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Cães abandonados nas
ruas viram problema

A cada dia que passa, a população canina abandonada pelas ruas da cidade aumenta mais. Em São
Lourenço, cidade de aproximadamente 45.000 mil habitantes, não existe o serviço da carrocinha que
deveria servir para retirar os animais das ruas e encaminhá- lós para um abrigo. (pág 07)

Abandono

Homenagem

Vereadores
homenageiam
o Presidente da
Assembleia

O Presidente da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais, Deputado Estadual Dinis Pinheiro recebeu em seu Gabinete, na tarde
do dia 4 de dezembro, homenagem da Associação de Vereadores e Câmaras da microrregião do
Circuito das Águas. (pág 05)

57° BPM recebe
15 novos sargentos
Aconteceu nesta quarta feira,
11 de dezembro, no auditório do
57° BPM a recepção a 15 novos sargentos. Os policiais formaram na
Companhia de Ensino e Treinamento do 20° Batalhão de Polícia Militar, com Sede... (pág 07)

Show de Prêmios
3º Encontro de
Consciência Ambiental em prol do Eneias foi
um grande sucesso!
em Caxambu
(pág 09)

(pág 08)

Feira Mercadológica na Faculdade
Victor Hugo

No dia 29 de novembro (6ª f),
aconteceu na Faculdade Victor Hugo a 1ª Mostra de Pesquisa Mercadológica da instituição que contou com a presença de... (pág 09)
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EDITORIAL

Arenas da barbárie

Falando ao
Coração
sigannam@yahoo.com.br

Saber esperar...

precisam ter suas responsabilidades apuradas. Já se sabe, por exemplo, que a troca de hostilidades entre as
torcidas foi favorecida pela
inexistência de policiamento militar no local do jogo.
Cerca de 90 agentes de segurança contratados pela diretoria do Atlético-PR - mandante da partida - ficaram incumbidos de zelar pela integridade física dos 8.978 torcedores pagantes da disputa.
Não foi o suficiente, como
se viu. As cenas brutais do

ESPAÇO LIVRE
Cai Índice de
Fumantes no Brasil
O consumo de tabaco caiu
20% no Brasil nos últimos seis
anos, de acordo com o segundo Levantamento Nacional de
Álcool e Drogas (Lenad) divulgado pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
Em 2012, 15,6% da população brasileira declarou ser fumante, enquanto o índice do
primeiro levantamento, feito
em 2006, era de 19,3%. A queda foi maior entre os adolescentes (45%), de 6,2% em 2006
para 3,4% em 2012.
Embora o número de fumantes tenha diminuído, a pesquisa mostra que entre os que
continuaram consumindo tabaco, o hábito se intensificou.
A média de consumo diário de
cigarros em 2006 era de 12,9
para 14,1 em 2012.
O estudo estima que o país tinha 20 milhões de fumantes em 2012. A redução entre
a população adulta foi de 19%.
Em 2006, 20,8% dos adultos
afirmaram fumar. Em 2012, foram 16,9%.
Os homens continuam fumando mais do que as mulheres. Mas o número de homens
que deixou de fumar foi maior

SIMONE GANNAM

em 2012 (22%) do que a diminuição do tabagismo entre as
mulheres (13%). A dependência química entre as mulheres
é maior do que entre os homens, explica Clarice Madruga, uma das pesquisadoras responsáveis pelo estudo. “Existe uma questão biológica. Os
hormônios sexuais nas mulheres atrapalham o tratamento
e qualquer dependência se
manifesta de forma mais severa no gênero feminino”.
O Lenad também detectou
que o fumo diminuiu em todas as classes sociais, com exceção da classe A. Entre a parcela mais rica da sociedade, o
consumo de tabaco aumentou 110% e quase dobrou o
índice de 2006. Para Clarice,
isso mostra que o acesso ao
cigarro é fator mais influente
para o hábito do fumo do que
o conhecimento sobre seus
efeitos. “O dinheiro para comprar tabaco acaba sendo mais
importante do que o conhecimento. Isso é um motivo para pensar em aumentar o preço com impostos, porque pode ser mais eficaz do que campanhas”, diz.

confronto foram amplamente divulgadas na imprensa
internacional como demonstração da falta de segurança nas praças esportivas do
país-sede da Copa do Mundo de 2014.
Na década de 1980, Bill Buford, jornalista americano,
imergiu no universo dos hooligans britânicos. De sua experiência resultou o livro “Entre os Vândalos”, no qual afirma que a violência apresenta-se à massa de torcedores
como um caminho extrema-

mente sedutor.
Apesar da conclusão desoladora, o Reino Unido conseguiu reprimir, na década de
1990, a barbárie nos estádios.
Para tanto, foram fundamentais a responsabilização penal dos envolvidos em brigas
generalizadas e o seu banimento dos locais de jogos.
Sem que se feche o cerco
aos irresponsáveis, não há
como dar fim à violência. O
Brasil precisa aprender essa
lição a tempo de evitar tragédia de maiores proporções.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

No mundo de hoje, é notório, de modo geral, não
sabemos esperar.Queremos
tudo “pra ontem”, como se
fosse possível antecipar os
acontecimentos e diminuir
o percurso.
Na sociedade consumista
que nos domina, paciência está em extinção. Estamos sendo condicionados a buscar a
satisfação instantânea de nossos desejos e com isso estamos deixando de lado o delicioso sabor da espera...
Como é gostoso esperar...
enquanto esperamos, pensamos naquilo que está por vir,
imaginamos como será aquilo ou aquele que vai chegar.
O tempo da espera é tão bonito que, em sua perfeição,
a natureza estabelece prazos
para que novas vidas venham
ao mundo e, enquanto uma
mãe aguarda o nascimento
de seu filho, tem a oportunidade de preparar-se para este acontecimento que mudará toda a sua história.
Assim também acontece
neste tempo de advento, de
preparação para o Natal, em
que aguardamos a chegada
do Filho de Deus que veio ao
mundo, assumindo a condição humana, para nos trazer
nada mais que a salvação.
Como estamos nos prepa-

rando para este momento?
Estamos degustando deste
tempo de espera, limpando
nosso coração e revendo nossas atitudes para que Ele encontre em nosso meio um
espaço digno de Sua grandeza, ou, seguindo as orientações deste mundo onde o
materialismo impera, estamos correndo, correndo, comprando, comprando e perdendo a chance de celebrar
um Natal de verdade?
Ainda há tempo... Vamos
mudar o caminho, vamos dizer não ao efêmero e acolher o maior de todos os presentes: o Deus Menino que
vai chegar. Vamos fazer desta espera a oportunidade de
exercitarmos a paciência, a
tolerância, a humildade. Vamos varrer a casa, limpar o
espírito de ressentimentos,
desânimo, intolerância. Vamos trocar a toalha da mesa pra receber a visita que
vai chegar. Vamos tomar um
banho caprichado de alegria,
esperança e coragem para
recomeçar. Vamos vestir a
melhor roupa, acatar apenas
os melhores pensamentos e
sentimentos . Enfim, vamos
entender que a beleza do trajeto é tão importante quanto o momento da chegada.
Bom advento, boas esperas!

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Nossa Senhora de Guadalupe Fiéis leigos contribuem
A festa de Nossa Senhora
de Guadalupe é comemorada
no dia 12 de dezembro.
A Virgem, aparecendo ao
pobre índio Ivan Diego, revela-se cheia de misericórdia e
de ternura. Ouçamos as palavras que ela lhe dirige e deixamos que elas penetrem em
nosso coração para experimentarmos a paz, que brota da
confiança.
“Entenda, filho querido, que
eu sou a sempre Virgem Mãe
do Deus Verdadeiro, no qual
vivemos, Criador e Autor do
céu e da terra... Eu sou a vossa Mãe dadivosa, Mãe amorosa para com vossos companheiros que me amam e, se
confiam em mim, procuram o
meu auxílio. Prestarei ouvidos
a seus lamentos e darei consolo em todas as suas tristezas e sofrimentos”.
“Escute, meu filho, não há
nada que temer; não fique preocupado nem assustado; não
tema qualquer dissabor ou aflição. Não estou aqui a seu lado? Eu sou a sua Mãe dadivosa. Não o escolhi para mim e
o tomei aos meus cuidados?
Que desejas mais do que isso? Não permita que nada o
aflija ou perturbe”.
Cada palavra de Maria manifesta como é ela, verdadei-

ramente, nossa Mãe, e como
está próxima de nós. É um apelo à confiança, é coração aberto para acolher-nos, é convite para achegar-nos porque
“não estou eu aqui, eu que sou
sua Mãe?” Maria, em Guadalupe, quer reafirmar a sua presença na caminhada do seu
povo. “Não estou aqui?” diz
ela e estas palavras ressoam
como eco daquelas escritas
no Evangelho de João. “Houve bodas em Caná da Galileia
e a Mãe de Jesus estava lá”.
Estava para mudar a água insípida em vinho novo, estava
para “pôr-se de permeio entre o seu Filho e os homens
na realidade das suas provações, das suas indigências e
dos seus sofrimentos. Põe-se
de permeio, isto é, faz de mediadora, não como uma estranha, mas na sua posição
de mãe, consciente de que,
como tal, pode – ou antes,
têm o direito de – fazer presente ao Filho às necessidades dos homens”.
Agradeçamos ao Senhor por
nos ter dado Maria como Mãe,
que se faz presente em nossa
vida, intercedendo constantemente por nós.
Fonte: Intimidade Divina
– Gabriel de S. Maria Madalena.

"Recorte este anúncio, apresente e ganhe 10% de
desconto. Promoção não é válida para o delivery"

RUA JC SOARES, 88 - CENTRO

www.facebook.com/haneiculinariajaponesa

Só a firme e tempestiva punição a episódios de violência nos estádios será capaz
de evitar que o país assista
a novas barbáries em praças
esportivas, tais como a protagonizada por torcedores
de Atlético-PR e Vasco, em
Joinville (SC).
Ainda que seja um bom primeiro passo o Ministério Público do Paraná ter decidido
proibir uma torcida organizada do Atlético-PR de frequentar estádios brasileiros
pelo prazo de seis meses, a
iniciativa é muito tímida.
Salvo três vascaínos detidos, os delinquentes que participaram da confusão - facilmente identificáveis pelas
numerosas imagens disponíveis - continuam impunes.
Poderão voltar às arenas na
primeira oportunidade, desde que não vistam camisa da
organizada.
A necessidade de punir os
vândalos de forma individual não escapou a Cidinei Batista da Silva, cujo filho, William,
envolveu-se na briga e teve
o crânio fraturado. “Mesmo
sendo vítima, ele estava no
meio daquilo tudo. (...) Se fez
algo errado, vai responder
por isso”, declarou o pai.
Em relação à selvageria do
último dia 8, é preciso ir além.
Autoridades públicas e dirigentes esportivos também
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para a construção do Reino
Na evangelização, uma
parceria que dá certo é
o trabalho dos sacerdotes e dos fiéis leigos. Sem
nunca competir, mas em
espírito de cooperação
e unidade, os leigos podem chegar onde nós
padres não podemos.
Estão presentes em realidades que, muitas vezes, não alcançamos, por
isso são uma ferramenta importante na ação
evangelizadora.
Leigos bem formados
e conscientes de suas
identidades cristãs fecundam as diversas realidades da vida secular onde estão inseridos,
a partir de seus lares até
o trabalho, o comércio,
a política... Evangelizam
pelo seu testemunho de
vida que fermenta toda
a massa com a força do
Evangelho.

“Homens da Igreja no
coração do Mundo” –
homens e mulheres batizados atuantes, influenciando a vida do mundo, transformando realidades e construindo
comunhão pela retidão
de suas vidas, pela luta
constante do dia a dia
para serem melhores uns
para os outros.
Pessoas que, permanecendo no mundo e
acompanhando suas
transformações, continuam firmes na orientação da Igreja e na vivência do Evangelho.
Como o fermento que,
sem aparecer, tem a
força de fermentar toda a massa, os fiéis leigos contribuem diretamente para a construção do Reino de Deus,
a partir de realidades
muito concretas.
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Fonseca
ENTREVISTA Denise
Diretora e Professora do Studio de Dança Denise
vemos em um mundo onde
as pessoas interpretam e argumentam as idéias artísticas. É maravilhoso ter admiradores da arte atentos e apreciadores de um espetáculo
inovador, sem reproduções.

Quais são as novidades para o espetáculo de final de ano do Studio de Dança Denise Fonseca?
Este ano de 2013 está sendo uma comemoração para
o Studio de Dança Denise
Fonseca, pois estamos celebrando 15 anos de existência. Nós, que trabalhamos
com arte, temos o compromisso com os alunos e com
o público de formar e informar construindo conhecimentos e reconstruindo conceitos, mas como é um ano
especial de recordações vamos recordar nossa historia
de dança.Apesar de nossos
temas serem sempre inéditos. Vamos dançar muitas
lembranças! Por que não dividi-las com outras pessoas?
Nossa existência é construída de retalhos, de experiências , de sonhos, de histórias.
Qual sua expectativa com relação ao público?
O público do Studio são as
famílias dos alunos, os são
lourencianos que apreciam
meu trabalho e turistas que
apreciam a arte e ficam admirados em saber que em
nossa cidade existam tantos
talentos. Temos um público
fiel que fica aguardando o espetáculo, aqueles que muitas vezes não tem vínculo familiar com o Studio.Nestes
15 anos de escola é muito
gratificante a reciprocidade
do público. A comunicação
é sempre clara, pois hoje vi-

O espetáculo 2013 terá surpresas?
O Studio de Dança Denise
Fonseca terá a presença de
alunos da região Minduri,
Passa Quatro, Cristina, Carmo de Minas e Soledade,
além dossão lourencianos.
Pelo quinto ano consecutivo teremos bailarinos do Rio
de Janeiro, convidados especiais virão abrilhantar com
o profissionalismo do Teatro
Municipal do Rio de Janeiro.
Por ser um ano de comemoração teremos a presença do
Tutor e bailarino da Royal
Academy of Dance que junto com o Corpode Baile do
Studio de Dança Denise Fonseca farão a abertura do espetáculo. Para nossa alegria
e motivo de muito orgulho
será apresentado um Grande
Pas de Deux com os alunos,
Caroline Barcia Rodrigues e
Carlos Eduardo Silva, que prestaramexames profissionalizantes da Royal Academy of Dance. Com relação ao espetáculo teremos números de Ballet Clássico e Moderno, Jazz
Lírico e Pop, Sapateado, Danças Urbanas e Folclóricas.
Apresentaremos o crescimento técnico das alunas. Valorizamos muito nossas crianças,
pois o futuro da arte em São
Lourenço está nas mãos delas e sempre estimulamos
nossos alunos a criar.O grande artista é aquele que tem
um alicerce seguro.
Quais as conquistas
do Studio 2013 e os planos
para 2014?
Graças a Deus ,este ano as
conquistas foram além das
expectativas e das metas planejadas, ganhamos muito
presentes. Os exames inter-

Pe. Alex José Adão

Fonseca - Diretora Geral e Administradora dos Exames
da Royal Academy of Dance no Circuito das Águas.
nacionais da Royal Academy anos, adolescentes e jovens.
of Dance aconteceram em Será na Quadra Poliesportijunho com a presença da exa- va Pedro Mello na Ilha Anminadora da África do Sul, e tonio Dutra, ingressos à vencom 100% de aprovação. Pas- da na Lancheria Kero Mais e
samos na seletiva do Festi- Casa Gato Preto. Por ser um
val de Dança de Joinville 2013 espetáculo comemorativo tecom a coreografias “ Raizes remos duas áreas para o púFolcloricas” foi uma experi- blico, arquibancadas e meência incrível para estas 15 sas. As mesas estão sendo
meninas que tiveram opor- vendidas no Studio, ou petunidade de dançar nos pal- lo telefone 3332-5146.
cos de Santa Catarina, no
Aproveitando a oportunimaior festival de dança do dade: Gostaria de agradecer
mundo. Em Novembro fomos em especial aos pais de miconvidados a participar da nhas alunas, sem eles seria
Mostra de Dança de Mato uma tarefa impossível. AgraGrosso em Cuiabá , foi um deço a minha família: meus
convite especial pois fomos pais, filhos que trabalham
a única escola de MG. Viven- por amor, querendo ajudar
ciamos novas culturas,histórias nos mínimos detalhes. Aos
e novos costumes. Ganha- patrocinadores que há quinmos um presente internacio- ze anos acreditam no meu
nal de muito valor para 2014, trabalho e no desenvolvimenpassamos na seletiva para LI- to artitisco da cidade de Aão
VORNO IN DANZA na Itália. Lourenço. Gostaria de conVamos com um grupo de 16 vidar todos para conhecer o
alunas para dançar nos pal- Studio. Podem acreditar “Quem
cos da Europa. É São Louren- dança é mais feliz”. As maço no mundo através da dan- trículas para 2014 já estão
ça. Nestes 15 anos do Stu- abertas para ballet clássico
dio formamos muitas baila- livre e ballet com a utilizarinas, algumas foram ingres- ção do Método da Royal Acasando em outras profissões demy of Dance , infantil e
e para orgulho do Studio al- adulto; jazz infantil e adulgumas alunas, que saíram to, sapateado infantil e
para ingressar em universi- adulto,Danças Urbanas indade ou por outros motivos, fantil e adulto , Aeróbica e
são solistas em outras esco- Zumba. O Studio de Dança
las da cidade ou em escolas Denise Fonseca é o centro
de outros estados. Isto mos- de exames com registro intra a base técnica que o Stu- ternacional nº 23662 de Baldio proporciona aos seus alu- let Clássico com Método da
nos através do método da Royal Academy of Dance proRoyal Academy of Dance que porcionando Certificado Intem a excelência no ensino ternacional ao seus alunos
e busca a perfeição. Só te- há treze anos.
nho que agradecer a todos,
“Quinze anos de história,
aos pais dos alunos que apoia- quinze anos de momentos
ma evolução do Studio.
inesquecíveis!Seria impossível tentar descrever tantas
Considerações finais danças, espetáculos e sentiPrimeiramente gostaria de mentos em apenas um texconvidar os leitores para as- to. Aqui criamos laços que
sistir nos dias 13 e 14 de de- não são desfeitos quando os
zembro (sexta feira sábado) alunos precisam partir e diàs 21hs “Meus 15 anos”, es- zer: “Até Logo!”.Este amor
petáculo do Studio de Dan- pelo Studio, pela dança perça Denise Fonseca, dançado manece eternamente em nospor crianças a partir de três sos corações.”

Polícia Ambiental de São Lourenço apreende arma de fogo

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

EXPEDIENTE

Após receber denúncia sobre a caça de animais silvestres com uso de arma de fogo, a Polícia Militar de Meio
Ambiente de São Lourenço,
compareceu na tarde de 09
de dezembro, em uma residência no bairro Colônia, em
Baependi.
No local foi apreendida
01 espingarda cartucheira,
de um cano, calibre .36; 08
cartuchos ; 31 espoletas;
200g de esferas de chumbos; 01 frasco contendo pólvora e 01 pássaro silvestre
conhecido como Trinca-Fer-

ro, sem anilha e registro. O
autor foi preso e encami-

nhado a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com

os materiais e o pássaro
apreendido.

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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Paróquia
em Ação
alexajoseadao@hotmail.com

Neste Natal, dê de presente
um mundo melhor
Ao se aproximar o fim deste ano, eu te pergunto: o
quanto você conseguiu economizar em dinheiro neste 2013 e o quanto gastou
com coisas sem importância? Antigamente muitas
pessoas tinham o vicio de
guardar dinheiro de forma
doentia, demonstrando um
apego excessivo ao mesmo.
Esse defeito era configurado como pecado da avareza, condenado na Bíblia pelo próprio Jesus e colocado pelos cristãos como um
dos sete pecados capitais.
A avareza é um dos pecados que perdeu o sentido
que tinha e praticamente se
tornou uma virtude. Hoje ninguém mais guarda muito dinheiro para gastar não se sabe quando. Se agora alguém
guarda um pouco de dinheiro, já tem em vista que está
guardando para comprar algo determinado. Por isso é
que os valores se inverteram.
Ainda existem pessoas avarentas, mas não são tantas
no mundo atual.
Aproximando-se do Natal, talvez você deve estar
pensando no presente que
vai dar para alguma criança. Gosto muito da idéia
de presentear crianças com

livros. A maioria delas gosta de ler, e seria tão bom
se continuasse a gostar para sempre. Melhor ainda
se você pudesse dar dois
livros, e a incentivasse a
dar o outro para um coleguinha. Assim além de estimular o conhecimento de
uma bela história, você ainda contribui para que a
criança não entre na onda
do consumismo que assombra o Natal.
Existe até um movimento com site na internet chamado: “Infância livre de consumismo”. Segundo este site, para livrar nossos baixinhos do vicio do consumo,
é preciso incentivar neles
a generosidade, mais generosidade e menos competição. A generosidade é o
contrário da avareza. Assim
como a preguiça, também
a avareza é empecilho para
a justiça, só que neste caso
num âmbito mais individual. Às vezes é até convenienteforçar a noção de generosidade e de justiça, criando
situações, dando exemplos
e praticando essas virtudes
junto às crianças.E com certeza, estaremos preparando um grande presente a todos: um mundo melhor.

Divulgação Chamada Púbica Edital nº 03/2013. A Caixa Escolar Prof. Antônio Magalhães Alves, com sede na Cidade de São
Lourenço, torna público para conhecimento dos interessados,
em conformidade com o regulamento Próprio de Licitação Lei
11947/2009 e Resolução CD/FNDE no 038/2009 e 025/2012, a
presente Chamada Pública, do tipo menor preço por item, objetivando a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar para Alimentação Escolar. O edital encontra-se afixado
no mural da Escola e Unidade da EMATER de Cristina, Baependi, Carmo de Minas, Soledade e Itamonte. Os envelopes deverão ser entregues na EE Prof. Antônio Magalhães Alves, Rua JC
Soares, nº 753, bairro Vila Nova, das 08h00 até às 11h00 do dia
20 de Dezembro de 2013. A abertura dos envelopes será no dia
20 de Dezembro às 12h30min.

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

www.saolourencojornal.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: escritorio@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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Câmara Municipal de São Lourenço
Proposições da 39ª Reunião Ordinária de 2013

Ver. Agilsander Rodrigues da Silva

Ver. Evaldo José Ambrósio

Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve, vem mui respeitosamente, com base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar
de V. Ex.ª que seja enviada uma Moção de Parabéns ao
Exm.º Dr. Antônio Borges da Silva - Promotor de Justiça pela justa e merecida medalha concedida à sua pessoa na
presente data, qual seja, a “Medalha Desembargador Hélio Costa”, destinada a agraciar aqueles que venham prestando ou tenham prestado relevantes serviços ao Poder
Judiciário local.

Requerimento 168/13
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PROS, 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 aos
estragos das últimas chuvas ocorridas entre os dias 29
de novembro a 01 de dezembro do corrente ano, que
atingiram o Almoxarifado (Patrimônio) da Saúde e da
Educação localizado no Bairro São Lourenço Velho: Quais
foram os danos e prejuízos causados na área da Educação? Houve perda de materiais escolares, de escritório
ou materiais de consumo? Quais foram os danos e prejuízos causados na área da Saúde? Qual foi o número de
medicamentos perdidos neste incidente? Enviar relação
contendo o levantamento desses medicamentos feito
pela farmacêutica responsável da Secretaria Municipal
de Saúde, tendo em vista que a mesma esteve no local,
acompanhada pela Sr.ª Elaine Cristina R. de Oliveira –
Diretora da Administração e outros servidores. Quais as
medidas preventivas que estão sendo tomadas para que
tal fato não ocorra mais?

Requerimento 167/13
Agilsander Rodrigues da Silva, Vereador do PSL, vem
até V.Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a
esta Casa Legislativa a seguinte informação: Há previsão
para a feitura da revitalização da Praça Dr. Humberto
Sanches (Praça da Federal)?
Ver. Antônio Carlos Canaverde Sanches
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 a Sr.ª Dinah Veiga pela justa e merecida homenagem prestada por esta Administração Municipal à
sua pessoa, denominando o Complexo Educacional, como “Complexo Educacional Professora Dinah Veiga”, inauguração esta realizada no dia 27 de novembro de 2013,
com sede na Rua Aristotelina Bittencourt, 99 - Bairro
Santa Terezinha. Nossas congratulações a essa professora que sempre lutou em prol da melhoria da educação de nosso município.

Ver. Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro
Indicação 473/13
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 ao Setor Pertinente da Prefeitura executar a retirada de um ressalto de cimento localizado em frente à Igreja do Bairro da Federal (Paróquia Santíssima Trindade), do lado oposto, próximo à
Casa de Queijos.

Indicação 474/13
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 ao Setor Pertinente da Prefeitura promover, após
as chuvas, a necessária limpeza em todas as ruas e avenidas de nosso município.
Ver. Renato Bacha de Lorenzo (Secretário)
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 nova Diretoria da Sociedade Musical de Lorenzo, eleita para o período de
2014/2017 composta pelos seguintes músicos: Presidente Samuel Ernane Ferreira Pinto; Vice-Presidente - Gilsea Pereira Gonzaga; 1ª Secretária - Sara Marciano dos Reis; 2º Secretário - Denizar Francisco Santos; 1º Tesoureiro - Pedro de Paula Ferreira; 2º Tesoureiro - Valério Silva. Membros dos Conselhos: Ataíde Pereira da Silva; Manoel Silva e José Raimundo dos
Santos. Joaquim Ferreira - Maestro e José Carlos Silva - Diretor
Musical e Jair Pereira de Carvalho - Presidente de Honra.
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 ao Sr.
Natanael Paulino de Oliveira pela presidência do partido
PPS em nosso município, bem como pela realização de 4.000
(quatro mil) programas pela Rádio Alternativa, programa
este que alegra as nossas manhãs, de segunda a sexta-feira - “O Sertão é Nosso”. Nossas congratulações a essa excelente pessoa, sempre voltada em prol do bem do próximo, realizando assíduas ações sociais.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
NOTIFICAÇÃO

Senhores Usuários,
Conforme divulgado nas contas de água de Novembro e através de panfletos distribuídos juntamente com as contas de Dezembro de 2.013, em conformidade com a Lei
Municipal nº 3.092 de 25 de Abril de 2.013, o serviço de coleta e transporte de lixo domiciliar em São Lourenço – MG passou a ser atribuição do SAAE.
Este serviço, de acordo com a Lei Complementar nº 001 de 29 de Setembro de 2.010,
(Código Tributário Municipal), é remunerado pela “Taxa de Coleta Imobiliária de Lixo”
que sempre foi cobrada nas guias de IPTU.
Com a transferência do serviço de coleta e transporte de lixo para o SAAE, a “Taxa
de Coleta Imobiliária de Lixo” a partir de Janeiro de 2.014 passará a ser cobrada através das contas de água.
Não se trata de criação de taxa nova. Trata-se apenas da transferência da cobrança
da referida taxa das guias de IPTU para as contas de água.
O valor anual da taxa será dividido em 12 (Doze) parcelas, as quais serão lançadas
mensalmente nas contas de água.
No caso dos condomínios, o somatório das taxas das unidades residenciais e ou comerciais que os compõem será lançado na conta de água do condomínio e deverá ser
rateado entre os proprietários das referidas unidades.
Os critérios de cálculo da referida taxa também continuará sendo o mesmo, já previsto no código tributário municipal.
Qualquer dúvida poderá ser esclarecida pelos telefones: 195 e 3332-3600 Ramal 1.
Ou pessoalmente no atendimento do SAAE na Rua Senador Soares dos Santos, 51 Bairro Nossa Senhora de Fátima no horário de 08:00 ás 16:00 Hs.
O SAAE está ampliando seus horizontes para oferecer a Você, prezado usuário, além
de água tratada de primeiríssima qualidade, também os melhores serviços em saneamento ambiental.
Participe! Dê sugestões! Afinal o SAAE é nosso e deseja oferecer-lhe o melhor atendimento.
SAAE. Sinônimo de qualidade de vida e desenvolvimento!
A DIRETORIA
SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE ADITAMENTOS (Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores alterações)
2º Aditamento ao Contrato nº. SAAE/SLO-039/2011. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Cadmodel Ltda. Modalidade: Dispensa nº. 251/2011. Objeto: prorrogação do prazo de vigência. Vigência: de 23/11/2013 a 22/11/2014. Data da assinatura: 22/11/2013. Deusdete dos Santos,
Diretor Presidente.
1º Aditamento ao Contrato nº. SAAE/SLO-007/2013. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Comasa Ltda. ME. Modalidade: Dispensa nº. 186/2012. Objeto: acréscimo de quantidade em
25%. Data da assinatura: 02/12/2013. Deusdete dos Santos, Diretor Presidente.
1º Aditamento do Contrato Nº.SAAE/SLO-041/2013. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Maduro & Castro Ltda. ME. Modalidade: Dispensa Nº. 178/2012. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses. Vigência: 07/12/2013 a 06/12/2014. Data da
assinatura: 05/12/2013. Deusdete dos Santos, Diretor Presidente.

EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS:
1) Sétimo aditivo ao contrato 197/2010 celebrado com a empresa MAPFRE VERA CRUZ,
referente processo licitatório 0058/2010 Pregão presencial 0020/2010. Objeto: Contratação de empresa seguradora de veículos para cobertura da frota municipal. Fica prorrogado o prazo de vigência constante na cláusula quinta do contrato originário, até 30 de
Novembro de 2013. Caxambu – MG 20 de Outubro de 2013. – Vanderlei Ramos Ribeiro
Junior – Comissão de Licitação.
2) Oitavo aditivo ao contrato 197/2010 celebrado com a empresa MAPFRE VERA CRUZ,
referente processo licitatório 0058/2010 Pregão presencial 0020/2010. Objeto: Contratação de empresa seguradora de veículos para cobertura da frota municipal. - Fica prorrogado o prazo de vigência constante na cláusula quinta do contrato originário, até 21 de
Outubro de 2014 – O montante do valor constante na cláusula segunda do contrato originário, fica alterado para R$ 61.064.,02 (sessenta e um mil, sessenta e quatro reais e
dois centavos), sendo assim subdivididos: Secretaria de Saúde ficha 222: 02.04.01.10.30
1.1003.2038.3.3.90.39.00 (ATB) – Valor de R$ 597,04; Secretaria Saúde ficha 244 : 02.0
4.01.10.302.1003.2052.3.3.90.39.00 (MAC) – Valor de 10.143,97, Secretaria de Educação, Ficha 123: 02.02.03.12.361.1203.2016.3.3.90.39.00, Valor de R$ 35.910,66, e Outras Secretarias , Ficha 483 – 02.14.01.15.122.1501.2102.3.3.90.39.00, valor de R$
14.412,35. Caxambu – MG 11 de Novembro de 2013. – Vanderlei Ramos Ribeiro Junior –
Comissão de Licitação.
3) Extrato do contrato 140/2013 - PL 0134 – Convite 012/2013 - Contratada: Distribuidora de Fogos São Francisco Ltda - Objeto: Contratação de empresa para prestação
de serviços de SHOW PIROTECNICO, para abrilhantar as festividades do Reveillon 2014
na cidade de Caxambu - MG. Vigência: 02/12/2013 a 31/01/2014 - Valor de R$ 26.260,00.
Caxambu, 02 de Dezembro de 2013 - Dotações do orçamento vigente. Vanderlei Ramos
Ribeiro Junior – Comissão de Licitação.
4) Extrato do contrato 124/2013 referente PL 0119 – pregão Presencial 075/2013 Contratada: Dedetizadora Caxambu - Objeto: Prestação de serviços de DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE REPELENTES PARA POMBOS nos Ginásios Poliesportivos do
Município de Caxambu - MG. Vigência: 16/10/2013 a 16/11/2013 - Valor de R$ 2.100,00.
Caxambu, 16 de Outubro de 2013 - Dotações do orçamento vigente. Vanderlei Ramos Ribeiro Junior – Comissão de Licitação.
5) Extrato do contrato 147/2013 referente PL 0142 – pregão Presencial 087/2013 Contratada: Jeferson Junior Bernardes - Objeto: Prestação de serviços para APRESENTAÇÃO
DE SHOWS DE BANDAS REGIONAIS nas festividades do Reveillon 2014 do Município de
Caxambu- MG. Vigência: 12/12/2013 a 12/01/2014, Valor de R$ 20.310,00. Caxambu, 16
de Outubro de 2013 - Dotações do orçamento vigente. Vanderlei Ramos Ribeiro Junior –
Comissão de Licitação.
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Vereadores entregam homenagem
ao Presidente da Assembleia
O Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Deputado Estadual Dinis Pinheiro recebeu em seu
Gabinete, na tarde do dia 4
de dezembro, homenagem
da Associação de Vereadores e Câmaras da microrregião do Circuito das Águas.
A referida homenagem seria prestada no Fórum Mineiro de Vereadores, que
aconteceu em São Lourenço, nos dias 26 a 28 de novembro, porém por problema de agenda o Presidente
não pode comparecer.
Participaram da cerimônia
os vereadores de São Lourenço, Waldinei Alves Ferreira (Ney da Saúde), Luiz Cláudio Siqueira (Kall) e Fabrício
Guedes dos Santos (Fabrício
da Associação), Prefeito José Sacido Barcia Neto (Zé Neto), Presidente do Tribunal
de Justiça de Minas Gerais,
Dr. Joaquim Herculano, Vice-governador Alberto Pinto Coelho, Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, Bilac Pinto, vários Deputados
Estaduais, entre eles o De-

Em reunião com diversas autoridades, Ver. Ney da Saúde entrega placa de homenagem
ao Presidente da ALMG, Deputado Dinis Pinheiro

putado Tiago Ulisses.
Os vereadores decidiram
fazer a homenagem em reconhecimento à gestão do
Presidente da Assembleia nos
últimos três anos, que privilegiou, como nunca, os ve-

readores, sobretudo ao escolher as Câmaras Municipais para sedir as reuniões
de prestação de contas do
Legislativo Estadual e outras
atividades parlamentares.
O Presidente da Assem-

bleia Legislativa recebeu uma
placa de homenagem pelos
relevantes serviços, e um quadro pintado pela artista plástica de São Lourenço, Simone Ribeiro, da Galeria de Artes Paiva Frade.
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Decoração de Natal de
Caxambu nos retoques finais

A Sr.ª Shirley Di Ballona auxiliada pelos funcionários da
secretaria de obras, com apoio
de suas auxiliares, além de
outros funcionários da prefeitura, trabalham incansavelmente a fim de ornamentar a cidade para os festejos
do natal e ano novo.
As luminárias do calçadão
foram decoradas com guirlandas, laços e luzes. A fachada da prefeitura, a Praça
16 de Setembro e outros pontos da cidade receberam lindos motivos natalinos.
A decoração de luzes também já foi instalada na Beira Bengo, e está sendo concluída em outros locais da
cidade.
Grande parte do material
utilizado para a ornamentação é composto pela reciclagem das peças que foram empregadas no natal anterior.
A inauguração de toda ornamentação de natal está
prevista para o dia 14 de
dezembro.

Secretária Geral da OAB/ MG visitará o Sul de Minas
A Dra. Helena Edwirges Delamonica (Secretária Estadual da OAB/MG), estará visitando o Sul de minas nos dias
16 e 17 deste mês. A Dra. Helena será recepcionada em
São Lourenço pelo Presidente da 19ª Subseção da OAB/
MG Dr. Sílvio Nadur Motta.
De acordo com a 19ª Subseção da OAB, a agenda prevista inclui inaugurações, janta-

res e um delicioso churrasco
de confraternização, confira:

Dia 16/12:
14:00hs- Inauguração de
serviços de xerox na sala da
19ª Subseção da OAB/MG no
Fórum de Cristina;
16:00hs- Inauguração da sala e dos serviços de xerox na
sala da 19ª Subseção da OAB
no Fórum de Carmo de Minas;

19:00hs- Jantar com a diretoria da 19ª Subseção e a
OAB/MG para tratar de assuntos diversos.
Dia 17/12:
14:00hs- Audiência da Seção da OAB/ MG com o prefeito de São Lourenço- Objetivo: Formalizar acordo verbal feito com o Presidente
da 19ª Subseção pela qual a
OABMG/ 19ª Subseção de-

verá receber um terreno para construção da sede própria
pela OAB. Também será tratada a reserva de 27 vagas
exclusivas para veículos de
advogados na Praça dos Três
Poderes em São Lourenço;
19:00hs- Churrasco no são
Lourenço Country Clube com
a Seção da OAB/ MG e a entrega de carteirinhas aos novos advogados.

BETO BACHA

Giro Esportivo
BRASIL DA COPA E DOS TAPETES

O Campeonato Brasileiro de Futebol chegou ao fim com supostas surpresas aos torcedores. O Cruzeiro fez o seu dever de casa
e com um time “copeiro”, sem estrelas, com muita união e no comando do tranquilo Marcelo Oliveira, mudando de vez o perfil
do técnico no Brasil, deixando de lado os supostos medalhões arrogantes e com salários exorbitantes. Quando menciono sobre a
equipe do Vasco, digo que é fácil avaliação. Desde a primeira rodada eu falo nos microfones da Alternativa do descaso da diretoria Cruzmaltina em relação aos seus jogadores, como Abuda, Yotun, Kem, Cris, sem goleiros e finalizando com um técnico com
cara de segunda. Taí o reflexo de salários atrasados, corte de água
em São Januário e outros problemas vividos extra campo que o
Presidente atual Roberto Dinamite, não merecia. No Fluminense
é inadmissível este período enorme de “môlho” do jogador Fred,
com uma contusão muscular, a patrocinadora oficial da equipe
sabe muito bem lidar com este tipo de problema. Perdeu também jogadores como o Deco, Thiago Neves, Welington Nem e não
investiu em peças de reposição. É muito triste para o futebol carioca e do Brasil ver Vasco e Fluminense disputando uma “suposta” segunda divisão no Brasileiro, a equipe do Flu foi a campeã
do ano passado.Colocando os pingos nos is, o Fluminense já foi
beneficiado com uma virada de mesa pra não cair e outra pra subir de elevador da terceira para a primeira divisão. Agora chega
né? É muito ridículo essa tentativa de mais uma armação ilimitada, para tentar salvar do rebaixamento o Fluminense e o Vasco.
Não tem desculpas em dizer que o motivo foi em função do último jogo, foi sim graças aos péssimos resultados em campo durante todo o campeonato. Querem alterar os resultados esportivos, e isso é tapete sem escrúpulos. Depois, vão querer moralizar, o que? Voltando as quatro linhas foi um campeonato sem
muitos destaques individuais, podemos citar o Everton Ribeiro
do Cruzeiro, o lateral esquerdo Alex Telles do Grêmio, o retorno
do bom futebol do Tardeli no Galo ou até mesmo o zagueiro Samir do Flamengo mesmo com pouco tempo de jogo, são os que
mostraram maior desempenho. Em relação a conquista da Copa
do Brasil pelo Flamengo, mostrou que basta um técnico humilde,
conhecedor da história do clube, com incentivo aos jogadores
para que não tenham medo de errar (caso do Paulinho) e logicamente a torcida rubro negra faz a diferença. Tanto faz que torcedores saíram de São Lourenço para conferir de perto a atuação
do time do técnico Jaime. Um Maracanã lindo, limpo e organizado. Caso dos rubros negros Marcelinho, proprietário do Restaurante Paladar Mineiro na Rua Wenceslau Braz 168, que agora não
vai poder comprar o presente prometido à esposa Renata e também os artistas: Luciano, Beto, Fabinho Marrento, Geovane Guela, Pedro filho do Luciano, Marcão da Prefeitura, Alexandre, João
Marcos da Infro Print, Léo do Marcão, Tiago e Marcinho Panela,
conforme fotos abaixo.
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57° BPM recebe 15 novos sargentos

Aconteceu nesta quarta feira, 11 de dezembro, no auditório do 57° BPM a recepção a 15 novos sargentos.
Os policiais formaram na
Companhia de Ensino e Treinamento do 20° Batalhão de
Polícia Militar, com Sede em
Pouso Alegre/MG, no último
dia 05 de dezembro e serão
lotados nos municípios que
compõem a Unidade. Os sargentos foram recebidos pelo

Comando da Unidade na Sede do 57° Batalhão de Polícia
Militar, onde receberam informações necessárias para
suas atuações e instruções referentes às atividades que serão por eles desenvolvidas,
principalmente no que tange ao comando de Destacamentos e policiamento ostensivo observando a filosofia do
Estado para cidadania, tendo em vista que o nosso pú-

blico alvo é a comunidade.
O Comandante e toda a
equipe de policiais militares
do 57° BPM desejam boas
vindas aos novos companheiros, rogando aos céus que os
encha de bênçãos infinitas,
concitando-os a uma prestação de serviços ímpar visando o bem-estar e que seus
caminhos sejam trilhados
com muitas vitórias e paz!
Fonte:Comunicação/57°BPM

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

- Pretendem se casar:

000456 - DENIS OSVALDO RAMOS DOS SANTOS, solteiro, maior, metalúrgico, natural de São José dos Campos-SP, residência Rua Roberto Lobo de Almeida, 100, São Lourenço-MG, filho de MARCOS ALVES DOS SANTOS e ALDA NATALINA RAMOS DIOGO; e DILENE APARECIDA DA SILVA, solteira, maior, auxiliar de escritorio, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Roberto Lobo de Almeida, 100, São Lourenço-MG, filha de e ANGÉLICA JANETE DA SILVA;
000459 - LUIZ FERNANDO DE SOUZA, solteiro, maior, tecnico em informatica, natural de São
Lourenço-MG, residência Rua Guanabara, 330, São Lourenço-MG, filho de ANSELMO LUIZ DE SOUZA e IGNEZ REGINA DE OLIVEIRA SOUZA; e FRANCISCA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, solteira, maior,
professora, natural de Viçosa do Ceará-CE, residência Rua Guanabara, 330, São Lourenço-MG, filha de FRANCISCO OLIVEIRA DO NASCIMENTO e ELVIRA PETRONILIA DA COMCEIÇÃO;
000458 - WASHINGTON ROBERTO DA SILVA, solteiro, maior, Aux. de produção, natural de Pouso Alto-MG, residência Rua Madame Shimidt, 302, São Lourenço-MG, filho de PAULO ROBERTO
DA SILVA e FRANCISCA DE FÁTIMA BENVINDO DA SILVA; e POLIANA RIBEIRO PINTO, divorciada,
maior, Professora, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Madame Shimidt, 302, São Lourenço-MG, filha de RUBENS RIBEIRO PINTO e GUIOMAR RIBEIRO PINTO;
000460 - RUBENS FERNANDO GUERRA, solteiro, maior, Balconista, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Vicente Guerra, 152, São Lourenço-MG, filho de ANTONIO GUIDO GUERRA
e MARIA LEONISIA DE OLIVEIRA GUERRA; e JAQUELINE DE CÁSSIA RODRIGUES, solteira, maior,
Estudante, natural de Pedralva-MG, residência Rua Jardim Nirvana, s/n, São Lourenço-MG, filha
de GILBERTO CLAUDINO RODRIGUES e RITA DE CASSIA RODRIGUES;
000463 - JOSE ANTONIO LOPES, divorciado, maior, repositor comercial, natural de São Lourenço-MG, residência Al. Roberto Lobo de Almeida, 45 - casa A, São Lourenço-MG, filho de FLAUSINO LOPES DA SILVA e IVETE RODRIGUES DA SILVA; e ROSA MARIA FERREIRA, solteira, maior, vendedora,
natural de Itanhandu-MG, residência Al. Roberto Lobo de Almeida, 45 - casa A, São Lourenço-MG,
filha de SEBASTIÃO MACHADO DOS SANTOS e GERALDA CANDIDA FERREIRA MACHADO;
000462 - MARCELO RIBEIRO VIEIRA, divorciado, maior, Pedreiro, natural de Guaratingueta-SP,
residência Rua Lino Candido Rosa, apto. 04, Itanhandu-MG, filho de OLAVO RIBEIRO VIEIRA e CELIA MARIA VIEIRA; e ROSEMAR DOS SANTOS, solteira, maior, Do lar, natural de São Lourenço-MG,
residência Rua Tenente Jamari de Oliveira, 66, São Lourenço-MG, filha de ARLINDO JOSÉ DOS SANTOS e REGINA TONIA DOS SANTOS;
000461 - PAULO DANIEL BACHA RIBEIRO, solteiro, maior, auxiliar administrativo, natural de São
Lourenço-MG, residência Al. Frei João Bosco, 170, São Lourenço-MG, filho de PAULO NILTON CASTRO RIBEIRO e GISELDA MARIA BACHA RIBEIRO; e DÉBORA APARECIDA DIAS, solteira, maior, funcionária pública estadual, natural de São Lourenço-MG, residência Al. Vinicius de Morais, 1021,
São Lourenço-MG, filha de FRANCISCO CARLOS DIAS e ROSIMARY SILVÉRIO DIAS;
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Cães abandonados nas
ruas viram problema
em São Lourenço

A cada dia que passa, a
população canina abandonada pelas ruas da cidade
aumenta mais. Em São Lourenço, cidade de aproximadamente 45.000 mil habitantes, não existe o serviço
da carrocinha que deveria
servir para retirar os animais

das ruas e encaminhá- lós
para um abrigo. Além de não
existir nenhum veículo para realizar este serviço, as
informações são de que o
canil municipal está superlotado e não tem condições
de receber mais nenhum animal. Enquanto isso, a popu-

lação de cães abandonados
cresce de forma notória. A
maioria deles vive comendo restos de lixo ou com caridade de pessoas que nutrem amor pelos bichos. As
reuniões caninas podem ser
vistas constantemente pela cidade.

Acesse nosso site e fique por
dentro de todas as novidades!
www.saolourencojornal.com.br

O curso de Educação Física da Faculdade
São Lourenço agita as escolas e a comunidade

Os alunos do curso de Educação Física prepararam uma bela manha de lazer na
Escola Municipal Dr. Emilio Abdon Póvoa com muita musica, brincadeiras, cama elástica, oficina de lutas, oficina de ginástica e jogos de basquete e futebol. Estiveram
presentes cerca de oitenta crianças apesar da chuva que insistiu em cair por toda a
manha do sábado.
Na Escola Estadual Antonio Magalhães Alves aconteceu o festival de atletismo com
cerca de 50 crianças que experimentaram vivenciar algumas modalidades do atletismo como salto em altura e o salto em distancia. Os alunos prepararam um circuito onde as crianças corriam, saltavam se equilibravam e vibravam a cada contagem
de tempo!Como não poderia faltar as crianças correram com muito entusiasmo provas de 50m e 100m de acordo com a faixa etária.Foram distribuídas medalhas de
participação a todos os participantes e no final um belo lanche foi servido para as
crianças.
Foi realizado no dia 09 de novembro no auditório da Faculdade São Lourenço o
Festival de Dança com a presença de crianças e adolescentes das cidades de Baependi, Caxambu, São Lourenço e Carmo de Minas.
O festival foi organizado pelos alunos do segundo período de Educação física. O
objetivo do festival é integração dos alunos da faculdade com as comunidades no
qual estão inseridos, além de colocar em pratica as teorias apreendidas na disciplina Teoria e Pratica de Dança ministrada pela professora Denise Fonseca.
No evento houve premiação, pois temos que incentivar nossos alunos a competição e foi servido um lanche saudável á todos participantes.
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5ª Etapa do Campeonato Mineiro Show de Prêmios em prol do
de Karatê Interestilos (FMKI) 2013 Eneias foi um grande sucesso!
A Karateca de São Lourenço, Nicole Maciel Cadeiras
(10 anos), - Academia Rachido-Kan – São Lourenço,
mais uma vez destacou-se
no karatê. No Dia 01 de Dezembro de 2013 (domingo),
a karateca participou do último campeonato desse Ano
da FMKI de 2013, ou seja,
da 5ª Etapa do Campeonato Mineiro de Karatê Interestilos (FMKI) 2013, realizado pela Confederação Brasileira de Karatê Interestilos (CBKI) e Federação Mineira de Karatê Interestilos
(FMKI). O evento foi realizado no Ginásio Poliesportivo de Lambari, na cidade
de Lambari – MG, onde abrangeu atletas de diversas delegações de várias cidades
da região e de outros estados para as competições de
disputa nas modalidades Kata e Kumite.
A karateca Nicole competiu na categoria mirim de
todas as faixas de 09 a 10
Anos, e mais uma vez sagrou-se com premiações como: Medalha de prata na
modalidade Kata (Vice-campeã) e Medalha de prata na
modalidade Kumite (Vice-campeã).
A karateca Nicole de São
Lourenço conquistou mais
02 medalhas, perfazendo o
total de 21 Medalhas ganhas com apenas 1 Ano e
6 Meses de karatê, com muito suor e sacrifício, ou seja, com muita dedicação e
treinamento. A karateca Nicole já participou de 11 Cam-

Aconteceu na tarde deste
domingo (08/12), o “Show
de Prêmios” em prol do Eneias.
O evento contou com a participação de diversas famílias vindas de vários bairros
de São Lourenço e Carmo de
Minas. Também teve movimentação de barraca com refrigerante e cerveja geladinha, churrasquinho, pastel e
picolé. Quem compareceu
aproveitou a tarde de domingo para colocar o papo em

peonatos, sendo 08 Campeonatos Mineiros de karatê Interestilos, 01 Campeonato Mundial de Karatê World Cup WUKF 2013
(realizado Julho/2013) e 02
Campeonatos de karatê FMK
Circuito Sul sudoeste de Minas 2013.
Nicole na oportunidade

dia, rever amigos, fazer novas amizades e o principal,
colaborar com o Eneias.
Eneias é portador de uma
doença neurodegenerativa,
crônica e progressiva e por
isso precisa de colaborações
para auxiliar nos custos do
tratamento. Devido aos avanços da doença, Enéias está
impossibilitado de trabalhar,
encontra- se cadeirante e tem
dificuldades para alimentar
e se movimentar na cama.

Toda arrecadação foi revertida ao Eneias como forma de tentar amenizar as dificuldades enfrentadas no dia
a dia. A Campanha “Ajude o
Eneias” continua, no dia 22
de dezembro (domingo), o
Trem das Águas fará uma viagem/ passeio com preços
mais em conta e toda a renda será também revertida ao
Eneias. Mais informações pelos telefones: 9113- 1868 (Silvia) / 3332- 3011(Edelmo).

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 apoio e ao São
Lourenço Jornal pela força
de sempre.

APROVEITE OS ÚLTIMOS
DIAS COM IPI REDUZIDO

SIENA EL
1.0 4P FLEX 13/13

KIT CELEBRATION 1

PREDISPOSIÇÃO PARA RÁDIO + PINTURA
METÁLICA CHASSI 5831

IPVA GRÁTIS
A PARTIR DE

R$ 32.321À,00
VISTA

PALIO FIRE

ECONOMY 1.0 FLEX 4P 13/14

NOVO UNO

KIT CELEBRATION 4 + DIREÇÃO
HIDRÁULICA

VIVACE 1.0 4P FLEX 13/14

CHASSI 4164

IPVA GRÁTIS

KIT CELEBRATION 5

CD PLAYER MP3 + PINTURA METÁLICA
CHASSI 1105

A PARTIR DE

A PARTIR DE

agencia2013.com.br

R$ 30.990À,00
VISTA
Av. Damião Junqueira de Souza, 1.222 | São Lourenço | (35) 3332-7000
Av. Gabriel Alves Fernandes, 720 | Caxambu | (35) 3341-2211

Esclarecimentos ao Consumidor: Novo Uno Vivace Flex 4P 2013/2014. Chassi: 1105 com Kit Celebration 5 = CD player MP3 + pintura metálica, a partir de R$ 30.990,00 à vista com IPVA 2013 grátis. Siena EL 1.0 Flex 2013/2013. Chassi: 5831 com Kit Celebration 1 - Pintura metálica + predisposição pra rádio, a partir de R$ 32.321,00 à vista com IPVA 2013 grátis. Palio Fire
Economy Flex 4P 2013/2014. Chassi: 4164 com direção hidráulica + celebration IV, a partir de R$ 27.234,00 à vista com IPVA grátis. Financiamento com entrada de 52,5% ( R$ 14.300,00 ) e o restante em 48 parcelas de R$ 347,00. Taxa de 0,99% a.m. e CET de 12,6% a.a. Valor com o ﬁnanciamento R$ 30.956,69. Seguro Auto válido para São Lourenço e região. Financiamentos sujeitos
a aprovação de crédito Banco FIAT. TC de R$ 580,00 e SPF de 3,80% do valor ﬁnanciados não inclusa na parcela. Promoção válida até 31/12/2013 ou até o término do estoque na concessionária IDEAL FIAT. Ofertas não válidas ou cumulativas com modalidade de venda direta da fábrica, taxistas e produtores rurais. Consulte condições. Os veículos FIAT estão em conformidade com o
PROCONVE - Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. Imagens ilustrativas.

Aceitamos sua carta de crédito e consórcio de qualquer administradora. Consulte condições*.
Descontos especiais para pessoa jurídica, produtor
rural, taxista e portador de necessidades especiais.

Respeite os limites de velocidade.

agencia2013.com.br

IPVA GRÁTIS

idealfiat.com.br
facebook.com/idealfiat

R$ 347,00
R$ 27.234,00 À VISTA

ENTRADA DE 52,5% + 48X

www.saolourencojornal.com.br
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3º Encontro de Consciência Feira Mercadológica na
Ambiental em Caxambu
Faculdade Victor Hugo
No sábado (07/12), aconteceu na Praça 16 de Setembro,
o 3º Encontro de Consciência
Ambiental, realizado pelo grupo “RenovaMata”; Um evento relacionado à sustentabilidade e meio ambiente, a fim
de conscientizar a população
por um bem comum.
O encontro contou com o
apoio da prefeitura e secretaria de meio ambiente de
Caxambu.
A abertura se deu com as

boas-vindas do prefeito Jurandir Belini, que lembrou
a importância desta iniciativa. “Esta iniciativa não tem
caráter político, é uma preocupação e uma obrigação
de todos nós zelarmos pelo futuro do planeta. Fico feliz que em nossa cidade existam pessoas organizadas neste sentido. Nossa administração lutará com o mesmo
propósito”, disse o prefeito.
Prestigiou o evento, a Se-

cretária de Assistência Social
Néia Belini, o Chefe de Gabinete Claudinei Bruno, a Secretária do Controle Interno Adriana França, o Secretário de
Meio Ambiente e Administrador do Parque das Águas Fábio Fernandes, o Secretário
de Obras Willian Gobbi Gama,
a Secretária do Prefeito Denise Silva, o Chefe do Departamento de Planejamento Turístico Luiz Cláudio Rocha e a
Assistente Social Valdilia.

No dia 29 de novembro (6ª
f), aconteceu na Faculdade
Victor Hugo a 1ª Mostra de
Pesquisa Mercadológica da
instituição que contou com
a presença de empresários
da cidade que prestigiaram
o evento.
Essa Mostra foi coordenada pelo Prof. Marcelo Dias
Lopes, Mestre e especialista em marketing e estratégia empresarial, e teve como objetivo fazer com que
os alunos escolhessem uma
empresa, propusessem um
tema de pesquisa e com esses resultados pudessem tomar decisões estratégicas para os atuais e futuros investidores do setor.
A 1ª Mostra de Pesquisa
Mercadológica da Faculdade
Victor Hugo contou com cinco trabalhos de pesquisas.
Os temas apresentados foram:
a) Nível de Satisfação dos
Clientes do Clube da Casa –
Gorgulho–SãoLourenço–MG;
b) Potencial de Mercado
para o Negócio “Marido de
Aluguel” junto às Donas de
Casa da classe A e B da Cidade de São Lourenço – MG;
c) Grau de Aceitação do Público Universitário sobre a
Nova Modalidade de Venda
Porta a Porta realizada através de Catálogos pelo Boticário de São Lourenço – MG;
d) Grau de Satisfação dos
Clientes do Salão Oficina da
Beleza e Grau de Satisfação
do Consumidor
e) Grau de Satisfação do

Consumidor CIAC – Comercial e Importadora de Automóveis Ltda. – São Lourenço – MG.
Para Adolfo Cherman Direzenchi (Diretor da Faculdade) foi gratificante perceber
o envolvimento dos alunos
e ver as filas que se formavam para os convidados que
quisessem cortar cabelo gratuitamente, fazer maquiagens, esperar os sorteios do
Boticário, etc.., alem da par-

ticipação da Consult Victor
Hugo (Empresa Junior da Faculdade Victor Hugo)
Segundo o coordenador
do evento, Prof. Marcelo
Dias Lopes, a Mostra de Pesquisa Mercadológica irá contribuir muito para os empresários da região, visto
que os resultados das pesquisas poderão ser utilizados por empreendedores
como orientações para decisões empresariais.
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Falecimento

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Look de maquiagem Mary
Kay para primavera-verão

Aniversário
Dia 18 de dezembro, marca
o aniversário natalício de nosso grande amigo, Tenente Coronel Leonel Junqueira. Noventa e nove anos de vida e
saúde, sempre abençoado por
Deus. Dos campos de batalha
na Itália, trouxe sua honra e
dignidade. Cristão autêntico,
leva sua fé para todos os amigos e familiares. Sempre sorrindo, e contando histórias de
nossa cidade e nossa gente.
Tenente Coronel Leonel, rumo ao centenário!!!! Parabéns, felicidades.... Rogamos a
Deus, muitas bençãos para sua vida.

Meninas

DÉBORA CENTI

Registramos com pesar, o falecimento do senhor José Alves Roque Carvalho, ocorrido dia 04 último. Enviamos nossos sentidos pesames a todos os familiares, em especial ao
seu neto, nosso amigo Padre Antônio Marcos. Que Deus
lhe dê o descanso eterno.

Homenagem

Neste dia 14 de dezembro,
data muito marcante para minha família, pois fazem dois
anos que meu amado esposo,
Murilo Rodrigues se foi. A sua
ausência nos causa profunda
tristeza e saudades, mais relembrar a alegria, o amor, a
união que ele sempre nos ensinou, é como se ele estivesse aqui. Ele sempre estará presente em nossas vidas. Nunca
deixaremos de amá-lo, temos
muita fé em Deus, de que ele está junto do Pai. Saudades
eternas!!! Sua esposa, Maria Pinelli Rodrigues e filhos.

Vestibular
Neste domingo, dia 15, às 20:00 horas, na Igreja Matriz de
São Lourenço, apresentação do Coro das Meninas Cantoras
de Lavras. Abertura com o Coral Mauricio França Mendes e
os corais da Unimed e Sociedade Brasileira de Eubiose. Leve
um quilo de alimento não perecível, que será destinado às famílias carentes assistidas pela Paróquia de São Lourenço.

Julianna Félix, nova aluna do curso de Direito da
Faculdade Fadiva, Varginha.
A sua hora chegou!!! É hora de brilhar, de realizar, de
concretizar, você cresceu e
o mundo te espera. Que
Deus te ilumine cada vez
mais, que você consiga trilhar este novo caminho que
acaba de chegar. Beijos de
seus pais Maiza e Juca, familiares e amigos.

Medicina
Nosso grande amigo Dr.
Filipe Gannam, participou
do XI Congresso Brasileiro
de Alergia e Imunologia, realizado em Belém do Pará,
no período de 30 de novembro a 03 de dezembro. Parabéns Doctor!!! Sempre
buscando inovações para
seus clientes.

Formatura

Medicina II

Dra. Sylvia Santos Lage,
grande e experiente Ginecologista e Obstetra, agora
cooperadora da Unimed. Seu
consultório se localiza na Centermed, no Bairro Nossa Senhora de Fátima. Parabéns
grande amiga. Você veio para aumentar com seu carisma e dedicação, o grande
quadro de médicos, que se
dedicam verdadeiramente à
saúde e o bem estar de nossa população, pelos quais,
nos sentimos honrados.

Torcida

Desejo milhões de felicidades e sucessos, aos grandes
amigos Betto Nogueira e José Carlos Marcolino Neto, pela
colação de grau que será realizada no próximo dia 20, formandos da turma de Enfermagem 2013, da Faculdade São
Lourenço. Parabéns meus amigos. Que Deus abençoe o novo caminho que irão trilhar.

55

Concentração no bar Toca do Murça – Federal dos torcedores do Cruzeiro, o Maior de Minas. Realização Márcio
Rezende e apoio Torcedores da Toca São Lourenço.

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

saolourencojornal.com.br

Nesta estação leve e glamorosa, faça um mix
de cores neutras e coloridas.
• Aplique a Sombra Mineral Blue Metal em
toda a pálpebra móvel. Com o pincel para o
côncavo, aplique a Sombra Mineral Azure no
côncavo e nas linhas superiores e inferiores
dos cílios. Ilumine o canto interno dos olhos
com a Sombra Mineral Crystalline.
• Delineie a linha dos cílios superiores e inferiores com o Lápis Retrátil para os Olhos Deep Brown.
• Finalize os olhos com a Máscara para Cílios Lash Love.
• Aplique o Blush Mineral Citrus Bloom em
formato de “c” em toda região das bochechas
e maçãs do rosto. Finalize espalhando bem o
blush em direção às temporas.
• Aplique o Batom TrueDimensions™ Rosette e finalize com o Brilho Labial Sun Blossoms.
• Gostou? Experimente esse look usando a
Maquiagem Virtual Mary Kay® e depois compartilhe com uma amiga! ACESSE: www.marykay.com.br

Aniversário

Parabéns ao garoto Victor José, que comemorou seu aniversário dia 06 último, e para a jovem Pâmela Marques,
comemorado dia 03. Felicidades sempre, com as mais preciosas bençãos de Deus.

www.saolourencojornal.com.br
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Preços válidos até 31/12/2013 ou enquanto durarem os estoques - 30 unidades. Ford Focus Hatch S1.6L Flex (cat. QAL4) a partir de R$ 60.990 à vista. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso. O CONPET é um Programa do Governo Federal vinculado ao Ministério de
Minas e Energia - MME e executado com o apoio técnico e administrativo da Petrobras. New Fiesta Hatch 2014 1.5 S à partir de R$ 39.890,00 à vista. Fiesta RoCam 1.0L (cat FBE4) a partir de R$ 29.990,00 à vista ou fi nanciado com taxa de 0% a.m. e 0% a.a, 54,5% de entrada (R$
16.356,55) e saldo em 36 parcelas de R$ 399,00 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 30.720,55. Fiesta RoCam 1.0L (FCD4) a partir de R$ 30.990,00 à vista. Custo Efetivo
Total (CET) calculado na data de 04/11/2013 a partir de 0,26% a.m. e 3,11% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Ford EcoSport SE 1.6L 2014 (cat ECO4) a partir de R$59.960,00 à vista. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção
ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de
Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CET) a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Frete incluso.

Respeite os limites de velocidade.

• Caxambu
• Itajubá
• São Lourenço

(35) 3341-3200
(35) 3629-9100
(35) 3339 -2450

www.mandalaford.com.br
www.facebook.com/mandalaford

12

www.saolourencojornal.com.br
DOMINGO, 15 DE DEZEMBRO DE 2013

