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Obras da passarela na ponte
do Ramon foram retomadas

As obras para a fixação da passarela metálica para pedestres na ponte da Via Ramon foram retomadas
na manhã desta terça- feira (08/10). Para a execução do serviço, foi necessário interditar a ponte para o
trânsito de veículos em geral, das 07:00 hs às 18:00hs. A instalação da passarela já é uma reivindicação
antiga dos moradores que precisam atravessar a ponte todos os dias meio aos carros e caminhões. (pág 09)

Passarela

Diversão

Sacode a Praça
em Caxambu

Acontecerá no dia 19/10 (sábado) o “SACODE A PRAÇA”, na
Praça 16 de Setembro, em Caxambu. O evento é uma parceria entre Prefeitura Municipal de Caxambu, EPTV, SEMEL Caxambu e o SESI/FIEMG. O projeto oferece à comunidade atividades de lazer, saúde e orientação social... (pág 07)

Rotary Clube
promove passeio
no Trem das Águas
O Rotary Clube de São Lourenço proporcionou um emocionante passeio no Trem das Águas
para diversas entidades e escolas do município. Alunos da APAE,
hóspedes do Asilo São Vicente de
Paula, alunos da Creche Maria
Goretti... (pág 08)

Karateca Byara Ramos
Escolinhas do Flamengo
no Sul de Minas visitam a fatura mais títulos e
Gávea no Rio de Janeiro (pág 08) medalhas (pág 03)

Homenagem às
policiais femininas
Aconteceu na quinta-feira
(03/10), às 09:00 horas, no Auditório da Unimed Circuito das Águas
de São Lourenço, uma solenidade de homenagem às policias femininas do 57º Batalhão... (pág 11)

2

www.saolourencojornal.com.br

opinião

EDITORIAL
Sem que tenham enterrado a “velha política”, como
dizem pretender, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), e sobretudo a ex-senadora Marina Silva conseguiram ao menos
criar um fato novo - e inesperado - para a disputa presidencial de 2014.
Como reconheceram, por
exemplo, o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
e o senador mineiro Aécio
Neves (PSDB), a aliança Marina-Campos, anunciada no
sábado, nasceu sob o signo da surpresa. Talvez por
essa razão, tem provocado
mais dúvidas que certezas
e transformou-se no principal assunto político dos
últimos dias.
Não é pouca coisa. Marina parecia caminhar para
uma escolha ingrata entre
sair da cena eleitoral e acomodar-se em uma legenda
de aluguel, enquanto Campos não mostrava sinais de
vigor nas pesquisas de intenção de voto.
Juntos, conseguiram incomodar PT e PSDB, que agora se dedicam a realizar uma
espécie de auditoria com todos os seus aliados.
Em São Paulo, a esperada
adesão do PSB de Campos à
campanha de reeleição do
governador Geraldo Alckmin

DOMINGO, 13 DE OUTUBRO DE 2013

Signo da surpresa

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

“Mãe, olha o mundo!”

(a todas as crianças, escrito em outubro de 2004)

(PSDB) pode não se concretizar. Entraram no mesmo
compasso de espera acordos
semelhantes encaminhados
pelos dois partidos em outros dez Estados. Quanto ao
PT, deve perder o apoio dos
socialistas na Bahia.
A incerteza em relação a
mudanças nas peças eleitorais não é exclusiva de petistas e tucanos. O próprio
PSB foi pego de surpresa.
“Vamos afinar a viola. Evidente que teremos ajustes.
(...) Revisão não significa que
vai mudar”, diz o deputado
Beto Albuquerque (PSB-RS),
líder da sigla na Câmara.
Entre os ditos sonháticos

envolvidos na fracassada
criação da Rede Sustentabilidade, o impacto do inesperado tem outro gosto. Em
mensagens trocadas no final de semana, alguns disseram estar “constrangidos”
e “desolados” com o gesto
de Marina.
Não sem razão. Da política internacional ao Código Florestal, passando pelo porto de Suape (PE) e pelas doações eleitorais, são
muitos os pontos de divergência entre Marina e o PSB
de Campos.
Os dois ainda precisarão
entrar em um acordo quanto a eventuais alianças des-

tinadas a ampliar o tempo
de propaganda na TV. Segundo projeções atuais, o PSB
teria menos de 2 minutos a
cada bloco de 25 minutos. É
muito pouco. Dilma Rousseff (PT) terá cerca de 12 minutos, e Aécio Neves, 4.
Com exposição tão pequena, Eduardo Campos, desconhecido no plano nacional,
dificilmente conseguirá crescer. Marina Silva, com sabido capital eleitoral, está em
patamar bem mais elevado.
Embora muito se diga que o
presidente do PSB será candidato, ele mesmo sabe que
a principal surpresa pode ainda estar por vir.

VERA GANNAM

ESPAÇO LIVRE

Maria Nossa Mãe

Realmente causou-me impacto
quando, há dias atrás, assistindo
a um desenho dos “Superamigos”
com o meu filho, ao ver a figura
de um globo terrestre, ele virou-se para mim, dizendo: “_ Mãe,
olha o mundo!”
Hoje, ainda que talvez ele não
tenha maturidade suficiente para
entender (digo talvez porque há momentos em que duvido do fato de
que o adulto sabe mais que a criança), atrevo-me a fazer algumas considerações acerca desta exclamação
do Lucas, uma exclamação típica de
um ser aberto à vida, como são todos os da sua idade...
_ Meu filho, olhei o mundo, mas
não com os seus olhos...Enxerguei
o mundo e percebi a necessidade
de enxergá-lo como você: de uma
maneira simples e pura, como algo que não está pronto, mas que
precisa ser lapidado por cada um
de nós, a fim de que também se torne melhor. Quando olhei o mundo,
comecei a pensar no que ele tem
se tornado: uma devastação da essência humana, uma extinção do
amor! Olhei o mundo e vislumbrei
um espaço que tinha tudo para ser
perfeito, mas que, infelizmente, não
é... um lugar onde existe uma natureza rica, mas onde a ganância
ganha cada vez mais espaço diante
daquilo que gratuitamente recebemos de Deus para que também fosse usado como Dom, não como mero objeto de consumo. Olhei o mundo e imaginei que hoje as pessoas
correm ao invés de contemplar os
dias, lutam pelo material e se esquecem de batalhar por um aperfeiçoamento interno, usam-se para satisfazer seus prazeres ao invés
de amarem-se mutuamente, fogem

da verdade e da luz enquanto se
entregam a todo tipo de droga...
_ Meu filho amado, olhei o mundo e, num primeiro instante, desejei imensamente que você não
crescesse para não deturpar a sua
visão do mundo e cheguei a conclusão de que esta não seria a solução ideal.
Então, passei a imaginar um mundo semelhante ao seu, não um retrocesso, mas um progresso futuro
diante da influência positiva das novas gerações. Então passei a desejar que você cresça, sim, e cada vez
mais, em idade e em graça diante
dos homens e principalmente diante de Deus, para que, através de sua
vida, você e todos os seus amiguinhos que hoje podem parecer tão
“inofensivos” sejam muito mais corajosos e nobres do que nós todos
fomos até hoje e que consigam “sacudir o mundo”, virá-lo ao avesso
(ou de cambalhota, que você tanto adora virar), para que o universo caminhe numa direção mais justa e mais digna! O mundo está aí
para ser explorado. Se realmente
nos fosse possível “congelar” as
crianças para que não sofressem
com as armadilhas da vida, jamais
teríamos chance de experimentar
dias melhores.
Lucas, com um ano e sete meses
você se dirige a mim com seus olhinhos brilhantes e diz, cheio de esperança: Mãe, olha o mundo!
E hoje eu lhe digo, meu amor, para que você nunca mais se esqueça: _ Vá em frente, porque o mundo é seu! Desvende-o e ajude a transformá-lo naquilo que realmente ele
deve ser!
Obrigada por existir e me ensinar algo novo a cada dia!

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Vacinação garante queda Mensagem de Nossa Senhora Assumir a vocação
Queridos Filhos:
ou com Nossa Senhora. Abrir- do matrimônio
da mortalidade infantil
Com alegria no coração, -lhes o coração, conversar
O Brasil tem um dos melhores programas de imunização
do mundo. Atualmente, 96%
das vacinas oferecidas no Sistema Único de Saúde (SUS)
são produzidas em território
brasileiro ou estão em processo de transferência de tecnologia. Esse foco na prevenção
foi um dos principais motivos
para a redução da mortalidade infantil no país.
Em crianças menores de
cinco anos, a vacinação foi
responsável pela acentuada
queda nos casos e incidências das doenças imunopreveníveis, como as meningites por meningococo, difteria, tétano neonatal, entre
outras. Além disso, em 1989,
o país erradicou a poliomielite e eliminou a circulação
autóctone (dentro do território brasileiro) do vírus do
sarampo, em 2000, e da rubéola, em 2009. Atualmente, só há casos registrados
de pacientes infectados fora do país.
Em seu calendário básico
infantil, o SUS oferece 12 vacinas que previnem mais de
20 doenças – BCG, hepatite

B, penta, inativada poliomielite (VIP), oral poliomielite
(VOP), rotavírus, pneumocócica 10 valente, meningocócica C conjugada, febre amarela, tríplice viral (sarampo,
rubéola e caxumba), tetra viral (sarampo, rubéola, caxumba e varicela) e DTP (difteria, tétano e coqueluche).
Por meio do Brasil Carinhoso, o Ministério da Saúde expandiu também a distribuição de doses de vitamina A
para crianças entre seis meses e cinco anos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS)
e em campanhas de vacinação. E amplia ainda a oferta
de sulfato ferroso na Rede
de Atenção Básica de Saúde
O índice de mortalidade de
crianças caiu 77% no Brasil
em 22 anos. Segundo um relatório do Fundo das Nações
Unidas para a Infância (Unicef), a taxa passou de 62 mortes a cada mil nascidos vivos
para 14 óbitos por mil nascidos vivos. A queda mais
acentuada ocorreu nos últimos anos. De 2002 a 2012,
o país reduziu em 40% a taxa de mortalidade infantil.

Eu os amo e a todos convido a se aproximarem do
meu coração Assim, posso
aproximá-los, ainda mais,
de meu Filho, Jesus, que dará a vocês sua Paz e seu
Amor, que são o alimento
para cada um. Abram-se, filhinhos, à oração, abram-se ao meu amor! Sou sua
mãe e não posso deixá-los
sozinhos, desnorteados e
em pecado. Vocês, filhinhos,
são chamados a serem meus
filhos, meus filhos muito
amados. Poderei Eu, assim,
apresentá-los todos a Jesus. Obrigada, por terem
correspondido ao meu apelo. 25-06-2013
MENSAGEM DE
REFLEXÃO
Abram-se à oração, abram-se ao meu amor!
Abrir-se à oração significa colocar-se em postura
de quem tem o desejo de
rezar bem. Alguém, que deseja sinceramente colocar-se em intimidade com Deus

com eles, apresentando tudo o que desejaria contar
ao mais querido dos amigos: suas mágoas, seus problemas, sua dor, suas alegrias, suas preocupações,
suas esperanças, seus medos, suas faltas e pecados...
Nossa Senhora deseja ardentemente que abramos
nosso coração ao seu Amor.
Quem ama, acolhe. Com
que carinho, com que ternura, com que abraço apertado, a Mãe de Jesus espera seus filhinhos queridos,
como costumeiramente Ela
se dirige a nós, em suas
mensagens. A Santíssima
Virgem vai mais além, quando afirma: Sou sua mãe e
não posso deixa-los sozinhos, desnorteados e em
pecado. Na verdade, Nossa Senhora visa, em primeiro lugar, a salvação eterna
de seus filhos, pois, foi encarregada por Deus para zelar por todos os que buscam nela sua guarda e proteção. Fonte: Informativo
RAINHA DA PAZ

VENDE-SE

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

Para nossa salvação e para
a salvação daqueles que amamos, precisamos assumir a
vontade de Deus e, muitas vezes, transformar o nosso “sim”
em um sacrifício ao Senhor.
Toda vocação é um sacrifício
a Deus e deve ser encarada
com essa responsabilidade.
Quantos homens casados
precisam assumir sua vocação de esposo e pai! Muitos
vivem uma situação de leviandade, de irresponsabilidade... Muitos são os quem
não fazem de seu casamento uma vocação.
O sacramento do matrimônio é uma vocação! Ser es-

poso é uma vocação! Por isso, você que é casado, não
seja mais inconsequente com
seu chamado. Pela sua salvação, pela salvação da sua
esposa, dos seus filhos, e de
toda sua família, mergulhe
fundo nesta correnteza, que
é a vontade de Deus.
Você não pode ser irresponsável como pai, como marido, porque foi o próprio
Deus que lhe confiou essa
missão. Diante de Deus, você é responsável pelos seus
filhos, principalmente, pela
filha que Ele escolheu para
ser sua esposa. Por isso, leve a sério sua vocação.
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ENTREVISTA Luizinho da Oração

Organizador da Caravana da Fé

um papo e por volta de 5: 30
nos posicionamos para assistir a missa das 06:00 hs da
manhã que é transmitida pela Rede Globo/ Globo News
para mais de 46 países, celebrada pelo Bispo, depois
assistimos a missa das 09:00
hs de Cura e Libertação, toda ela celebrada pelo Padre
Marcelo Rossi.

Fale- nos um pouco
sobre a Caravana da Fé.
A Caravana da Fé tem sido para todos nós uma benção, nós nos reunimos para
ir assistir ao vivo a missa celebrada pelo Padre Marcelo
Rossi no Santuário Mãe de
Deus em São Paulo, no bairro de Interlagos e depois visitamos a Basílica de aparecida do Norte.
Quantas visitas são
feitas por ano ao santuário
Mãe de Deus?
Uma média de 6 a 8 vezes,
e todas às vezes, no mínimo
cerca de três a quatro pessoas que nunca foram, vão pela
primeiravezrealizarseusonho.
Qual é a programação seguida pela caravana?
Vocês assistem duas missas?
Sim. Saímos de São Lourenço, sempre por volta das
20:00 hs de sábado, então
chegamos por volta de 01:30,
no máximo 02:00 da madrugada. Assim que chegamos
lá fazemos um lanche, nos
confraternizamos, batemos

Quando vocês voltam? Vocês também param
em Aparecida do Norte?
Olha, são 24 horas de evangelização, estaremos de volta no domingo sempre às
20:00 hs, por isso chamamos
de 24 horas de evangelização. Veja bem, nós paramos
também na Basílica em Aparecida do Norte sim, tem pessoas que falam: “Puxa vida,
vou realizar dois sonhos em
um só dia”. Acontece que
muita gente que viaja com
a gente não visita a Basílica
de Aparecida há mais de 8,
10 anos, nós então aproveitamos para fazer a visita e
participar da consagração
que acontece às 15:00 hs, ficamos bem pertinho do Altar. Essa passagem por Aparecida já é tradicional.
Como começou a sua
Caravana da Fé em São Lourenço?
Foi um pedido que eu tive
na Canção Nova em uma conversa com o Padre Jonas e
meu querido amigo Padre
Léo que me falavam muito
do Padre Marcelo Rossi e eu
já tinha ouvido alguma coi-

sa no rádio, minha falecida
irmã Luíza falava do Padre
Marcelo e me dizia: “você
tem que ouvir o Padre Marcelo, ele é um Padre bacana, pra frente, que canta, dança pula”. Foi então que eu fiquei motivado e comecei a
fazer a caravana, deu tão certo que continua até hoje. Aqui
na cidade existem inúmeras
pessoas que já foram comigo, chegaram perto do Padre Marcelo, se emocionaram, na verdade são centenas de pessoas. Então é uma
benção muito grande poder,
através da caravana, proporcionar estes momentos fantásticos aos fiéis da nossacomunidade. Eu agradeço a
Deus por esta oportunidade
que me dá.
Qualquer pessoa pode participar da caravana?
Sim, qualquer pessoa que
tiver a oportunidade e a vontade pode participar com a
gente, é só nos procurar na
Capela Santa Rita, na Via Ramon, estamos lá todas as
quartas- feiras, vai ser um
grande prazer receber a todos que nos procurarem.
O que pode ser levado na viagem para ser abençoado?
Muitas pessoas levam fotografias, fotos no celular, remédios, peças de roupa, alianças, carteiras de trabalho e
vários outros.
Mudando de assunto, como está o Grupo de Ora-

ção Santa Rita de Cássia?
Olha, estamos completando neste ano, graças à Deus,
15 anos do Grupo de Oração
naquele local abençoado que
é a Igreja de santa Rita de Cássia no Ramon. Aproveito para agradecer muito o nosso
padrinho do grupo de oração
e devoção, Frei Luiz Flávio.
Agradeço muito também a
comunidade local, Sr. Joaquim,
o Geraldinho, Márcia, Chocolate e muitos outros.
Quando acontece a
oração de Cura e Libertação
que você faz?
Acontece toda quarta- feira do mês, das 19:30 às 21:00
hs, é uma benção e já acontece por nove anos.
Considerações finais:
Agradeço a Deus primeiramente por esta oportunidade, agradeço a família Dutra pelo espaço, e desejo que
o próprio Deus todo poderoso possa usar deste veículo de comunicação para abençoar os leitores através desta leitura, que a Santa Rita
de Cássia proteja a todos nós,
peço também para São Braz
abençoar a garganta de cada um de vocês que são comunicadores, para finalizar,
as palavras do Padre Marcelo Rossi para toda a população de São Lourenço, ele me
disse para trazer o seguinte
recado: “A sua cidade é uma
cidade abençoada, leva essa benção para lá em meu
nome”, disse ele, então, Deus
nos ilumine e abençoe.

Karateca Byara Ramos fatura
mais títulos e medalhas

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

EXPEDIENTE

A karateca Byara Ramos
de Souza Pereira se destaca no karatê, desta vez foi
na 4ª ETAPA DO CAMPEONATO MINEIRO DE KARATÊ
INTERESTILOS que aconteceu no dia 6 de outubro de
2013, na cidade de Alfenas,
com a participação de vários atletas de diversas cidades, os quais disputaram
as modalidades KATA e em
seguida KUMITE. O campeonato foi realizado no Centro Esportivo da UNIFENAS.
Na categoria infanto- juvenil das faixas verde a preta, o destaque foi para a karateca Byara, faixa roxa, 13
anos, que reside na cidade
de são Lourenço juntamente com seus pais Vanderlei
e Leonice. A atleta é capaz
e concentrada, tem muita
vontade de vencer e conquis-

tou medalha de prata na modalidade KATA e medalha de
Ouro na modalidade KUMITE, sagrando- se campeã na
sua categoria.
A Atleta está pontuando
no ranking e se encontra em
1º lugar na modalidade KUMITE, sendo uma colecionadora de títulos, campeã mineira por duas vezes, campeã Sul Americana e 3º lugar no Brasileiro, 3º lugar no
Panamericano e no Mundial.
Byara é muito aplicada e
se dedicada muito em tudo
que faz. A atleta está em busca de um patrocínio. Se algum empresário puder dar
um incentivo a mais para a
atleta patrocinando-a, o telefone para contato (35) 88139345 ou (35) 9124-4307. Falar com seus pais Leonice e
Vanderlei.
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Pe. Alex José Adão
Paróquia
em Ação
alexajoseadao@hotmail.com

Carta às crianças

Queridas crianças,
Neste dia das crianças,
quero aumentar minhas
orações por vocês. Talvez vocês não saibam,
mas o mundo que vocês
encontraram aqui, quando chegaram, está bem
melhor para as crianças
do que antigamente. Há
alguns anos as crianças
não tinham tanta facilidade para se comunicar
através de celular e internet como vocês. Antes as crianças não tinham televisão, filmes e
jogos, como vocês. Também era muito difícil ir
às escolas. Antes as crianças não tinham seus direitos defendidos por leis
como na Declaração dos
Direitos das Crianças e
no Estatuto da Criança
e do Adolescente, o ECA.
Como toda criança curiosa, você pode estar perguntando: Se tudo está
melhor, então por que
rezar pelas crianças? É
porque muita coisa ainda precisa ser feita; veja alguns exemplos a partir de noticias que vi:
No Brasil quase 100
mil plásticas são feitas
em crianças e adolescentes por ano. Isso mostra que a tecnologia e a

televisão são boas, mas
com elas vieram também pessoas interessadas em fazer das crianças meros consumidores, egoístas que só pensam em sua própria aparência e em seus próprios prazeres.
Nesta semana, a pobre
menina Geovana, de seis
anos, morreu afogada,
dentro duma van, ao voltar da escola, em Brasília. Se as escolas estão
mais acessíveis para alguns, para outros ainda
faltam qualidade dentro
e fora das mesmas.
Em Fortaleza, três meninas, uma de 11 anos,
esfaquearam uma médica, para comprar drogas. E muitas pessoas,
ao invés de pensar em
ajudar essas crianças a
saírem deste desespero, ainda tentam defender a redução da maioridade penal, contra o
ECA, que eu falei acima.
Hoje ainda existem 168
milhões de crianças que
trabalham no mundo. O
trabalho infantil é uma
mancha feia na vida de
um mundo que ainda
precisa muito de melhorias. E de muita oração...
FELIZDIADASCRIANÇAS!!!

Destaque

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

Sindicato de Hotéis, Restaurantes,
Bares e Similares de São Lourenço
CNPJ 24.826.950/0001-38 - Edital de Convocação - Eleição
O Presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de São Lourenço, convoca todos os seus associados e representados para se fazerem presentes à Assembleia Ordinária para a eleição e posse da Diretoria, Conselho Fiscal e os Delegados
Representantes, titulares e suplentes, junto à Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA), a ser realizada no dia 28
de outubro de 2013, às 15h00min em primeira convocação, com
a maioria legal de representantes, na sede social, à Rua Dr. Olavo
Gomes Pinto, 61 sala 206 – Centro, Ed. Gorgulho, São Lourenço/
MG. O presente Edital de Convocação será afixado na sede do Sindicato e cópia do mesmo será remetida aos associados.
São Lourenço, 10 de outubro de 2013.
Marco Aurélio Bastos Lage - Presidente

Circulação: São Lourenço e Região Sul de Minas: Lambari, Jesuânia, Olimpio Noronha, Carmo de Minas, Dom
Viçoso, Cristina, Soledade de Minas, Conceição do Rio Verde, Caxambu, Cambuquira, Baependi, Pouso Alto,
Itamonte, Itanhandu, Passa Quatro.
Redação e Administração: Rua Alzira Candal, 100 - São Lourenço/MG - CEP 37470-000
Telefax: (35) 3332-8484 - E-mail: escritorio@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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Câmara Municipal de São Lourenço
Proposições da 31ª Reunião Ordinária de 2013

Ver. Agilsander Rodrigues da Silva

Moção de Pesar
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente,
com base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª
que seja enviada uma Moção de Pesar aos familiares da Sr.ª Roberta Júlia da Silva, pelo seu falecimento ocorrido no dia 04 de
outubro p.p..
Indicação 398/2013
Agilsander Rodrigues da Silva, Vereador do PSL, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Departamento Municipal de Trânsito (SLTRANS) que faça a colocação de um redutor de velocidade na Rua José Cândido da Silva Júnior - Bairro
Porta do Céu, tendo em vista que os veículos trafegam em alta
velocidade neste local, colocando em risco a vida das pessoas.
Requerimento 135/2013
Considerando o Requerimento n.º 62, datado de 13 de maio
de 2013, deste Vereador, solicitando que a Secretaria Municipal de Educação enviasse a esta Casa Legislativa informações referentes a quando será incorporado ao salário dos professores
da rede municipal o valor referente a 1/3 (um terço) das atividades extraclasse e quando será incorporado ao salário dos professores da rede municipal o valor referente ao custo-aluno do
FUNDEB, de acordo com o julgado do Supremo Tribunal Federal de 06/04/2011 sobre a Lei Federal n.º 11.738/2008; Considerando a resposta do Sr. Prefeito Municipal, datada de 20 de
maio de 2013, sob o n.º 512/2013, que seria contratado um consultor para que essas decisões fossem tomadas dentro da legalidade, sem o prejuízo de ambas as partes, quais sejam: município e servidor; 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 informações sobre o andamento do ora questionado.
Projeto de Lei nº 2626/13
Declara de Utilidade Pública a Associação da Pessoa com Deficiência de São Lourenço e região.
Ver. Antônio Carlos Canaverde Sanches
Indicação 401/2013
Antônio 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 entrar em contato com a empresa Kallas para a colocação, urgente, de uma cobertura no ponto de ônibus
localizado próximo à esquina da Rua Presidente Kennedy com
a Rua Arthur Gurgulino de Souza, para proteger os usuários deste transporte coletivo das chuvas e do sol forte.
Indicação 402/2013
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 fazer a poda das árvores em frente ao Bar
do Índio, comércio este localizado na esquina da Rua Américo
Lobo com a Alameda “E” - Bairro Santa Mônica II. A pedido dos
moradores.
Requerimento 133/2013
Considerando a situação que se encontra o trânsito em nossa cidade, principalmente em função do grande fluxo na Avenida Damião Junqueira de Souza; 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 as seguintes informações no sentido da existência de estudos referentes a projetos e orçamentos, para que se
possa iniciar a ligação da Rua Santo Elói à Sonda.
Requerimento 138/2013
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 Departamento Municipal de Trânsito (SLTRANS) que envie a esta Casa
Legislativa as seguintes informações: Quantas pessoas foram
autuadas por agentes de trânsito na Rua Cel. José Justino por
estacionarem no ponto de caminhões, no dia 05 de outubro
do corrente ano, das 11 às 12h30min. Enviar cópia das referidas notificações.
Ver. Evaldo José Ambrósio
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 Ilm.º Sr. Paulo César Camilo Ferraz - Diretor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais pela excelente organização da formatura dos alunos dos Cursos Técnicos de: Contabilidade, Administração e Segurança do Trabalho realizada em
1º de outubro do corrente ano.
Indicação 399/2013
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, INDI-

CANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que realize a captação de água pluvial (bueiro) na Rua João
Pedro da Rocha - Bairro Vila Carneiro, esquina com a Av. Dr. Getúlio Vargas, devido à aproximação das chuvas. Este Vereador
gostaria de ressaltar que, nos últimos dias, as águas “brotaram”
ou invadiram as residências localizadas no início da referida rua,
infiltrando por baixo dos meios-fios, causando grande transtorno aos moradores, sendo que ainda nem começou o período de
chuvas. Portanto, este Vereador solicita que sejam tomadas providências urgentes, visto que os moradores dessa citada rua estão querendo interditá-la, caso não seja solucionado o problema ora relatado.
Indicação 400/2013
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 para que proceda a reparação no calçamento, urgente, na
esquina com a Rua Orlando B. de Almeida, onde se encontram
dois grandes buracos, dificultando o tráfego e podendo ocasionar sérios acidentes. A pedido dos moradores e comerciantes
do local.
Requerimento 128/2013
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 Departamento Municipal de
Trânsito (SLTRANS) que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações: Qual o motivo de as motos desse Departamento estarem atualmente paradas, tendo em vista que foi feito manutenção há menos de 60 (sessenta) dias? Enviar cópia das notas fiscais referentes à compra de peças para as referidas motos,
bem como cópia de suas respectivas garantias e orçamentos.

Requerimento 137/2013
Considerando que este Vereador recebeu denúncia a respeito, em maio do corrente ano, conforme Requerimento nº 68,
datado de 23 de maio de 2013, levando ao conhecimento do
Chefe do Executivo para que tomasse providências; e Considerando o Ofício n.º 670/2013, de 18 de junho de 2013, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, em resposta ao Requerimento n.º
68, no qual S. Ex.ª informou que seria instituída uma Comissão
de Tomadas de Contas Especial, em âmbito municipal; 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 sobre a área
disponibilizada na Rodoviária aos taxistas transformada ainda
hoje em residência particular: Enviar cópia do decreto que criou
a referida Comissão de Tomada de Contas Especiais. Informar o
nome dos membros da referida Comissão. Houve comunicação
ao morador ou taxista que ocupa o referido imóvel para que o
mesmo deixasse o imóvel ou comunicação de que estava sendo realizado um processo visando a escorreita apuração da ocupação desse imóvel?
3.1) Em caso afirmativo, enviar cópia da notificação enviada ao morador do referido imóvel quanto à apuração de possíveis irregularidades administrativas quanto ao uso ou cessão do referido imóvel. Após tomar conhecimento dos fatos, através do Requerimento n.º 68/2013, por que
até a presente data não foi tomada nenhuma medida com relação, por exemplo, de interdição do local e pedido de retirada
dos móveis pelo morador que se encontra no local? O Presidente do Sindicato dos Taxistas já foi notificado dos fatos, tendo em
vista se tratar de um membro da categoria?
5.1)
Em caso afirmativo, enviar cópia da notificação. 6) O Ministério Público já foi notificado do problema envolvendo uma possível irregularidade quanto à ocupação de um imóvel público, sem autorização prévia?
Ver. Fabrício Guedes dos Santos
Indicação 404/2013
Fabrício Guedes dos Santos, Vereador do PSB, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da
Prefeitura proceder a reforma no campo de areia localizado na
Rua Marcelo Prazeres - Bairro Canaã. Este Vereador gostaria de
ressaltar que este campo encontra-se desativado por falta de
manutenção. Desta forma, os moradores desta localidade ficam
sem essa área de lazer, prejudicando, em especial, crianças e jovens. E é nosso dever incentivar o esporte, tirando os adolescentes das drogas.
Ver. João Bosco de Carvalho
Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente,
com base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª
que seja enviada uma Moção de Parabéns à Academia Crisfitness, na pessoa de seu proprietário - Sr. Cristiano Luiz Soares pelo evento “Manhã Saudável” realizado no dia 28 de setembro p.p., das 9 às 12h, no lago do Bairro Solar dos Lagos. Neste
evento foram realizadas aulas de alongamento, Zumba Fitness,
Body Combat, Jump Fitness, com o objetivo nobre de motivar
moradores do bairro e região a praticarem atividade física e utilizarem o espaço que está sendo criado neste lago para essa finalidade. Além disso, houve também caminhada orientada por
um professor, monitorando a frequência cardíaca. Participaram
aproximadamente 100 (cem) pessoas, as quais passaram por
avaliações físicas, receberam dicas da nutricionista Katiane Coura e usufruíram da barraca de hidratação, com frutas e água à
vontade. Foram parceiros da “Manhã Saudável”: Luart Festas,
Flori Ambiente Inteiro, Quitanda Dois Irmãos, Ousadia Moda Ín-

tima, Raimax, Prefeitura Municipal, Nestlé Waters Brasil, Pousada das Alamedas, Drograria Unimed e Colégio Laser.
Requerimento 136/2013
João Bosco de Carvalho, Vereador do PMN, vem até V. Ex.ª,
embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa a seguinte informação:
Como é feita a concessão para os estacionamentos da Festa de
Agosto?
Ver. Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro
Requerimento 134/2013
Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro, Vereador do PSC,
vem até V. Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica
Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine à Secretaria
Municipal de Saúde enviar a esta Casa Legislativa as seguintes
informações referentes ao repasse mensal para o Pronto Socorro: Há quantos meses está em atraso esse repasse? Qual foi o
último repasse? Qual o total devido desde janeiro de 2009 até
a presente data? Enviar o valor repassado, mês a mês, desde
2009 até a presente data? Enviar o contrato firmado entre o Hospital e a Prefeitura.
Ver. Ricardo de Mattos
Indicação 396/2013
Ricardo de Mattos, Vereador do PMN, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de
V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura analisar e, se necessário, efetuar as devidas correções, o anteprojeto de lei que Dispõe sobre proteção e defesa do usuário
do serviço público no município de São Lourenço e dá outras
providências, em anexo e, posteriormente, enviá-lo a esta Casa
Legislativa como projeto de lei para futura aprovação.
Indicação 397/2013
Ricardo de Mattos, Vereador do PMN, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de
V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que solicite de seus deputados da base uma
verba de aproximadamente R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
para a construção e equipamentos do canil municipal, tendo em
vista que já existe o local (terreno) para a construção do mesmo. JUSTIFICATIVA: Muitos munícipes sãolourencianos estão
reclamando do grande número de cachorros soltos nas vias públicas do município e solicitam providências da administração
pública municipal, justificando que muitos estão doentes e adentram nas residências, além da sujeira que causam nas calçadas,
com fezes e esparramando sacos de lixo que estão aguardando
a coleta, como também causando acidentes de trânsito. Isto posto, este Vereador solicita a atenção do Executivo em relação ao
assunto, estudando a possibilidade da construção de um canil
municipal para retirar esses animais das ruas. OBS:.CANIL COM
CAPACIDADE DE ABRIGAR ENTRE CÃES E GATOS APROXIMADAMENTE 600 ANIMAIS.
Ver. Waldinei Alves Ferreira (Presidente)
Indicação 403/2013
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, retificando a sua
Indicação n.º 395/2013, datada de 30 de setembro de 2013,
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 dê continuidade, apoiando o Projeto de Castração, concedendo mais 100 (cem) cirurgias em animais. Este Vereador gostaria de ressaltar que o Projeto de Castração realizado pela Sociedade Protetora dos Animais, iniciado
em julho de 2013, finalizou em 11 de setembro do corrente ano,
sendo realizadas não somente cirurgias de castração, mas também casos clínicos de urgência, como cesarianas e piometras,
logrou grande êxito, com grande relevância social, visto que a
população alvo foi selecionada, buscando atender os animais
que vivem em áreas de risco como os encontrados no lixão, cemitério, gatos abandonados no Parque das Águas, animais abrigados na Sociedade Protetora dos Animais e aqueles doados filhotes com idade atual de 5 a 6 meses.

Requerimento 129/2013
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, vem até V. Ex.ª,
embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal que determine à Secretaria Municipal de Saúde que envie a esta Casa Legislativa a seguinte informação: Por
que os exames que são direcionados para o Laboratório Hermes
Pardini realizar, exames como: PSA - T4, T3, testes hormonais,
etc estão sendo marcados para março de 2014? JUSTIFICATIVA:
Este Vereador, para justificar o seu requerimento, gostaria de
ressaltar que a Câmara Municipal de São Lourenço tem devolvido dinheiro ao Poder Executivo para que o mesmo seja direcionado ao atendimento municipal de saúde. No entanto, parece que essa verba não tem sido destinada para este fim.
Requerimento 130/2013
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, vem até V. Ex.ª,
embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações: É pretensão do Poder Público a privatização ou concessão
pública do estacionamento em frente ao Parque das Águas? Em
caso afirmativo, informar o motivo dessa iniciativa.
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Prefeitura Municipal de Caxambu Alunos da Faculdade Victor Hugo
na Câmara Municipal
1) Processo de Licitação 120/2013 – Pregão Presencial 76/2013 – Objeto:
Registro de Preços para futura e eventual prestação de SERVIÇOS GRÁFICOS
para atender a Administração Municipal de Caxambu. Credenciamento: 25/10/2013
às 13h30. Sessão: 25/10/2013 às 13h45.

2) Processo de Licitação 121/2013 – Pregão Presencial 77/2013 – Objeto:
Aquisição de MATERIAL ESPORTIVO para atender a Secretaria de Esporte e Lazer do Município de Caxambu, conforme Convênio nº 30/2012 firmado com a
Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude. Credenciamento: 24/10/2013
às 15h30. Sessão: 24/10/2013 às 15h45.
3) Processo de Licitação 122/2013 – Pregão Presencial 78/2013 – Objeto:
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de REFEIÇÃO COMPLETA
para os atletas do Município de Caxambu participantes dos Campeonatos Estaduais. Credenciamento: 29/10/2013 às 13h30. Sessão: 29/10/2013 às 13h45.
4) Processo de Licitação 123/2013 – Pregão Presencial 79/2013 – Objeto:
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de REFEIÇÕES para atender as necessidades do Município de Caxambu. Credenciamento: 24/10/2013
às 13h30. Sessão: 24/10/2013 às 13h45. Horário de Brasília/DF.
Informações e edital na Prefeitura ou e-mail licitação@caxambu.mg.gov.br.
Caxambu, 11 de outubro de 2013. Edson Vander Cunha Resende – Pregoeiro

No dia 23 de setembro de
2013, um grupo de alunos
da Faculdade Victor Hugo,
acompanhados das professoras Cristiane Ferreira e Simone Gannam, compareceram à Câmara Municipal pa-

ra assistir à reunião do Legislativo e verificar de perto
a atuação dos vereadores.
A Referida atividade estimula a participação em questões políticas que envolvem
a realidade que cerca os alu-

nos e desperta a necessidade de envolvimento com a
comunidade local, na qual
estão inseridos.
Sem dúvida, uma experiência muito válida para todos!!!!
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Nossa Senhora Aparecida e o povo brasileiro
Por volta da segunda quinzena de outubro de 1717, a
Vila de Santo Antônio, hoje
Guaratinguetá, foi visitada
pelo governador das províncias de São Paulo e Minas Gerais, o conde Assumar.
Os pescadores Domingos
Garcia, Felipe Pedroso e João
Alves foram forçados a lançar as redes em águas escassas de peixes e a trazê-los
para saciar aqueles nobres.
No rio Paraíba do Sul foram
descendo e lançando as redes até no porto Itaguaçu onde tiveram grande surpresa:
entrelaçado nas malhas da
rede, o corpo de uma imagem da Imaculada Conceição
coberto de barro. Jogando a
rede mais a frente e puxando-a, veio a cabeça da mesma imagem. E João Alves, tão
logo, tratou de agasalhou a
imagem na sua camisa banhada de suor. Depois da pesca
da imagem, as redes vieram
repletas de peixes.
Contemplando a imagem
o povo se viu nela. Pois, ela
trazia traços idênticos aos do
povo sofrido: nas “pitucas”
na nuca os penteados próprio das escravas negras daquele tempo; no cabelo que
ladeiam o rosto enfeitado
com flores de maracujá a beleza das índias; no diadema
na testa a realeza das princesas das tribos africanas que
foram trazidas e feitas escravas nas terras brasileiras; no
decote do peito viram os trajes das escravas que quase
nada tinham para vestir; no
grande saiote perceberam
que era igual os que eram
usados pelas escravas grávidas e, assim, concluíram que
tratava de uma imagem da
Virgem Maria grávida; a lua

Fé

sob os pés; e as mãos apontando para céu, para Deus,
sinal de oração. Perceberam
ainda que a imagem trazia
no rosto um sorriso sereno
sinal de esperança para o povo sofredor.
A imagem foi levada para
a casa de Felipe Pedroso onde era devotada pelos aldeões e pescadores. A cabeça
foi colada ao corpo com cera de abelha arapuá. Aí aconteceu o milagre das velas que
se acenderam sozinhas, antes que a senhora Silvana da
Rocha tocasse nelas. A imagem passou para Atanásio Pedroso que construiu um altar
de madeira para ela. Mas a
sua casa ficou pequena para
aquela imagem de poucos
centímetros e, por isso, construíram uma capela de pau-a-pique e coberta de sapé.
No ano 1745 começou a
construção da atual Basílica
Velha no local chamado Morro dos Coqueiros. Nessa capela aconteceram os milagres
da ferradura que marcou um
bloco de pedra na escada da
capela, da libertação do escravo Zacarias. A pedra com

Empresário fez doação de brinquedos
para o dia da criança no Hospital

Doação

a marca da ferradura e as correntes quebradas que prendiam o escravo fujão se encontram no Museu Nossa Senhora Aparecida na torre do
Santuário Nacional. Ainda sucedeu a cura da menina cega que, junto com sua mãe,
foi visitar a imagem.
Tanto D. Pedro I quanto D.
Pedro II visitaram o Santuário. A princesa Isabel durante o tratamento medicinal
feito nas águas de Caxambu
foi visitar a santa imagem,
na Igreja e rezou, assistiu Santa Missa e pediu a Nossa Senhora a graça de ser mãe,
assim como ela era. Após a
graça alcançada presenteou
Nossa Senhora com uma coroa de ouro e diamantes que
está na cabeça da imagem
até hoje (1884).
Os bispos definiram o dia
12 de outubro como data oficial de Nossa Senhora Aparecida em 1953 Em 08 de setembro de 1954, foi dada a
bênção da pedra fundamental para a construção do novo Santuário.
De 1955 a 1980 teve a construção bruta do Santuário

Novo. Em 1980, o Beato João
Paulo II, visitou o Santuário
Novo, confirmando Nossa Senhora Aparecida, Mãe e socorro do povo brasileiro. Sagrou o novo Santuário com a
dignidade titular de Basílica
Menor. Ainda nesse ano, o dia
12 de outubro foi decretado
feriado federal. Nessa mesma década, a imagem, estando ainda na Basílica Velha, sofreu um grave atentado, despedaçando-a. Somente a mãos
postas ficaram intactas. Os
pedaços foram levados à São
Paulo, onde a imagem foi restaurada, divinamente, por Maria Helena Chartuni que todos os anos vai ao Santuário
Nacional para fazer limpeza
e trocar o manto da imagem
que é confeccionado pelas
monjas do Carmelo Santa Teresinha de Aparecida.
No ano de 2007, o Papa
Bento XVI visitou o Santuário Nacional, rezou o terço
com os romeiros e presidiu
a missa de inauguração da V
Conferencia Latino Americana e caribenha (V CELAM)
que resultou no Documento de Aparecida.
Em 24 de julho de 2013 o
Papa Francisco celebrou Santa Missa no Santuário Nacional e fez pequena mudança
de cunho teológico no texto
da consagração oficial a Nossa Senhora Aparecida. E ainda confirmou sua presença
no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida no ano
de 2017, na celebração que
comemorativa dos 300 anos
da pesca da imagem no Rio
Paraíba do Sul.
José de Jesus Rodrigues
Profº de Filosofia e
Sociologia no CESEC

Agita São Lourenço
no Parque das Águas
Saúde

BETO BACHA

Giro Esportivo

Ciclismo
Os treinamentos
diários do amigo
“Lety” para as provas de Bike estão
colhendo frutos.
Nas montanhas históricas de Minas
(Ouro Preto e Mariana), pioneira no
Mundial de Estilo
Maratona, com 900
ciclistas na disputa, o Lety sagrou-se campeão do Iron Biker. Não satisfeito conseguiu também
o caneco de campeão do Big Bike na cidade paulista de Campos do Jordão e o vice-campeonato no X terra de Tiradentes-MG. A próxima competição será o Brasileiro de Maratona em Juiz de Fora no dia 24 de Novembro. E o Lety agradece o apoio do irmão Rubro Negro Guidu da Pague Central e
do Mauro da Academia que estão juntos nesta pedalada.

Pedala Bruna
Parabéns a garota Bruna
Fernanda da equipe de São
Lourenço do Futsal Feminino do técnico Ricardo Robô.
Campeã Mineira sub 15 e sub
17, campeã dos Jogos da Juventude de MG, campeã Brasileira e eleita a melhor jogadora da Taça Brasil Correios
no Maranhão. Mais sucesso
para a Bruna e todas as meninas do Futsal Feminino.

A volta do baú
Nesta foto no campo do
Esporte lotado, a presença nos gramados do Prefeito da época Dr Orestes,
do humorista do Programa do Gordo e do Planeta dos Homens sempre na
parceria com o Jô Soares
e também na Escolinha do
Professor Raimundo com
o personagem Atanagildo,
todos do “Plim Plim”, o
saudoso Milton Carneiro,
que faleceu no Rio de Janeiro aos 76 anos e também a figura sempre respeitadadentro e fora das quatro linhas o
técnico do Esporte João Turco.

Municipal em foco

A participação da comunidade na vida do Hospital se
faz presente de várias formas, todas elas de uma importância imensa. Doações
são sempre abençoadas, já
que contribuem para amenizar dificuldades, alegrar
momentos difíceis ou celebrar datas importantes.
Foi com este espírito humanitário que o empresário MÁRCIO SOUZA (empresa Somzão - equipamentos
automotivos) concedeu 100
bolas para a instituição, por
ocasião do Dia da Criança

(12 de outubro). “As bolas
serão doadas a pacientes internados na Pediatria e, também, a filhos de funcionários, em comemorações familiares que iremos promover”, destacou o coordenador de Comunicação/Ouvidoria, Marcos Querino, que
recebeu o donativo. Na foto: sr. José Augusto (pai de
Márcio), Rejane (esposa do
empresário, que é técnica
em enfermagem da UTI Neonatal) e Márcio, que foram
levar as bolas no último sábado (05/10), no Hospital.

Os participantes do Grupo
de Caminhadas do Projeto
Agita São Lourenço voltarão
a utilizar o Parque das Águas.
Às segundas e quartas-feiras,
das 7h15min às 8h15min, eles
poderão fazer suas atividades
no interior do parque.
Para participar, as pessoas deverão estar cadastradas
nas Unidades Básicas de Saúde e fazendo o controle da
pressão arterial, do diabetes
e de outras doenças crônicas. Os interessados que se

enquadrarem nesses critérios podem falar diretamente com a Fabiana Politano,
no início das atividades, na
Praça João Lage, às segundas e quartas-feiras, às 7h.
Alongamento – moradores
da Via Silvestre Ferraz e ruas adjacentes, que desejarem participar de atividades
físicas poderão receber orientações sobre alongamento.
As aulas acontecem na Igreja Santo Amaro e São José,
toda sexta-feira, às 10h.

Nestedomingo
nocampodoSantaHelena,nobairro São Lourenço,
mais duas partidas válidas pelo
grupo A do Campeonato Municipal de Futebol, o
Miramar enfrenta o Barreiro e logo após a equipe do Santa Helena pega o Santo Amaro.
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Sacode a Praça em Caxambu

Acontecerá no dia 19/10
(sábado) o “SACODE A PRAÇA”, na Praça 16 de Setembro, em Caxambu. O evento é uma parceria entre Prefeitura Municipal de Caxambu, EPTV, SEMEL Caxambu
e o SESI/FIEMG. O projeto
oferece à comunidade atividades de lazer, saúde e
orientação social, num processo de convivência inclusiva das famílias desenvol-

vendo a prática da cidadania, educação e qualidade
de vida.
Logo de manhã, às 08hs
acontecerá a largada do Circuito Sul Mineiro de Corrida
de Rua/SESI. A prova de cinco quilômetros promete mobilizar toda a comunidade de
Caxambu. Além disso, os primeiros colocados masculino
e feminino receberão o apoio
da FIEMG e da EPTV.

A equipe da Secretaria Municipal de Esportes de Caxambu convida a todos da
cidade e municípios vizinhos
para participar do SACODE
A PRAÇA. As atividades começam às 8 horas da manhã, com a largada do Circuito Sul Mineiro de Corrida de Rua SESI, e em seguida as atividades continuarão com o evento. Se divirta com a sua família!

Alunos do Colégio Objetivo visitaram
setores do Hospital São Lourenço
Visita

7

Duo Assad inicia turnê
em São Lourenço

O Duo Assad, considerado o melhor Duo de violões
do mundo, é formado pelos irmãos Assad. Atualmente eles residem nos Estados
Unidos e na Bélgica e se
apresentam ao redor do
mundo em recital, com orquestra e ao lado de gran-

des nomes internacionais
como Yo Yo Ma ou Paquito
D´Rivera.
Como estão a um ano de
completar 50 anos de carreira, o Duo Assad vai percorrer seis cidades brasileiras em turnê patrocinada
pela Petrobrás. E a cidade

escolhida para iniciar essa
turnê foi São Lourenço.
Eles se apresentam no Auditório da Sociedade Brasileira de Eubiose no dia 26
de Outubro, a entrada é franca. Para mais informações
o telefone de contato é (35)
3332-4490.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto
São Lourenço/MG
2º Aditamento ao Contrato nº 001/12. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Amilton José Damázio. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 06
(seis) meses. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura:
11/10/2013.
2º Aditamento ao Contrato nº 002/12. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Joel Cristiano de Brito. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 06
(seis) meses. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura:
11/10/2013.

Na Semana da Criança,
nada melhor do que registrar uma visita marcada
por muita alegria e descontração: sempre interagindo com a comunidade,

55

o Hospital São Lourenço
recebeu, no dia 27 de setembro, os alunos do 5º
período (ensino fundamental) do Colégio Objetivo,
acompanhados da profes-

sora Hanna Letícia de Carvalho. Eles conheceram o
Laboratório, o Raio-X e a
Agência Transfusional (setor que realiza exames em
bolsas de sangue).
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Rotary Clube promove passeio no Escolinhas do Flamengo no Sul de
Minas visitam a Gávea no Rio de Janeiro
Trem das Águas para entidades
Esporte
Passeio

O Rotary Clube de São
Lourenço proporcionou um
emocionante passeio no
Trem das Águas para diversas entidades e escolas do
município. Alunos da APAE,
hóspedes do Asilo São Vicente de Paula, alunos da
Creche Maria Goretti, Alunos da Escola Estadual An-

tônio Magalhães Alves, Alunos do Colégio Imaculado
Coração de Maria e outros
convidados desfrutaram de
um passeio cheio de surpresas e emoções.
Na Estação Ferroviária de
Soledade de Minas os visitantes foram recepcionados
pelo prefeito da cidade e lo-

go em seguida se dirigiram
para a quadra poliesportiva
onde foi servido um delicioso lanche para todos.
A viagem de volta foi marcada por lindas paisagens que
encantaram os passageiros
a cada curva. O passeio foi
uma iniciativa do Rotary Clube de São Lourenço.

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 CELSO MATIAS PAIVA, brasileiro, separado
judicialmente, comerciante, portador da Identidade nº. M-5.225.214 SSP/MG,
inscrito no CPF nº. 881.094.028-87, residente e domiciliado na Rua Alexandre
Pinto, nº. 22, Centro, Soledade de Minas/MG, depositou nesta Serventia toda
documentação para registro do Loteamento denominado “NOVO HORIZONTE”,
situado no perímetro urbano, em Soledade de Minas/MG, sendo que o mesmo
foi aprovado em 09.05.2013, pela Prefeitura Municipal de Soledade de Minas/
MG. O Imóvel objeto do mesmo, encontra devidamente registrado na matrícula 26.289 do Livro 02, de Registro Geral. O Loteamento será composto de 36 lotes, numa área total de 10.921,55m², assim discriminada: Área Institucional –
1.114,95m²; Área das Ruas – 2.344,41m²; Faixa Sanitária – 180,24m²; e, Área de
Lotes – 36 Lotes – 7.281,95m²; sendo todos os lotes distribuídos em 03(três)
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 outubro de 2013. O Oficial Substituto – Júlio César Círio Nogueira.

As Escolinhas Fla Caxambu, São Lourenço e Itamonte recentemente inauguradas no Sul de Minas, visitaram a Gávea no Rio de Janeiro no sábado (28/09).
Cerca de 120 alunos e seus
pais vivenciaram o acontecimento da Copa Fla Rio. Eles
conheceram todo o espaço

físico do clube mais querido
do Brasil e ficaram encantados, visitaram a Fla Boutique,
as quadras de futsal, a piscina, o campo oficial e almoçaram no restaurante da Gávea. Durante a visita tiraram
fotos com o Nunes, ex- jogador do Flamengo.
Os alunos das Escolinhas do

Sul de Minas foram apresentados ao clube e também foram bem recebidos pela torcida como os mais novos alunos
da Escolinha do Flamengo. Na
oportunidade as escolinhas de
São Lourenço, Caxambu e Itamontereceberamoconvitepara disputar a Copa Brasil na Gávea no final do ano.

Celebrada a 1ª Missa
na Montanha Sagrada
Religião

No domingo (06/10), o Grupo de jovens católicos “Força Jovem”, acompanhados
do Grupo de Escoteiros São
Francisco de Assis, fizeram
um belo passeio seguido de
um delicioso piquenique na

Montanha Sagrada, localizada entre os bairros São Lourenço Velho e Carioca. O domingo abençoado contou
também com uma linda missa (a 1° que se tem notícia)
celebrada pelo Padre Alex Jo-

sé Adão- Vigário da Paróquia
São Lourenço Mártir. Os jovens aproveitaram o domingo para estar em contato com
a natureza e celebrar a vida
agradecendo a Deus pelo dom
da vida.
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Obras da passarela na ponte
do Ramon foram retomadas
Passarela

As obras para a fixação da
passarela metálica para pedestres na ponte da Via Ramon foram retomadas na manhã desta terça- feira (08/10).
Para a execução do serviço,
foi necessário interditar a
ponte para o trânsito de veículos em geral, das 07:00 hs
às 18:00hs.
A instalação da passarela
já é uma reivindicação antiga dos moradores que pre-

cisam atravessar a ponte todos os dias meio aos carros
e caminhões.
Com a retomada da obra,
também volta a esperança dos transeuntes em finalmente poder atravessar de um lado para o outro com segurança. A previsão é de que a obra termine em 15 dias.
O Anel Rodoviário Jonas
Pereira Maduro ou a Rua

José Simeão Dutra são as
opções para quem precisa
seguir sentido Soledade de
Minas.
Confira os dias e os horários em que a ponte estará
interditada:
De 08/10 a 11/10,
das 07:00hs às 18:00 hs.
De 14/10 a 18/10,
das 07:00hs às 18:00hs.

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

- Pretendem se casar:

000390 - JOSÉ ALVES PEREIRA, viúvo, maior, Aposentado, natural de Lajinha-MG, residência R.
J.C. Soares, 55 - apto. 05, São Lourenço-MG, filho de EUCLIDES ALVES PEREIRA e MARIA MARGARIDA DE JESUS; e MARCIA NERI DOS REIS, divorciada, maior, Babá, natural de Salvador-BA, residência R. J.C. Soares, 55 - apto. 05, São Lourenço-MG, filha de JOSÉ JACINTO DOS REIS e GILDECI DIAS NERI;
000405 - EDER FERREIRA DE MEDEIROS, solteiro, maior, coletor de lixo, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Clovis Reis, 620, São Lourenço-MG, filho de ANTONIO RIBEIRO DE MEDEIROS e MARIA JOSÉ FERREIRA DE MEDEIROS; e LUCILÂNGELA PAES LOPES, solteira, maior, cuidadora de idosos, natural de Carmo de Minas-MG, residência Rua Frei João Bosco, 600, São Lourenço-MG, filha de JOSÉ JOAQUIM LOPES e ROSA MARIA PAES LOPES;
000404 - BRUNO BRAZ ROCHA, solteiro, maior, servente, natural de Cássia-MG, residência Rua
Barão do Rio Branco, 1009 - Porão, São Lourenço-MG, filho de PEDRO ANTONIO ROCHA e ROSIANIA DONIZETTE DE ASSIS ROCHA; e ADLAINE FELIX PEDRO, solteira, maior, domestica, natural de
São Lourenço-MG, residência Rua Barão do Rio Branco, 1009 - Porão, São Lourenço-MG, filha de
RONALDO JAIRO PEDRO e ADRIANA FELIX PEDRO;
000403 - JOSÉ LUIZ DOS REIS, divorciado, maior, Motorista, natural de Aiuruoca-MG, residência Rua Ozorio Siqueira Costa, 73, São Lourenço-MG, filho de JOVINO ANTONIO DOS REIS e MARIA JOSÉ DOS REIS; e ROSÂNGELA DE CARVALHO, solteira, maior, Do lar, natural de Aiuruoca-MG,
residência Rua Ozorio Siqueira Costa, 73, São Lourenço-MG, filha de SALVADOR EVARISTO DE
CARVALHO e TERESINHA FERREIRA DE CARVALHO;
000407 - LUIZ GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS, solteiro, maior, Vendedor, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Geraldo Gomes de Souza, 45, São Lourenço-MG, filho de RAUDINEI
BATISTA DOS SANTOS e CLAUDINEIA DE SOUZA SANTOS; e THAINA MANCILHA DA SILVA, solteira, nascida em 22 de março de 1996, Estudante, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Sebastião Rodrigues, 10, São Lourenço-MG, filha de VANILDO SANTIAGO DA SILVA e MARIA APARECIDA DOS SANTOS MANCILHA;
000406 - ALLAN FABRICIO CARNEIRO DE SOUZA, solteiro, maior, gerente administrativo, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Coronel José Justino, 435, São Lourenço-MG, filho de
NELSON DE SOUZA e FATIMA LUCIA CARNEIRO DE SOUZA; e BIBIANA CARNEIRO MIRA, solteira,
maior, enfermeira, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Professora Maria do Carmo Ferraz, 174- apto 301, São Lourenço-MG, filha de ABEL OLIVEIRA MIRA e JANILDA RODRIGUES CARNEIRO MIRA;
000409 - FERNANDO AFONSO DE OLIVEIRA, solteiro, maior, policial militar, natural de São Lourenço-MG, residência Rua José Simeão Dutra, 2739, São Lourenço-MG, filho de AFONSO RAMOS
DE OLIVEIRA e MARIA APARECIDA DA SILVA; e MAYSA JACINTO FIGUEIRA, solteira, maior, tecnica em enfermagem, natural de São Paulo-Sp, residência Rua Dr. Olavo Gomes Pinto - Travessa
Noronha, 54, São Lourenço-MG, filha de ALEX FABIANO FIGUEIRA e MARCIA APARECIDA JACINTO MOREIRA FIQUEIRA;
000408 - GILBERTO ISIDORO DE OLIVEIRA, solteiro, maior, Produtor rural, natural de Carmo de
Minas-MG, residência Rua Vicente Guerra, 156, São Lourenço-MG, filho de FRANCISCO DE ALENCAR FERREIRA DE OLIVEIRA e FELISBINA ISIDORO DE OLIVEIRA; e MARIA APARECIDA HIPOLITO,
solteira, maior, Serviços gerais, natural de Ipaussu-SP, residência Rua Vicente Guerra, 156, São
Lourenço-MG, filha de e MARGARIDA HIPOLITO;
000411 - TARCISIO SIMPLICIANO CORRÊA, divorciado, maior, Aposentado, natural de Carvalhos-MG, residência Al. Irmã Mariza de Carvalho Dias, 25, São Lourenço-MG, filho de JOSÉ FRANCISCO HONÓRIO e BEATRIZ SIMPLICIANO CORRÊA; e FATIMA FÉLIX FERNANDES, solteira, maior,
Diarista, natural de Soledade de Minas-MG, residência Al. Irmã Mariza de Carvalho Dias, 25, São
Lourenço-MG, filha de VERGILIO FELIX FERNANDES e MARIA ADELAIDE DA CONCEIÇÃO;
000410 - SERGIO HENRIQUE DE ARCANJO, solteiro, maior, camelô, natural de São Lourenço-MG, residência Rua José Florentino da Silva nº 55, São Lourenço-MG, filho de JOSE MIGUEL ARCANJO e ANA GONÇALVES DE ARCANJO; e MARIA APARECIDA LUZIA, divorciada, maior, prendas
domésticas, natural de Aparecida-SP, residência Rua José Florentino da Silva nº 55, São Lourenço-MG, filha de JOÃO BATISTA LUZIA e JUDITH CAMPOS BATISTA;
000412 - RUBENS BASILIO FARIA, solteiro, maior, auxiliar de escritório, natural de São Lourenço-MG, residência Rua José Simeão Dutra, 593, São Lourenço-MG, filho de JOSE CORREA DE FARIA e LOURDES BASILIO DE FARIA; e FERNANDA CRISTINA ALVES CAMPOS, solteira, maior, auxiliar de escritório, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Fany, 25, São Lourenço-MG, filha
de PAULO EMILIO CAMPOS e VERA MARIA DIAS ALVES CAMPOS;
000000 - ELTON FRANCISCO VIANA, solteiro, maior, Administrador de fazenda, natural de São
Lourenço-MG, residência Sitio da Saudade, São Lourenço-MG, filho de FRANCISCO DE PAULA VIANA e ISABEL RIBEIRO VIANA; e ANA LÚCIA SILVÉRIO FERRER, solteira, maior, Bancária, natural de
São Lourenço-MG, residência Rua Dom Ferrão, 576, Dom Viçoso-MG, filha de JOSÉ PEREIRA FERRER e TEREZINHA DE FATIMA SILVERIO FERRER;
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Esportes

VII Taça São Lourenço de Futebol de Mesa

Em setembro, foi realizada a VII Taça São Lourenço
de Futebol de Mesa, que
contou com a presença de
10 botonistas vindos de Resende-RJ e Cruzeiro-SP, além
dos donos da casa. O torneio foi disputado em altíssimo nível técnico, com uma
grande novidade, o uso das
bolinhas feitas de microfibra, que está em fase de
testes para talvez ser aprovada em 2014.
Já no torneio, o atleta Ike
de Cruzeiro-SP era o principal favorito por ser o campeão da edição de 2012, mas
não teve vida fácil e logo na
primeira rodada perdeu por

Classificação Final
Campeão – Pedro Amadeu – ASLFM – São Lourenço
Vice Ricardo- ASLFM – São Lourenço
3° - Ike – LCFM – Cruzeiro
4º - Fernando Marines – Sociedade Mineira – Poços de Caldas
5ª – LOC – ASLFM – São Lourenço
6º - André – ASLFM – São Lourenço
7º - Dimitri – ASLFM – São Lourenço
8º - Rui – ASLFM – São Lourenço
3x2 para Pedro. Enquanto isso, Ricardo foi somando vitória a vitória para se manter na liderança até o início
da última rodada, em que um
empate lhe garantiria o título caso Pedro perdesse. Ri-

cardo estava vencendo até
poucos instantes do fim, quando Ike acertou um chute de
longe e empatou a partida
em 2x2, mas Pedro venceu
sua partida contra Marines
e se sagrou campeão.
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Boas vindas

A notícia é...

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Dica de maquiagem Mary Kay

Nascimento

Desejo boas vindas, a grande amiga, Dra. Sylvia Cristina
Santos Lage, chegando a São Lourenço, para aqui clinicar
sua especialidade, Ginecologia e Obstetrícia. Seu consultório, está instalado na Centermed, no Bairro Nossa Senhora de Fátima. Sylvia, mais uma vez, seja bem vinda a sua
São Lourenço, e que Deus abençoe sua nova trajetória, concedendo-lhe muitos sucessos pela frente.

Casamento
Nasceu em Aracaju, Sergipe, a primeira bisneta da Zeny
Dutra Marques, Helena Duarte Marques. A menina é filha
do jornalista Jorge Eduardo Marques Pereira e da psicóloga Ana Paula Duarte. Dizem por aí que o pai da menina é
o neto preferido da Zeny. Será?

Crie um dos looks mais elegantes da estação com olhos
e lábios com tonalidades ameixa.

Campeonato
O jovem João Paulo Rodrigues Félix Reis, aluno da
Apae de São Lourenço, foi
o campeão, recebendo medalha de ouro, no V Torneio
Regional Sul de Natação, realizado dia 20 de setembro
passado, no São Lourenço
Country Clube. Parabéns,
grande João Paulo!!!!

Música
Natália e Fabrício, se uniram em matrimônio, no último
dia 28 de setembro, na Igreja Matriz de São Lourenço.
Os noivos são filhos de Marco Antônio Gonçalves e Márcia Rodrigues, Luiz Fernando Alves (in memorian) e Maria
de Fátima Ribeiro. Aos noivos, muitas felicidades e as mais
preciosas bençãos de Deus, para o novo caminho que irão
trilhar em suas vidas. (Foto Crédito: Javier Ceballos)

Aniversário

O Grupo Vozes da Cela do Presídio de São Lourenço, parte esta semana para Belo Horizonte, em busca da realização de um grande sonho: a gravação de seu primeiro CD,
intitulado “Vozes para você”. A gravação que terá a duração de cinco dias, com um repertório bem brasileiro, tem
o apoio do Governo do Estado, Seds, Suapi e Sape, com a
parceria da Associação Arte Pela Paz, de Belo Horizonte.
O Presidente da Associação Arte Pela Paz, Anderson Martins, esteve em nossa cidade, para conhecer de perto este
grande trabalho de ressocialização através da música, e trazer a boa noticia ao grupo. Antes de apresentarem na gravadora, o Grupo Vozes da Cela, se apresentará neste dia
14, ás 09:00 horas, no auditório da OAB/MG, durante a assinatura do convênio da Seds com a OAB/MG, para o trabalho dos presos nas subseções em todo o Estado.

Enviamos nossos votos de
felicidades, ao amigo Edson
de Oliveira, pela passagem
de seu aniversário, comemorado dia 06 de outubro. Parabéns e sucessos!!!

• Esfume a Sombra Mineral Honey Spice da linha dos cílios até a região do osso da sobrancelha. Aplique a Sombra
Mineral Chocolate Kiss no côncavo, esfumando ligeiramente acima dessa região. Usando o Aplicador para Sombra,
aplique a Sombra Mineral SweetPlum no canto externo do
olho. Esfume bem.
• Aplique o Lápis Retrátil para os Olhos Deep Brown nos
cílios superiores e inferiores, desenhando uma linha até o
canto interno do olho. Esfume com um pincel para suavizar.
• Aplique a Máscara para Cílios Lash Love Preta.
• Aplique o Blush Mineral Cinnamon Stick nas maçãs
do rosto.
• Delineie os lábios com o Lápis Retrátil para os Lábios
Chocolate. Finalize com o Brilho para os Lábios NouriShine™ Sugarberry para um toque elegante nos lábios.
Para conhecer toda a linha Mary Kay entre no site www.
marykay.com.br
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57º BPM homenageia
policiais femininas
Aconteceu na quinta- feira (03/10), às 09:00 horas,
no Auditório da Unimed Circuito das Águas de São Lourenço, uma solenidade de
homenagem às policias femininas do 57º Batalhão de
Polícia Militar, em virtude dos
32 anos de inclusão da Mulher na Polícia Militar de Minas Gerais.
O evento contou com a pre-

sença das 13 policiais femininas da área da unidade,
ocasião em que a Major Rejane Maria Gontijo, Psicóloga e Chefe do Núcleo de Atenção Integral à Saúde do 57º
BPM proferiu uma palestra
com o tema: “Tenho Uma História para Contar”.
Em seguida, o Capitão Leandro Castilho Campos, representando o Ten Cel Pau-

lo Valério Júnior, Comandante da Unidade, fez uso da palavra e entregou um certificado à palestrante.
Após a homenagem, foi oferecido pelo comando da unidade, um almoço no restaurante “Quinta do Cedro” e no
período da tarde, a gerência
do Parque das Águas concedeu banhos revigorantes para as policiais no Balneário.
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2º Mutirão Saúde e
Social em Caxambu
Saúde

Homenagem

Lamentável boicote ao Direito e
a Faculdade de São Lourenço
A Faculdade de São Lourenço, por meio do seu Curso de Direito, notabiliza-se por
sua atuação destacada em formar profissionais do Direito, advogados, juízes, promotores, defensores público, procuradores, com forte consciência de suas responsabilidades enquanto cidadãos preocupados com a possibilidade de que o Direito
sirva de instrumento para a transformação social. No entanto, no último ENADE (Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes) realizado no ano de 2012 para o curso de Direito, exame que pretende revelar a qualidade da proposta educacional de
uma Instituição de Ensino Superior, foi esta vítima de um boicote apresentado pelos concluintes de então quelimitaram-se a não responder as questões ou, então, a
responder sem o grau de comprometimento que o exame exige, apenas entregando a prova sem refletir efetivamente sobre as questões propostas.
Tal fato, obviamente, teve como resultado o conceito 1 (um) em grau que varia
entre 1(um) a 5 (cinco). É preciso salientar que no período avaliativo anterior a nota atribuída ao Curso de Direito foi de 3 no Enade e 5 no Conceito Preliminar de Curso e mesmo em Exames anteriores o Curso de Direito nunca obteve nota menor do
que 3 (três). Aqueles que conhecem a Faculdade de São Lourenço sabem muito bem
a seriedade e o comprometimento da Instituição, do Corpo Docente, da Direção e
dos alunos na formação de indivíduos e bons profissionais para a seara jurídica.
Ora, não é possível que, em apenas 3 (três) anos, a Instituição tenha denegrido
suas instalações e o ensino ministrado a ponto de alcançar a nota mínima no ENADE. Este é o ponto de destaque que indica fortemente a realização de um boicote
que nada mais faz do que colocar em dúvida a própria realização do Exame e não
afere efetivamente a qualidade do ensino ministrado e a competência dos alunos
que ali, dia após dia, buscam o Direito como fator de transformação da sociedade
em que vivem.
É certo, todavia, que os mesmo concluintes que realizaram o Enade obtiveram expressivo índice de aprovação no Exame da Ordem dos Advogados, mais de 40% (quarenta por cento) dos queprestaram, o que comprova, à saciedade, a habilidade jurídica dos discentes.
Não é preciso dizer mais nada. O fato por si só demonstra a insuficiência do Enade para aferir a qualidade do ensino ministrado em uma IES.
Com efeito, apesar do boicote ao Enade realizado por alguns discentes, a Instituição não envidará esforços para continuar com sua proposta de oferecer a toda
comunidade um ensino jurídico de qualidade, pautado nos parâmetros de formar
cidadãos e profissionais cônscios de uma eticidade voltada para o compromisso
da coisa pública.
A questão que sobressai no referido exame é se, realmente, o Enade é condição
de possibilidade para aferição da qualidade de um Curso Superior. Como diz Foucault, “existem momentos na vida onde a questão de saber se pode pensar diferentemente do que se pensa, e perceber diferentemente do que se vê, é indispensável
para continuar a olhar ou refletir” (in: FOUCAULT, M. L’usagedesPlaisirs, p. 14-15).
O Curso de Direito da Faculdade de São Lourenço continuará a se dedicar para a
formação de bons profissionais e cidadãos e empregará toda a infraestrutura necessária, assim como o fez desde o primeiro dia de sua existência.
Assim, o Curso de Direito da Faculdade de São Lourenço através de Coordenação
e da Direção da Instituição entrará em contato com os discentes participantes do
Enade de 2012 para que se manifestem a fim de restabelecer a história do Curso de
Direito para a comunidade sul-mineira.
Prof. Me. Diogo Bacha e Silva
Coordenador do Curso de Direito
Maria Aparecida Pinto
Diretora da Faculdade de São Lourenço
Guilherme Bernardes Filho
Presidente da Unisepe

Sábado (05/10) foi lançado o “2º Mutirão de Saúde
e Social no Seu Bairro”, que
iniciou nos bairros Trançador
e Santa Tereza em Caxambu.
Como aconteceu na versão
anterior, todos os demais
bairros serão atendidos, desta vez durante os meses de
outubro e novembro, sempre aos sábados.
Ao longo do dia, foram disponibilizados encaminhamentos e orientações para vários
serviços gratuitos à população: Saúde - pesagem, pressão arterial, vacinação, encaminhamento para mamo-

grafia, prevenção do câncer
de pele e limpeza de pele.
Social - bolsa família, BPC benefício de prestação continuada para idosos, BPD benefício de prestação continuada para deficientes. O
evento contou ainda com distribuição de pipoca, cafezinho e recreação para as crianças. Coordenando os atendimentos estavam a Gestora do Programa Bolsa Família Regiane Santos, a Coordenadora do CRAS Prescilla
de Lima e a Assistente Social, Valdilia Amorim Toledo.
O prefeito Jurandir Belini

e a Secretária de Promoção
e Assistência Social Néia Belini participaram ativamente do evento esclarecendo
dúvidas e recebendo solicitações do público presente.
Também participando estava a UninCor, através do projeto de extensão do curso
de Cosmeotologia e Estética, com o apoio da Drogaria Americana.
Não esquece não Caxambuense!!! Participe e fique
bem informado. Confira o calendário para o seu bairro
através dos telefones: 33419060 e 3341-1681.
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