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Tudo pronto para o Carnaval
2013 em São Lourenço

Está tudo pronto para o carnaval Folia das Águas 2013. A última reunião preparatória do carnaval Folia das Águas 2013 aconteceu na tarde desta quarta-feira (06/02). O novo espaço do carnaval de São Lourenço, montado na Ilha Antônio Dutra, foi apresentado oficialmente à
imprensa na manhã desta quinta-feira (07/02). O secretário de Esporte, Cultura e Turismo do Município, Adauto Lúcio Cardoso, acompanhado dos representantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do organizador, receberam, na Ilha, vários jornalistas e radialistas para
apresentar o espaço que sediará os shows gratuitos nas noites de sexta (08/02) a terça-feira de carnaval (12/02). Eles esclareceram dúvidas
e explicaram o funcionamento da estrutura. (pág 04)

Carnaval

Muita lama

Revolta no
Bairro da Palmela
Moradores do Bairro da Palmela, (que fica na divisa dos municípios
de Carmo de Minas x São Lourenço), estiveram reunidos na tarde desta terça-feira (05/02), na capela do
bairro, com várias autoridades dos
poderes Executivo e Legislativo das
duas cidades. Moradores revoltados
deixaram clara a insatisfação com o
descaso dos dois governos municipais com a comunidade. (pág 04)

Polícia Militar
apreende 69
pássaros
No dia 06 de fevereiro de 2013, a
PolíciaMilitardeMeioAmbientedeSão
Lourenço,cumprindomandadodebusca e apreensão sobre o comércio ilegal
deanimaissilvestres,deslocou-seauma
residência no bairro Estação para averiguação da denúncia. (pág 06)

Ladrões usam dinamite
1° Reunião Ordinária
para explodir caixa
da Câmara Municipal
eletrônico
de São Lourenço
(pág 09)

(pág 11)

Ex-prefeito de
São Lourenço
está preso
O ex-prefeito de São Lourenço, Clóvis Aparecido Nogueira (Nega Veia), está preso... (pág 07)
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EDITORIAL História do
Carnaval é uma festa que
se originou na Grécia em meados dos anos 600 a 520 a.C..
Através dessa festa os gregos realizavam seus cultos
em agradecimento aos deuses pela fertilidade do solo
e pela produção. Passou a
ser uma comemoração adotada pela Igreja Católica em
590 d.C.. É um período de
festas regidas pelo ano lunar no cristianismo da Idade Média. O período do carnaval era marcado pelo “adeus
à carne” ou do latim “carne
vale” dando origem ao termo “carnaval”. Durante o período do carnaval havia uma
grande concentração de festejos populares. Cada cidade brincava a seu modo, de
acordo com seus costumes.
O carnaval moderno, feito de
desfiles e fantasias, é produto da sociedade vitoriana do
século XIX. A cidade de Paris foi o principal modelo exportador da festa carnavalesca para o mundo. Cidades
como Nice, Nova Orleans, Toronto e Rio de Janeiro se inspirariam no carnaval parisiense para implantar suas novas festas carnavalescas. Já
o Rio de Janeiro criou e exportou o estilo de fazer carnaval com desfiles de escolas de samba para outras cidades do mundo, como São
Paulo, Tóquio e Helsinque.

O carnaval do Rio de Janeiro está atualmente no
Guinness Book como o maior
carnaval do mundo, com um
número estimado de 2 milhões de pessoas, por dia,
nos blocos de rua da cidade.
Em 1995, o Guinness Book
declarou o Galo da Madrugada, da cidade do Recife,
como o maior bloco de carnaval do mundo.
História e origem
A festa carnavalesca surgiu a partir da implantação,
no século XI, da Semana Santa pela Igreja Católica, antecedida por quarenta dias de
jejum, a Quaresma. Esse longo período de privações acabaria por incentivar a reunião de diversas festividades
nos dias que antecediam a
Quarta-feira de Cinzas, o primeiro dia da Quaresma. A
palavra “carnaval” está, desse modo, relacionada com a
ideia de deleite dos prazeres da carne marcado pela
expressão “carnis valles”, que,
acabou por formar a palavra
“carnaval”, sendo que “carnis” em latim significa carne
e “valles” significa prazeres.
Em geral, o carnaval tem
a duração de três dias, os dias
que antecedem a Quarta-feira de Cinzas. Em contraste
com a Quaresma, tempo de
penitência e privação, estes

MARIANA DUTRA
Coluna da Mari

10 Dicas para curtir o
Carnaval com Saúde
Confira 10 dicas para curtir ao máximo o período
do carnaval e não comprometer sua saúde:
1 - Use preservativo em todas as relações;
2 - Evite beijar na boca de pessoas desconhecidas;
3 - Beba bastante água, tenha sempre uma garrafinha de água na mão ou por perto;
4 - Evite ficar exposto diretamente ao sol e passe
protetor solar e repasse a cada 2 ou 3 horas, se
transpirar muito ou se entrar na água;
5 - Use um protetor solar próprio para os lábios
e para os cabelos;
6 - Coma de 3 em 3 horas, faça refeições leves,
coma muita fruta, prefira alimentos mais saudáveis e evite sanduíches com maionese ou muitos
molhos;
7 - Use chapéu e óculos escuro sempre que sair
à rua;
8 - Evite as bebidas alcoólicas, pois elas desidratam e engordam;
9 - Use roupas leves e use sapatos confortáveis
para evitar as bolhas e os calos, tênis e meia podem ser a melhor escolha;
10 - Descanse sempre que possível e durma de 7
a 8 horas por noite;
Seguir estas dicas é importante para garantir a
saúde física evitando a desidratação, a insolação e
a contaminação com doenças.

Carnaval

dias são chamados “gordos”,
em especial a terça-feira (Terça-feira gorda, também conhecida pelo nome francês
Mardi Gras). O termo mardi
gras é sinônimo de Carnaval.
O carnaval da Antiguidade era marcado por grandes
festas, onde se comia, bebia
e participava de alegres celebrações e busca incessante dos prazeres. O Carnaval
prolongava-se por sete dias
na ruas, praças e casas da
Antiga Roma, de 17 a 23 de
dezembro. Todas as actividades e negócios eram suspensos neste período, os escravos ganhavam liberdade temporária para fazer o que em
quisessem e as restrições morais eram relaxadas. As pessoas trocavam presentes, um
rei era eleito por brincadeira e comandava o cortejo pelas ruas (Saturnalicius princeps) e as tradicionais fitas
de lã que amarravam aos pés
da estátua do deus Saturno
eram retiradas, como se a cidade o convidasse para participar da folia.
No período do Renascimento as festas que aconteciam
nos dias de carnaval incorporaram os baile de máscaras, com suas ricas fantasias
e os carros alegóricos. Ao caráter de festa popular e desorganizada juntaram-se outros tipos de comemoração

e progressivamente a festa foi
tomando o formato atual.
Cálculo do dia da Carnaval
Todos os feriados eclesiásticos são calculados em função da data da Páscoa, com
exceção do Natal. Como o
domingo de Páscoa ocorre
no primeiro domingo após a
primeira lua cheia que se verificar a partir do equinócio
da primavera (no hemisfério
norte) ou do equinócio do
outono (no hemisfério sul),
e a sexta-feira da Paixão é a
que antecede o Domingo de
Páscoa, então a terça-feira
de Carnaval ocorre 47 dias
antes da Páscoa.
Datas do Carnaval
O Carnaval ocorre 47 dias
antes da Páscoa, em fevereiro, geralmente, ou em março, conforme o Cálculo da
Páscoa, ocorre próximo do
dia de Lua Nova. Assim, poderá calhar próximo do ano
novo chinês, se calhar antes
ou próximo de 19 de fevereiro. No século XXI, a data em
que ocorreu mais cedo foi a
5 de fevereiro de 2008 e a que
ocorrerá mais tarde será a 9
de março de 2038. Embora
seja possível noutros séculos,
o dia de Carnaval não ocorrerá a 3 ou 4 de fevereiro durante todo o século XXI.
Fonte: Wikipédia

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Mostrai-nos Jesus
Habituei-me a rezar a oração
do terço, enquanto faço minha
caminhada. Contemplar os mistérios gozosos, dolorosos, gloriosos ou luminosos, enquanto
caminho, é algo de divino e maravilhoso que, se torna difícil de
explicar...
Às vezes, me é concedida a
graça de aprofundar mais e penetrar, nos mistérios de alegria,
dor e glória de Jesus e Maria...
Quando isso ocorre, as revelações de Deus enchem meu coração de santa alegria... Foi assim, que, certo dia, depois de
anos e anos orando o Terço, cheguei ao seu final recitando a oração da Salve Rainha.
Ao pronunciar as palavras
“mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre”, comecei a
imaginar como Jesus seria mostrado a mim, por Maria... Quando isso ocorreria? Após a minha morte, eu o encontraria na
eternidade, resplandecente de
glória, sendo a mim mostrado
por sua Mãe, a Rainha do Céu
e da terra, que tantas vezes eu
saudava? E então, parei, sustei
meus passos nos caminho, enquanto extasiada ouvia as palavras que vinham no meu coração: “Mostrai-nos Jesus”...
Mostro Jesus para você todos
os dias embora você pareça não

vê-Lo... Mostro Jesus para você, a cada passo do caminho,
em todos aqueles que você encontra... Não vê você Jesus, no
pobre que lhe estende a mão?
No bêbado que lhe tira a paz e
o sossego? No catador de lixo
que ansiosamente procura algo que lhe possa render alguns
centavos? Na pessoa que não
lhe dá atenção, que passa por
você e finge não reconhecê-la?
Não vê você Jesus, no desempregado, no deficiente, no aleijado, no cego, no maltrapilho
que a cada dia cruza seu caminho? Mostro Jesus para você todos os dias na pessoa que lhe
causa decepção, que lhe magoa,
que fere seu coração para que,
como Jesus, você a perdoe e esqueça todo o mal que lhe fez...
“Mostrai-nos Jesus”, Ele está ao
seu lado, bem perto de você,
“caminhando entre a multidão”,
mas, você não o vê... Pedindo
perdão ao Senhor, por minha
cegueira espiritual, chego ao
final de minha caminhada e termino minha oração: “Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre
Virgem Maria,” obrigada por
me revelar verdades tão preciosas para que eu possa ver
que Jesus me é mostrado em
cada irmão que encontro em
meu caminho!

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

A resposta de Deus

Para cada pensamento negativo nosso, Deus tem uma
resposta positiva
Você diz: Isto é impossível.
Deus diz: Tudo é possível.
Você diz: Eu já estou cansado...
Deus diz: Eu te darei o repouso.
Você diz: Ninguém me ama de verdade.
Deus diz: Eu te amo.
Você diz: Não tenho condições.
Deus diz: Minha graça é suficiente.
Você diz: Não vejo saída.
Deus diz: Eu guiarei teus passos.
Você diz: Eu não posso fazer.
Deus diz: Você tudo pode.
Você diz: Dói.
Deus diz: Eu te livrarei da angústia.
Você diz: Não vale a pena.
Deus diz: Tudo vale a pena.
Você diz: Eu não mereço perdão.
Deus diz: Eu te perdôo.
Você diz: Eu não vou conseguir.
Deus diz: Eu suprirei todas as suas necessidades.
Você diz: Estou com medo.
Deus diz: Eu não te dei um espírito de medo.
Você diz: Estou sempre frustrado e preocupado.
Deus diz: Confiai-me todas as vossas preocupações.
Você diz: Eu não tenho talento suficiente.
Deus diz: Eu te dou sabedoria.
Você diz: Eu não tenho fé.
Deus diz: Eu dei a cada um a medida da fé.
Você diz: Eu me sinto só e desamparado.
Deus diz: Eu nunca te deixarei nem desampararei.
(Pe. Antônio Gonçalves)

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Jesus reanima você com
a sua Palavra criadora

Temos que aprender a comungar Jesus na Palavra em
nossas vidas, porque você
pode tê-la a qualquer momento próxima a você, seja
no meio da noite ou em qualquer outra hora, e em qualquer lugar.
Quantas pessoas já vi serem reanimadas depois de
o coração ter parado de bater, e voltaram à vida. É isso
que Jesus-Palavra quer dizer,
Jesus pode e quer reanimar
você. Todos nós que estamos
sedentos, devemos ir às nascentes das águas. Só quem
é o caminho, a verdade e a
vida pode animar aqueles
que se tornaram como que
cadáveres ambulantes.
O Senhor vem dizer aos
que estão desanimados:
“Prestai atenção, vinde a
mim e vossa alma viverá”.
A Palavra de Deus diz que
um morto pode ressuscitar,
e eu pergunto a você: Há
quanto tempo você está com
a sua alma morta? Os homens veem a aparência, mas

Deus vê o coração. “Jovem,
levanta-te!” É uma palavra
de ordem que está sendo
proclamada.
Seja qual for o estado do
seu desânimo, Deus vem para refazer a sua história com
a Sua Palavra criadora. Nós
brasileiros somos emocionais, por isso muito do que
passamos acaba sendo fatal,
você pode até sentir, mas você não é seus sentimentos.
Se você se sente a morte, você não é a morte. Separe a
sua vida do problema que
você está enfrentando, a sua
emoção é sua emoção, mas
ela não é você. A sua emoção
está aí para defendê-lo, mas,
infelizmente, nós fazemos o
contrário: nos deixamos ser
levados pelos sentimentos.
Você não é os seus sentimentos, suas emoções. Você não
é o seu problema. Lembre-se:
Tudo passa, a paciência, como diz santa Teresa, tudo alcança, a quem tem Deus nada falta, só Deus basta.
Deus o abençoe!
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ENTREVISTA Adauto Lúcio Cardoso

Secretário de Esporte, Cultura e Turismo de
São Lourenço, falando sobre o carnaval 2013

precisamos. São muitas pessoas envolvidas pra ter um
carnaval de qualidade, são
muitos foliões. A cidade que
tem o 2° maior parque hoteleiro do estado, vamos receber cerca de 25 mil pessoas.
Na noite do bloco do pijama
mais umas 15 mil, então temos a responsabilidade de
dar um local de maior estrutura e melhor segurança.
Olhando para a estrutura montada para o carnaval, observamos que está quase tudo pronto, o que
está faltando?
Questão da limpeza, cenário de palco, enfeites, iluminação de emergência que
agora é pedido, isso que falta. Hoje mesmo, quinta-feira, estaremos com tudo preparado para o carnaval.
Estamos vendo que
é a 1º vez que São Lourenço
recebe uma estrutura desse
porte para o carnaval, como
foi preparar esta estrutura
em 2013, qual é a intenção
desse ano indo pra Ilha?
O que acontece é o seguinte. Grande parte do carnaval está no centro, desfile do
bloco Fava, charanga, matinês, a movimentação no centro, etc. Os shows grandes
foram pra Ilha para ter mais
estrutura e mais segurança
aos nossos visitantes. Diante disso, optamos em montar essa estrutura de 40 X 70,
muito boa, segura, e fizemos
um pedaço de calçamento
da Ilha que faltava, e isso é
muito importante e necessário pra cidade. Dar pra população um carnaval com
mais conforto, mais segurança e mais qualidade, pra aquele que gosta de se divertir,
sem preocupação com horário, nem de nenhum tipo.
A população sai ganhando, porque antes acabava por volta das três horas, aqui na Ilha a intenção
é que ocorra até que horas?
Até as cinco pelo menos,
e enquanto a população estiver participando. Essa é a
ideia. Essa é a evolução que

O carnaval parece estar ficando mais profissional?
A ideia é essa. A ideia é
profissionalizar, transformar
como vinha acontecendo ao
longo dos anos, uma festa
que agrade a população e visitantes. Mas também se torne um grande potencial de
negócios. E aqui estamos
abrindo um novo leque, um
novo caminho sempre. Todo ano aparecem algumas
dúvidas, queixumes de alguns. Mas é uma coisa importante, uma coisa para o
bem da cidade, pro bem da
população, tenho certeza. Eu
até tenho uma experiência
pessoal. Na época da construção da Ilha, eu era Secretario de Turismo, coincidentemente José Celso Garcia
era Secretário de Planejamento, junto com a sociedade civil participando muito,
Zé Neto representando o sindicato de hotéis, ajudando
na construção da Ilha, 15 anos
depois volto à função, vejo
ser investido na Ilha mais de
17 mil bloquetes. E não podemos esquecer de investir
nesse nosso grande parque,
nossa vocação turística e de
negócios, cumprindo o orçamento da prefeitura. Não estamos tirando nada de um
lugar e colocando em outro.
Estamos usufruindo o bem
que é da nossa secretaria.
Tivemos uma grande resistência do pessoal da
cidade, principalmente nas
redes sociais (internet). Foi
até dito que já houve, há alguns anos, a tentativa de levar o carnaval pra Ilha, mas
não deu certo, porém, mediante o que estamos acompanhando, a estrutura é com-

pletamente diferente da outra vez.
No ano foi ate 2000 na época da enchente, não tinha essa estrutura e foi réveillon
se não me engano. Trouxemos até a Globeleza. Pra ter
uma noção, o trio afundou
quando entrou na Ilha, então eram outros tempos. Feito sem o profissionalismo que
vemos agora. Hoje a Ilha já
tem uma parte pronta e outra aprontada, estrutura de
ponta, acesso gratuito para
a população, conforto e segurança, diferente, com um
viés profissional. Com a participação da população e de
todos, estamos abrindo um
novo leque pra nossa cidade.
Em questão da Polícia Militar, fica mais fácil nesse aspecto de segurança?
Com certeza, o próprio comandante e pacífico nessa
posição. Três telões, detector de metal, toda segurança vai ser dada, e a polícia com
trabalho de propriedade, com
certeza de uma forma mais
tranquila. E no fim de uma
forma mais organizada.
A programação do
centro da cidade continua, e
a partir de que horas o pessoal pode ir pra Ilha, quando
começam os grandes shows?
A partir da meia noite os
tamborins já começam a aquecer. Até essa hora a fava toca, continua como sempre a
programação do centro. Meia
noite começamos, e vai até
as cinco ou pra frente.
Existe uma preocupação dos menores participarem da festa, como está
a situação dos menores? Eles
precisam pegar uma autorização pra poder estar participando?
Sim, já foi baixada uma portaria. O Dr. Fabio já explicou
isso detalhadamente. Os menores que venham a estar
desacompanhados a partir
de 16 anos, devem ter autorização e documentos de identificação com foto.
Quantas mil pessoas
vocês esperam receber na

Ilha em média?
Essa estrutura atende 12
a 14 mil pessoas cobertas,
sem tomar chuva, fora ao redor. Estamos preparados pra
esse público. No bloco do pijama e no dia do Monobloco, na terça-feira, esperamos
um volume bem maior. Nos
outros dias, que também tem
ótimas bandas, esperamos
muitas pessoas, que o pessoal venha brincar e saiba
que essa área da prefeitura
é feita pra isso, pra alegria,
pra isso mesmo.
Essa estrutura montada existe já uma visualização que façam algo deste
tipo para festa de agosto
também?
Sabe que aqui, montando essa estrutura, já chegamos a visualizar nosso
centro de múltiplos eventos, muitos disseram que o
centro de múltiplos eventos é isso ai. A base já foi
feita. Com esse calçamento que foi colocado, essa estrutura não veio só para o
carnaval, mas abriram um
leque de opções realmente. Se vamos continuar imobilizando aqui e ali e como
vamos fazer. A gente traz
essa vocação e importância desde sua fundação de
ser o local de fazermos as
nossas grandes festas e concentrações. Ficou um tempo esquecido, mas os olhos
estão se voltando novamente pra Ilha, o que é bom.
Considerações Finais:
Estamos aguardando a todos
de braços abertos pra que
esse carnaval seja da alegria,
da segurança e da paz. Estamos vendo no Brasil, diante
da tragédia do sul, que temos uma população sofrida,
e que esses festejos carnavalescos sejam realmente para festejar a paz, vamos curtir com responsabilidade e
com paz. A estrutura está
montada e aguardamos todos para essa grande festa.
É sempre um prazer falar com
a rádio e ao jornal São Lourenço, que está sempre nos
divulgando e apoiando. Muito obrigado.
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Pe. Alex José Adão
Paróquia
em Ação
alexajoseadao@hotmail.com

O Carnaval e uma
quaresma sem carne
Vem chegando o Carnaval e longe de mim
entrar na onda dos clichês de religiosos que
dizem que é uma festa
mundana, coisa do “inimigo” etc. Deve ter muita gente mais capaz do
que eu falandoneste assunto isso por aí. Eu nem
sou contra o Carnaval,
pois conheço muita gente para a qual o clima
de diversão desta festa
faz muito bem. Quisera
que toda pessoa deprimida ou angustiada saísse pelas ruas nestes
dias cantando, dançando, rindo bastante e até
bebendo com moderação (caso seja adulto e
não perca a responsabilidade ao beber).
Neste ano me afastarei por completo dos movimentos carnavalescos
para participar de um
retiro espiritual. Assim
terei muito menos chance de sofrer um acidente, visto que as mortes
por acidente nos feriados no Brasil aumentam
em 27% a mais do que
nos dias comuns. Também não verei mais cenas tristes de jovens e
adolescentes usando
drogas lícitas ou ilícitas
e correndo o risco de adquirirem vícios tão problemáticos. De todas as
festas populares, o carnaval poderia ser a mais
bonita, seja pela beleza

das fantasias e das músicas, seja pela alegria
e entusiasmo dos foliões. Mas infelizmente
as estatísticas e as ocorrências médicas e policiais dizem o contrário.
Há várias opiniões sobre a origem desta festa e do se nome. A maioria delas mostra que a
palavra carnaval tem a
ver com carne e que esta festa vem da antiguidade, de antes de Cristo. Houve uma época em
que a Igreja Católica até
incentivava os fiéis a festejarem nos últimos dias
antes da Quaresma, dizendo que nestes dias
“CARNE-VALE”. Depois
disso vinham quarenta
dias de abstinência de
carne. Sei que é muito
difícil resgatar o Carnaval como festa sem perigos para todos. Mas
aproveito para convidar
você a resgatar duas práticas bonitas da Quaresma que são o jejum e a
abstinência. Além de outros sentidos, o jejum é
uma prática que nos ajudará a nos tornar livres
em relação a nossos momentos de consumo. A
abstinência de carne nos
unirá aos vegetarianos
e aos veganos,que lutam pelos direitos dos
animais e buscam uma
vida mais saudável e comprometida no amor a todos os seres.
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Tudo pronto para o Carnaval
Está tudo pronto para o
carnaval Folia das Águas 2013.
A última reunião preparatória do carnaval Folia das Águas
2013 aconteceu na tarde desta quarta-feira (06/02). O novo espaço do carnaval de São
Lourenço, montado na Ilha
Antônio Dutra, foi apresentado oficialmente à imprensa na manhã desta quinta-feira (07/02).
O secretário de Esporte,
Cultura e Turismo do Município, Adauto Lúcio Cardoso, acompanhado dos representantes da Polícia Militar,
do Corpo de Bombeiros e do
organizador, receberam, na
Ilha, vários jornalistas e radialistas para apresentar o
espaço que sediará os shows gratuitos nas noites de
sexta (08/02) a terça-feira
de carnaval (12/02). Eles esclareceram dúvidas e explicaram o funcionamento da
estrutura.
Os trabalhos na Ilha estão
em fase de acabamento com
a colocação da decoração e
de 25 banheiros químicos
(dois deles para pessoas com
necessidades especiais). O
local já foi dedetizado e es-

Carnaval

tá praticamente pronto para a vistoria final do Corpo
de Bombeiros que será feita na sexta-feira (08/02). Os
bombeiros também farão a
vistoria em todo o percurso
do Bloco do Pijama.
A avenida D. Pedro II foi

decorada com o apoio da Cemig e do Convention & Visitors Bureau. Calçadões e praças também estão sendo preparadas para receber os visitantes. A Diretoria de Serviços Urbanos com a Gerência de Meio Ambiente fina-

Descaso

to, ao lado direito de quem
chega ao bairro, nas terras
da cidade de Carmo de Minas. Na forte chuva que caiu
na cidade no final de semana, muita terra, lama e barro desceram das ruas do novo loteamento e deixou o local intransitável. Relatos dos
moradores dão conta de que
crianças não estão indo na escola porque a van escolar não
passa, “qualquer carro atola
no meio deste lamaçal”, disse outra moradora, que ainda completou, “colocamos as
crianças na carroça para tentar atravessá- las na segunda
feira, mas está difícil, queremos que retirem esta lama
logo para dar passagem para a gente”, disse ela.
Com a forte chuva a quantidade de lama chegou com
abundância no local, prejudicando principalmente os
moradores das ruas Jardim
Nirvana e Vicente Guerra (a

Especialista em Implantodontia

O que são implantes
dentários?

lizam a capina, poda e limpeza de todo o centro turístico. Foram contratados 50
homens para reforçar o serviço das equipes da prefeitura também durante o carnaval e, depois, na limpeza
dos bairros.

Revolta no Bairro da Palmela
Moradores do Bairro da
Palmela, (que fica na divisa
dos municípios de Carmo de
Minas x São Lourenço), estiveram reunidos na tarde desta terça-feira (05/02), na capela do bairro, com várias
autoridades dos poderes Executivo e Legislativo das duas cidades. Moradores revoltados deixaram clara a insatisfação com o descaso dos
dois governos municipais com
a comunidade.
Antes de a reunião começar, algumas moradoras fizeram questão de nos mostrar
a condição precária em que
se encontra o posto de saúde. “Para começar, não tem
médico e há bolor em quase todos os cômodos, na verdade é insuportável ficar por
mais de dez minutos aqui
dentro”, disse Silvia Rejane,
moradora do bairro. Durante nossa visita, nossa reportagem flagrou várias caixas
de remédios armazenadas
bem ao lado de uma parede
tomada por mofo (veja a foto). No posto de saúde também não encontramos água
para beber e nem papel higiênico.
Mas os moradores da Palmela não enfrentam só estes problemas, a falta de calçamento das principais ruas
da comunidade, que já é uma
reivindicação antiga ainda
não saiu do papel e vem prejudicando muito o dia a dia
das pessoas.
De acordo com os moradores, o problema se agravou ainda mais com a recente abertura de um loteamen-

DR. EDUARDO FERRAZ VILLELA

primeira pertencente a Carmo de Minas e a segunda,
pertencente a São Lourenço).
Fato é que os moradores
cobraram uma solução de
imediato para retirar a lama
que desceu do loteamento,
neste quesito, o prefeito Guy
de Carmo de Minas disse que
o loteamento já foi embargado pela prefeitura de sua
cidade e que o proprietário
será notificado oficialmente
sobre os prejuízos. O prefeito Guy, disse ainda que não
tem maquinário para resolver o problema de retirada
da lama e jogou a bola para
a prefeitura de São Lourenço, representada pela vice-prefeita, Patrícia Pereira Lessa, que por sua vez, disse que
o prefeito Zé Neto já se comprometeu em mandar as máquinas para realizar a retirada do barro assim que as chuvas derem uma trégua.
Em relação ao calçamen-

to das ruas do local, o engenheiro, vereador e vencedor
da licitação para o calçamento, Carlinhos Sanches, também presente no encontro,
disse que a Caixa Econômica Federal não havia depositado o dinheiro para a conclusão do calçamento, que
já havia começado. Mas Carlinhos Sanches deu uma boa
notícia logo em seguida, ele
garantiu que grande parte do
pagamento foi feito no final
de 2012 e que as obras já
irão iniciar com previsão de
conclusão em maio de 2013.
Quanto à situação do posto de Saúde, o prefeito de
Carmo de Minas disse não
poder gastar verba da prefeitura na reforma, já que o
prédio onde funciona o posto, não é patrimônio do município e sim da Igreja, que
cedeu o espaço em contrato de comodato. Mas o prefeito garantiu que vai manter a partir de agora, um médico uma vez por semana para atender a demanda do
bairro. Diante da boa notícia, o morador conhecido por
“Tonhão”, se prontificou em
arcar com o serviço de mão
de obra de pintura que for
necessária. Representantes
da comunidade então, se
comprometeram em fazer
uma mobilização para comprar a tinta que será usada
para a reforma.
A Prefeitura de São Lourenço enviou ao bairro, no
dia seguinte à reunião, um
caminhão e uma máquina
que já trabalharam na retirada do barro no local.

Implantes dentários são suportes ou estruturas de metal (normalmente de titânio) posicionadas cirurgicamente
no osso maxilar abaixo da gengiva para substituir as raízes
dentárias. Uma vez colocados, permitem ao dentista montar dentes substitutos sobre eles.
Como funcionam os implantes dentários?
Por serem integrados ao osso, os implantes oferecem um
suporte estável para os dentes artificiais. Próteses parciais
e totais montadas sobre implantes não escorregarão nem
mudarão de posição na boca, um grande benefício durante a alimentação e fala. Esta modalidade de prótese é chamada “protese sobre implante” e confere ao paciente mais
segurança em todas as funções bucais proporcionando uma
situação mais natural do que pontes ou dentaduras convencionais.
Para algumas pessoas, as próteses e dentaduras comuns
são simplesmente desconfortáveis ou até inviáveis, devido
a pontos doloridos ou falta de adaptação a estes aparelhos. Além disso, as pontes comuns devem ser ligadas aos
dentes em ambos os lados do espaço deixado pelo dente
ausente. Com a colocação de implantes não é necessário
preparar ou desgastar um dente natural para apoiar os novos dentes substitutos no lugar como é feito em pontes fixas convencionais.
Para receber um implante, é preciso que você tenha gengivas saudáveis e ossos adequados para sustentá-lo. Você
também deve comprometer-se a manter estas estruturas
saudáveis. Uma higiene bucal meticulosa e visitas regulares ao dentista são essenciais para o sucesso a longo prazo de seus implantes.
Os implantes são, em geral, mais caros que outros métodos de substituição de dentes e a maioria dos convênios
não cobre seus custos.
O tipo de implante mais recomendado na atualidade é o
ósseo integrado que se mostrou uma revolução no tratamento de pacientes parcial ou totalmente desdentados.
• Implantes ósseo integrado: — são implantados por
meio cirúrgico diretamente no osso maxilar. O período da
osseointegração (integração ao osso) leva em média 4 a 6
meses dependendo da região a receber o implante. Após
este período, uma segunda cirurgia é necessária para ligar
o implante ao meio bucal, nesta fase o cirurgião dentista
remove a gengiva que está recobrindo o implante e finalmente, um dente artificial (ou dentes) é conectado ao implante, individualmente, ou agrupado em uma prótese que
pode ser de dois tipos:
• Prótese Protocolo: — Prótese total implantosuportada e implantoretida, fixada sobre 4 a 8 implantes em média, este tipo de prótese é parafusada e retirada apenas
pelo seu dentista, é uma prótese que confere boa estética
e é uma ótima opção para quem pretende fugir da dentadura, o único incoveniente é que este tipo de prótese é
mais difícil de ser higienizada pois todos os detes são conectados entre si, exigindo bastante cuidado do paciente.
Pode ser feita em resina ou porcelana.
• Prótese Overdenture: — Prótese total removível sobre
implante, este tipo de prótese é mais barata que a prótese protocolo porque exige menos implantes (2 a 6 em média) e é confeccionada em resina. Esta prótese é como uma
dentadura, porém, tem um encaixe em uma barra que conecta os implantes à prótese, conferindo a esta mais estabilidade e retenção. Esta prótese pode ser retirada pelo paciente e por isto a sua higienização é facilitada.

saúde
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Polícia Militar apreende 69 pássaros
No dia 06 de fevereiro de
2013, a Polícia Militar de Meio
Ambiente de São Lourenço,
cumprindo mandado de busca e apreensão sobre o comércio ilegal de animais silvestres,
deslocou-se a uma residência
no bairro Estação para averiguação da denúncia.
Na residência, os militares
encontraram em um cômodo fechado e pouco iluminado, com quatro repartições,
a quantidade de 68 pássaros
da fauna silvestre brasileira,
das espécies: Trinca-Ferros,
Canário-Da-Terra, Curiós e
Bicudos (sendo que essas duas últimas espécies se encontram ameaçadas de extinção)
e 01 pássaro híbrido “Pintagol” (contrariando a instrução normativa nº 10 do IBAMA), totalizando 69 pássaros. 54 pássaros estavam sem
anilhas, 12 estavam anilhados e 3 estavam com anilhas
violadas/cortadas.
Os pássaros estavam sendo mantidos em gaiolas mal
conservadas, com grande acúmulo de fezes e a água para
dessedentação era de coloração turva, totalmente inadequada para as aves. A maioria dos pássaros estavam feridos nas asas e apresentavam sangramentos na região
do bico e cabeça.
Foram encontradas também 03 armadilhas (alçapão);
08 transportadeiras de pape-

BETO BACHA

Giro Esportivo

Crime

lão; 01 alicate de pressão para reajustar anilhas após introduzi-las nos pés das aves,
composto por seis pares de
formas de diversos diâmetros;
01 lata de 20 gramas de vaselina sólida, utilizada para
lubrificar os pés das aves que
serão anilhadas ilegalmente;
42 anilhas de alumínio de diâmetros de 3.5mm, com diversas numerações (para anilhamento específico de Trinca-Ferros); 03 anilhas IBAMA
nº 124516, nº 124953 e nº
124952 diâmetros de 4 mm
(para anilhamento especifico de Sabiás); 02 anilhas IBA-

MA nº 145463 e nº 594639
diâmetros de 2,6mm (para
anilhamento de Curiós e outros) e 01 anilha IBAMA nº
002471, diâmetro de 2.0mm
(para anilhamento de Tizil).
As notas fiscais apresentadas foram apreendidas, haja vista as denúncias relatarem que o autor estava exercendo comércio ilegal de pássaros sem autorização do órgão competente (IBAMA),
utilizando, em tese, notas fiscais fornecidas por criadores
comerciais de outras cidades/estados, e notas fiscais
clonadas.

O autor não foi preso em
flagrante delito, pois não foi
localizado até o encerramento da ocorrência. Os pássaros, gaiolas, armadilhas e anilhas encontradas foram apreendidas e encaminhadas ao
IBAMA de Pouso Alegre. Os
demais materiais foram encaminhados a Delegacia de
Polícia Civil.
A fiscalização foi acompanhada por um agente do IBAMA e testemunhas qualificadas. Em tese o autor infringiu os artigos 29 e 32 da
Lei Federal nº 9.605/98. (Lei
Dos Crimes Ambientais).

Quem diria! O Fut Master de
Carnaval teve início no ano de
2006, no campo do Parque das
Águas, tendo como homenageado o Sr. Américo Pena, oito anos
se passaram, sempre na organização competente do Tião Peixeiro. Diversas pessoas ilustres
do mundo da bola foram lembradas em todos estes anos. As
homenagens deste ano estão guardadas a sete chaves pela organização. Vários jogadores da geração saúde estão
engraxando as chuteiras para entrar no gramado do Esporte, no domingão de carnaval, às 10 horas da matina. O Fut
Master entrou de vez no calendário oficial do carnaval de
São Lourenço. Vale a pena você conferir jogadores como
Claret, Nardo, Tinteiro, Zé Benedito, Coli, Monteiro, Joãozinho, Djalma, Pavão, Padre Edvar, Pri, Raimundo, Galego,
Luizinho, Fafi, Jato, Ado, Vicon, Roberto, Tilápia, Ito, Nelsinho, Zé Galinha, Totonho, Zezé e muitos outros.

Aconteceu a inauguração da GFX
Studio em São Lourenço

Um munido grupo de
personalidades da cidade reuniu-se na inauguração do mais novo estúdio da região, a GFX
Studio, que chega com
força em São Lourenço
oferecendo serviços diferenciados de filmagens com visual de cinema e fotografias de
alta qualidade.
Os serviços do estúdio, propriedade do diretor de cinema Jordi Lores, atingem tanto aos
setores populares como
os setores de alto padrão. O espaço, de 250
m2, contém área de recepção, três estúdios e
cobertura, dentre outras instalações.

O site
do São
Lourenço
Jornal
está de
cara nova.
Acesse e
confira!!!
Mais que
informação,
inovação.

DANILO BAHIA
Os amantes do rádio nos anos 80 tiveram o prazer de ouvir Danilo Bahia, repórter esportivo que
trabalhou na rádio
Globo e na Tupi. Fez
parte dos timaços de
locutores e repórter
de campo como Jorge Cury, Waldir Amaral, Luiz Penido, Doalcey Bueno de Camargo, José Carlos
Araújo, Kleber Leite,
Loureiro Neto e outras feras da “latinha”.
Danilo esteve cobrindo o Flamengo aqui
em São Lourenço, na
foto com Thiago Bacha. Infelizmente Danilo Bahia nos abandonou prematuramente.
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Prefeitura Municipal
de São Lourenço

Processo 0021/2013 – Pregão Presencial nº 0005/2013
– 2ª CHAMADA - Objeto: Registro de preços para futura
e eventual aquisição de vidros.
Credenciamento:
26/02/2013 a partir das 13h.
Sessão Pública: 26/02/2013
às 13h30min.
Processo 0033/2013 – Pregão Presencial nº 0008/2013
– Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de material odontológico.
Credenciamento:
27/02/2013 a partir das 13h.
Sessão Pública: 27/02/2013
às 14h.
Processo 0032/2013 – Pregão Eletrônico 0013/2013 Objeto: Aquisição de materiais de limpeza, médicos hospitalares, EPI’s, equipamentos médicos hospitalares, informática e de escritório vi-

sando à implantação do PGRSS
no Centro Viva Vida de São
Lourenço, conforme Termo
de Convênio nº 0005/2012
da Secretaria de Estado da
Saúde de Minas Gerais. Sessão: 25/02/2013 às 14h. Credenciamento até as 12h do
dia 25/02/2013. Apresentação das propostas: até as 13h
do dia 25/02/2013. Início dos
lances: às 14h até as 16h do
dia 25/02/2013. Local: www.
caixa.gov.br.

Processo 0035/2013 – Pregão Eletrônico 0015/2013
- Objeto: Registro de preços para futura e eventual
aquisição de materiais de
limpeza. Sessão: 04/03/2013
às 14h. Credenciamento até
as 12h do dia 04/03/2013.
Apresentação das propostas: até as 13h do dia
04/03/2013. Início dos lances: às 14h até as 17h do
dia 04/03/2013. Local: www.
caixa.gov.br.

Processo 0036/2013 – Pregão Eletrônico 0016/2013 Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de kits escolares para
atender à demanda das escolas municipais de São Lourenço. Sessão: 26/02/2013
às 14h. Credenciamento até
as 12h do dia 26/02/2013.
Apresentação das propostas:
até as 13h do dia 26/02/2013.
Início dos lances: às 14h até
as 16h do dia 26/02/2013.
Local: www.caixa.gov.br.
Processo 0037/2013 – Pregão Eletrônico 0017/2013 Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de cadeiras plásticas.
Sessão: 28/02/2013 às 14h.
Credenciamento até as 12h
do dia 28/02/2013. Apresentação das propostas: até as
13h do dia 28/02/2013. Início dos lances: às 14h até as
14h30min do dia 28/02/2013.
Local: www.caixa.gov.br.
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Processo 0038/2013 – Pregão Eletrônico 0018/2013 Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de filmes para mamografia. Sessão: 28/02/2013
às 15h. Credenciamento até
as 12h do dia 28/02/2013.
Apresentação das propostas:
até as 13h do dia 28/02/2013.
Início dos lances: às 15h até
as 15h30min do dia 28/02/2013.
Local: www.caixa.gov.br.
Processo 0039/2013 – Pregão Eletrônico 0019/2013 Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de recargas de cartuchos e toners e suprimentos
de informática. Sessão:
01/03/2013 às 14h. Credenciamento até as 12h do dia
01/03/2013. Apresentação
das propostas: até as 13h do
dia 01/03/2013. Início dos
lances: às 14h até as 15h do
dia 01/03/2013. Local: www.
caixa.gov.br.

Errata:
Na publicação do dia 13/01/2013, Edição nº 4073, página 07, do São Lourenço Jornal, onde se lê:

Folgança ruidosa
Contrariando opiniões e
manifestações adversas de
pessoas que desconhecem
e, portanto, não entendem
nada, a não ser de gandaia,
há muito tempo este carnaval, descaracterizado também há décadas, que já devia ter ido para a Ilha Antônio Dutra.
Uma festa desordeira e alimentadora de vícios, onde
se faz necessário um grande
e estratégico esquema de segurança, caracteriza o seu
perigo e tampouco ser um
evento sadio.
Os chamados foliões são
verdadeiros ímpetos descontrolados, cujas forças somente servem para isto.

Mesmo assim, desejo a
todos um carnaval alegre e
tranqüilo e que seus participantes possam refletir,
não exagerando em seus
atos e mantendo um equilíbrio, o que tornaria essa
referida festa prazerosa, sem
causar nenhum dano à população e à nossa cidade de
São Lourenço.
Para quem gosta, um bom
Carnaval! E para quem não
gosta, delicie-se das nossas
belíssimas paisagens e miraculosas Águas Minerais.
Concluo este pequeno e
até mesmo minúsculo artigo, justificando não querer
atrapalhar o meu descanso
momesco.

Ex-prefeito de São
Lourenço divide cela
com outros 18 detentos
Prisão

Leia-se

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone (35) 3339-2781, ou no site www.saolourenco.mg.gov.br – Juliana Rangel de Oliveira Assis – Pregoeira Oficial e Cássia Carneiro Mangia – Pregoeira Substituta.
Observação: Todos os atos oficiais (decretos, portarias, leis, licitações, pregões...) são publicados diariamente nos sites da
Prefeitura (www.saolourenco.mg.gov.br) e da Associação Mineira dos Municípios (www.diariomunicipal.com.br/amm-mg).
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Socio-econômico e Socio-ambiental dos Municípios da Microrregião
de São Lourenço – CIDESEA – CNPJ: 11.845.834/0001-14 - cideseaconsorcio@yahoo.com.br – (35) 3332-4020
Requerimento de Licenciamento Ambiental
São Lourenço, 08/01 /2013

Senhor Presidente,
Vimos requerer a V. Exª a Licença de TRATAMENTO E/OU DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS “USINA DE COMPOSTAGEM”, localizado à ESTRADA SILVESTRE FERRAZ, SÃO LOURENÇO – MG, conforme Formulário de
Orientação Básica nº 783943/2012 e FCEI R301827/2012, para o empreendimento CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO E SOCIOAMBIENTAL DA MICRORREGIÃO DE SÃO LOURENÇO - “CIDESEA”.
JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Presidente do CIDESEA

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

- Pretendem se casar:

000187 - JOÃO GABRIEL NASCIMENTO SIERRO, solteiro, maior, motoboy, natural de Lambari-MG, residência Rua Alpidio Arruda, 225, São Lourenço-MG, filho de EDÉLCIO LÍRIA SIERRO e TERESA CRISTINA SANTOS NASCIMENTO SIERRO; e FRANCISMAIRE RODRIGUES DE MELO, divorciada, maior, vendedora, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Alpidio Arruda, 225, São Lourenço-MG, filha de VALDIR RODRIGUES DE CARVALHO e ROSEMAIRE DE MELO MOREIRA;
000188 - HELIO LEMOS DE PAULA, divorciado, maior, vidreiro, natural de Pouso Alto-MG, residência Rua José Simeão Dutra, 436, São Lourenço-MG, filho de VICENTE LEMOS DE PAULA e MARIA SANT´ANA DE JESUS; e ROSANGELA MARIA DIAS DE PAULA, viúva, maior, domestica, natural
de Carmo de Minas-MG, residência Rua Jose Simeão Dutra,436, São Lourenço-MG, filha de VITOR CUSTODIO DIAS e MARIA DO CARMO SILVA DIAS;
000189 - VINICIUS RODRIGUES DA SILVA, solteiro, maior, auxiliar de pizzaria, natural de São
Lourenço-MG, residência Rua Heitor Modesto, 237, São Lourenço-MG, filho de NATAL GONÇALVES DA SILVA e FRANCISCA ISABEL LIMA DA SILVA; e ROSIMERE MARLI DE OLIVEIRA, solteira,
maior, auxiliar de vendas, natural de Soledade de Minas-MG, residência Rua Heitor Modesto,
237, São Lourenço-MG, filha de DIMAS MARIA DE OLIVEIRA e SÔNIA MARIA LEITE DE OLIVEIRA;

O ex-prefeito de São Lourenço, Clóvis Aparecido Nogueira (Nega Veia), está preso desde o dia 28/01 no Presídio de São Lourenço. Nega Veia está preso devido
a duas condenações, uma
de 3 anos e 6 meses e outra de 10 meses, que somadas, equivalem há 4 anos e
dois meses.
Clóvis Aparecido foi capturado por uma equipe de policiais civis de São Lourenço,
que disseram à nossa reportagem, que Nega Veia não esboçou nenhuma reação vio-

lenta e acatou com muita tranqüilidade o chamado para o
retorno à São Lourenço.
Nega Veia foi preso em Caraguatatuba (litoral de são
Paulo) e no momento da prisão ele estava em sua residência alugada naquela cidade. O ex-prefeito disse que,
para sobreviver, estava trabalhando vendendo churrasquinho na praia.
Ele está recolhido no Bloco F do Presídio de São Lourenço, usa macacão vermelho da SUAPI e divide a cela
com outros 18 detentos.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Prefeitura Municipal de São Lourenço

Contrato nº 001/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Tiago Ribeiro. Objeto:
prestação de serviços temporários nos termos da Lei Municipal nº. 2.945/09 de 18/12/2009. Valor: R$825,34(Oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos), mensais. Vigência:12
meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro. Dotações Orçamentárias:
17.512.0281.0042-319004 (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 05/02/2013.
2º Aditamento ao Contrato nº 012/11. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Wagner Roberto da Silva. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 09 (nove) meses. (a)
Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 06/02/2013.
2º Aditamento ao Contrato nº 013/11. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Jesus Mauricio Justo. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 09 (nove) meses. (a)
Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 06/02/2013.
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Ladrões usam dinamite para Polícia Militar apreende
explodir caixa eletrônico
droga no bairro Canaã
Em Carmo de Minas, na
madrugada desta quinta-feira (07/02), ladrões invadiram
a agência do Banco Bradesco e instalaram uma dinamite em um dos terminais. A
explosão foi tão forte, que
parte do gesso do teto da
agência caiu. Vizinhos ao banco acordaram assustados com
o forte estrondo. De acordo
com testemunhas, logo após
a explosão, os homens fugiram do local em dois veículos. Eles conseguiram levar
o dinheiro, mas o banco ainda não revelou a quantia subtraída. A agência foi lacrada
e periciada pelos agentes da
Polícia Civil. Até o momento ninguém foi preso.

Assalto

O Tático Móvel da Polícia
Militar prendeu um motoboy que trafegava com sua
motocicleta na tarde desta
quarta-feira (30/01) pelo
bairro Canaã. Na garupa estava um menor de idade.
Com eles, os policiais encontraram uma bucha de

Apreensão

Enfermagem ganha novos formandos

Os técnicos de enfermagem Bibiana, Aline, Gabriel,
Sandra e Eveline, funcionários do Hospital, colaram grau
em Enfermagem no último

dia 31/01. Graduados pela
Faculdade de São Lourenço/
FEM, os formandos e suas
famílias estavam radiantes
na noite tão especial, come-

morada no auditório da Faculdade.
Nós, do São Lourenço Jornal, desejamos todo o sucesso a eles. PARABÉNS!

SOCIEDADE BRASILEIRA DE EUBIOSE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
De acordo com ARTIGO 17, INCISO III, ALÍNEA A e o ARTIGO 32, INCISO I, do Estatuto da SOCIEDADE BRASILEIRA DE EUBIOSE, CONVOCO os Membros Efetivos para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada na Sede Social da SBE, à Avenida Getúlio Vargas, 481, nesta cidade de São Lourenço, MG, no dia 24 de fevereiro de 2013, às 15h00min,
em primeira convocação. E às 15h30min, em segunda convocação, quando funcionará, com qualquer número, para tratar da seguinte ordem do dia:
a) Leitura, discussão e aprovação das contas e do relatório de atividade da Presidência da SBE, do exercício de 2012.
b) Assuntos Gerais.
São Lourenço, 06 de Fevereiro de 2013.
Hélio Jefferson de Souza - Presidente
SOCIEDADE BRASILEIRA DE EUBIOSE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
De acordo com o artigo 17, inciso III, alínea A e o artigo 32, inciso II, do Estatuto da SBE,
convoco os Membros Efetivos para a Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada na
Sede Social, à Av. Getúlio Vargas, 481, em São Lourenço - MG, no dia 24 de Fevereiro de
2013, às 14h00min em primeira convocação e às 14h30min, em segunda convocação,
quando funcionará, com qualquer número para tratar da seguinte Ordem do Dia:
- Alienação de imóveis de propriedade da SBE:
- Aracaju (SE) – terreno de 639,90 m², situado na área urbana (zona de expansão) no loteamento “Aruana”, na quadra I, lote nº 14. Registrado no Cartório de Registro Civil da Comarca – 2ª Circunscrição, no livro nº 2, folhas 188, matrícula 1-7388 em 12 de maio de
1986. Inscrição Imobiliária na Prefeitura Municipal: 36-01-018-0248-00-000.
- Rio de Janeiro (RJ) – 12,5% do galpão e respectivo terreno, construído à Rua Francisco
Enne, nº 265.
- São Lourenço (MG) – imóveis registrados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Lourenço:
- 50% de imóvel residencial situada à Rua Hermengarda nº 59, Bairro Carioca. Casa com
265,53 m² de área construída (em terreno de 351,00 m²). Inscrição Imobiliária no CRI no
livro nº 2, matrícula 16.703, em 30 de Outubro de 2000. Inscrição Cadastral na Prefeitura
Municipal nº 03.05.358.001.
- 50% de terreno urbano no “Residencial Rio Verde”, Bairro Vila Nova. Situado na quadra A, lote nº 7, com 185,00 m² de área. Inscrição Imobiliária no CRI no livro nº 2, matrícula 16.788, em 22 de dezembro de 2000. Inscrição Cadastral na Prefeitura Municipal nº
13.11.063.001.
São Lourenço, 06 de fevereiro de 2013.
Hélio Jefferson de Souza - Presidente

maconha.
Dando prosseguimento
aos trabalhos, os PMS foram até a residência do menor, que fica na Rua dos Hibiscos, no mesmo bairro. A
avó do garoto franqueou a
entrada dos militares na casa, porém nada foi encon-

trado. Não satisfeitos, os
PMS conversaram bastante entre si e foram então
verificar na casa vizinha. Lá
encontraram um pedaço de
maconha de aproximadamente 200 gramas. O motoboy e o menor foram conduzidos até a Delegacia.
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Grupo Jovem

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Cuidados com a
manicure e pedicure

Curso

O grupo de jovens, Conectados em Cristo, da Paróquia
São Pedro e São Paulo, Bairro Carioca, estão preparando
para participarem do Encontro Mundial da Juventude, que
acontecerá na cidade do Rio de Janeiro, em julho próximo. Estará presidindo o evento, o Papa Bento XVI. Recebam nossas orações!!!
Equipe da clínica IMPLOODONTO com o Professor Americano Dr. Maurice Salama (um dos maiores expoentes da
Implantodontia mundial) e sua equipe, em curso na cidade de São Paulo.

Ressocialização

Bodas

Comemorando neste dia 06, suas Bodas de Prata, vinte
e cinco anos de feliz união, o casal Magno Francisco Fonseca e Vera Lúcia. Desejamos ao casal, milhões de felicidades, e aos filhos Larissa, Leticia, Livia e Mateus, as bençãos
de Deus. Que o lar de vocês, seja sempre abençoado!!!

Homenagem

O que cerca de vinte detentos fariam, reunidos, com tesouras e agulhas nas mãos? Se você pensou em rebelião errou.
Na Penitenciária Ariosvaldo Pires, em Juiz de Fora, o grupo se
reúne diariamente para fazer tricô e crochê. E a produção que
chega a cinco mil peças por coleção, tem como destino principal o mercado externo. O trabalho começou em 2009, em
uma parceria com a empresa Doisélles, da estilista Raquel Guimarães, com a Secretaria de Estado de Defesa Social,chamado
Projeto Flor de Lótus. A proposta de contar com o trabalho
dos detentos, foi a que mais emocionou a estilista. Eles tem
tempo, disposição e um enorme desejo de se envolverem com
o projeto. A produção feita pelos detentos, são exportadas
para o Estados Unidos, Japão e França.

Falecimento
Faleceu neste dia 02 de fevereiro, na cidade de Campanha, o Revmo. Monsenhor
Moacir Mathias Marques,
deixando saudades em nossa Diocese, pelo seu trabalho exemplar de amor e evangelização. Descanse em paz
Monsenhor Moacir.
Tenente Coronel Leonel Junqueira, é homenageado no
Rio de Janeiro, dia 30 de janeiro, pelo I Batalhão de Guardas do Exército Brasileiro. O General de Exército, Francisco Carlos Modesto, prestou a homenagem, por ser o Tenente Coronel Leonel, o único Veterano “vivo” da Intentona Comunista de 1935. Enviamos ao nosso amigo, felicitações por tão merecida homenagem.

Fraternidade
A CNBB, lança no
próximo dia 13, Quarta-Feira de Cinzas,
mais uma edição da
Campanha da Fraternidade.
Este ano, o tema
será FRATERNIDADE
E JUVENTUDE, e o lema “Eis-me aqui, envia-me.” ( Is 6,8 ).

DÉBORA CENTI

Ir no salão de beleza e passar o dia inteiro cuidando das unhas, batendo papo com as amigas é mania
nacional entre as mulheres. Porém, alguns cuidados
devem ser tomados para evitar doenças nas unhas.
Aprenda a cuidar das unhas no salão:
-Caso você não tenha seu kit de unha, certifique-se
de que os instrumentos metálicos como alicates, tesouras, cortadores de unhas e espátulas são esterilizados em autoclave e não em estufa. Só este processo garante a esterilização eficaz. Exija que o profissional abra a embalagem na sua frente. Materiais contaminados podem carrear virus como o da hepatite B
e C, HIV e outras patologias cuja transmissão é via
sanguínea.
-As lixas de pé, unha e palitos devem ser de uso pessoal pois podem ser contaminados por fungos responsáveis pelas micoses de unha.
-Não deixe tirar as cutículas em demasia pois pode
causar inflamação periungual (ao redor da unha).
-As pedicures não são profissionais habilitadas para retirar calosidades, por isto não deixe que elas mexam em seus calos, pois pode provocar uma infecção.
-Tente deixar pelo menos um dia da semana sem
pintar as unhas. O uso excessivo de esmalte provoca
um ressecamento da queratina que se manisfesta na
forma de manchinhas esbranquiçadas nas unhas.
-As unhas dos pés devem ser cortadas com formato reto. Não se deve cortar os cantos arredondados,
pois a unha pode crescer por dentro da pele e provocar o processo de unha encravada.
- As unhas encravadas devem ser tratadas com profissional habilitado – o podólogo, pois a infecção pode resultar em osteomielite, isto é, processo inflamatório agudo ou crônico do tecido ósseo, erisipela ou
outras doenças.
-E, por fim, evite o uso contínuo de esmaltes vermelhos ou escuros, evitando assim que as unhas fiquem manchadas. Pinte de esmalte claro pelo menos
uma vez ao mês.
Ter unhas sempre lindas não faz mal a ninguém, basta tomar os cuidados necessários.
(Fonte: Adelina Jardim – Farmácia São Lucas)
DIA 23/02/2013 - CURSO DE AUTOMAQUIAGEM
DAS 13 ÀS 18H – SHOPPING BAVARIA – SALA 11
VAGAS LIMITADAS! GARANTA JÁ A SUA!

www.saolourencojornal.com.br

cidades

DOMINGO, 10 DE FEVEREIRO DE 2013

5ª Etapa do Campeonato Mineiro
de Karatê Interestilos
A karateca Nicole Maciel
Cadeiras é destaque no Karatê. No Dia 02 de Dezembro de 2012, na Cidade Três
Pontas – MG, ela participou
da 5ª Etapa do Campeonato
Mineiro de karatê Interestilos, onde vários Atletas de
diversas cidades participaram e Disputaram nas modalidades Kata e kumite. Na categoria mirim de todas as faixas de 09 à 10 Anos, a Karateca Nicole de 09 Anos conquistou premiações como: medalha de ouro na modalidade
Kumite e medalha de bronze
na modalidade Kata, destacando-se como campeã no Kumite (campeã de Três Pontas
na luta) e 3º lugar no Kata.
Também no dia 16 de Dezembro de 2012, na Cidade
de Varginha – MG, foi realizado o encerramento dos campeonatos realizadas pela FMKI
(Federação Mineira Karatê Interestilos), onde ocorreu a entrega de premiaçõesde troféis aos Mestres de Academia de Karatê, onde seus alunos karatecas participaram
também da entrega de medalhas de 1º lugar no ranking
durante o ano 2012 (somatório de todos os pontos ganhos nos campeonatos), onde Nicole Conquistou esse lugar de premiação, ficando como CAMPEÃ MINEIRA DE KARATÊ 2012 na categoria mirim de 09 à 10 Anos.
Na oportunidade Nicole
Agradece ao Mestre Joaquim
Felício (Kiko) que com sua

Campeã

1° Reunião Ordinária
da Câmara Municipal
Reunião

dedicação nos treinos conseguiu prepará-la para a competição.
A Atleta de São Lourenço Nicole com apenas 06 meses de
Karatê, conquistou 05 medalhas e destaca a importância
do karatê que além de ser um
excelente meio de auto defesa é também ideal para desenvolver a força, a velocidade, a coordenação motora e
o condicionamento físico.

A Atleta Nicole participou
da 3ª, 4ª e 5ª Etapas do Campeonato mineiro de Karatê
Interestilos somente com a
ajuda dos familiares que estão apoiando sempre. A Atleta Nicole é extremamente
dedicata ao que faz, e esta
procurando um patrocínio,
quem se interessar em patrocinar (9110-5074/91052810) falar com Kelly ou Henrique, pais de Nicole.

Prefeitura define locais para estacionamentos
de vans e micro-ônibus durante o Carnaval
As vans e micro-ônibus que trouxerem os foliões de outras cidades para o carnaval de São Lourenço ficarão estacionados fora da área central. A prefeitura definiu
por decreto os locais para estacionamento desses veículos e o ponto de táxi provisório nas imediações da Ilha. O dia de maior movimento será amanhã, sexta-feira
(8), por causa do desfile do Bloco do Pijama que completa 21 carnavais.
A Polícia Militar e o organizador do evento farão blitz na sexta-feira (8) à noite
nas três entradas da cidade, para orientar os motoristas de vans e micro-ônibus
onde estacionar.
A Gerência de Trânsito da prefeitura recomenda aos motoristas que não estacionem seus veículos na Avenida Antônio Junqueira de Souza, Rua Ribeiro da Luz,
avenidas Pedro II, Getúlio Vargas e Comendador Costa a partir das 19h de sexta-feira (8). Esse é o trajeto do Bloco do Pijama com dois trios elétricos e uma multidão de mais de 15 mil pessoas. Em decreto, a prefeitura também definiu os locais onde será proibido estacionar de sexta-feira até terça-feira de carnaval.
Estacionamento proibido
. Rua Dr. Ribeiro da Luz, entre a Rua Carlos Alberto Vieira e Avenida Pedro II;
. Avenida Pedro II, entre as ruas Ribeiro da Luz e Olavo Gomes Pinto;
. Avenida comendador Costa, entre a Rua Melo Viana e o Calçadão 1.
Estacionamento de Vans e micro-ônibus
. Rua Marechal Floriano, entre as avenidas Comendador Costa e Pedro II;
. Rua Prefeito Gastão Braga, entre a via Ramon e a Rua Marajoara;
. Avenida Damião Junqueira de Souza, toda;
. Avenida Comendador Costa, entre as ruas Dr. Ribeiro da Luz e Olavo Gomes Pinto.
Ponto de Taxi
. Rua Professor Henrique José de Souza, sentido via Ramon, a partir da madrugada do dia 9 (sábado).
O ponto de ônibus da Avenida Pedro II, em frente à Igreja Matriz será transferido para a Avenida Comendador Costa, altura do Cine Minas Sul, durante os desfiles dos blocos.
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Aconteceu na noite desta
segunda-feira (04/05), a primeira reunião ordinária do
primeiro ano da XVII Legislatura da Câmara Municipal
de São Lourenço. Com a presença dos treze vereadores
eleitos e cerca de 20 espectadores, o presidente da casa, vereador Valdinei Alves
Ferreira (Nei da Saúde), deu
início ao expediente, deixando à disposição dos pares a
Ata de Instalação da XVII Legislatura da Câmara Municipal realizada no dia 1° de janeiro de 2013.
Seguindo a pauta, o presidente conduziu a eleição da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e ainda
a eleição da Comissão de Fi-

nanças e Orçamento.
A reunião seguiu tranquilamente com a leitura de ofícios do Senhor prefeito e ofícios de terceiros. Logo em
seguida, foram apresentados
os projetos e proposições dos
senhores vereadores. Foram
lidas as moções de parabéns
e logo em seguida os requerimentos da noite, que totalizaram onze (11).
Após a discussão dos requerimentos, foi a vez de serem lidas as indicações. Em
seguida veio a ordem do dia
e a tão esperada palavra franca, onde os vereadores dispõem de 5 minutos na tribuna para discursar.
Nesta primeira reunião, o
que acompanhamos foram

diversas reclamações sobre
vários temas, entre eles: A falta de calçamento do loteamento Helena, falta de recursos na saúde que tem aparelhos importantes quebrados,
estado precário das vias públicas da cidade entre outros.
O presidente da casa, vereador Valdinei (Nei da Saúde), criticou bastante a burocracia na saúde e reclamou que sempre liga na prefeitura, como presidente da
Câmara Municipal, mas assessores do prefeito não o
atendem.
O clima entre os vereadores era totalmente cordial,
e todos eles demonstraram
que estão com bastante energia para trabalhar.

12

www.saolourencojornal.com.br
DOMINGO, 10 DE FEVEREIRO DE 2013

