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Bradesco inaugura nova
agência em São Lourenço

A Agência 1868/Bradesco de São Lourenço, foi reinaugurada em grande estilo na manhã
desta segunda-feira (08/04), com a presença de várias autoridades, empresários e clientes. A agência 1868 foi inaugurada em São Lourenço, em abril de 1986. (pág 06)

Inauguração

Lixo

Montanha de lixo
e entulho toma
conta da calçada

Quem passa pela Rua Francisco Izidoro no Bairro São Lourenço
Velho, chega a ficar impressionado(a)
com tanto lixo, entulho, restos de
obras, sofás, carcaças de TV’s e outros tipos de sucata, tomando conta totalmente da calçada... (pág 04)

PM promove
capacitação de
combate à dengue

Na manhã desta quarta-feira,
10 de abril, a PM reuniu, na sede
do 20º Batalhão de Polícia Militar
em Pouso Alegre, 88 policiais de
37 municípios da região em um treinamento de capacitação de combate à dengue. (pág 09)

Começam os preparativos Secretaria de Saúde orienta
como usar água sanitária
para a Peregrinação à
no combate à dengue
Nhá Chica
(pág 11)

(pág 07)

Outro aparelho foi
testado e o problema confirmado

Com a série de denúncias recebidas em nossa redação, preparamos nesta semana, uma reportagem sobre o defeito nos aparelhos que medem a Glicemia dos
pacientes do SUS. (pág 11)
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EDITORIAL
Aos dez anos, a menina que
viria a ser lady Thatcher --nascida Margaret Hilda Roberts,
em 1925, filha de um vendeiro-- retrucou ao professor que
assinalara sua sorte ao vencer
um concurso de poesia: “Eu
não tive sorte. Eu mereci”.
O episódio resume a crença no trabalho duro, na responsabilidade e na liberdade individuais que faria dela o primeiro governante do
sexo feminino no Reino Unido e a mulher mais influente do século 20 --morta ontem aos 87 anos.
Poucas pessoas terão feito tanto para propagar, na
década de 1980, esse núcleo
duro de ideias liberais. O presidente americano Ronald
Reagan (1911-2004), talvez,
mas com menos brilho.
Thatcher foi dessas figuras
políticas raras que encarnam
até a medula uma ideologia.
Determinada até o ponto da
obstinação, venceu num dos
mais improváveis ambientes
para uma mulher: o clube fechado do partido conservador britânico, os “tories”. Conquistou a liderança da agremiação em 1975. Ficou 11
anos no poder e se tornou o
premiê mais longevo de seu
país desde o século 19.
Com a economia britânica em frangalhos --inflação
e desemprego nas alturas--

após um desastroso governo trabalhista, Thatcher levou os conservadores à vitória em 1979 com uma plataforma radical: venda de
empresas nacionalizadas (a
palavra “privatização” só entrou em voga com seu governo), cortes drásticos de
despesas estatais, controle
rígido da inflação.
Um ano e meio depois, havia mais falências e desempregados do que antes de
sua chegada ao nº 10 de Downing Street. Com a frieza
que adversários preferiam
qualificar como insensibilidade, Thatcher manteve o
curso, à revelia dos centristas no próprio partido.
Logo a inflação passou a dar
sinais de que cederia. Com
as receitas crescentes do petróleo do mar do Norte, a economia entrou num ciclo virtuoso de crescimento.
Após derrotar a Argentina
nas Malvinas/Falklands em
1982, vencer nova eleição
em 1983 e pôr de joelhos os
sindicatos de mineiros em
1984/85, após 51 semanas
de greve, Thatcher parecia
invencível. A “Dama de Ferro” dobrou as apostas com
um imposto regressivo e impopular, a ser cobrado de todo eleitor, independentemente de propriedade ou renda.
Cada um deveria pagar pe-

MARIANA DUTRA
Coluna da Mari
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Um programa inesquecível

los serviços que recebia, argumentava. Mas foi ela quem
pagou pelo erro político: diante da revolta nacional contra a “poll tax”, os tories a
derrubaram da liderança do
partido e Thatcher deixou o
nº 10 em 1990, humilhada.
Um ano após a queda do Muro de Berlim, que ela ajudou
a derrubar ao incentivar ainda em 1984 um jovem líder
soviético, Mikhail Gorbatchov,

e um ano antes da derrocada final da URSS.
Seu ideário, contudo, já fincara raízes, não raro pelas
mãos de sociais-democratas.
Mesmo o trabalhismo britânico voltaria ao governo, em
1997, com Tony Blair e seu
“New Labour” pró-empresa
e desregulamentador --cerne de um “capitalismo popular” em que a própria Thatcher não veria defeito.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Era apenas mais um dia que
se findava. Depois de realizar
mil e uma tarefas das tantas que
cabem a nós, mulheres, fui assistir TV para me distrair um pouco. Chegando no quarto, meu
marido estava assistindo a uma
palestra do Padre Léo, na Canção Nova, sobre a restauração
das famílias. Inicialmente, tive
uma súbita vontade de pegar o
controle remoto e mudar de canal. Na verdade, embora não
seja telespectadora assídua, minha intenção no momento era
acompanhar Salve Jorge. Eu queria saber se a Lívia ia conseguir
incriminar o Théo, mas acabei
ouvindo uma história que valeu
por toda e qualquer emoção que
uma novela pode proporcionar.
Padre Léo contava sobre uma
mulher que comprara um papagaio porque queria ter com quem
conversar. O papagaio não falava e ela ligava pro dono da loja
reclamando. A cada reclamação,
ele dizia que ela deveria comprar outra coisa para que ele falasse. Assim, a mulher comprou
gaiola especial, escada, balanço,
espelho e no dia seguinte após
comprar o último apetrecho, ouviu a voz do papagaio. Suas últimas palavras foram: Nesta loja
não vende comida? Logo após
pronunciar esta frase, foi-se.
E, entre muitas e muitas palavras sábias deste Sacerdote inspirado, ficamos a refletir sobre
nossas famílias e a falta de diálogo que mata todos os relacionamentos. Estamos tão preocu-

pados em ganhar, trabalhar, lucrar, construir gaiolas, que acabamos por vezes aprisionados
nos grilhões de nossa própria ambição. Planejamos o terreno, a
casa, o quarto, os móveis, a cadeira que faz isso e mais isso, a
reforma, a compra da TV de plasma, a conquista deste ou daquele objeto enquanto a vida passa
e a gente vai se esquecendo do
principal: dos encontros, das descobertas de si e do outro, do carinho, do amor, do respeito, de
transformar cada momento em
família numa celebração. As vezes a gaiola é bonita, mas não
há vida lá dentro, porque falta
o essencial. Nossa casa tem que
ser um lar, um lugar de liberdade, não de prisão. Família não é
missão pra ser delegada, mas assumida e vivida com intensidade. A comida que não pode faltar em nossos lares é o espaço
para uma conversa, desde as mais
sérias até as mais descontraídas.
De repente, Lucas, meu filho
mais velho se achegou. Deitou e
começou a ouvir. Inevitavelmente, gargalhou (impossível não o
fazer ouvindo Padre Léo) e, entre uma risada e outra, incorporou a mensagem. Foi então chamar o irmão, Daniel, que deixou
o computador e juntou-se a nós.
Que dádiva...chuva de bênçãos!
Ao final, comentamos o assunto,
oramos juntos e fomos dormir
impregnados de vontade de sermos pais e filhos e irmãos melhores, na certeza de que este foi
um programa inesquecível!

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

As 12 principais dúvidas Silêncio e oração
Quando podemos perder
a minha juventu- e Mãe nossa. Foi mulher a unção no agir
sobre a escolha da profissão de,Desde
observava no portal de silêncio e de oração.
Mesmo com todas as dicas
ainda está difícil decidir pelo curso que vai fazer sua cabeça pelos próximos 4 ou 5 anos? Quem
sabe se fizermos uma espécie
de entrevista ping-pong com um
leitor imaginário fique mais fácil identificar suas maiores dúvidas - e encontrar uma resposta para elas. Abaixo seguem as
12 principais dúvidas que tomam o sono de 8 entre 10 estudantes do Ensino Médio.
1 - Como faço pra me decidir
sobre qual faculdade cursar?
Primeiramente não existe uma
fórmula mágica, isso é uma questão de autoconhecimento e pesquisa. Você deve pensar que, a
princípio, é esta profissão que
vai lhe sustentar para o resto
da vida (claro que você poderá
mudar o rumo de sua vida profissional ao longo do tempo, mas
este é o primeiro ponto a ser
analisado). É uma espécie de
aposta no futuro, onde devem
ser pesados seus interesses nesta carreira, se as atividades desta profissão vão lhe dar satisfação e se se enquadram no seu
estilo de vida. Por exemplo, não
dá pra escolher o Direito se você gosta mesmo é de praticar
exercícios e esportes radicais...
O ideal é se inteirar sobre as di-

ferentes carreiras e o que elas
esperam deste profissional. Você poderá obter bastante informação em nosso Guia de Profissões e também em Profissões
do Futuro.
2 - Será que a carreira que
eu escolhi vai me trazer retorno no futuro?
Qual retorno você procura?
Financeiro? Reconhecimento?
Fama? Profissionais afirmam
que a melhor escolha é a escolha que te faz feliz e que na maioria das vezes está associada ao
prazer de se fazer o que gosta.
Este é o maior incentivo para
continuar se aperfeiçoando, se
atualizando e estudando. O profissional que tem reconhecimento e retorno financeiro é aquele que consegue enxergar novas oportunidades e se destacar dentre os outros e para isso é preciso ficar atento às chances de estágio e emprego.
Continua

da Igreja Matriz, a figura
de dois Anjos um nos convidando ao Silêncio e outro à Oração. Afinal, na Casa de Deus, o que se tem
a fazer logicamente é silenciar e orar. Muitas vezes ao entrar ou sair da
Igreja meus olhos se deparavam com aquelas figuras representativas de
silêncio e oração, mas, nunca fizeram eco no meu coração como tem acontecido ultimamente.
Depois de muitos anos de
estudo e meditação da PalavradeDeus,graveinamente e no coração várias passagens bíblicas que convidam ao silêncio e à oração.
E, com certeza, primeiramente, me vem à lembrança a Mãe que tanto
amo e a quem desejo imitar. Maria, Mãe de Jesus

Pela leitura dos Evangelhos podemos constatar
que Maria falava pouco,
mas com seu silêncio nos
ensinou muito.
Maria foi silêncio perante a voz de seu Filho, Maria foi silêncio perante a
voz dos apóstolos. Maria
se calava enquanto seu coração orava. Falava no silêncio com Deus e, no silêncio ouvia Deus. “Maria
conservava todas estas palavras, meditando-as no
seu coração” (Lc 2,19).
Maria nos ensina a falar
menos que ninguém, sabe como isso é necessário. Rezem, rezem, rezem
não se cansa de repetir aos
filhos que tanto ama!
Que Maria nos ajude a
silenciar para ouvir a voz
de Deus e a orar para falar com Deus.

Para que pedir ao Senhor sabedoria no uso
dos dons? Para ministrar
o remédio certo a nosso
povo, para que aquilo que
o Senhor quer nos dar
não se torne veneno.
O Senhor quer que nós
vivamos a sabedoria. Vive-se a sabedoria com
humildade, com paciência, dando tempo ao
tempo, perguntando ao
Senhor como, quando
e a quem manifestar os
Seus dons.
Não adianta fazer as
coisas que nós achamos
boas: “Eu acho...” “Ah,
eu pensava...”. O povo
diz que “de pensar morreu um burro”. Não adianta esse “eu pensava, eu
achava”. A sabedoria se
faz a partir daquilo que
o Senhor nos manda fa-

zer. Quando fazemos as
coisas segundo nosso
entendimento, perdemos a unção: “Porque
eu acho, porque eu penso, porque seria melhor,
porque o povo me pressionou”.
Mais do que nunca, o
Senhor quer nos ensinar a sabedoria. É como se fôssemos ovelhas.
A ovelha é um animal
que não tem sabedoria nenhuma. Os cães
têm faro, os gatos são
espertíssimos, as aves
conhecem as coisas,
mas, de todos os animais, o mais desprovido de inteligência, sem
tino, sem direção, é a
ovelha. E a nós, que somos ovelhas, o Senhor
quer dar sabedoria.
Deus o abençoe!
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ENTREVISTA

Stella, onde você
nasceu?
Sou mineira nasci em
14/01/1995, aqui mesmo na
cidade de São Lourenço.
Como surgiu o gosto
pela passarela, concursos de
beleza e filmagem de comerciais?
Sempre fui uma criança

extrovertida, atraía sempre a atenção de todos com
simpatia e amabilidade. Logo nos primeiros anos de
vida, meus pais perceberam a minha atração por
fotos e vídeos que passaram a ser rotina em todas
as situações familiares e
até cotidianas... Nos primeiros anos de escolaridade, comecei a fazer parte
de pecinhas de teatro na
escola, aonde cheguei a me
destacar pela naturalidade
e desenvoltura diante das
câmeras fotográficas e de
filmagem.
É verdade que você
estuda ballet desde os oito
anos?
Sim, aos oito anos comecei a estudar ballet clássico
e jazz, curso acompanhado
pela Royal Academy of Dance de Londres. Irei me for-
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Stella Abreu

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

Mis Teen Brasil 2013
mar no ano que vem.

Quando foi seu primeiro desfile em passarela?
Em 2011 fui convidada a
desfilar informalmente para uma loja de roupas num
desfile de rua. Nesse dia, um
fotógrafo de uma cidade vizinha estava presente (Luiz
Toledo), ele tirou muitas fotos e me inscreveu para o
primeiro concurso de miss
a que eu viria participar. Depois de sair vitoriosa deste
primeiro concurso, foram
mais de 20.
Quantos títulos você já conquistou?
Conquistei diversos títulos,
como o de Miss Teen Brasil
2013, concurso nacional que
me levará a Houston, Texas
- USA em junho, para disputar o título de Miss Teen Pageant 2013.

E neste período agora, antes desta viagem ao
Texas- EUA, o que você está fazendo?
Durante este período, estou fazendo cursos de modelo fotográfico e trabalho
outros trabalhos no ramo,
realizando desfiles e catálogos. Atuo também na apresentação de eventos.
Planos para o futuro
recente?
À partir de agosto farei
parte da Escola de Teatro Wolf
Maya, para aprender mais e
lapidar as habilidades.
Onde você está morando?
Atualmente moro em São
Paulo - SP e trabalho como
modelo, enquanto me preparo para o Concurso Internacional.

Plano Plurianual é discutido CMDCA fará campanha
para arrecadar alimentos
na Câmara Municipal

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

EXPEDIENTE

Aconteceu nesta quinta-feira (11/04), às 19h, na Câmara Municipal, a Audiência
Pública onde foi discutido o
Plano Plurianual de Investimentos - PPA-2014/2017.
Você deve estar se perguntando. O que é o Plano Plurianual?
É simples, o Plano Plurianual Municipal faz parte dos
instrumentos de planejamento de um governo, seja na
esfera federal, estadual ou
municipal.
Realizado a cada quatro
anos, o Plano contém metas
a serem atingidas por determinada gestão de governo incluindo projetos, atividades, financiamentos, incentivos fiscais, normas, entre
outros. O PPA tem uma visão em médio prazo do planejamento público, visando
a solução de um problema e

gerando ações para combatê-lo, atendendo, assim, à
demanda da sociedade.
Pode-se afirmar que o Plano Plurianual faz parte da Política de descentralização do
Governo Federal que já é prevista na Constituição vigente. Nas diretrizes estabelecidas em cada plano, é fundamental a participação e
apoio das esferas inferiores
da administração pública, que
sem dúvida têm mais conhecimento dos problemas e desafios que são necessários
enfrentar para o desenvolvimento sustentável local.
O Plano Plurianual, no Brasil, é previsto no artigo 165 da
Constituição Federal, e regulamentadopeloDecreto2.829,
de 29 de outubro de 1998.
Na próxima edição a cobertura completa sobre a Audiência Pública.

O Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA fará uma
campanha de arrecadação
de alimentos não perecíveis
entre os dias 14 e 21 de abril.
As doações serão divididas
entre as 11 entidades que trabalham com crianças e adolescentes em São Lourenço:
Creche S.O.S., Casa dos Meninos, Creche Tereza de Je-

sus, Projeto Ara-Acá, Lar Bom
Samaritano, Creche Maria Goretti, Casa de Passagem Mãe
Social, Educandário Santa Cecília, APAE São Lourenço, Educandário São Lourenço e Creche Pequeno Mundo.
As caixas de coleta estarão disponíveis em igrejas,
escolas, órgãos públicos, supermercados e outros pontos comerciais.

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Jornalista Responsável: 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.
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Que o caminho seja
brando a teus pés
A bênção irlandesa começa com o desejo de um bom
caminho. A questão do caminho é muito importante
na vida de quem quer viver
sob as bênçãos de Deus. O
próprio Jesus disse: “Eu souo
Caminho, a Verdade e a Vida” (Jo 14,6). Valorizar o caminho é ter a consciência de
que nossa vida é um constante caminhar: viemos de
Deus, passamos por este mundo caminhando sobre a terra, mas nosso caminho continuará até a eternidade. Daí
que, para uma pessoa de
Deus, o importante é caminhar, seguir em frente, sem
ficar preso ao passado. “Quem
põe a mão no arado e olha
para trás, não está apto para o Reino de Deus”, disse
Jesus (Lc 9,62)
Mas não é por qualquer
caminho que anda uma pessoa do bem. Abençoado é
aquele que anda no caminho
da brandura e da mansidão.
Ter um caminho brando é andar devagar pela vida, como
dizia o poeta: “Ando devagar porque já tive pressa”. Se
a mansidão e a calma, no
olhar e no andar,estão sempre presente na vida dos santos e das pessoas iluminadas, por que nós também não
devemos buscar essa brandura, essa paciência? Bran-

dura também lembra flexibilidade, já que quem é manso e humilde não sofre quando precisa mudar de caminho, tomar outros rumos. O
caminho brando é o caminho
do desapego.
Outro dado importante neste inicio de bênção é que ela
começa pelos pés. De fato,
os pés são muitas vezes causa de nossas alegrias ou motivos de nossas tristezas. Diz
o profeta Isaías: “Como são
belos, sobre os montes, os
pés do mensageiro que anuncia a paz, do que proclama
boas novas e anuncia a salvação.” (52, 7) Por onde teus
pés tem te levado? Onde teus
pés têm ficado mais? Quando Jesus ressuscitou, ele mandou dizer a Pedro e aos demais discípulos, que estavam
tristes, que Ele estava indo
adiante deles para a Galiléia
e que era para eles caminharem até lá para se encontrarem (cf. Mc 16, 6-7). Que nesta Páscoa teus pés te levem
a caminhos que te deem alegria, paz e crescimento. E que
teus pés nunca se cansem de
ir a lugares em que também
você produz nas pessoas esses mesmos sentimentos.
Uma Feliz e Santa Páscoa a
todas as pessoas ligadas à produção deste jornal, a você –
leitor(a) – e à sua família!

CLASSIFICADOS
OPORTUNIDADE DE EMPREGO. VAGA PARA VENDEDORA
EM LOJA. INTERESSADAS DEIXAR CURRICULO NO SHOPING
ANTÔNIO DUTRA - LOJA 10

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.

4

www.saolourencojornal.com.br

cidades

DOMINGO, 14 DE ABRIL DE 2013

Montanha de lixo e entulho toma
conta da calçada no São Lourenço Velho
Quem passa pela Rua Francisco Izidoro no Bairro São
Lourenço Velho, chega a ficar impressionado(a) com
tanto lixo, entulho, restos de
obras, sofás, carcaças de TV’s
e outros tipos de sucata, tomando conta totalmente da
calçada, obrigando que o pedestre passe pela rua, em
meio aos carros e arriscando a própria vida.
Nossa reportagem esteve
no local na manhã de sexta-feira (08/04), após receber
em nossa redação diversos
chamados para registrarmos
a situação. Lá conversamos
com alguns moradores, que
nos confirmaram que a retirada do entulho já foi solicitada na prefeitura há mais
de 15 dias, só que até agora
ninguém apareceu para dar
fim na situação.
Os moradores reclamam e
pedem providências urgentes. “No meio do lixo e deste entulho, tem um monte
de água parada, tem um vaso sanitário aí cheio de água
parada dentro, isso está um
perigo”, disse o servente de

Lixo

pedreiro Francisco.
Logo que nossa reportagem é percebida, diversos
moradores chegam para reclamar. “Olha isso aí que vergonha, isso não existe, o povo joga o entulho aí e diz
que a prefeitura prometeu

de buscar, só que ninguém
resolve, os vereadores também não se apresentam, está difícil”, esbravejou o aposentado Sr. Paulo.
O São Lourenço Jornal alerta a Secretaria Municipal responsável, para que provi-

dencie urgentemente a limpeza da Rua Francisco Izidoro, para assim contribuir pelo bem-estar das pessoas
que lá residem, os moradores pedem encarecidamente que todo material seja retirado da Via Pública.

EDITAL DE LOTEAMENTO
(Lei Federal nº 6.766, de 19 de Dezembro de 1979)
O Bel. JAIRO FERNANDES NORONHA, Oficial do Registro de Imóveis.
Desta Comarca de Cristina, Estado de Minas Gerais, etc.
FAZ SABER a todos os interessados que PREMOLDADOS E CONSTRUÇÕES
SÃO LOURENÇO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ sob o nº 21.746.326/0001-32, com sede a Rua Otto Jargow, nº 120 –
Bairro Nossa Senhora de Fátima – na cidade de São Lourenço-MG, representada pelas sócias: CARLA JUNQUEIRA SANCHES, brasileira, solteira, maior,
estudante, portadora do RG nº MG-10.686.988-SSP-MG e portadora do CPF
nº 089.325.876/80, residente e domiciliada à Rua Dr. Olavo Gomes Pinto nº
166 – apartamento nº 902 – Bairro Centro – na cidade de São Lourenço-MG
e ALEXANDRA JUNQUEIRA SANHES, brasileira, solteira, maior, estudante,
portadora do RG nº M-10.686.971-SSP-MG e portadora do CPF nº 070.885.946/17,
residente e domiciliada à Rua Dr. Olavo Gomes Pinto, nº 902 – Bairro Centro – na cidade de São Lourenço-MG, DEPOSITARAM neste cartório os documentos necessários exigidos pelo artigo 18 da Lei Federal nº 6.766, de 19 de
Dezembro de 1979, para registro de um LOTEAMENTO denominado “LOTEAMENTO JARDIM IMPERATRIZ II”, tendo acesso, através da rua Mal. Deodoro da Fonseca, confrontando no todo Pela Frente com
a Rua Marechal Deodoro da Fonseca; pelo lado direito com o Sr. Cícero Noronha Barros e com o Sr. João Bueno de Azevedo; pelo
lado esquerdo com Maria Aparecida dos Santos e com o Loteamento Jardim Imperatriz (DELTA ENGENHARIA LTDA); e pelos fundos com a Rua Maria Emília de Carvalho Campos e formando a área total de 36.747,95 m², havido pela matrícula nº 7.106, folha
195, do livro 2-A-Q, do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de CRISTINA-MG. O Loteamento possui a área total de
36.747,95 m², dividido em 04 QUADRAS, designadas pelas letras “A”, “B”, “C” e “D”, e está subdividida em 67 lotes – areão total
de 16.981,39 m²; sendo 9.070,00 m² ocupados por ruas e calçadas e 10.696,56 m² ocupadas por área verdes, de lazer, faixas de servidão, inst. Remanescente. Destina-se a uma zona residencial e foi aprovado pela Prefeitura Municipal de Cristina e pelas demais repartições competentes. Para garantia da execução das obras o proprietário caucionou, mediante instrumento particular, 07 (sete) lotes – Lote nº 08 da quadra “A”; Lote nº 09 da quadra “A”; Lote nº 03 da quadra “D”; Lote nº 04 da quadra “D”; Lote nº 05 da quadra
“D”; Lote nº 10 da quadra “D” e Lote nº 12 da quadra “D”, os quais serão oportunamente liberados. E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se este edital que será publicado no jornal local, por três dias consecutivos, podendo o registro ser impugnado no prazo de quinze (15) dias, contados da data da última publicação, tudo nos termos do artigo 19 da citada Lei Federal nº 6.766.
Cristina, 26 de Março de 2013. Eu, Bel. Jairo Fernandes Noronha, Oficial do Registro de Imóveis, digitei e subscrevi.

DRA. FLÁVIA LARANJEIRA CARDOSO
Especialista em Periodontia
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Agência do Bradesco é
reinaugurada em novo endereço
A Agência 1868/Bradesco
de São Lourenço, foi reinaugurada em grande estilo na
manhã desta segunda-feira
(08/04), com a presença de
várias autoridades, empresários e clientes.
A agência 1868 foi inaugurada em São Lourenço, em
abril de 1986.
Segundo o Gerente Regional das agências Bradesco,
Juscelo Lopes Eleutério, a no-

va agência trará mais conforto aos clientes, além de ter o
acesso melhorado, agora na
principal avenida da cidade.
“Nós temos hoje uma oportunidade ímpar de reinaugurar uma casa nova, para servir a comunidade, com melhor qualidade, melhor espaço, tudo isto para prestar
um serviço à altura e com
equipamentos de vanguarda, que com certeza facilita-

rá o dia a dia dos nossos clientes e amigos aqui da cidade
de São Lourenço”, disse o Gerente Regional.
O prefeito Zé Neto também
participou da reinauguração
da agência e disse em seu
discurso:
“O Bradesco se junta a uma
quantidade de agências, num
raio bastante acessível, plano, fácil de manutenção de
segurança e distribuição de

recursos de pronto emprego também, então parabéns
por esta reinauguração, tenho certeza que este grande banco vai guardar nossos
recursos com seriedade, competência e zelo”, finalizou o
prefeito.
Para a Gerente da Agência São Lourenço, Sra. Betina Branquinho Braga, hoje
é dia de alegria e festa para o Bradesco São Louren-

ço. “É um prazer para nós
inaugurar esta nova casa aqui
em São Lourenço, a agência
está preparada para poder
atender os novos clientes de
uma forma melhor, num ambiente mais amplo. Tenho
certeza que todos vão estar
muito felizes com essa nova agência, eu aproveito para convidar a todos para passar por aqui, conhecer, tomar um café com a gente”,

finalizou Betina.
A nova agência Bradesco
de São Lourenço foi abençoada pelo Padre Edvar.
Logo após a cerimônia de
reinauguração da nova agência, foi servido aos convidados um delicioso café da
manhã.
A nova agência Bradesco
de São Lourenço, agora está na Avenida Dom Pedro II,
no coração da cidade.

Betina, Prefeito Zé Neto junto com Sr. Juscelo

Sr. Juscelo , o empresário Augusto Brandão e Betina

Betina com a secretaria de turismo Wal e a vice prefeita Patricia Lessa

A gerente Betina, Pe. Edvar, D. Maria Cecília e Sr. Michel

A empresária Leila com Betina que recebeu clientes de Carmo de Minas como Luis Paulo

Zé Neto, Tenente Valério e Delegado Dr. Luciano confirmam segurança
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Secretaria de Saúde orienta como usar
água sanitária no combate à dengue
A Secretaria de Estado de
Saúde de Minas Gerais (SES-MG) está com uma nova estratégia de combate à dengue, que é a utilização de
água sanitária para acabar
com os focos da doença.
Está cientificamente comprovado que o produto é eficaz no combate às larvas do
mosquito da dengue. Diante da necessidade de buscar
medidas alternativas para
evitar a doença, que teve um
aumento expressivo no início do ano, a SES-MG está
investindo neste recurso.
Segundo a Diretora de Vigilância Ambiental, Marcela Lencine, o hipoclorito de sódio será entregue pelo agente de
saúde para os moradores, durante visita às residências, juntamente com o manual de utilização do produto.
A água sanitária é barata e
de fácil uso, mas a população
deve estar ciente de que isso é apenas uma alternativa.
O primordial na prevenção
à dengue continua sendo a
eliminação dos potenciais focos do vetor. A água sanitária deve ser empregada em
potenciais criadouros, ajudando a evitar a proliferação
do mosquito da dengue.
Recomendações de utilização da água sanitária:
1) A utilização de 2 ml de

Orientação

água sanitária por litro de
água é suficiente para o combate das larvas do mosquito da dengue.
2) Destaca-se que nesta
concentração, a solução aquosa de água sanitária só deve
ser utilizada para desinfecção, não sendo própria para ingestão de humanos ou
animais. Essa diluição é aproximadamente 20 vezes maior
que a concentração máxima

permitida para ingestão que
é de 2mg/l de cloro residual livre.
3) Recomenda-se a utilização de água sanitária pela população para combate as larvas do mosquito da dengue
nos seguintes criadouros:
- Vasos sanitários que não
são de uso diário: adicionar
1 colher de chá (5ml) de água
sanitária;
- Caixa de descarga sanitá-

ria que não é de uso diário:
adicionar 2 colheres de sopa
(30ml) de água sanitária;
-Ralosexternos(captamágua
de chuva e de limpeza) e internos que não são de uso diário:
adicionar1colherdesopa(15ml)
de água sanitária;
- Tambores de armazenamento (200 litros) de água
não utilizada para consumo
humano: adicionar 2 copos
americanos (400ml) de água
sanitária;
- Bromélia: Preparar previamente a solução com 1 colher de café (2ml) para cada
litro de água e preencher os
locais onde acumulam água.
4) O tratamento deve ser
repetido semanalmente, preferencialmente em dia fixo,
de modo a garantir que a solução continue efetiva no
combate as larvas.
5) Essa é uma ação adicional e não exclui as atividades de remoção e proteção
dos potenciais criadouros,
que são fundamentais para
o controle da Dengue.
Fonte: Agência Minas
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POUSO ALTO E SÃO LOURENÇO DE LUTO
Noticiamos o
falecimento de
Wanderley Soares Mancilha, natural de Pouso Alto e passou toda
sua infância em
São Lourenço, ex
jogador do ECSL
e do Flamengo dos
anos 60. Campeão
carioca em 1963,
Wanderlei morreu no dia 28 de
março, quinta-feira, aos 72 anos, em decorrência de complicações após ter sofrido um AVC. Filho do Dr. Mancilha e
Dona Marina, pai de Marcelo e Patrícia. O velório aconteceu aqui em São Lourenço. Depois, o corpo foi cremado
em Varginha. Após ter pendurado as chuteiras, Wanderley,
que se formou em Direito, morou no Rio de Janeiro. Devido ao AVC, acabou se mudando para o Espírito Santo, onde
viveu com o filho até a sua morte. Wanderley jogou 110 partidas com a camisa do Flamengo, quatro delas no título carioca de 1963, sob o comando do técnico Flávio Costa. Fez sua
estréia em 1959 e ficou no Rubro-Negro até 1964. O ex-zagueiro foi um dos marcadores de Garrincha na célebre final
do Carioca de 1962, quando o ponta direita teve uma das
maiores atuações de um jogador na história do Maracanã.
Garrincha infernizou Jordan, Wanderley e quem mais surgisse à sua frente, e marcou os três gols da vitória por 3 a 0.

TÁ DURO DE ROER
O meu amigo fanático
Júlio da Estação está mais
feliz que pinto no lixo. Foi
assistir semana passada
no Morumbi mais uma
vitória do Timão, desta
vez pelo Paulistão no Tricolor Paulista pelo placar de 2 a 1,
com direito a gol do Pato no final da partida. Foi visitar também juntamente com o irmão Zé Cláudio, o primo Roberto
e o sobrinho Daniel, o Memorial do Corinthians, local de vários canecos e um troféu inusitado, um osso de boi com mensagem dos jogadores do antigo Palestra Itália (Palmeiras) e
jogado em maio de 1918 no refeitório do Hotel da Rua Boa
Vista onde os jogadores estavam almoçando, com o escrito:
“O Corinthians é canja de galinha para o Palestra”, depois
disso o Curingão foi só alegria diante do rival e escreveram
o restante no osso: ”Não cozinhou por ser duro de roer”. Realmente cozinhar Pato é mais difícil e se não tiver vaidades
no time será mais um ano do Curingão. Agora o que eu não
concordo é fazer amistoso com a Seleção Brasileira para cobrir “cacas” de torcedores do time do Lula.

Regularização da CNH sob suspeita de
fraude no Detran de São Paulo

Em 2008, houve bloqueio
de 35 mil Carteiras de Motorista pela Corregedoria do DETRAN, sob a alegação de suspeita de irregularidade na
emissão da Carteira Nacional
de Habilitação, ocorrida na
Grande São Paulo, especialmente em Ferraz de Vasconcellos-SP, conforme apuração
nas investigações policiais.
Na ocasião, a notícia foi destaque no Jornal Nacional e,
posteriormente, em 2011, houve outra operação da Policia
Federal em conjunto com o
Ministério Público do Estado
de São Paulo para verificação
de nova fraude, agora no des-

bloqueio ilegal do prontuário
envolvendo agentes da própria Corregedoria do DETRAN.
Nota-se, facilmente, que o
bloqueio imposto pelo DETRAN/SP acaba impedindo o
motorista de renovar o documento ou reiniciar novo
processo para habilitar-se,
tornando a medida mais grave, porque fica “trancado” indefinidamente o prontuário
do condutor.
Haveria a necessidade do
DETRAN/SP analisar especificamente a situação do motorista que obteve sua CNH
anteriormente e apenas alterou a categoria que estão

sendo investigadas, ou seja,
anteriormente a CNH não estavam sob suspeita, daí porque à medida que visa o bloqueio não pode prejudicá-los,
“basta cortar o galho podre
e não a arvore toda”.
Recentemente, o Tribunal
de Justiça do Estado de São
Paulo proferiu decisão apontando que houve abuso da
Corregedoria do DETRAN no
bloqueio do prontuário do
motorista, deste modo, poderá determinar o desbloqueio, ou quando menos, o
rebaixamento da categoria,
no caso de mudança de letra
da CNH ou cancelamento do

registro para possibilitar o reinício de nova CNH.
Em todo caso, o interessado deverá procurar um advogado de sua confiança, pois
não haverá direito se você não
lutar por ele.
DR. ROSAN COIMBRA – advogado OAB- SP nº 95518 professor de pós-graduação
de Direito de Trânsito no Centro Avançado de Estudo de
Trânsito de São Paulo – CEAT.
AVISO: Os interessados poderão agendar um horário para consulta com Dr. Rosan,
através do telefone (35) 88469653- Av. Antônio Junqueira
de Souza, nº 279

Divulgação Chamada Pública Edital nº 01/2013. A Caixa
Escolar Padre Domingos José Rodrigues, com sede na Cidade de Conceição do Rio Verde - MG, torna público para conhecimento dos interessados, em conformidade com o regulamento Próprio de Licitação Lei 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 038/2009, a presente Chamada Pública, do
tipo menor preço por item, objetivando a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar. O edital encontra-se afixado no mural da Escola e Unidade da EMATER de Conceição do Rio Verde, Minas
Geras. Os envelopes deverão ser entregues na E. E. Dom
Othon Motta, Praça Irmã Cassiana, 46, bairro, centro; das
07:00 até as 21:00 do dia 23/04/2013. A abertura dos envelopes será no dia 24/04/2013, às 09:00 horas.
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Câmara Municipal de São Lourenço
Proposições da 8ª Reunião Ordinária de 2013

Ver. Abel Goulart Ferreira
Moção de Parabéns
Tomamos conhecimento de que, em dias passados, a Sr.ª
Cecília Helena Bomfim assumiu as funções de Superintendente Regional do Sul de Minas da Caixa Econômica Federal, departamento esse sediado na cidade de Poços de Caldas. Tomamos também conhecimento de que a aludida
pessoa é funcionária de carreira, com experiência em diversos departamentos e assim, com certeza, irá proporcionar bons serviços em prol daquele estabelecimento de crédito e, via de consequência, aos seus clientes. Isto posto,
regimentalmente apoiado, vem este Vereador requerer que
sejam apresentados os cumprimentos à aludida economiária pela promoção em referência.
Moção de Pesar
Faleceu no dia 23 do mês de março p.p., a Sr.ª Afifi Bacha Pereira, respeitável dama da nossa sociedade, mãe de
numerosa família. Era viúva do ex-Vereador Luiz Pereira,
que após exercer por muitos anos destacada posição junto da Empresa de Águas, tornou-se comerciante, assumindo a direção do então famoso “Bar Odeon”. Aliás, diante
dos bons serviços prestados à nossa comunidade, inclusive junto do Esporte Clube São Lourenço, do qual era fanático torcedor, veio o aludido senhor ser homenageado com
o Título de Cidadão Honorário da Estância, eis que o mesmo era amazonense de nascimento. Isto posto, regimentalmente apoiado, este Vereador requer que sejam enviados os votos de pêsames à família enlutada, na pessoa do
Sr. Heleno Bacha Pereira, filho da homenageada e residente no Condomínio Morada do Sol.
Ver. Agilsander Rodrigues da Silva
Indicação 118/2013
Uma sociedade sem formação intelectual é uma sociedade sem esperança de futuras mudanças, de progresso,
de desenvolvimento. E para obter uma boa formação intelectual, a juventude sãolourenciana necessita de maiores
oportunidades profissionais e educacionais. Isto posto, 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 à Secretaria Municipal de Educação realizar uma precisa avaliação
informando quais os Cursos Técnicos Profissionalizantes que
devem ser acrescentados aos já existentes no Instituto Federal de Educação, atendendo à necessidade e à realidade
de nosso município e região e principalmente de acordo com
a atual demanda do mercado profissional brasileiro.
Ver. Antonio Carlos Canaverde Sanches
Indicação 104/2013
Antonio Carlos Canaverde Snches, Vereador do PSDB,
vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S.Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura providenciar a retirada da árvore que está tombada sobre o muro da residência localizada na Rua dos Andradas, n.º 320 e invadindo a calçada.
Indicação 105/2013
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 enviar Projeto de
Lei Complementar revogando o inciso II e Parágrafo Único
do Artigo 114 da Lei Complementar n.º 002/2011 de nosso município, baseado na Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em anexo.
Ver. Evaldo José Ambrósio
Indicação 111/2013
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 realizar a dedetização do prédio
da Prefeitura Municipal contra ratos e baratas, pois há ves-

tígios de fezes e urina, principalmente no primeiro andar
do prédio, o que pode ocasionar doenças aos colaboradores de serviços gerais, pois os mesmos não fazem uso de
equipamentos de segurança (EPI). Este Vereador gostaria
de ressaltar que ele, como Técnico de Segurança do Trabalho, notou a falta de equipamentos de segurança e sem esses devidos equipamentos, esses funcionários correm risco de danos à saúde. Indica ainda que esses funcionários
sejam devidamente avaliados, para que possam ter direito a receber insalubridade, devido ao manuseio constante com produtos químicos.
Indicação 112/2013
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 proceder a limpeza e a capina, urgente, do Córrego Tijuco Preto e das ruas próximas ao mesmo. A pedido dos moradores.
Ver. Fabrício Guedes dos Santos
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 a todos
os funcionários do Departamento Municipal de Trânsito SLTRANS pela forma com que organizaram a condução das
procissões ocorridas na Semana Santa em todas as nossas
paróquias. Nossas congratulações pela eficiência, educação e competência de nossos agentes de trânsito.
Moção de Pesar
Os Vereadores que este subscreve vêm, mui respeitosamente, com base no Art. 108, do Regimento Interno solicitar de V. Ex.ª que seja enviada uma Moção de Pesar aos
familiares do Sr. Sebastião Vargas de Carvalho, mais conhecido como “Tião Rato”, pelo seu falecimento ocorrido no
dia 27 de março p.p..
Indicação 108/2013
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 entrar em contato com a direção da Cemig, no sentido de aumentar o
braço de luz ou providenciar a troca de lâmpadas dos
postes localizados na Rua Batista Luzardo, tendo em vista que o local está muito escuro e perigoso para os moradores e transeuntes.
Indicação 109/2013
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 notificar os proprietários de
todas as residências da Rua José Simeão Dutra que estão
com os passeios danificados, no sentido de que os mesmos
providenciem o seu conserto, bem como providenciar a
feitura de passeios das residências que ainda não têm, pois
como no Bairro Nossa Senhora de Lourdes os passeios são
muito estreitos, isso prejudica o acesso dos pedestres, fazendo com que eles andem pelas ruas, colocando a sua vida em risco.
Ver. Luiz Antônio de Almeida
Requerimento 38/2013
Luiz Antônio de Almeida, 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: Existe algum projeto em estudo para a construção de um Centro de Recuperação para Dependentes Químicos para atender aos dependentes carentes
de nosso município, tendo em vista o significativo aumento de usuários de drogas, principalmente do sexo feminino em nossa cidade? Em caso afirmativo, qual a previsão
para o início dessa obra e qual o local onde será construído o referido Centro?

Ver. Luiz Cláudio Siqueira (Vice-presidente)
Indicação 115/2013
Luiz Cláudio Siqueira, Vereador do DEM, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor
Pertinente da Prefeitura proceder a abertura da Alameda
Francisco Coli até a Alameda João Ayres Filho e, em seguida, proceder os seguintes serviços nesta localidade: extensão da rede elétrica pública, com luminárias e o calçamento. A pedido dos moradores. Esse acesso será de grande
importância aos moradores sentido: Unidades Básicas de
Saúde, Hospital e Bairro da Federal.
Indicação 116/2013
Luiz Cláudio Siqueira, Vereador do DEM, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor
Pertinente da Prefeitura providenciar o levantamento de
todos os terrenos de propriedade do município localizados
na Alameda Francisco Coli (acima do n.º 35), Rua Julieta
Oliveira Junqueira (acima do n.º 160) e Rua Prefeito Alvarim Garcia Machado (acima do n.º 405). Este levantamento tem por objetivo atender, futuramente, às futuras indústrias de nosso município, doando esses terrenos às mesmas, incentivando, assim, a geração de empregos.
Ver. Renato Bacha de Lorenzo (Secretário)
Indicação 117/2013
Renato Bacha de Lorenzo, Vereador do PSDB, vem, mui
respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito
Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura refazer a escada que dá acesso às residências localizadas na Rua Silva Jardim - Bairro São Lourenço Velho, tendo em vista que a mesma está desmoronando, colocando em risco os moradores das referidas casas.
Ver. Waldinei Alves Ferreira (Presidente)
Indicação 113/2013
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, vem, mui
respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura proceder a reparação no calçamento na Rua Donário Alves de Faria, Bairro Porta do
Céu, com urgência, pois os bloquetes estão soltos, trazendo problemas aos condutores de veículos, bem como aos
pedestres. A pedido dos moradores.
Indicação 114/2013
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, vem, mui
respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura fazer a poda das árvores e a
capina nas duas praças do Bairro Santa Mônica, sendo uma
praça localizada entre as ruas: Cambuquira e Caldas e a outra praça localizada entre as ruas: Caxambu e Passa Quatro. A pedido dos moradores.
Ver. William Rogério de Souza
Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de
V. Ex.ª que seja enviada uma Moção de Parabéns ao empresário e representante comercial - Sr. Synésio Luiz Fagundes
de Andrade. Com seus empreendimentos em nosso município, quais sejam: proprietário da Conexão Boutique e da
empresa Link Comunicação Visual e representante comercial da Lez a Lez, o mesmo sempre dirige suas ações em prol
do desenvolvimento e do progresso de São Lourenço.
Moção de Pesar
O Vereador que este subscreve, vem mui respeitosamente, com base no Art. 108, do Regimento Interno solicitar
de V. Ex.ª que seja enviada uma Moção de Pesar aos familiares do Sr. João Delfim Sobrinho, pelo seu falecimento
ocorrido no dia 04 de abril p.p..
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PM promove capacitação Mais um acidente envolvendo
moto no centro da cidade
de combate à dengue
Na manhã desta quarta-feira, 10 de abril, a PM reuniu, na sede do 20º Batalhão de Polícia Militar em
Pouso Alegre, 88 policiais de
37 municípios da região em
um treinamento de capacitação de combate à dengue.
Com uma palestra e vídeos, os policiais aprenderam
mais sobre o mosquito Aedes
Aegypti, as formas de transmissão e os tipos de dengue.
A ação faz parte de uma estratégia da Secretaria Estadual de Saúde para que a Polícia Militar seja multiplicadora das ações contra a doença e ajude na conscientização dos moradores. “Essa é a
primeira etapa, realmente capacitar e tornar nosso militar
mais um vigilante treinado e
qualificado para atuar na prevenção, conscientizar e mobilizar a sociedade, que é o objetivo da campanha em todo
estado.” Afirmou o Ten. Cel.
Silvano Pereira da Silva, Comandante do 20° BPM.
Para motivar os participantes, o Ten. Alair Gargary, que
em março participou de um
treinamento da Secretaria
Estadual de Saúde sobre o
tema em Belo Horizonte com
outros 600 policiais do estado, exibiu, no início da palestra, um vídeo com o conhecido discurso de Martin
Luther King Jr (*1929 +1968),
ativista político estadunidense. “Vocês podem estar se

Acidente

Treinamento

perguntando o que esse vídeo tem a ver com a campanha contra a dengue, mas vejam como esse ativista mobilizava pessoas. É disso o
que precisamos na luta contra a dengue, união de esforços. Em um dos trechos,
esse homem que foi líder do
movimento contra o racismo
fala que as dificuldades de
hoje, amanhã serão superadas.” Ressaltou o Tenente.
A intenção é que cada comandante de PM dos municípios crie núcleos de mobilização contra a dengue juntamente com prefeituras e
comunidade. Os policiais também receberam folhetos, cartazes e adesivos da campanha contra a dengue para serem distribuídos nas cidades.

São Lourenço
Na terça-feira, dia 09 de
abril, o 57º BPM em São Lourenço, também realizou a
oficina no auditório da Unimed Circuito das Águas de
Prevenção à Dengue direcionada aos policiais militares da Unidade e médicos
da região.
A primeira palestra destinada aos Comandantes das
22 cidades que compõem a
área do 57º BPM e foi proferida pelo Sr. Marcos Venicio Silva Fonseca, membro
da equipe do setor de epidemiologia de São Lourenço/MG. O profissional orientou os presentes sobre prevenção, foco e a situação da
dengue no município.
Fonte: PMMG/ Carolina Noronha

HOSPITAL DA FUNDAÇÃO CASA DE CARIDADE DE SÃO LOURENÇO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL
O Presidente do Conselho Curador do Hospital da Fundação Casa de Caridade de São
Lourenço, no uso de suas atribuições e de conformidade com os estatutos da instituição, convoca os Senhores membros Conselheiros do Conselho Curador e os representantes dos segmentos da Comunidade que compõe a Assembleia Geral, para a ASSEMBLEIA GERAL, que se instalar-se-á no centro de estudos, localizado na sede do hospital, sito na Rua Ida Lage nº 310, nesta cidade de São Lourenço, no dia 17 de Abril do
corrente mês(4ªfeira) às 19:30 horas, em primeira convocação, com a maioria absoluta de seus membros .Não havendo quórum, em segunda convocação, trinta minutos
após, com qualquer número. PAUTA DA ASSEMBLÉIA: Apreciação e votação do balanço geral do ano de 2012; prestação de contas do ano de 2012.
São Lourenço, 08 de abril de 2013.
Gilson Ferrer Belém - Presidente do Conselho Curador

55

Na tarde desta terça-feira
(09/04), por volta das 15h,
um acidente envolvendo um
carro, uma moto e um caminhão, deixou o trânsito bastante lento no cruzamento
da Rua dos Andradas com a
Rua Dr. Ribeiro da Luz, no
centro da cidade.
De acordo com testemunhas, o veículo FIAT Punto,
cor preta, placas de são Lourenço, dirigido por um policial militar da reserva, não
parou no cruzamento e acabou batendo em cheio no
motociclista que pilotava uma
moto CG Titan/ Honda, cor
vermelha, também com placa de São Lourenço. Com a
batida, outro veículo acabou

se envolvendo, um caminhão
Baú de cor cinza.
Somente o motociclista ficou ferido.
Nossa reportagem chegou
rapidamente no local e encontramos o piloto da moto
caído no solo enquanto o Corpo de Bombeiros prestava os
primeiros socorros. Logo em

seguida, o motociclista foi levado para o Pronto-Socorro
do Hospital.
O piloto da moto é José
Magno Batista, mais conhecido por “CAZULA”. Ele foi
medicado no Pronto-Socorro do Hospital, fez vários exames e posteriormente foi liberado. Tudo bem com ele.

RICARDO MENDES
Análise

rmchristiani@yahoo.com.br

Prezado leitor, excepcionalmente e por motivo de força
maior, nesta edição não será publicado meu artigo, retornando já na próxima semana. Muito Obrigado.
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10 anos

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Como proteger os
lábios nos dias frios

Aniversário

Completou 4 aninhos no dia 09 de abril, o lindo Filipe
Diniz Carvalho Caran. Ele é filho de Domaris e Caio. Na foto, Filipinho comemorando com sua priminha Ana Clara.
Que Deus o abençôe e lhe de muitos anos de vida. Parabéns!!!

No dia 10 de março completou 10 anos de vida, o garotão Lucas Farid Lage Ribeiro. Toda a família, juntamente
com seus pais Simone e Luciano lhe desejam muitas felicidades! Que Deus proteja sempre lhe cobrindo de bênçãos
e muita saúde! Parabéns!!!

Reunião

Falecimento

A noticia do falecimento de João Delfim Sobrinho, ocorrido no último dia 04, nos deixou
com grande pesar. Grande figura de nossa história. A mais de cinco
décadas, Sr. João foi um
grande funcionário do
Balneário do Parque das
Águas, conquistando a
amizade e o carinho, de
milhares de turistas que
por ali passaram, e eram
atendidos pelo magnifico “duchista” que ali trabalhava. Sr.
João vai deixar saudades, mais agora, nada melhor do que
o descanso nos braços do Pai, Aquele que ele sempre procurava em suas orações do dia-a-dia. Deixo aqui registrado, meus sinceros sentimentos a todos os familiares, netos, bisnetos, em especial a seus filhos, Dalva, Alzira, Glória, Tereza e Pedro. Que todos recebam as forças de Deus!!!

Diretores dos Presidios da região do Sul de Minas, se reuniram no último dia 05, no Presidio de São Lourenço, para
dar o ponta pé inicial para os preparativos do II Encontro de
Corais Penitenciários, que acontecerá no dia 14 de setembro., no auditório do Colégio Imaculado Coração de Maria.
Neste ano, 14 grupos estarão participando do evento, que
conta com o apoio do Governo do Estado de Minas Gerais,
Secretaria de Estado de Defesa Social, Subsecretaria de Administração Prisional, Superintendência de Atendimento ao
Preso e Diretoria de Ensino e Profissionalização da Seds.

Aniversário

OAB

Fátima Pereira, residente em Itajubá, comemorando neste dia 13, mais
uma primavera. Sua família, irmãos, e sua mãe Carolina, lhes enviam milhões de felicidades, e rogam a Deus, muitas bençãos para sua vida.

Falecimento
Nossos sentimentos aos familiares da
professora Marilia Junqueira, falecida no último dia 06, na cidade de Carmo de Minas. Deus dê o consolo a todos!!!

Falecimento

DÉBORA CENTI

A descamação dos lábios
é o sinal evidente de que é
preciso tratar a desidratação
e, por mais tentador que pareça, puxar estas pelinhas só
agrava a situação. Quem faz
isso machuca ainda mais a
região e abre uma porta para a entrada de bactérias,
fungos e vírus, principalmente o da herpes. Nesse caso,
o primeiro passo é hidratar
de dentro para fora, ingerindo dois litros de água por dia,
no mínimo.
Outro cuidado importante
é caprichar nos hidratantes
labiais potentes. Procure nos
rótulos as fórmulas que contenham ao menos alguns destes ativos: dexpantenol, ceramidas, vitamina E e A, bisabolol, manteiga de karité,
manteiga de cacau, ácido hialurônico, silicones e cera de
abelhas. A aplicação destes
produtos deve ser feita sem
moderação, várias vezes ao
longo do dia, já que ao comer, beber e falar removemos progressivamente os ativos em contato com os lábios.
Durante o tratamento das
rachaduras, evite escovar os
dentes ou lavar o rosto com
água quente, para não agravar o ressecamento. E, mesmo no frio prevaleça, não esqueça o protetor solar para
os lábios. Batons hidratantes que também funcionam,
basta certificar-se de que eles

possuem os ativos já citados.
As soluções caseiras também
são aliadas no combate ao
ressecamento dos lábios. Se
sentir ardência, a sugestão
é fazer uma compressa com
chá de camomila gelado por
dez minutos. Outra dica é fazer uma mistura homogênea
e pastosa de água mineral
com amido de milho, aplicar
nos lábios e deixar agir por
10 a 15 minutos. Além de hidratar e amaciar, acalma a
região e ajuda a remover de
modo delicado as peles que
estão se soltando.
Para uma máscara noturna altamente reparadora, espalhe nos lábios uma pomada hidratante com vitamina
B5 e adicione uma gota de
óleo de amêndoas. Basta massagear bem essa misturinha
antes de dormir e deixar agir
durante a noite toda.
Um excelente produto é
o Kit Lábios de Seda SatinLips® (Máscara + Bálsamo)
que remove completamente as células mortas com a
máscar e hidrata com o bálsamo, para deixar seus lábios macios e suaves.

CURSO DE AUTOMAQUIAGEM - 27/04/213 - IMPERDÍVEL
A OAB - Ordem dos Advogados do Brasil / MG, 19ª Subseção de São Lourenço, em
parceria com a Seds, inaugurou no Presidio de São Lourenço, uma sala permanente de atendimento. A mão de
obra foi feita pelos reeducandos da Unidade Prisional. Parabéns a OAB e a seu presidente Dr. Silvio Mota, pelo
grande empreendimento.

A noticia do falecimento de nossa grande amiga Fátima Maria
de Almeida Silva, “Fatinha”, ocorrido neste dia 31 de março, nos
causou grande tristeza. Sempre sorridente, prestativa, trazia em
seu semblante, uma feição terna, que vai deixar saudades no coração de todos os amigos, que com ela conviveu. Fomos colegas
de escola, ali já nos fazia divertir, com suas gostosas risadas. O
Domingo da Ressurreição, foi escolhido para ser seu grande dia.
O dia em que Jesus a carregou no colo, e a colocou para dormir
o sono dos justos. Descanse em paz grande amiga!!! Deixo aqui
registrado, meus sinceros sentimentos a todos os familiares, sua
mãe, seus irmãos, em especial ao Vereador Luízinho da Oração,
seu esposo Nelson, seus filhos Alexandre Leandro (Paturi) e a meu
colega de trabalho Bley Robert. Que Deus console a todos com
sua misericórdia!!!
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Começam os preparativos para Outro aparelho foi testado e
a Peregrinação à Nhá Chica
o problema confirmado
Fé

A Secretaria Municipal de
Turismo, Esporte e Cultura
(Sectur) já iniciou os preparativos para a realização da
15ª Peregrinação à Nhá Chica. Como em todos os anos,
ela será no dia do Trabalhador, 1º de maio. O horário
oficial de saída de São Lourenço será às 5h da manhã.
A maioria dos peregrinos parte da Igreja Matriz de São
Lourenço e se junta a outros
participantes, que têm como
ponto de partida a Capela
Nhá Chica, construída por um
devoto, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, no Anel
Rodoviário de São Lourenço.
A peregrinação é feita, anualmente, por milhares de fiéis, que percorrem os 33 Km
do percurso pela Estrada Real, passando pelas zonas rurais de São Lourenço, Soledade de Minas, Caxambu e
Baependi onde são disponibilizados pontos de distribuição de água. Em alguns desses pontos, agentes de saú-

de dão suporte aos caminhantes, medindo a pressão arterial e disponibilizando transporte em ambulância, caso
seja necessário. A maioria
das pessoas faz a caminhada em, mais ou menos, 6 horas. Por volta das 11h, a escadaria do Santuário já fica
lotada de peregrinos.
A trilha, nos seus primeiros quilômetros é um pouco
íngreme e tem um piso cheio
de sulcos provocados pela
erosão. O meio do percurso
é reto e sombreado. Em Caxambu, na altura do Sítio Primavera, uma capela foi inaugurada há dois anos e é hoje um ponto de descanso dos
peregrinos. O trecho mais difícil é o dos 8 Km finais, entre Caxambu e Baependi. Embora reta, margeando a antiga estrada férrea, a trilha
tem pouquíssimas sombras
e é cheia de pedras.
Neste ano, a peregrinação
faz parte da “Programação
Espiritual” para a Beatifica-

ção de Nhá Chica, que ocorrerá no dia 4 de maio. (www.
beatificacaonhachica.com.br)
A Peregrinação à Nhá Chica começou no final da década de 90, por iniciativa da
Ong Movimento Viva São
Lourenço Viva, hoje denominada Terra das Águas,
criada por empresários da
cidade. Dois deles, Sidney
Cabizuca e João Vítor Gorgulho, acostumados a trilhar os arredores do município, tiveram a ideia de definir o percurso em estradas de terra que liga São
Lourenço a Baependi, passando por Soledade de Minas e Caxambu, como Caminho Santo de Nhá Chica.
Ela surgiu como uma homenagem e demonstração de
fé. No entanto, também apresentou a milhares de fiéis
um caminho que passa por
povoados e fazendas, onde
a natureza inspira a prática do turismo rural.
Fonte: ASSCOM/PMSL

Com a série de denúncias
recebidas em nossa redação,
preparamos nesta semana,
uma reportagem sobre o defeito nos aparelhos que medem a Glicemia dos pacientes do SUS.
Logo após nossa reportagem, novos relatos de aparelhos com defeito começam
a aparecer.
Veja o que diz o internauta Olavo Guimarães, morador de São Lourenço, em seu
perfil em uma rede social da
internet nesta quinta-feira
(04/04), depois da divulgação do caso:
“ACABEI DE TER CERTEZA
DE QUE ESTE APARELHO DOADO PELO SUS ESTÁ TOTALMENTE DESREGULADO, VENHO CONTROLANDO A GLICOSE DO MEU PAI POR ESTE
APARELHO, APÓS LER A DENUNCIA AQUI MESMO, RESOLVI FAZER O TESTE E PARA MINHA SURPRESA A DENUNCIA É REAL. O APARELHO DA DIREITA É O DOADO
PELO SUS, ESTE OUTRO É NO-

Perigo

VO ACABEI DE COMPRAR, E
AGORA QUEM VAI ME DEVOLVER O DINHEIRO GASTO,
E SE MEU PAI TIVESSE ALGUMA REAÇÃO PELA QUANTIDADE DE INSULINA ERRADA QUE
EU POSSA TER APLICADO NELE, QUEM VAI ME EXPLICAR
ISSO”, postou Guimarães.
A Secretaria de Saúde de

São Lourenço ainda não emitiu nenhum comunicado oficial informando a população
sobre o problema. Outras informações dão conta que os
aparelhos continuam sendo
distribuídos normalmente.
A foto do teste feito nos dois
aparelhos foi tirada nesta quinta-feira (04/04), as 19 h.
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