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Funcionário da SECTUR
afirma que montagem da pista
de patinação está irregular

Um fato curioso foi registrado no final do mês de junho em São Lourenço. No dia 28/06, o funcionário público E.S.F., Coordenador
Operacional da Secretaria de Turismo (SECTUR), registrou o Boletim de Ocorrência n° M4122-2013-0008715. No referido B.O., o funcionário público afirma que o evento denominado “Festival de Inverno 2013”, que ocupa espaço público, está montado... (pág 06)

Irregularidade

Formatura

Proerd de São
Lourenço forma
mais de 250 alunos
Na segunda-feira (08/07), o 57º
Batalhão de Policia Militar realizou
a formatura dos alunos do Programa Educacional de Resistências às
Drogas (PROERD) do primeiro semestre de 2013. (pág 04)

Jovem perde a
vida em acidente
automobilístico
O Jovem Thierry Póvoa de apenas 33 anos, filho de Dona Angela
com o ex-funcionário de carreira
do Banco do Brasil, Tuzé Póvoa, se
envolveu em um acidente que ceifou sua vida nesta madrugada de
sexta para sábado. (pág 06)

Campeonato Mundial
de Karatê World Cup
Wukf 2013 Guarujá

(pág 09)

Hospital realiza
palestras na Casa
da Gestante
(pág 09)

Alunos da rede
municipal recebem
óculos de grau
Nesta quinta-feira (11/06), 60
alunos da Escola Municipal Manoel Monteiro receberam, gratuitamente, óculos de grau. Eles fazem
parte dos alunos da escola atendidos pelo oftalmologista... (pág 07)
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EDITORIAL
Pela primeira vez desde
1998, as centrais sindicais
brasileiras uniram-se em torno da realização no dia de
ontem de uma paralisação
nacional pelo atendimento
de uma pauta de reivindicações. Um verdadeiro abismo
separa, no entanto, os movimentos de 1998 e 2013. Enquanto naquele ano os líderes sindicais insurgiam-se contra a reforma previdenciária
e as privatizações do presidente Fernando Henrique
Cardoso, num movimento
que concorria para reforçar
a candidatura de Luiz Inácio
Lula da Silva ao Palácio do
Planalto no pleito de outubro, desta vez a maior parte
dos sindicatos apoia o governo de forma aberta ou velada e não há campanha eleitoral à vista.
Não resta dúvida de que
os sindicalistas profissionais
foram apanhados de surpresa pela extensão do descontentamento manifestado espontaneamente nas semanas anteriores. O movimento de ontem, batizado de Dia
Nacional de Luta, foi uma tentativa dos sindicatos de assumir o leme da insatisfação
popular. Se dependessem
apenas da capacidade de mobilização dos trabalhadores
organizados, o movimento
de ontem provavelmente não

teria ocorrido. Não há o que
estranhar nessa apatia. Segundo o Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos (Dieese), cerca
de 95% dos reajustes analisados no ano passado resultaram em ganhos reais aos
salários. Isso faz de 2012 o
ano mais expressivo em termos de negociações com reajuste acima da inflação des-

ESPAÇO LIVRE
Nada é o que parece
Publicado no jornal
O Globo – 04-07-13
Continuação...
Mas o mais nefasto é esse mecanismo de endividamento do Tesouro para transferir para os bancos públicos, que assim aumentam e antecipam dividendos. Segundo o “Valor” de ontem, o Tesouro
Nacional recebeu R$ 3,6
bi de antecipação de dividendos do BNDES, Caixa
e Banco do Brasil, em junho, para fechar as contas do semestre. É circular: o Tesouro se endivida, coloca nos bancos, que
antecipam para o Tesouro dividendos.
Essa máquina de fazer dinheiro sem limite pode ser
vista no gráfico abaixo, extraído do blog do economista Felipe Salto, da Tendências Consultoria. Ele
mostra o total de dinheiro
emprestado pelo Tesouro
ao BNDES, cerca de R$ 378

bilhões, e o que isso significa em termos de PIB: 8,3%.
Para se ter uma ideia, em
dezembro de 2007, havia
apenas R$ 6,6 bi emprestados, o que correspondia
a 0,2% do PIB. Em 2007,
antes de tudo isso começar, o BNDES pagou R$ 924
milhões de dividendo ao
Tesouro. Em 2012, foram
quase R$ 13 bilhões.
O governo fala em “robustez fiscal” e ninguém
mais acredita. Os números
são gritantes, não há mais
como esconder. O expansionismo do gasto público
brasileiro se dá através desses mecanismos, e o governo afirma que tudo isso é “robusto”. Hoje, todo
mundo já sabe que os números da contabilidade oficial brasileira não são o que
parecem ser. A cada dado
divulgado, gasta-se um tempo enorme para entender
onde está o truque. Ele sempre está em algum lugar.
Miriam Leitão
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Dia nacional de protestos

de 1996, o segundo ano de
vigência do Plano Real.
Paralisações de categorias
tradicionais como metalúrgicos, professores e bancários foram registradas em pelo menos 18 Estados. Em outros 11 Estados, manifestantes realizaram bloqueios parciais ou totais de rodovias federais e estaduais. Embora
as oito centrais sindicais que

subscreveram o chamado à
paralisação tenham chegado a um conjunto de reivindicações de comum acordo
(fim do fator previdenciário,
jornada de trabalho de 40
horas semanais sem redução salarial, rejeição do PL
nº 4.330 que flexibiliza direitos trabalhistas), as declarações dos líderes deixam
claras as diferenças políticas
entre eles. Para o presidente nacional da CUT, Vagner
Freitas, o Congresso Nacional é “o grande vilão”. Para
a Força Sindical, a presidente Dilma Rousseff “se recusou a negociar”.
É positivo que o movimento sindical organizado some-se ao debate sobre os rumos do país e cobre soluções
para as mazelas que afligem
o mundo do trabalho. À parte incidentes isolados, não
foram registradas ontem as
explosões de violência e vandalismo que tisnaram as mobilizações de junho. Espera-se que os líderes trabalhistas mantenham o movimento em limites ordeiros e responsáveis. Não se pode tolerar, por exemplo, a ruptura de acordos como o que garantiu a circulação de trens,
feito na quarta-feira e ignorado por manifestantes que
apelaram para a depredação
na manhã de ontem.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Para os que não
acreditam em Deus

Durante a terrível retirada de
1943, um soldado russo tirou do
bolso de seu comandante, morto em batalha, alguns objetos pessoais e documentos para enviá-los à sua família. Entre eles, encontrou uma folha de papel manchada de sangue. Nela, o comandante havia escrito seus últimos
pensamentos, antes de morrer.
Em sua simplicidade e admirável
sinceridade, tais pensamentos revelam resumidamente a essência
de uma vida breve, prestes a ser
ceifada pela violência da guerra
e a impressionante certeza de entrar em contato, nunca antes experimentada, com a imensidão
da criação e com Deus, o Criador.
Ó Deus, Tu me ouves? Em toda a minha vida nunca falei contigo. No entanto, hoje, sim, hoje,
neste dia eu preciso me dirigir a
ti. Tu sabes que, desde que era
criança pequena, não cessavam
de me dizer que não existias. Fui
demasiado tolo em acreditar neles. Esta noite, quando estava escondido , deitado numa cratera
aberta pela explosão de uma bomba, pude ver o teu firmamento.
Percebo então, quão belas são as
tuas obras. Quem pensaria que,
para te ver, bastaria estar deitado? Apenas, hoje, quando deparei com o abismo, que repentinamente se abriu diante de mim,
apenas, hoje, estou consciente

dessa beleza e do teu firmamento, que, lá do alto, cheio de estrelas cintilantes, é tão maravilhoso. Como pude ser tão cruelmente enganado? Eu não sei Senhor, se me estenderás sua mão,
mas acho que ao menos, hás de
compreender-me. É um milagre
que, no fundo desse terrível inferno, uma luz tenha brilhado e
eu pude vislumbrá-la. Nada mais
te direi, a não ser a minha alegria de saber que Tu existes. Recebemos, há pouco, ordem para avançar para o combate, hoje à meia-noite. Entretanto, agora, que eu descobri que estás perto de mim, não sinto medo. Escuta Senhor. Estão dando o sinal. Infelizmente devo partir. No
entanto, seria maravilhoso se eu
pudesse ficar aqui contigo. Tenho, ainda, uma coisa para dizer-te: Sabes muito bem que a
luta será violenta! Talvez nesta
noite, eu esteja batendo à tua
porta, embora nunca tenha sido
teu amigo. Tu me deixarás entrar? Vês? Dirias que eu estive
chorando, mas tu sabes bem o
porquê: Meus olhos se abriram
e pude ver-te pela primeira vez.
Perdoa-me, Senhor, agora devo
partir e, certamente, não voltarei. Estou sentindo que aconteceu um milagre: Já não tenho
medo de morrer... FONTE: INFORMATIVO RAINHA DA PAZ

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

Designos...
Muitas vezes, ao longo
de nossa história, vivenciamos situações adversas em
que o desespero parece tomar conta de nós. A vida
nos reserva surpresas desagradáveis, embora, na
maioria das vezes, no mau
uso de nossa liberdade,
acabemos por influenciar
nosso destino, de modo de
que esta “ surpresa” torna-se, nada mais nada menos do que algo plantado
por cada um. Fazemos um
plano e, de repente, vemos
nossos planos transtornados. Imaginamos que tudo será de um jeito e, no
entanto, falhamos em nossas previsões. Do outro lado, entretanto, há Alguém
que vela por nós, apesar
de todas as nossas falhas.
Alguém cuja Santa Mão está constantemente estendida sobre nós, ainda que
não vejamos ou não sintamos. Alguém que nos ama
a tal ponto de converter a
derrota em vitória, a perda em ganho, a morte em

vida e a mudança em possibilidade de recomeçar...
Procuremos analisar nossa história sob a ótica dos
desígnos insondáveis de
Deus. Quantas vezes, num
primeiro momento, a revolta tomou conta de nós
perante uma determinada
circunstância que hoje é
paranósmotivodejúbilo!Menos
reclamações e mais louvores: esta é a atitude de quem
realmente crê na Palavra
que diz: “tudo concorre para o bem dos que amam a
Deus...todas as coisas serão achadas boas, a seu
tempo.”
Deus é tão bom e nos
ama tanto que é capaz de
mudar o curso de nossa vida, fazendo-nos experimentar a novidade constante
e o chamado à fé inabalável a todo instante. Onipontente, ele muda o imutável e transforma a dor de
hoje na alegria do amanhã.
Que Ele nos conceda sabedoria para compreender
Seus desígnos!

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

O Senhor nos
convida à ação
“Mas, quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos,
porque vêem! Ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem!”
(Mateus 13, 16). O Senhor
acabou de declarar com isso que muitos olham, mas
não vêem; muitos escutam,
mas não ouvem. Há uma diferença entre escutar e ouvir. Então, bem-aventurados
os vossos olhos, porque vêem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. “Eu vos
declaro, em verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não
o viram, ouvir o que ouvis e
não ouviram” (Mateus, 13,
17).
Nós ainda não somos capazes de perceber a riqueza que Deus nos deu. Nós
“nadamos” em graças, nós
“nadamos” em milagres, assim como a criança está no
ventre da mãe dentro daquele líquido, o líquido amniótico, que é alimentício. Aquele líquido não é simplesmente um líquido, ele é rico de
alimentos e de substâncias

necessárias à formação do
bebê. Nós vivemos assim, nós
“nadamos” nas maravilhas
de Deus, igualzinho à criança que mexe que se remexe,
nós nadamos nas riquezas de
Deus, nos prodígios de Deus,
nas maravilhas de Deus! E
porque justamente nós “nadamos” nessas maravilhas,
nós não somos capazes de
perceber, porque para a criança é natural estar ali.
Mas, ao mesmo tempo, o
Senhor quer que nós percebamos a pobreza, a indigência, até mesmo a miséria em
que vive o nosso povo no
campo espiritual, e também
no campo psicológico. E daí
todas as outras conseqüências... O Senhor nos quer ativos. O Senhor nos convida à
ação em favor de todos os
que sofrem. Pode ter alguém
do seu lado sofrendo e você
ainda não percebeu. Vamos
pedir, hoje, a graça do olhar
sobrenatural, para que consigamos ver com os olhos de
Jesus todas as coisas.
Deus o abençoe!

www.saolourencojornal.com.br

opinião

ENTREVISTA

DOMINGO, 14 DE JULHO DE 2013

Pe. Alex José Adão

Conselho Tutelar de São
Lourenço explica Portaria
da Festa de Agosto 2013

Paróquia
em Ação
alexajoseadao@hotmail.com

O Senhor esteja acima de ti

O que disciplina a Portaria da Festa de Agosto expedida pelo MM. Juiz da Vara da Infância e Juventude
para o ano 2013?
Disciplina o ingresso e a permanência de crianças e adolescentes na Ilha Antonio Dutra com o inicio previsto para o dia 1 de agosto e se estende até o dia 11 de agosto, bem como a venda de bebidas alcoólicas a menores de
18 anos e a participação destes no recinto da Festa.
O que ficou decidido
para os adolescentes?
Com idade igual ou superior a 16 anos que são considerados relativamente incapazes tem que OBRIGATORIAMENTE estar com a identidade e autorização por escrito
de pais ou responsáveis para
permanecer sozinhos no período noturno (20:00 as 06:00h).
E as crianças, menores de 12 anos durante o período noturno?
As crianças menores de 12
anos e adolescentes menores de 16 anos que são considerados totalmente incapazes, somente poderão permanecer no horário noturno se estiverem acompanhados dos pais ou responsáveis
desde que devidamente documentados.
Como os pais adquirem esta autorização?
Esta autorização será fornecida aos pais ou responsáveis devidamente documentados de identidade e
certidão de nascimento dos
menores na sede do Conselho Tutelar à Avenida Getulio Vargas, 781- Centro ou no
cartório onde os pais têm firma reconhecida. A diferen-

ça é que no CT esta autorização não é paga.
Quando começa a confecção desta autorização?
Já começou, e das 08 às
18 horas de segunda a sexta feira estaremos confeccionando as autorizações. Pedimos que não deixasse para última hora, pois, NÃO SERÁ FEITA AUTORIZAÇÃO NO
LOCAL DA FESTA.
E se chegar algum turista desavisado e não tiver
autorização?
Devidamente documentados, estes casos serão triados na portaria pela organização da Festa e encaminhado ao Posto do CT para a autorização ser feita.
E as cidades vizinhas?
Como estão sendo avisadas?
O CT já enviou para todos
os Conselhos Tutelares da região, rádios e jornais. Cabe a
organização da Festa divulgar
a Portaria e aos hotéis aos
seus hóspedes do período.
O que mudou em relação à Portaria do ano passado?
Somente o horário de permanência de adolescentes

maiores de 12 anos que poderão ficar sozinhos até as
20 horas e não até as 18 horas como eram outros anos.
Depois deste horário somente com pais ou responsáveis
devidamente documentados.

cal, ou seja, quem ganhar a
licitação e se esta não tiver
quem está promovendo a
Festa. O papel do CT e do
Comissariado é autuar o responsável pelo local da Praça de alimentação e bebidas.

Como o Conselho tutelar agirá quando o adolescente estiver alcoolizado?
Será encaminhado ao posto do CT que terá dentro da
Festa e serão acionados pais
ou responsáveis para ir buscá-los e dependendo do caso os mesmos assinarão Termo de Advertência.

Qual o Conselho para os pais durante a Festa
de Agosto?
Esta é a melhor pergunta!
Não deixem seus filhos saírem sem o documento e a
autorização. Se for crianças
não deixem sozinhos no local. Se forem para a festa se
divertir e beber não levem
seus filhos menores. Protejam seus filhos. Eles devidamente documentados é a
melhor forma do Conselho
tutelar protegê-los também
no caso de os perderem ou
de algum possível acidente.
Se informem antes, liguem
no Conselho Tutelar! Estaremos na semana que antecipa a Festa até após o horário normal fazendo as autorizações, não deixem para o
dia porque lá somente casos
extremos. Conversem com
seus filhos, não ignorem o
assunto drogas, bebidas e
violência. É isso! Desejamos
uma boa Festa a todos com
segurança e divertimento.

Então vocês podem
pedir documentos de qualquer pessoa que parecer ser
menor de idade e estiver alcoolizado?
Sim, esse é nosso papel. Proteger e garantir os direitos de
crianças e adolescentes. É importante ressaltar que o Comissariado de menores estará em parceria conosco bem
como a Policia Militar.
E a fiscalização dos
bares que vendem bebidas
durante a Festa? Vocês quem
fazem?
Não. Este é o papel de quem
estiver responsável pelo lo-

Prefeitura de Caxambu realiza operação
“tapa-buraco” no Trançador

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

EXPEDIENTE

A Prefeitura de Caxambu,
através da Secretaria Municipal de Obras, iniciou o trabalho de melhorias no bairro Trançador. Nesta etapa a
prioridade é sanar a problemática relacionada aos inúmeros buracos existentes na
pavimentação de calçamento. É comum circular no bairro Trançador e encontrar pedras soltas, causando transtornos aos moradores. Desta forma, uma equipe já está trabalhando para resolver
essa reivindicação dos contribuintes.

Calçamento

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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Sou da mesma opinião do
padre nordestino Geraldo
Leite, que compôs uma canção chamada “mandamentos da comunidade”. Essa canção começa dizendo assim:
“Ninguém é melhor do que
ninguém, todo mundo está
caminhando”. Ninguém pode se achar melhor que outra pessoa de outra religião,
de outra Igreja, de outros costumes ou pensamentos; isso é um equívoco. Dalai Lama concluiu sabiamente que
em todas as suas ações, cada um busca a felicidade, ninguém opta claramente pelo
sofrimento. Usando os termos da filosofia: todo ser é
bom. Usando os termos bíblicos: Deus criou o mundo
e viu que tudo era bom.
Se o próprio Jesus disse
que não devemos chamar
ninguém de mestre, por outro lado, alguém oualgo existeacima de nós;nisso todas
as religiões milenares concordam. Desde as mais remotas civilizações, a grande
maioria das pessoas reconhece que há um ser superior a
nós, que nos transcende, que
nos precede e nos impulsiona para as coisas do alto.
Quando desejamos a alguém

que Deus esteja acima dele,
não só pedimos que Deus o
proteja e o abençoe, mas sugerimos que a pessoa reconheça que um ser superior
está sempre puxando-a para cima, para questões superiores da vida.
A banda sul-mineira Jota
Quest canta uma frase que
acho exemplar neste caso:
“Quero um amor maior, amor
maior que eu”. É bonito ver
quando uma pessoa quer
sempre um amor maior, quer
amar mais, quer ter mais virtudes, quer praticar mais caridade e paciência, quer aprender mais para servir mais etc.
Querer um amor maior é totalmente diferente da mania
decompetição que muitos
têm hoje, seja no trabalho,
no estudo ou nos relacionamentos afetivos. É querer ser
o melhor sem se comparar
com os outros, é dar o melhor de você para si mesmo
e para o mundo. Diferente
da competição, em que um
quer ser melhor que o outro, cada um deve dar o melhor de si porque isso é bom.
Fica aqui uma pergunta: você tem buscado fazer o melhor que pode em todos os
setores da sua vida?

I RETIRO DE INVERNO PARA
JOVENS E ADOLESCENTES
DIAS 19, 20 E 21 DE JULHO
HAVERÁ O I RETIRO DE INVERNO
DE SÃO LOURENÇO.
SERÁ PARA JOVENS E ADOLENCESTES,
NA COMUNIDADE PALAVRA DE DEUS.
UMA REALIZAÇÃO DA RCC E DA
PARÓQUIA SÃO LOURENÇO MÁRTIR.
INSCRIÇÕES NA SECRETARIA
PAROQUIAL E NO GRUPO DE
JOVENS DE SÁBADO NA MATRIZ.

CLASSIFICADOS
OPORTUNIDADE DE EMPREGO. VAGA PARA VENDEDORA
EM LOJA. INTERESSADAS DEIXAR CURRICULO NO SHOPING
ANTÔNIO DUTRA - LOJA 10
VENDO MONZA 92 SLE. VIDRO EÉTRICO, TRAVA E ALARME
GERAL. DOCUMENTO EM DIA. TRATAR PELO TEL: 8854-3190
EMPRESA NO RAMO DE SAÚDE, ESTÁ RECEBENDO CURRICULO PARA OS SEGUINTES CARGOS: TÉCNICO DE LABORATÓRIO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS GERAIS.
ENVIAR CURRICULO (ARQUIVO EM WORD) PARA
BIO10@BIO10SAUDE.COM.BR

Circulação: São Lourenço e Região Sul de Minas: Lambari, Jesuânia, Olimpio Noronha, Carmo de Minas, Dom
Viçoso, Cristina, Soledade de Minas, Conceição do Rio Verde, Caxambu, Cambuquira, Baependi, Pouso Alto,
Itamonte, Itanhandu, Passa Quatro.
Redação e Administração: Rua Alzira Candal, 100 - São Lourenço/MG - CEP 37470-000
Telefax: (35) 3332-8484 - E-mail: sljornal@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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Proerd de São Lourenço
forma mais de 250 alunos
Na segunda-feira (08/07),
o 57º Batalhão de Policia Militar realizou a formatura dos
alunos do Programa Educacional de Resistências às Drogas (PROERD) do primeiro semestre de 2013.
A Solenidade aconteceu no
Ginásio Pedro Mello, na Ilha
Antônio Dutra e contou com
a presença do Ten Cel PM
Paulo Valério Júnior, Comandante do 57º BPM; do Sr. Emanuel Corrêa, Secretário de
Gabinete, representando o
Prefeito Municipal; dos vereadores Fabrício Guedes dos
Santos, Paulo Gilson Chopinho e Renato Bacha de Lorenzo; da Sra. Margarida Maria Rocha de Lucca Alves, Secretária Municipal de Educação; do Sr. Fernando Sampaio, representando o Diretor de Presídio Regional de
São Lourenço e do Sr. Elson
Jesus Salgado, Diretor de Serviços Urbanos do município.
O evento marcou a formatura de mais 250 crianças e
contou com a participação
do DARE, mascote do PROERD, do PM Amigo Legal, além
do cover do palhaço Patatá,
que animou os alunos antes
do início da solenidade.
Durante as aulas, os alunos participaram de um concurso de redação com o tema: “O Proerd” e os vencedores foram premiados com
troféus e brindes, oferecidos
pelos colaboradores do programa e pelas escolas.
A aluna Kamille Neves Costa de Oliveira, da Escola Es-

Formatura

DR. FÁBIO PIRES JUNQUEIRA
Prótese e Reabilitação Oral

Analgesia Relativa por
Óxido-Nitroso/Oxigênio
O que é a Analgesia Relativa por óxido nitroso/oxigênio?
É uma técnica destinada a diminuir o medo e a ansiedade do paciente frente
ao tratamento odontológico. A analgesia relativa é administrada através de uma
mascara nasal desenvolvida
para a odontologia e utiliza
o gás oxido nitroso (N2O) em
conjunto com oxigênio provocando leve e estável sedação no paciente. O N2O é utilizado sempre em proporção
menor que o oxigênio, em
dosagens pré determinadas,
mantendo-se o paciente em
estado de analgesia relativa,
acordado, e tranqüilo, conversando normalmente com
o profissional, tornando-se
cooperativo durante o tratamento.

tadual Eurípedes Prazeres
recebeu um prêmio especial
por ter sido escolhida aluna destaque devido seu dinamismo, interesse, inteligência e uma fabulosa redação, ganhando uma bolsa de 100% para estudar na
Escola de Idiomas Wizard de
São Lourenço.
Fizeram uso da palavra a
Sra. Margarida Maria Rocha
de Lucca Alves, Secretária Municipal de Educação, a qual
parabenizou a Polícia Militar
pelo excelente trabalho, enaltecendo a marca de mais de
15.000 alunos formados em

São Lourenço. O Ten Cel PM
Paulo Valério Júnior agradeceu o apoio de todos os envolvidos, enfatizando a im-

portância da parceira entre
Polícia Militar e os demais órgãos de defesa social para a
prevenção contra as drogas.

A analgesia relativa é utilizada em outros paises?
A analgesia relativa por
oxido nitroso/oxigênio é uma
técnica desenvolvida para a
Odontologia e consagrada
internacionalmente, sendo
muito utilizada na Europa
(França, Noruega, Escandinávia, Suíça) e EUA, inclusive regulamentada para uso
odontológico pela A.D.A. como uso rotineiro na odontologia americana. Segundo a
Academia Americana de Odontopediatria aproximadamente 90% dos consultórios de
odonto-pediatria utilizam a
analgesia relativa rotineiramente e grande numero de
consultórios americanos para atendimento ao jovem e
adulto também. Outro país
que aderiu a analgesia relativa e o Japão, que segundo
Hoshiya em publicação de
1.989 (Anesth. Prog, n.36) a
analgesia relativa esta se popularizando entre os dentistas Japoneses devido a sua
simplicidade e segurança na
utilização. Há uma vasta literatura cientifica atestando
a seguranca da técnica, para utilização em consultório
odontológico sob supervisão
de cirurgião dentista devidamente capacitado, inclusive
, Roberts G. J. em publicação
no Dental Update de Junho
de 1.990 afirma que a Sedação Consciente por inalação
apresenta importantes níveis
de segurança. Em revista de
literatura de 45 anos de utilização por N2O em conjunto com oxigênio não existe
nenhuma ocorrência de problemas sérios ou óbito durante utilização.
Analgesia relativa é técnica de anestesia geral?
Definitivamente não. Nas
proporções que o N2O é administrado com o oxigênio e

impossível aprofundar-se a
ação analgesiante. Isto e comprovado por inúmeras publicações e vasta experiência
clinica, com a de Henning,
que administrou 3 milhões
de analgesias num período
de 15 anos na Dinamarca, ou
Amian, que utilizou a analgesia em 50.000 criancas na
proporção de 60% de N2O
para 40% de oxigênio, mostrando que a técnica e segura desde que utilizada com
critério.
Equipamentos utilizados:
Os misturadores de gases,
construidos especificamente para a analgesia, possuem
válvulas de segurança, inclusive com alarme sonoro que
impedem que o N2O seja administrado em dosagem inadequada, ou seja, em maior
quantidade que o oxigênio.
Aliado a este fator de segurança e recomendável que
se utilize Oximetro de Pulso,
aparelho que mede a saturação do oxigênio no sangue
e mostra, durante a analgesia que o paciente esta distante da possibilidade de
aprofundamente da sedação.
Como paciente se sente durante e depois da analgesia:
Os relatos dos pacientes
adultos são coincidentes, todos reportam não se importar com o tempo, não ficando na expectativa da dor; durante a anestesia local; uso
de canetas de alta e baixa rotação. São freqüentes os testemunhos de que a imagem
da Odontologia mudou para
eles, sendo vários os testemunhos de pacientes fóbicos
dizendo: “Agora tenho prazer
de ir ao dentista pois não fico na expectativa da dor”.
Termina-se a Sedacao por
analgesia relativa administrando-se somente oxigênio
durante 3 a 5 minutos, em
que o N2O é eliminado dos
pulmões e da corrente sanguinea e o paciente pode se
retirar, com todos os seus reflexos normais restaurados.
Uma das grandes vantagens
da analgesia relativa é a rápida reversibilidade da ação
analgesiante, ao contrario de
medicamentos ansiolíticos,
que tem ação prolongada.
Regulamentaçãodatécnica:
E necessário que a técnica de analgesia relativa por
oxido-nitroso/oxigênio seja
normatizada no Brasil para
fins de ensino e utilização em
larga escala pela classe Odontológica Brasileira. Para ser
normatizada é necessário que
ela se torne conhecida, com
suas vantagens e limitações
devidamente esclarecidas.
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Prós e contras do vegetarianismo

O vegetarianismo puro pode não satisfazer todos os
requisitos nutricionais? É
uma dieta balanceada, que
inclui entre os seus membros de todos os grupos alimentares? Aparentemente
sim. No entanto, nos últimos
tempos, a tendência a desistir da ingestão de animais
mortos (carne, peixe e produtos), tem vindo a ganhar
terreno, principalmente em
determinados segmentos da
população, como o público
mais jovem.
O que é vegetarianismo?
Essencialmente, é uma forma alternativa de comer que
elimina qualquer tipo de vida animal da alimentação.
De acordo com seus defensores, seus benefícios para
a saúde são muito importantes, mas eles não são triviais
para acompanhar os perigos
do regime desequilibrado e
comida variada.
Para seguir qualquer dieta, incluindo pratos vegetarianos, o melhor a se fazer e
se colocar nas mãos de um
nutricionista ou endocrinologista. Antes de começar, é
importante conhecer por dentro, ou seja, se o nosso corpo está preparado para eliminar a carne, peixe e derivados, sem baixar as defesas dieta ou ser acometido

por um pico de desnutrição.
Ao iniciar uma dieta vegetariana, você deve primordialmente pensar que certos
elementos são necessários
para a vida, e que drasticamente eles irão diminuir no
corpo, e que se isso for feito incorretamente pode trazer conseqüências que não
são boas. A falta de vitaminas, minerais e proteínas são
os problemas mais comuns
que podem resultar no desenvolvimento de raquitismo, distúrbios hormonais,
desnutrição, osteoporose e
nascimentos prematuros, entre muitas outras doenças.
Em contraste, as vantagens
de praticar dieta vegetariana incluem, entre outros, uma
diminuição nos níveis de uréia
do sangue, portanto, é especialmente adequado para pessoas que têm problemas de
nefrologia (nos rins). É também indicado para pessoas
com níveis elevados de colesterol e também ajuda a prevenir à diabetes. É útil para
as pessoas com artrite reumatoide ou problemas cardiovasculares. Possui antioxidante, aumenta a vitalidade, faz você perder peso e
embelezar a pele e cabelo.
A dieta vegetariana, como
qualquer dieta, é muito mais
benéfica se você abandonar

hábitos que foram provados
que é prejudicial como a ingestão de bebidas, consumo
de álcool ou tabaco e drogas, mesmo que esporadicamente. Mostrou-se, ainda,
que a prática de exercício diário (meia hora a pé cerca
de 6 quilômetros por hora
pode ser um bom começo),
é fundamental para melhorar a saúde.
Os defensores deste tipo
de reivindicação dieta que
uma cesta de alimentos equilibrada, completa e sob a supervisão de uma nutricionista, é bom para qualquer um
e de qualquer idade. Na verdade, alguns argumentam
que ser vegetariano pelo menos uma ou duas semanas
em um ano, é uma prática
muito positiva.
Em conclusão, podemos
dizer que o vegetarianismo
não é em si uma dieta tão
perigosa do que qualquer outro para continuar sem cuidado e orientação. O princípio básico de qualquer dieta é que se adaptar a ela de
forma gradual e em fases.
Você não pode drasticamente se ater a um grupo de alimentos, mas tem que ir devagar reduzindo. Vegetarianismo pode ser prejudicial à
saúde, especialmente nas
dietas extremas.
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Jovem perde a vida em
acidente automobilístico
O Jovem Thierry Póvoa de
apenas 33 anos, filho de Dona Angela com o ex-funcionário de carreira do Banco
do Brasil, Tuzé Póvoa, se envolveu em um acidente que
ceifou sua vida nesta madrugada de sexta para sábado.
Segundo informações repassadas aos parentes da vítima, Thierry tinha ido com
alguns amigos assistir ao show
da Banda Lex Luthor na tradicional “Festa das Congadas” que acontece na cidade vizinha de Jesuânia. Em
certo momento Thierry disse que estava cansado e resolveu voltar para São Lou-

renço, os amigos ficaram. As
informações dão conta que
Thierry capotou o carro próximo à cidade de Olímpio Noronha, seu corpo então teria sido arremessado para fora do veículo e ficado sobre
o asfalto, quando outro carro que vinha em sentido contrário não viu Thierry e acabou atropelando o jovem.
O corpo de Thierry foi velado na Funerária São Lourenço, o sepultamento aconteceu as 17:00hs do sábado
(06/07). Família e amigos ainda se encontram muito abalados com a morte repentina do jovem.

Giro Esportivo

HOMENAGEM AO AMIGO TUZÉ

Acidente

Funcionário da SECTUR afirma que montagem
da pista de patinação está irregular
Um fato curioso foi registrado no final do mês de junho em São Lourenço.
No dia 28/06, o funcionário público E.S.F., Coordenador Operacional da Secretaria de Turismo (SECTUR), registrou o Boletim de Ocorrência n° M4122-2013-0008715.
No referido B.O., o funcionário público afirma que o
evento denominado “Festival de Inverno 2013”, que
ocupa espaço público, está
montado no estacionamento do Parque das Águas com
barracas e pista de patinação no gelo, sem autorização da prefeitura.
De acordo com o funcionário, o local não foi requerido por escrito para utilização e uso. O funcionário afirmou ainda que não sabe ao
certo o nome das pessoas
que estão utilizando aquele
espaço.
Nossa reportagem teve
acesso ao B.O. registrado na
polícia e nele constatamos
que o funcionário denuncia
outras irregularidades, veja:
“1°- Utilização de um padrão de energia elétrica que
fica localizado no estacionamento da Praça João Lage,
para a ligação de alguns brinquedos lá instalados que foram utilizados por uma empresa de eventos.
2°- Utilização de um padrão de energia elétrica instalado no interior da Praça
João Lage por barracas lá instaladas.
3°- Construção em alvenaria de base para instalação
da pista de patinação no gelo em cima do Calçadão Silvério Sanches”, disse o funcionário na confecção do B.O.
No cartaz do evento, consta que a Prefeitura Municipal, Secretaria de Turismo e
Câmara Municipal são apoiadores das atrações, o que foi
desmentido pelo funcionário e também pelos verea-

BETO BACHA

Esta foto faz parte do acervo da história do futebol em
São Lourenço. O time de veteranos do Esporte Clube no
campo da Fazenda do Rosalbinho. A equipe na época foi
escalada com: o Sr. Belezinha, no gol Dito Pavão, meu amigo Gato, Rosalbinho, Feitiço, o goleiro linha Gilmar e Toninho Branco. Agachados estão o Rubens Aleixo, Telê, Tuzé,
Fidelito, Toni e Edgar da Casa Barros.

INAUGURAÇÃO

No último domingo a Associação Esportiva Verdão deu
mais um grande passo para a comunidade esportiva do
bairro Nossa Sra. de Lourdes, a reforma e o reparo do gramado do campo de futebol. Com muita alegria a festa foi
completa contando com atletas de várias categorias. O amigo e “homem forte” do Verdão, Chiquinho do INPS, considera que dentro em breve poderá atender algumas partidas pela Copa da Amizade ou Campeonato Municipal no
referido campo. Na foto dois piolhos de campo: o Júlio
Curintiano que nunca vi jogar e um dos filhos de Francisco, o Rodrigo Guela que já passou por todos os times do
bairro e ninguém quer.

MALUCO NA ESPERA

dores durante a sessão de
segunda-feira (08/07).
O empresário de atrações
infantis, Roberto Carlos da
Silva também se sentiu lesado com a montagem, ele afirma que não foi feita licitação para exploração do espaço público e que não foi

convidado para instalar suas atrações no local, ao contrário de outras empresas
que lá estão.
O tema foi amplamente debatido pelos vereadores da
Câmara Municipal na reunião
desta segunda-feira (08/07).
Através de requerimento, o

vereador Evaldo Ambrósio
(PR), cobrou explicações do
Executivo Municipal.
Nossa reportagem conseguiu contato com um dos
organizadores do evento,
Théo Silva, mas ele disse
que não iria se pronunciar
sobre o assunto.

O América Carioca denunciou a equipe do Goytacaz de
Campos em relação à escalação irregular de um zagueiro
em duas partidas válidas pela Taça Corcovado, o 2º turno
da série B do Cariocão. O julgamento no TJD-RJ será nesta
semana. Lembrando que o Bonsucesso equipe do goleiro
Santiago (Leandro Maluco) na foto abaixo, foi o vencedor
do 1º turno e também esta na semifinal do 2º, na disputa
com a equipe de Angra dos Reis. Enquanto o imbróglio não
decide, o Bonsuça realizou um amistoso contra o Vasco da
Gama, sem Paulo Autuori, em São Januário. O placar final
foi 2 a 0 para o Vasco, gols de Montoya e gol contra.
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Alunos da rede municipal
recebem óculos de grau
Nesta quinta-feira (11/06),
60 alunos da Escola Municipal Manoel Monteiro receberam, gratuitamente, óculos de grau. Eles fazem parte dos alunos da escola atendidos pelo oftalmologista,
através do programa Saúde
Ocular na Escola. A entrega
foi feita na própria escola, com
a presença do prefeito municipal, do presidente da Câmara dos Vereadores, do secretário de Saúde, da secretária
de Educação, da diretora da
escola, da Coordenadora de
Atenção Básica da Secretaria
Municipal de Saúde e da representante da empresa prestadora de serviços ao SUS, na
área de oftalmologia.
No início do ano, a Secretaria Municipal de Saúde, em
parceria com a Secretaria Municipal de Educação, realizou
testes de acuidade visual em
alunos da rede municipal de
ensino. O objetivo foi garantir a redução das taxas de repetência e evasão escolar
ocasionadas, muitas vezes,
pela dificuldade visual e outros problemas diagnosticados em saúde ocular. O trabalho foi realizado pelas estagiárias do Curso de Enfer-

Saúde Ocular na Escola
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Esportes

Sara Destaque no
Cenário Nacional

Sara recebendo sua premiação de Vice Campeã Brasileira

magem da Faculdade de São
Lourenço e agentes comunitários da Secretaria de Saúde. Foram avaliados 1882 alunos na faixa etária de seis a
14 anos. Destes, 584 apresentaram algum nível de deficiência visual.

Na escola Manoel Monteiro, a primeira avaliada, foi
feita a triagem em 734 alunos. Destes, 202 foram atendidos pelo oftalmologista, e
60 alunos necessitaram usar
óculos. Em 11 crianças foi detectada a suspeita de glau-

coma e, após avaliação, 3 foram diagnosticadas com glaucoma e já estão em tratamento. O mesmo trabalho continua sendo realizado com
alunos de outras escolas municipais, que também receberão óculos gratuitamente.

Faculdade Victor Hugo tem vagas
esgotadas para o curso de EXCEL

Sara Palma Ribeiro é mais uma nadadora de São Lourenço que se destaca no cenário nacional. Sara que se transferiu para o Minas Tênis Clube em Belo Horizonte, no início de 2013, já começa a mostrar o talento dos nadadores
de nossa cidade, como vários outros que daqui saíram para conquistar o Brasil e o Mundo...
Com apenas cinco meses de treinamento, sagrou-se Vice Campeã Brasileira na prova dos 200m Borboleta no Campeonato Brasileiro, realizado na cidade de Belém-PA no início do mês de junho, ainda no final deste mesmo mês por
ocasião da realização do Campeonato Mineiro Juvenil a Sênior, conquistou quatro títulos de campeã mineira, batendo o recorde da prova dos 200m Borboleta e recebendo o
prêmio destaque de atleta eficiência.
Após todos estes resultados em tão pouco tempo, Sara
está na expectativa de ser convocada para compor a seleção do Minas Tênis Clube no Campeonato Brasileiro Absoluto (Adulto) – Troféu José Finkel, que será realizado no
mês de agosto, pois atingiu o índice adulto com apenas
quatorze anos.
Parabéns Sara, pois mesmo defendendo uma equipe da
capital, estará sempre representando os jovens de nossa
cidade e afirmando como o esporte pode ser um grande
caminho para nossa talentosa juventude.
Estamos muito orgulhosos com você!

Curso

Curso de Nutrição da Faculdade
de São Lourenço – MG

Com alunos originários
das cidades de Itamonte,
Carmo de Minas, São Lourenço, dentre outras, a Faculdade Victor Hugo promoveu durante três sábados o Curso de Excel para

iniciantes. O Curso que foi
ministrado pelo Prof. Sergio Pinelli, Prof. da Disciplina de Gestão de Sistemas
de Informação da Faculdade Victor Hugo, teve uma
procura tão grande que no

1º dia de inscrição as vagas
foram esgotadas para o período da manhã e por isso
a Faculdade Victor Hugo teve que abrir novas turmas
aos sábados para o período da tarde.

Com o intuito de aumentar o nível de conhecimento dos discentes foi promovida a visita técnica em
UAN (Unidade de alimentação e Nutrição) na cidade de Itajubá – MG, para
conhecer a participação e
atuação do profissional de
Nutrição na alimentação
coletiva e despertar o interesse do aluno para melhor compreensão de uma
unidade de negócios e
acompanhar o funcionamento de uma U.A.N. a
partir da visita técnica de
observação.
A turma do 5º período
de Nutrição da Faculdade
de São Lourenço acompanhada das Profissionais
Cynthia Savassi Dias, Larissa Perroni Bustamante Pinto e Natália Ferreira Mathias, visitaram os mais novos equipamentos e novidades na área de alimentação fora do lar. Além da
opção de mini cursos sobre Alimente-se bem (SESI), Alimento Seguro (SENAI) e de algumas empresas como a Vigor, e empresas de panificação.

Visita Técnica UAN (Unidade de Alimentação e Nutrição) Mahle (Itajubá)

Visita FISPAL FOOD SERVICE (São Paulo)

Maiores informações: faculdadesaolourenço.com.br
(35) 3332-6356
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Câmara Municipal de São Lourenço
Proposições da 21ª Reunião Ordinária de 2013

Ver. Abel Goulart Ferreira

Requerimento 85/2013
Diante de informações desencontradas sobre a construção de
marquises em nossa cidade, Abel Goulart Ferreira, 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, por intermédio do setor próprio, informe à Casa se as construções das mesmas estão
ou não autorizadas. Justificativa. A cada dia, tanto o calor quanto as chuvas estão criando problemas para a nossa população.
Daí a necessidade de ficarmos sabendo sobre a legalidade ou não
da construção do apetrecho em tela. Bem sabemos de que, de
vez em quando, uma marquise vem prejudicar ou mesmo acidentar um transeunte. Todavia, os benefícios que ela proporciona,
quer referente ao sol ou chuva, são fatos incontestáveis. Assim,
para nossa orientação, que inclusive será repassada aos outros,
reside a razão do ora providenciado.
Ver. Agilsander Rodrigues da Silva
Indicação 274/2013
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 Setor Pertinente da Prefeitura entrar em contato com a direção da Cemig, no sentido de
providenciar iluminação pública na Alameda Agueda Vicentina
Junqueira Lopes - Bairro Nossa Senhora de Fátima. A pedido dos
moradores.
Ver. Antônio Carlos Canaverde Sanches
Requerimento 90/2013
Antonio Carlos Canaverde Sanches, Vereador do PSDB, vem
até V.Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO
ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações referentes ao depósito de areia e brita situado
à Rua Pedro Ribeiro Arantes ao lado da Academia de Tênis: Qual
o nome da razão social da empresa que ali está instalada? Quando foi expedido o Alvará de Localização e Funcionamento? Quando foi liberada a atividade pelo CODEMA? A atividade é pertinente ao Código de Postura?
Ver. Evaldo José Ambrósio
Requerimento 91/2013
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PR, vem até V. Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após
ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie
a esta Casa Legislativa as seguintes informações com relação ao
Festival de Inverno 2013: Enviar cópia do Decreto autorizando o
evento e o uso do espaço publico. Houve participação financeira
do Poder Público no evento? Os espaços da Praça João Lage já estavam ocupados com barracas de alimentação, bem como empresa de entretenimento infantil desde o dia 24 de junho, fazendo uso
inclusive de energia. Houve alguma autorização do Poder Público
para uso do espaço? Enviar toda documentação referente ao caso. Enviar cópia do ofício solicitando a ligação do padrão junto à
Cemig, pois segundo informações colhidas por este Vereador, quem
efetuou a instalação foi um funcionário da Prefeitura. Enviar junto
a este ofício, ordem de serviço expedida pelo Poder Público ao funcionário ou quem autorizou o referido funcionário à execução dos
serviços. Enviar nome da empresa proprietária da pista de gelo, Alvará de funcionamento, Laudos do Corpo de Bombeiro e qual o benefício que a pista proporciona ao Município, tendo em vista que
ela faz uso do espaço público. Houve licitação para o evento? Enviar todas as documentações necessárias. Houve algum questionamento junto à Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo por alguma empresa no ramo de entretenimento infantil? Em caso afirmativo, enviar documentação referente ao questionamento, bem
como a posição da Secretaria de Turismo.
Indicação 267/2013
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PR, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de
V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que, todas as vezes que for solicitado reajuste pela empresa de transporte público (Circular São Lourenço ), antes de ser
autorizado o decreto do reajuste nos moldes de hoje, onde as
planilhas de custo são apresentadas pela referida Empresa de
Ônibus ao Poder Executivo, que as mesmas sejam remetidas à
Câmara Municipal de Vereadores para análise da Comissão de
Finanças e Orçamento e posterior apreciação do Plenário para
aprovação ou não do reajuste solicitado pela Empresa de transporte. Justificativa: Esta indicação tem o propósito de atender
aos anseios da comunidade, bem como dividir a responsabilidade entre os Vereadores e o Prefeito.
Indicação 268/2013
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PR, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de
V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que
faça um estudo sobre a possibilidade de ceder uma área dentro
do imóvel adquirido entre as Ruas: Clóvis Reis e Aristotelina Bittencourt, com dinheiro do FUNDEB, conforme informações suscitadas pelos Vereadores da bancada da situação, em reunião realizada no último dia 01 de julho na Palavra Franca, para construção de uma creche para atender às comunidades dos Bairros: São
Lourenço Velho, Alto do Santo Cruzeiro e Carioca, pois a área adquirida - antigo Hotel Cruzeiro do Sul - possui uma área de mais
de 2.000 m², o que efetivamente atenderia aos anseios daquelas
comunidades e estaríamos diminuindo o déficit de creche naquela área. Justificativa: Em conversa com algumas moradoras (mães)
dos bairros citados, foi relatada a imensa carência de creche e,
como a Prefeitura adquiriu o antigo Hotel Cruzeiros, elas deslumbram a possibilidade da construção de uma creche para atender
à comunidade local, reivindicação antiga do bairro. E como a área
adquirida foi com o dinheiro da Educação, é mais do que justo fazer este estudo para uma possível doação de parte do imóvel para construção da creche.

Ver. Fabrício Guedes dos Santos

Indicação 266/2013
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 Cemig no sentido de colocar 02 (dois)
postes e 02 (duas) luminárias na Rua Joaquim Silvério - Areia Branca, Bairro Nossa Senhora de Lourdes - pois a iluminação precária
vem gerando insegurança aos moradores e transeuntes.
Indicação 262/2013
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
tomar as medidas cabíveis no sentido de que o ingresso do parquinho na Festa de Agosto no corrente ano tenha um valor mais acessível à população e que o mesmo seja gratuito para as crianças e
adolescentes que pertencem às entidades de assistência social de
nosso município.
Ver. João Bosco de Carvalho
Indicação 275/2013
João Bosco de Carvalho, 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 que
providencie a colocação de sarjeta em frente ao Posto de Saúde
do Bairro Nossa Senhora de Lourdes, situado na Rua Henrique Cafasso. A pedido dos moradores.
Indicação 276/2013
João Bosco de Carvalho, 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 que
providencie a pintura do meio-fio da cor amarela (faixa amarela)
em frente ao Posto de Saúde do Bairro Nossa Senhora de Lourdes,
situado na Rua Henrique Cafasso. A pedido dos moradores.
Ver. Luiz Antônio de Almeida
Indicação 265/2013
Luiz Antônio de Almeida, Vereador do PR, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V.
Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO
a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura notificar
o proprietário do terreno localizado na Rua Andrade Figueira, em
frente ao n.º 26 - Bairro Estação, para que providencie, urgentemente, a capina e a limpeza no mesmo, sendo que, ultimamente,
estão jogando animais mortos neste terreno, o que vem ocasionando forte mau cheiro. A pedido de moradores.
Ver. Luiz Cláudio Siqueira (Vice-presidente)
Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com
base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja enviada uma Moção de Parabéns ao Excelentíssimo Senhor Doutor Delegado Luciano Belfort de Andrade Santos pela reforma realizada no prédio da Delegacia Regional da Polícia Civil, bem como
pelo excelente projeto de ampliação para novas instalações da referida corporação.
Requerimento 88/2013
Luiz Cláudio Siqueira, Vereador do DEM, 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: A Prefeitura tem
o intuito de retirar os sacoleiros em frente aos hotéis? Em caso afirmativo, existe algum estudo para um local apropriado onde os mesmos possam vender seus produtos?
Indicação 269/2013
Luiz Cláudio Siqueira, Vereador do DEM, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V.
Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO
a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que proceda estudos e planejamento no sentido de melhorar a limpeza na
parte central de nossa cidade, onde concentra maior número de
comércio, bancos e circula um número expressivo de pessoas durante o período de funcionamento do comércio, implantando o
serviço de “moto-lixo” e garis, no período ininterrupto, das 8 às
18h, diariamente, dando assim um suporte e atendendo às necessidades dos comerciantes que necessitam de um melhor serviço
prestado pelo Poder Público. E nos finais de semana, no período
noturno, que seja colocado um gari para fazer a limpeza do Calçadão, das lixeiras e da Praça João Lage, em todo o seu entorno, pois
o local tem um grande comércio de alimentos e bebidas, gerando,
portanto, muito lixo. A pedido dos comerciantes e frequentadores.
Indicação 270/2013
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, aproveitando o inverno, período de poucas chuvas, que realizem obras necessárias nas galerias de água pluvial na parte baixa da cidade, principalmente na esquina do Mercado Municipal, Banco Santander,
alguns trechos da Av. D. Pedro II, esquina das Ruas: Batista Luzardo, Melo Viana, Caixa Econômica Federal; estendendo a Av. Damião Junqueira de Souza, próximo às Ruas: Jaime Sotto Mayor e
Funerária Santa Clara, bem como outros trechos que necessitam,
urgentemente, de ações concretas para resolver, de uma vez por
todas, esses problemas.
Ver. Paulo Gilson de Castro Ribeiro
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 jovem Thierry

Póvoa, pelo seu falecimento ocorrido no dia 06 de julho p.p..
Requerimento 84/2013
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 ao Setor Pertinente da
Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações sobre o projeto de revitalização e reurbanização da Avenida
Damião Junqueira de Souza - Bairro Nossa Senhora de Fátima e Rua
José Simeão Dutra - Bairro Nossa Senhora de Lourdes: Qual o valor estimado para a realização da referida obra? Qual a contrapartida do nosso município? Qual o valor da verba já recebida pelo
município para a realização dessa obra? Informar a origem dessa
verba, ou seja, se a mesma é federal ou estadual. Qual a data prevista para a contrapartida do município? Qual a data prevista para
o início da referida obra?
Ver. Renato Bacha de Lorenzo
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 direção, professores, funcionários e alunos da Escola Municipal Manoel Monteiro, em nome
de sua Diretora Leila Lúcia Chaves de Souza Pereira, pela realização da Festa Junina ocorrida no dia 06 de julho p.p.. neste estabelecimento de ensino, a qual obteve pleno êxito.
Requerimento 87/2013
Renato Bacha de Lorenzo, Vereador do PSDB, vem até V.Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar,
após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que
entre em contato com a TERVISA, para que a mesma envie a esta
Casa Legislativa as seguintes informações: Nome dos arrendatários
de todas as lojas existentes naquele espaço, exceto das empresas
de ônibus. Valores de todas as taxas cobradas pelo concessionário
aos usuários, inclusive das empresas de ônibus.
Ver. Ricardo de Mattos
Requerimento 86/2013
Ricardo de Mattos, Vereador do MD, vem até V. Ex.ª, embasado
no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a
esta Casa Legislativa as seguintes informações referentes à concessão do teleférico em nosso município: 1) Informar a data de início
e término da referida concessão. 2) Há vistoria do Corpo de Bombeiro e da Defesa Civil com relação ao teleférico? 2.1) Em caso afirmativo, favor enviar os laudos de vistoria.
Requerimento 89/2013
Ricardo de Mattos, Vereador do MD, 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: Há algum documento
pactuado entre os empresários e o Poder Executivo com relação
aos bancos existentes no Calçadão Rui Garcia Machado? Em caso
afirmativo, favor enviar o referido documento.
Indicação 263/2013
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 enviar a esta Casa Legislativa projeto de lei que Dispõe sobre a isenção do pagamento das despesas com a realização de funeral à pessoa que
tiver doado, por ato próprio ou por meio de seus familiares ou responsáveis, seus órgãos ou tecidos corporais para fins de transplante médico no município de São Lourenço - MG e dá outras providências. Em anexo cópia do referido anteprojeto.
Indicação 264/2013
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 enviar a esta Casa Legislativa projeto de lei que Dispõe sobre as placas de sinalização de trânsito em vias de principais acessos de áreas escolares e fixa outras providências. Em anexo cópia do referido anteprojeto.
Ver. Waldinei Alves Ferreira (Presidente)
Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente,
com base no Art. 108, do Regimento Interno solicitar de V. Ex.ª
que seja enviada uma Moção de Parabéns à direção, professores, funcionários e alunos da Escola Municipal Dr. Eurípedes Prazeres, pela Festa Junina realizada no dia 06 de julho p.p., com
muita alegria e entretenimento, sendo que toda a arrecadação
deste evento será revertida em melhorias para o referido estabelecimento de ensino.
Indicação 271/2013
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 solicitar do governo estadual verba destinada à colocação de uma cobertura na Quadra Esportiva da Escola Municipal Dr. Eurípedes Prazeres, para atender melhor os alunos para a prática de esportes.
Indicação 272/2013
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 estudos no sentido de enviar a esta Casa Legislativa projeto
de lei dispondo sobre “Gratificação” aos motoristas de ambulância, visto que os mesmos têm contato direto com muitos enfermos,
muitas vezes, doenças altamente contagiosas e os mesmos recebem o mesmo salário dos demais motoristas de nosso município.
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Campeonato Mundial de Karatê World
Cup Wukf 2013 Guarujá – SP – Brasil
A Karateca de São Lourenço, Nicole Maciel Cadeiras, nove Anos, (Academia Rachido-Kan – São Lourenço), novamente destacou-se no karatê.
Entre os dias 04 à 07 de
julho de 2013, realizou-se o
campeonato Mundial de Karatê World Cup WUKF 2013
(World Union Of Karatê-Do
Federations) no Brasil em
Guarujá - SP.
O evento foi realizado na
quadra Poliesportiva da Unaerp-Campus Guarujá-SP, onde abrangeu mais de 1.200
Atletas de diversas delegações de outros Estados e também com a participação de
karatecas Estrangeiros de Países Sul Americanos, Europeus e Asiáticos, onde participaram da abertura do evento e disputaram nas modalidades Kata e Kumite.
Na categoria mirim de fai-

xa branca e amarela de 09 a
10 Anos , a karateca Nicole de
9 anos, mais uma vez sagrou-se com premiações como:
Medalha de Bronze na modalidade Kata (3º Lugar) e medalha de ouro na modalidade
Kumite por equipe (Campeã).
Nicole somente com 1 ano
de karatê participou do maior
campeonato de karatê (PanAmerican Karatê Championships WUKF And World
Cup 2013), graças ao seu mestre Kiko que a convocou acreditando no seu talento, e por
outro lado Nicole também
agradece ao seu Mestre Kiko pela honra e por esse merecimento.
Nicole também agradece
ao COC (Instituto Gênesis De
Educação E Cultura – AEPA)
de São Lourenço, “minha Escola, pelo Grande apoio que
estão dando a mim”.

Vitória
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Sentimento desumano
Por iniciativa do ministro
da saúde Alexandre Padilha,
o Congresso Nacional aprovou, na última quinta-feira,
04 de julho de 2013, um projeto de lei que, na prática,
legaliza o aborto no Brasil.
Faltando agora apenas a
sanção presidencial para que
entre em vigor, cabe ressaltar aqui o compromisso assumido pela presidente Dilma com o povo brasileiro nas
eleições de 2010, de que não
legalizaria o aborto.
Diante de tamanha aflição e tristeza em ver o meu
país começando a cair no
século XIX e não parando
mais na queda vertiginosa,
onde cada nova geração consegue ser pior do que a anterior, apaixonados pela estupidez astuta, neste caso
específico do aborto, caso

venha a ser aprovado, bem
que esta lei poderia ser retroativa, principalmente para os seus obsessivos defensores a favor da cultura da
morte no país.
Não querendo deixar que
passe em branco um momento tão sombrio que envolve
nossa Pátria, na esperança
de uma regeneração, transcrevo um pensamento do Padre Paulo Ricardo da Arquidiocese de Cuiabá - MT:
“Se o povo brasileiro entende que o aborto é homicídio, é necessário que ele
se manifeste e exija que os
governantes que ele elegeu
vetem projetos como este,
exemplos de pura vigarice legislativa”
Saibamos como agir para
impedir o avanço de tais aberrações.

Hospital realiza palestras na Casa da Gestante
gia clínica, nutrição) - inclusive, através de palestras e
grupos de estudo.
No último dia 5 de julho, a
Dra. Marília Guimarães Quirino (ginecologista/obstetra
do Hospital), a enfermeira Ana
Maria Junqueira Rocha (uma
das responsáveis pela Maternidade) e a coordenadora administrativa da CAGEP, Renata Arruda Maciel realizaram
palestras sobre “Parto e puerpério (pós-parto)”, “Amamen-

Palestras

O Hospital São Lourenço
implantou a Casa de Apoio
à Gestante de Alto Risco e
Puérpera (CAGEP), destinada ao acolhimento de gestantes que inspirem cuida-

dos e puérperas (mães recentes) com bebês internados na UTI Neonatal do Hospital, que residam em localidades distantes do Hospital São Lourenço. Na Casa, é

realizado um trabalho de
orientação e acompanhamento das mulheres lá atendidas,
por uma equipe multiprofissional (médicos, enfermagem, serviço social, psicolo-

CHARGE DA SEMANA

tação” e “A Casa: o que é?”.
Além da Casa da Gestante, a Maternidade do Hospital São Lourenço conquistou,
recentemente, a qualificação
para Alto Risco; assim, aquela unidade está, agora, habilitada a prestar uma assistência ainda mais completa às
gestantes e seus bebês.
O Hospital São Lourenço
agradece às seguintes pessoas e empresas que, gentilmente, doaram lindos brin-

des para as gestantes e puérperas, por ocasião do evento (ordem alfabética): Cleuza da Policlínica, Clínica Vilella, Heleonor Tavares, Maria Arruda Maciel, Rosa Rozilene Ferreira (Papelaria da
Rosa). A Casa da Gestante
sempre necessita de doações
e de pessoas interessadas em
realizar, lá, atividades voluntárias. Para isto, o contato
pode ser feito pelo telefone
(35)3332-6965.
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Aniversário
Comemorou
mais um aniversário, dia 08 passado, nosso grande amigo e irmão
em Cristo, Padre
José Douglas Baroni, Pároco da
cidade de Baependi, e Reitor
do Santuário da
Imaculada Conceição, naquela
cidade.Desejamos ao aniversariante, milhões de felicidades,
saúde, rogando a Deus, que lhe conceda vida longa e feliz.

Canonização
O Juíz de Direito da Vara da Execução Penal da Comarca
de São Lourenço, Dr. Fábio Garcia Macedo Filho, será o homenageado durante o II Encontro de Corais Penitenciários
do Sul de Minas, que será realizado em nossa cidade, dia
14 de setembro próximo. O nome do Juíz, irá em todos os
troféus, que serão entregues às Unidades Prisionais participantes. Dr. Fábio, é considerado pela Seds/Suapi e Presidio de São Lourenço, o patrono do Grupo Vozes da Cela,
e grande incentivador dos projetos de ressocialização e humanização para os jovens privados de liberdade de nossa
cidade. Homenagem justa e merecida!!!

In Memorian
Thierry Carvalho Póvoa, falecido em 06/07/2013.
Força e coragem, todos da
família Póvoa e
Carvalho, nossos amigos Tuzé e Angela, Leandro, Maira e
Maitê. Não há
palavras para
expressar esta
dor. Não há livro que a descreva. Por isso,
o melhor jeito de consolar é falar pouco, orar junto, sentir
junto e estar presente, cada um do jeito que sabe. Palavras,
não explicam a morte de um ente querido. Sabem disso, o
pai, a mãe, os filhos, os irmãos, os avós, o namorado e a namorada, o marido e a mulher, os amigos de verdade. Quando o outro morre, parte do mistério da vida, vai com ele. A
parte que fica, torna-se ainda mais intrigante. Descobrimos
a relação profunda entre a vida e a morte, quando alguém
era a razão, ou uma das razões de nossa vida, vai embora.
Para onde? Para quem? Está me ouvindo? A gente vai se ver
de novo? Como será o nosso reencontro? Acabou-se para
sempre, ou ele apenas foi antes? As perguntas, insistem em
aparecer, mais as respostas ainda não são claras. Dói, dói,
dói e dói... Então a gente tenta assimilar o que não se explica, cada um do jeito que sabe. Há o que bebe, o que fuma,
o que grita, o que abandona tudo, o que agride, o que chora silencioso num canto, o que chama Deus para uma briga,
o que mergulha no fatalismo e o que, mesmo sem entender
ou crer, aposta na FÉ! Um dia nos veremos de novo... Enquanto esse dia não vem, quem eu amo, que se foi, me vê,
me ouve e ora por mim, lá junto de Deus. Para ele, a vida
tem agora, uma outra dimensão... Alcançou o definitivo.
Quem fica perguntando e sofrendo, somos nós. Mas, como a vida é um riacho que logicamente deságua, a nossa
vez também chegará e, quando isso acontecer, então não
haverá mais lágrimas. As que aqui foram choradas, terão
sua explicação. Por enquanto, fica apenas o mistério. Alguém que não sabemos, porque nasceu de nós, e porque
cresceu em nós, porque entrou tão de cheio em nossa vida, fechou os olhos, e foi-se embora. Quem ama de verdade, não crê que se acabou. A vida é uma só: começa aqui
no tempo e continua, depois, na ausência de tempo e de
limite. Alguém a quem amamos, se tornou eterno.E essa
pessoa, já sabe quem e como Deus é! E também sabe, o
porque de sua partida... Por isso, convém falar com ele, e
mandar recados para Deus através dele. Ele está no céu,
então alguém alem de Deus e de Jesus, se importa conosco. Definitivamente, não estamos sozinhos, por mais que
doa a solidão de have-lo perdido. Mas é apenas por pouco tempo. Quem amou aqui, sem dúvida, se reencontra no
infinito. (PADRE ZEZINHO)

O Papa Francisco, autorizou em decreto, dia 05 último,
a Canonização dos Papas João Paulo II e João XXIII. A cerimônia, acontecerá ainda este ano, no Vaticano. Um segundo milagre atribuído ao Beato João João Paulo II, foi reconhecido pelo Vaticano, o que veio a apressar sua canonização. No dia de sua morte, o povo na Praça de São Pedro,
já aclamava em alta voz: SANTO SUBITO - “Já é Santo”. São
João Paulo II e São João XXIII, intercedam a Deus por nós!!!

Visita
Unidades Prisionais do Norte de Minas, receberam a visita do servidor e
Coordenador de Musicalização da SAPE/
DEP/SUAPI,JoséHenrique Martins, dia
1º passado, para a
implantação do projeto “Cantando a Liberdade”. Janaúba,
Januária, Francisco
Sá e Montes Claros, foram as cidades visitadas, e em breve,
já contarão com aulas de música para seus detentos, contando com o apoio das Secretarias de Educação, Pastorais Carcerárias, Conselhos da Comunidade e músicos daquela região.

Acesse
nosso
site e
fique por
dentro
de
todas as
novidades!
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Micropigmentação de Blush
Agora é possível ter aquele ar de saúde que o blush
deixa de forma definitiva,
fazendo a micropigmentação de blush. A técnica
de micropigmentação é
bastante conhecida e usada pelas correções de sobrancelhas, contorno de
lábios e dos olhos, agora
a novidade é a pigmentação das bochechas. O efeito blush
serve para dar aquele aspecto mais saudável ao rosto que
faz toda a diferença no make-up, disfarçando a palidez e dando um ar bronzeado. Ele, ainda, possibilita um aspecto de
afinamento facial e rejuvenescimento da aparência.
Novidade no Brasil, a micropigmentação de blush é indicada, principalmente, para as mulheres que já estão acostumadas a sempre salientar, com os recursos da maquiagem não-permanente, as maçãs do rosto. E o que é melhor: é rápido, em 40 minutos se faz as duas bochechas,
necessitando de apenas uma sessão.
A técnica pode ser feita em qualquer tipo de pele e não
dói. Para o procedimento é aplicado um anestésico no momento da aplicação que deixa o processo totalmente indolor. Além disso, a micropigmentação da bochecha é mais
superficial que a da sobrancelha ou dos olhos, para que
não fique carregado demais na cor.
A micropigmentação consiste em um depósito de pigmentos na camada subepidérmica da pele com o auxílio
de um dermógrafo e agulhas apropriadas. E, no caso do
efeito blush, podem ser usados pigmentos de todos os tons.
O dermopigmentador tem à sua disposição vários tons de
pigmentos para alcançar um resultado natural. São inúmeras agulhas e técnicas diferentes introduzido o pigmento
na segunda camada da pele.
Segundo especialista, embora se respeite bastante o gosto da cliente, algumas dicas são importantes para não se arrepender depois. Para as peles brancas, por exemplo, o ideal são os tons alaranjados; para a amarela, os melhores são
os tons rosados; para a morena, tons rosados e bronze; já
para a negra, tons mais escuros, como bronze, alaranjados
ou marrons. Mas é tudo muito conversado entre a equipe e
as clientes para que o resultado final fique do agrado.
O resultado final pode ser visto depois de uma semana,
quando desincham totalmente as bochechas e a pigmentação clareia em torno de 40%. Assim como nos outros tipos de micropigmentação, a técnica de blush tem duração
de dois anos, em média. Isso acontece porque a renovação celular constante, em função do uso de ácidos rejuvenescedores e ação dos raios solares, são fatores que contribuem para o desbotamento do pigmento. No entanto, é
possível refazer a técnica após esse período. A dica principal para que a micropigmentação de blush dure mais tempo é, sem dúvida, o uso do protetor solar. Além, claro, de
é não tomar sol, nem ir à praia, piscina ou sauna durante
a cicatrização.
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Caxambu será transformada Prefeito de Caxambu assina
Consórcio para acabar com lixões
na cidade oficial do Circo
Lixão

A Secretaria de Estado de
Turismo pretende transformar o Estado de Minas Gerais em referência nos Festivais Culturais e o primeiro
passo é a articulação de diversas iniciativas similares
que acontecem pelo Estado,
com o intuito de fortalecer
o cenário artístico mineiro e
integrar o calendário turístico do estado.
Para isso, foi realizada uma
seleção das melhores propostas, através de um Chamamento Público.
Puderam participar entidades sem fins lucrativos, interessadas em executar os Festivais Culturais em Araxá em
Caxambu. Os vencedores foram selecionados por uma comissão formada por representantes das Secretarias de
Estado de Turismo, Cultura e
Trabalho e Emprego.
O Festival Mundial de Circo iniciou a sua trajetória em
2001, reunindo, em Belo Horizonte/MG, artistas brasileiros e de vários cantos do mundo para celebrar o circo. A

partir de 2013 o evento arma o picadeiro em Caxambu/MG para transformá-la
na “Cidade Oficial do Circo
no Brasil”! Espetáculos circenses, show, oficinas, exposições e mostra de filmes invadem ruas, praças e parques
da cidade.
Caxambu será transformada
na cidade oficial do Circo
no Brasil durante este
mês de julho.
O Festival Mundial de Circo acontece entre os dias 23
a 28. Estão programados espetáculos únicos no Brasil,
além de oficinas direcionadas às crianças e aos profissionais das diversas áreas
circenses.
Já as artes visuais serão o
destaque em Araxá e serão
abordados através de um costume comum para todos os
mineiros: as BRINCADEIRAS
DE RUA. Em setembro Araxá se transformará em um
grande quintal. Amarelinha,
elástico, pipa, pula-corda,

bambolê, bola de gude são
alguns dos elementos do imaginário mineiro que receberão o sensível enfoque de artesãos, fotógrafos, ilustradores, grafiteiros, entre outros
que artistas que estarão presentes em Araxá.
Os realizadores dos dois
festivais contarão com aporte governamental durante as
três primeiras edições. Para
o produtor cultural é fundamental poder contar com o
recurso para os primeiros
anos, garantindo a autonomia para um planejamento
mais efetivo. Para tanto, o
Governo de Minas, por meio
da Secretaria de Estado de
Turismo, realizará o repasse, para cada Festival, de R$
1 milhão para a primeira edição em 2013, R$ 750 mil para a segunda edição em 2014
e R$ 500 mil para a terceira
edição em 2015.
Esta é mais uma iniciativa
da Secretaria de Turismo de
Minas Gerais para destacar
o Estado no cenário turístico nacional e internacional.

5ª Marcha para Jesus
Religião

No domingo (07/07), os
evangélicos de São Lourenço realizaram mais uma Marcha para Jesus. O evento, realizado anualmente, é promovido pelo Conselho de
Pastores Evangélicos de São
Lourenço. A comunidade

evangélica, com a participação de centenas de pessoas, a maioria jovens, se reuniu na praça Dr. Humberto
Sanches, onde, em clima de
oração, saiu em caminhada
pelas ruas da cidade.
Acompanhados por um trio

elétrico, ao som de música
Gospel, fizeram paradas e
oraram na Praça dos Três Poderes, próximo ao comércio
e à hotelaria e na praça João
Lage, em frente ao Parque
das Águas, onde encerraram
a manifestação religiosa.

Nesta terça-feira (09/07),
o Prefeito Jurandir Belini e a
Secretária de Assistência Social Néia Belini, estiveram na
Cidade Administrativa, em
Belo Horizonte, a fim de assinarem o Termo de Cooperação Técnica com o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana (Sedru).
O documento é o primeiro passo para elaboração
do Consórcio Intermunicipal de Gestão Compartilhada de Resíduos Sólidos. O

Consórcio vai abranger as
cidades de Caxambu, Baependi, Cruzília e Conceição
do Rio Verde, beneficiando
uma população de 67,5 mil
pessoas, que geram 20,3 mil
toneladas de resíduos por
ano. O Objetivo é unir os
municípios para solucionar
os problemas relacionados
à destinação final do lixo na
região.
É uma alternativa mais econômica para as prefeituras,
que vão poder dividir os gastos de construção e operacionalização dos empreen-

dimentos necessários para
extinguir os lixões na região.
O Prefeito Jurandir Belini,
assinalou que a formação do
consórcio foi a alternativa
encontrada para que os municípios possam se adequar
à legislação federal que determina que todas as cidades brasileiras façam a destinação correta dos resíduos sólidos a partir de agosto de 2014. “Nós, Prefeitos,
estamos unidos e correndo
contra o tempo para solucionar o problema”, salientou
o prefeito Jurandir.

COMARCA DE CARMO DE MINAS. EDITAL DE PRAÇA. Prazo 05 dias. Precatória nº 000873596.2013.8.13.0141. Comunica-se que será levado à hasta pública no átrio do Fórum da Comarca
de Carmo de Minas no dia 08/08/2013, às 14horas. Não sendo os bens alienados, desde já fica
designado o dia 23/08/2013, às 14horas para realização da 2ª praça, oportunidade em que será
o bem alienado a que, maior lanço oferecer, em virtude da Ação de Execução fundada em Título Executivo Extrajudicial requerida por Cooperativa de Crédito dos Profissionais da Saúde das
Regiões do Triângulo, Circuito das Águas e Centro de Minas Ltda. – UNICRED MINEIRA em face
de Infroprint Informática Ltda. e outros – Autos 0024149-09.2010.8.13.0637, oriundo da 1ª Vara Cível, da Comarca de São Lourenço-MG. Eis o bem: Uma sorte de terras com área de 10,00
hectares, formada por pastagens e braquiárias, dentro de uma área maior de 50,00 hectares, no
lugar denominado “Fazenda da Lage”, em Carmo de Minas, sem nenhuma benfeitoria, dentro
das seguintes divisas e confrontações: começam suas divisas à margem do Ribeirão do Carmo
em Divisas com Haroldo Nogueira na estaca nº 118; daí, Ribeirão do Carmo abaixo até encontrar
as divisas de Sílvio Pivato de Castro em um córrego e, córrego acima até o buracão, na nascente
desta água; daí por cerca de arame até o espigão e à direita pela mesma cerca de arame e sempre torcendo à direita até encontrar as divisas de sucessores de Gabriel Augusto Pereira Junqueira; daí espigão à esquerda por águas vertentes por cerca de arame até encontrar uma cova em
divisas de João Sabino de Souza e daí por uma cerca de arame, águas vertentes até a moita de
bambus, atravessando o córrego da Lage até encontrar as divisas de Haroldo Nogueira e dai por
cerca de arame em reta pela esquerda até encontrar a estaca nº 118, à Margem do Ribeirão do
Carmo, no ponto onde tiveram princípio e finda estas demarcações. Proprietário: Walter de Souza. Dados tirados da matrícula nº 2.438, livro 2-E, fls. 194 vº, do CRI desta Comarca. Observação:
No registro deste imóvel não consta benfeitorias, porém verificando o local, foi constatado pelo
Oficial de Justiça que existem as seguintes benfeitorias: duas casas pequenas cobertas com telhas francesas e um curral coberto por telha brasilit, que não fazem parte da área penhorada.
Avaliação: os 10,00 hectares penhorados foram avaliados em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Fonte Informativa: EMATE-MG. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Carmo de Minas, aos
28 de junho de 2013. Eu ( ) Oficial Judiciário o digitei. EU, ( ) Escrivã Judicial o conferi e assino.
Afonso Carlos Pereira da Silva – Juiz de Direito – Mat. 1980-2
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