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Carnaval de São Lourenço
será na Ilha Antônio Dutra
De acordo com a ASSCOM (Assessoria de Comunicação) da Prefeitura de São Lourenço, o Carnaval 2013 está confirmado na Ilha Antônio Dutra. Em nota oficial publicada esta semana, a prefeitura já explicou como tudo irá
acontecer. Nas redes sociais, este tema já gera certa polêmica quanto à mudança da estrutura para a Ilha, já
outros apostam no acerto do remanejamento. (pág 04)

Carnaval

Nomeação

Prefeito fez
nomeações para
ocupação de cargos
O prefeito de São Lourenço assinou alguns decretos sobre nomeações durante esta semana. Veja:
O decreto 4.714, nomeou para a
Secretaria Municipal de Governo,
o advogado Marcos Antônio Pinto
Teixeira, que exerceu o cargo até
o final da gestão passada. (pág 06)

TV Alterosa
denuncia o descaso
com o Fontanário
Na manhã desta quinta-feira
(10/01), uma equipe de reportagem
da TV Alterosa esteve em São Lourenço para mostrar aos telespectadores de toda a região Sul Mineira,
o descaso de como vem sendo tratado o fontanário... (pág 08)

Doação de Sangue, Concerto de piano
com o Internacional
um gesto de amor
Gilbert Gambucci
(pág 06)

(pág 11)

Saiu o calendário
para pagamento
do IPTU
Os carnês para pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU)
de 2013 começam a ser entregues pelos correios no final deste mês. (pág 11)
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EDITORIAL São Lourenço Jornal
Até aqui, foi papel e tinta.
Aproximadamente 1 milhão
de tonelada de papel e 5 mil
toneladas de tinta em 80 anos.
É jornal para envolver a Terra 2 vezes, consolidar uma
marca e atingir a maturidade com um ar bem jovial.
São 4073 edições em 80
anos de circulação semanal
ininterrupta ou seja, o São
Lourenço Jornal começa
2013 completando 8 décadas de vida!
Até na enchente de 2000,
calamidade que afetou a todos em São Lourenço, não
deixamos de circular.
Agora, o negócio é outro.
São Lourenço Jornal não quer
e acha que não pode mais
ser apenas um jornal. O desafio é consolidar a empresa da rua Alzira Candal num
dos maiores grupos de comunicação do Sul de Minas,
que também faz jornal, além
de site, sonorização, rádio
FM, rádio AM e em breve TV.
A decisão de atuar em outros mercados surgiu há alguns anos. A empresa concluiu que esse é o único caminho para continuar a crescer e até para manter a liderança que possuimos hoje no ramo de comunicação.
Diversificar virou a chave

da estratégia.
“Nosso negócio é conteúdo, mas somos grupo de
mídia, não só de mídia impressa”, diz Flávio Dutra, diretor do Grupo. A guinada
veio em 2004 com a aquisição do Jornal, empresa até
então,da Província Franciscana do Brasil. O acordo foi
discutido e fechado de sopetão, num único dia, mas
marcou uma reviravolta na
imprensa de São Lourenço.
Preocupado em sair de
uma crise em que o Jornal
enfrentava nos últimos anos
cuja administração era feita pela Igreja católica, o grupo de sucessão no jornal,
propôs a mudança do formato, colocou mais cores,
atualmente, todo colorido,
e mudou também o formato, passou para um tamanho adotado pelos maiores
jornais do mundo, além da
distribuição gratuita o que
possibilitou o maior acesso
da população as informações da cidade e região.
“Com seus erros e acertos,
monitorada pessoalmente por
Flávio Dutra, o São Lourenço
Jornal faz justamente o tipo
de jornalismo que estimula
o homem a intervir nos acontecimentos, influir no seu des-

MARIANA DUTRA
Coluna da Mari

80 anos

tino e exercer sua liberdade”,
diz Karla Barbedo, Chefe de
redação do Jornal.
Há cerca de 2 anos o jornal lançou sua versão on-line, também na internet é líder de audiência regional sendo acessado por milhares de
pessoas diariamente, com
conteúdo atualizado.
Manter o jornal circulando hoje, num mundo onde
a impera a cultura digital é
um desafio e tanto. Não maior
que driblar os interesses do
poder público que aos invés
de incentivar e valorizar o patrimônio cultural municipal,
sempre nos desestimula, o
que é um grande absurdo,
mas temos driblado todos os
obstáculos e não vamos de-

sistir, pois o o papel da imprensa nos dias atuais é informar a população de todos os acontecimentos que
afligem a sociedade, sendo
um valioso instrumento de
utilidade pública, cumprindo de certa forma um relevante papel social, conscientizando a sociedade de seus
direitos e deveres e resgatando assim a cidadania de
cada cidadão através da informação.
Parabéns a todos os funcionários, colaboradores,
anunciantes, colunistas e profissionais que passaram por
este jornal nos últimos 80
anos, a todos vocês o meu
sincero agradecimento!
Parabéns!!!

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

A essência do poder
Neste inicio de ano, em todo o Brasil, foram empossados
os candidatos eleitos para os
cargos do Executivo e Legislativo Municipal.
Na cerimônia de posse, receberam seus títulos e também
a responsabilidade de fazer valer a representatividade popular, vez que os eleitos foram
aqueles a quem o povo confiou o poder de agir em seu
nome durante os próximos quatro anos.
Grande responsabilidade:
missão que vai muito além de
belos discursos e palavras que
emocionam a quem ouve. Antes de tudo, o dever de buscar
o bem comum acima de qualquer outro bem, vantagem ou
benefício.
Quando Jesus nasceu, apesar de ser o Filho de Deus, Ele
veio humildemente, sem alarde e seu berço se estendeu no
meio dos animais, com a simplicidade própria do verdadeiro poder. Herodes, rei da época, no entanto, não poderia saber de Seu paradeiro, pois queria matar o menino, que, ao
ver do governante, ameaçaria
sua autoridade.
Ainda hoje há Herodes em
nosso meio: governantes que
querem ofuscar as vozes que
contrariam seus entendimentos, vez que alguns querem ser
totalmente incontestáveis e absolutamente reverenciados. Tris-

te realidade: o poder é de todos, não de apenas um e só encontra sentido quando se abre
às reais necessidades dos mais
necessitados. Em campanhas
políticas vemos pessoas que realmente depositam toda a sua
esperança em promessas que
depois se desfazem como pó.
Os eleitos têm que ter a consciência do quanto há pessoas
esperando que eles façam a diferença e lhes garanta vez e voz.
Que nossos governantes
aprendam com o Deus Menino a humildade própria da maior
de todas as autoridades. Que
o poder deste mundo não lhes
suba a cabeça, como acontece muitas vezes. Que saibam
antes de qualquer coisa que
estão ali para atender aos interesses da maioria, não os seus
próprios interesses e nem o interesse de pequenos grupos
isolados. Jesus se preocupou
com os que estavam a margem
da sociedade, com aqueles com
quem ninguém se preocupava, a quem todos ignoravam:
prostitutas, ladrões, cobradores de impostos, leprosos. Ele
provou que a maior de todas
as leis é o amor ao próximo, a
solidariedade, a compaixão, o
colocar-se no lugar do outro.
O homem mais poderoso do
mundo foi aquele que mais serviu, que deu a Sua própria vida
pelos seus, pelos que confiaram
nele. Eis aí a essência do poder!

VERA GANNAM

MONS. JONAS ABIB

Mensagem de Nossa Senhora

Não perca mais tempo!

Maria Nossa Mãe

Queridos filhos:
Hoje, Eu os chamo a rezarem por minhas intenções. Renovem o jejum e a
oração, porque satanás é
astuto e atrai muitos corações ao pecado e à perdição. Eu os chamo, filhinhos,
à santidade e a viverem em
estado de Graça. Adorem
meu Filho, para que Ele possa preenchê-los com seu
Amor, pelo qual vocês anseiam. Obrigada, por terem
correspondido ao meu apelo. 25/10/2012.
MENSAGEM EM REFLEXÃO
... porque satanás é astuto e atrai muitos corações
ao pecado e à perdição.
Satanás, o príncipe deste mundo, é incorrigível inimigo de Deus, da Santíssima Virgem e de todos os
seres humanos, principalmente daqueles que têm
fé e demonstram boa vontade em tudo o que fazem
de bom por amor a Deus e
ao próximo. Por isso, o maldito usa de todos os meios

ao seu alcance, para que
nós pequemos e caiamos
em suas armadilhas, muitas das quais têm aparência de bem e, no entanto,
são um disfarce que engana até os mais prevenidos.
Por isso, Nossa Senhora,
nesta mensagem, nos adverte que devemos tomar
cuidado com a astúcia do
inimigo, que, muito habilmente, nos leva a pecar,
consciente ou inconscientemente, até conseguir que
nos percamos para sempre.
Que o Senhor nos livre
dessa terrível tragédia! Nada pior pode acontecer a
uma criatura de Deus. Mas,
como somos livres para decidir sobre nosso futuro eterno e como reconhecemos
que sem Deus, nada podemos, peçamos à Santíssima
Virgem que nos proteja como filhos queridos e nos
cubra com seu manto e permanente proteção, para que
o príncipe do mal nunca alcance vitória sobre nós.
Fonte: informativo RAINHA DA PAZ.

Reflexão

É preciso se decidir
a amar e a perdoar.
É como o padre na
hora da Santa Missa.
Para converter o pão
e o vinho no Corpo e
no Sangue de Cristo
é necessário pronunciar as palavras da
consagração: “Isto é
meu Corpo... Este é
o cálice do meu Sangue...”. Cabe ao sacerdote pronunciar as
palavras e, ao Espírito Santo, com Sua graça, fazer o milagre,
para que se tornem
presentes sobre o altar o Corpo e o Sangue de Nosso Senhor
Jesus Cristo.
Se o sacerdote não
disser as palavras, não
haverá como o Espí-

rito Santo agir. Na hora em que ele pronuncia essas palavras, o
Espírito Santo age e a
maravilha de Deus
acontece: um milagre.
Com o amor e o perdão é o mesmo: Deus
entra com a graça, mas,
se não há decisão, não
há como a graça d’Ele
agir. Pois Ele quis nos
criar livres.
Não perca mais tempo: ame hoje, perdoe
hoje, ajude quem necessita hoje!
“Bendigo a Deus de
todo o coração por
colocar em meu caminho tantas pessoas verdadeiramente
boas!” (Padre Pio de
Pietrelcina)
Deus o abençoe!
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Stela Abreu

Pe. Alex José Adão

Miss Teen Brasil 2012- 2013

rio muita dedicação e determinação! O importante
é não desistir frente ao primeiro não, porque um dia
chega nossa hora de brilhar
e aí é fantástico!

nossa cidade e consegui! Foram dias maravilhosos, convivendo com meninas incríveis que tinham o mesmo
sonho que eu, mas que por
fim, se alegraram muito com
minha vitória!

minha maneira de viver como exemplo para os jovens
da minha idade e atuar como porta-voz para causas
sociais indiferentemente do
tipo de público à que elas
se destinarem.

Quantos concursos
de beleza você já venceu?
Dos 13 que participei venci nove.

Quando, onde e como será o Concurso Miss Teen Pagent?
O Concurso Miss Teen Pagent acontece em Junho de
2013, na cidade de Houston,
Texas-EUA. É a fase internacional, onde cada país envia
sua candidata, depois desta
ter vencido o concurso estadual, no meu caso o Miss Teen MG e ter conquistado a
coroa do concurso nacional,
no meu caso o Miss Teen Brasil. O concurso elegerá a nova representante da beleza
teen universal! A vencedora
recebe bolsa de estudos e
mais uma série de prêmios,
além da notoriedade é claro!

O que você faz para
se cuidar?
Procuro manter uma alimentação regrada, combinada com exercícios e muitas
horas de sono. Como tudo
que gosto mas em pequenas
quantidades e bebo muita
água. Tenho sorte de não gostar de refrigerante e doces!
Faço ballet clássico desde os
10 anos e freqüento academia a 2 anos, além de passar por seções de drenagem
linfática. Procuro cuidar do
meu sorriso sempre com clareamento e usar cremes para a pele antes de deitar.

E sobre o futuro, o
que pretende? Seguirá a carreira de modelo, pensa em
continuar os estudos?
Costumo dizer que me encontrei e me encantei com o
Mundo Miss! Espero voltar
vitoriosa do Texas e sem dúvidas continuar nesse meio!
Buscarei participar de concursos latinos também! Pretendo sim trabalhar como modelo, já que amo fotografar
e estou indo morar em São
Paulo, onde as oportunidades aparecem! Junto a isso
tudo, começo esse ano com
o teatro, sonhando logo em
poder trabalhar como atriz!

Como você se sentiu
ao vencer o concurso Miss
Teen Brasil 2012-2013?
Foi incrível! Concretização de um sonho mesmo!
Foram meses de preparação
e ansiedade! Eu fui ao concurso com o verdadeiro intuito de trazer a coroa para

Quais as atividades
referentes ao título?
Durante meu reinado farei tudo que estiver planejado pela diretoria do Miss
Teen Brasil, incluindo representar bem o país em junho de 2013 no Miss Teen
Pageant. Procurarei usar a

O que você diria para as meninas que sonham
em seguir seus passos de Miss
ou a carreira de modelo?
Que elas não percam nenhuma oportunidade e não
deixem de sonhar! Eu aproveitei todas as oportunidades possíveis para conseguir crescer e conquistar o
que tenho hoje! É necessá-

Alguma mensagem
para seus (suas) admiradores (as)?
Eu gostaria de agradecê-los por todo o carinho e admiração! Fico muito feliz em
saber que pessoas de todo
o Brasil torcem por meu sucesso! Isso aumenta minha
vontade de continuar! E mandar um beijão a todos!

Vamos começar perguntando sua idade, qual é?
Completo 18 agora, dia
14/01.

Governo de Minas investe mais de
R$ 6 milhões no transporte em saúde

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

EXPEDIENTE

Para oferecer o atendimento de serviços de média e alta complexidade a todos os
municípios mineiros, sobretudo àqueles com menos de 10
mil habitantes, a Secretaria de
Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) criou, em 2005,
o Sistema Estadual de Transporte (Sets).
O Sets garante o deslocamento dos cidadãos, usuários
do Sistema Único de Saúde
(SUS), de forma eficiente e humanizada. Em 2012, cerca de
R$ 6 milhões foram investidos
para garantir a todos os mineiros o acesso aos serviços.
Foram mais de 2,1 milhões de
pessoas transportadas – número 27% que o registrado em
2011 – para realizar consultas
e exames em mais de 138 mil
viagens pelo Estado.
Em 2012, o SETS também
concluiu a implantação de mais
um módulo na microrregião
de Ubá, na Zona da Mata, contemplando 17 municípios da
região com um investimento
de R$ 3 milhões.
Segundo o secretário de Estado de Saúde, Antônio Jorge
de Souza Marques, o SETS desonera os municípios mineiros. “Estudos realizados pela
SES-MG demonstram que é

possível reduzir em até 87%
os custos dos municípios pequenos com transporte de pacientes para as cidades pólo,
que vão realizar consultas e
exames especializados”, disse
o secretário.
A coordenadora do programa, Marta de Sousa Lima, afirmou que o Sets é o eixo de organização da atenção à saúde. “Antes da implantação do
sistema, havia precariedade
na oferta de transporte, alto
custo para os municípios e o
não cumprimento de normas
técnicas. O Sets vem garantir
a eficiência dos programas prioritários do Governo de Minas
na área da saúde”, disse.
Desde 2005, com um investimento total de R$ 103 milhões, já foram adquiridos mais
de 420 micro-ônibus com capacidade, cada um, para 26
assentos, equipados com ar
condicionado, poltronas reclináveis e televisão. Os veículos contemplaram 60 microrregiões do Estado, beneficiando 540 municípios.
As frotas são monitoradas
por satélite, prevenindo qualquer desvio de rota, o que garante a segurança aos passageiros. Os pacientes, no momento da marcação da con-
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Saúde

Paróquia
em Ação
alexajoseadao@hotmail.com

As festas nos fazem
esquecer de muita coisa
Passaram-se mais uma vez
as festas de Natal e Ano Novo. Ouvi algumas pessoas dizerem que festa sempre é
bom, visto que nos fazesquecer os problemas. Isso é verdade: enquanto festejamos
esquecemos muitas coisas
mesmo. Até um “certo padre” esqueceu-se de escrever seu artigo semanal deste jornal na semana passada!
Também pudera: além do Reveillon, esse “certo padre”
cheio de visitas em casa, celebrou aniversário de ordenação e de nascimento na
mesma semana. Isso é uma
prova de que as festas nos fazem esquecer de muita coisa, não só dos problemas, mas
dos compromissos também.
Isso é o que alguns dicionários chamam de alienação
psicológica, definida como
“estado da pessoa que, tendo sido educada em condições sociais determinadas,
se submete cegamente aos
valores e instituições dadas,
perdendo assim a consciência de seus verdadeiros problemas” (site: http://www.
dicio.com.br/alienacao/). Assim acontece com muita gente que, envolvida pelas fes-

tas, diversões e curtições, esquece seus problemas, mas
também esquece seus compromissos, ou se esquece de
se comprometer com o que
é verdadeiramente bom para si e para o próximo.
Rezo para que em 2013 o
Big Brother, o Carnaval, as
novelas, os shows, os feriados, as festinhas e os bares
da vida, e até mesmo as festas de igrejas não nos façam
esquecer os problemas nossos nem atrapalhem nossos
compromissos de cidadãos
e de pessoas de fé. Que tudo concorra para que todos
possam ter acesso à única
festa que vale a pena a participação de todos que é a
festa da vida: com saúde,
educação, moradia, família,
justiça e paz para todos. Essas coisas aconteceram só
para alguns em nosso país
no ano passado. Contudo,
muitos de nós não percebemos essas carências porque
as festas que participamos
nos fizeram esquecer de muita coisa, inclusive de ser mais
atentos e do compromisso
de toda pessoa batizada em
transformar o mundo no Reino de Deus.

Retiro de Jovem no Carnaval

Jovem, viva um carnaval diferente! Venha participar
do I Retiro de Carnaval de São Lourenço. Muita descontração, louvor, Cristoteca, vigília, sacramentos, dinâmicas etc. Um verdadeiro Carnaval com Cristo. De 08 a 12
de fevereiro, na Comunidade Palavra de Deus.
Realização: RCC, Paróquias Santíssima Trindade e São
Lourenço Mártir.
Inscrições nas secretarias das paróquias acima.

CLASSIFICADOS
sulta, recebem um ticket que
confirma a sua vaga no micro-ônibus.
Dentro do veículo um agente de saúde oferece suporte aos passageiros. “O Sets
foi idealizado para garantir
conforto, tranquilidade e respeito aos usuários em um
momento delicado e difícil
da vida. A viagem tem o acompanhamento de um técnico
de saúde treinado para oferecer total segurança para
o usuário”, explica Marta
Sousa Lima.
As microrregiões já contempladas são: Águas Formosas,
Além Paraíba, Alfenas, Almenara, Araçuaí, Barbacena, Betim, Bom despacho, Brasília
de Minas, Carangola, Coronel

Fabriciano, Conselheiro Lafaiete, Coração de Jesus, Curvelo, Diamantina, Divinópolis,
Francisco Sá, Governador Valadares, Guaxupé, Ipatinga, Itabira, Itajubá, Itaobim, Ituiutaba, Juiz de Fora, Janaúba, Januária, João Monlevade, João
Pinheiro, Lavras, Leopoldina,
Minas Novas, Manga, Manhuaçu, Mantena, Montes Claros,
Muriaé, Nanuque, Padre Paraiso, Para de Minas, Patos de Minas, Patrocínio, Pedra Azul, Pirapora, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Resplendor, São Antônio do Amparo, Santa Maria
do Suaçuí, Taiobeiras, Santos
Dumont, São João Del Rei, Bicas, São Lourenço, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Ubá, Uberlândia, Unaí, Varginha e Viçosa.

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo, Departamento administrativo: Flávio
Augusto de Paula Dutra, Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra, Assessor Jurídico: Leandro Scatolino de Souza.
Colaboradores: Vera M. Gannam de Castro, Hilda Pinelli, Simone Gannam L. Ribeiro, Izidoro Sant`Angelo Filho, Frei Felipe Gabriel Alves,
Heloísa M. D. de Almeida, Filipe Nacle Gannam, Pedro Jorge de Oliveira Netto, Mariana Dutra, José Celso Garcia, Prof. André, Beto Bacha,
Dom Zeca, Mario Henrique Poli de Oliveira.

OPORTUNIDADE DE EMPREGO. VAGA PARA VENDEDORA
EM LOJA. INTERESSADAS DEIXAR CURRICULO NO SHOPING
ANTÔNIO DUTRA - LOJA 10
ALUGA-SE LOJA NO ANTÔNIO DUTRA SHOPPING. 1º PISO
COM VISTA PARA RUA. TRATAR PELO TELEFONE: 35-8816-8645

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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Definido: Carnaval 2013 será na Ilha
De acordo com a ASSCOM
(Assessoria de Comunicação)
da Prefeitura de São Lourenço, o Carnaval 2013 está confirmado na Ilha Antônio Dutra.
Em nota oficial publicada
esta semana, a prefeitura já
explicou como tudo irá acontecer. Nas redes sociais, este tema já gera certa polêmica quanto à mudança da
estrutura para a Ilha, já outros apostam no acerto do
remanejamento.
Ainda de acordo com a ASSCOM da prefeitura, o Carnaval na Ilha será de graça e
contará com uma superestrutura.
A nota diz ainda que, a Ilha
Antônio Dutra entrará no circuito da folia sediando os
grandes shows gratuitos nas
noites de sexta a terça-feira
de carnaval (de 8 a 12 de fevereiro). Para isso o local ganhará uma superestrutura
que inclui cobertura com tenda gigante e pavimentação
da pista para que os foliões
brinquem com conforto, independente da chuva.
Também ficou bem claro
no comunicado que, a Secretaria Municipal de Esporte,

Carnaval

Cultura e Turismo (Sectur)
está finalizando a organização do carnaval, reunindo-se com todos os órgãos públicos e segmentos envolvidos na festa, como Polícia
Militar, Bombeiros, Conse-

lho Tutelar e empresários.
No Centro da cidade também estão sendo programados eventos diversos para os
períodos da manhã, tarde e
noite. Fica mantido o Chorinho no Calçadão; a Charanga;

Xxxxx

Tenente Coronel Leonel Junqueira
Memória viva de nossa História
movimento coral de nossa
cidade, sendo coralista dos
corais Mauricio França Mendes e Santa Cecília da Paróquia de São Lourenço.
Tendo saído relativamente moço do serviço ativo do
Exército, dedicou grande parte da sua vida à comunidade que o acolheu na infância, São Lourenço, onde exerceu várias atividades de cunho
estritamente social, entre as
quais: Provedor do Hospital
Casa de Caridade de São Lourenço, Presidente do Conselho da Sociedade São Vicente de Paulo, fundador e Presidente do Serviço de Obras
Sociais – S.O.S, e um dos fundadores do 1° grupo do AA
– Alcoólicos Anônimos de
São Lourenço.
Na área política, por imposição de amigos, chegou a se
eleger Vereador (sem subsídios), na década de 70, tendo recebido uma expressiva
votação, que o colocou em segundo lugar entre os eleitos.
No campo religioso, tem
se esforçado para pautar sua
vida, seguindo os ensinamentos da Igreja Católica Apostólica Romana.
Em datas mais recentes,
lançou-se na literatura como
ensaísta, escrevendo três

Especialista em Periodontia

O que é Mobilidade Dental?

Memórias de São Lourenço

Nasceu em São Paulo, SP,
no dia 18 de dezembro de
1914. É filho de Ignácio Eugênio Junqueira e Carolina
Reale Forastiere. Fez seus estudos preliminares em uma
escola municipal e no Grupo
Escolar Melo Viana, em São
Lourenço. Continuou seus estudos no Ginásio São Sebastião em Cruzilia e no I.S.P –
Instituto Superior de Preparatórios do Rio de Janeiro.
Em 1° de novembro de
1933, ingressou no Exército,
para prestação do Serviço
Militar. Tomando gosto pelas armas, fez diversos cursos que lhe deram acesso aos
quadros da hierarquia militar, passando por todos os
postos, até Tenente Coronel.
É veterano da Segunda
Guerra Mundial, tendo embarcado no 2° escalão, como integrante do Serviço de
Guerra Química da FEB.
Encerrou a carreira militar
a pedido, aos trinta anos de
efetivo serviço, tendo sido
transferido para a reserva,
por decreto publicado no Diário Oficial da União, de 26
de abril de 1963.
Casado com a saudosa Maria Aparecida Junqueira, onde desta união, veio sua filha Rosa Maria, atuante no

DRA. FLÁVIA LARANJEIRA CARDOSO

a Folia Infantil, na Praça João
Lage; o desfile de blocos pela D. Pedro II; o Bloco Fava, no
Calçadão e o Bloco do Pijama,
também no Calçadão.
Finalizando, a prefeitura
diz que a novidade é o deslocamento dos grandes shows, que começam, às 23h,
da Praça João Lage para a
Ilha, aumentando o espaço
para o público. Como acontecia na praça, os shows serão abertos ao público, gratuitamente. Até o final desta semana, a Sectur vai definir os grupos e cantores que
farão os shows na Ilha.

Os dentes são fixados aos
ossos pelo ligamento periodontal, que pode ser comparado a um conjunto de cordas elásticas que prendem
o dente ao osso e permitem
uma pequena movimentação do dente. Esta movimentação é muito sutil e natural
e muito difícil de ser percebida pelo paciente.
Quando esta mobilidade
natural aumenta, de modo
que o paciente a perceba o
dente se movimentar, há algum problema odontológico fazendo com que os dentes “amoleçam”.
As causas mais comuns da
mobilidade dental são:
1. Acidentes: quando o
dente sofre um trauma, a força do impacto é transferida
ao ligamento periodontal,
que fica inflamado e causa
o aumento da mobilidade.
Este “amolecimento” depende da intensidade do trauma e, com tratamento adequado, tende a regredir.
2. Problemas periodontais: o acúmulo de placa e
tártaro nos dentes pode provocar a perda óssea, fazendo com que o dente perca
sua sustentação, ganhando
mobilidade.
3. Problemas de oclusão
(mordida errada): os dentes
precisam estar em equilíbrio
para uma melhor distribuição de forças durante a “mordida”. Os dentes mal posicionados podem receber forças
excessivas e esta sobrecar-

ga poderá causar um aumento na mobilidade do dente.
4. Mobilidade relacionada com próteses e restaurações: restaurações e próteses devem ser ajustadas de
modo a distribuir as forças
durante a mastigação, como
explicado anteriormente. Uma
restauração ou prótese que
interfere na mordida pode
levar ao aumento da mobilidade do dente, além de fraturas na coroa e/ou raiz do
dente e dores na articulação.
5. Mobilidade causada por
inflamação no canal. Dentes
que necessitam realizar tratamento de canal podem apresentar mobilidade, que desaparecem logo após este
tratamento ser realizado.
6. Mobilidade causada por
tratamento ortodôntico (aparelhos): para que os dentes
se movimentem durante o
tratamento com aparelhos
ortodônticos é necessária a
aplicação de uma determinada força. Entretanto, esta força, pode provocar um aumento na mobilidade do dente,
principalmente logo após a
ativação do aparelho. Esta mobilidade deve ser monitorada pelo profissional e regredir ao final do tratamento.
Como você pôde perceber,
a mobilidade dental deve ser
avaliada por um profissional
e tratada adequadamente
para que ela não progrida.
Se o seu dente “amoleceu”,
procure um dentista, pois há
algo de errado com ele!

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

opúsculos: “Pouso Alto – Sua
gente e sua História”; “Genealogia das Famílias Junqueira e Forastieri” e “Força
Expedicionária Brasileira –
Fragmentos de História”.
É sócio correspondente do
Instituto Histórico e Geográfico de Campanha, MG.
Foi considerado “Personalidade do Ano”, na área de
Literatura, pelo Município de
Passa Quatro.
Hoje, com 98 anos de idade, bem vividos, completados em 18 de dezembro de
2012, Tenente Coronel Leonel, divide seu precioso tempo, com seu Rádio Amador,
do qual é um grande profissional, e com a Rede Social
na Internet, contando histórias de nossa cidade e nossa gente.

- Pretendem se casar:

000163 - SIDILEY EMIDIO DA SILVA, solteiro, maior, motorista, natural de São Paulo-SP, residência Rua Heitor
Modesto, 301, São Lourenço-MG, filho de SEVERINO EMIDIO DA SILVA e IVANILDA EMIDIO DA SILVA; e JADE THERENA SILVEIRA DA SILVA, solteira, maior, massoterapeuta, natural de Manaus-AM, residência Rua Heitor Modesto, 301, São Lourenço-MG, filha de LUIZ AUGUSTO ABREU DA SILVA e MARIA LÚCIA MONTEIRO DA SILVEIRA;
000164 - ALZIRO SILVANO DE ALMEIDA FILHO, solteiro, maior, retificador, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Ana Justino de Souza, 153, São Lourenço-MG, filho de ALZIRO SILVANO DE ALMEIDA e SONIA
CRISTINA DA SILVA ALMEIDA; e CILEIA MARTINS FERREIRA, solteira, maior, recepcionista, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Barão do Rio Branco, 1205, São Lourenço-MG, filha de ARISTIDES MARTINS FERREIRA e VILMÉA FONSECA FERREIRA;
000165 - RAFAEL PEREIRA MOREIRA, solteiro, maior, SERVIÇOS GERAIS, natural de SÃO LOURENÇO-MG,
residência RUA PREFEITO RAFAEL SIRIGRIANO, 60, São Lourenço-MG, filho de SEBASTIÃO DONIZETI MOREIRA e ELIANA MARIA PEREIRA MOREIRA; e JANAINA DE PAULINO SOBRINHO, solteira, maior, BALCONISTA, natural de OSASCO-SP, residência AL. VEREADOR JOAQUIM SIQUEIRA, 290, São Lourenço-MG, filha de JAIR JOSÉ SOBRINHO e ROSEMARE DE CASTRO PAULINO;
000166 - ANDRÉ BASTOS DE MEDEIROS, solteiro, maior, ASSISTENTE DE BORDO, natural de SANTOS-SP, residência RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 250 - APTO. 54, SÃO VICENTE-SP, filho de JORGE LUIZ DE MEDEIROS e ROSANA BASTOS DE MEDEIROS; e LYVIA HELENA LEITE FERNANDES, solteira, maior, FISIOTERAPEUTA,
natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA MINISTRO EDGARD ROMERO, 23, São Lourenço-SP, filha de
HELI NOGUEIRA FERNANDES e FATIMA APARECIDA LEITE;
000167 - LUIZ HENRIQUE DAS NEVES MOREIRA, solteiro, maior, operador de produção, natural de São Lourenço-MG, residência Rua B, 100, São Lourenço-MG, filho de NILSON GONÇALVES MOREIRA e ISABEL MARIA DAS NEVES MOREIRA; e ANA CRISTINA CAETANO, divorciada, maior, recepcionista, natural de São Lourenço-MG, residência Rua B, 100, São Lourenço-MG, filha de LOURENÇO CAETANO e VILMA DE FATIMA MARCILIO CAETANO;
000168 - LUIZ HENRIQUE DA SILVA GOMES, divorciado, maior, MICRO EMPRESÁRIO, natural de RIO DE JANEIRO-RJ, residência RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 50, São Lourenço-MG, filho de GAMALIEL PEREIRA GOMES e DULCINEIA DA SILVA GOMES; e REGINA DOMINGUES CHAVES PREZA, solteira, maior, PROFESSORA APOSENTADA, natural de RIO DE JANEIRO-RJ, residência RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 50, São Lourenço-MG,
filha de ANTONIO DOMINGUES PREZA e AGOSTINHA CHAVES PREZA;
000169 - ALBERSON JORGE REIS, solteiro, maior, balconista, natural de São Lourenço-MG, residência Rua José Simeão Dutra, 407, São Lourenço-MG, filho de e MARIA APARECIDA REIS; e ANNA MARIA SARNO PACHECO
REIS, solteira, maior, auxiliar administrativa, natural de Soledade de Minas-MG, residência Rua José SImeão Dutra, 407, São Lourenço-MG, filha de EDSON LUIZ DOS REIS e MARIA APARECIDA SARNO PACHECO REIS;
000170 - RODRIGO LUCIO MIGUEL, solteiro, maior, auxiliar de funilaria, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Ismael Junqueira de Souza, 152, São Lourenço-MG, filho de TADEU DONIRO MIGUEL e MARIA
SELMA LUCIO MIGUEL; e EDLAINE DE CASSIA VIANA, solteira, maior, agente de saúde, natural de Pouso Alto-MG, residência Rua Ismael Junqueira de Souza, 152, São Lourenço-MG, filha de GERALDO VIANA e MARIA
ISA DE ASSIS VIANA;
000171 - DIEGO FARIA DE CARVALHO, solteiro, maior, retificador, natural de São Lourenço-MG, residência
Rua Manoel Carlos, 133, São Lourenço-MG, filho de JOSE CARLOS DE CARVALHO e MARIA LUIZA DE FARIA; e
DANIELE DE JESUS MARQUES, solteira, maior, balconista, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Manoel Carlos, 133, São Lourenço-MG, filha de MAURICIO MARQUES e ISAURA DE JESUS;
000172 - RODRIGO COSTA TEIXEIRA, solteiro, maior, ajudante de cozinha, natural de São Lourenço-MG, residência Sitio Porto Calvo, S/Nº, São Lourenço-MG, filho de PEDRO MARCELINO TEIXEIRA e MARIA BERENICE COSTA TEIXEIRA; e ADRIANA DE FATIMA DA SILVA, solteira, maior, do lar, natural de São Lourenço-MG, residência Sitio Porto Calvo, S/Nº, São Lourenço-MG, filha de ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA e ROSA DE FATIMA DA SILVA;
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Óculos sem filtro solar antecipa
problemas, segundo pesquisa

“É melhor prevenir do
que remediar” já dizia o
velho ditado popular. No
entanto, uma pesquisa divulgada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) aponta que nem todos seguem à risca este
ditado: estudo mostra que
de cada 10 óculos de grau,
7 não têm filtro solar. De
acordo com dados da pesquisa, a estimativa é de
que 20% dos casos de catarata (maior causa de cegueira tratável no mundo)
são causados pela falta de
proteção solar.
A doença é uma patologia dos olhos que opacifica parcial ou total o cristalino ou de sua cápsula,
apresentando-se como embaçamento visual progressivo que pode levar a cegueira ou visão subnormal.
A falta de proteção solar
nos óculos de grau e nos
óculos de sol facilita o surgimento de diversas doenças nos olhos e a falta
da película contra raios
UVA e UVB nos óculos escuros pode agravar ainda
mais esses problemas.
Outro dado da pesquisa revela que 56,7% dos
participantes desconhe-

cem os danos que a radiação UV (ultravioleta) emitida pelo sol pode causar
aos olhos. Quando o assunto é pele, 70% afirmaram usar filtro solar. É importante ter em mente que
os raios ultravioletas são
danosos não só para a pele como também para os
olhos, que também precisam ser poupados.
Além da catarata citada
acima, a exposição aos raios
UV sem proteção provoca
na retina a degeneração da
mácula, parte central responsável pela visão. Isto é,
resseca a lágrima e pode
causar fotoceratite, uma
inflamação da camada externa da córnea que provoca vermelhidão e sensação de areia nos olhos.
Proteção solar para os
olhos é um cuidado que
deve ser tomados em todas as faixas etárias desde o óculos infantil até os
óculos de sol, que devem
ser adquiridos em locais
com comprovada garantia
da qualidade do produto
e da existência de proteção contra os raios UV. De
acordo com uma pesquisa encomendada pela As-

sociação Brasileira da Indústria Óptica (Abióptica)
o mercado de óculos piratas ou contrabandeados
representa 40% das vendas no setor. 58% dos comerciantes ouvidos confirmaram que existe ilegalidade entre as lojas.
Dessa maneira, uma forma de verificar se os óculos têm boa proteção é
checar na ótica se têm a
certificação ABNT NBR ISO
15111 que regulamenta
os solares vendidos no Brasil desde 2004.
Dicas das melhores cores
paraóculoscomproteçaoUV:
Âmbar, marrom - permitem boa visão de profundidade, além de reduzirem reflexos.
Cinza - ideal para dirigir
em dias nublados porque
permite melhor visão de
contraste.
Rosa e púrpura – indicadas para surfistas por
melhorar a visão de contraste em fundos azul ou
verde.
Amarela – para diminuir
o ofuscamento de motoristas no lusco-fusco do
entardecer.
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Herpes Zoster
O que é?
É uma doença decorrente
da reativação do vírus da varicela (vírus varicela-zoster)
em latência, que afeta adultos e pacientes com a imunidade comprometida.
Como se desenvolve ou se
adquire?
Causas diversas podem ocasionar uma reativação do vírus, causando a erupção do
herpes zoster.
Não existem evidências de
que uma pessoa possa desenvolver herpes zoster como resultado do contato com
paciente com varicela ou herpes zoster. Mas o contato direto com as lesões cutâneas pode resultar na transmissão de varicela a uma pessoa suscetível.
Em geral, não há recorrência do quadro de herpes zoster; apenas 5% dos pacientes podem ter recorrência,
usualmente no mesmo local.
Qualquer pessoa que tenha tido varicela é suscetível de ter herpes. Em geral
são adultos com mais de 50
anos e a incidência aumenta com a idade avançada.
Também é mais comum em
pessoas com doenças que alterem sua imunidade, como
já descrito.
O que se sente?
Antecedendo as lesões de
pele, os pacientes referem
muitas vezes mal-estar, dor
de cabeça, febre, dores nevrálgicas (nos nervos), perda de sensibilidade, ardência e coceira locais. A lesão
típica é uma vesícula (bolha
pequena) sobre uma base
avermelhada na pele, em geral em grupos coalescentes.
Surgem de modo gradual,
levando 2 a 4 dias para se
estabelecerem. Quando não
ocorre infecção secundária
por bactérias, as vesículas “secam” formando crostas e o
quadro evolui para a cura em
2 a 4 semanas. As regiões mais
comprometidas são a torácica, cervical (pescoço), trigêmeo (face), e lombo-sacra
(cintura para baixo).
Em pacientes com imunidade alterada podem surgir
em localização atípica e se
disseminar.
A erupção é unilateral, raramente ultrapassando a linha média, seguindo o trajeto de um nervo.
A dor é bastante intensa,

não é rara durante a erupção
de pele, embora geralmente
diminua nos pacientes com
menos de 50 anos e à medida que a doença melhora.
Em pacientes com mais de
50 anos, a dor pode persistir depois de curadas as lesões de pele - é a chamada
nevralgia pós-herpética. A
nevralgia pode ser uma seqüela a longo prazo, ocorrendo em 10 a 15% dos pacientes, aumentando com a idade. Na maioria das vezes se
resolve espontaneamente
dentro dos primeiros 12 meses, mas pode persistir por
anos. A dor é com freqüência intensa e debilitante. Pode se manifestar com combinações de coceira, ardência com perda de sensibilidade local e dores intensas
súbitas e agudas. Um leve toque no local pode induzir a
um desconforto acentuado.
Como se faz o diagnóstico?
O aspecto das lesões é típico, em geral, para o diagnóstico de herpes zoster.
Existe um exame de coleta do material da base da vesícula (bolha pequena) que
é inespecífico, sendo os mesmos achados para a varicela, herpes simples e zoster.
Como se trata?
As medidas sintomáticas
auxiliam e são muito eficientes, principalmente, no alívio da dor.
A terapia antiviral, em infecções não complicadas, acelera a cicatrização, reduzindo o número e dias de desenvolvimento de lesões novas e aliviando a dor do zoster. A terapia antiviral é útil
se iniciada dentro das primeiras 72 horas depois do início das lesões de pele e pode ser de muita importância
nos pacientes com mais de
50 anos ou imunocomprometidos.
Como se previne?
Estudos recentes e amplos
têm demonstrado a utilidade da vacina contra Varicela na redução das complicações do herpes zoster e da
neuralgia posherpética, principalmente em pessoas de
idade avançada (maiores de
60 anos).A vacina contra varicela é recomendada de rotina na infância. Ela também
pode ser recomendada para adultos que nunca tenham
contraído Varicela.
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Prefeito fez nomeações para
ocupação de cargos
Nomeações

Giro Esportivo

BOCHA EM LUTO

O prefeito de São Lourenço assinou alguns decretos
sobre nomeações durante
esta semana. Veja: O decreto 4.714, nomeou para a Secretaria Municipal de Governo, o advogado Marcos Antônio Pinto Teixeira, que exerceu o cargo até o final da gestão passada. Zé Neto também nomeou (decreto 4.717)
para a Gerência de Meio Ambiente, a professora Janimayri
Forastieri de Almeida Albuquerque, que já esteve neste mesmo cargo a cerca de
dois anos atrás substituindo
Antônio Domingos Cabral,
que faleceu no final de dezembro. E o decreto 4721,
nomeando Emídio Francisco
Ferreira para o cargo de Gerente de Convênios.

Doação de Sangue, um
gesto de amor
O Hospital São Lourenço
continua necessitando de
doadores de sangue para
realização de cirurgias, atendimento a pacientes acidentados, tratamentos com pacientes hemofílicos e outras
situações.
Assim, o setor de Serviço Social do Hospital solicita a todas as pessoas que
já se cadastraram no Hospital para doar sangue, que
procurem os assistentes sociais Anderson ou Luciana
- pessoalmente de 2ª a 6ª
feira, das oito da manhã a
cinco da tarde, ou pelo telefone 3339-2060, para atualização de endereços e telefones de cadastro.
O fato é que muitas pessoas deixaram, há muito
tempo, seus nomes para
doar sangue - mas, pelo fato de os cadastros estarem
desatualizados, o Serviço
Social do Hospital não está conseguindo entrar em
contato.
E para as pessoas que ain-

BETO BACHA

da não se cadastraram, procurem o Serviço Social (relembrando: pessoalmente

de 2ª a 6ª feira, das oito da
manhã a cinco da tarde, ou
pelo telefone 3339-2060),

para deixar os dados e agendamento da doação no Hemocentro de Pouso Alegre.

Faleceu no último dia 08, o amigo Jorginho (55 anos), ex
funcionário do Hospital de São Lourenço e que fez parte
do time de Bocha do Esporte (vice campeão do Sul Mineiro). Nossos sinceros sentimentos à Ludimila Sanches e sua
filha Mariana.

DE VOLTA
O garoto Oberdan
que estava no México, retornou para alegria de seus familiares e amigos ao convívio nos gramados
de São Lourenço. Boa
sorte ao “Dan” que
chegou chegando,
marrento no estilo
Neymar.

VALEU
Reunião dos amigos, marcou a Campanha de Solidariedade no campo do Santa Mônica: Purguinha, Vinícius, Peixeiro, Celsinho e o Vereador Ney da Saúde, fingiram que
jogaram bola, mas felizmente arrecadaram alimentos não
perecíveis para entidades de São Lourenço.

cidades
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Prefeitura Municipal de São Lourenço
Licitação
Processo 0465/2012 – Pregão Presencial nº 0118/2012
– 2ª CHAMADA - Objeto: Registro de preços para futura e
eventual contratação de empresa especializada no oferecimento de diária de hotel. Credenciamento: 24/01/2013
a partir das 13h. Sessão Pública: 24/01/2013 às 13h30min.
Processo 0456/2012 – Pregão Presencial nº 0117/2012
– 2ª CHAMADA - Objeto: Contratação de empresa para
prestação de serviços em refeições e hospedagens, para
atendimento de pacientes em tratamento de saúde na cidade de Varginha/MG. Credenciamento: 24/01/2013 a partir das 15h. Sessão Pública: 24/01/2013 às 15h30min.
Processo 0443/2012 – Pregão Presencial nº 0109/2012
– 3ª CHAMADA - Objeto: Contratação de empresa especializada em medicina do trabalho para proceder atendimentos, de forma individualizada, aos funcionários municipais encaminhados pele Gerência de Recursos Humanos
da Prefeitura Municipal de São Lourenço. Credenciamento: 28/01/2013 a partir das 13h. Sessão Pública: 28/01/2013
às 13h30min.
Processo 0009/2013 – Pregão Presencial nº 0001/2013
– Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de propaganda volante. Credenciamento: 29/01/2013 a partir das 13h.
Sessão Pública: 29/01/2013 às 13h30min.
Processo 0012/2013 – Pregão Presencial nº 0002/2013
– Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de combustível para atender as necessidades da Secretaria de Educação. Credenciamento: 25/01/2013 a partir das 13h. Sessão Pública: 25/01/2013 às 13h30min.
Processo 0016/2013 – Pregão Presencial nº 0003/2013
– Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Projeto Crer-ser. Credenciamento: 31/01/2013 a
partir das 13h. Sessão Pública: 31/01/2013 às 13h30min.
Processo 0017/2013 – Pregão Presencial nº 0004/2013
– Objeto: Registro de preos para futura e eventual aquisição de material de pedreira e areial para utilização em obras
do município de São Lourenço. Credenciamento: 30/01/2013
a partir das 13h. Sessão Pública: 30/01/2013 às 13h30min.
Processo 0007/2013 – Pregão Eletrônico 0005/2013 - Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição
de materiais de escritório. Sessão: 31/01/2013 às 14h. Credenciamento até as 12h do dia 31/01/2013. Apresentação
das propostas: até as 13h do dia 31/01/2013. Início dos
lances: às 14h até as 18h do dia 31/01/2013. Local: www.
caixa.gov.br.
Processo 0010/2013 – Pregão Eletrônico 0006/2013 - Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação
de empresa para prestação de serviços locação, montagem,
operação e desmontagem de palco, som e iluminação. Sessão: 30/01/2013 às 14h. Credenciamento até as 12h do dia
30/01/2013. Apresentação das propostas: até as 13h do
dia 30/01/2013. Início dos lances: às 14h até as 14h30min
do dia 30/01/2013. Local: www.caixa.gov.br.
Processo 0011/2013 – Pregão Eletrônico 0007/2013 - Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição
de materiais de construção. Sessão: 04/02/2013 às 14h.
Credenciamento até as 12h do dia 04/02/2013. Apresentação das propostas: até as 13h do dia 04/02/2013. Início
dos lances: às 14h do dia 04/02/2013 e término 14h do dia
05/02/2013. Local: www.caixa.gov.br.
Processo 0013/2013 – Pregão Eletrônico 0008/2013 - Objeto: Aquisição de camisetas para atender as necessidades
do DST/AIDS durante o carnaval 2013. Sessão: 24/01/2013
às 15h. Credenciamento até as 12h do dia 24/01/2013.
Apresentação das propostas: até as 13h do dia 24/01/2013.
Início dos lances: às 15h até as 15h30min do dia 24/01/2013.
Local: www.caixa.gov.br.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone (35) 3339-2781, ou no site www.saolourenco.mg.gov.br – Juliana Rangel de Oliveira Assis – Pregoeira Oficial e Cássia Carneiro Mangia – Pregoeira Substituta.
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meio ambiente

TV Alterosa denuncia o
descaso com o Fontanário
Denúncia

Na manhã desta quinta-feira (10/01), uma equipe de
reportagem da TV Alterosa
esteve em São Lourenço para mostrar aos telespectadores de toda a região Sul Mineira, o descaso de como vem
sendo tratado o fontanário
localizado no interior do Bosque Municipal aqui em São
Lourenço. A água que deveria estar jorrando nesta fonte é a única existente no mundo. Segundo especialistas do
assunto, esta água é uma síntese de todas as outras sete
existentes no interior do Parque das Águas e deve ser usada como tratamento para diversos males. “Nesta água
estão todos os minerais das

sete águas existentes dentro
do Parque das Fontes, é raríssima, única no mundo”,
disse o ambientalista Ricardo Vieira. O fontanário foi
construído pela Nestlé em
2001, quando através de um
contrato entregou a propriedade para exploração do Poder Executivo que ficaria a
cargo da manutenção, fechamento, limpeza e segurança
de toda área, o que nunca foi
cumprido. O Contrato entre
Nestlé e Prefeitura tem duração de 25 anos, renováveis
por mais 25, podendo ser quebrado a qualquer momento
devido ao não cumprimento
das obrigações celebradas por
ambas as partes.

Fazendo as contas, percebemos que já se passaram
12 anos e o local que fica bem
no centro da cidade continua completamente abandonado pelo Poder Executivo e pode ser retomado a
qualquer momento pela Multinacional Nestlé que pode
alegar “quebra de contrato”.
No documento existente entre a prefeitura e a Nestlé,
assinado na gestão do ex-prefeito Clóvis Aparecido Nogueira (Nega Véia), consta
que, é de responsabilidade
do poder público cercar toda á área, cuidar da limpeza, manutenção e cuidar da
segurança do local durante
estes 25 anos.
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Aniversário

DOMINGO, 13 DE JANEIRO DE 2013

São Sebastião
No próximo dia 17, às 18:00
horas, inicia-se na Igreja Matriz de São Lourenço, o Tríduo em homenagem a São
Sebastião. No dia 20, domingo, haverá na praça da Matriz, às 15:00 horas, Show de
Prêmios, e às 19:00 horas,
Missa Solene seguida da Procissão luminosa de São Sebastião. O salão de festas da
Paróquia, estará funcionando durante os dias 17 a 20.

Falecimento
Manoel Abreu, comemorou no último dia 02, juntamente
com seus familiares, esposa, filhos, noras, genro, netos e bisneto, seu aniversário de 80 anos de vida. Louvamos e agradecemos a Deus pelo dom da vida, e desejamos ao aniversariante, felicidades com as mais preciosas bençãos dos céus.

Aniversário
Mel Flori, comemorou seu
primeiro aniversário, dia 1°
de janeiro, juntamente com
seus pais Alex e Carol, avós
e familiares. Mel foi o primeiro nascimento registrado em nosso hospital em
2012, e vejam como está bonita esta princesinha. Para a
aniversariante, nossos votos
de felicidades, e pedimos ao
Papai do Céu, que derrame
muitas bençãos sobre ela.

Faleceu no dia 27 de dezembro passado, uma das figuras
mais populares de nossa cidade, Roberto Araújo da Silva, o
famoso Tubar, como era conhecido no meio artístico. Por onde passava, era só alegria. Seus dedos dançavam nas cordas
do violão, encantando a todos com a música sertaneja de raiz.
Um cantor que cantava com o coração, hoje deixa saudades
no coração de todos aqueles, que com ele conviveu. Nossos
sentimentos a todos os familiares, e que Tubar, descanse nos
braços do Pai, e faça do céu, a continuação de suas canções.

Visita
Desde o dia 24 de dezembro passado, Padre Nelson
Barbosa Lima, está auxiliando na Paróquia de São Lourenço, aguardando a data de
sua posse, como Pároco na
cidade de Carvalhos, que
acontecerá no inicio do mês
de fevereiro próximo. Seja
bem vindo Padre Nelson!!!

Aniversário
Nicholas Lage Santos, filho
de Denise Lage e Dr. Nelson,
completando dia 07 pp., oito anos de vida. Parabéns ao
garotão, que Deus o abençoe sempre, concedendo-lhe
muitos anos de vida.

Falecimento

Morreu em São
Paulo, neste dia 08
de janeiro, o Piloto
de Aviação, Geraldo
Júnior. Geraldo, trabalhava na empresa
Gol Linhas Aéreas, e
no dia 07, sofreu um
acidente automobilístico, próximo a cidade de Santa Izabel,
SP, foi levado para o
hospital na cidade de
Arujá, e não resistindo aos ferimentos
veio a óbito. Os amigos de São Lourenço, cidade que amava, lamentam sua partida, e envia através do São Lourenço Jornal, os sentimentos a todos os familiares, e a paz eterna ao grande amigo.

Agradecimento

Show

No último dia 20 de dezembro, a Canção Nova, realizou
um show beneficente com o cantor Dunga,em beneficio da
Santa Casa de Misericórdia de Itajubá, tendo a participação do Anjo do Esporte, André Brazolin e do Secretário de
Estado de Esportes e Anti - Drogas, Eros Biondini.

Izabel Alencar e familiares,
vem agradecer a todos que
transmitiram os sentimentos e solidariedade, pela perda de seu filho querido, Eduardo Alencar, DU, ocorrido
dia 11 de dezembro passado. Agradece aos médicos,
enfermeiros, Policia Militar,
e todos os amigos, que o queriam bem, e choraram sua
partida. A todos, nosso Deus
lhes pague!!!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Bolsa de Mulher
Quando era pequena achava bizarro o fato de que as
bolsas femininas tinham a
maior quantidade de coisas
aleatórias e a linha tênue entre isto e a organização. Pensava que esse problema poderia ser evitado com mínimo esforço, e é claro, ainda
não usava bolsa, a não ser a
que carregava cadernos ou
o maiô da natação.
Dizem que, entre outras coisas, o que difere mulheres de
meninas é exatamente esta
organização, este conhecimento de suas próprias necessidades, que não via na bolsa
da minha mãe. Seria mais fácil fantasiar um dragão roxo
saindo dela, manchado pelos
batons, e cheio de papeizinhos
presos com chiclete.
Hoje, com quase 20 anos,
acredito que, embora me perca neste caminho periodicamente, já possa ser considerada uma mulher, ou então
não mais uma menina. Procuro me organizar, manter-me em prioridade, conheço a mim e as minhas necessidades. Dai o mais engraçado: hoje tenho uma bolsa.
Apesar de serem várias e
acompanharem meu estado
de espírito, passei a crer que
a bolsa feminina representa

um só ser para sua portadora, figurativamente independente, segundo os gostos e
costumes da mesma.
Percebi também que me
enganara ao julgar o estado
da bolsa de minha mãe como desordem. Muito pelo
contrario. Minha bolsa esta
sempre uma bagunça. Por
muitas vezes tenho dificuldade para encontrar o que
desejo dentro dela. Mas sempre encontro e este é o ponto. Sempre, em todas as ocasiões, tenho do meu lado e
com fácil acesso tudo que
preciso. Sou salva diariamente pelos objetos que formam
aquele emaranhado, que, explicando a falta de ordem,
me recuso a arrumar, por preguiça e comodismo, afinal,
não pude deixar para traz todas as minhas características
de menina.
Minha vida agitada jamais
seria a mesma se minha bolsa não existisse. Esses dias
me peguei de olhos fechados agradecendo a Santa Bolsa da desordem, pelo documento finalmente encontrado a caminho da rodoviária,
sem tempo algum para me
preocupar com esquecimentos. Senti-me mulher.
(Silvia Abreu)

DESFILE

TENDÊNCIAS DE CORTES, COLORAÇÃO
E MAQUIAGEM
DIA 19/01/2013 - ÀS 20:30h
Calçadão de São Lourenço
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Concerto de piano com o
Internacional Gilbert Gambucci
No dia 19/01/2013, às 20h,
o pianista Internacional Gilbert Gambucci apresentará
um Concerto com entrada
franca, na SBE - Sociedade
Brasileira de Eubiose, Av. Dr.
Getúlio Vargas, 481, Centro.
O Pianista Gilbert Gambucci nasceu nos EUA, onde estudou com a profª Ann Vanko
Liva. Aos 17 anos recebeu o
prêmio National Paderewski
Piano Tournament Award;
estudou no Ithaca College
School of Music, em Nova
Iorque e na Emerson Scholarship Award. Morou na Europa e lá deu aulas e apresentou recitais de piano na
Inglaterra, França, Portugal,
Suécia, Finlândia e Rússia.
Realizou conferências mostrando como as artes são o
fundamento da verdadeira
civilização e como é neces-

sário ter um desenvolvimento artístico para que a sociedade e a humanidade entrem
em equilíbrio.
Desde 1984 é membro ativo da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, dirigida pelo cientista social e
psicanalista Norberto Keppe.
Atualmente reside em São
Paulo onde ministra aulas na
Universidade Livre Keppe &
Pacheco e participa do Projeto Social Crescer Com Arte em Cambuquira (MG) ensinando piano a 40 crianças
carentes.
A abertura do concerto em
São Lourenço está marcada
para as 19h30min com os
músicos:
Rafael Hermés
Gabriel Henrique
Giovanna Lorenza
Prestigie, a entrada é franca.

Apresentação

Saiu o calendário para pagamento do IPTU
Os carnês para pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) de 2013
começam a ser entregues pelos correios no final deste
mês. O prazo para pagamento da primeira parcela, dependendo da localização do
imóvel, vence entre os dias
20 e 28 de fevereiro e o da
cota única entre os dias 20
e 28 de março.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Prefeitura Municipal de São Lourenço

SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITAMENTOS (Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores
alterações).
1º Aditamento do Contrato Nº.SAAE/SLO-007/2012. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Banco Bradesco S.A. Modalidade: Credenciamento nº. 001/2011. Objeto: reajuste
de preços. Valor: de R$ 0,80 (oitenta centavos de Real) para R$ 0,85 (oitenta e cinco centavos
de Real) por guia arrecadada, e prorrogação do prazo de vigência. Vigência: de 01/01/2013 a
31/12/2013. Data da assinatura: 31/12/2013. Deusdete dos Santos. Diretor Presidente.
1º Aditamento do Contrato Nº.SAAE/SLO-008/2012. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Caixa Econômica Federal. Modalidade: Credenciamento nº. 001/2011. Objeto: reajuste de preços. Valor: de R$ 0,80 (oitenta centavos de Real) para R$ 0,85 (oitenta e cinco centavos de Real) por guia arrecadada, e prorrogação do prazo de vigência. Vigência: de 01/01/2013
a 31/12/2013. Data da assinatura: 31/12/2013. Deusdete dos Santos. Diretor Presidente.
1º Aditamento do Contrato Nº.SAAE/SLO-009/2012. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo Modalidade: Credenciamento nº. 001/2011.
Objeto: reajuste de preços. Valor: de R$ 0,80 (oitenta centavos de Real) para R$ 0,85 (oitenta e cinco centavos de Real) por guia arrecadada, e prorrogação do prazo de vigência. Vigência: de 01/01/2013
a 31/12/2013. Data da assinatura: 31/12/2013. Deusdete dos Santos. Diretor Presidente.
1º Aditamento do Contrato Nº.SAAE/SLO-010/2012. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Brito e Guilhermino Informações Cadastrais Ltda. ME. Modalidade: Credenciamento nº. 001/2011. Objeto: reajuste de preços. Valor: de R$ 0,80 (oitenta centavos de Real) para
R$ 0,85 (oitenta e cinco centavos de Real) por guia arrecadada, e prorrogação do prazo de vigência. Vigência: de 01/01/2013 a 31/12/2013. Data da assinatura: 31/12/2013. Deusdete dos
Santos. Diretor Presidente.
1º Aditamento do Contrato Nº.SAAE/SLO-011/2012. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: G.L. Loterias Ltda. Modalidade: Credenciamento nº. 001/2011. Objeto: reajuste de
preços. Valor: de R$ 0,80 (oitenta centavos de Real) para R$ 0,85 (oitenta e cinco centavos de
Real) por guia arrecadada, e prorrogação do prazo de vigência. Vigência: de 01/01/2013 a
31/12/2013. Data da assinatura: 31/12/2013. Deusdete dos Santos. Diretor Presidente.
1º Aditamento do Contrato Nº.SAAE/SLO-012/2012. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Banco do Brasil S.A. Modalidade: Credenciamento nº. 001/2011. Objeto: reajuste
de preços. Valor: de R$ 0,80 (oitenta centavos de Real) para R$ 0,85 (oitenta e cinco centavos
de Real) por guia arrecadada, e prorrogação do prazo de vigência. Vigência: de 01/01/2013 a
31/12/2013. Data da assinatura: 31/12/2013. Deusdete dos Santos. Diretor Presidente.

O reajuste do imposto é de
7,82%, acompanhando a variação do IGP-M. O pagamento em cota única tem desconto de 5% e o parcelamento foi
dividido em 11 meses. Agências dos bancos Bradesco, HSBC, Itaú, Caixa Econômica Federal e Casas Lotéricas de todo o País estão credenciadas
para receber o tributo.
Em São Lourenço, além das
agências dos bancos citados,
recebem o IPTU as seguintes casas lotéricas: Kaká Loterias, Lotérica Colosso, JB
Loterias, Lotérica Federal, Intercred, Central Loterias, Espaço Net, Copyminas e Casa Ferreira. Veja ou faça o
Download completo do calendário no site do São Lourenço Jornal - www.saolourencojornal.com.br

RICARDO MENDES
rmchristiani@yahoo.com.br

O assombroso trânsito
Certa vez o Beato Papa João
XXIII, perguntando a um secretário quanto tempo já havia rezado hoje, ouviu como resposta: “uma hora, santidade.” Imediatamente o Vicarius Christi
retrucou: “é preciso rezar mais.
Uma hora é muito pouco.”
Acontece que eu já estou
cansado de rezar e não vou
discernir sobre o que exprime
ser um cisma, uma heresia e
a conseqüente excomunhão
Latae Sententiae com os seus
efeitos, ou seja, não vou indicar o que significa ser um verdadeiro romano, para que a
maioria das pessoas não venha a sofrer um derrame.
O que constitui fato de importância aqui é outro assunto e haja saco. É extremamente desgastante ter que lidar
com as conseqüências da falta de uma destreza mental e
que em certos indivíduos não
há remédio que salve.
O assombroso trânsito no
Centro de nossa cidade em que
foi transformado, com uma ordem teórica e um caos prático, alcança os bairros sem o
menor controle. Se na zona turística ele espanta os turistas
e coloca em risco todos os que
vivem na sua intimidade, na
zona residencial ele acaba com
o sossego dos moradores.
As motos em altíssimas velocidades, em cada uma das
partes em que se divide o município, ostentando um barulho atroador, somente para o
piloto tentar provar e não sei
a quem, ser um animal do sexo masculino, já proliferaram-se faz tempo e claro, nada
acontece.
Vou tentar explicar e bem
simples. A cidade se divide
em bairros, para a mais precisa orientação das pessoas
e um mais fácil controle administrativo dos serviços públicos. Deu para entender?
Não vou dar uma aula a respeito, que se dane.
Na noite de um domingo,
por volta das oito horas da noite e já no horário de verão,
quando eu trafegava com meu

carro pela avenida Dr. Getúlio
Vargas, um veículo de São Lourenço que estava na frente,
simplesmente estancou em
mão dupla e portanto, no meio
da via, para saltar um passageiro seu que ia em uma famosa padaria, já que para alguns motoristas apressados
procurar uma vaga próxima é
perda de tempo e só não param dentro dos estabelecimentos porque não podem.
Como atrapalhavam o trânsito conscientemente, buzinei
uma, duas vezes e nada. Na
terceira buzinada um pouco
mais longa naturalmente, uma
voz que pelo soar devia ser de
uma senhora já idosa, saiu de
dentro do referido carro: “passa por cima!”
Ora, analisemos o fato. Em
nossas vias públicas automóvel passa, geralmente, por cima de lixo ou sujeira de cavalo. Além disso, não estavam se
preocupando com a infração
que estava sendo cometida,
pois sabiam que nada aconteceria e quem age com estupidez não é civilizado para respeitar os demais, não sabe conviver em sociedade, são transgressores contumazes da lei e
da ordem e no caso específico, das normas de trânsito.
Geralmente um indivíduo
com inteligência reconhece o
erro e até pede desculpas. Já
o ignorante regurgita uma fala arreganhada de boçal, com
comportamentos intimidatórios e absolutamente inaceitáveis. Mas quando flagrados
por alguma autoridade policial, ficam com a fisionomia
da parte carnosa do corpo. Não
são corajosos, são covardes.
Chamo a atenção das autoridades de trânsito para
que tomem providências
enérgicas em relação aos motoristas infratores de nossa
cidade. Imponham a obediência e a autoridade! Tem o
meu apoio para adestrarem
quem não aprendeu nada na
auto-escola.
Quem não respeita nossa cidade não merece respeito.

JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA, OFICIAL SUBSTITUTO DO SERVIÇO REGISTRAL PRIVATIVO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DESTA COMARCA DE SÃO LOURENÇO, ESTADO DE MINAS GERAIS, NA FORMA DA LEI, ETC...
EDITAL DE LOTEAMENTO – Pelo presente Edital, torno público em cumprimento ao
Artigo 19 da Lei 6.766/79, que a PEMI CONSTRUTORA LTDA., sociedade empresária
de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.348.247/0001-36, com sede na Praça Tenente Francisco Souza Lima, nº 22, centro, Lavras/MG, com a 6ª Alteração Contratual devidamente registrada e arquivada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINA GERAIS sob o nº 3893741, em data de 29/02/2008, neste ato, devidamente representada por seu sócio administrador PERICLES PEREIRA, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portado da Identidade nº M-634.730 SSP/MG, inscrito no CPF nº
038.753.186-68, residente na Alameda das Hortências, 83, Jardim das Palmeiras, Lavras/MG, depositou nesta Serventia toda documentação para registro do Loteamento “CONDOMÍNIO JARDIM EUROPA”, situado no Sítio Bela Vista, Bairro Monte Verde,
nesta cidade, sendo que o mesmo foi aprovado em 25.06.2012, pela Prefeitura Municipal desta cidade. O Imóvel objeto do mesmo, encontra-se devidamente registrado na matrícula 25.447 do Livro 02, de Registro Geral. O Loteamento será composto de 110 lotes, numa área total de 71.175,04m², assim discriminada: Equipamento
comunitários (Clube) – 3.853,40m²; Equipamento comunitário (Praça) – 2.184,51m²;
Equipamentos Urbanos (Servidão) – 1.207,69m²; Área verde (de proteção) – 4.998,50m²;
Sistema Viário – 14.108,40m²; Áreas privativas (lotes) 110 unidades – 44.822,54m²;
sendo todos os lotes distribuídos em quadras. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias
a contar da terceira e última publicação do presente, em Órgão da Imprensa local,
de acordo com o art. 19 da Lei acima, sem que haja impugnação será feito o registro. Dado e passado nesta cidade e Comarca de São Lourenço/MG, aos 02 de janeiro de 2013. O Oficial Substituto – Júlio César Círio Nogueira.

1º Aditamento do Contrato Nº.SAAE/SLO-013/2012. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Adriana de Fátima Pinto Pereira. Modalidade: Credenciamento nº. 001/2011. Objeto:
reajuste de preços. Valor: de R$ 0,80 (oitenta centavos de Real) para R$ 0,85 (oitenta e cinco centavos de Real) por guia arrecadada, e prorrogação do prazo de vigência. Vigência: de 01/01/2013
a 31/12/2013. Data da assinatura: 31/12/2013. Deusdete dos Santos. Diretor Presidente.
1º Aditamento do Contrato Nº.SAAE/SLO-020/2012. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Itaú Unibanco S.A. Modalidade: Credenciamento nº. 001/2011. Objeto: reajuste de
preços. Valor: de R$ 0,80 (oitenta centavos de Real) para R$ 0,85 (oitenta e cinco centavos de
Real) por guia arrecadada, e prorrogação do prazo de vigência. Vigência: de 01/01/2013 a
31/12/2013. Data da assinatura: 31/12/2013. Deusdete dos Santos. Diretor Presidente.
1º Aditamento do Contrato Nº.SAAE/SLO-021/2012. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Casa Ferreira Ltda. Modalidade: Credenciamento nº. 001/2011. Objeto: reajuste de
preços. Valor: de R$ 0,80 (oitenta centavos de Real) para R$ 0,85 (oitenta e cinco centavos de
Real) por guia arrecadada, e prorrogação do prazo de vigência. Vigência: de 01/01/2013 a
31/12/2013. Data da assinatura: 31/12/2013. Deusdete dos Santos. Diretor Presidente.
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