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04 de maio: Grande dia da
Beatificação de Nhá Chica

Os primeiros devotos começaram a chegar por volta das 7h30m da manhã. A maioria se dirigiu para a Associação Beneficente Nhá Chica onde foram recebidos com um café e aproveitavam para visitar a casa onde viveu a Venerável. Às 08h30m,
aconteceu na Igreja Matriz a Benção do Santíssimo e a celebração Eucarística. A todo o momento chegavam ao santuário centenas de devotos que rendiam honra e graças a Bem-Aventurada Nhá Chica. Oração e fé eram marcas dos devotos. (pág 04)

Beatificação

Saúde

São Lourenço
tem nove casos
de dengue
Em 2013 já foram identificados
27 casos suspeitos de dengue em
São Lourenço. Desses, nove foram
confirmados, sendo oito de pessoas que viajaram e se contaminaram fora da região e um caso de
pessoa que foi infectada aqui no
município. (pág 11)

Gestores de
saúde da região
conhecem Casa
da Gestante

A Casa de Apoio à Gestante de
Alto Risco e Puérpera (CAGEP), mantida pelo Hospital São Lourenço e
integrada à Secretaria Municipal de
Saúde/Viva Vida (tema de recente
matéria do “São Lourenço Jornal”),
é uma unidade regional. (pág 07)

Montanhas de lixo
tomam conta de várias
calçadas do centro
(pág 09)

Laboratório, raio-x
e ultrassonografia
recebem melhorias

(pág 11)

1ª Volta da Saúde
O 57° BPM realizará entre os
dia 09 à 15 de maio, a 6ª Semana
da Saúde que inclui o 6º Diagnóstico de Saúde, que busca avaliar o
estado geral de saúde de cada policial militar, através... (pág 04)
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EDITORIAL
O amor de mãe não tem limites, não existe nada maior
que esse sentimento chamado amor materno e a mãe é o
primeiro grande amor da nossa vida, o amor de mãe e filho
é o mais perto daquele que o
Apostolo Paulo fala:
“O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso;
o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece não
se porta com indecência, não
busca os seus interesses, não
se irrita, não suspeita mal não
folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre,
tudo crê, tudo espera, tudo
suporta”.
Esse é o amor de mãe e não
se tem noticia de um amor
maior e incondicional do que
o amor de mãe, pois mais que
os filhos cometam os piores
erros, a mãe estará sempre ali
pronta para perdoar mesmo
com o coração dilacerado. Então qualquer homenagem que
prestamos a nossa mãe não
expressa a nossa gratidão por
um amor tão imenso como o
da nossa mãe.
Como diz o ditado: “Quando nasce um bebê, nasce junto uma mãe”. E é isso mesmo
que acontece. Parece que a
mulher de antes não existe
mais, ela dá lugar a um novo
ser que precisa defender sua
cria. É instinto puro e simples.
Mas depois de tanta transformação, como retornar à antiga vida? “Nossa sociedade tem
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Amor de mãe

Mãe

Sempre ouvimos dizer que Mãe é uma só e que Pai podem existir vários. Mãe, este ser que tantos nomes tem e
cada um tem um jeito especial de chamar. Há muitos anos,
para movimentarem seus negócios em baixa nesta época
do ano, os comerciantes inventaram um dia que seria intitulado como Dia das Mães, quando elas deveriam ser homenageadas com um presente. A idéia foi um sucesso! Hoje, as vendas do comércio no dia das mães só perdem para
o Natal. Sem sombra de dúvidas, a idéia foi ótima e beneficiou tanto as mães como também o comércio que aposta
muitas fichas neste dia. Mas que dia é realmente o Dia das
Mães? No nosso entender, Dia das Mães é todo dia, pois é
ela que passa noites acordadas tentando nos fazer dormir,
é ela que acorda no meio da noite cada vez que viramos no
berço, ela levanta na madrugada para nos amamentar, tocar e ninar. Então, qual é o dia desta que em muitos casos
dedica sua vida em função dos filhos e do marido e que muitas vezes deixa de comer para dar o que comer aos seus filhos? Qual é o dia desta figura que se priva de tanto em prol
de outros? Todo e qualquer dia é Dia das Mães, mesmo para
os que já não são amamentados, mesmos os que já são donos de seus narizes, mesmos os que se julgam machões, os
valentões. Neste dia pelo menos, se você esqueceu o ano inteiro de dar um beijo na sua mãe, com certeza, um beijo e
um abraço vão ser o melhor presente que ela pode querer.
pressa. Todos querem que a
mãe volte a ser a mesma de
antes, que emagreça, volte ao
trabalho, se mostre esplêndida... O mundo poderá se transformar, mas necessitaremos
sempre de nove meses para
gerar, de outros nove para que
comecem a se deslocar com
autonomia e de longuíssimos
anos para que sejam capazes
de enfrentar o mundo sem a
ajuda dos pais”, explica a psicoterapeuta familiar Laura Gut-

MARIANA DUTRA
Coluna da Mari

man, autora do livro A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra.
E esses “longuíssimos anos”
acabam logo. São os famosos
quatro (em alguns lugares seis)
meses de licença-maternidade, que chegam ao fim para
levar a mulher de volta ao trabalho. Mas esse retorno nem
sempre é uma bênção. “As pessoas olham com cara feia se
você sai no horário”, conta a
jornalista Daniela Buono, que

percebeu que não existiria
uma maneira de flexibilizar o
horário com a chegada das filhas e acabou deixando o emprego para abrir seu próprio
negócio. Hoje, dona do site
Cia das Mães, que incentiva
o empreendedorismo materno, Daniela conclui que o preconceito do ambiente corporativo com as mães contribui
para que as mulheres se sintam acuadas.
Pelo preconceito velado que
sofrem na maioria das empresas, muitas mães caminham
frustradas, carregando a maternidade como um fardo e culpando-se por estarem terceirizando os cuidados com os filhos enquanto trabalham em
rotinas estressantes. Mas vale
lembrar que a culpa não é boa
companhia nesse momento “É
importante lembrar que, além
da questão financeira, que vai
permitir o sustento da criança,
trabalhar pode ser realizador
para a mulher”, explica a psicóloga Cristina Toledano, que
salienta que quantidade não
necessariamente equivale a
qualidade. “Não é a quantidade de horas com o bebê ou o
volume de trabalho que determinam a qualidade da relação
ou da realização.”
Feliz dia das Mães para todas as mulheres, pois toda
mulher tem um filho, nem
sempre biológico, mas que
tem, tem.
Parabéns!

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

“Aprendi com minha mãe” Exemplo de Mãe
... Esse texto comédia, é em homenagem a todas as mães!

FILHOS assim como eu leiam...
Tudo o que sempre precisei saber... aprendi com a minha Mãe:
- Minha mãe me ensinou a valorizar um sorriso: ME RESPONDE DE NOVO E EU TE ARREBENTO OS DENTES!!!
- Minha mãe me ensinou a retidão: EU TE AJEITO NEM
QUE SEJA NA PANCADA!!!
- Minha mãe me ensinou a escutar: ABAIXA O VOLUME
SENÃO EU QUEBRO ESSE Mp4
- Minha mãe me ensinou a apreciar um trabalho bem feito: SE VOCÊ E SEU IRMÃO QUEREM SE MATAR, VÃO PRA
FORA. EU ACABEI DE LIMPAR A CASA!!!
- Minha mãe me ensinou a ter fé: REZA PRA EU NÃO CONTAR PRO TEU PAI!
- Minha mãe me ensinou a lógica: POR QUE EU ESTOU
DIZENDO! ACABOU! PONTO FINAL!!!
- Minha mãe me ensinou o que é motivação: CONTINUA
CHORANDO QUE EU VOU TE DAR UMA RAZÃO VERDADEIRA PARA VOCÊ CHORAR!!!’
- Minha mãe me ensinou a contradição: FECHA A BOCA
E COME!!!
- Minha mãe me ensinou a ter força de vontade:VOCÊ
VAI FICAR AÍ SENTADO ATÉ COMER TUDO’

OBRIGADO, Mãe! Te amo!
Agora, falando sério, minha mãe é muito importante pra
mim, com ela aprendi praticamente tudo que sei. Um beijo enorme pras minha avós que também são minhas mães,
Vó Céres e Vó Gelma. Amo muito vocês!

Maria é o caminho que nos
leva a Jesus. É nosso grande
modelo de vida cristã, de santidade. Não é preciso fazer
grandes coisas para ser santo, é preciso sim ouvir a voz
de Deus, na simplicidade do
dia a dia, dentro da vocação
a que fomos chamados e, assim como Maria, dizer um generoso sim a Deus.
Meus queridos, Maria foi
uma mulher do povo: simples
e desconhecida pelos grandes
do seu tempo, mas privilegiada pelo olhar misericordioso
de nosso Pai.
A devoção a Maria sempre
foi algo muito forte no cristão. Assim, desde os primórdios da nossa fé, Maria, mãe
de Jesus, sempre foi modelo
de fidelidade à palavra de Deus;
sendo mãe do Filho de Deus
tornou-se também a mãe de
toda a humanidade; acompanhem o que diz o documento
do Concílio do Vaticano II: “Ela
concebeu, gerou, nutriu a Cristo, apresentou-o ao Pai no templo, compadeceu com seu Filho que morria na cruz... Por
tal motivo Ela se tornou para
nós mãe, na ordem da graça”
(Lúmen Gentium, nº 61). “Por
sua maternal caridade cuida
dos irmãos de seu Filho, que

ainda peregrinam na terra rodeados de perigos e dificuldade, até que sejam conduzidos
à feliz pátria” (Lúmen Gentium,
nº 62).
E, para finalizar, podemos
nos lembrar de Maria nas bodas Caná, quando percebeu
que faltava vinho aos convidados: Ela, a mãe solícita e
sempre atenta às necessidades dos outros, pede ao seu
Filho, Jesus, que providencie
o vinho que faltava para que
os anfitriões não se sentissem
envergonhados. Aí Jesus opera seu primeiro milagre visível a todos. Ela, Maria, assim
como fez nas bodas de Caná,
estará sempre intercedendo
por todos nós junto a seu Filho. Estará sempre atenta, em
sintonia com seus filhos queridos, orando e pedindo por
todos nós.
Talvez seja por isso que dizem que pedido de mãe chega
mais rápido ao coração de Deus.
Mães desse nosso Brasil sejam também intercessoras da
humanidade. Nosso País precisa tanto de coração e colo
de mãe, carinho, ternura, generosidade e paz que somente quem é mãe sabe dar.
Frei Rinaldo Stecanela Oliveira - OSM

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

O que tenho a lhe dizer?
Após treze anos de casados,
dormindo e acordando ao seu
lado...dividindo nossos dias, nossas noites, nossas alegrias e inquietações?
Que nada seria possível sem
que Cristo estivesse presente
em nosso casamento, como convidado especial...Que Maria tem
sido a melhor madrinha do mundo, a intercessora, a que solicita a transformação quando percebe que o vinho está prestes
a faltar...
Que sem fé, perseverança e
sem divinizar o que é humano
jamais conseguiríamos chegar
até aqui...
Que as nossas diferenças têm
sido fonte de riqueza e crescimento, pois estamos abertos a
aprender um com o outro e a
respeitar a individualidade e o
jeito único de cada um, com “a
dor e a delícia de ser o que é”...
Que as juras só tem valor diante de situações concretas e que
mostramos com atitudes, com
palavras e até mesmo no silêncio, o quanto podemos amar e
nos suportarmos mutuamente...
Que o amor não é algo pronto, mas um sentimento que se
constrói e reconstrói...
Que felicidade perfeita é ver o
sublime na própria imperfeição...
Que só é duradouro aquilo que
se renova a cada momento...
Que sem expôr sentimentos

e pensamentos, o outro jamais
será capaz de adivinhar nossas
intenções e realizar nossos desejos...
Que ouvir é tão ou mais importante que falar...
Que o meu melhor amigo deve ser aquele que escolhi para
viver comigo por toda a minha
vida e que nossa confiança deve estar acima de qualquer coisa ou pessoa...
Que o comprometimento, ao
contrário do que se pensa, não
se constitue em fardo, mas alívio para nossos corações...
Que fidelidade é dádiva, bênção e não vergonha como se
pretende difundir por aí...
Que o cônjuge ideal pra mim,
é aquele que eu escolhi, de livre e espontânea vontade e que
é neste casamento e neste relacionamento que eu devo investir e acreditar, sempre...
Que esquecer um pouco do
seu sonho e sonhar o sonho do
outro é fundamental para fortalecer os vínculos e passar a
sonhar juntos...
Que devemos casar de novo,
muitas e muitas vezes, mas sempre com o mesmo par...
Que treze anos é pouco, perto daquilo que, certamente, ainda estará por vir!
Que com o passar do tempo,
não te amo tanto quanto no início: te amo muito mais...

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Pelo Batismo somos
inseridos em Cristo,
Luz do mundo
Sim, o Senhor se lembra
sempre da aliança! Mesmo
quando não somos fiéis, como diz a Palavra de Deus, Ele
permanece fiel. Quem teria
direito de se revoltar contra
nós seria somente Ele, mas
não o faz.
‘’Bendito seja Deus, Pai de
nosso Senhor Jesus Cristo.
Em sua grande misericórdia,
pela ressurreição de Jesus
Cristo dentre os mortos, Ele
nos fez nascer de novo, para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não estraga, que não
se mancha nem murcha, e
que é reservada para vós nos
céus’’ (I Pe 1, 3).
Ele nos fez renovados pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para
uma herança incorruptível.
As heranças que nós pais queremos deixar se corrompem
todas, e muitas vezes, causam discórdia entre os herdeiros, mas a que o Senhor
reservou para nós é incor-

ruptível. Pedro em sua carta está dizendo que fomos
guardados para a salvação
que já está pronta. Os primeiros cristãos fizeram tudo o que fizeram, viveram tudo o que viveram porque estavam na expectativa da volta do Senhor. E nós também
precisamos viver assim: vigiando, orando, adorando
nosso Deus, fazendo o bem,
tudo à espera do Senhor.
“São Paulo, na segunda leitura tirada da Carta aos Tessalonicenses, recorda a necessidade de vigiar, porque
não sabemos quando o Filho de Deus virá para julgar
as nossas ações, com base
nos dons recebidos. A vida
do cristão é verdadeiramente uma longa vigília, um tempo de espera do Senhor. Mas
nós, como recorda o Apóstolo, somos ‘todos filhos da
luz’ (Ts 5, 5) porque mediante o Batismo somos inseridos em Cristo, Luz do mundo” (Bento XVI).
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ENTREVISTA José Antônio Pereira

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

Casa de Suco Mais Saudável

OqueéMaisSaudável?
É uma casa especializada
em sucos, vitaminas e salada de frutas.
Vocês trabalham com
sucos artificiais?
Só trabalhamos com sucos
naturais feitos da própria fruta. É sabido que sucos naturais e frutas são aliados importantes para saúde. A utilização da fruta é uma fonte
rica de minerais, vitaminas
e fibras.
No suco de açaí, vocês trabalham com a polpa?
Não! Trabalhamos com o
creme de açaí que vem direto do Amazonas.
Quais os sucos e frutas que vocês trabalham e
quais os benefícios dela?
Abaixo segue uma lista de sucos e frutas e seus benefícios.
Laranja: Fortalece as defesas naturais do corpo por
ser rica em vitamina C. Seu
sumo é de fácil digestão, ajuda a combater resfriados, gripes, febres e possui efeito
anti-hemorrágico.
Maçã: Auxilia na tonificação do organismo. Contém
substâncias que protegem o

fígado e ajudam a digestão.
Abacaxi: Indicado por ser digestivo,alémdediuréticoeantitérmico. Também acalma a
garganta e cura laringites.
Mamão: Estimula e tonifica o organismo. É particularmente bom para a digestão e contém substâncias antibactericidas, capazes de evitar infecções intestinais causadas por parasitas, além de
proteger as mucosas dos intestinos.
Manga: Tem grande teor
de betacaroteno, o que lhe
confere propriedades antioxidantes. É um ótimo regenerador do sangue.
Maracujá: Tem propriedades anti-sépticas e reforça o
sistema imunológico, estimula a digestão e ainda é utilizado como calmante.
Morango: Indicado em casos de diarréia, ajuda na digestão, baixa a febre e estimula todas as funções do metabolismo. Tem propriedades
adstringentes e diuréticas.
Açaí: Considerado um antioxidante natural, facilita a
eliminação de radicais livres,
devido ao seu alto teor de
vitaminas E e C.
Acerola: Considerado um
antioxidante natural, facili-

Que as chuvas caiam
serenas em teus campos
Uma bênção para as mães

ta a eliminação de radicais
livres, devido ao seu alto teor de vitaminas E e C.
Tem promoção?
Sim!
- Sucos e vitaminas: 300ml
R$ 2,00 - 400ml R$ 2,50 500ml R$ 3,00
- Açai: 300ml R$ 3,50 - 500ml
R$ 5,00 (Já vem completo com
granola, banana, leite em pó,
e leite condensado)

- Salada de frutas: 300ml
R$ 3,50 - 500ml R$ 5,00
- Temos ainda esfirra aberta a R$ 1,00 e sanduíche natural a R$ 2,50.
Gostaria de dizer mais
alguma coisa?
Desejar um feliz Dia das
Mães para todas as mães e
convidar a todos para conhecerem a casa de sucos Mais
Saudável.

EXPEDIENTE

Nasceu em Cruzília o primeiro de nove filhos do casal “Niquinho” e Otacília.
Recebeu esse nome em homenagem a um português,hóspede de um hotel em Aparecida onde seus pais passaram a lua de mel.
Mudaram-se para uma chácara a 1km de Luminárias,onde seu pai,Antônio
José de Negreiros Neto,era farmacêutico formado.Na casa onde moravam
não havia luz,nem banheiro.O banho era na bacia ou no córrego.
Em 1949 a família mudou-se para São Lourenço onde seu pai comprou a
Farmácia Americana e iniciou-se uma trajetória de sucesso! Laerte,José Neves e Antônio Everaldo,irmãos e sócios,levaram a farmácia avante.Nesse
ínterim,papai comprou a Chácara Vista Alegre,lugar de campeonatos de vôlei de areia,futebol e banhos.
Aos 56 anos,um tanto cansado de atender no balcão da farmácia,vendeu
sua parte e iniciou a construção do Hotel Fazenda Vista Alegre.
Nós: esposa,cinco filhos,genro,nora,nove netos e cinco bisnetos,sempre
o tivemos como exemplo a ser seguido.Homem íntegro,justo,honesto,de
muito fé,que valorizava primordialmente a família,conseguiu nos seus 81
anos bem vividos,cativar e conquistar todas as pessoas que passaram por
sua vida.
Queremos nesse momento de perda e saudade agradecer ao Bispo Dom
Diamantino,ao padre Edvar e Padre Alex,as bênçãos dadas.Aos médicos e
enfermeiros que o trataram com tanto carinho o nosso muito obrigado.Aos
amigos e parentes nossa gratidão pelo apoio e calor humano transmitido.
“Um dia a saudade deixa de ser dor e vira história para contar e guardar sempre.”

Para anunciar:
Telefax: (35) 3332-8484
Tiragem Semanal:
8000 exemplares
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Teria sentido desejar, para alguém que mora na cidade ou que não possui
plantação,que caia chuva em
teu campo? A princípio é preciso lembrar que chuva pode ser causa de alegria ou
de tristeza. De vez em quando ouvimos falar ou presenciamos chuvas intensas que
causam inundações ou deslizamentos de terras,chegando
às vezes ao nível de tragédias
e calamidades. Mas estas coisas geralmente acontecem
com pouca frequência. Por
outro lado, a falta da chuva
causa no mundo muito mais
sofrimento e mortes. É o que
acontece praticamente todos
os anos no nordeste do Brasil e em tantos outros lugares do mundo. Se a falta de
chuva é falta de vida, presença de chuva normalmente é
sinal de vida, pois viemos da
água (do útero de nossas mães)
e dependemos o tempo todo dela.
Se a água é mãe da vida,
desejar que as chuvas caiam
serenas é o mesmo que desejar que todos tenham vida. Isso nos lembra o que
próprio Cristo disse: “Eu vim
para que todos tenham vida e a tenham em abundância” (Jo10, 10). Uma chuva
serena é sinal de esperança
de vida, é o mais fino sonho
de quem vive em lugares de

seca; é sinal de alegria, para quem depende da chuva
para regar a plantação; é sinal de alivio para quem tem
alguns problemas respiratórios. Além do mais que desejar que as chuvas sejam serenas é desejar que elas nunca venham fortes e destruidoras; que nenhuma chuva
intensa ou tempestade possa trazer tristeza para aqueles que amamos.
Apesar de hoje vivermos
em um mundo predominantemente urbano, nossa vida
ainda depende do campo.
Ainda mais que nem sempre
encontramos condições de
vida sadia em nossascidades,
vemos isso a partir do seu
crescimento em muitos casos desordenado, com seus
problemas como barulhos,
poluições, trânsito complicado e violência. Mesmo que
você não tenha um campo
ou uma plantação, indiretamente todos nós temos em
muitos cantos do país diversas lavouras produzindo para nós alimentos que nos sustentarão e serão determinantes para nossa alegria e felicidade.
Desejo contudo saúde para todos, principalmente para as nossas mães: mães biológicas, mães afetivas e por
que também não desejar saúde também para a Mãe Água?!

CLASSIFICADOS
OPORTUNIDADE DE EMPREGO. VAGA PARA VENDEDORA
EM LOJA. INTERESSADAS DEIXAR CURRICULO NO SHOPING
ANTÔNIO DUTRA - LOJA 10
VENDO MONZA 92 SLE. VIDRO EÉTRICO, TRAVA E ALARME
GERAL. DOCUMENTO EM DIA. TRATAR PELO TEL: 8854-3190
VENDE-SE 01 CARRO CORSA WAGON PRATA ANO 2000.
TRATAR PELO TELEFONE: 35-8816-2486

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: sljornal@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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04 de maio: Grande dia da
Beatificação de Nhá Chica

Depois de tanta espera é chegado o grande dia da Beatificação de Nhá Chica
Os primeiros devotos começaram a chegar por volta
das 7h30m da manhã. A maioria se dirigiu para a Associação Beneficente Nhá Chica
onde foram recebidos com
um café e aproveitavam para visitar a casa onde viveu
a Venerável.
Às 08h30m, aconteceu na
Igreja Matriz a Benção do
Santíssimo e a celebração Eucarística.
A todo o momento chegavam ao santuário centenas
de devotos que rendiam honra e graças a Bem-Aventurada Nhá Chica. Oração e fé eram
marcas dos devotos. As orações, das mais espontâneas,
foram entoadas nas vozes e
nos corações dos devotos.
Uma grande manifestação popular marcou os festejos da
beatificação da afro-descendente, Nhá Chica, como nos
tempos antigos, a folia de Reis
saudou a mais nova brasileira elevada aos altares.
Por Volta das 11h30m, um
marco foi afixado na Praça de
Nhá Chica, deixando gravado
na história o dia 04 de maio,
dia da Beatificação. O evento
contou com a presença de autoridades civis e eclesiásticas.
No finalzinho da manhã,
Dom Gil e Dom Damasceno
visitaram as Irmãs Franciscanas, Dom Raymundo Damasceno é Arcebispo de Aparecida, Presidente da CNBB
e Dom Gil Antônio Moreira,
Arcebispo Metropolitano de
Juiz de Fora, que vieram para a Beatificação de Nhá Chi-

Beatificação

ca. Logo em seguida o Cardeal Dom Damasceno visitou
o Santuário da Imaculada Conceição na companhia da Madre Superiora da Congregação das Irmãs Franciscanas
do Senhor, Madre Arcangelina, A Madre da Província Brasil-Bolívia, Irmã Cristina Alves
Ribeiro e demais Irmãs Franciscanas do Senhor.
Enquanto isso, mais pessoas iam chegando à cidade,
devotos de todas as idades
envolvidos neste grandioso
movimento de fé e santidade. O clima de louvor tomou
conta da cidade. Centenas
de casas da cidade de Bae-

pendi estavam enfeitadas esperando a grandiosa hora da
Beatificação de Nhá Chica.
Exatamente às 14h53m, foi
iniciada a Celebração Eucarística da Beatificação de Nhá
Chica. A emoção tomou conta dos devotos e romeiros.
Enquanto a Beatificação de
Nhá Chica acontecia no Espaço da GA Pedras, diversos devotos e fieis participaram da
celebração no Santuário da
Imaculada Conceição. Dois telões dentro da Igreja transmitiram a celebração na íntegra.
A celebração da Beatificação de Nhá Chica recebeu
milhares de pessoas vindas

de diversos locais do Brasil.
Eles se acomodaram, cada
um da sua maneira, para melhor participar da celebração.
O Cardeal Ângelo Amato,
representante do Papa Francisco, presidiu a celebração
de Beatificação.
Após a cerimônia, o Cardeal Ângelo Amato visitou a
Igreja da Imaculada Conceição junto com o Bispo Dom
Diamantino Prata de Carvalho da Diocese de Campanha.Cerca de 50.000(Cinquenta Mil) pessoas acompanharam a cerimônia. * Com informações da ABNC - Associação Beneficente Nhá Chica

57º BPM promove a “1ª Volta da Saúde”
O 57° BPM realizará entre
os dia 09 à 15 de maio, a 6ª
Semana da Saúde que inclui
o 6º Diagnóstico de Saúde,
que busca avaliar o estado
geral de saúde de cada policial militar, através do levantamento e avaliação de exames laboratoriais, hábitos de
vida, histórico de doenças,
prática de atividades físicas,
entre outros.
Este ano, além das atividades programadas no âmbito
interno, foi incluída na pro-

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL
CHAMADA PÚBLICA

A Caixa Escolar Maria Helena Costa Nacácio realiza chamada pública nº01/2013 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas organizações para Alimentação Escolar. Os
grupos Formais e Informais deverão apresentar a documentação prevista artigo 22 da Resolução FNDE nº 38/09,
para habilitação e Projeto de Venda até o dia 28/05/2013,
às 12H, na Escola Estadual Dona Semiana, localizada na
Rua Zequinha Pinto, 495, bairro Nª Sª de Fátima, ITANHANDU-MG, CEP 37464-000, telefone (35)3361-1594, e-mail:
eedsemiana@bol.com.br.

gramação a “1ª Volta da Saúde”, que contará com a participação da APAE de São Lourenço, Unimed Circuito das
Águas, Corpo de Bombeiros,
comunidade civil, alunos da
rede de ensino do município
e integrantes da Casa dos Meninos. O evento tem como
objetivo estimular a prática
da atividade física, bem como promover a qualidade de
vida dos servidores da Polí-

cia Militar.
A caminhada acontecerá
no dia 10 de maio, à partir
das 08h30min e sairá do Parque das Águas, seguindo pela Av. Comendador Costa,
sentido a Rua Dr. Olavo Gomes Pinto, voltando pela Av.
Dom Pedro II, sentido à Av.
Dr. Getúlio Vargas, encerrando a atividade no Parque das
Águas. Todos estão convidados a participar.

DRA. FLÁVIA LARANJEIRA CARDOSO
Especialista em Periodontia

saúde
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2ª Etapa do Campeonato Mineiro
de Karatê Interestilos 2013
A Karateca de São Lourenço, Nicole Maciel Cadeiras,
nove anos, (Academia Rachido-Kan – São Lourenço), novamente destacou-se no Karatê. No Dia 05 de Maio de
2013 (Domingo) realizou-se
a 2ª Etapa do Campeonato
Mineiro de Karatê Interestilos 2013, realizado pela Confederação Brasileira de Karatê Interestilos e Federação
Mineira de Karatê.
O evento foi realizado no
Ginásio Poliesportivo de
Serrania na Cidade de Serrania – MG, onde abrangeu Atletas de várias Cidades da Região e de outros
Estados para a Competição,
onde participaram e disputaram nas modalidades KATA e KUMITE.
Na categoria mirim de todas as faixas de 09 a 10 Anos,
a karateca Nicole de nove
Anos mais uma vez conquistou premiações importantes
como: medalha de ouro na
modalidade Kata e medalha
de bronze na modalidade kumite, destacando-se como
campeã no Kata e 3º lugar
no kumite (luta), assim, acu-

Campeã

mulando pontos para o ranking
da FMKI de 2013.
Nicole está cursando o 4º
ano do Ensino Fundamental
na Escola COC (Instituto Gênesis De Educação E Cultura – AEPA) de São Lourenço,
e comprova que pode conciliar Estudo com outras atividades desde que encontre
em sua caminhada pessoas
que acreditem e lhe ofereçam respeito, segurança e
confiança.
Nicole ainda faz outras atividades além do Karatê co-

mo: Ballet e Sapateado desde os quatro anos de idade
na Vitrine da Dança Deise Dutra Marques.
A Atleta Nicole de São Lourenço conquistou mais 02
medalhas, perfazendo o total de 09 medalhas ganhas
com apenas 11 meses de karatê. Nicole diz, “pratiquem
o karatê com muito respeito aos seus Mestres e a própria filosofia do karatê-Dô,
deve-se ter dignidade sem
agressividade”, finalizou nossa campeã.

Atenção: A tradicional feira de domingo
mudará de local temporariamente
Mudança

PROF. ANDRÉ

Esportes

Natação de São Lourenço é bicampeã
dos Jogos da Juventude/2013
Com a realização da 24a
Edição dos Jogos da Juventude do Sudoeste de Minas
Gerais (até 17 anos), a equipe de natação do São Lourenço Country Clube, que representa São Lourenço nesta competição, sagrou-se bicampeã com os títulos no
masculino e no feminino em
2012 e 2013.
Realizado no parque aquático do São Lourenço Country Clube, além dos títulos
no masculino e no feminino
os nadadores de São Lourenço conquistaram todos os
prêmios especiais com Sara
Palma Ribeiro e Hugo Vieira
A.C. de Souza como melhor
índice técnico e atleta eficiência feminino e masculino,
Maria Palma Ribeiro e Gilberto Carvalho Junior como
Destaques e Samuel Fortunato G. Castro e Karina C. J.
Silva Revelações do evento.
Além de toda esta premiação ainda foram que brados
seis recordes e todos por atletas de São Lourenço com Sara nos 100 e 200m borboleta e 200m costas, Hugo nos
1500 e 400m livre e Gabriel
Felipe Bueno Raimundo nos
400m medley.
Como fica claro pelos resultados e prêmios conquistados a cidade de São Lourenço esta muito bem repre-

Prof. Douglas e Prof. Penuggi e os Troféus

sentada por estes dedicados
atletas.
A APAN que apóia esta equipe agradece ao Supermercado Carrossel e a Prefeitura Municipal de São Lourenço pela
parceria nestes resultados e
também a esta relação de patrocinadores do novo uniforme da equipe que foram:
Marmoraria São Lourenço, Auto Peças Santos, Malharia Porão, Prefeitura Municipal de Carmo de Minas,

Sacolão Rio Verde, Supermercado Carrossel, Paiol Rações,
Mercearia Celso, Colégio Objetivo, CTA Telecomunicações,
Aladdim Maquinas e Equipamentos, Eletro Nelson, Centervel, Pneusul, Padaria Federal, Açai e Sorveteria K-Gelo, Unimed, em Carmo de Minas Andrey Presentes, Loja
da Maristela, Farmácia do
Nilsinho e Supermercado Novinha de Ouro em Soledade
de Minas.

Nos dois próximos domingos (11 e 18 de maio) a feira livre será na rua dos Andradas.
O motivo é a preparação e a realização do Megacycle na Ilha Antônio Dutra. Segundo a
prefeitura, depois do evento, a feira volta novamente para a Ilha.

Novena e Festa de Nossa Senhora de Fátima
Senhora de Fátima, Mãe das Ave-Marias, Intercessora Nossa. “Se Cristo é a
estrela que conduz a Deus, Maria é a
estrela que leva até Jesus”. João Paulo
II. É com imensa alegria que convidamos você e sua família a se unir a nós
para juntos celebrarmos a Novena e
Festa de Nossa Senhora de Fátima, no
Bairro da Federal, de 04 a 13 de maio
de 2013. Assim como Maria disse Sim
ao Plano de Salvação, façamos a nossa
entrega e dedicação ao Mistério Divino abraçando este convite com as mesmas palavras que ela expressou: “Eis a
serva do Senhor. Que Sua Palavra se
cumpra em mim” (Lc 1,38).
De 04 a 13 de maio. Novena e Missa
na Igreja de Fátima, sempre às 19h30.
Depois da Missa, Shows Musicais e Movimento da Barraca da Festa todas as
noites. Venha participar conosco.

Toda equipe preparada para o início da competição

CHAMADA PUBLICA EDITAL/2013

A Caixa Escolar Dona Mariana Carvalhal Costa, com sede em Soledade de-MG, n°790, bairro centro, CNPJ 19.689.165/0001-40, torna pública para conhecimento dos interessados, em conformidade com o seu regulamento Próprio de Licitação Lei 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE N°038/2009 e 025/2012,
a presente Chamada Pública, do tipo menor preço por item ou por ação global da proposta, objetivando a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR para atender alunos matriculados na ESCOLA ESTADUAL
DONA MARIANA CARVALHAL COSTA, com a alimentação escolar, conforme especificação detalhada no Edital, estando tudo de acordo com o disposto no
presente edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante, para todos os efeitos.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: os envelopes deveram ser entregues das,
08h00min às 13h30min. do dia 17/05/2013.
ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 17/05/2013, às 14h00min.
LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: ESCOLA ESTADUAL DONA MARIANA CARVALHAL COSTA - RUA MANOEL GUIMARÃES, N°790, CENTRO, SOLEDADE DE MINAS-MG-TEL: (35)3333-1140.
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Gestores de saúde da região
conhecem Casa da Gestante
Saúde

A Casa de Apoio à Gestante de Alto Risco e Puérpera
(CAGEP), mantida pelo Hospital São Lourenço e integrada à Secretaria Municipal de
Saúde/Viva Vida (tema de recente matéria do “São Lourenço Jornal”), é uma unidade regional. Assim, era importante que fosse apresentada aos gestores de saúde
dos municípios circunvizinhos
de São Lourenço. Para tanto, a coordenadora administrativa da CAGEP, Renata Maciel, esteve presente à reunião da Comissão Intergestores Regional (CIR) / Região
de São Lourenço, realizada
na Policlínica no dia 9 de maio
- contando, também, com a
presença da superintendente regional de saúde, Mabelli
de Barros Leite Nogueira (e

demais técnicos da SRS/Varginha).
Composta por 24 municípios, a CIR/Região SL reúne,
periodicamente, os gestores
municipais para tratar de assuntos referentes ao setor
de saúde destas localidades.
Na oportunidade, Renata
abordou os principais objetivos da Casa da Gestante e
Puérpera - que recebe gestantes de alto risco (que, embora necessitem de tratamento e observação, não precisam ficar internadas); que
estejam em início de trabalho de parto (e residam em
regiões distantes do Hospital) e, também, puérperas
(mães recentes) com bebês
internados na UTI Neonatal
(UTIN) do Hospital e morem
em outros municípios.

“Foi uma oportunidade
muito importante, pois pudemos esclarecer dúvidas
sobre o funcionamento da
Casa, bem como as formas
de acesso por clientes tanto de São Lourenço como
de toda a região”, destacou
Renata. A enfermeira responsável pelo Centro Viva
Vida, Therezia Raffoul Domingos, detalhou - sob os
pontos de vista técnico e
assistencial - as formas de
encaminhamento de mulheres para a Casa. A CAGEP tem capacidade para
12 pessoas, com assistência permanente de uma equipe multiprofissional da instituição (médico, equipe de
enfermagem, assistente social, psicólogo e auxiliar de
serviços gerais).
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A Copa de 2014 no Brasil já é um fracasso!

Essa é a frase que falo sem
medo de errar, não sou um profeta, mas não é preciso muito
esforço para saber que as coisas foram mal planejadas e a
Copa será um fracasso. Os estrangeiros que vierem ao Brasil não verão esse fracasso, as
pessoas que acompanharem
pela TV não verão esse fracasso, as “autoridades” não sentirão nada disso. Apenas o povo do nosso país verá esse fracasso, e vamos pagar caro por
isso durante vários anos.
A Copa do Mundo no Brasil,
que já foi projetada como a copa da iniciativa privada é atualmente uma copa que suga dinheiro público de todas as formas. Alguns estádios estão sendo construídos totalmente com
dinheiro público em lugares
aonde os maiores públicos de
futebol nos últimos anos não
chegam a 10% da capacidade
dos estádios. Outros estádios
estão sendo construídos por
clubes em parcerias com empresas, utilizando de financiamentos do BNDES que deveriam ser usados para o DESENVOLVIMENTO do país. Fora os
estádios que receberam incentivos fiscais absurdos sem uma
justificativa plausível. Com relação a estádios poderíamos
ter uma copa do mundo somente com aqueles que já existem,
com apenas algumas reformas,
seriam eles Mineirão, Maracanã, Engenhão, Morumbi, (Olímpico ou Beira-Rio), Arena da
Baixada, Mangueirão, estádio
do Arruda. Talvez um ou dois
estádios precisasse ser construídos do zero, e as reformas
poderiam apenas modificar estruturas ruins. O Maracanã foi
reformado para os jogos pan-americanos e inacreditavelmente foi quase demolido.
Dentre os estádios novos, tive o desprazer de conhecer o
novo Mineirão. Todos sabem
que os estádios gigantescos foram erguidos na época auge da
ditadura militar no Brasil, o objetivo era existir grandes espaços que permitissem uma aglomeração de pessoas e grandes
eventos de “popularização” da
política, algo como políticas de
pão e circo para domesticar a
população.
Dentre as características que
permitiam o Mineirão terem
essa aglomeração grande de
pessoas estava a presença da
geral, a possibilidade de se estacionar em seu entorno, a presença de grandes avenidas ao
redor. Considerando que as gerais foram abolidas por uma exigência de cada torcedor ter seu
lugar marcado, ainda que no
Brasil tenhamos o hábito de assistir os jogos de pé, o Mineirão foi encolhido para cerca de
70 mil pessoas. Mesmo com essa diminuição, as características básicas do estádio foram
mantidas.No último dia 24/04/2013
fui assistir o amistoso Brasil X
Chile no novo Mineirão, realizado com o objetivo de demonstrar como seria um evento padrão FIFA, e vi que conseguiram acabar com uma das
suas maiores virtudes. O Mineirão era circundado por estacionamentos e uma grande
quantidade de árvores. A presença dessas árvores amenizava o calor do estádio e permitia uma aglomeração dos
torcedores nos arredores com
certo conforto.
A primeira coisa que percebi no novo estádio foi um grande cimento em volta. Foi construída uma grande esplanada,
com o intuito de receber eventos do lado de fora do estádio,
mas além de diminuir a quantidade de estacionamento disponível para os torcedores, is-

so criou um espaço morto em
volta do estádio.
Os torcedores ficaram aglomerados nas ruas em volta do
estádio aguardando o máximo
possível para fazer a entrada
(claro, o fato de não vender bebidas alcoólicas dentro de estádios e dos preços de comidas do Novo Mineirão ser absurdos também favoreceu esse atraso na entrada). Além disso, o estádio contava com 15
portões de acesso, que foram
transformados em 6 portões,
que, mesmo com mais catracas criaram um grande gargalo no estádio. Mesmo assim entrei no estádio relativamente
fácil, com 30 minutos estava
em minha cadeira.
Não vou entrar no mérito de
cadeiras com lugares marcados que só são respeitadas por
alguns.
Ao entrar no estádio, fiz o
que faço normalmente, passei
no banheiro e notei uma coisa
terrível, os banheiros não possuem azulejo!
Quando subi as escadas para a arquibancada, notei 2 coisas, a primeira é que não fizeram um bom trabalho na estrutura, não corrigiram falhas
no reboco e apenas realizaram uma pintura no chão com
uma tinta cinza muito feia. A
outra coisa que notei foi a distância entre as cadeiras, não
há como alguém passar para
buscar sua cadeira sem ter que
pedir para as outras pessoas
levantarem.
A impressão que o estádio
passou é de que não está terminado, parece que foram
inauguradas as pressas com
várias coisas mal pensadas e
executadas.
Como se tratava de um evento FIFA, a região no entorno do
estádio teve a passagem de veículos proibida e o estacionamento em várias ruas da região
também proibido. Algumas pessoas não puderam sair nem chegar à casa de carro. O problema dessa medida é que, uma
das avenidas que passa ao lado do estádio é uma das principais da capital (Catalão). O tal
planejamento padrão FIFA fez
uma avenida com 3 pistas ser
desviada para uma rua com apenas 1 pista, causando um tremendo engarrafamento.
Se houvesse um planejamento sério com relação à chegada
e saída das pessoas no estádio,
seriam criados estacionamentos
em locais próximos ao estádio,
ou nas estações de transporte
público, mas não houve NENHUM
estacionamento construído com
esse objetivo. O estacionamento que existia em volta do estádio foi diminuído causando um
transtorno grande.
O mais bizarro foi a presença policial nesse evento, em minha rua NUNCA houve patrulhamento a pé, no máximo o
carro da PM passa 2 vezes por
dia na rua. Quando cheguei à
região havia 6 policiais fazendo patrulhamento a pé nas proximidades, fora as quantidades
de policiais que vi no entornam.
Se em eventos como os jogos

de 90 mil pessoas que aconteciam há 15 anos não havia
nem 1/10 do policiamento que
vi nesse jogo, só posso chegar
a conclusão que, para o governo do estado de Minas Gerais
(que comanda a PMMG), as
pessoas que foram a esse amistoso e as pessoas que irão a
Copa do Mundo são mais importantes que o restante da
população no quesito segurança pública.
Fora as tais obras de mobilidade urbana que foram prometidas para ficarem prontas antes da Copa das Confederações
em Junho de 2013 e que perigam não ficar prontas nem para copa do mundo (sendo que
no caso de BH foi prometido
Metrô para a copa e trocaram
por um ônibus que anda mais
rápido, mas que é um ônibus
e vai ter que enfrentar o trânsito dessas avenidas).
Com esses relatos eu digo: o
gringo que vier ao Brasil, ou
aquela autoridade não verão
coisas ruins. Talvez algum desconforto relacionado aos estádios construídos porcamente,
mas não terão problemas com
segurança, pois vão ter um policiamento fantástico no estádio, não terão problemas com
transporte público, pois linhas
de ônibus especiais serão criadas, não terão problemas com
trânsito, pois o governo decidiu dar férias a todos os funcionários públicos e escolas durante a Copa.
Nós, brasileiros, que vivemos
nos lugares onde haverá Copa
do Mundo, vamos passar vergonha, pois os legados que teremos serão estádios medíocres construídos de forma porca e desnecessária, falsa impressão que somos um lugar
organizado para quem vier ver
a Copa, uma segurança policial
fabricada para os dias de jogos
que é sumariamente destituída nos dias normais, um desrespeito a constituição quando escolhem dar a algumas pessoas uma importância maior
que a população local.
A Copa do Mundo do Brasil
é tão falsa, que criaram um instrumento musical que nunca
existiu nos estádios para ter a
“vuvuzela” brasileira. Nos nossos estádios usamos Surdo, caixa, bumbo, tamborim, pandeiro, ou seja, instrumentos de escola de samba.
A mídia não vai falar dos problemas dessa forma, vai inventar várias desculpas e maquiagens para os problemas, algo
compreensível, pois o nosso ministro dos esportes acredita fielmente nas desculpas que são
dadas. Além disso, alguém deve estar ganhando algum dinheiro, pois com tudo que foi
investido de dinheiro público
alguém deve ganhar algo, no
meu caso, somente transtornos para chegar e sair de casa
e nada mais.
Matéria escrita pelo meu filho Thiago Bacha, formado em
Publicidade e Propaganda e Relações Públicas na PUC MG e
Pós Graduação em Legislativo
e Políticas Urbanas na ALMG.
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Câmara Municipal de São Lourenço
Proposições da 12ª Reunião Ordinária de 2013

Ver. Agilsander Rodrigues da Silva

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. José Ribeiro Barbosa, mais conhecido como “Preguinho”, por
conduzir diversas noivas até a igreja para o enlace matrimonial, em seu Ford Landau, dando um toque especial, a esta
noite tão sonhada e esperada por elas. Este Vereador gostaria de enaltecer essa ação generosa deste cidadão que dedica, assiduamente, o seu tempo em prol da felicidade de
tantas e tantas noivas. Nossas congratulações por esta atitude tão nobre!
Requerimento 51/2013
Agilsander Rodrigues da Silva, Vereador do PSL, vem até
V.Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO
ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações: Quando termina a concessão da Rodoviária de nosso município com a TERVISA? Enviar o contrato
da referida concessão.
Requerimento 52/2013
Agilsander Rodrigues da Silva, Vereador do PSL, vem até
V.Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa a seguinte informação: Quais as providências que estão sendo tomadas quanto à ocupação e manutenção do
Portal de Entrada de nossa cidade? Este Requerimento vem
em função de que o referido Portal encontra-se em péssimo estado de conservação, servindo até mesmo de moradia para andarilhos.
Ver. Antônio Carlos Canaverde Sanches
Requerimento 50/2013
Antonio Carlos Canaverde Sanches, Vereador do PSDB, vem
até V. Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica
Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine à autarquia SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) que envie a
esta Casa Legislativa as seguintes informações sobre o Fundo Especial de Investimento para Obras de Saneamento - FEIOS:
Quanto foi arrecadado pelo FEIOS desde a sua implantação?
Deste total arrecadado, quanto foi gasto até a presente data? Qual o saldo atual?
Requerimento 54/2013
Antonio Carlos Canaverde Sanches, Vereador do PSDB, vem
até V. Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica
Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa
a seguinte informação: Qual a previsão para a realização de
licitação dos 06 (seis) boxes do Mercado Municipal, que se
encontram, atualmente, desocupados, servindo de depósito? O Vereador justifica a sua proposição, pois o Mercado
Municipal é um grande atrativo turístico de nosso município
e merece toda a atenção de nossa Administração, o que não
tem acontecido já há tempos.
Indicação 158/2013
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 providenciar a colocação, urgente, de 02
(duas) lixeiras: sendo uma próxima à Escola Estadual Professor
Antônio Magalhães Alves (Polivalente) e outra na esquina da
Rua Bernardo da Veiga com a Rua J. C. Soares. A pedido dos
moradores, tendo em vista o grande acúmulo de lixo que tem
ficado nas referidas localidades.
Ver. Evaldo José Ambrósio
Requerimento 56/2013
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PR, vem até V. Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo.
Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da
Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações com relação à retirada dos bancos de nossa cidade, em especial o da Rua Wenceslau Braz em frente à Beth
Modas: Houve algum comunicado aos proprietários de estabelecimentos? A empresa que efetuou a referida retirada tem
poderes para retirar os bancos? Enviar o nome do responsável da empresa para a execução do mobiliário urbano. Solicitar da empresa que envie o responsável para apresentar o
projeto do mobiliário urbano a ser realizado em nosso município a nós, Vereadores, bem como fazer uma explanação sobre a retirada dos bancos.
Indicação 157/2013
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PR, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente
da Prefeitura que providencie a captura de cavalos nas Ruas:
Joaquim Cardoso e Alvarim Garcia Machado, tendo em vista que
no período da manhã e à noite, há uma grande quantidade de
cavalos nesta localidade. Os moradores já fizeram sua reivindicação junto ao Poder Executivo, mas até a presente data, ne-

nhuma providência foi tomada e essa situação tem trazido muito transtorno aos mesmos.
Ver. Fabrício Guedes dos Santos

Requerimento 49/2013
Fabrício Guedes dos Santos, Vereador do PSB, vem até V.Ex.ª,
embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo.
Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da
Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações: Quantos muros de arrimo foram construídos no
ano de 2012? Quantos muros de arrimo precisam ser feitos
em nosso município para atender principalmente às famílias
carentes que se encontram em área de risco? Existe projeto
para realizar essa demanda? Se existir, qual é e qual a data prevista para sua execução?
Indicação 155/2013
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 refazer, com a máxima urgência, um muro de arrimo que foi construído pela Administração Pública,
mas que, devido às fortes chuvas recentemente ocorridas,
desabou e está colocando em alto risco de desabamento duas casas localizadas na Rua M, 55, COHAB José Mendes, Bairro Nossa Senhora de Lourdes.
Indicação 156/2013
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 à Secretaria
Municipal de Esportes que proceda estudos no sentido de
implantar um projeto de incentivo ao esporte nos bairros, em
todas as quadras e campos já existentes em nosso município.
Esta proposição vem em virtude de, com a prática do esporte, tirar os nossos jovens e crianças das drogas, tendo em vista que em nosso município temos perdido muitas crianças e
adolescentes para os traficantes e não há caminho melhor do
que o esporte para resgatá-los para a sua família e reintegrá-los à sociedade.
Ver. Luiz Antônio de Almeida
Indicação 100/2013
Luiz Antônio de Almeida, Vereador do PR, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que providencie a colocação de um redutor
de velocidade na Av. Getúlio Vargas, na altura do n.º 1059,
urgente, tendo em vista que os veículos trafegam em alta velocidade neste local, colocando em risco a vida das pessoas.
Indicação 101/2013
Luiz Antônio de Almeida, Vereador do PR, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno,
solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que proceda a reparação no calçamento na Rua Albano Magalhães, na altura do n.º 200 em diante, Bairro Vila Nova, pois os bloquetes estão soltos, danificando os veículos e tornando perigosa a travessia dos pedestres nesta localidade. A pedido dos moradores, em especial do Sr. Mauro.
Ver. Luiz Cláudio Siqueira (Vice-presidente)
Indicação 160/2013
Luiz Cláudio Siqueira, Vereador do DEM, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que faça a coleta de lixo no Loteamento Mirante, tendo em vista que o caminhão de lixo não passa no
loteamento supracitado. A pedido dos moradores.
Indicação 161/2013
Luiz Cláudio Siqueira, Vereador do DEM, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que faça a colocação de redutor de velocidade, urgente, na Rua Antônio Severo Mendes, próximo ao n.º
57, Jardim Paraíso, tendo em vista que os veículos trafegam
em alta velocidade nessa rua, colocando em risco a vida das
pessoas. A pedido dos moradores.
Ver. Paulo Gilson de Castro Ribeiro
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 Reverendíssimo Padre José Douglas Baroni - Pároco de Baependi, pelo seu empenho e dedicação há mais de 01 (um) ano à frente dessa Paróquia, preparando o alicerce para a Cerimônia
de Beatificação de Francisca de Paula Jesus - a Nhá Chica realizada no dia 04 de maio p.p..
Requerimento 57/2013
Paulo Gilson de Castro Ribeiro, Vereador do PSC, vem até
V. Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO

ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine à Secretaria
Municipal de Esporte o envio a esta Casa Legislativa das seguintes informações: Quanto à contratação de ônibus e vans
para a referida Secretaria e demais gastos de transporte de
atletas de nosso município, quais os contratos e recibos, em
pessoa jurídica e pessoa física, pagos pela Prefeitura desde
outubro de 2012 até a presente data? Qual o valor total das
referentes despesas? Quanto ao orçamento para a manutenção dos ônibus desta Secretaria, enviar os valores do orçamento e as respectivas datas, bem como a listagem de peças
para os mesmos.
Requerimento 58/2013
Paulo Gilson 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 o seguinte documento: Enviar o projeto de revitalização e reurbanização da Avenida Damião Junqueira de Souza - Bairro
Nossa Senhora de Fátima e Rua José Simeão Dutra - Bairro
Nossa Senhora de Lourdes, conforme verbas já destinadas do
governo para este fim, em conformidade com matéria já publicada no São Lourenço Jornal.
Ver. Waldinei Alves Ferreira (Presidente)
Requerimento 55/2013
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, vem até V. Ex.ª,
embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo.
Sr. Prefeito Municipal que determine à Secretaria Municipal
de Esportes que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações: Há algum estudo no sentido de retornar os campeonatos de areia nos bairros da cidade - “Areião”? Em caso
afirmativo, enviar a esta Casa. Há algum estudo no sentido
de retornar o “Areião” nas férias de julho ou em outra data
previamente agendada no estacionamento do Parque das
Águas? Em caso afirmativo, enviar a esta Casa.
Requerimento 61/2013
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, vem até V. Ex.ª,
embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo.
Sr. Prefeito Municipal que determine à Secretaria Municipal
de Saúde que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações: Qual o critério adotado para a contratação de Agentes Comunitários do PSF e de Agentes da Epidemiologia (Dengue)? Enviar todo o processo seletivo para a referida contratação a esta Casa Legislativa.
Indicação 153/2013
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 proceda a operação tapa-buracos,
urgente, na Rua Marechal Floriano, pois está trazendo muito transtorno aos condutores de veículos que trafegam na referida via, bem como aos pedestres.
Indicação 154/2013
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 entrar em contato com a direção da Cemig, no sentido de colocar um poste com iluminação pública
na Rua Luiz Lobo, 107 - Viela Pedro Martins Filho - Bairro Nossa Senhora de Lourdes, pois a viela se encontra muito escura, trazendo perigo e insegurança constante aos moradores
e transeuntes.
Ver. William Rogério de Souza
Indicação 159/2013
William Rogério de Souza, Vereador do PV, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura proceder estudos no sentido
de providenciar a revitalização da Praça Dr. Humberto Sanches, mais conhecida como “Praça da Federal”, bem como
a construção de uma pista de skate e no seu entorno uma
miniciclovia. Este projeto deve ser encaminhado para a Gerência de Convênio, de forma a buscar os recursos necessários na esfera estadual e/ou federal. Vale ressaltar que
este Vereador, junto com o Vereador Antonio Carlos Canaverde Sanches já têm um projeto e sabem o quanto será
importante esta obra. Os nossos jovens skatistas estão
aguardando há muito tempo esta pista para poderem praticar mais e melhor este esporte que, cada dia mais, vem
acolhendo os nossos jovens. Para garantir a segurança dos
usuários, é necessário elaborar um regulamento específico para esta modalidade. Regulamento este que deverá
ser seguido à risca pelos usuários, prevendo equipamentos esportivos que garantam a segurança dos praticantes
e também um controle através da confecção da carteirinha para o uso da pista. Este Vereador indica a construção
também de uma miniciclovia infantil no entorno desta pista de skate. Este espaço será reservado exclusivamente para as crianças com até 10 (dez) anos, para que as mesmas
pratiquem o ciclismo com segurança. O projeto também
contempla as pessoas idosas, pois serão colocados aparelhos de exercício que são necessários ao complemento dos
exercícios que já são realizados nesta praça, como os aparelhos existentes no Paço Municipal.
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Montanhas de lixo tomam conta
de várias calçadas do centro
Quem anda pela área central da cidade todos os dias,
sente o incômodo em ter que
dividir a calçada com várias
montanhas de lixo que podem

ser vistas com frequência em
diversos pontos. Nossa reportagem registrou uma destas
“montanhas de lixo”, na tarde desta quarta-feira (08/05).

Na imagem podemos perceber que os pedestres são
obrigados a transitar pela
rua, já que a calçada está praticamente tomada pelo lixo

Lixo

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Prefeitura Municipal de São Lourenço

Contrato nº 006/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: José Donizetti Gomes.
Objeto: prestação de serviços temporários nos termos da Lei Municipal nº 2945/09 de 18/12/2009.
Valor: R$1.306,16 (Um mil, trezentos e seis reais e dezesseis centavos), mensais. Vigência: 12
(doze) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro. Dotações orçamentárias: 17.512.0281.0043-319004. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da
assinatura: 06/05/2013.
Contrato nº 007/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Benedito Pedro Rodrigues. Objeto: prestação de serviços temporários nos termos da Lei Municipal nº 2945/09 de
18/12/2009. Valor: R$1.306,16 (Um mil, trezentos e seis reais e dezesseis centavos), mensais. Vigência: 12 (doze) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro. Dotações
orçamentárias: 17.512.0281.0043-319004. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE.
Data da assinatura: 06/05/2013.
Contrato nº 008/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: José Aparecido de Oliveira. Objeto: prestação de serviços temporários nos termos da Lei Municipal nº 2945/09 de
18/12/2009. Valor: R$1.306,16 (Um mil, trezentos e seis reais e dezesseis centavos), mensais. Vigência: 12 (doze) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro. Dotações
orçamentárias: 17.512.0281.0043-319004. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE.
Data da assinatura: 06/05/2013.
Contrato nº 009/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Francisco Carlos Dias.
Objeto: prestação de serviços temporários nos termos da Lei Municipal nº 2945/09 de 18/12/2009.
Valor: R$1.306,16 (Um mil, trezentos e seis reais e dezesseis centavos), mensais. Vigência: 12
(doze) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro. Dotações orçamentárias: 17.512.0281.0043-319004. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da
assinatura: 06/05/2013.
Contrato nº 010/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Vítor José Pereira dos
Santos. Objeto: prestação de serviços temporários nos termos da Lei Municipal nº 2945/09 de
18/12/2009. Valor: R$825,34 (Oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos), mensais. Vigência: 03 (três) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro. Dotações orçamentárias: 17.512.0281.0043-319004. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente
do SAAE. Data da assinatura: 06/05/2013.
Contrato nº 011/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Jhonnatan William dos
Santos. Objeto: prestação de serviços temporários nos termos da Lei Municipal nº2945/09 de
18/12/2009. Valor: R$825,34 (Oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos), mensais. Vigência: 03 (três) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro. Dotações orçamentárias: 17.512.0281.0043-319004. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente
do SAAE. Data da assinatura: 06/05/2013.
Contrato nº 012/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Edson da Silva. Objeto: prestação de serviços temporários nos termos da Lei Municipal nº2945/09 de 18/12/2009.
Valor: R$825,34 (Oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos), mensais. Vigência:
03 (três) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro. Dotações orçamentárias: 17.512.0281.0043-319004. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da
assinatura: 06/05/2013.
Contrato nº 013/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Diomar Luiz de Souza.
Objeto: prestação de serviços temporários nos termos da Lei Municipal nº 2945/09 de 18/12/2009.
Valor: R$825,34 (Oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos), mensais. Vigência:
03 (três) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro. Dotações orçamentárias: 17.512.0281.0043-319004. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da
assinatura: 06/05/2013.
Contrato nº 014/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Rogério de Jesus. Objeto: prestação de serviços temporários nos termos da Lei Municipal nº2945/09 de 18/12/2009.
Valor: R$1.639,24 (Um mil seiscentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos), mensais.
Vigência: 03 (três) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro. Dotações
orçamentárias: 17.512.0281.0043-319004. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE.
Data da assinatura: 07/05/2013.
Contrato nº 015/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Alcir Alves Pereira. Objeto: prestação de serviços temporários nos termos da Lei Municipal nº2945/09 de 18/12/2009.
Valor: R$2.448,15 (Dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quinze centavos), mensais.
Vigência: 03 (três) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro. Dotações
orçamentárias: 17.512.0281.0043-319004. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE.
Data da assinatura: 07/05/2013.

“in natura”.
Conversamos com a costureira dona Sandra Carvalho da Silva, que acabara de
sair de uma loja de armarinhos na Rua Carlos Alberto
Vieira, localizada no coração
da cidade. Nossa reportagem
perguntou: O que a Senhora acha deste lixo na calçada? A resposta veio de pronto, na ponta da língua: “Tá
vergonhoso, antes não era
assim, o serviço de lixeiro está ruim demais, em tempos
anteriores o caminhão de lixo passava duas vezes ao dia
aqui no centro, desde que o
serviço foi terceirizado quando trocou o prefeito, o caminhão passa só uma vez e olha
lá...”, finalizou dona Sandra.
O que nos chamou ainda
mais atenção foi perceber durante nossa reportagem que
um homem dormia encolhido (provavelmente com frio)
ao lado dos descartáveis rodeados de baratas e moscas.
Nesta reportagem constatamos que o centro da cidade tem hoje uma coleta de lixo ineficiente para a realidade da cidade. Quanto ao homem que dormia ao relento,
ao acordar com a nossa movimentação, nos disse estar
esperando uma passagem da
prefeitura para voltar para a
cidade natal de sua família em
Ribeirão Preto-SP. Ele falou ainda, que durante o dia vaga pelas ruas e se alimenta com a
ajuda de alguns comerciantes
caridosos da cidade que lhe
fornecem comida.
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A inexatidão na gestão
de negócios públicos
Pessoas que nunca se educaram a si mesmas, querendo dar palpite na educação
dos outros, devem primeiro se orientar no mundo.
Toda propaganda enganosa, falsas promessas, por definição são uma fraude.
O meio humano, que se
encontra estático, marmorizado em relação ao sentido da vida, permissivo e
impotente aos nefastos transgressores de ordens, em que
sofrendo uma intimidação
fajuta faz-se tremer abalado pelo temor, admite inerte uma sujeição, um constrangimento doentio à violação culpável da lei penal.
Se dermos um lote de
86m² para cada pessoa do
mundo, cabe todo mundo
em Minas Gerais, sem considerar que as pessoas se
juntam em famílias e que
hoje fazemos construções
verticais, os prédios. Mas
ainda bem que isso não vai
acontecer.
Não se oferece aos turistas, ou pseudo-turistas, algo que a cidade é incapaz
de oferecer aos seus habitantes. Para que tenhamos
a qualidade de vida naturalmente oferecida por Deus,
é inadmissível que a violên-

cia continue crescendo, que
a saúde seja oferecida como um favor e visando apenas o ganho e que a cidade de São Lourenço seja comerciada e explorada, vivendo de propaganda, promoções e privilégios, como
se todos os restos fossem
meros servis podendo ficar
com o lixo.
Toda enganação é um estelionatoeoufanismoimprudente muito perigoso. A mediocridade é a condição favorávelparaváriosmalefícios
e tem passado desapercebida da grande maioria.
Não faz parte dos meus
planos agradar, ser sonso,
dissimulado, ou vender minha consciência pela necessidade de sobreviver.
Não se pode reduzir a política de um governo à pura propaganda, São Lourenço se tornaria uma sociedade vulgarizada.
Ao concluir este brevíssimo artigo, aviso: A sociedade, omissa, também é
responsável. As leis sempre existiram para frear aqueles indivíduos com a bússola moral defeituosa, mas
as regras do direito precisam estar em atividade e
ter bom êxito.
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DOM ZECA

Nhá Chica I

A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

A imagem de Nhá Chica,
é aplaudida pela grande multidão, que participou da cerimônia de sua Beatificação, dia 04 pp., na cidade
de Baependi.

Casamento
Dra. Rúbia Prado e Gustavo Guimarães, se uniram em
matrimônio, dia 27 de abril,
em uma linda cerimônia, realizada na Igreja Matriz de
São Lourenço, e presidida
por Padre Edvar Rodrigues
Rangel. Os noivos são filhos
de Rubens da Silva e Maria
das Graças Prado, Claret Guimarães e Vanira Guimarães.
Desejamos milhões de felicidades ao casal, rogando
a Deus, muitas bençãos para suas vidas.

Nhá Chica II

Falecimento
Luiza Sônia Alves da Silva, faleceu dia 1° de maio, deixando saudades para todos, que
com ela conviveu. Soninha, como era carinhosamente chamada pelos amigos, foi funcionária de Fernanda Cabeleireira. Aos familiares, em especial
a seus irmãos Lourenço, Lili,
Silvana e Ciléia, nossos sentimentos. Paz a sua alma!!!

Nhá Chica IV

Padre Luíz Henrique Eloy e Silva,
grande músico, maestro e compositor, responsável
pelas músicas cantadas durante a cerimônia de Beatificação.

Falecimento
Faleceu no último dia 03, nosso grande amigo, Sr. Laerte Negreiros. Pessoa bondosa, cristã,
grande esposo, pai e avô. Dedicava sua vida, em seu hotel, Vista
Alegre, onde a décadas foi seu proprietário. Enviamos nossos sentimentos a todos os familiares, em
especial a sua grande esposa, Edith, e seus filhos Márcia, Cláudia,
Flávia, Cássia e Frederico. Rogamos a Deus, o consolo a todos, e
o descanso eterno ao Sr. Laerte.

Agradecimento

Aproximadamente 40.000 pessoas, participaram da cerimônia de Beatificação de Nhá Chica. Romarias de vários Estados
brasileiros estiveram presentes, aplaudindo a nova Bem Aventurada da Igreja Católica. Para muitos, ela já é Santa, fato que
em breve poderá se tornar realidade para o povo mineiro.

Aniversário
Completando mais um
niver neste dia 11 de maio,
a gatinha Gabriella Fernandes Ribeiro. Seus pais
e seu irmão, e todas sua
família lhes enviam milhões de felicidades, e rogam a Deus muitas bençãos para sua vida.

Irresistível mundo da beleza

Mary Kay lança linha para
atenuar o sinal da idade

Falecimento

Com pesar, registramos o
falecimento de Antônio José Ribeiro Toledo, ocorrido
no dia 20 de abril, em João
Pessoa, Paraíba, onde residia nas últimas décadas. Antônio José, deixa a esposa
Andréa Medeiros Toledo, e
os filhos André e Débora. Seu
sepultamento aconteceu no
Cemitério Parque das Acássias, naquela cidade. Enviamos nossos sentimentos a
todos os familiares, em especial sua mãe Wilma Ribeiro Toledo, e seus irmãos Maria Célia, Eliane, Jane e Júnior. Paz a sua alma!!!

Nhá Chica III
Cardeal Angelo Amato, representante do Papa Francisco, chega à Cerimônia de Beatificação, acompanhado do
Bispo da Diocese da Campanha, Dom Frei Diamantino Prata de Carvalho.

DÉBORA CENTI

Mary, esposa de João Batista Carvalho Guimarães ( in
memorian ), e meu filho Ricardo, agradecemos a todos
os funcionários do Hospital
de São Lourenço, pelo período em que lá estivemos, por
ocasião da enfermidade de
João Batista. Agradecemos à
atenção, dedicação e consideração de todos. Nosso agradecimento ao Dr. Edson Magalhães, em especial a Dra.
Vanessa Chírola Garcia, pelo anjo que foi, em atenção,
dedicação, carinho, interesse pelo problema e pelo amor
ao próximo e a profissão. Que
Deus ilumine a todos e os
abençoe em todos os momentos de suas vidas.
Mary Fonseca Guimarães e
Ricardo Fonseca Guimarães

Envelhecer faz parte da vida. O corpo deixa de produzir alguns hormônios, a pele
vai perdendo elasticidade e
hidratação e as rugas e linhas
de expressão tornam-se mais
evidentes. Para resgatar a beleza da pele, a Mary Kay lança TimeWiseRepair, uma linha de cuidados com a pele
que ajudará no combate dos
sinais avançados da idade.
A tecnologia aplicada na
linha é resultado da ação do
Complexo Volu-Firm™, que
une três ingredientes que
atuam na recuperação da pele: peptídeo biomimético
(atua no processo de recuperação da derme), ácido hialurônico (ajuda a proporcionar firmeza e tem efeito lifting) e células estaminais vegetais (protegem a matriz das
células, mantendo a firmeza da cútis).
Após um estudo clínico de
12 semanas com o uso de TimeWiseRepair, 100% das voluntárias perceberam a diminuição da aparência do tamanho das rugas e 71% apresentaram uma redução do
número de rugas.
Rotina de cuidados
A linha TimeWiseRepair™
deve fazer parte de uma rotina diária de cuidados que
vai ajudar a recuperar a ju-

ventude da pele e reverter
os sinais da idade. Os produtos foram desenvolvidos
para atuar em sinergia, combatendo o envelhecimento.
Pela manhã, aplique a Espuma de Limpeza, que limpa
e renova a textura da pele,
minimizando a aparência dos
poros. Em seguida, use o Sérum
Lifting, que ajuda a dar firmeza e restaura o volume.
Já o Creme Diurno com FPS
30 protege a pele contra futuros danos, hidratando-a e
reduzindo a aparência de rugas e linhas de expressão. Hidrata e reduz aparência de
rugas e perda de elasticidade, protegendo também dos
raios UVA e UVB. Para finalizar, aplique o Creme para
a Área dos Olhos, que traz
diversos benefícios em um
único produto: combate linhas profundas, olheiras, flacidez, inchaço embaixo dos
olhos e pálpebras caídas.
À noite, repita o processo
na mesma ordem, substituindo apenas o Creme Diurno
pelo Creme Noturna, que ajuda a recuperar a suavidade
da pele e a delinear a área da
mandíbula, deixando-a mais
definida e com menos linhas
de expressão. Atua também
na hidratação e combate os
sinais avançados da idade.

www.saolourencojornal.com.br
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Laboratório, raio-x e ultrasso- São Lourenço tem nove casos
nografia recebem melhorias de dengue confirmados
Reforma

Em 2013 já foram identificados 27 casos suspeitos de
dengue em São Lourenço.
Desses, nove foram confirmados, sendo oito de pessoas que viajaram e se contaminaram fora da região e
um caso de pessoa que foi
infectada aqui no município.
Essa informação demonstra
que a doença é uma realidade entre nós e a prevenção
tem que ser intensificada.
A Gerência de Vigilância
Epidemiológica, da Secretaria Municipal de Saúde,
conta com 23 agentes de
Controle de Endemias, que
visitam as casas, orientam
as pessoas e fazem um trabalho profilático, colocando inseticida em pó nos ralos de escoamento de água
e nos vasos de plantas. Mas,
segundo o Gerente, Fernando Coelho, o maior problema enfrentado ainda é a falta de compreensão de alguns moradores. “Por incrí-

Receber bem é o primeiro passo de um atendimento de qualidade. Os clientes
que vão ao Hospital de São
Lourenço para a realização
de exames laboratoriais, de
raio-x ou ultrassom - serviços integrantes do SADT (Serviço de Apoio de Diagnóstico e Terapia) agora têm, à
disposição, um espaço mais
amplo e confortável.

Agora, a Recepção do SADT também oferece, para
seus usuários, o cafezinho
saboroso de sempre - com
a opção de açúcar ou adoçante - e, também, revistas
para distração enquanto
aguardam atendimento (idéia
da assistente administrativa Natália).
Toda a equipe administrativa do SADT aderiu à novi-

dade, colaborando com a implantação da mesma - inclusive na mudança da aparência da Recepção.
Na foto: Leidiane e Vera
Lúcia (recepcionistas); Fabiany (coordenadora administrativa); Angela (secretária); Dr. Luiz Noronha (médico radiologista) e Natália (assistente administrativa). PARABÉNS!

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

- Pretendem se casar:

000257 - VITOR SOUSA MACHADO, solteiro, maior, PADEIRO, natural de VOLTA REDONDA-MG,
residência RUA JOÃO CANDIDO SACRAMENTO, 65, São Lourenço-MG, filho de SIDNEI HEDIMARIO MACHADO e MARIA APARECIDA SOUSA MACHADO; e SABRINA ALVES DE PAULA, solteira,
maior, VENDEDORA, natural de SOLEDADE DE MINAS-MG, residência RUA JOÃO CANDIDO SACRAMENTO, 65, São Lourenço-MG, filha de CELIO LEMOS DE PAULA e ROSA APARECIDA CAVALCANTI ALVES;
000260 - EDSON RODRIGUES ROCHA, solteiro, maior, APOSENTADO, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA PADRE JOÃO MANOEL, 355, São Lourenço-MG, filho de JOAQUIM ROCHA
DA SILVA FILHO e MARIA APARECIDA ROCHA; e ROSANA APARECIDA MARIANO, solteira, maior,
APOSENTADA, natural de CARMO DE MINAS-MG, residência RUA JOSÉ BERNARDES, 275, São Lourenço-MG, filha de PEDRO MARIANO e MARIA APARECIDA RODRIGUES MARIANO;
000261 - SEBASTIAO EDGAR NOGUEIRA, divorciado, maior, APOSENTADO, natural de JACUTINGA-MG, residência RUA DR. OLAVO GOMES PINTO, 421 - APTO. 501, São Lourenço-MG, filho de
WALDEMAR NOGUEIRA DE SÁ e CAROLINA ROSI NOGUEIRA; e RUTH RIBEIRO DIAS COSTA, divorciada, maior, PROFESSORA, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA ORLANDO B DE ALMEIDA, 130, São Lourenço-MG, filha de JOSE DIAS e MARCILIA RIBEIRO DIAS;
000262 - LEANDRO LUIZ DE CARVALHO, divorciado, maior, Técnico em Contabilidade, natural
de Eloi Mendes-MG, residência Av. Damião Junqueira de Souza, nº 759 aptº 102, São Lourenço-MG, filho de JOÃO LUIZ DE CARVALHO e MARIA DO ROSÁRIO DE OLIVEIRA CARVALHO; e ADRIANA MENDES DE SOUZA, divorciada, maior, Comerciante, natural de Rio de Janeiro-RJ, residência
Av Damião Junqueira de Souza, 759 aptº 102, São Lourenço-MG, filha de ADRIANO GONÇALVES
MENDES e JANDIRA GONÇALVES MENDES;
000263 - DAYLSON BATISTA DE PAULA MACIEL, solteiro, maior, operador de caixa, natural de
São Lourenço-MG, residência Rua Barbara Heliodora, 452, São Lourenço-MG, filho de JOÃO CARLOS MACIEL e SONIA BATISTA DE PAULA; e LIVIA MARIA RIBEIRO, solteira, maior, operadora de
caixa, natural de São Lourenço-MG, residência Travessa João Ferreira de Souza, 175, São Lourenço-MG, filha de ANTONIO JOSE RIBEIRO NETO e ALICE CRECÊNCIA RIBEIRO;
000264 - DIOGO FERNANDES REIS DA SILVA, solteiro, maior, técnico em telecomunicações, natural de Rio de Janeiro-RJ, residência Rua Ludgero Fernandes de Oliveira, 13, São Lourenço-MG,
filho de ODNEY DA SILVA e LENIR FERNANDES REIS DA SILVA; e PRISCILA KARINA RIBEIRO COSTA,
solteira, maior, estudante, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Ludgero Fernandes de
Oliveira, 13, São Lourenço-MG, filha de MARCELO FARIA COSTA e RUTH RIBEIRO DIAS COSTA;
000265 - DELSON ALVES FILHO, solteiro, maior, AÇOUGUEIRO, natural de SÃO LOURENÇO-MG,
residência RUA F, 215, São Lourenço-MG, filho de DELSON ALVES e MARIA DONIZETE FERREIRA
ALVES; e JAQUELLINE AMORIM DA GRAÇA, solteira, maior, DO LAR, natural de SOLEDADE DE MINAS-MG, residência RUA F, 215, São Lourenço-MG, filha de LUIZ CARLOS DA GRAÇA e LUCILENE
AMORIM DA GRAÇA;
000266 - JOAO MOREIRA CARVALHO, divorciado, maior, PROFESSOR APOSENTADO, natural de
RIO DE JANEIRO-RJ, residência AV. GETULIO VARGAS, 555, APTO. 313, São Lourenço-MG, filho de
JOAO MARIANO DE CARVALHO e AMBROSINA MOREIRA MONTEIRO DE BARROS; e MARIA REGINA BITTENCOURT DA SILVA, divorciada, maior, PROFESSORA APOSENTADA, natural de NILÓPOLIS-RJ, residência AV. GETULIO VARGAS, 555, APTO. 313, São Lourenço-MG, filha de WALFRYDO
BITTENCOURT e MACRINA BITTENCOURT;

vel que pareça, muitas pessoas proíbem a entrada dos
agentes”, disse ele. “Outros
ficam preocupados com o
risco do inseticida fazer mal
às pessoas, e, a maioria, não
segue as recomendações
para acabar com os potenciais criadouros,” acrescentou Fernando.
Ainda segundo o Gerente

de Vigilância Epidemiológica, o trabalho de prevenção
continua sendo intensivo,
mas, mais importante que isso é a participação da população. “Todos conhecemos
os cuidados necessários para evitar a proliferação do
mosquito, não custa colaborar”, afirmou Coelho.
Fonte: ASSCOM/ PMSL

Faculdade Victor Hugo esteve no Projac
e no Retiro dos Artistas no Rio de Janeiro
No dia 25 de abril um grupo de alunos da Faculdade
Victor Hugo, acompanhados
da Prof. Simone Gannam Lage (Prof. da Disciplina de Administração Pública) e do Prof.
Estélio José Cardoso (Prof.
das Disciplinas de Pesquisa
de Mercado e Comportamento do Consumidor) estiveram
no PROJAC e no Retiro dos
Artistas no Rio de Janeiro para uma visita técnica.
No PROJAC os alunos puderam compreender o processo administrativo, de produção, pós-produção, marketing e toda a logística envolvida nos processos da Rede
Globo. Com isso os acadêmicos verificaram na prática
as disciplinas lecionadas em
seus cursos.
No Retiro dos Artistas os
alunos conheceram um trabalho social e de respeito ao
ser humano, que deveria servir de modelo e de exemplo
para o desenvolvimento da
sociedade.
A relevância de eventos como esse, demonstra o interesse da Faculdade Victor Hugo em estar atenta, tanto aos
processos sociais como o Re-
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tiro dos Artistas, quanto aos
processos empresariais de

uma indústria do porte da
Rede Globo de Televisão.
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