envolvido no Tribunal do
Júri. Alguns participam como acusação, simulando as funções do Ministério Público,
outros assumem as funções de advogado de defesa e um discente será o juiz-presidente; havendo, ainda, discentes exercendo as funções de escrivão, oficial de justiça, réu e, por fim, é formado o corpo de jurados que será incumbido do julgamento
acerca da culpabilidade ou não do réu.
Assim, todo o processo de julgamento por um Tribunal do Júri é simulado pelos
alunos sob a criteriosa supervisão do Prof. João Henrique Rennó Matos e que contou com massiva plateia formada por alunos do curso de Direito da Faculdade de São
Lourenço e até mesmo de outros cursos.
Trata-se de uma rica experiência para os alunos do curso de Direito que possibilita a
aquisição de conhecimentos acerca do funcionamento do processo pelo Tribunal do
Júri, bem como o conhecimento das funções desempenhadas por cada um dos atores
processuais, além de possibilitar aos mesmos experimentar as emoções vividas por um
participante no democrático processo do Tribunal do Júri. Segundo o relato do aluno
João Aguiar Rafael Coli, do 9º período do curso de Direito, “O Júri simulado testa não
só os conhecimentos jurídicos do aluno, mas, também, a experiência de vida, a capacidade de raciocínio lógico na analise dos autos e argumentação contextualizada”.
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Câmara Municipal de São Lourenço
Proposições da 16ª Reunião Ordinária de 2013

Ver. Abel Goulart Ferreira

Moção de Parabéns
Houve época em que os Bancos Mineiros dominavam o mercado
financeiro do país, o que, aos poucos, foi desaparecendo, inclusive
diante das presenças das instituições financeiras que, até então, não
se faziam presentes no varejo. Pois bem, entre os poucos estabelecimentos mineiros, figura o Banco Mercantil do Brasil, que nasceu
sob a denominação de Banco Mercantil de Minas Gerais S.A, cuja performance vem agradando seus acionistas, clientes e por que não aos
coestaduanos em geral. Assim, é a presente para apresentar à Diretoria do aludido os cumprimentos da Casa, eis que o mesmo está
completando 70 anos de existência.
Ver. Agilsander Rodrigues da Silva
Requerimento 69/2013
O patrimônio público denominado Ilha Antônio Dutra faz parte de
um conjunto de atrativos turísticos, artísticos e culturais de São Lourenço. No ano de 1998, foi realizada a obra de infraestrutura e construção do Portal da Ilha, tendo como parceiros: a CDL, o Sindicato de
Hotéis e a Prefeitura Municipal. A CDL ficou responsável pela construção do Portal. O Sindicato de Hotéis ficou responsável pela pavimentação e a Prefeitura, pela mão de obra. Diante do exposto, Agilsander Rodrigues da Silva, Vereador do PSL, vem até V.Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa s seguinte informação: Quando será realizada a
manutenção e a conservação do referido patrimônio? JUSTIFICATIVA: O referido portal encontra-se em péssimo estado de conservação, com paredes pixadas, grades furadas e sinais de ferrugem em
grande parte da estrutura de ferro, além de ser ponto de encontro
de andarilhos e mendigos.
Indicação 216/2013
Hoje em dia, as terapias alternativas estão sendo extremamente
procuradas como forma de tratamento de saúde. Tratamentos como
homeopatia e acupuntura vêm liderando um crescimento quanto à
forma de obtenção de cura, principalmente relacionada a questões
psicológicas e álgicas como, por exemplo, lesões na coluna. Diante
do exposto, Agilsander Rodrigues da Silva, Vereador do PSL, vem, mui
respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª proceder estudos no sentido de viabilizar a inserção da homeopatia e da acupuntura na Secretaria Municipal de Saúde, pois existem no Brasil cidades que disponibilizam destes recursos como forma de tratamento pelo SUS.
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 para a Exm.ª Dr.ª Ana Lúcia Almeida Gazolla - DD. Secretária de Educação do Estado de Minas Gerais
pela sua vontade e determinação na condução da educação pública
de nosso Estado. Este Vereador ressalta que teve oportunidade de
conhecê-la, pessoalmente, no dia 29 p.p., quando da reinauguração
da Escola Municipal Arlindo Zaroni em Maria da Fé. Em seu pronunciamento, S. Ex.ª deixou registrada a mensagem do nosso Governador Antônio Anastasia, qual seja, de que a maior prioridade deste
Governo é educação, educação e educação. Em função disso, S. Ex.ª
tem seguido à risca essa determinação e como prova disso, a Educação de Minas Gerais foi classificada em 1º lugar no IDEB (Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica).
Requerimento 73/2013
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: Enviar o projeto
do sistema viário que está sendo implantado em nosso município para análise.
Ver. Evaldo José Ambrósio
Moção de Pesar
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com
base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja
enviada uma Moção de Pesar aos familiares do Dr. Sebastião de Carvalho Brito, mais conhecido como “Jim Brito”, ex-Prefeito do município de Virgínia - MG, pelo seu falecimento ocorrido no dia 21 de maio
p.p..
Requerimento 67/2013
Evaldo José Ambrósio, 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 informações com referência à publicação do Jornal “O Tempo”, do dia 14 de maio de 2013, Ano 17, Número 5.994, fls. 03 e Manchete de capa com os seguintes dizeres: “Procuradoria Especializada
denuncia Prefeitos de 12 (doze) municípios mineiros, inclusive o de
São Lourenço - Exm.º Sr. José Sacido Barcia Neto - por desvio de dinheiro público”. Este Vereador solicita ainda o envio de cópia da Intimação Judiciária enviada pela Procuradoria Especializada em denúncias contra Prefeitos referente à citada denúncia.
Requerimento 68/2013
Evaldo José Ambrósio, 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 as seguintes informações com relação à área disponibilizada na Rodoviária aos taxistas transformada em residência particular, ressaltando que este Vereador recebeu denúncia a respeito e está levando ao conhecimento do Chefe do Executivo para que tome
as providências cabíveis: Há alguma autorização ou cessão, através
de convênio com o Sindicato dos Taxistas de São Lourenço, disponibilizando o referido espaço hoje transformado em residência? Caso
afirmativo, enviar documentação. A energia utilizada, tendo em vista que este Vereador tomou conhecimento e “puxada” da Escola Is-

mael Junqueira, tem autorização ou é do conhecimento da diretora
da escola? Quais as providências estão sendo tomadas, tendo em vista segundo informações extraoficiais, o Secretário de Infraestrutura
já tomou conhecimento do caso? Houve algum contato com o Presidente do Sindicato dos Taxistas a respeito dessa situação?

Indicação 210/2013
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PR, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª
que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª
que determine à autarquia SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto que providencie um estudo no sentido de contratar um médico
clínico-geral para atendimento aos servidores desta autarquia, nos
mesmos moldes das Administrações anteriores. A pedido dos próprios servidores e deste Vereador que manteve contato com os mesmos, os quais reivindicaram o ora citado.
Indicação 211/2013
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PR, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª
que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª
que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que proceda a reparação, urgente, do calçamento na Rua Adelaide Vassalo, no trecho
compreendido entre a esquina da Rua Barão do Rio Branco até a Rua
Batista Luzardo, para fluir melhor o trânsito.
Ver. Fabrício Guedes dos Santos
Indicação 207/2013
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 José Fernandes Garrido - Bairro Jardim das Acácias, pois com o alto mato, houve uma grande proliferação de animais peçonhentos. A pedido dos moradores.
Indicação 208/2013
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 proceder, urgentemente, o conserto do passeio da Unidade de Saúde Mental, situada na Rua José Simeão Dutra - Bairro Nossa Senhora de Lourdes,
bem como providenciar a reforma do muro desta Unidade que se encontra em péssimas condições.
Ver. Luiz Antônio de Almeida
Indicação 205/2013
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, em toda a extensão da Rua Mário Galvão da Silveira - Bairro Sonda, bem como notificar os proprietários
de terrenos baldios da referida rua a providenciarem a limpeza e a
capina em seus terrenos. A pedido dos moradores.
Ver. Luiz Cláudio Siqueira (Vice-presidente)
Indicação 213/2013
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 ao Setor Pertinente da Prefeitura entrar em contato
com a direção da Cemig, no sentido de trocar todos os braços e luminárias nas seguintes vias públicas do Residencial Carioca: Via Silvestre Ferraz; Alameda Benedito Mathias de Lemos, Alameda Vicente Paulino Ferreira; Alameda Camilo João Rampinelli; Alameda Afonso Beno Rampinelli; Alameda José Oliveira de Carvalho; Alameda João
Pio da Silva; Alameda Homero Cândido da Silva; e Alameda José Pereira Rodrigues. A pedido dos moradores, para dar maior segurança
aos mesmos, com a melhoria da iluminação pública.
Indicação 214/2013
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 ao Setor Pertinente da Prefeitura entrar em contato
com a direção da Cemig, no sentido de trocar todos os braços e luminárias nas seguintes vias públicas do Loteamento Orebe e do Loteamento Floresta: Ruas dos Hibiscos; Ruas das Acácias; Ruas dos
Manacás; Rua das Quaresmeiras; Rua das Palmeiras; Rua das Escumilhas; Avenida das Oliveiras; Ruas das Baunilhas; Rua das Amendoeiras; Rua dos Oitis. A pedido dos moradores, para dar maior segurança aos mesmos, com a melhoria da iluminação pública.
Ver. Paulo Gilson de Castro Ribeiro
Requerimento 74/2013
Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro, Vereador do PSC, vem
até V.Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal
solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal que determine à Secretaria Municipal de Saúde
que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações: Quais são
as empresas prestadoras de serviço para o Consórcio Intermunicipal
de Saúde? Enviar cópia das notas fiscais dos prestadores de serviço
de 2009 até a presente data, com todos os exames discriminados e
o valor unitário de cada exame ou procedimento (mês a mês). Enviar as notas de empenho de 2009 até a presente data, referentes
aos pagamentos das empresas credenciadas junto ao Consórcio de
Saúde de São Lourenço. Enviar cópia do relatório de produção, com
o pedido de solicitação pelo profissional, com o valor unitário de cada exame e o parecer de execução dos mesmos pelo setor de regulação da Secretaria Municipal de Saúde dos Laboratórios José Y Ferraz Ltda e Hermes Pardini. Enviar cópia das notas fiscais dos Laboratórios José Y Ferraz Ltda e Hermes Pardini (CENTERMED), referentes
aos exames realizados para o município de São Lourenço. No caso de
laboratório credenciado pelo SUS, informar o órgão pagador, quem
é o ordenador de despesas para o pagamento e a respectiva nota de
empenho da fonte pagadora. Quais foram os valores pagos para os
laboratórios supracitados de 2009 até a presente data, com o total
consolidado de cada um dos laboratórios no período solicitado. O

Consórcio Intermunicipal de Saúde de São Lourenço já realizou pagamentos de internação e cirurgia de pacientes internados em ala
particular no Hospital de São Lourenço, com recursos financeiros da
Secretaria Municipal de Saúde?
Requerimento 75/2013
Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro, Vereador do PSC, vem
até V. Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal,
solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal que determine à Secretaria Municipal de Saúde
que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações: Que o
Consórcio Intermunicipal de Saúde envie cópia dos recibos ou notas
fiscais dos profissionais ou empresas que receberam através da Cooperativa de Caxambu pelos serviços prestados de 2009 até a presente data. Enviar cópia do Estatuto da Cooperativa de Caxambu,
com os nomes dos diretores atuais e dos anos anteriores, no período de 2009 a 2013.
Ver. Ricardo de Mattos
Indicação 209/2013
Ricardo de Mattos, Vereador do MD, vem, mui respeitosamente,
com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que
seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que
determine ao Setor Pertinente da Prefeitura para que proceda o término do calçamento, urgente, da Rua Ângelo Esaú dos Santos - Bairro Federal. A pedido dos moradores.
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 à Ilustríssima Sr.ª Sandra Silva - Conselheira Tutelar de nosso município pelos excelentes serviços prestados no Conselho Tutelar, demonstrando muita dedicação, zelo e
presteza.
Moção de Pesar
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com
base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja
enviada uma Moção de Pesar aos familiares do Sr. Lourenço Sebastião Onório, mais conhecido como “Loris” pelo seu falecimento ocorrido no dia 01 de junho p.p..
Requerimento 71/2013
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, vem até V. Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após
ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa a seguinte informação sobre o evento Megacycle
de 2013: Enviar o valor arrecadado de ISS pela Prefeitura em decorrência desse evento, especificando por hotel e pousada de nosso município? JUSTIFICATIVA: Este Vereador, sabedor que o município de
São Lourenço liberou R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais) para a empresa realizar o evento Megacycle 2013 em nossa cidade, gostaria de ter a informação supracitada em mãos para concluir se este
evento realmente compensa para São Lourenço.
Requerimento 76/2013
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, vem até V. Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após
ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine à Secretaria Municipal de Saúde que envie a esta Casa Legislativa a seguinte informação: Qual o motivo do atraso
do pagamento dos Agentes Comunitários e dos médicos do PSF, bem
como dos Agentes da Epidemiologia (Dengue), tendo em vista o repasse financeiro federal em dia? Este Vereador gostaria de ressaltar
que o governo federal faz o referido repasse, em dia, do dia 25 até o
final do mês corrente e a Secretaria Municipal de Saúde libera o pagamento a esses servidores públicos com praticamente um mês de
atraso.
Indicação 212/2013
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V.
Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a
S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que providencie estudos, com a máxima urgência, no sentido de adequar a Lei
Municipal n.º 2.980, de 30 de julho de 2010, que dispõe sobre a normatização, regularização e proteção dos animais de aluguel e de transporte de tração no município São Lourenço e dá outras providências,
de maneira a punir mais severamente àqueles que maltratam esses
animais. Este Vereador, há tempos, vem lutando pela proteção de
nossos animais, em especial os cavalos de nosso município. Agora,
com a morte trágica de um cavalo no centro de nossa cidade neste
final de semana (causa ainda indeterminada), torna-se imprescindível a adequação desta lei municipal, com penalidades e multas mais
severas de forma a extinguir os maus tratos contra nossos animais.
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V.
Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a
S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que providencie estudos, com a máxima urgência, no sentido de adequar a Lei
Municipal n.º 2.980, de 30 de julho de 2010, que dispõe sobre a normatização, regularização e proteção dos animais de aluguel e de transporte de tração no município São Lourenço e dá outras providências,
de maneira a punir mais severamente àqueles que maltratam esses
animais. Este Vereador, há tempos, vem lutando pela proteção de
nossos animais, em especial os cavalos de nosso município. Agora,
com a morte trágica de um cavalo no centro de nossa cidade neste
final de semana (causa ainda indeterminada), torna-se imprescindível a adequação desta lei municipal, com penalidades e multas mais
severas de forma a extinguir os maus tratos contra nossos animais.
Indicação 215/2013
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V.
Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a
S. Ex.ª que determine ao Departamento Municipal de Trânsito - SLTRANS que providencie a colocação, urgente, de faixa de pedestres
acentuada (como a colocada em frente à Igreja Nossa Senhora de Fátima) em frente ao Calçadão Rui Garcia Machado - travessia da Farmácia Americana para o Hotel Metrópole.
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Missa Campal celebra o Dia de
Corpus Christi em São Lourenço
Centenas de católicos acompanharam a celebração de
Corpus Christi que aconteceu em frente à Igreja Matriz na tarde desta quinta-feira (30/05). Uma linda missa
foi celebrada pelo Pároco Padre Afonso, que emocionou
os fiéis em um dia de grande inspiração. Após a celebração, a Hóstia Consagrada (Santíssimo), foi conduzida pelo Padre Afonso em procissão sobre os tapetes confeccionados por moradores,
que usaram serragem, areia,
pó de café e farinha de trigo. O trajeto cheio de significados, no entorno da Igreja Matriz teve duas paradas,
uma na Rua Dr. Melo Viana
(em frente ao Colégio das Irmãs) e outra na Rua Cel. Ferraz. Nestes dois pontos, Padre Afonso fez breves discursos e orações. Centenas de
Cristãos voltaram para casa
após a benção final do Santíssimo.
*O que é Corpus Christi
A comemoração de Corpus
Christi é um dos dez feriados nacionais brasileiros. É
nele que os católicos celebram o Sacramento do Corpo e do Sangue de Jesus Cristo, um dos sacramentos da
Eucaristia. A comemoração
ocorre após a Festa da Santíssima Trindade, sempre em
uma quinta-feira, em alusão
à Quinta-feira Santa, quando se deu a instituição des-

Missa

te sacramento. A data também pode ser calculada pelo domingo de Páscoa, já que
é realizada 60 dias depois.
A celebração do Corpus
Christi teve origem no século 13, mais precisamente em
1243, em Liège, na Bélgica,
quando a freira Juliana de
Cornion teria tido visões de
Jesus Cristo que apontava
não haver festas para honrar esse sacramento.
A Bíblia diz que durante a
última ceia de Jesus com seus

apóstolos, ele teria mandado que celebrassem sua lembrança comendo o pão e bebendo o vinho, que se transformariam em seu corpo e
em seu sangue.
A celebração de Corpus
Christi consta de uma missa,
procissão e adoração ao Santíssimo Sacramento. A procissão lembra a caminhada
do povo de Deus, que é peregrino, em busca da Terra
Prometida.
Além da missa e procissão,

a tradição católica também
tem o costume de enfeitar
as ruas com grandes tapetes
coloridos que formam desenhos que fazem alusão à figura de Cristo, do pão e do
cálice.
A tradição da confecção do
tapete surgiu em Portugal e
veio para o Brasil com os colonizadores. Os desenhos utilizados são variados, mas enfocam principalmente o tema Eucaristia e são confeccionados por voluntários.
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Sensação de futilidade
Há vários artigos venho tentando chamar a atenção para o
fato, desgosto de muitos, de que
a propaganda, as promoções e
os privilégios, são os comportamentos de nossa época.
Pertencendo a uma conduta
típica de desesperados incapazes, criada pela exagerada expectativa sobre suas respectivas supostas capacidades, não
há o que convença a respeito
da inaptidão e da real inépcia
para o que pretendem realizar,
ou seja, o dever de ofício.
Sendo uma manifestação de
comportamento, bom ou mal,
pois vai depender do lado em
que você esteja interessado, podendo ser classificado talvez como síndrome ou algum outro
quadropsicológicoqualquer,devido às obsessões interpessoais
impostas a uma reunião de pessoasligadasparaumfimcomum,
ocorrem graves prejuízos sociais
em grau que requeira muitas vezes ações que representam, sem
que se perceba, um atendimento especializado.
Até aonde isso vai? Gravíssimas questões da educação,
da saúde e da segurança, ficam em segundo plano ou são
usadas de maneira coerciva ou
ilusória, isso tudo propositadamente, mas tenha a audácia de enxotar um cachorro ou
arrancar uma folha de árvore
e verá a repercussão.
Em São Lourenço, o recente
episódio referente à situação
em que os Agentes de Trânsito estavam trabalhando e na
última reunião da Câmara Mu-

nicipal, na segunda-feira, dia
03 de junho, onde foi reclamada a situação em que os empregados da limpeza pública
estão desempenhando suas
funções, também quanto aos
direitos trabalhistas, não repercutiu absolutamente nada.
Estas questões, quando são
tratadas com a seriedade devida, não agradam e sucede
imediatamente uma enigmática trégua, até que alguém resolve voltar à memória e retornar o pensamento.
A sensação é de futilidade,
pessoas morrem, os acessos
aos tratamentos médicos ainda são deficitários, os contingentes policiais da mesma forma não se encontram em números ideais, mas é por isso
que insisto teimosamente no
assunto, visto que somos, neste caso, como que indivíduos
silenciosos.
Servindo para juntar ao meu
verbo, no último dia 04 de junho, uma terça-feira, o Papa
Francisco condenou a corrupção entre os cristãos, mas se
faz necessário entender aqui,
que não se trata só de casos
políticos, mas dos modos de
proceder quanto à moral e os
costumes por toda a cristandade e em todos os atos realizados na vida.
Não ultrapassemos os limites da sanidade e sejamos sinceros com a humanidade, sem
interesses sempre a favor desses mesmos beneficiários.
Ainda subsistem pessoas inteligentes.
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Casamento

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Otimizando o uso
do lápis preto!

Nhá Chica

No próximo dia 14, sexta-feira, às 18:00 horas, a Paróquia de São Lourenço, estará recebendo com Missa Solene, a imagem da Bem Aventurada Serva de Deus, Beata
Nhá Chica, que ficará permanente em nossa Igreja Matriz.
Padre Afonso Henrique, convida a todos os devotos de Nhá
Chica, para prestigiarem este momento de fé e santidade.

UNIMED

A Unimed Circuito das Águas, reinaugurou seu Pronto
Atendimento 24 Horas, no último dia 03. Mais conforto
com melhor atendimento para seus clientes. Parabéns a família Unimed Circuito das Águas, por este mais novo empreendimento. São Lourenço agradece!!!

Bodas
Sirlene e Vanderlei Oliveira, comemoraram no últimodia28demaio,
25 anos de feliz
união. Enviamos
ao casal, nossos
votos de felicidades, pela data tão
importante em suas vidas. Que Deus
os abençoe!!!

Aldair ( Supermercado Carrossel ) e Jozy Vieira, se uniram em matrimônio, no último dia 31 de maio, na Igreja
Matriz de São Lourenço. Enviamos ao novo casal, milhões
de felicidades, e rogamos a Deus, as mais preciosas bençãos para a nova etapa de suas vidas.

Ressocialização

No próximo dia 12, o Grupo Feminino Canto Livre, do
Presidio de Caxambu, formado por dez detentas da Unidade, estará se apresentado no Seminário “Documentação
dos Presos Como Garantia para a Reintegração Social”, no
Auditório da OAB De Minas Gerais, em Belo Horizonte. A
regência estará a cargo do servidor, José Henrique Martins,
e acompanhamento de Gilson Ambrozino (violão) e do ASP
Leandro Andrade (bateria).

Corpus Christi

Casamento
Angelo Silvério Framil ( MV Tintas ) e
Delcinéia Aquino, se
uniram em matrimônio, dia 25 de maio
passado, em uma linda cerimônia na Igreja Matriz de São Lourenço. Desejamos aos
noivos, votos de felicidades, e rogamos
a Deus, a proteção e
o amparo para esta
nova etapa em suas
vidas. Sejam felizes!!!
(Foto Crédito: Javier
Ceballos)

DÉBORA CENTI

Muito bonita a decoração
e a cerimônia do Dia de Corpus Christi, na Paróquia de
São Lourenço. O trabalho artístico dos tapetes que enfeitaram a praça da Igreja
Matriz, feitos pela Pastoral
Litúrgica, ao comando do
grande artísta, Gilmar Furquim. Os tapetes que se estenderam pelas ruas adjacentes a Igreja Matriz, foram
delicadamente feitos pelas
pastorais e comunidades de
nossa Paróquia. Padre Afonso, em sua homilia, ressaltou o amor de Jesus Eucarístico, por todos nós. Que O
busquemos sempre em nossas vidas. Que abramos sem
cessar nossos corações para recebê-Lo. Parabéns a todos. Que bom que São Pedro colaborou com todos.

Seu item de make essencial é o lápis preto?Mas
você acaba usando ele somente na linha d’água
para dar aquela fechadinha nos olhos?Saiba que
está fazendo pouco uso do seu pretinho!
O LÁPIS PRETO para olhos é um produto muito versátil!Com a ajuda de alguns instrumentos (
pincel, cotonete, demaquilante) a versão basiquinha se transforma em mil e uma possibilidades!
Lápis na linha d’água: Esse é o jeitinho que quase todo mundo usa, nada contra, mas temos muitas opções mais interessantes!
Preto na linha d’água suavemente borradinho
no canto: Linha superior também com o amado
lápis preto.
Olhos delineados com o lápis preto, porém a
parte inferior ganha um pouquinho mais de emoção: um esfumadinho fora a fora do olho!
O esfumado de cima encontra o esfumado da
parte inferior, dando aquele “olhar de gata”!
Traço grosso na parte superior e inferior com
traço gatinho no final! A dupla cotonete com demaquilante ajuda a dar o acabamento do traço
do gatinho.
Preto na parte superior e muiito preto na parte
inferior! Aquela coisa bem borrada pós balada!
Aquele pretinho clássico delineando a parte superior e, na inferior, lápis preto até metade do olho.
Inspire-se e comece já a usá-lo de forma diferente!

www.saolourencojornal.com.br
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Palestra sobre Oratória na Operação Divisas Seguras
fiscaliza estradas da região
Faculdade Victor Hugo
Na noite dessa segunda-feira, 03 de junho, 7 pontos nas rodovias estaduais
e federais da área da 17ª
Região de Polícia Militar foram fiscalizados na Operação Divisas Seguras, resultado de uma ação integrada entre a Secretaria de Estado de Defesa Social, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar,
Receita Estadual, Receita
Federal e Polícia Rodoviária Federal.

Oratória

Sobre a operação:

No dia 27/05/2013 (2a f),
a Faculdade Victor Hugo promoveu para os acadêmicos
dos Curso de Pedagogia e
de Adimistração a palestra
“Técnicas de Oratória para
o Desenvolvimento Profissional”. Prof. Alan Miranda,

coaching internacional abordou assuntos como: a importância da oratória para
o trabalho, apresentação
e leitura em público, como
preparar a fala, postura e
aparência, superando o medo, timidez e traumas de

falar em público, gestos e
gesticulações, dentre outros. Os alunos além de obterem noções teóricas, interagiram e participaram
de dinâmicas para expressão e o despertar da “Arte
do Bem Falar”.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Prefeitura Municipal de São Lourenço

Contrato nº 017/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Jarbas dos Santos Pedro. Objeto: prestação de serviços temporários nos termos da Lei Municipal nº 2945/09 de
18/12/2009. Valor: R$825,34 (Oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos) mensais. Vigência: 03 (três) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro. Dotações orçamentárias: 17.512.0281.0043-319004. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente
do SAAE. Data da assinatura: 03/06/2013.

Em todo o Estado a Operação abrangeu um total de
133 pontos de rodovias estaduais e federais, em 104
cidades mineiras, todas fiscalizadas na noite dessa segunda-feira. A ação tem como objetivo fazer um cerco
à entrada de drogas, armas,
explosivos, veículos roubados e outros materiais ilícitos em Minas Gerais.

Resultados parciais:
Na 17ª Região de Polícia
Militar 52 policiais militares
trabalharam durante a operação, obtiveram o seguinte
resultado: 485 pessoas e 410

veículos abordados. 6 veículos foram apreendidos e 6
pessoas presas. Foram apreendidos também 100 gramas
de crack; 42 kg e 3 buchas
de maconha.
Maconha em Itapeva
Os 42 quilos apreendidos
foram encontrados na rodovia Fernão Dias, em Itapeva.
A droga foi encontrada atrás
do banco traseiro de um carro abordado. Os 42 quilos de
maconha estavam distribuídos em 37 tabletes.

Fiscalização

Operação na 17ª Região
de Polícia Militar:
A operação visou ações preventivas e repressivas em
pontos estratégicos de estradas da região. Na área de cobertura da 17ª RPM, foram
realizadas blitze nas seguin-

CHARGE DA SEMANA

Contrato nº 018/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Roberto dos Reis Cândido. Objeto: prestação de serviços temporários nos termos da Lei Municipal nº 2945/09 de
18/12/2009. Valor: R$1.306,16 (Um mil, trezentos e seis reais e dezesseis centavos) mensais. Vigência: 03 (três) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro. Dotações
orçamentárias: 17.512.0281.0043-319004. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 03/06/2013.
Contrato nº 019/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Eliandro dos Santos
Antônio. Objeto: prestação de serviços temporários nos termos da Lei Municipal nº 2945/09 de
18/12/2009. Valor: R$1.306,16 (Um mil, trezentos e seis reais e dezesseis centavos), mensais. Vigência: 03 (três) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro. Dotações
orçamentárias: 17.512.0281.0043-319004. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 03/06/2013.
Contrato nº 020/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Paulo Francisco Santana. Objeto: prestação de serviços temporários nos termos da Lei Municipal nº 2945/09 de
18/12/2009. Valor: R$825,34 (Oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos) mensais. Vigência: 03 (três) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro. Dotações orçamentárias: 17.512.0281.0043-319004. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente
do SAAE. Data da assinatura: 03/06/2013.
Contrato nº 021/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Francisco de Paula Lourenço. Objeto: prestação de serviços temporários nos termos da Lei Municipal nº 2945/09 de
18/12/2009. Valor: R$825,34 (Oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos) mensais. Vigência: 03 (três) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro. Dotações orçamentárias: 17.512.0281.0043-319004. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente
do SAAE. Data da assinatura: 03/06/2013.
Contrato nº 022/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Antônio Carlos da Silva. Objeto: prestação de serviços temporários nos termos da Lei Municipal nº 2945/09 de 18/12/2009.
Valor: R$1.306,16 (Um mil, trezentos e seis reais e dezesseis centavos), mensais. Vigência: 03
(três) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro. Dotações orçamentárias: 17.512.0281.0043-319004. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da
assinatura: 03/06/2013.
Contrato nº 023/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: José Luiz de Oliveira.
Objeto: prestação de serviços temporários nos termos da Lei Municipal nº 2945/09 de 18/12/2009.
Valor: R$825,34 (Oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos) mensais. Vigência:
03 (três) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro. Dotações orçamentárias: 17.512.0281.0043-319004. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da
assinatura: 03/06/2013.
Contrato nº 024/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Jorge Alfredo de Souza. Objeto: prestação de serviços temporários nos termos da Lei Municipal nº 2945/09 de 18/12/2009.
Valor: R$1.639,24 (Um mil, seiscentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos) mensais.
Vigência: 03 (três) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro. Dotações
orçamentárias: 17.512.0281.0043-319004. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 03/06/2013.

tes rodovias: MG 459, KM 31
em Monte Sião; Rodovia MG
290, KM 90 em Jacutinga; BR
381, KM 949,8 em Extrema;
MG 173, KM 40 em Paraisópolis; MG 350, KM 69 em Delfim Moreira; MG 158, KM 28
em Passa Quatro; Rodovia BR
267, KM 308 em Caxambu.
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