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Polícia Civil recupera dois carros
de luxo roubados em São Paulo

Na tarde deste sábado (02/11), uma equipe de policiais do DEIC de São Paulo estiveram em São Lourenço em rastreamento a um veículo BMW que teria sido motivo de roubo em São Paulo. Os policiais da
capital paulista entraram em contato com a 3ª DRPC de São Lourenço e solicitaram apoio para realizar a
operação e conseguiram êxito em encontrar o carro e a pessoa que estava com o veículo em seu poder. O
jovem G.M. L não esboçou reação e foi conduzido para a delegacia junto com a BMW. (pág 06)

Recuperado

Xxx

Polícia Civil prende
homem acusado
de tráfico de drogas

Por volta das 14h30minhs de sexta- feira (01/11), a Polícia Civil de
Carmo de Minas recebeu a informação de que um FIAT/ Uno- cor
prata, placa- GYS 8862 estava seguindo para Carmo de Minas fazer
entrega de drogas. (pág 08)

Alerta: Perigo
na Rua Herbert
José de Souza

Um imenso buraco se formou
na Rua Herbert José de Souza no
bairro Santa Mônica. Segundo os
moradores do local, diversas reclamações foram feitas no setor
de obras da prefeitura por mais
de 30 dias. (pág 09)

Governo de Minas entrega
311 veículos para reforçar
a segurança pública em
todo o Estado (pág 08)

Vereador Evaldo
Ambrósio encontra gato
de água no cemitério (pág 09)

Vitrine da Dança
apresenta Festival
Águas das Gerais

A Vitrine da Dança Deise Dutra
e Hué Alimentos apresentam a 13a
edição do Festival Águas das Gerais,
entre os dias 29 de novembro e 1o
de dezembro, na quadra da Iha Antônio Dutra, às 20 horas. (pág 08)
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EDITORIAL
O governo Dilma Rousseff ganhou aplausos, em especial nos círculos militantes, com a adoção do sistema de cotas raciais em universidades federais - e gostou. Iniciativas semelhantes
ameaçam multiplicar-se por
outras esferas.
A administração propõe
agora projeto de lei que reserva a negros 20% das vagas em concursos federais.
Dois deputados petistas apresentaram uma proposta de
emenda constitucional que
estabelece cotas até no Legislativo.
Não é correta a utilização
da cor da pele como critério para o que quer que seja. Entretanto, usar categorias sociais para definir a alocação de determinados recursos públicos, como lugares em universidades, é uma
boa solução.
A maior proporção de negros e pardos entre os mais
pobres garante que a cota
social beneficiará esses grupos, sem a necessidade de
o Estado incidir numa classificação racial dos cidadãos,
que mais reforça do que dissolve barreiras.
As iniciativas para estender
as cotas ao mercado de trabalho e ao Parlamento pecam
não apenas por disseminar e
naturalizar ainda mais a ideia
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Cotas sem sentido

Falando ao
Coração
sigannam@yahoo.com.br

Quem são?

de raça na sociedade como
também por misturar lógicas
que são muito distintas.
Faz sentido reservar vagas
em universidades porque a
educação tem o propósito
explícito de tentar nivelar as
pessoas. Um de seus objetivos é assegurar que todos os
cidadãos, independentemente de origem social e acidentes de percurso, possam disputar em condições de igualdade as oportunidades que
lhes serão oferecidas.
Não é absurdo, assim, ma-

nipular as regras de admissão universitária para tentar
conciliar o ideal de equidade com outras metas da educação superior, como a formação dos melhores quadros
possíveis.
Não é tão simples transpor esse princípio para o Poder Legislativo e para os concursos públicos. Nessas atividades, a lógica de promover a igualdade não se impõe como prioritária.
Quando o Estado contrata um servidor, espera-se que

Game traz músicas
nacionais

de 40 rotinas inéditas e
30 estilos de dança. Com
isso, é possível treinar
sem sair de casa e se divertir com ambientes de
outros continentes.
Além dos artistas nacionais, a trilha sonora
conta também com Lady Gaga, Pitbull, Marc
Anthony, Daddy Yankee
e produções originais
de Zumba. Por meio do
Kinect no Xbox 360 ou
os controles de movimento no Wii e Wii U
os jogadores poderão
se mexer no ritmo certo para ganhar pontos
e perder peso.
A produtora Majesco
o classifica como “mais
que um jogo interativo,
mas sim como uma ferramenta que ajuda os
jogadores a atingir objetivos pessoais de forma física”.

seja o mais qualificado. Quando um eleitor escolhe seu representante, deve fazê-lo tão
livremente quanto possível.
Os princípios da seleção nesses casos devem ser a eficácia administrativa e a liberdade de escolha.
O racismo é uma chaga social que o Estado brasileiro tem
obrigação de combater. Deve
fazê-lo, entretanto, com as ferramentas adequadas, sem comprometer ou enfraquecer demais outros objetivos relevantes do poder público.

VERA GANNAM

ESPAÇO LIVRE

Zumba Fitness World
Party chegou ao mercado brasileiro para
Xbox 360, Wii e Wii U,
com direito a conteúdo especial produzido
para o país.
O jogo de música e
exercícios conta com
canções de Skank e Claudia Leitte na trilha sonora, além de exercícios
que são inspirados por
escolas de samba e capoeira. O game também
será lançado para o Xbox
One no dia 22 de novembro.
Zumba Fitness World
Party leva os jogadores
a uma verdadeira viagem ao redor do mundo, com exercícios em
locais exóticos e ricos
em culturas diversas.
Além do Brasil, regiões
como Havaí e Índia estão disponíveis, com mais

SIMONE GANNAM

Maria Nossa Mãe

Mensagem de
Nossa Senhora
Queridos filhos:
Que este tempo seja para vocês um tempo de oração.
Meu convite pretende ser para vocês, filhinhos, um chamamento, a fim de que se decidam
a seguir pelo caminho da conversão. Por isso, rezem e peçam
a intercessão de todos os santos. Que eles sejam para vocês
exemplo, estímulo e alegria para a vida eterna. Obrigada, por
terem correspondido ao meu
apelo. (25/10/10)

MENSAGEM EM
REFLEXÃO
Que os santos sejam para vocês exemplo, estímulo e alegria
Ao terminar a oração do Credo, o fiel diz: Creio no Espírito
Santo, na Santa Igreja Católica,
na Comunhão dos Santos... Existe realmente uma comunhão
(uma união), entre a Igreja militante, que somos todos nós e
a Igreja triunfante, cujos membros já estão na glória eterna.
Todos os eleitos, principalmente os santos da nossa predileção, intercedem por nós, para
que, um dia, possamos todos
estar juntos na Casa do Pai. A
intercessão deles é forte, pois

são amigos de Deus, gozam da
visão beatífica e conseguiram,
aqui na Terra, reunir as virtudes indispensáveis para alcançarem o prêmio da vida eterna.
Por isso, Nossa Senhora, que é
modelo mais perfeito a ser imitado, aconselha-nos a conhecer
as virtudes, que nossos irmãos
já santificados praticaram, de
forma que, imitando-os, consigamos também nós receber a
coroa reservada a todos os que
amam e servem a Deus neste
mundo. A virtude por excelência, que deve ser vivida por todos os fiéis, independentemente da sua condição humana, grau
de cultura e estado de vida, é,
sem dúvida alguma, a Caridade, sem qual dificilmente se alcança a misericórdia de Deus.
A Caridade, como muitos erroneamente imaginam, não significa somente dar bens aos outros, mas dar-se a eles de corpo e alma, ajudando-os a se tornarem cristãos verdadeiros, irmãos de Cristo, que fez esta amorosa declaração: “Ninguém tem
mais amor do que aquele que
dá a vida pelos seus irmãos (Jo
15,13)”. Foi o que Ele mesmo
fez na sua Paixão e Morte de
cruz. É provável que não sejamos chamados a tanto, mas,
com toda a certeza, devemos
cultivar em nós a mesma disposição de alma. Fonte: Informativo RAINHA DA PAZ

VENDE-SE

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

Quem são os santos que
nos inspiram e que nos encantam com sua história de
vida? Quem são aqueles
que admiramos e a quem
gostaríamos de imitar? Quem
são estes homens e mulheres cujas imagens hoje se
encontram espalhadas pelo mundo afora e que parecem tão próximos de Deus?
Eles são como nós, simples mortais...pessoas de
carne e osso, com uma vida normal, mas que souberam fazer a diferença por
onde passaram, deixando
rastros positivos que os tornaram inesquecíveis. São
leigos, religiosos, mas são
também pessoas comuns,
sem vida consagrada, com
família, trabalho, lazer e outros afazeres...pessoas que
se comportavam baseadas
no fato de que existe algo
muito além do que os bens
materiais e coisas palpáveis...que agiram certos que
nossa missão ultrapassa o
limite da lógica humana...´pessoas
que chamavam a atenção
por acreditar em algo e dar
a vida pelo seu ideal...pessoas que exalavam Deus por
buscar uma sintonia com

Ele, deixando-se guiar pelo supremo bem.
E nós? Quem somos?
Somos pessoas chamadas para a santidade no
mundo de hoje onde muito queremos paz, mas, acomodados, pouco apaziguamos. Somos convidados a
fazer o outro feliz, mas queremos receber, ao invés de
nos doarmos. Somos convocados a dizer sim ao essencial e não ao supérfluo,
mas seguramos o que perece e deixamos escapar o
imperecível. Somos chamados à vida, mas preferimos
blasfemar e complicar o que
é simples. Somos chamados à conversão, mas não
temos coragem de promover as mudanças necessárias em nosso dia a dia. Somos chamados a amar, mas
preferimos apontar defeitos, criticar e condenar, sendo incapazes de nos colocarmos no seu lugar. Queremos que Deus nos ouça
mas fechamos os ouvidos
e o coração à Sua Palavra.
Quem são eles? São os
santos que assim o buscaram se fazer. Que somos nós?
Quem nos permitirmos ser.

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

O Senhor o acolhe seja
qual for a situação em
que você se encontra
Muitas vezes, na prática,
no convívio com nossos irmãos, não conseguimos viver aquilo que é próprio do
filho de Deus. Vocês conhecem o ditado “Filho de peixe, peixinho é”.
E o que Deus é? Podemos
dizer que Deus é amor, paz,
alegria, felicidade, misericórdia, paciência, bondade, delicadeza, mansidão, generosidade, e assim por diante.
Às vezes, porém, ficamos
preocupados, e tudo aquilo
que nos causa tais preocupações cai sobre nós como
uma opressão: “Eu preciso
ser verdadeiro”, “Tenho de
ser paciente...” e, assim, começamos a nos obrigar a ser
pacientes, quando, na realidade, não o somos, pois nosso “estopim” é curto e vivemos sempre brigando. Assim
como queremos ser verdadeiros, porque Deus é verdadeiro, mas não o conse-

guimos. E pensamos: Deus
é humildade e eu sou tão orgulhoso! Queremos ser como o Senhor, por essa razão
nos culpamos e nos sentimos
condenados – sempre que
não o conseguimos.
Muitas vezes, o desejo de
ser bons acaba criando mais
desordem ainda dentro de
nós. Meu irmão, minha irmã,
uma vez que estamos buscando ser de Deus, vivemos
um tempo de transformação,
por isso, precisamos ver nossa realidade como ela o é:
tendo paciência com nós mesmos e buscando verdadeiramente a nossa transformação dia após dia.
É preciso ter disposição e
um desejo verdadeiro de mudança dentro de nós para que
o Espírito Santo de Deus possa agir em nós.
Saiba que o Senhor o acolhe seja qual for a situação em
que você se encontra hoje.
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EXPEDIENTE

Esse investimento de R$
10 milhões para compra de
viaturas, a gente estava conversando com a Polícia Militar. Essas cidades do interior, que fazem fronteira com
o interior de São Paulo, por
exemplo, tem trazido grandes explosões em caixas eletrônicos, mudado a vida de
quem mora no interior de
Minas. Isso vem ajudar a coibir essa criminalidade?
Na realidade, Minas Gerais
é um Estado muito beneficiado pela sua posição geográfica, no Centro do Brasil.
Mas isso também acaba trazendo um ônus, que é o fato de termos fronteiras com
muitos outros estados. E nós
sabemos que o tema da Segurança Pública é um assunto que perpassa todos os estados da Federação. A criminalidade não vê fronteiras,
se aqui é o Estado A ou o Estado B, então temos de reforçar muito o nosso lado.
Há alguns anos, no primeiro mandato do governador
Aécio Neves, quando eu estava como secretário de Defesa Social, nós criamos o Programa Cinturão de Segurança do Estado, que continua
até hoje. É exatamente este
problema que está sendo fortalecido agora, com essas viaturas, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, especialmente nas cidades fronteiriças para evitar a vinda
de criminosos, mas também
para ajudar no patrulhamento das rodovias, melhorar a
questão da queda dos indicadores de acidentes nas rodovias. Então, a Polícia Rodoviária Estadual tem essa
dupla missão: ela fiscaliza as
questões de trânsito, sempre colaborando para a diminuição dos acidentes, e
também colabora com a segurança pública, coibindo a
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Governador Antonio Anastasia
Entrega de viaturas para Projeto
Cinturão Rodoviário

Governador, com esses altos índices de violência divulgados pelo Governo do
Estado, é uma forma de resposta a esse crescimento da
violência?
Na realidade, os índices objetivos deste ano de 2012 estão melhores e menores do
que no ano passado, em 2011.
É sempre bom relembrar que,
no ano de 1996 até o ano de
2004, nós tivemos um crescimento muito alto dos índices de criminalidade em Minas Gerais. A partir de 2004,
houve uma estabilidade. De
2004 a 2010, ano a ano, os
indicadores caíram de maneira bastante expressiva. Em
2011, houve um aumento em
relação a 2010, ainda bastante inferior aos anos iniciais de
2003. E este ano de 2012, nós
estamos tendo uma redução
em relação a 2011.

altos e gostaríamos de uma
criminalidade zero. Mas isso, nem na Suíça nós temos
ainda. Então, há um esforço
de todas as forças policiais
e do Sistema de Defesa Social, em primeiro lugar, para termos uma queda objetiva dos indicadores: reduzir o número de homicídios,
reduzir o número de crimes
violentos. E segundo, que essa queda seja acompanhada de uma sensação das pessoas de mais segurança, e isso é mais difícil que o primeiro, porque é claro que as
pessoas acabam tendo, muitas vezes, medo. Nós temos
uma pesquisa de vitimização
que comprova isso e, por isso, nosso objetivo é diminuir
a criminalidade, ter a presença constante da polícia nas
ruas. A Polícia Militar, na sua
tarefa preventiva, e a Polícia
Civil na sua tarefa de averiguação e punição e, é claro,
restando aparelho repressor,
o Judiciário e o Ministério
Público. Então, esse é um
grande esforço que se faz em
Minas Gerais. Estamos otimistas com essas medidas.
Ontem mesmo, encaminhamos Projeto de Lei à Assembleia Legislativa, aumentando efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, criando benefícios para
o policial militar permanecer na função. A legislação
previdenciária militar hoje
permite que o policial se reforme ainda em condições de
continuar trabalhando, então
por isso foi criado, à semelhança do que existe na área
civil, um abono de permanência para estimular aqueles que
queiram continuar na sua atividade e também a substituição de policiais militares que
estão em função burocrática
por servidores administrativos. Tudo isso para aumentar o efetivo da polícia nas ruas e, é claro, diminuir os indicadores e aumentar a sensação de segurança.

Mas ainda é alto, não é,
governador?
Exatamente. Só que, primeiro, a questão não é nem
em relação ao índice. O mais
importante é a sensação subjetiva de segurança, o que
eu digo sempre aos comandantes e ao secretário, a necessidade de as pessoas se
sentirem seguras. Então, ainda que tenha havido uma
queda, os índices ainda são

Qual a posição do senhor
diante desses registros dos
ataques aos caixas eletrônicos, que chegam a mais de
200 só neste ano?
Não há dúvida de que temos aí uma nova modalidade de criminalidade. Nós sabemos que existem crimes
que vêm em ondas. Quando
eu era secretário de Defesa
Social, em 2005, tínhamos
assaltos a carros-fortes e ti-

criminalidade, que está sempre sobre rodas e é muito ágil.
É bom lembrar que essa é a
primeira fase. Haverá uma segunda, na Região Metropolitana, com mais investimentos, como também o secretário Rômulo está muito dedicado na aquisição de novos
equipamentos e materiais para a Região Metropolitana,
também no combate à criminalidade, e tem de ser permanente, dia e noite, 24 horas
por dia, 7 dias por semana.

vemos muitos. Felizmente,
esses aqui em Minas já estão praticamente coibidos.
Depois, tivemos ataques a
cidades do interior, agora
também não temos mais e
outros estados da Federação
que estão tendo esse problema. Surgiu agora a questão desses ataques a caixas.
Havia a saidinha de bancos,
assaltos na saída das agências bancárias que ainda existem, mas diminuíram bastante. Então, está sendo feito um trabalho em conjunto com o Exército, com a Polícia Civil e Militar para identificar a fonte dessas dinamites, que são explosivos,
para coibir esse tipo de atentado que visa o dinheiro vivo. E é lamentável dizer e
constatar que todas as questões relativas a esses assaltos, todos, inclusive a joalherias, têm vinculação com o
tráfico de drogas. O tráfico
está na raiz de todos os problemas de segurança pública no Brasil.
Tem algum outro plano para coibir esse aumento da criminalidade, até mesmo para continuar já com essa queda que o senhor lembrou?
Claro, já existem diversos
planos em execução que continuam a cargo da Secretaria
de Defesa Social. Nós acreditamos que essas medidas tomadas nos últimos meses estão dando efeito, resultado.
Sabemos que a criminalidade
hoje, ela é lamentavelmente
um registro nas grandes cidades e até nas cidades médias,
e o tráfico de drogas leva também para cidades menores,
não só no Brasil, mas no mundo afora. Mas a resposta à sociedade tem de ser uma resposta firme, uma resposta que
significa o fim da impunidade, significa uma ação mais
efetiva do poder público e da
sociedade no combate às drogas. Fizemos a modificação
agora da Subsecretaria de Políticas sobre Drogas para a Secretaria de Esportes e da Juventude exatamente com o
objetivo de articular melhor
ainda a questão de combate
às drogas e acreditamos que
essas medidas, que já vêm
surtindo efeito, talvez não na
velocidade que gostaríamos,
vão se agilizar mais para dar
às pessoas maior sensação de
segurança.
Fonte: Agência Minas/
Divulgação

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo, Jornalista Responsável: Luciana Dutra
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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

O orgulho é o
contrário da humildade

Se no último artigo falávamos sobre a virtude da humildade, parece-nos oportuno abordar agora o seu contrário: o orgulho. Assim quero fazer com as principais virtudes e os “pecados capitais”. Chama-se o orgulho de pecado “capital”porque é um
defeito que provoca na
própria pessoa outros
defeitos ou pecados. O
orgulho leva a pessoa a
viver a falsidade e mentira, a achar que sabe
mais que os outros, tornando-se “cabeça-dura”
e de difícil diálogo. A pessoa fica cega em suas
próprias opiniões achando que o outro está errado só por pensar ou
agir diferente dela. Não
é a toa que Santo Agostinho disse que “o orgulho é a fonte de todas
as fraquezas”.
Não podemos confundir o pecado do orgulho
com a correta auto-estima. Até poderíamos
dizer que a auto-estima
sadia é uma espécie de
“orgulho bom”, pois muita gente que sofre algum
complexo de inferioridade ou depressão, necessita despertar dentro de si um orgulho saudável de si. Hoje em dia
encontramos diversos

livros e vídeos de auto-ajuda, que muitos procuram para melhorar
seu “astral”. Creio que
um bom engajamento
numapastoral, ou equipe, ou qualquer instituição caritativa ajude
mais do que qualquer
leitura ou filme.
Se um menino franzino for orgulhoso e soberbo, ele é capaz de enfrentar, numa briga,um
outro bem mais forte
que ele e provavelmente apanhar bastante. A
sua auto-estima está exagerada, acima do real.
Isso porque o orgulhoso deixa-se levar pela soberba, que é a atitude
de um equivocado conhecimento de suas próprias capacidades.Como
o soberbo se acha melhor que os outros, ele
acha que tem capacidade para conseguir tudo.
E quando não consegue,
o soberbo sofre ou leva
os outros a sofrer, pois
quando algo dá errado,
colocaa culpa nos outros. Assim, o orgulho é
mesmo um pecado muito ruim, um vício ou defeito bem prejudicial.
Que Deus nos livre do
orgulho, da vaidade e da
soberba! E nos livre também dos orgulhosos, vaidosos e soberbos!

CLASSIFICADOS
VENDE-SE UM LOTE NA LAGOA SECA. ÀREA 355 M² - 12 M
DE FRENTE. TRATAR PELOS TELEFONES: 9113-1049 / 9168-1800

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

Ver. Abel Goulart Ferreira

Ver. Luiz Cláudio Siqueira

Projeto de Lei nº 2.642/2013
Dá denominação a Logradouro Público “Alameda Afonso Ferrer” e contém outras providências.

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 equipe de Serviços Urbanos responsável pela operação tapa-buracos, pela equipe de Serviços Urbanos responsável pela limpeza e manutenção do cemitério municipal, da rua e da praça próxima ao mesmo e ao Departamento Municipal de Trânsito (SLTRANS), responsável pelo
tráfego nesta localidade, onde todos trabalharam com competência e afinco para que o cemitério estivesse impecável para o
Dia de Finados.

Ver. Agilsander Rodrigues da Silva
Indicação 447/13
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 que determine ao Departamento Municipal
de Trânsito (SLTRANS) que faça a colocação de uma faixa elevada na Avenida Antônio Junqueira de Souza, entre a Rua Ribeiro
da Luz e o Trevo existente em frente à Loja Sul Minas, tendo em
vista que o trânsito no local é muito intenso, o que dificulta a travessia principalmente das pessoas com deficiência, gestantes, idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

Projeto de Lei nº 2.637/2013
Dá denominação a Logradouro Público “Praça Poeta Irineu Luiz
Pereira” e contém outras providências.
Ver. Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro

Indicação 448/13
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 que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura
que entre em contato com a direção da Cemig, no sentido de providenciar a melhoria na iluminação pública das ruas dos Bairros:
Jardim das Acácias e Serra Azul, devido à péssima qualidade da iluminação pública nos referidos bairros, o que facilita a ação de infratores e a sensação de insegurança da população que ali reside.

Requerimento 148/13
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 que determine à Secretaria Municipal de Saúde que envie a esta Casa Legislativa as
seguintes informações: Enviar cópia da Folha de Pagamento dos
funcionários desta Secretaria, de 2009 e 2013 e que a partir de
agora seja enviada a esta Casa, mensalmente, a Folha de Pagamento do Quadro Pessoal desta Secretaria.

Ver. Antônio Carlos Canaverde Sanches

Requerimento 151/13
Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro, Vereador do PSC, vem
até V. Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente
da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações dos funcionários abaixo-relacionados, no período de 1º
de janeiro de 2009 até a presente data: 1) Local de trabalho, carga horária, salário, cargo/função, data de admissão, contratado
ou concursado, horas-extras caso ocorreram, valor pago em horas-extras e o motivo das horas-extras. 2) Existe parentesco entre os funcionários mencionados abaixo ou entre qualquer deles
entre si? Anderson de Jesus Gomes Silva; Emerson de Jesus Gomes Silva; Fábio de Morais Carvalho; Júlio César Carvalho; Funcionários: Anderson de Jesus Gomes Silva; Dennis Alcântara Silva Neves; Emerson de Jesus Gomes Silva; Fábio de Morais Carvalho; Fernanda Amaral de Souza Andrade; Jaime Carlos da Silva;
Marcelo Mathias Menezes; Paulo Rogério Benedito; Paulo Sérgio
Cipriano; Pedro Martins Filho; João Florentino de Faria Filho; Sidmar Luiz da Silva; Júlio César Carvalho.

Indicação 445/2013
Antonio Carlos Canaverde Sanches, Vereador do PSDB, vem,
mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente
da Prefeitura para que proceda a reparação no calçamento, urgente, em toda a extensão da Rua Andrade Figueira, principalmente em frente ao n.º 167 e em toda a extensão da Rua Ademar Paiva Xavier. A pedido dos moradores.
Indicação 446/2013
Antonio Carlos Canaverde Sanches, Vereador do PSDB, vem,
mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente
da Prefeitura para que proceda reparos urgentes na ponte da Rua
Fany A pedido dos moradores.
Ver. Evaldo José Ambrósio
Indicação 440/2013
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PROS, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V.
Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO
a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que proceda, urgentemente, a limpeza e a capina na UBS do Bairro Vila
Carneiro, tendo em vista que este Vereador foi ao referido local no
dia 29 de outubro p.p. e pôde constatar que o mato ali existente
vem trazendo risco ao usuários desse posto de saúde.
Indicação 441/2013
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PROS, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar
de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura providenciar a manutenção dos equipamentos de ginástica instalados no Paço Municipal, pois alguns se encontram realmente
necessitando de reparos, bem como providenciar a recolocação
dos aparelhos que caíram ou foram retirados por falta de manutenção. A pedido dos pacientes do PSF que fazem uso dos referidos aparelhos.
Ver. Fabrício Guedes dos Santos
Indicação 439/2013
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 que proceda, urgentemente, a limpeza e a capina em um
terreno de propriedade da Prefeitura, localizado na Rua Antônio
de Lorenzo - Bairro Nossa Senhora de Lourdes. A pedido dos moradores, pois o terreno encontra-se cheio de lixo e entulho, o que
vem gerando uma grande proliferação de animais peçonhentos.
Na oportunidade, este Vereador solicita estudos no sentido de
que seja construída uma praça no referido terreno.
Ver. João Bosco de Carvalho
Requerimento 149/13
João Bosco de Carvalho, Vereador do PMN, vem até V. Ex.ª,
embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura entrar em contato com o CODEMA, para que seja enviado a
esta Casa Legislativa parecer emitido por este órgão ambiental
referente à rejeição do corte de árvores localizadas em frente ao
terreno da Saúde Mental.
Ver. Luiz Antônio de Almeida
Moção de Pesar
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com
base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que
seja enviada uma Moção de Pesar aos familiares da Sr.ª América
Siqueira Maciel, pelo seu falecimento ocorrido no dia 28 de outubro p.p.. Nossas condolências a todos os seus familiares pela
perda desta mulher exemplar, que viveu a caridade em vida, educando seus filhos e netos no amor e na fé.

Ver. Renato Bacha de Lorenzo
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. Hercílio
Francisco Pereira, mais conhecido como “Purunga”, pelo seu falecimento ocorrido no dia 25 de outubro p.p..
Requerimento 147/13
Renato Bacha de Lorenzo, 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 entrar em contato com o CODEMA, no sentido de que
seja enviado a esta Casa Legislativa o laudo técnico emitido por
este órgão ambiental referente à rejeição da substituição das
árvores em frente à propriedade da Sr.ª Guilhermina Helena
Fonseca Ramos e outros, localizada na Av. Comendador Costa,
com a Rua Dr. Ribeiro da Luz. Este Vereador solicita também o
envio do nome de todos os Conselheiros que compõem o CODEMA, discriminando a sua formação técnica e as entidades que
o indicaram.
Indicação 443/13
Renato Bacha de Lorenzo, Vereador do PSDB, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar
de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura
para que proceda a reparação no calçamento, urgente, em toda a
extensão da Alameda Monteiro Lobato - Bairro Solar dos Lagos.
Indicação 444/13
Renato Bacha de Lorenzo, Vereador do PSDB, vem mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar
de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura
para que proceda a reparação no calçamento, urgente, em toda a
extensão da Rua Herbert José de Souza - Bairro Santa Mônica.
Projeto de Lei nº 2.638/2013
Declara de utilidade pública a Casa de Recuperação Vinde a
Mim.
Ver. Ricardo de Mattos

ços à Saúde (viagens via TFD), que conduzem pacientes para tratamento em outros estados ou municípios trafeguem a uma velocidade acima de 100 km /h. JUSTIFICATIVA: Devido aos últimos acontecimentos (acidentes) ocorridos com veículos de municípios vizinhos que, por excesso de velocidade, ceifaram vidas
de várias pessoas que, com certeza, teriam ainda muito a colaborar neste plano terrestre.
Ver. Waldinei Alves Ferreira (Presidente)
Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com
base no Art. 108, do Regimento Interno solicitar de V. Ex.ª que
seja enviada uma Moção de Parabéns ao Sr. Carlos Roberto Hilário pelos excelentes serviços prestados no Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Indicação 449/2013
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 a reparação no calçamento em toda a extensão das Ruas: Caxambu e Cambuquira – Bairro Santa Mônica. A
pedido dos moradores.
Requerimento 150/13
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 as seguintes informações referentes às obras próximas a rios, córregos, nascentes,
etc. em nosso município: Qual a legislação adotada para a liberação ou não dessas obras? Enviar todas as liberações para essas construções, de 2011 até a presente data, em nosso município. Enviar todas as recusas para essas construções de 2011
até a presente data, informando o motivo pelo qual não foi autorizada a obra. Qual a metragem exigida pelo CODEMA para a
liberação dessas obras?
Ver. William Rogério de Souza
Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve, vem mui respeitosamente, com
base no Art. 108, do Regimento Interno solicitar de V.Ex.ª que seja enviada uma Moção de Parabéns aos funcionários do Setor Jurídico da Secretaria Municipal de Saúde: Sr. Charles Henrique Silva (Advogado), Sr. Jarbas de Souza Silveira (Advogado); Sr.ª Kalyandra Barbosa Cuconato (Assistente Social), Sr. Ricardo Luiz Christo
Coelho (Farmacêutico) e Daniele Pereira Donizete (Auxiliar) pelos excelentes serviços prestados à nossa população.
Decreto Nº 210/2013
Concede o Título de Cidadão Honorário de São Lourenço ao
Frei Felipe Gabriel Alves.
A Câmara Municipal de São Lourenço aprova:
Artigo 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Honorário de
São Lourenço ao “FREI FELIPE GABRIEL ALVES”, pelos relevantes
serviços prestados à comunidade sãolourenciana.
Artigo 2º - De acordo com o Regimento Interno, o Presidente
da Câmara, juntamente com o proponente e o homenageado,
marcará o dia para a entrega do Título de Cidadão Honorário.
Artigo 3º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data
de sua aprovação.
Sala das Sessões, em 04 de Novembro de 2013.
Decreto Nº 211/2013
Concede o Título de Cidadã Honorária de São Lourenço à Rachel Rodrigues Rissin Cohen.
A Câmara Municipal de São Lourenço aprova:
Artigo 1º - Fica concedido o Título de Cidadã Honorária de São
Lourenço à “RACHEL RODRIGUES RISSIN COHEN”, pelos relevantes serviços prestados à comunidade sãolourenciana.
Artigo 2º - De acordo com o Regimento Interno, o Presidente
da Câmara, juntamente com o proponente e a homenageada,
marcará o dia para a entrega do Título de Cidadã Honorária.
Artigo 3º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data
de sua aprovação.
Sala das Sessões, em 04 de Novembro de 2013.
Decreto Nº 212/2013
Concede o Título de Cidadã Honorária de São Lourenço à Dr.ª
Ana Tereza Correa Raffoul de Rezende.
A Câmara Municipal de São Lourenço aprova:

Moção de Pesar
Os Vereadores que este subscreve vêm, mui respeitosamente,
com base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª
que seja enviada uma Moção de Pesar ao Dr. Sílvio Nadur Motta
- Presidente da 19ª Subseção da OAB-MG, pelo falecimento de
sua mãe - Sr.ª Magali Motta, ocorrido no dia 30 de outubro p.p..

Artigo 1º - Fica concedido o Título de Cidadã Honorária de São
Lourenço à “DR.ª ANA TEREZA CORREA RAFFOUL DE REZENDE”, pelos relevantes serviços prestados à comunidade sãolourenciana.

Indicação 442/2013
Ricardo de Mattos, Vereador do PMN, 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 Secretaria Municipal de Saúde proibir que os carros e/ou ambulância da Prefeitura Municipal de São Lourenço e/ou contratados para prestação de servi-

Artigo 3º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data
de sua aprovação.

Artigo 2º - De acordo com o Regimento Interno, o Presidente
da Câmara, juntamente com o proponente e a homenageada,
marcará o dia para a entrega do Título de Cidadã Honorária.

Sala das Sessões, em 04 de Novembro de 2013.
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Polícia Civil recupera dois carros
de luxo roubados em São Paulo

Na tarde deste sábado
(02/11), uma equipe de policiais do DEIC de São Paulo
estiveram em São Lourenço
em rastreamento a um veículo BMW que teria sido motivo de roubo em São Paulo.
Os policiais da capital paulista entraram em contato com
a 3ª DRPC de São Lourenço
e solicitaram apoio para realizar a operação e conseguiram êxito em encontrar o carro e a pessoa que estava com
o veículo em seu poder. O jovem G.M. L não esboçou reação e foi conduzido para a
delegacia junto com a BMW.

Na sede da 3ª D.R.P. C, os policiais civis de São Lourenço
coordenados pelos Delegados Márcio Ciarini e Felipe Pecin começaram as investigações para descobrir como este carro havia vindo parar aqui
na cidade. Após algumas pesquisas e conversas com G.M.
L, uma equipe de policiais partiu para a cidade vizinha de
Baependi, onde supostamente estaria o homem que havia vendido a BMW roubada.
Na casa do suspeito, identificado por C. P. O. C os policiais também foram recebidos sem resistência e encon-

traram estacionado outro veículo de luxo, também roubado em São Paulo.
De acordo com o delegado Dr. Márcio Ciarini, os dois
homens não possuem poder
aquisitivo para ostentar tanto luxo. “O poder aquisitivo
deles não condiz com a situação de estar circulando com
este tipo de veículo, o rapaz
que estava circulando na BMW
não tem emprego formal e
nos disse que vive de rolo, o
outro diz que vende café”,
afirmou o delegado.
O jovem G. M.L de São Lourenço, foi indiciado por re-

ceptação simples porque ele
não havia adquirido o veículo na intenção de fazer comércio. Ele pagou fiança e
foi liberado para responder
o processo em liberdade.
Já o rapaz de Baependi foi
indiciado por receptação qualificada, porque a intenção
dele era comercializar os veículos, como este crime é inafiançável o homem foi recolhido ao Presídio de São Lourenço. A Polícia Civil continuará investigando para descobrir se existem outros carros nesta situação circulando pela cidade.

Novos brinquedos para o Parque das Águas de Caxambu

BETO BACHA

Giro Esportivo

PÉ QUENTE

O Flamengo
chegou a 6ª final da Copa do
Brasil, após vencer a equipe do
Goiás pelo placar de 2 a 1 nos
dois jogos. Na
decisão enfrenta o Atlético-PR
que vem fazendo excelente campanha também
no Brasileirão, o
Furacão eliminou o Grêmio na semifinal. As finais estão
marcadas para os dias 20 de novembrono Durival de Brito
em Curitiba e dia 27 no Rio de Janeiro no Maracanã. A minha filha neta Luna Bacha é pé quente na torcida pelo Rubro Negro, nas quatro partidas que assistiu ao vivo e a cores vitórias do Mengão.

VAMOS ACORDAR

O bebedouro no campo do Esporte próximo aos vestiários estava com água parada, para alegria do mosquito da
Dengue, há uns 20 dias. Foi necessário colocar a boca no
trombone no face através da Liga Desportiva e nos microfones do Alternativa Esportes, para quem de direito tomar
as providências. Já basta os torcedores do futebol de São
Lourenço não terem arquibancadas e local coberto para
assistirem aos jogos e agora os vestiários sujos, sem toldos
para a mesária, tela no campo do Santa Helena são “coisitas” pequenas para providenciar, pois sabemos que existe
uma parceria firmada da Secretaria de Esportes com o Esporte.Vamos ficar atentos.

COPA DAS BARRIGAS

O Secretário de Meio Ambiente e Administrador do Parque das Águas de Caxambu, Fábio Fernandes, com muita satisfação, comunica que começaram a chegar parte dos novos brinquedos para o parquinho do Parque das Águas. A criançada com certeza já pode comemorar.

São Lourenço ganha nova loja:
Lusitano Lar e Construção
Foi inaugurada em São
Lourenço na sexta- feira (01/11), a Lusitano
Lar e Construção. Localizada no bairro Santa
Mônica, a ampla loja dispõe de variadoShowroom
para quem pretende
construir ou reformar,
são ferragens, pisos e
revestimentos, material
hidráulico,material elé-

trico e artigos para o lar.
O atendimento é nota
dez e o preço é justo e
honesto, visite e confira! A Lusitano Lar e construção fica na Rua Cambuquira nº 15- Bairro
Santa Mônica, o telefone é 3331- 7750. Acesse também o endereço
eletrônico e saiba mais:
www.lusitanolc.com.br

O campeonato de futebol dos Veteranos estão agitando
todos os domingos pela manhã no campo do Santa Helena, no bairro São Lourenço Velho. Na foto as equipes do
Conquista e do Santa Helena que ficaram no empate no último domingo pelo placar de 1 a 1.

ISSO...ISSO...ISSO !!

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

Prefeitura Municipal de Caxambu

Processo de Licitação 130/2013 – Pregão Presencial 81/2013 – Objeto: Aquisição de
VEÍCULO NOVO, zero quilômetro, para atender as necessidades do Gabinete da Prefeitura Municipal de Caxambu. Credenciamento: 18/11/2013 às 14h00. Sessão: 18/11/2013
às 14h15. 2) Processo de Licitação 131/2013 – Pregão Presencial 82/2013 – Objeto: Registro de Preços para futura e eventual prestação de serviços de COMUNICAÇÃO VISUAL para atender as necessidades da Administração Municipal de Caxambu. Credenciamento: 19/11/2013 às 14h00. Sessão: 19/11/2013 às 14h15. Horário de Brasília/DF. Informações e edital na Prefeitura ou e-mail licitação@caxambu.mg.gov.br. Caxambu, 31
de outubro de 2013. Edson Vander Cunha Resende – Pregoeiro.
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PROF. ANDRÉ

Esportes

Uma Nova Geração de Campeões

Processo de Licitação 120/2013 - Pregão Presencial 76/2013. RP 35/13. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual prestação de SERVIÇOS GRÁFICOS para atender
a Administração Municipal de Caxambu. 1) Compromissária: Rosani Costa Azevedo ME. Valor: 8.935,60.
Extrato de Contrato:Processo Licitatório 123/13 - Convite9/13 - Contrato 128/13. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços na execução de obra de REFORMA E ADEQUAÇÕES DO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA do Município de Caxambu. Valor: R$ 22.650,00. Prazo: 90 dias. Dotação orçamentária: 02.18.01.08.244.0803.2122.3.3
.90.39.00. Caxambu, 31/10/2013. Ojandir Ubirajara Belini – Prefeito Municipal.
Processo de Licitação 135/2013 – Pregão Presencial 83/2013 – Objeto Registro de
Preços para futura e eventual aquisição de MEDICAMENTOS com base na listagem de
A a Z do Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico – ABCFARMA
– tabela vigente, no mês de novembro de 2013, para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Caxambu. Credenciamento: 25/11/2013 às 14h00. Sessão: 25/11/2013
às 14h15. Informações e edital na Prefeitura ou e-mail licitação@caxambu.mg.gov.br.
Caxambu, 08 de novembro de 2013. Edson Vander Cunha Resende – Pregoeiro.

Lauanny, Karina, Maria, Samuel, Monique, Gilberto e Maria Antônia nossos futuros Campeões.

EXTRATO DE CONTRATOS e ADITIVOS:
1) Ratifica o PL 0132/2013 – Modalidade Dispensa 020/2013 – Objeto: Locação de
Imóvel para instalação da unidade do CREAS - Centro de Referência Especializado de
Assistência Social de Caxambu – MG – Contratado: JOSE PEREZ GONZALES, no valor de
R$ 1.500,00 mensais – Vigência 02 anos: de 0611/2013 a 06/11/2015- Dotação Orçamentária do exercício vigente- Caxambu , 07 de Novembro de 2013 -Vanderlei Ramos
Ribeiro Junior. Comissão de Licitação.
2) Sétimo termo aditivo, referente ao Processo licitatório 0031/2009, Concorrência
Pública 0001/2009, objeto: Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Implantação de Projeto de Modernização Administrativa da Prefeitura Municipal de Caxambu.
Clausula segunda: 2.2 : O prazo constante no contrato original fica prorrogado por mais
03 ( três) meses , sendo sua vigência alterada para até o dia 31/12/2013 - Dotação Orçamentária do exercício vigente - Caxambu , 30 de Setembro de 2013 - Vanderlei Ramos Ribeiro Junior. Comissão de Licitação
3) Primeiro termo aditivo ao contrato 007/2013, referente ao Processo licitatório
0012/2013, Inexigibilidade 0003/2013 objeto: Fornecimento de livros didáticos para os
alunos, professores e coordenadores da Rede Municipal de Ensino de Caxambu. Clausula segunda: 2.2 : Fica acrescido ao montante estipulado no item 6.;1 da cláusula sexta do documento original, o valor de R$ 12.520,00 (doze mil, quinhentos e vinte reais),
referente a complementação de despesas para o 4º bimestre - Dotação Orçamentária do exercício vigente - Caxambu , 24 de Outubro de 2013 - Vanderlei Ramos Ribeiro
Junior. Comissão de Licitação
4) Quarto termo aditivo, ao contrato 0053/2012, referente ao Processo licitatório
0028/2012, Convite 000/2012 objeto: Instalação de 34 alarmes e 127 sensores, e, regime de comodato, por um período de 12 meses.
Fica inalterado o objeto inicialmente pactuado no Contrato Original, e através deste
termo, instala-se mais 03 pontos de alarmes, assim distribuídos:
01 ponto : Centro educacional Caxambu Velho – Anexo à Av. Antonio Ferreira da Silva s/n.
02 pontos : Sala de reuniões da Secretaria Municipal de Assistência Social, à Rua José Castilho, nº 186. O valor deste termo aditivo é de R$ 270,90 (Duzentos e setenta reais e noventa centavos), assim distribuídos:
555-02.17.08.122.0401.2113.3390.3900 no valor de R$ 180,60
108-02.02.12.361.1202.2013.3390.3900, no valor de R$ 90,30 Dotação Orçamentária do exercício vigente - Caxambu, 21 de Outubro de 2013 - Vanderlei Ramos Ribeiro Junior. Comissão de Licitação
5) Primeiro termo aditivo ao contrato 0052/2013, referente ao Processo licitatório
0075/2013, Pregão Presencial 0044/2013 Objeto: Prestação de serviços de comunicação visual e veicular para atender as Secretarias do Município de Caxambu. Clausula
terceira: Fica acrescido o percentual de 25% equivalente a 25 faixas em TNT 4m x 0,70
m com escrita tingida, no valor de R$ 875,00, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Turismo. - Dotação Orçamentária do exercício vigente - Caxambu , 22 de Outubro de 2013 - Vanderlei Ramos Ribeiro Junior. Comissão de Licitação.
6) Primeiro termo aditivo ao contrato 0037/2013, referente ao Processo licitatório
0052/2013, Convite 005/2013 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HOSPEDAGEM DE
PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAXAMBU, EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA, NA CIDADE DE VARGINHA-MG O valor deste aditivo é de R$ 4.372,50 (Quatro mil, trezentos e
setenta e dois reais e cinqüenta centavos), o equivalente a 25 % do valor do contrato
original. Dotação Orçamentária do exercício vigente - Caxambu , 23 de Outubro de 2013
- Vanderlei Ramos Ribeiro Junior. Comissão de Licitação.
7) Primeiro termo aditivo ao contrato 0088/2012, referente ao Processo licitatório
0060/2012. Objeto: Prestação de serviços, mão de obra com fornecimento de materiais, e equipamentos necessários para implantação e melhoria de infraestrutura básica na Avenida Henrique Monat, no município de Caxambu – MG. Clausula segunda: do
Prazo: Pelo presente, fica prorrogado o instrumento contratual até 20 de dezembro de
2013. Dotação Orçamentária do exercício vigente - Caxambu , 20 de Setembro de 2013
- Vanderlei Ramos Ribeiro Junior. Comissão de Licitação.

Com um programa de treinamento de longo prazo para esta nova geração de nadadores da equipe APAN –
São Lourenço – Country Clube – Carrossel, a temporada
de 2013 está sendo marcada como o “ponta pé” inicial
para grandes conquistas.
Dentro de tantos anos de
convívio com jovens nadadores, conseguimos detectar
uma nova geração que promete muitos resultados, pois
são nadadores diferenciados

com muito potencial e talento. Procurando respeitar a individualidade de cada atleta
dentro de suas faixas etárias,
foi montado um trabalho visando o pico de performance a partir de 2015 e 2016.
A principal avaliação deste trabalho foi à participação no Festival Sudeste Mirim Petiz na cidade de Vitoria – ES. Nesta competição
que contou com as melhores equipes de Minas Gerais,
São Paulo, Rio de Janeiro e

do Espirito Santo foi oferecido aos nossos jovens nadadores a experiência de vivenciar o melhor nível da natação nacional, que amadurece nestas promessas a importância de muito compromisso e dedicação para atingirem suas metas.
Que nossas promessas aproveitem esta oportunidade,
pois assim lapidando seus talentos, com certeza atingiram o máximo de seus potenciais.

XII Semana Jurídica leva conhecimento
aos estudantes do Curso de Direito
Entre os dias 28 a 31
de Novembro realizou-se o tradicional evento conhecido como Semana Jurídica que marca a efetivação do projeto pedagógico do Curso de Direito voltado para atividades de extensão acadêmica.
O evento teve início
na segunda-feira com a
palestra ministrada pelo Dr. Edson Vieira da Silva Filho sobre o tema Bem-jurídico penal. Logo em seguida, o Dr. Bruno Creado dissertou sobre os 10 passos para aprovação no exame de ordem. O primeiro dia contou,
ainda, com uma palestra sobre a Parceria Público-Privada no sistema prisional.
No segundo dia do evento a palestra foi sobre a Função Social da Família com o Dr. Ricardo Alves de Lima e, após, os alunos participaram de mini-cursos realizados com professores da própria instituição. Já o terceiro dia foi todo voltado para temas polêmicos
que a comunidade jurídica se debruça. Em primeiro lugar, o Prof. Dr. Flavio Pedron da
Pontífice Universidade Católica ministrou o tema de seu livro Mutação Constitucional no
contexto da crise do positivismo jurídico e o também professor da PUC/MG Bruno de Almeida Oliveira falou sobre a Constituição e o Devido Processo Legislativo.
No último dia de evento, Allan Helber trouxe aos alunos as Perpectivas do novo
Código de Processo Civil, obra legislativa que encontra-se em vias de ser aprovada
no Congresso Nacional, e o prof. Bruno Albergaria palestrou sobre a evolução econômica dos paradigmas de Estado.
O evento contou com a participação dos alunos da Faculdade de São Lourenço,
com alunos de Direito de instituições vizinhas, com profissionais da área jurídica e
com os professores do Curso de Direito da Faculdade de São Lourenço.
É importante a realização de tais eventos visto contribuir para a aproximação entre comunidade jurídica e os estudantes do curso de Direito além de permitir a aquisição por parte desses de conhecimentos jurídicos em temas atuais.
O Curso de Direito da Faculdade de São Lourenço agradece o apoio e o incentivo
de toda a comunidade de São Lourenço e região com a expectativa de que mais eventos de tal porte possam ocorrer em futuro próximo.
Prof. Diogo Bacha e Silva
Coordenador do Curso de Direito
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Governo de Minas entrega 311
veículos para reforçar a segurança
pública em todo o Estado

Com investimentos de R$
15,6 milhões, o governador
Antonio Anastasia entregou,
nesta terça-feira (22), em solenidade na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte,
266 novas viaturas para a Polícia Militar, que irão beneficiar diretamente 64 municípios de todo o Estado. Além
das viaturas, foram entregues
15 bases comunitárias móveis – modelo van Ducato –,
30 motos, 100 etilômetros,
os chamados bafômetros, 15
notebooks e outros equipamentos que irão reforçar a
Campanha “Sou pela Vida,
Dirijo sem Bebida”, em Belo
Horizonte e em outros 12 municípios do interior.
O Governo de Minas investiu R$ 12 milhões na aquisição de 266 viaturas para a
Polícia Militar. São 198 veículos modelo Palio Weekend
Adventure com cela; 14 Doblôs para potencializar o Serviço de Prevenção e Qualidade na Corregedoria da Polícia Militar; e 54 motocicletas tipo Yamaha Lander 250
cilindradas para apoio ao trabalho de prevenção e repressão à criminalidade. “Por parte do Poder Executivo há um

esforço, de fato, de instrumentalizar a ação da polícia,
através dos veículos, de equipamentos, notebooks, utilizando-se aquilo também que
a tecnologia permite para reduzir os indicadores de violência. Aliás, o vice-governador Alberto Pinto Coelho e
eu temos uma verdadeira obsessão por essa redução”,
afirmou Anastasia.
O governador destacou que
os equipamentos serão importantes para a atuação dos
órgãos de segurança pública do Estado e se alinharão
ao trabalho de inteligência
que a Polícia Militar vem realizando cada vez com mais
afinco, integrados com as demais instituições de Defesa
Social do Estado. “Sabemos
bem que, além dos equipamentos de ordem material,
vamos ter um trabalho de inteligência, integrado como
já ocorre no Sistema de Defesa Social, para diminuir a
criminalidade que, lamentavelmente, existe entre nós,
não só em Minas, mas em
todo o Brasil. A grande sorte que temos é a qualidade
das nossas instituições de segurança pública, tanto a Po-

lícia Militar como a Polícia
Civil, Corpo de Bombeiros e
Sistema Penitenciário, que
têm, através dos seus integrantes, uma qualidade superior e que permite, de fato, a apresentação de resultados bastante expressivos”,
ressaltou.
O comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais,
coronel Márcio Martins
Sant’Ana, destacou o trabalho de integração que tem
sido realizado e afirmou que
as novas entregas vão ajudar ainda mais no trabalho
desempenhado por toda corporação. “Ciente da importância dos impactos da Segurança Pública para a qualidade de vida, o Governo do
Estado está implementando
projetos estruturadores de
suporte à segurança em todo o território mineiro. A revitalização da frota da Polícia Militar é uma fase importante desse processo. Diversas viaturas policiais já foram
entregues à instituição para
distribuição a unidades da
capital e do interior, ampliando a capacidade de respostas efetivas e de produção
de resultados”, afirmou.

Polícia Civil prende homem
acusado de tráfico de drogas
Por volta das 14h30minhs
de sexta- feira (01/11), a Polícia Civil de Carmo de Minas recebeu a informação de
que um FIAT/ Uno- cor prata, placa- GYS 8862 estava
seguindo para Carmo de Minas fazer entrega de drogas.
Com as informações, o Delegado de Carmo de Minas,
Márcio Ciarini solicitou reforço de uma equipe de São
Lourenço para fazer um cerco ao veículo.
Os policiais encontraram
com o FIAT/ Uno na entrada
de Carmo de Minas, foi quando o motorista saiu em disparada por uma estrada de
terra e foi cercado a 100 m
depois pelos policiais civis
das duas cidades. Ainda de
acordo com a polícia, neste
momento, o homem foi dispensando algo pela janela,
logo em seguida foi constatado que ele havia jogado
dois tabletes de maconha.
Durante a revista no interior
do veículo, também foi encontrado uma bucha do mesmo entorpecente.
Após a abordagem, os policiais foram até a casa do ho-

mem para fazer uma revista
geral, e lá encontraram e apreenderam 36 caixas do cigarro “Blitz” do Paraguai e uma
touca ninja.
De acordo com o delegado, o homem foi identificado
como R. P. C, tem 28 anos e

é natural de São Lourenço.
Ainda de acordo com Ciarini,
R. P. C foi autuado por tráfico de entorpecentes e por receptação. Após o flagrante
R.P. C foi levado para o Presídio de São Lourenço e está
à disposição da justiça.

Vitrine da Dança apresenta
Festival Águas das Gerais
A Vitrine da Dança Deise Dutra e Hué Alimentos apresentam a 13a edição do Festival
Águas das Gerais, entre os dias
29 de novembro e 1o de dezembro, na quadra da Iha Antônio Dutra, às 20 horas.
Este ano com o tema On
Broadway 3, a Vitrine da
Dança preparou 29 coreografias de extratos de musicais da Broadway ainda
não apresentadas em edições anteriores do festival.
Participarão das apresentações em torno de 100 alunos, professores e bailarinos profissionais da Vitrine da Dança Deise Dutra.

“As pessoas que vão assistir o festival tem preferência pelos musicais da Broadway, por isso, trouxemos,
pelo terceiro ano consecutivo, extratos de musicais inéditos. É muito bom fazer releitura dos sucessos da Broadway e melhor ainda é levar ao nosso público algo que
poucos tem oportunidade de
assistir”, disse Deise Dutra,
diretora da Vitrine da Dança.
São esperadas 1,6 mil
pessoas nos três dias de espetáculo. Para receber esse público, a Vitrine da Dança preparou uma estrtura
com banheiros, vestiários,

EDITAL

camarins, praça de alimentação, entre outras, para
garantir o conforto do público, alunos e pais durante as apresentações. “Estamos preparando o festival com muito carinho. Os
alunos estão empenhados
para fazer com que as apresentações sejam um sucesso”, contou a diretora.
Os ingressos para On Broadway 3 já estão a venda na
Vitrine da Dança e com os alunos no valor de R$ 20. Mais
informações pelo telefone
3332-2768. Acesse o endereço eletrônico: http://festivalaguasdasgerais.blogspot.com.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE, MG, FAZ SABER QUE, APESAR DE
ENVIDAR ESFORÇOS E DIVERSAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR A EMPRESA GOLD CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA., INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 09.067.468/0001-78,
REPRESENTADA POR SEU SÓCIO, SR. REGINALDO PEREIRA BASTOS, INSCRITO NO CPF/MF
SOB O Nº 053.410.726-50, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG Nº 1.421.669-7,
NÃO A LOCALIZOU, RAZÃO PELA QUAL EXPEDE O PRESENTE EDITAL, DANDO-LHE CONHECIMENTO DE QUE FOI DECRETADA, UNILATERALMENTE, A RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 23/2012 E, EM RAZÃO DA INEXECUÇÃO CONTRATUAL FACE À NÃO CONCLUSÃO E ABANDONO DAS OBRAS. ALÉM DISSO, INFORMA QUE LHE FOI APLICADA, AINDA, A PENALIDADE DE MULTA PECUNIÁRIA À RAZÃO DE 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO E SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE, PELO PRAZO DE
2 (DOIS) ANOS, TUDO COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 77, 78, I, 79, I, 86, § 1º, 87, III, DA
LEI Nº 8.666/93 E ITENS III DO § 1º, DA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 23/2012 E ITEM III DO § 1º, DO ITEM 13.1 DO EDITAL. ADEMAIS, LHE
FOI DETERMINADO O RESSARCIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE PELOS
DANOS CAUSADOS EM RAZÃO DO RECEBIMENTO IRREGULAR DE VALORES SUPERIORES
AOS QUE LHE ERAM DEVIDOS, NO VALOR DE R$-328.149,55 (TREZENTOS E VINTE OITO
MIL E CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E CIQUENTA E CINCO CENTAVOS). ESTE VALOR
ACRESCIDO DA MULTA CONTRATUAL DE R$127.233,89 (CENTO E VINTE SETE MIL E DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), DEVERÃO SER PAGOS Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, SOB PENA DO AJUIZAMENTO DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS À ESPÉCIE.
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Alerta: Perigo na Rua
Herbert José de Souza
Um imenso buraco se formou na Rua Herbert José de
Souza no bairro Santa Mônica. Segundo os moradores do local, diversas reclamações foram feitas no setor de obras da prefeitura
por mais de 30 dias. “Ninguém aparece para consertar, então o buraco vai só
aumentando”, disse o Sr. Vitinho, morador de frente à
falha do calçamento.
Duas linhas de ônibus circular que passavam diaria-

mente por lá tiveram que mudar o trajeto e passar por outra rua, já que a Herbert José de Souza está praticamente intransitável.
Também conversamos com
a Dona Maria Mazzarelo, preferiu ironizar a situação. “Este buraco está parecendo o
buraco do metrô de São Paulo”, disse Maria Mazzarelo.
Para a moradora Leandra,
que já reside a cerca de 13
anos na Herbert José de Souza, nunca teve um buraco des-

Vereador Evaldo Ambrósio
encontra gato de água no cemitério

sa proporção na rua. “Nunca
teve buraco deste tamanho
aqui, eu fui passar com a minha moto aqui e acabei caindo, sorte que eu não machuquei com gravidade, várias
pessoas estão se machucando aqui”, afirmou Leandra.
O São Lourenço Jornal enviou a reclamação dos moradores para o serviço de Ouvidoria Municipal e aguarda
uma resposta sobre a previsão dos reparos na Rua Herbert José de Souza.

O vereador Evaldo Ambrósio (PROS), esteve na manhã
desta segunda feira (04/11) no
Cemitério Municipal para verificar uma denúncia feita sobre um suposto furto de água.
O vereador Evaldo Ambrósio solicitou a presença da nossa reportagem para acompanhar os trabalhos. Nossa equipechegouporvoltadas11h30min
e encontrou o vereador no interior do cemitério, ele pedia
informações a alguns funcionários sobre o furto da água,
mas eles disseram desconhecer o assunto.
SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITAMENTO
(Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores alterações).
1º Aditamento ao Contrato nº. SAAE/SLO-002/2013. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Panificadora San Remo Ltda. EPP. Modalidade: Pregão Presencial nº. 016/2012.
Objeto: acréscimo de quantidade em 25%. Data da assinatura: 31/10/2013. Deusdete dos Santos, Diretor Presidente.

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

000431 - ARGEU SIQUEIRA, solteiro, maior, Operador de serviços gerais, natural de Carmo de
Minas-MG, residência Al. Dep. Manoel Costa, 140, São Lourenço-MG, filho de JOAQUIM SIQUEIRA e MARIA PAULINA SIQUEIRA; e ADRIANA FIDELIS, solteira, maior, Aposentada, natural de Lambari-MG, residência Rua Austritrinio Brandão, 42, São Lourenço-MG, filha de PEDRO FIDELIS e
LEDA D´AGUA FIDELIS;
000433 - MARCILIO CAMPOS DOS SANTOS, solteiro, maior, pintor, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Dr. Ribeiro da Luz, 963, São Lourenço-MG, filho de JOSÉ BRAZ DOS SANTOS
e VIRGINIA CAMPOS DOS SANTOS; e DAYANE PEREIRA SILVA, solteira, maior, professora, natural
de São Lourenço-MG, residência Rua Professora Maria Bueno Miranda, 29, São Lourenço-MG, filha de JOAREZ BENEDITO DA SILVA e MARIA DE LOURDES PEREIRA SILVA;
000432 - TIAGO JOSÉ DA ROSA, solteiro, maior, Serralheiro, natural de Campos do Jordão-SP,
residência Rua J. C. Soares, 529, São Lourenço-MG, filho de JOSÉ VALMO DA ROSA e MARIA LUZIA DA ROSA; e MARIELE FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, solteira, maior, Do lar, natural de Carmo de Minas-MG, residência Rua J. C. Soares, 529, São Lourenço-MG, filha de MAURO MATEUS
DE ARAUJO e ZELIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA CORREIA;

JUSTIÇA DE 1a. INSTANCIA - COMARCA DE SÃO LOURENÇO - SECRETARIA DA 1a. VARA
- EDITAL DE NOTIFICAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS, Saibam todos quantos o presente Edital virem que perante a 1a. Vara Cível da Comarca de São Lourenço, corre uma ação de
alteração de regime de bens entre cônjuges - no. 637.10.007848-3, requerido por REYNALDO GUEDES NETO E CRISTIANI MIGUEL GUEDES, e pelo presente dá ciência a quem
interessar que foi deferido o pedido, autorizando a alteração do regime de bens do casamento dos autores, passando do regime de comunhão parcial de bens para o regime de
separação total de bens, ressalvados direitos de terceiros a partir do trânsito em julgado.
E para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente que será
publicado através do Diário do Judiciário Eletrônico (Dje), com acesso através do portal
do TJMG (www.tjmg.br), em jornal de circulação local, e na comarca de Caxambu/MG, e
afixado no saguão do Fórum. São Lourenço, 02 de setembro de 2013. Eu (a) Luciana Moreira Dias Pereira, escrivã substituta, o digitei e o subscrevo. Eu (a) Cecília Natsuko Miahira Goya, Juíza de Direito e Titular da 1a. Vara Cível, o assino.

O vereador não ficou satisfeito e saiu em busca do
gato denunciado. Não demorou muito para ele conseguir
encontrar o que procurava.
“Acabei de comprovar que
o gato existe, e o que mais
me surpreende é que esta
ligação clandestina vai direto para uma residência de
padrão muito bom, inclusive é uma casa de dois andares com vidros de Blindex,
agora quero saber quem autorizou essa ligação clandestina aqui, providências devem ser tomadas, trata- se

de dinheiro público jogado
no ralo. Se tiver algum servidor municipal envolvido ele
terá que ser punido”, disse
Ambrósio.
Nossa reportagem também entrou em contato com
a Ouvidoria Municipal, que
disse não ter conhecimento
do fato e que “não recebeu
nenhuma denúncia formal e
nem informal sobre o referido caso, mas, diante do informado pela reportagem,
registrará e encaminhará a
denúncia para a apuração e
as devidas providências”.
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Casamento

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Inspire-se: penteado
de noiva!

Falecimento

Causou-nos profundo pesar, o falecimento prematuro de
duas grandes amigas de nossa comunidade, e da vizinha cidade Carmo de Minas, Lucilia Ferraz Carbone e Maria José Junqueira Carvalho, ambos ocorrido dia 31 de outubro último.
Os sepultamentos, aconteceram no cemitério municipal da
cidade de Carmo de Minas, na manhã do dia 1º/11. Que a misericórdia de Deus, possa enxugar as lágrimas de todos os seus
familiares. Nossos sentimentos para Francisco Carbone, suas
filhas Maria Tereza e Leise, ao grande amigo Marcos Souza
Carvalho, o Marquinhos Pavão, e suas filhas Paola e Janaina.
Lucilia e Maria José, descansem em paz!!!!

Workshop

Angelita e Filipe, estarão se unindo em matrimônio, neste dia 09, na Igreja Matriz de São Lourenço. Os noivos são
filhos de Francisco Lopes Diniz e Dalva Fernandes Diniz,
Francisco de Assis Alves Farias e Roseli Aparecida de Carvalhos Farias. Desejamos aos noivos, milhões de felicidades, e rogamos a Deus muitas bençãos para o novo caminho que irão trilhar.

Despedida
Padre Afonso Alves da Silva, Administrador Paroquial
da Paróquia de São
Lourenço, já começa a despedir da cidade. Dia 24 próximo, celebra sua última missa na Paróquia, e seguirá para
um descanso, para
que, no inicio de 2014, possa assumir seu novo rebanho.
Desde já, agradecemos ao querido Sacerdote, pelo período de quase três anos em nossa cidade, onde com suas belas palavras e seu carisma, conquistou milhares de fãs, principalmente nossos irmãos evangélicos. Deixa saudades, a
Missa de Cura e Libertação, onde a presença dos fiéis, eram
marcantes. Que Deus o abençoe sempre, e que o Espírito
Santo o ilumine em sua nova jornada.

Agradecimento

Emmanoel Serpa Bahia, Agente Penitenciário do Presidio de São Lourenço, foi o único escolhido em todas as unidades prisionais do Estado, para participar do Workshop Prevenção da Corrupção no Sistema Prisional, realizado em
Belo Horizonte de 05 a 08 último, com o objetivo de discutir e definir mecanismos de prevenção a corrupção no
Sistema Prisional de Minas Gerais, que servirão de base
para a criação de treinamento específico, bem como iniciar as diretrizes gerais para a criação de um código de ética e conduta para os Agentes Penitenciários no Estado. Parabéns Emmanoel. Torcemos por você!!!

Casamento
Ana Carla e o Professor Rodrigo Guimarães Ribeiro, se
uniram em matrimônio, no último
dia 19 de outubro,
na Igreja Nossa Senhora de Fátima.
Os noivos são filhos
de José Antônio Nunes Ferreira e Tereza Lúcia Nogueira Ferreira, Sebastião Ribeiro da Costa e Angela Maria
Guimarães.Desejamos aos noivos milhões de felicidades. Que Deus os
abençoe!!!

DÉBORA CENTI

O Coral Mauricio França
Mendes, agradece ao grande casal, o Defensor Público
e músico Dr. Alessandro Júnior de Carvalho, e sua esposa Lilian, pelo período que
passaram conosco, cantando e embelezando nosso grupo. Hoje, o casal, partiu para a cidade de Três Pontas,
onde Dr. Alessandro estará a serviço da Defensoria Pública do Estado, na Comarca daquela cidade. Muito obrigado
amigos, guardaremos em nosso coração, cada momento
que estivemos com vocês. Deus os abençoe!!!

Acesse
nosso
site e
fique por
dentro
de
todas as
novidades!
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Se você está procurando
um penteado para o dia do
casamento então inspire-se
nessas novidades da passarelas da moda. Certamente
algum dos penteados selecionados vai cair no seu gosto.
São vários estilos entre eles
estão os penteados românticos, modernos e lógico o clássico. É importante lembrar
que antes de escolher um penteado deve-se levar em consideração o vestido e os acessórios. O importante é que
haja uma harmonia, um equilíbrio, entre tudo o que a noi-

va usará neste dia tão importante – o seu casamento.
É importante também fazer o teste do penteado com
os acessórios escolhidos, dias
antes, junto com o profissional que irá realizar o penteado e maquiagem da noiva.
Assim caso algo não fique do
agrado da noiva você terá
tempo de elaborar um novo
penteado ou uma nova maquiagem. Confira abaixo alguns penteados usados atualmente nos desfiles internacionais para noivas e use
como inspiração
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Governador determina obra imediata
no “Cassino do Lago” de Lambari
Ao participar da cerimônia
oficial de entrega das obras
de reforma e revitalização do
Parque das Águas e do relançamento da água mineral Lambari, o governador
Antonio Anastasia assinou
na sexta-feira (1º/11), em
Lambari, despacho governamental que define como prioridade a restauração, reforma e revitalização do antigo Cassino. A Companhia de
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig), proprietária do espaço, vai investir no prédio e
em seu entorno cerca de R$
9 milhões. O objetivo é transformá-lo em “Museu das
Águas”, para reunir a maior
parte do acervo histórico dos
municípios que integram o
Circuito das Águas, região
com alto potencial turístico, além de outros equipamentos culturais.
As obras serão iniciadas
neste mês de novembro e a
previsão de entrega é no segundo semestre de 2014. Durante oito meses de obras,
serão gerados cerca de 80
empregos diretos. O espaço,
localizado às margens do Lago Guanabara, tem uma área
total de quase 4 mil metros
quadrados, distribuído em
dois pavimentos. O Cassino
é uma grandiosa e imponente construção em estilo eclético, sendo inaugurado no
dia 24 de abril de 1911.
Acompanhado do secretário de Estado de Desenvolvimento Regional e Política
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Urbana, Bilac Pinto, do prefeito Sérgio Teixeira, do presidente da Copasa, Ricardo
Simões, o governador Antonio Anastasia visitou as fontes do Parque das Águas, cumprimentou moradores e tirou fotos com adultos e crianças. Depois do descerramento das placas, ele visitou a
fábrica de água mineral para conhecer o processo de
envase.
Recuperação do
patrimônio
Em seu pronunciamento,
Antonio Anastasia fez um resgate histórico da importância das estâncias hidrominerais para o turismo e a economia mineira. Ele lembrou
que, até a Segunda Guerra
Mundial, as cidades que hoje compõem o Circuito das

Águas recebiam turistas de
todo o Brasil, em razão do
chamado termalismo, que
era a cura pelas águas, e também da autorização para o
funcionamento dos cassinos
e jogos. O termalismo foi substituído pelos medicamentos
e, por outro lado, houve a
proibição do jogo, o que reduziu a importância e a atratividade das estâncias hidrominerais, apesar do valioso
patrimônio construído.
No entanto, continuou
Anastasia, o Governo de Minas, desde o governo Aécio
Neves, tem assumido o compromisso de recuperação
gradual do patrimônio das
cidades, com a reforma e
modernização dos balneários de Caxambu, Cambuquira, São Lourenço e, agora,
Lambari, além de Araxá e
Poços de Caldas.
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Atletas do time de basquete
de Caxambu se destacam
contra os times do Corinthians
e Pinheiros de São Paulo
Seis meses. É o tempo que
o treinador Fábio Júnior tem
a frente dos treinos de basquete da equipe(s) sub 13 e
sub 14 de Caxambu. Um trabalho que já colhe bons frutos. No último final de semana, a equipe participou de
dois amistosos contra os times do Corinthians e do Esporte Clube Pinheiros, em
São Paulo. Inicialmente, a
oportunidade surgiu para a
cidade de Lorena, interior do
estado vizinho, mas sob a
orientação e a influência do
ex-atleta, atualmente, secretário municipal de esportes
e lazer de Caxambu, AndreBrazolin, a equipe foi levada
aos centros de treinamentos
dos times da capital paulista. Brazolin “achou melhor
que fôssemos para São Paulo e conseguiu essa oportunidade incrível tanto para
mim quanto para as crianças”, explicou o treinador.
A equipe de Caxambu surpreendeu nas duas atuações.
“Saíram melhor do que eu
esperava. Temos apenas 6
meses de treino e esse tempo, tanto para o basquete
quanto para qualquer outro
esporte, é muito pouco; ainda mais jogando contra times com tradição esportiva
na categoria”. Cita o treinador Fábio Júnior.
Boas surpresasAlguns atletas amadores
de Caxambu se destacaram,
despertando a atenção dos
times paulistas: Igor Santos,
Breno Nascimento e Eduardo Arnaut (Dudu). Mas, a
oportunidade para compor
o time do Corinthians, em
2014, ficou com o canhoto,
de 11 anos, Matheus Arnaut
(em destaque). O convite
surgiu de Rosana Lucas, técnica da equipe de São Paulo. O treinador, Fábio Júnior,
voltou entusiasmado. “Estamos no caminho certo. Daqui pra frente temos que
treinar cada dia mais para
que possamos motivar muitas outras crianças a gostarem do basquete e levar o
nome de Caxambu para fora do nosso estado”.
A participação da equipe
nos amistosos contou com
o apoio da Prefeitura de Ca-

xambu, do prefeito municipal, Ojandir Ubirajara Belini, do secretário municipal
de esportes e lazer, André
Brazolin, e do diretor do Esporte Clube Pinheiros, o Sr
Carlos Brazolin que patrocinou a equipe.
Os treinos acontecem terça e quinta das 16 h ás 18 h,
segunda, quarta e sexta das
14 h as 16 h em Caxambu,
no poliesportivo Júlio Garcia, com crianças de 9 a 14
anos para participar não é
necessário nenhum documento inscrições na Secretaria Municipal de Esportes
e Lazer ou com treinador Fábio Júnior. O aluno precisa

ter tênis e short apropriado
para prática do esporte.
“Todos os atletas estão
de parabéns, realmente honraram Caxambu, tiveram respeito aos adversários, mas
em nenhum momento demonstraram medo de enfrentar e foram para cima
das duas equipes consideradas potência em nível nacional. Agradeço ao excelente trabalho feito pelo Técnico Fábio Júnior, o Diretor de
basquete, Eduardo Arnaut
e os pais que estão apoiando seus filhos e o sonho se
tornando realidade”. Declarou o Secretário de Esportes, André Brazolin.

AMAURI PINTO COSTA – GRANJA IANA,
CPF 412.255.626-00, por determinação do
CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL – COPAM, torna público que solicitou prorrogação da LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO, processo nº
04891/2005/009/2011,, para a atividade
de AVICULTURA DE POSTURA, situada no
Bairro Cachoeira do Coura, Município de
Pouso Alto, MG, CEP 37468-000
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