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Lixo volta a ficar
exposto ao ar livre

Nesta terça- feira (10/09), recebemos a informação de que o serviço de aterro, no antigo lixão de São Lourenço estaria parado a mais de quinze dias. Ainda de acordo com as informações, o lixo voltou a ficar exposto ao ar livre. As informações também davam conta de que havia animais mortos por lá. (pág 06)

Lixão

Exposição

20ª Exposição
Nacional de
Orquídeas
Aconteceu nos dias 6, 7 e 8 de
setembro, na Quadra Pedro Mello,
a 20ª Exposição Nacional de Orquídeas de São Lourenço. A abertura
oficial aconteceu na sexta-feira (06/09),
às 20h, com a presença da vice- prefeita Patrícia Pereira Lessa, representando o Executivo e o vereador João
Bosco de Carvalho, representando
a Câmara Municipal. (pág 07)

Faleceu o cineasta
Gabriel Ferrer

A cidade amanheceu triste nesta
segunda- feira (09-09), com a notícia
do falecimento de Gabriel Ferrer, autor de vários filmes e documentários
sobre São Lourenço. (pág 11)

Festa de Agosto 2013 deu
Balanço arrebenta e
machuca criança na praça prejuízo de R$ 111.600,00
Reais aos cofres públicos
central da cidade
(pág 08)

(pág 09)

Futsal feminino
de São Lourenço
é campeão no
Maranhão

Após o segundo empate, a equipe de futsal feminino de São Lourenço, garantiu o primeiro lugar na
VI Taça Brasil Correios de Futsal Feminino Sub 17. (pág 11)
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EDITORIAL
Na espetaculosa “faxina”
que fez no início de seu governo para combater a corrupção, a presidente Dilma
Rousseff, pelo jeito, varreu
só por onde o padre passa.
Investigações policiais levantaram o tapete e flagraram
desvios de recursos públicos para organizações não
governamentais (ONGs), em
escândalos cujo padrão é o
mesmo que, há não muito
tempo, levou Dilma a arregaçar as mangas para acabar com os “malfeitos”, segundo dizia na época a propaganda oficial.
Uma operação da PF acaba de desmontar um esquema de fraudes no Ministério
do Trabalho que resultou na
prisão de 22 pessoas. Outras
11 tiveram de prestar depoimento de forma coercitiva uma delas é Paulo Roberto
dos Santos Pinto, o número
dois do Ministério. Tanto Pinto quanto o atual ministro,
Manoel Dias, que é secretário-geral do PDT, são ligados
ao ex-ministro Carlos Lupi,
um dos demitidos por Dilma
na tal “faxina”.
A PF e a Controladoria-Geral da União acreditam que
o esquema tenha desviado
até R$ 400 milhões, dinheiro entregue a uma ONG chamada Instituto Mundial do
Desenvolvimento e da Cida-

dania, que diz prestar serviços de qualificação profissional e atua em 11 Estados e
no Distrito Federal. Pinto teria facilitado a atuação da entidade, segundo as investigações. Apesar disso, ele continuava no cargo, até se exonerar no dia 10 de setembro.
Dias antes, a PF havia prendido oito pessoas suspeitas
de participação em um esquema para favorecer outra
ONG de qualificação profissional, o Centro de Atendimento ao Trabalhador (Ceat)
- que já levou R$ 47,5 milhões
do Ministério do Trabalho desde 2009.
Entre os presos está um assessor do Ministério, Gleide
Santos Costa, pego com R$ 30
mil que teriam sido pagos pelo Ceat como suborno para facilitar o aditamento de um contrato com o governo. Além disso, segundo a polícia, a direção do Ceat comprou mercadorias chinesas para revender
na Rua 25 de Março e, assim,
lavar o dinheiro.
Ainda não foram encontrados elos entre esses casos e
o que derrubou Lupi em 2011,
mas o novo episódio indica
a permanência de práticas
que, se fosse sério o discurso de Dilma sobre a “faxina”,
já deveriam ter sido abolidas
no Ministério do Trabalho.
Em outro escândalo, um

ESPAÇO LIVRE

Nova Droga Contra
o Câncer de Mama
A agência americana Food
and Drug Administration (FDA),
que regula medicamentos e alimentos nos EUA, emitiu um comentário favorável sobre uma
nova droga contra o câncer de
mama produzida pela farmacêutica suíça Roche. Se aprovado, o remédio Perjeta (cujo princípio ativo é o anticorpo pertuzumabe) pode se tornar em breve a primeira opção para tratar
a doença ainda em estágio inicial, antes da cirurgia para remoção do tumor, destacou a
agência Associated Press (AP).
Segundo os cientistas da FDA,
que publicaram um parecer na
internet, as mulheres analisadas que receberam o Perjeta
como tratamento inicial para
o câncer de mama se mostraram mais propensas a estar livres da doença no momento
da operação, em relação às voluntárias que receberam combinações de drogas mais antigas, como o Herceptin, também da Roche.
Embora os resultados venham de testes ainda em estágio intermediário, os cientistas da FDA recomendaram
que seu processo de aprova-

ção seja acelerado. Isso porque o produto se enquadra na
categoria de medicamento inovador indicado para tratar doenças com risco de vida – como câncer, HIV e outras enfermidades letais.
O Perjeta foi aprovado pela primeira vez há cerca de seis
meses para tratar pacientes
com um subtipo de câncer de
mama que tenha sofrido metástase, ou seja, se espalhado
para outras partes do corpo.
Agora, a empresa de biotecnologia Genentech – comprada pela Roche em 2009 e responsável por desenvolver o
medicamento – espera que a
droga seja aprovada para uso
em fases mais precoces do câncer, logo após o diagnóstico.
Atualmente, o uso de remédios contra o câncer antes da
cirurgia ainda é experimental,
mas muitos médicos acreditam que isso ajude a encolher
os nódulos, tornando-os mais
fáceis de remover. No caso de
um câncer de mama, esse processo poderia permitir que as
mulheres mantivessem seus
seios, em vez de tê-los totalmente retirados.
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Faxina malfeita
inquérito da Polícia Civil do
Distrito Federal mostrou que
a Fundação Banco do Brasil, controlada pelo PT, firmou convênios de R$ 36 milhões com ONGs ligadas ao
partido.
Um dos investigados é Jacques Pena, petista do Distrito Federal. Segundo a polícia, Pena, quando presidiu
a Fundação Banco do Brasil,
repassou ao menos R$ 5,2 milhões para uma certa Associação de Desenvolvimento
Sustentável do Brasil, que é
dirigida por seu irmão, Joy de
Oliveira Pena, outro petista.
Joy participa também da ONG
Rede Terra, de apoio à agricultura familiar, que já recebeu R$ 7,5 milhões da fundação. A Rede Terra, por sua
vez, é chefiada por Luiz Carlos Simion, irmão de Vilmar
Simion, chefe da ONG Programando o Futuro, de inclusão
digital, que recebeu repasses
de R$ 4,9 milhões. Como se
vê, o emaranhado de conexões suspeitas é grande.
Conforme mostrou a revista Época, a denúncia sobre a
Fundação Banco do Brasil partiu de Maria Suely Fernandes,
servidora da entidade cuja
função era fiscalizar o repasse de recursos para projetos
sociais. Embora apadrinhada
de Pena, Suely levou seu trabalho a sério e passou a in-
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O ABC DA VIDA

(Pe. Antônio Gonçalves)

formar seus superiores sobre
os muitos desvios que encontrava. Como ninguém tomou
nenhuma providência para
conter a sangria de dinheiro,
Suely foi à polícia. O resultado é que o inquérito foi aberto, mas ela e sua família foram ameaçadas de morte, levando a polícia a colocá-la sob
proteção.
Esses tantos casos mostram
que não é apenas demitindo
ministros - foram três defenestrados graças ao escândalo das ONGs no passado - nem
supostamente endurecendo
as regras para os convênios
do governo com essas entidades que Dilma combaterá
a praga da corrupção. Os desvios continuarão a vicejar enquanto o Estado for aparelhado pelos partidos governistas e explorado como se
fosse propriedade de seus caciques e agregados.

Abra bem os olhos para ver as coisas como elas são
Basta acreditar em você mesmo
Considere as coisas por vários ângulos
Desistir é palavra que deve ser cortada do vocabulário
Entenda a si mesmo para entender melhor seus semelhantes
Família e amigos são seus maiores tesouros. Desfrute destas riquezas
Ganha quem mais doa e realiza quem mais planeja
Hoje, aproveite a vida. Ontem já passou e o amanhã
pode não chegar
Ignore aqueles que tentam te desencorajar
Jogue fora a preguiça. É hora de agir. Faça isso agora. Aja!
Leia, estude, aprenda sobre tudo o que é importante
na vida
Mais do que tudo, busque a realização dos seus sonhos
Nunca minta, roube ou trapaceie
Obtenha mais paz e harmonia, evitando lugares, coisas e hábitos negativos
Praticando é que se alcança a perfeição
Quem desiste nunca vence e os vencedores nunca desistem
Ressalte e defina objetivos e vá em direção a eles
Sonhos são matéria prima de qualquer realização
Tome e assuma o controle de sua própria vida
Uma atitude boa e positiva deve ser preservada sempre
Visualize o que você quer
O xis da questão é você: uma criação única de Deus.
Nada nem ninguém pode substituir você!

VERA GANNAM

MONS. JONAS ABIB

Maria Nossa Mãe

Senhora das Dores
Diante de Tua imagem, médito na imensa dor de Teu Coração de Mãe! Ao contemplar
teu rosto, ao fitar Teus olhos,
vejo quanto sofrimento transmitem! Rosto e olhar de Mãe!
Mãe que sofre pela dor do Filho Amado, Jesus, que mais
que Teu, é Filho de Deus!
E me vêm à lembrança estas palavras da Bíblia:
... “uma espada transpassará a tua alma” (Lc 2,35a).
“Ó vós todos, que passais
pelo caminho, olhai e julgai se
existe dor igual à dor que me
atormenta” (Lam 1,12a).
Senhora das Dores, penso
agora no sofrimento de milhares e milhares de mães espalhadas pelo mundo afora que
sofrem por causa de seus filhos... Mães de todas as idades. Novas e mães idosas, mãos
solteiras, viúvas ou separadas.
Todas são mães, mães que
choram, senhoras das dores...
Mães que contemplam a
porta de um quarto fechado
ou uma cama vazia à espera
de um filho que ali nunca mais
dormirá.
Mães que lamentam o lugar desocupado na mesa onde o filho querido sentava-se
para alimentar e um dia partiu para não retornar.
Mães que derramam lágri-

mas desesperadas ao lado de
um filho doente, quando a
chance de ser recuperado se
perde.
Mães que tem diante de si
o corpo inerte do filho vítima
da violência, do terrorismo ou
de um acidente ceifando sua
vida repentinamente.
Mães, senhoras das dores,
tristes e chorosas sentindo a
espada da dor a transpassar-lhes a alma!
Mães caladas, silenciosas
que perseveram na oração dia
e noite rogando a Deus por
seus filhos.
Diante de Tua imagem, Mãe,
oro por todas as mães que, perdidas no mar da vida, já não
sabem mais o que fazer para
livrar seus filhos das corrupções das drogas, do sexo, dos
vícios e tantos outros males.
Felizes são aquelas mães que,
nas horas amargas da vida, nas
dores e sofrimentos confiam
no Senhor e elevam preces de
súplicas por seus filhos para
que não se percam nos caminhos tortuosos da vida.
Senhora das Dores, intercedei por todas as mães para que
sejam mulheres de fé e, como
Tu, permaneçam de pé diante
da cruz na certeza de que um
dia, “Deus enxugará toda lágrima de seus olhos”. (Apoc 7,16b)

VENDE-SE

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

Reflexão

Não fecheis os
vossos corações
Neste Salmo está o centro
da voz de Deus, e quem diz
isso é o próprio Senhor por
meio do salmista: “Oxalá ouvísseis hoje a voz do Senhor:
‘Não fecheis os vossos corações’” (Salmo 94).
Meus irmãos, está aqui uma
revelação do Senhor: “Ouvi a
minha voz, e segui adiante por
todo o caminho que Eu vos
indicar para serdes felizes” (Jeremias 7,23).
É uma infelicidade o fato de
pensarmos que as leis divinas
são um fardo para nos fazer
infelizes. Por isso, o Senhor
nos pede: “Não fecheis os vossos corações”. Aqui, Deus não
fala de ouvidos, mas de coração, porque a Ele se ouve com
o coração. Por isso é preciso
tê-lo cada vez mais aberto,
mais dócil, porque é assim,
com essa docilidade, que o Senhor vai nos falar e vamos conseguir ouvi-Lo. Ele está nos indicando o caminho, e se o seguirmos seremos felizes.
Tudo o que o Senhor nos ensina, precisamos passar para
todas as outras pessoas. Mas
se elas não quiserem nos ou-

vir, temos de rezar por elas,
pedindo que o Espírito Santo
as ilumine para que ouçam a
voz do Senhor e vivam segundo a vontade divina.
“Senhor, tira a surdez do
coração de cada um de nós,
e, ao pedir isso por nós, pedimos também pelos nossos.
Tira a dureza e a desobediência do nosso coração. O
que eu peço por mim, Senhor,
peço pelos meus, para que
eles sejam felizes e para que,
na nossa casa, sejamos felizes e ajudemos os outros a
serem também”.
Irmãos, o Senhor está nos
mostrando o segredo da felicidade: ouvir a voz d’Ele e seguir esse caminho. “Mas eles
não ouviram e não prestaram
atenção; ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não
para a frente” (Jeremias 7,24).
Qualquer pessoa, qualquer
família, qualquer nação que não
ouve a voz do Senhor ao invés
de andar para frente, vai andar
para trás. Essas não são palavras dos padres nem do Santo
Padre, são do próprio Deus.

Divulgação de Chamada Pública Edital nº 10/2013.
A Caixa Escolar Orlandino de Souza Andrade, com sede na Cidade de Minduri, MG, torna público para conhecimento dos interessados, 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 Minduri, São
Vicente, Andrelândia e Cruzília. Os envelopes deverão
ser entregues na E. E. Fernando Melo Viana, Rua Paraná, n° 321, bairro Vila Vassalo, das 7 horas até às 18
horas e trinta minutos. A abertura dos envelopes será no dia 27/09/2013, às 8 horas.
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ENTREVISTA Alessandro Júnior de Carvalho

Quantos exames de
DNA serão feitos no dia do
mutirão“Direito a ter pai”?
O Tribunal de Justiça de
Minas disponibilizará, através de convênio com o NUPAD, 20 exames de DNA
gratuito;contudo, caso haja
uma demanda maior, buscaremos junto ao Poder Público e comércio local o custeio
dos exames excedentes.
Os interessados precisam se cadastrar antes?
Sim, Opré-cadastro na Defensoria Pública já está aberto, de segunda a sexta-feira,
das 13 às 17 horas, até o dia
11 de outubro. Na segunda
semana de outubro, do dia
07 ao dia 11, as pessoas que
nos procuraram para o cadastro terão que retornar à
Defensoria Pública para buscarem a notificação de com-

Defensor Público Estadual/ Coordenadorda
Defensoria Pública de São Lourenço.

parecimento que será encaminhada ao suposto pai.

de setembro, para acertarmos os detalhes faltantes.

Existe outra atividade paralela ao evento?
Nós realizaremos, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação,um concurso de desenho e redação
entre alunos da rede pública de ensino com o tema “Direito a ter pai”. Os alunos serão divididos por faixa etária, sendo que no dia do mutirão, dia 18 de outubro, às
09h00min horas, faremos a
solenidade de abertura do
evento juntamente com a
premiação dos alunos vencedores do concurso;

Quais serão as atividades durante o evento?
No dia do mutirão, estamos programando a realização de eventos culturais e de
recreação para as crianças.
Assim, vamos buscar o patrocínio junto ao Poder Público e sociedade local de
equipamentos de lazer, a
exemplo de pula-pula,etc.
Além da premiação dos alunos vencedores do concurso de desenho e redação, haverá apresentações de corais
e bandas da cidade. O Coral
Vozes da Cela, do Presídio
Regional de São Lourenço,
participará da abertura, que
está programada para as 09
da manhã. Durante todo o
transcorrer do evento, defensores públicos, estagiários e servidores da Defensoria Pública estarão à disposição da população para
prestar esclarecimentos sobre a nossa atuação, bem como para a efetivação de providências jurídicas decorrentes do reconhecimento espontâneo de paternidade, a
exemplo de acordos de alimentos, guarda, visitação,
etc.

Onde será realizado
o mutirão?
Por razões de logística, chegamos à conclusão de que o
mutirão será realizado na praça do fórum, no gramado de
frente à Defensoria Pública;
as coletas de amostra para
o exame de DNA serão realizadas em espaço reservado, provavelmente nas dependências da Defensoria Pública, a qual não terá expediente neste dia (somente irá
funcionar o mutirão);
Ainda faltam detalhes para serem acertados?
Iremos marcar uma nova
reunião na terceira semana

Como funciona o reconhecimento espontâneo

da paternidade?
Pela lei vigente, aquele que
não tem qualquer dúvida
acerca da paternidade pode,
voluntariamente, reconhecer o filho, independente de
exame de DNA ou mesmo de
providência judicial. Por isso que, no dia do mutirão, o
Cartório de Registro Civil estará presente para, nesses
casos de reconhecimento espontâneo, providenciar a expedição da certidão de nascimento, com a devida averbação da paternidade, sem
qualquer ônus para a parte
assistida pela Defensoria Pública.
Finalizando, qual a
sua expectativa para a esse
mutirão?
A Defensoria Pública irá realizar este evento na capital
mineira e em mais vinte e
sete Comarcas do Estado.
Penso que é uma oportunidade de divulgarmos a atuação da nossa instituição, cuja
missão principal é a de ser
agente de transformação social, bem como prestarmos
um serviço em favor das crianças e adolescentes que não
tem a paternidade devidamente consignada no registro civil de nascimento. Espero que,
com o apoio da comunidade,
este evento produza bons frutos para todos nós!

Casa da Gestante do Hospital
comemora um ano de atividades

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

EXPEDIENTE

O tempo passa e a gente “nem
vê”. Mas aquilo que surge com
a ação das pessoas que aproveitam bem o tempo mostra
que ele não passou em vão. Neste mês, a Casa de Apoio à Gestante de Alto Risco e Puérpera
(CAGEP), mantida pelo Hospital São Lourenço, completa um
ano de funcionamento - já tendo beneficiado mais de 80 mulheres e seus respectivos bebês.
Para marcar os primeiros doze
meses de trabalho, alguns eventos foram realizados.
No dia 6 de setembro, a nutricionista clínica do Hospital,
Renata Diniz, realizou uma palestra na CAGEP sobre “Nutrição na gestação”, onde abordou diversos temas relacionados à alimentação nesta fase
e, inclusive, alguns mitos, como a suposta ideia de que a
gestante deva “comer por dois”.
Renata esclareceu: “o importante é se alimentar bem, com
qualidade e de forma balanceada”. Logo após, foi oferecido um café comemorativo
para gestantes, puérperas e,
também, alguns profissionais
do Hospital que foram presti-

giar o evento. No dia 3, houve a “Noite da beleza”, em que
as cabeleireiras voluntárias Ester e Damaris ofereceram seus
serviços de tratamento capilar às ocupantes na Casa. Também a voluntária Cris Azevedo presenteou as ocupantes
da Casa com toalhinhas bordadas por ela mesma. O Hospital São Lourenço agradece
a todas as voluntárias que colaboraram para que o primeiro aniversário da CAGEP fosse tão bem sucedido.
O que é a CAGEP - Vinculada
ao Hospital, a Casa acolhe e

acompanha gestantes de alto
risco (que necessitem estar próximo à Maternidade do Hospital, porém sem internação hospitalar); gestantes em início de
trabalho de parto (e que residem em localidades distantes)
e puérperas (mães recentes)
com bebês internados na UTI
Neonatal do Hospital e que moram em outros municípios. Está situada bem próxima ao Hospital (rua Jayme Sotto Mayor,
48, no bairro Federal), é uma
ampla e confortável residência,
com capacidade para 12 pessoas, que oferece: recepção,

quartos, cozinha, banheiros, sala de estar/realização de cursos/reuniões, sala de cuidados
e ampla área externa. Há a assistência permanente de uma
equipe multiprofissional do Hospital (médico, equipe de enfermagem, assistente social, psicólogo, nutricionista e serviços
gerais), integrada à Secretaria
Municipal de Saúde/Viva Vida.
Se uma ocupante da Casa
necessitar de atendimento hospitalar, imediatamente é levada - com toda segurança - ao
Hospital, através de um veículo exclusivo da Casa; havendo necessidade, uma ambulância é acionada imediatamente. O transporte é utilizado,
também, para atendimentos
no Centro Viva Vida, em clínicas/laboratórios para exames
etc. “Com a CAGEP, a gestante de alto risco é devidamente acompanhada e a mãe cujo
bebê esteja internado na UTI
Neonatal está sempre próxima
a ele, amamentando-o e, assim, viabilizando a alta dele em
menos tempo”, destacou a coordenadora administrativa da
Casa, Renata Maciel.

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo, Jornalista Responsável: Luciana Dutra
Valério, Departamento Administrativo: Flávio Augusto de Paula Dutra, Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra, Assessor Jurídico:
Leandro Scatolino de Souza.
Colaboradores: Vera M. Gannam de Castro, Hilda Pinelli, Simone Gannam L. Ribeiro, Izidoro Sant`Angelo Filho, Frei Felipe Gabriel Alves,
Heloísa M. D. de Almeida, Filipe Nacle Gannam, Pedro Jorge de Oliveira Netto, Mariana Dutra, José Celso Garcia, Prof. André, Beto Bacha,
Dom Zeca, Mario Henrique Poli de Oliveira.
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Católicos e não católicos:
rezemos pela Síria!
Sinto-me na obrigação de
transmitir a mensagem do
Papa Francisco ao mundo
neste último 1º. de setembro. O papa fez um urgente
apelo pela paz no Oriente
Médio, dizendo: “Hoje, queridos irmãos e irmãs, queria fazer-me intérprete do
grito que se eleva, com crescente angústia, em todos os
cantos da terra, em todos
os povos, em cada coração,
na única grande família que
é a humanidade: o grito da
paz! É um grito que diz com
força: queremos um mundo de paz, queremos ser homens e mulheres de paz,
queremos que nesta nossa
sociedade, dilacerada por
divisões e conflitos, possa
irromper a paz! Nunca mais
a guerra! Nunca mais a guerra! A paz é um dom demasiado precioso, que deve ser
promovido e tutelado.
Vivo com particular sofrimento e com preocupação
as várias situações de conflito que existem na nossa
terra; mas, nestes dias, o
meu coração ficou profundamente ferido por aquilo
que está acontecendo na Síria, e fica angustiado pelos
desenvolvimentos dramáticos que se preanunciam. Dirijo um forte Apelo pela paz!
Quanto sofrimento, quanta
destruição, quanta dor causou e está causando o uso
das armas naquele país atormentado, especialmente entre a população civil e indefesa! Pensemos em quantas
crianças não poderão ver a
luz do futuro! Condeno com
uma firmeza particular o uso
das armas químicas! Ainda
tenho gravadas na mente e
no coração as imagens terríveis dos dias passados! Existe um juízo de Deus e também um juízo da história sobre as nossas ações aos quais

não se pode escapar! O uso
da violência nunca conduz
à paz. Guerra chama mais
guerra, violência chama mais
violência.
Com todas as minhas forças, peço às partes envolvidas no conflito que escutem
a voz da sua consciência, que
não se fechem nos próprios
interesses, mas que olhem
para o outro como um irmão
e que assumam com coragem e decisão o caminho do
encontro e da negociação, superando o confronto cego.
Com a mesma força, exorto
também a Comunidade Internacional a fazer todo o esforço para promover, sem mais
demora, iniciativas claras a
favor da paz naquela nação,
baseadas no diálogo e na negociação, para o bem de toda a população síria.
Possa uma corrente de compromisso pela paz unir todos os homens e mulheres
de boa vontade! Trata-se de
um forte e premente convite que dirijo a toda a Igreja
Católica, mas que estendo a
todos os cristãos de outras
confissões, aos homens e mulheres de todas as religiões
e também àqueles irmãos e
irmãs que não creem: a paz
é um bem que supera qualquer barreira, porque é um
bem de toda a humanidade.
Por isso, irmãos e irmãs,
decidi convocar para toda a
Igreja, no próximo dia 7 de
setembro, véspera da Natividade de Maria, Rainha da
Paz, um dia de jejum e de
oração pela paz na Síria, no
Oriente Médio, e no mundo inteiro, e convido também a unir-se a esta iniciativa, no modo que considerem mais oportuno, os irmãos cristãos não católicos,
aqueles que pertencem a
outras religiões e os homens
de boa vontade.
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Câmara Municipal de São Lourenço
Proposições da 27ª Reunião Ordinária de 2013

Ver. Abel Goulart Ferreira

Moção de Pesar
Faleceu nesta data o Sr. Gabriel Ferrer, um verdadeiro amante da nossa
terra, eis que não sabia passar um dia sem enaltecer as nossas coisas e
sonhar com outras tantas. Trabalhou na Empresa de Laticínios Silvestrini
Irmãos por mais de 30 anos quando demonstrou lealdade e preocupação
tanto com a empregadora como com o sustento da sua família, época em
que dentre outros foi colega do meu não menos saudoso pai. Além disso,
desenvolveu diversas atividades culturais quando de forma amadorista realizou diversos filmes em cujas atividades envolveu grande número dos
habitantes da Estância. Deixa no seu arquivo pessoal diversas filmagens
de eventos marcantes eis que ainda na forma acima realizou o primeiro filme colorido no Brasil, fato reconhecido pelos entendidos da Nação Norte
Americana. São Lourenço perde muito com a morte do grande Gabriel Ferrer. Diante do exposto, 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. Gabriel Ferrer.
Indicação 352/2013
Creio que todos os que se dedicam à nossa história, sabem perfeitamente o significado dos prédios de uso do público em geral, com destaque para os nossos templos, praças e, no nosso caso particular, os prédios que
serviram de hotéis, cassinos e cinemas. Cada um deles e, a seu modo,
com toda certeza nos leva ao passado para revivermos momentos inesquecíveis. Tanto o Odeon, o Vogue e o São Lourenço, marcaram suas respectivas épocas, sendo certo que esse último, pela localização privilegiada defronte à Matriz e pelo significado histórico e político do seu idealizador,
bem que merece ou merecia outra atenção. Assim, quem sabe tal reparação possa ser iniciada com a reparação do bueiro localizado bem na frente do antigo Cine São Lourenço, hoje transformado em lojas comerciais. Isto posto, indico ao Sr. Prefeito, ainda mais diante das chuvas que se avizinham, recuperar o bueiro localizado no meio do quarteirão e bem na frente do prédio em tela, além de estar estragando parte da Av. D. Pedro II.
Ver. Antônio Carlos Canaverde Sanches
Indicação 358/2013
Antonio Carlos Canaverde Sanches, Vereador do PSDB, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª
que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que
determine ao Setor Pertinente da Prefeitura fazer uma limpeza geral na
Praça Dr. Humberto Sanches (Praça da Federal), pois a mesma encontra-se
num estado lastimável. A pedido dos frequentadores.
Ver. Evaldo José Ambrósio
Indicação 353/2013
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 executar a limpeza em todas as ruas e bueiros existentes no Loteamento Lagoa Seca.
Requerimento 107/2013
Considerando o pronunciamento do líder da bancada do governo, quando da discussão do Requerimento n.º 91/2013, de autoria deste Vereador,
afirmando que a pista de gelo foi um complemento do Festival de Inverno
do corrente ano; Considerando a resposta enviada pelo Executivo, no Ofício n.º 807/2013, o qual responde, de forma insatisfatória, ao Requerimento n.º 91/2013 de autoria deste Vereador, onde afirma que a pista de gelo
não fez parte do Festival de Inverno; Considerando as matérias referentes
ao assunto em tela publicadas pelo Correio do Papagaio e São Lourenço
Jornal sobre possíveis irregularidades na pista de gelo (matérias em anexo); 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: Qual é o nome do evento que apresentou a pista de gelo
como principal atração, como foi ventilado na EPTV Sul de Minas, evento
este que começou a ser montado logo após o Festival da Cachaça, ou seja,
a partir de 24 de junho de 2013? Enviar cópia do Decreto autorizando o
evento e o uso do espaço publico, bem como o nome da empresa da pista
de gelo e os respectivos alvarás de funcionamento, laudos do Corpo de
Bombeiros, ofício enviado à Cemig para fornecimento de energia e recibo
de pagamento, tendo em vista que o evento já se encerrou. Os espaços do
estacionamento do Parque das Águas e início do Calçadão Silvério Sanches
Neto já estavam ocupados com barracas de alimentação, bem como empresa de entretenimento infantil desde o dia 24 de junho, fazendo uso
inclusive de energia. Isto posto, houve alguma autorização do Poder Público para o uso do espaço? Enviar toda documentação, inclusive o processo
licitatório do evento, bem como a resposta de um questionamento feito e
protocolado na Prefeitura por uma empresa de entretenimento sobre o
processo licitatório do referido evento. Enviar cópia do parecer da Advocacia Municipal, tendo em vista que o representante da empresa solicitou um
parecer a respeito do evento, bem como parecer da Advocacia quanto ao
BO n.º M4122.2013.0008715, de 28/06/2013, lavrado pelo funcionário do
SECTUR - Sr. Edmilson da Silva Faria, onde alegou desconhecimento do evento e montagem da pista. Enviar cópia das guias pertinentes aos alvarás de
responsabilidade do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, bem como guia
quitada referente aos valores relativos ao preço público que foram apresentados 24 horas da realização do evento pela permissionária. Obs.: Seguem, em anexo, cópia da solicitação do Sr. Roberto Carlos da Silva, bem
como do Boletim de Ocorrência, as matérias publicadas nos citados jornais,
cópia do cartaz do evento pista de gelo, onde configura como patrocinadores ou apoio da prefeitura municipal de São Lourenço, Secretaria de Turismo, Câmara Municipal de São Lourenço, SECTUR e a Empresa ECOBIER.
Requerimento 108/2013
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 à Secretaria Municipal de Educação enviar a esta Casa Legislativa as seguintes
informações com relação ao término do Ensino Médio na Escola Municipal
Manoel Monteiro, localizada no Bairro Nossa Senhora de Lourdes: Quando o município deixará de atender à comunidade escolar da citada escola
referente ao Ensino Médio, tendo em vista que a Secretaria Municipal de
Educação foi bem clara, em uma emissora de rádio, declarando que a obrigação de atender ao Ensino Médio é do Estado? Com esta decisão, a Secretaria Municipal de Educação está preparada para atender à comunidade, no que tange o transporte escolar? Os estabelecimentos de ensino estadual disponibilizarão vagas suficientes para atender à comunidade? Os
pais dos alunos foram informados sobre esta decisão? Há estudos para rever esta decisão?
Ver. Fabrício Guedes dos Santos
Indicação 351/2013
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 que estude a possibilidade de construção
de uma quadra poliesportiva em terreno de propriedade do município, situado na Rua Antônio Fernandes da Silva - Bairro Nossa Senhora de Lourdes,
em frente ao antigo Bar do Natal. Este terreno encontra-se abandonado e a
construção de uma quadra é de suma importância para os moradores deste
bairro, em especial para as crianças e jovens praticarem esporte. O incentivo ao esporte é um dos melhores caminhos contra as drogas.

Indicação 359/2013
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 para que proceda o calçamento, urgente, nas Ruas I e II do Loteamento Joaquim Thomé - Bairro Nossa Senhora de Lourdes, pois as mesmas encontram-se com muita poeira e em época de chuva, ficam intransitáveis. A pedido dos moradores.
Ver. João Bosco de Carvalho
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. Lourenço Gonçalves Gomes, pelo seu
falecimento ocorrido no dia 28 de agosto p.p..
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 aos organizadores e coordenadores do Núcleo Orquidófilo
de São Lourenço pela belíssima Exposição de Orquídeas, realizada no período de 06 a 08 de setembro do corrente ano, na Ilha Antônio Dutra.
Ver. Luiz Antônio de Almeida

Indicação 347/2013
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 aos Setores Pertinentes da Prefeitura que entrem em contato com a direção da Cemig, no sentido de providenciar a melhoria na iluminação pública na Rua Itaparica - Monte Verde, bem como providenciem a capina na
referida via, pois a mesma tem se tornado ponto para usuários de droga,
bem como local para atos de promiscuidade.
Ver. Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro
Moção de Pesar
Os Vereadores que este subscrevem (Paulo Gilson Chopinho de Castro
Ribeiro, Evaldo José Ambrósio, Waldinei Alves Ferreira) 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. Seije Shiguematsu - pai da Sr.ª Célia Shiguematsu Cavalcanti Freitas Lima - pelo seu falecimento ocorrido na presente data.
Indicação 350/2013
Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro, Vereador do PSC, 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 autarquia SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) que providencie a
colocação de 03 (três) manilhas na rede de esgoto no final da Rua José Carlos
da Mata Machado, pois o esgoto está correndo a céu aberto.
Ver. Ricardo de Mattos
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 pelos 25 anos de enlace matrimonial (BODAS DE PRATA) ao casal: Renato Bacha de Lorenzo e Marlene, bem como pelo aniversário deste nobre Edil, hoje completando mais um ano de vida. O dia de
aniversário é sempre um dia especial, pois brindamos, agradecemos a glória de viver e podemos fazer um balanço das próprias atitudes, do que se
ofereceu ao mundo e do que se recebeu durante a vida. Este Vereador espera, sinceramente, que hoje, ao terminar tal balanço, a alma de S. Ex.ª –
o nobre Vereador Renato Bacha de Lorenzo esteja leve, com a consciência
tranquila e que em seu coração só tenha lugar para o amor e para a esperança. Aliás, este Vereador não acredita que o resultado de tal meditação
possa ser outro, pois S. Ex.ª é uma pessoa muito especial, querida por todos. Que o Grande Arquiteto do Universo o cubra de bênçãos, de acordo
com seu merecimento hoje e sempre.
Indicação 348/2013
Ricardo de Mattos, Vereador do PMN, vem, mui respeitosamente, com
base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao
Setor Pertinente da Prefeitura analisar e, se necessário, efetuar as devidas
correções, o anteprojeto de lei que Dispõe, no âmbito do município de São
Lourenço, a Semana Municipal de Prevenção ao Câncer de Próstata, em
anexo e, posteriormente, enviá-lo a esta Casa Legislativa como projeto de
lei para futura aprovação.
Indicação 349/2013
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 à
Secretaria Municipal de Saúde proceder estudos no sentido de ser revisto
o atendimento do oftalmologista na Policlínica Municipal, pois o número
de pacientes atendidos principalmente com quadro de baixa acuidade visual, piterígeo e calázio é altamente elevado para somente um médico atender. Vale ainda ressaltar que os pacientes que estão sendo encaminhados
para a Vibra “Casa do Glaucoma” não têm o exame de refração realizado
pelo SUS, devido também ao grande número de pacientes de São Lourenço e região que procuram seus serviços para tratamento preventivo de glaucoma. Diante do exposto, este Vereador solicita que seja tomada uma posição urgente pelo Poder Público para atender aos reclamos da população,
a qual reivindica seus direitos justamente.
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 a todas as jogadoras, bem como ao técnico de time de Futsal feminino de São Lourenço pela vitória em 1º lugar na VI Taça Brasil Correios de Futsal Feminino Sub 17, ocorrido no Maranhão. As meninas de São
Lourenço representaram Minas Gerais no torneio realizado na cidade de Timon (MA), entre os dias 1º e 7 de setembro. Além de campeãs, elas conseguiram o acesso de Minas Gerais à Divisão Especial do Futsal. Foi uma campanha vitoriosa do começo ao fim. O time de São Lourenço mostrou garra e
muita técnica, enfrentando representantes de vários estados brasileiros.
Indicação 356/2013
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, vem, mui respeitosamente,
com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao
Setor Pertinente da Prefeitura que providencie a reparação no calçamento
em toda a extensão da Rua Caxambu – Bairro Santa Mônica, pois essa via encontra-se cheio de buracos. A pedido dos moradores e transeuntes.
Indicação 357/2013
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, com o apoio do Ver. Antonio Carlos Canaverde Sanches (PSDB), vêm, 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 reparação no calçamento, o
mais urgente possível, em todas as ruas do Bairro Jardim Serrano, princi-

palmente na parte debaixo deste bairro, em especial a última rua, pois o
calçamento das mesmas está muito precário e com a proximidade da época das chuvas, a situação só tende a se agravar.
Requerimento 106/2013
Considerando que os exames de média complexidade, tais como: PSA,
TSH, etc., marcados pela Secretaria Municipal de Saúde para serem realizados através do Laboratório Hermes Pardini estão com a sua marcação para setembro de 2014; Considerando que o repasse mensal da Secretaria
Municipal de Saúde ao citado laboratório é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e Considerando a grande demanda gerada pela Saúde Pública de nosso município; Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, vem até V. Ex.ª,
embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após
ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
que determine à Secretaria Municipal de Saúde que envie a esta Casa Legislativa a seguinte informação: Há intenção deste governo de dobrar esse
valor, ou seja, que o repasse mensal seja no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) para atender a essa grande demanda de exames de média complexidade em nosso município?
Ver. William Rogério de Souza
Moção de Pesar
Os Vereadores que este subscrevem (William Rogério de Souza) 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 da Sr.ª
Maria Eliza Borges Barretos, mãe do Sr. Moisés “Vidraceiro”, pelo seu falecimento ocorrido no dia 30 de agosto p.p..

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 para o Dr. Walter José Lessa, médico, formado
na Faculdade de Medicina de Itajubá em 1977, com especialidades em
Ginecologia, Obstetrícia e Ultrassonografia. Há mais de 30 anos, atua na
cidade de São Lourenço, atendendo a todo Sul de Minas, sempre se mantendo atualizado e investindo em tecnologia de ponta nos métodos diagnósticos em Ultrassonografia, cirurgias video-histeroscópica e vídeo-laparoscópica, sendo um dos pioneiros no Sul de Minas. Diretor Clínico do
Hospital de São Lourenço; Chefe de Departamento Materno-infantil do
Hospital de São Lourenço; Presidente do Conselho Deliberativo do São
Lourenço Country Clube; Fundador do Reviva-Centro de Recuperação de
Álcool e Drogas; Delegado Seccional do Conselho Regional de Medicina
de Minas Gerais; Secretário Municipal de Saúde de São Lourenço. Dr. Lessa, além de médico, também tem uma paixão pela política. Foi durante
08 (oito) anos nesta Casa Legislativa, Vereador atuante. Foi por duas vezes Vice-Prefeito e trabalhou 05 (cinco) anos à frente da Secretaria Municipal de Saúde, tornando o município referência, onde se destacou na
realização de várias obras que mudaram o conceito de saúde pública do
Município. ‘’UM SECRETÁRIO PRESENTE E ATUANTE’’, onde podemos destacar várias obras, entre elas: o Centro Viva Vida e vários postos de saúde, que mostram bem o dinamismo e a competência quando foi Gestor
de Saúde. Como médico, dispensa comentários que não seja a sua entrega a suas pacientes (gestantes) onde, através de suas mãos, muita crianças vieram ao mundo e que, neste momento, estão nos ouvindo e compartilhando desta moção. Este Vereador tem a plena certeza, pela convivência que tem com este ser humano que, muitas vezes, foi instrumento
de Deus para salvar vidas ou mesmo para dar uma segunda oportunidade aos doentes que, em seu consultório, buscaram a cura para suas doenças e moléstias. Quando este Vereador pensou que Deus já tinha o utilizado em tudo e para tudo, vem ser convidado a ser PROVEDOR DO HOSPITAL DE CARMO DE MINAS, onde tem contribuído igualmente como fez
quando assumiu a Secretaria de Saúde de São Lourenço, com uma administração otimizada, altruísta que surpreende a todos, pois em pouco
tempo à frente deste hospital já demonstra sua capacidade de Gestor.
Com pouco tempo à frente deste Hospital, já podemos imaginar o que
Deus, através do Dr. Lessa, vai poder fazer pelos moradores de Carmo de
Minas, funcionários e médicos daquele hospital e pela região que tanto
necessita de mais um hospital. Ainda se não bastasse, tem sua preocupação especial na defesa do direito das pessoas com deficiência. Conhecedor e preocupado com a causa, já pediu ao Arquiteto Robson Gonzales um projeto arquitetônico voltado à acessibilidade para o Hospital de
Carmo de Minas. E sua preocupação com a causa das pessoas com deficiência tem levado-o a estreitar sua relação com a Ong Sem Limite - Associação da Pessoa com Deficiência de São Lourenço e Região, onde tem
feito várias doações tais como: cadeira de rodas, andadores, cama hospitalares e contribuindo com seu saber e experiência para o desenvolvimento desta Ong. Por tudo isto, este Vereador vem registrar, através desta moção, a sua eterna gratidão ao médico, amigo e ser humano de grande alma, que é o Dr. Lessa.
Indicação 354/2013
Logo que a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) estiver pronta, todo esgoto de nosso município terá uma destinação correta, porém isto
ainda não é realidade em nosso município. Por isso, abaixo da passarela
do Barreiro, na entrada da Rua Sebastião Furtado, tem uma descarga de
esgoto in natura no Rio Verde, que vem causando aos moradores desta
rua um cheiro muito forte de esgoto. Assim, William Rogério de Souza,
Vereador do PSC, 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 sejam tomadas providências, pois o que hoje é apenas
um problema de mau cheiro, pode ser amanhã um problema de saúde
pública. Nesta oportunidade, este Vereador solicita também que seja feito um paliativo da referida passarela na mesma rua no número 144, onde, com a chegada do período das chuvas, seria muito importante que
fosse feita uma análise para proteção da casa no número referenciado e
de todas as pessoas que residem nesta casa. Diante do exposto, este Vereador solicita que seja feita, através de pedras de mão, uma proteção
para contenção da beira do rio e principalmente para proporcionar maior
tranquilidade a esta família sãolourenciana, até que seja feita uma barragem definitiva e correta.
Indicação 355/2013
A dificuldade de acessibilidade para os cadeirantes, mobilidade reduzida, mãe com carinho de bebê, etc. no município de São Lourenço é muito
grande. Porém às vezes, certas situações dificultam ainda mais a vida dos
cadeirantes. Como por exemplo, na Av. Dom Pedro II, próximo ao número
169, a raiz de uma árvore tem trazido muito transtorno quanto à questão
da acessibilidade para os cadeirantes. Ainda nesta avenida, próximo à Casa Vitória, estão faltando alguns pisos que comprometem severamente a
ida e vinda dos cadeirantes. Na esquina da Casa Vitória, tem uma rampa
onde também está faltando um piso que igualmente prejudica e compromete a acessibilidade. Bem sabemos do quanto esta Administração Municipal está envolvida na causa dos direitos da pessoa com deficiência. Assim, William Rogério de Souza, Vereador do PV, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a sensibilidade de
S. Ex.ª para que tome as medidas necessárias para arrumar esta calçada, o
mais urgente possível, pois há grande reclamação de várias pessoas com
deficiência e tal providência ajudará muito as pessoas cadeirantes de nosso município e todos que nos visitam.
Projeto de Lei nº 2.615/13 – De autoria do Ver. William Rogério de Souza e outros.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de comunicar aos órgãos de proteção e
conselhos ligados ao tema, os casos de abuso e maus tratos aos idosos e
pessoas com deficiência e dá outras providências.

www.saolourencojornal.com.br
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Dia C vai beneficiar o bairro João
de Deus com ações sociais e
ambientais no Horto Municipal

Todos unidos pela mesma
causa: mostrar ao Brasil o poder transformador da cooperação. É com este espírito que vamos realizar o Dia
de Cooperar deste ano no
bairro João de Deus (Barreiro), em São Lourenço, no próximo dia 14 de setembro.
O Dia de Cooperar é uma
iniciativa da OCEMG – Organização das Cooperativas de
Minas Gerais, realizado por
diversas cooperativas mineiras desde 2009. Este ano, a
OCB – Organização das Cooperativas do Brasil lançou
a ideia nacionalmente e ações
já estão agendadas também
nos estados do Amazonas,
Ceará, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Tocantins e
Rio Grande do Norte.
Segundo o presidente do
Sistema Ocemg, Ronaldo Sucato, os números do projeto em Minas devem se confirmar também em âmbito
nacional. “Vamos alinhar nacionalmente o projeto social

que já consagrou grandes resultados em Minas: mais de
75 mil voluntários e 580 mil
beneficiados ao longo de quatro anos”, destaca.
Em São Lourenço, a Unimed Circuito das Águas e a
Ong Araras organizam uma
ação social e ambiental em
benefício da comunidade do
Barreiro e do Horto Municipal, uma área verde de grande importância para a cidade, que está sendo revitalizada. A ação inclui o plantio
de 100 mudas de árvores nativas próprias para o local,
apresentações de música e
teatro, Educação Ambiental,
orientações sobre a prevenção de queimadas e promoção de saúde.
A ideia é envolver a população de São Lourenço para
que olhe com mais carinho
para esta parte da cidade,
ainda carente de muitas melhorias. O Dia C começará às
08 horas, na Praça Brasil, em
frente ao Parque das Águas,

de onde os voluntários sairão em caminhada até o Horto Municipal.
Muitos parceiros já se engajaram:
- colaboradores e cooperados da Unimed
- Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Saúde e
SLTrans
- Polícia Militare Polícia Militar do Meio Ambiente
- Tiro de Guerra
- Corpo de Bombeiros
- Ong SOS Rio Verde
- CDL Jovem
- Nestlé Waters
- Igreja Presbiteriana
- Progresso Sonorização - Pedrão e Werneck
- Oficina de Música Erich Mathias
- alunos de Serviço Social da
Faculdade de São Lourenço
- Associações de Bairro
Ainda há tempo de participar, todo voluntário é bem-vindo.
Você muda e o mundo muda com você!
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Aterro Sanitário ou Lixão?
Nesta terça- feira (10/09),
recebemos a informação de
que o serviço de aterro, no
antigo lixão de São Lourenço estaria parado a mais de
quinze dias. Ainda de acordo com as informações, o lixo voltou a ficar exposto ao
ar livre. As informações também davam conta de que havia animais mortos por lá.
Nossa reportagem foi então até o local do aterro sanitário. Quando chegamos,
fomos recebidos pelo Sr. Frederico Albuquerque, gerente do local, que tranquilamente franqueou a entrada
da nossa equipe. Lá encontramos a máquina que deveria estar trabalhando. Ela
estava parada e estragada.
O operador do veículo também não estava por lá.
Fizemos algumas perguntas ao gerente Frederico, mas
ele disse que não estava autorizado a falar.
É importante registrar que
o “Lixão” ao ar livre não existia mais, não existem mais
pessoas e nem crianças revirando o lixo. O aterro sanitário vinha sendo muito bem
conduzido, com um ótimo serviço sendo feito, o aterro chegou a ganhar um prêmio por
isso. Na avaliação Federal, a
nota mínima permitida é de
6 pontos. São Lourenço obteve média 8.5. O problema
é que este serviço que estava sendo tão bem conduzido
está parado, como pudemos
comprovar na terça (10/09).
Durante nossa visita, também
confirmamos as informações

Lixo

BETO BACHA

Giro Esportivo

NO PAPEL
O Presidente da Liga Sul Mineira de Voleibol, o Sr. Luiz
Antônio Rabelo(Careca), mais
uma vez mostrou sua capacidade administrativa em prol
do vôlei da região. Através de
seus contatos, chegou até o
Deputado Estadual e Secretario Estadual de Esportes, Sr
Eros Biondini, para firmar um
projeto em parceria de apoio a Liga, imediatamente aceito pelo mesmo. Vale destacar que os clubes e agremiações
participantes dos diversos campeonatos organizados pela
Liga, recebem subsídios que facilitam o desenvolvimento
do voleibol. O apoio do Estado é mais uma prova que o nosso voleibol é vitrine no estado, basta observar os títulos conquistados pelas equipes da Liga Sul Mineira. Ainda sobre a
Liga, nos dias 13, 14 e 15 de Setembro teremos o 3º Festival Unimed de Vôlei Mirim Masculino, na cidade de Perdões,
com a participação de sete cidades e a equipe de São Lourenço, no comando do técnico Dennis, enfrenta Perdões,
Guaxupé e Pouso Alegre.
QUEM TE VIU QUEM TE VÊ

de animais mortos, jogados
ao ar livre e em estado de decomposição.
Nossa reportagem apurou
que este serviço hoje encontrado paralisado, é terceirizado e a prefeitura paga por
ele, cerca de R$16.000,00
(Dezesseis mil Reais) por mês.
A prefeitura não possui máquina própria. Uma novinha
está avaliada hoje em torno
de R$240.000,00 Mil Reais.
Não seria mais fácil e econômico comprar uma máquina
nova e deixar de pagar aluguel mensal?
- Com a pulga atrás da orelha. Fazendo as contas:

Uma máquina 0 km para
realizar este tipo de serviço
custa hoje, algo em torno de
R$240.000,00 Mil Reais. Vamos raciocinar: Se a prefeitura comprar uma máquina
nova, e ao invés de pagar aluguel, passar a pagar um financiamento de 15x do valor da parcela paga ao aluguel mensal, conclui- se com
a mesma certeza de que 1+
1= 2 que, 15x R$17.000,00
= R$ 240.000,00, assim sendo, ao final de quinze meses
a prefeitura seria dona de
uma máquina do ano, novinha em folha, saindo assim
do aluguel. Guardemos al-

guns segundos de reflexão
para pensar sobre o assunto... Também não podemos
deixar de registrar que, a máquina que realiza o serviço
hoje é da década de 1970,
quebra muito e o conserto
é mais difícil.
Tentamos contato por três
vezes com o celular do Secretário de Obras, Sérgio Carbone, para que ele nos explicasse o motivo da paralisação do excelente serviço
que vinha sendo feito no aterro, mas ele não nos atendeu
e nem nos retornou as chamadas até o fechamento desta matéria.

Secretaria de Obras inicia
desassoreamento na Av. Ápio Cardoso
No sábado (07/09), a Secretaria de Obras de Caxambu, realizou o desassoreamento na Av. Ápio Cardoso, sob
supervisão direta do prefeito Jurandir Belini e do secretário de obras Willian Gobbi
Gama. Para o prefeito é fundamental que este trabalho
preventivo seja feito agora,
evitando os riscos de inundação no período das frequen-
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tes chuvas. Em ocasiões passadas, quando este trabalho
não foi devidamente executado, o canal da Beira Bengo
transbordou, gerando transtornos e prejuízos para população. A equipe da Secretaria de Obras em paralelo à
obra de desassoreamento,
também executou a limpeza
das margens. Todo o mato foi
capinado e o lixo recolhido.

Obras

No ano de 2001, jogando pela equipe da
Pneusul no Campeonato Municipal Amador, o então garoto
de 16 anos, o atacante Rosimar Amâncio,
popular Bill, possuía
carteirinha da Liga
Desportiva e metia
gols importantes nos
campos espalhados
em São Lourenço. Hoje Bill defende novamente a equipe do
Coxa- Coritiba-PR,que
ocupa a 7ª colocação
no Brasileirão, tendo
ao seu lado a experiência do Alex com 36
anos. Na foto abaixo
uma homenagem a
minha amiga que foi morar no andar de cima, a dona “Tupeta”, como eu carinhosamente chamava a mãe do amigo Bill.
MALUCO NO CARIOCÃO 1ª DIVISÃO
Parabéns ao goleiro Leandro Santiago (Maluco) de
São Lourenço, filho da Edilmara e
do Capacete que
foi um dos destaques na classificação da equipe do
Bonsucesso do Rio
de Janeiro para a
série A do ano que
vem. Após conquista do 1º turno do Cariocão da série B, no
triangular final ficou com o caneco de campeão. A outra equipe classificada foi a Cabofriense. Na foto abaixo o técnico do
Bonsuça, Ricardo Barreto, na preleção com os jogadores.
SANTOS AUTOPEÇAS
Onde você encontra o maior estoque de peças mecânicas e acessórios para o seu carro. Baterias, lâmpadas Philips Cristal Vision e Diamond Vision que deixa a iluminação
forte e branca com aparência de Xênon.
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PM participa de
reunião comunitária
A Polícia Militar realizou
no dia 03 de setembro, às
19h30min, no Bairro Estação,
uma reunião com os moradores da Rede de Vizinhos
Protegidos da comunidade
e membros do Poder Executivo e Legislativo.
O objetivo do encontro foi
solucionar uma “velha” reivindicação dos moradores
do bairro quanto ao calçamento da Rua Bartolomeu
de Gusmão, que recentemente foi interditada em razão de protestos dos moradores da região.
Participou do encontro, o
Cap PM Andreílson Josué
dos Santos, Comandante da
276º Companhia PM; o Sr.

Reunião

Sérgio Carbone, Secretário
Municipal de Infraestrutura e o Sr. Fabrício Guedes
dos Santos vereador e moradores do bairro.
Ao final da reunião, auto-

tos de vocês não cresceram
ouvindo o som do apito sempre nos mesmos horários. E
agora com satisfação anunciamos que a partir do dia
16 de setembro ele estará

Tradição

Despedida

Um homem que nunca mediu esforços e nunca perdeu
a força para batalhar pelos seus familiares e pelos seus sonhos, esse foi Gabriel Ferrer. Íntegro, batalhador, honesto
e que demonstrou um diferencial, acreditou e viu seus sonhos se tornarem realidade. Com uma câmera 16mm à
corda, entrou para a história do cinema, rodando o primeiro filme colorido no Brasil, “Fogo na Fronteira” aqui em São
Lourenço, dirigido, escrito e produzido por ele mesmo. Ele
sempre amou nossa cidade com todo seu coração, achava de suma importância documentar os fatos e acontecimentos até o fim de sua vida, com um único objetivo: fazer com que as pessoas ficassem mais felizes, se instruíssem e se divertissem com as lembranças. Graças a ele, o
acervo histórico de São Lourenço é muito mais rico. E para nós, sua família, os exemplos de vida que vivenciamos
e pudemos enxergar desse grande homem nunca vão poder ser medidos ou pagos. Podemos afirmar que Gabriel
Ferrer foi um grande homem, não só pela grandiosidade
dos seus feitos, mas principalmente pela grandiosidade de
sua alma. Se todos nós chegamos onde estamos, foi graças a seus incansáveis esforços e conselhos. Sua alegria de
viver, sua paixão pelo cinema e pela história de São Lourenço, vão fazer falta... Seu amor por todos nós vai fazer
falta... Seu sorriso, seu afeto... Os anjos com certeza estão
em festa, e o senhor, Gabriel Ferrer, com certeza já está
“bolando” e torcendo para que todos nós tenhamos uma
vida com aquele final feliz e cinematográfico... Mas saiba,
onde estiver, que nossa vida foi cinematográfica, graças ao
senhor, que foi o nosso grande diretor!!! Saudades eternas, de seus filhos, netos, bisnetos e sobrinhos...
Por Auyra Ferrer

20ª Exposição Nacional de
Orquídeas de São Lourenço
Exposição

ridades e moradores concordaram em preparar um orçamento para que, através
de uma parceria com a prefeitura, possam financiar o
calçamento da rua.

O Apito do Parque vai voltar!

Um povo que não conhece suas raízes, que não mantém suas tradições, é um povo sem identidade. Pensando nisso, a atual administração de Caxambu tem procurado resgatar as tradições e
costumes que foram abandonados, se deteriorando ao
longo do tempo, mas que
com certeza ainda mantinham-se vivos na memória
de todos os caxambuenses.
O apito do Parque é uma tradição centenária, faz parte
da história de Caxambu. Inicialmente utilizado pela empresa de águas para o controle do horário de trabalho
de seus funcionários. Quan-
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de volta, funcionando diariamente, às 07h00min, 11h00min,
12h00min e 16h00min horas. O Sr. Arlindo Fernandes,
torneiro mecânico, foi o responsável pela restauração.

Aconteceu nos dias 6, 7
e 8 de setembro, na Quadra Pedro Mello, a 20ª Exposição Nacional de Orquídeas de São Lourenço. A
abertura oficial aconteceu
na sexta-feira (06/09), às
20h, com a presença da vice- prefeita Patrícia Perei-

ra Lessa, representando o
Executivo e o vereador João
Bosco de Carvalho, representando a Câmara Municipal. O Coral Maurício
França Mendes, sob a regência do Maestro José
Henrique Martins (Zeca),
encantou o público com

sua apresentação.
Diversos negócios foram
feitos, os visitantes além de
contemplar a beleza das
plantas, também puderam
levar exemplares para casa. O São Lourenço Jornal
parabeniza os organizadores deste belo evento.

Acesse nosso site e fique por
dentro de todas as novidades!
www.saolourencojornal.com.br
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Prefeitura Municipal de Caxambu
EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS:
1) Segundo termo aditivo ao contrato nº 020/2013 – que entre si celebram o município de
Caxambu, e Posto Santa Felicidade, ref. Processo licitatório nº 0019/2013, Pregão Presencial
009/2013, objeto: Aquisição de Combustível para abastecimento da Frota Municipal de veículos e equipamentos agrícolas. Fica prorrogado o prazo de vigência constante na Cláusula Terceira item 3.1 do documento originário assinado em 31 de março de 2013 até 31 de Julho de 2013.
- Dotações do orçamento vigente. Vanderlei Ramos Ribeiro Junior – Comissão de Licitação.
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Balanço arrebenta e machuca
criança na praça central da cidade
Perigo

2) Extrato de Contrato Ref. Processo licitatório 0085 - Registro de Preços 0051/2013. Registro de Preços para futura e eventual aquisição de PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Caxambu. Contratadas: Dental Prisma Ltda- valor de R$ 65.649,66 ; Distribuidora de Produtos Odontológicos
e Materiais Ltda, valor de R$ 42.072,95; Girofarma Medicamentos Ltda, valor de R$ 9.804,60;
IBF Industria Brasileira de Filme Ltda, valor de R$ 5.054,25; IN-Dental Produtos Odontológicos
Médicos e Hospitalares Ltda valor de R$15.827,90; Medlevensho Comércio e Representações de
Produtos Hospitalares Ltda, valor de R$ R$26.680,00. Dotações do orçamento vigente. Edson
Wander Cunha Resende/Pregoeiro. Caxambu, 11 de Setembro de 2013
3) Extrato de Contrato Ref. Processo licitatório 0087/2013 Pregão 0053/2013- Objeto: Aquisição de MATERIAL ESPORTIVO para atender a Secretaria de Esporte e Lazer do Município de Caxambu, conforme Convênio nº 30/2012 firmado com a Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude.Contratada: Casa Pena Ltda, no valor de R$ 1.025,00- Dotações do orçamento vigenteEdson Wander Cunha Resende/Pregoeiro.
4) Extrato de Contrato Ref Processo licitatório 0088/2013, registro de Preços 0054/2013 - Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Caxambu. Contratada: C &
N Móveis para Escritório Ltda, no valor de R$ 3.975,00 – Vigência: de 09/09/2013 a 09/02/2014
-Dotações do orçamento vigente. Edson Wander Cunha Resende/Pregoeiro.
5) Extrato de Contrato Ref.Processo licitatório 0089/2013, Chamada Pública 002/2013 – Objeto: Chamamento Público de Produtores Rurais na condição de integrantes da “AGRICULTURA
FAMILIAR”, para fornecimento de gêneros alimentícios da merenda escolar junto as Unidades
Escolares Municipais, conforme dispõe a Resolução CD/FNDE nº 38/2009, as Leis nº 11.947/2009
e 8.666/93 no que couber. Contratada: Grupo Informal, representado por Manuel Carlos Moreira Gomes, no valor de R$ 134.267,00 – Vigência: de 03/09/2013 a 03/03/2014 -Dotações do
orçamento vigente. Vanderlei Ramos Ribeiro Junior – Comissão de Licitação
06) Extrato de contrato referente ao Processo Licitatório 00103/2013, Registro de Preços
0064/2013. Objeto: Registro de Preços futura e eventual prestação de serviços de HOSPEDAGEM
E RESTAURANTE para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Caxambu Contratada:
Alex Hotel Ltda, no Valor de R$ 20.500,00- Vigência : de 06/09/2013 a 06/09/2014 - Dotações
do orçamento vigente - Edson Wander Cunha Resende/Pregoeiro.
07) Extrato de contrato referente ao Processo Licitatório 00106/2013, Dispensa de Licitação
nº 0015/2013 Objeto: Locação de transformador elétrico, incluindo cabeamento e disjuntores
de 250 A e 225 A pelo período de 08 dias, (de 09 a 16/09/2013), com instalação e retirada, para as festividades de comemoração dos 112 anos do município. Contratada: Clarear Construtora Ltda, no Valor de R$ 7.800,00- Vigência : de 03/09/2013 a 16/09/2013 - Dotações do orçamento vigente Vanderlei Ramos Ribeiro Junior – Comissão de Licitação.
08) Extrato de contrato referente ao Processo Licitatório 00108/2013, Dispensa de Licitação
nº 0016/2013 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços na área de manutenção e reparos de equipamentos odontológicos, em atendimento às necessidades da atenção básica do município.. Contratada: Ednara de Resende Maciel Veloso, no Valor de R$ 1.284,00- Vigência : de 11/09/2013 a 31/12/2013- Dotações do orçamento vigente Vanderlei Ramos Ribeiro Junior – Comissão de Licitação
1) Processo de Licitação 0105/2013 – Pregão Presencial 66/2013 – Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS para atender as necessidades da Administração Municipal de Caxambu. 2ª Chamada - Credenciamento: 26/09/2013 às 13h30.
Sessão: 26/09/2013 às 13h45. 2) Processo de Licitação 0110/2013 – Pregão Presencial 67/2013 – Objeto: Aquisição de MATERIAS ESPORTIVOS E JOGOS INTELECTUAIS para atender a Secretaria Municipal de Educação de Caxambu. Credenciamento: 27/09/2013 às 13h30. Sessão: 27/09/2013 às 13h45.
Horário de Brasília/DF. Informações e edital na Prefeitura ou e-mail licitação@caxambu.mg.gov.br.
Caxambu, 13 de setembro de 2013. Edson Vander Cunha Resende -Pregoeiro

Por volta das 14:00hs de
domingo (08-09), a garotinha
Maria Clara, de 8 anos, que
brincava no balanço do parquinho que fica na Praça João
Lage, em frente ao Parque
das Águas de São Lourenço,
caiu abruptamente no chão.
O motivo: A falta de manutenção dos brinquedos.
A corrente do balanço arrebentou e derrubou a criança no
chão na hora da brincadeira.

Além do susto, a garota sofreu escoriações nos braços,
pernas e joelho. Os pais da
garotinha, que saíram da cidade de Virgínia- MG, para
passar o domingo em São Lourenço, ficaram assustados e
retornaram imediatamente
para a cidade de origem para levar a garota ao médico
da família, já que as escoriações foram de leve intensidade, não sendo necessário

acionar o Corpo de Bombeiros no momento do tombo.
A PM também foi acionada. Logo, um funcionário da
prefeitura compareceu no
parquinho e amarrou o balanço com um arame em um
canto do suporte de madeira e inutilizou o brinquedo.
A Polícia Militar confeccionou o Boletim de Ocorrência nº11688- 13, para providências futuras.
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PROF. ANDRÉ

Esportes

São Lourenço Recebe uma
Campeã Mundial de Natação
MariaSalvadoraPenna,campeã mundial de natação de 74
anos, nos presenteou na última semana com sua presença
junto aos alunos e atletas do
São Lourenço Country Clube.
Salvadora que tem um currículo invejável esteve na cidade junto a seu grande parceiro Sr. Luiz Augusto Penna. Eles
nos contam um pouquinho de
sua linda história na natação
e agradecem o que para nós
foi uma grande honra:
“Caro André,
Gostaria de agradecer sua
grande delicadeza permitindo que Salvadora pudesse
treinar na ótima piscina do
São Lourenço Country Clube.”
Maria Salvadora Penna tem
74 anos, nadou quando menina no Fluminense F.C., onde competiu até os 18 anos.
Atualmente nada pelo GRES
Salgueiro e o seu técnico é o
Prof. Claudio Barros. Ela voltou a nadar em 1995 aos 56
anos. Em 2011 sagrou-se campeã brasileira, sul americana,
e pan-americana.
Em 2012 na cidade de Riccione sagrou-se campeã mundial nas provas de 400 e 800

metros nado livre. O campeonato mundial de Masters realizado na Itália reuniu mais
de 10.000 nadadores oriundos de todos os continentes.
Na prova dos 400m livre foi
muita emoção, pois Salvadora só assumiu a dianteira na
virada dos 350m e resistiu bravamente à campeã inglesa Jill
Complin.
Atualmente nas listas do
TOP TEN de “Todos os tempos” Salvadora figura nas listas de 400, 800 e 1500m tanto em piscina curta (25m) como em piscina longa (50m)

estando, portanto, em 6 listas das TOP TEM ALL TIME
publicadas pela
FINA (Federação Internacional de Natação). Na faixa
dos 70+ ela possui os recordes brasileiros e sulamericanos desde os 100m até os
1500m.
Como citado no início deste artigo, foi uma grande honra ter uma atleta como Salvadora em nossa cidade e em
nossas piscinas. Parabéns Salvadora, que seu exemplo sirva de inspiração à todos nossos jovens nadadores.

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

- Pretendem se casar:

000362 - CAIO FELIPE BASTASINI, solteiro, maior, Economista, natural de São Paulo-SP, residência Rua Ludgero Fernandes Oliveira, 547 - casa 02, São Lourenço-MG, filho de MARIO APARECIDO BASTASINI e BENEDITA EFIGÊNIA DOS SANTOS; e LUCIANA PALMA DE GODOI, solteira, maior, Advogada, natural de São Lourenço-MG, residência Al. Joaquim Nabuco, 119, São Lourenço-MG, filha de DIRCEU LUCIANO DE GODOI e MARIA CRISTINA PALMA DE GODOI;
000363 - MAYCON FRANCIS GUEDES DA SILVA, solteiro, maior, Motoboy, natural de Itajuba-MG, residência Rua Eugenio Junqueira, 156, São Lourenço-MG, filho de MARCO ANTONIO DA SILVA e MARIA INÊS GUEDES; e LUANA RODRIGUES DOS SANTOS, solteira, maior, Manicure, natural de São Lourenço-MG, residência
Al. Joaquim Pereira Maduro, 175, São Lourenço-MG, filha de CHARLES KLEBER DOS SANTOS e CLEUSA RODRIGUES DOS SANTOS;
000364 - EVANDRO TIAGO PINTO, solteiro, maior, trabalhador rural, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Antonio Cordeiro Junior, 30, São Lourenço-MG, filho de JOSÉ RUBENS PINTO e MARIA IMACULADA
PINTO; e FABIANA OLIVEIRA DE SOUZA, solteira, maior, ajudante de cabeleireira, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Antonio Cordeiro Junior, 30, São Lourenço-MG, filha de HERCILIO PAULO DE SOUZA e
BEATRIZ OLIVEIRA DE SOUZA;
000365 - FÁBIO ANDRÉ FARACO, divorciado, maior, Funcionario Publico Federal, natural de Porto Alegre-RS,
residência Rua Arthur Gurgulino de Souza, 237, São Lourenço-MG, filho de CLÓVIS AURÉLIO FARACO e CARLA
SONJA SOMMER FARACO; e PATRICIA GRECO CAMPOS, solteira, maior, Funcionária Pública Federal, natural de
São Lourenço-MG, residência Rua Arthur Gurguno de Souza, 237, São Lourenço-MG, filha de ADILSON ALVES
CAMPOS e ANGELA MARIA GRECO CAMPOS;
000366 - JOÃO BATISTA DE CARVALHO, divorciado, maior, garçon, natural de Carmo de Minas-MG, residência Rua Hebert José de Souza, 204, São Lourenço-MG, filho de JOSE GUERRA DE CARVALHO e MARIA APARECIDA DE CARVALHO; e VÉRA LÚCIA GUERRA, solteira, maior, aposentada, natural de Carmo de Minas-MG,
residência Rua Hebert José de Souza, 204, São Lourenço-MG, filha de JOAQUIM ALVES GUERRA e MARGARIDA MARIA DE JESUS;
000367 - LEONARDO JUNQUEIRA FRANCIA AYRES, solteiro, maior, Fisioterapeuta, natural de São Lourenço-MG, residência Al. Cacilda Cabizuca, 370, São Lourenço-MG, filho de AYRTON JOSE FRANCIA AYRES e RITA DE
CASSIA JUNQUEIRA ROCHA AYRES; e MELINA RIBEIRO FRANCO DA ROSA, solteira, maior, Bancária, natural de
São Lourenço-MG, residência Av. Dom Pedro II, 1098, São Lourenço-MG, filha de ULISSES EDUARDO FRANCO
DA ROSA e MAGALY RIBEIRO FRANCO DA ROSA;
000368 - EMERSON DE ASSIS BARBOSA DE SOUZA, solteiro, maior, repositor, natural de São Lourenço-MG,
residência Rua Padre João Manoel, 50, São Lourenço-MG, filho de ASSIS AUGUSTO DE SOUZA e CECILIA BARBOSA; e JACQUELINE DA SILVA RODRIGUES, solteira, maior, vendedora, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Jardim Nirvana, 890, São Lourenço-MG, filha de JORGE JOSE RODRIGUES e MARIA DE FATIMA SILVA RODRIGUES;
000369 - EDER ROSA LOPES, solteiro, maior, motorista, natural de Carmo de Minas-MG, residência Rua
Eny Dutra Garcia, 170, São Lourenço-MG, filho de ANTÔNIO DONIZETTE ANDRADE LOPES e MARIA DE FÁTIMA ROSA LOPES; e DAIANE APARECIDA MARTINS DA SILVA, solteira, maior, auxiliar administrativo, natural
de Carmo de Minas-MG, residência Rua Eny Dutra Garcia, 170, São Lourenço-MG, filha de ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA e MARLENE MARTINS DA SILVA;
000370 - CARLOS ANDRE FERREIRA PINTO, solteiro, maior, Aux. de montagem, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Luiz Lazaro Zé Menhofe, 204, São Lourenço-MG, filho de ANTONIO FERREIRA PINTO e
ANGELICA FORASTEIRO PINTO; e ROSIMEIRE RIBEIRO NOGUEIRA, solteira, maior, Do lar, natural de Soledade de Minas-MG, residência Rua Luiz Lazaro Zé Menhofe, 204, São Lourenço-MG, filha de JUVENAL ALVES
NOGUEIRA e MARLENE RIBEIRO NOGUEIRA;
000371 - LUCAS TADEU DA SILVA MACIEL, solteiro, maior, Autonomo, natural de Cruzilia-MG, residência
Rua Eripedes Prazeres, 653, São Lourenço-MG, filho de JOAQUIM DONIZETTI DE CASTRO MACIEL e LUCIANE
RIBEIRO DA SILVA; e RAÍSSA NYLLIAN RODRIGUES GOULART, solteira, maior, Vendedora, natural de Itajuba-MG, residência Rua Sebastião Furtado, 112, São Lourenço-MG, filha de PAULO SÉRGIO GOULART e MÁRCIA
MARIA RODRIGUES GOULART;
000372 - ELIANO DOS SANTOS PAULINO, solteiro, maior, Técnico em instalação, natural de Carmo de Minas-MG, residência Rua Embaixador Gilberto Amado, 130, São Lourenço-MG, filho de ANTONIO PAULINO e
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS PAULINO; e NOEMI DE MATTOS, solteira, maior, Do lar, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Francisco Forastieri, 56, São Lourenço-MG, filha de HELCIO GABRIEL DE MATTOS
e MARIA LUCIA DA SILVA MATTOS;
000373 - FABIANO RESENDE GARCIA, divorciado, maior, Autonomo, natural de São Paulo-SP, residência
Rua Padre João Manoel, 321, São Lourenço-MG, filho de e NILDA MARIA GARCIA; e ANA PAULA DIAS RODRIGUES, solteira, maior, Do lar, natural de Belo Horizonte-MG, residência Rua Padre João Manoel, 321, São Lourenço-MG, filha de MANOEL RODRIGUES e FLODALINA RODRIGUES DIAS;
000374 - RENAM MILLER BASILIO SILVA, solteiro, maior, Aux. de viagem, natural de Bom Jardim de Minas-MG,
residência Av. Dom Pedro II, 261 - apto 201, São Lourenço-MG, filho de AGUINALDO BASILIO DA SILVA e SUZANA
SILVA DE SOUZA; e THAIANE DE SOUZA, solteira, maior, Cabeleireira, natural de São Lourenço-MG, residência Av.
Dom Pedro II, 261 - apto 201, São Lourenço-MG, filha de JORGE LUIZ DE SOUZA e MARIA DO CARMO NERI;
000375 - DIOGO PEREIRA DA SILVA, divorciado, maior, ajudante de motorista, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Luiz Lobo, 370, São Lourenço-MG, filho de JOSÉ CARLOS DA SILVA e NALY PEREIRA DA
SILVA; e LETICIA MACIEL DONIZETTI, solteira, maior, vendedora, natural de São Lourenço-MG, residência Rua
Luiz Lobo, 370, São Lourenço-MG, filha de JOSE FRANCISCO DONIZETTI e ELENICE MACIEL DONIZETTI;
000376 - EDMARCIO ALMEIDA DOS SANTOS, divorciado, maior, Administrador de empresas, natural de
São Paulo-SP, residência Av. Getulio Vargas, 1098, São Lourenço-MG, filho de ERIVALDO MIRANDA DOS SANTOS e SEBASTIANA APARECIDA DE ALMEIDA DOS SANTOS; e ELIANE DIAS DO NASCIMENTO, divorciada, maior,
Empresária, natural de Barbosa Ferraz-PR, residência Av. Getulio Vargas, 1098, São Lourenço-MG, filha de
JOSE CICERO DO NASCIMENTO e IDEIR CABRAL DIAS DO NASCIMENTO;
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Em cartaz na Casa da Cultura:
“Nossa Banda Sua História”
Foi aberta oficialmente na
sexta- feira (06/09), a exposição: “Nossa Banda Sua História”. A cerimônia contou com
a presença do prefeito Zé Neto, demais autoridades e convidados. Uma linda homenagem foi feita para a primeira
musicista da Sociedade Musical Antônio de Lorenzo.
A exposição vai até o dia
o dia 30/09, na Casa da Cultura. Ela faz parte do Projeto Griôs “A Jornada dos Mestres da nossa Cultura” – 4ª
Jornada Mineira do Patrimônio”, do Instituto Estadual do
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Entrada Franca.

Banda

Festa de Agosto 2013 deu prejuízo de
R$ 111.600,00Reais aos cofres públicos
A ASSCOM (Assessoria
de Comunicação) da Prefeitura Municipal de São
Lourenço apresentou, nesta semana, algumas informações sobre as despesas e a receita da Festa
de Agosto 2013. A ASSCOM não divulgou o detalhamento das despesas
e receitas, apenas apresentou o valor bruto arrecadado e o valor bruto
gasto para a realização da
festança, veja a prestação
de contas fornecida pela
prefeitura:
“A despesa da prefeitu-

ra com a Festa de Agosto
desse ano foi de R$ 111.600,00.
O resultado é a diferença
entre os R$ 339.800,00
gastos e os R$ 228.200,00
arrecadados.
A receita (R$ 228.200,00)
foi oriunda da venda de
espaço e do direito de uso
da “marca da festa” em
publicidade. Parque de diversões = R$ 26.000,00;
Praça de alimentação e estacionamento = R$ 100.000,00;
Comércio informal e banheiros = R$ 100.000,00;
Publicidade = R$ 2.200,00.
A despesa (R$ 339.800,00)

foi com: show do Titãs =
R$ 105.000,00; Prestação
de serviços de organização, coordenação e bilheteria dos shows, com fornecimento da estrutura,
equipamentos, materiais,
mão de obra e outras ações
de logística = R$ 234.800,00.
Os outros quatro shows
ficaram em R$ 460.000,00.
De acordo com o Edital de
Licitação, essa despesa não
foi paga pela prefeitura,
sendo custeada com a venda dos ingressos”, diz o comunicado do Executivo
Municipal.

A ASSEMBLEIA ESTÁ
DE OLHO NAS
POLÍTICAS PÚBLICAS
Políticas Públicas são as ações que o
Estado executa para oferecer bens
e serviços à população. Todo ano, a
Assembleia Legislativa analisa essas
ações para garantir que as prioridades
dos mineiros sejam atendidas pelo Poder
Público. Para isso, são realizadas diversas
audiências públicas por todas as comissões
permanentes, entre outros trabalhos.
Este ano, a Assembleia lança uma
novidade: o site Políticas Públicas ao
Seu Alcance, que possibilitará a todos
os cidadãos acompanhar a execução
orçamentária do Estado, em cada um dos
municípios de Minas.
ABERTURA DO CALENDÁRIO DE
ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013
21 de agosto de 2013
14h − Plenário Juscelino Kubitschek − ALMG

Acesse e conheça:
www.almg.gov.br
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A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

O rei dos
pontos de vista

Falecimento

No último dia 09, a cidade de São Lourenço, amanheceu
triste. Morreu aos 84 anos de idade, Gabriel Ferrer, um
dos maiores ícones de nossa história. Nascido na cidade
de Silvestre Ferraz, hoje, Carmo de Minas. Filho da saudosa professora Helena Ferrer e Carlos Pinto de Andrade. Em
1928, D. Helena, após a perda de seu esposo, resolveu mudar-se para São Lourenço, afim de poder cuidar de seus filhos Celso, Carlos e Gabriel, lecionando na Escola Melo Viana, que acabara de ser inaugurada. Gabriel, tinha pouco
mais de cinco anos na época. Estudou junto com os irmãos,
na escola que a mãe lecionava. Carlos, seguiu a profissão
de Barbeiro, Celso, um grande alfaiate, e Gabriel, trabalhou na área de contabilidade da Empresa Silvestrini por
mais de trinta anos, até aposentar-se. Uma câmera na mão,
e a vontade de fazer cinema. Foi tudo o que queria para
realizar seus sonhos. Fez nossa cidade conhecida até no
exterior, pelos filmes que aqui produziu nas décadas de 40
e 50, e o mais interessante, que Gabriel, por ser um homem forte e determinado, conseguiu lançar em São Lourenço, o primeiro filme colorido. Me lembro da alegria que
espalhava em seu rosto, quando nos contava sobre seus
filmes, seus personagens. Hoje, mais uma página de nossa história fica vazia. Mais um anjo bom, que foi fazer parte da imensidão da eternidade. Que nosso grande amigo
Gabriel Ferrer, descanse em paz nos braços de Deus. Nossos sentimentos a todos os familiares, em especial a seus
filhos Larry, Wagner, Wander e Thelma.

Desfile

O Presidio de São Lourenço, participou no último dia 07,
das comemorações do dia da Independência. O Grupo de
Intervenções Táticas (GIT), abriu o desfile da Unidade. Além
dos Agentes Penitenciários, desfilaram o canil, servidores
da área técnica e administrativa e as viaturas.

Casamento

Rejane da Silva Marques e Thiago Macedo Pires, se uniram em matrimônio, no último dia 07, na Igreja de Nossa
Senhora de Fátima. Aos noivos, desejamos milhões de felicidades, rogando a Deus, muitas bençãos para suas vidas.

DÉBORA CENTI

Abraçamos a todos os munícipes da vizinha cidade de
Caxambu, pelo seu aniversário de 112 anos, de Emancipação Politico e Administrativa, neste dia 16 de setembro.
Que Deus abençoe a todos Caxambuenses!!!

Inauguração

O Presidio de Itajubá, inaugurou no último dia 05, um galpão de 600 metros quadrados, será o local de trabalho de
aproximadamente oitenta detentos. O espaço inaugurado
na unidade prisional, será destinado à produção de estruturas metálicas para as construções civis e pesadas. O Parque
dos Atletas, sede das Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, e o Centro Administrativo do Distrito Federal, em Brasília, serão alguns dos projetos erguidos com as armações confeccionadas pelos internos. Segundo o Diretor do Presidio
de Itajubá, Rodney Pinto, a mão de obra de 15 detentos foi
utilizada para erguer o galpão. O espaço começou a ser construído em abril deste ano, com a previsão de uma média de
produção de seis toneladas de armações por dia, e o espaço já pode ser considerado uma importante frente de trabalho para toda região, destaca o Diretor Rodney.

Acesse
nosso
site e
fique por
dentro
de
todas as
novidades!

saolourencojornal.com.br

Além de dar um up nos cílios, o curvex promove uma transformação no olhar e na maquiagem. Esses são apenas alguns motivos
para você não deixa-lo, literalmente, longe
dos olhos.
Uma mulher dirá que o curvex é um milagre!
Um homem dirá que é um instrumento para a
remoção dos olhos.
Elaborado para aumentar a curvatura dos cílios ou leventá-los, o curvex é indispensável para quem busca um olhar sexy. E só quem o usa
sabe a diferença que faz na produção.
No mercado, estão disponíveis diversos modelos. Como não existem diferenças entre os
profissionais e os domésticos, a preferência vem
com o tempo.
Até as maquiagens mais simples podem receber o curvex, ainda que não haja um posterior
uso da máscara. Aliás, a relação entre máscara
para cílios e curvador é bem estreita.
Eu recomendo aplica-lo, contar até vinte e soltar, repetindo o procedimento próximo à raiz,
nos cantos externos.
Nem toda mulher pode usar o curvador. Caso esteja com deficiência de vitaminas no organismo, a queda dos cílios pode acontecer, por
isso é melhor deixar o aparelho de lado. Outra
restrição fica por conta de quem fez alongamento ciliar ou está com cílios postiços. Como
tais técnicas proporcionam o efeito desejado,
o uso do produto pode acarretar danos.
Se você tem aflição ao encostar o aparelho
nos olhos, cada maquiador possui seu truque.
Dobrar os cílios com uma colher, aguardar meio
minuto e repetir o processo antes de aplicar a
máscara.
Por último, cuidado com a limpeza: usou o
curvex, higienize-o. A sugestão é lavá-lo com
sabonete líquido facial ou limpá-lo com lenços
umedecidos, retirando a umidade.
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Futsal feminino de São Lourenço
é campeão no Maranhão
Após o segundo empate,
a equipe de futsal feminino
de São Lourenço, garantiu o
primeiro lugar na VI Taça Brasil Correios de Futsal Feminino Sub 17. As meninas de
São Lourenço representaram
Minas Gerais no torneio realizado na cidade de Timon
(MA), entre os dias 1º e 7 de
setembro. Além de campeãs, elas conseguiram o acesso de Minas Gerais à Divisão
Especial do Futsal. Foi uma
campanha vitoriosa do começo ao fim. Mesmo tendo
empatado nos dois últimos
jogos (os mais difíceis), o time de São Lourenço mostrou
garra e muita técnica, enfrentando representantes de vários estados brasileiros.

Campeãs

2ª Etapa do Campeonato de Karatê FMK
Circuito Sul- Sudoeste de Minas 2013
A Karateca de São Lourenço, Nicole Maciel Cadeiras,
9anos, (Academia Rachido-Kan – São Lourenço), destacou-se mais uma vez no karatê. Entre os dias 07 e 08
de setembro de 2013 (Sábado/domingo), Nicole participou da 2ª Etapa do Campeonato de Karatê da FMK Circuito Sul- Sudoeste de Minas 2013 (Federação, que
treina atletas para as olimpíadas). O evento foi realizado no Ginásio Poliesportivo Rosão na Cidade de Pouso Alegre – MG, no evento,
atletas karatecas de diversas
delegações de várias cidades
da região e de outros estados se reuniram para a competição e disputa nas modalidades Kata e Kumite.

Na categoria mirim de todas as faixas de 09 a 10 Anos,
a karateca Nicole (disputando esta federação pela primeira vez), sagrou-se com
duas premiações: Medalha
de Ouro na modalidade Kata (Campeã) e Medalha de
Bronze na modalidade Kumite (3° lugar).
A karateca Nicole conquistou mais 02 medalhas, perfazendo o total de 16 Medalhas ganhas com apenas 1 Ano
e 3 Meses de karatê. A karateca já participou de 08 Campeonatos, sendo 06 Campeonatos Mineiros de karatê Interestilos e 01 Campeonato
Mundial de Karatê World Cup
WUKF 2013 (realizado Julho/2013) e 01 Campeonato
de Karatê FMK Circuito Sul-

Faleceu o cineasta
Gabriel Ferrer de Andrade
A cidade amanheceu triste
nesta segunda- feira (09-09),
com a notícia do falecimento
de Gabriel Ferrer, autor de vários filmes e documentários
sobre São Lourenço.
Em São Lourenço, Gabriel
ingressou no escritório de
contabilidade da firma “Silvestrini Irmãos”, onde trabalhou por mais de trinta anos
(1945 – 1978).
Ao entrar no cinema pela
primeira vez em 1936 para
assistir um capítulo do seriado Flash Gordon, Gabriel, aos
10 anos de idade, ficou deslumbrado pelo mundo mágico da sétima arte e teve naquele momento seu maior
incentivo para fazer cinema.
Em 1944, ele conhece Maria, e começam a namorar –
claro, no cinema. O casamento veio em 1946, Maria com
16 anos e Gabriel com 19.
Foram muito felizes por 57
anos até 2003 quando Maria veio a falecer deixando
muitas saudades entre os

seus. A união de Gabriel e
Maria durante todos esses
anos foi agraciada com a chegada dos seis filhos do casal:
Larry Ferrer (1947), Douglas
Vieira Ferrer (1949- 2010),
Wagner Ferrer (1952), Denni Ferrer (1955 – 1991), Wander Ferrer (1957) e Thelma
Filomena Ferrer (1958).
A oportunidade de filmar
chegou em 1948, quando ele
conseguiu uma câmera emprestada por Juscelino Filgueiras, proprietário da loja MAGAZINE, onde se encontravam
produtos como câmeras, filmes e afins, e pode filmar o
aniversário de seu avô, desde
então não conseguiu mais parar. No mesmo ano Gabriel foi
ao Rio de Janeiro e comprou
sua primeira câmera, uma Sinclock. Nos domingos e feriados, Gabriel se dedicara a fazer filmes cinematográficos,
um talento nato que só muito
mais tarde seria reconhecido
pelos inventores do cinema.
Em 1952, há mais de meio

século, quando no Rio de Janeiro e São Paulo os produtores cinematográficos com
grandes recursos técnicos e
financeiros só faziam pornochanchadas, em preto e branco, Gabriel foi pioneiro, fazendo um filme colorido. Sem
recurso algum, utilizando apenas uma pequena câmera de
16mm, de corda e com uma
objetiva, Gabriel rodou o filme “FOGO NA FRONTEIRA”
todo colorido, além de outros em preto e branco como “Tesouro de Tahiti” e “Irmãos em Armas”, nos quais
ele era o escritor, o produtor, o diretor e algumas vezes um dos personagens dos
filmes. Inclui-se ainda a filmagem, sonorização, montagem e dublagem feitas por
Gabriel e Thelma, sua filha.
Gabriel Ferrer viveu em São
Lourenço até sua morte, ele
é reconhecido e respeitado
como um dos grandes talentos da cidade. São Lourenço
está de luto.

Sudoeste de Minas 2013.
Nicole agradece ao seu mestre Joaquim Felício (Kiko), por
acreditar na sua capacidade
e talento. Nicole também agradece ao COC (Instituto de Educação e Cultura – AEPA) de
São Lourenço, pelo patrocínio e por apoiá-la sempre.

COMARCA DE SÃO LOURENÇO – EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Oficial Substituto do Serviço Registral de Imóveis da Comarca de São Lourenço/MG, com base no parágrafo 4º, do Art. 26 da Lei nº. 9.514/97, vem intimar o Sr. ARTHUR GOMES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, empresário, portador da Identidade RG nº. 9542951 SSP/SP, inscrito no CPF nº. 114.904.466-72,
residente à Rua Dr. Rafael de Barros, 509, Apto 41, Bairro Paraíso, São Paulo/SP,
para satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da publicação deste,
o pagamento da dívida assumida a partir de 15.03.2013 à 15.06.2013, perfazendo até 12.07.2013, com os acréscimos contratuais, o montante de R$42.772,27,
acrescido de atualização monetária e juros de mora até a data do efetivo pagamento, despesas de cobrança, e o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo desta intimação, relativo à Cédula de Crédito Bancário no R. 05, na matrícula 19.642
deste Cartório. O não cumprimento da referida obrigação garante o direito de
consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária - BANCO
BRADESCO S.A., situado na Cidade de Deus, na cidade de Osasco/SP, CNPJ n.º
60.746.948/0001-12, agência de Pouso Alto/MG. São Lourenço, 05 de setembro de 2013. O Oficial Substituto: Júlio César Círio Nogueira
JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA – COMARCA DE SÃO LOURENÇO – SERCRETARIA DA 1ª VARA – EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. JUSTIÇA GRATUITA. Saibam todos quantos o presente Edital de Citação virem que, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de São Lourenço, corre uma
Ação de BUSCA E APREENSÃO, Processo nº 637.07.047347-4, requerida por BV FINANCEIRA
S/A INVESTIMENTO CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, tendo como requerida, ALESSANDRA AUGUSTO DE ANDRADE. Tem este a finalidade de citação da requerida, ALESSANDRA
AUGUSTO DE ANDRADE, brasileira, CPF 047.823.276-41, que se encontra em lugar incerto e
não sabido, para, querendo, acompanhar a referenda ação ou contestá-la, dentro do prazo de
15 dias, sob pena de revelia e de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial
(arts.285 e 319 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido
o presente edital, que será publicado através do Diário do Judiciário Eletrônico (Dje), com acesso através do Portal do TJMG (www.tjmg.br) e afixado no saguão do Fórum de São Lourenço,
20 de agosto de 2013. Eu (a) Sônia Nascimento Brito de Carvalho, Oficiala de Apoio Judicial, o
digitei. Eu, Rosemary Aparecida Bittencourt, Escrivã Judicial, o subscrevo. Eu, Cecília Natsuko
Miahira Goya, Juíza de Direito e Titular da 1ª Vara Cível, o assino.
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