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Câmara aprova gratuidade para
acompanhantes de pessoas especiais
no transporte público municipal

Na 17° Reunião Ordinária da Câmara Municipal de São Lourenço, na noite desta segunda-feira (10/06) foi aprovado por unanimidade, em primeira votação, o projeto de Lei número 2.598/2013 de autoria do vereador Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro (PSC), que concede acesso gratuito de transporte coletivo às pessoas com deficiência e seus acompanhantes. (pág 06)

Gratuidade

Condenação

Vereador Chiquinho é cassado
pelo TRE-MG
O vereador Francisco Lourenço
de Carvalho (PMN), popularmente
conhecido por “Chiquinho do INPS”,
teve seu diploma de vereador cassado pelo TRE-MG, que consolidou
em 2° Instância a condenação do
réu, que já havia sido condenado
neste mesmo processo em primeira instância, quando foi julgado e
condenado pelo Juiz Eleitoral da
259° Zona Eleitoral. (pág 06)

Comemorações
do Dia Mundial
do Meio Ambiente
EmSãoLourenço,nosábado(08/06),
em comemoração ao Dia Mundial do
Meio Ambiente (05/06), a Faculdade
de São Lourenço promoveu uma caminhada ecológica e a ONG Arara uma
blitz ecológica. (pág 07)

Vereadores entregam
57º BPM realiza
solicitações ao Secretário semana comemorativa
de Obras Carlos Melles (pág 07) aos 238 anos da PMMG (pág 04)

Miss Terra 2013

No próximo mês de julho será realizado em Caxambu e São
Lourenço o Miss Terra 2013. A responsabilidade de defender a região no concurso será da jovem
Luíza Lopes, Miss... (pág 08)

2

www.saolourencojornal.com.br

opinião

EDITORIAL
Ainda não contabilizamos
o prejuízo que a campanha
eleitoral permanente causa
ao nosso país. Mas já dá para ver a redução drástica das
ações estratégicas, dos projetos de prazo mais longo,
das reformas básicas e estruturais, enfim, o encolhimento de uma pauta republicana em detrimento de um
debate puramente eleitoral
que precisa e deve ser feito,
mas não antecipadamente.
Política não é só eleição.
Quem diz isso pode ser chamado de ingênuo ou mal-intencionado. Mas, mesmo correndo o risco de suscitar essa dúvida nos que têm o democrático direito de descrer
da integridade ou maturidade de minhas posições, insisto que não podemos aceitar a redução do debate aos
termos da disputa de votos,
assim como não podemos
medir o desempenho de um
governo apenas pelos seus
índices de popularidade.
Os prefeitos eleitos no ano
passado não completaram
seis meses de gestão, as cidades clamam por soluções
para seus graves problemas
(agora mesmo, em São Paulo, o adiamento de decisões
estratégicas sobre o trânsito provoca manifestações que
são duramente reprimidas
pela polícia) e mal acabamos
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Cheias e vazantes

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

Em nossas mãos...

de sair da temporada de enchentes e desmoronamentos
que poderiam ser evitados
com planejamento e investimento corretos. Mas todas
as atenções se voltam para a
antecipação da campanha
eleitoral e a movimentação
dos possíveis candidatos.
O que ocorre é uma espécie de sequestro da democracia. Vivemos em eterna
liminar, jamais chegando ao
mérito das causas. O debate de conteúdo, o amadurecimento das decisões, a expansão e o aprofundamento das políticas públicas e,
afinal, a própria consolidação da democracia só podem
ocorrer nos intervalos. Eles

MARIANA DUTRA
Coluna da Mari

Cabelos coloridos

Esse estilo, é para quem quer radicalizar total! Rainbow
Hair, um cabelo com todas ou algumas cores do arco íris.
O procedimento requer dos mesmos cuidados de hidratação, pois a descoloração deixa o cabelo bem sensível.
Outra dica: quando for fazer escova, chapinha, baby liss
e outros procedimentos desse tipo, procure sempre usar
nos fios um protetor térmico.

não são o limbo da política,
mas justamente o seu momento mais denso. Talvez
porque na política, como a
comparou Bauman com a
oportunidade da cura, o melhor momento para o navegar dos bons projetos não é
a cheia, mas a vazante.
Pensei que houvesse um
razoável consenso sobre isso, mas vejo que a campanha
eleitoral permanente atende
a uma ansiedade profundamente enraizada em nossa visão de como funcionam o
mundo e a política. E quem
se posiciona de outra forma
fica parecendo índio em filme de bangue-bangue, armado de arco e flecha, tentan-

do atravessar um cerrado tiroteio entre mocinhos e bandidos (podendo ser confundido com um ou outro, quase nunca considerando outra
forma de ser, pensar e agir).
Devemos, porém, insistir
em mudar a pauta. Qualquer
vitória conquistada na prática, com consequências efetivas na vida, vale mais do que
índices em pesquisas. Ao menos quando a alma não é pequena, como dizia Fernando
Pessoa. Que sua poesia eterna nos inunde e inspire em
nossas passageiras vazantes.
Marina Silva, ex-senadora, foi ministra do Meio Ambiente no governo Lula e candidata ao Planalto em 2010.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Para o cristão, a oração é
uma das mais eficazes armas.
Através de uma conversa
com o Cristo, somos capazes
de conseguir mudanças em
nós e nos outros também, já
que a oração tem o poder
da intercessão.
Nosso Santo Papa Francisco, ensina-nos uma oração
que aprendi hoje com meu
filho, vindo de sua aula de
catequese, chamada a oração dos dedos. Uma prece
abençoada, simples e ao mesmo tempo profunda, que devemos fazer diariamente:
Olhemos para os dedos de
nossa mão:
O polegar representa aqueles que estão perto de nós.
Oremos pelos que vivem conosco, pelos nossos familiares, os que trabalham com
a gente, os que encontramos diariamente. Oremos
por nós mesmos, para que
possamos vencer as batalhas diárias com sabedoria
e para que sejamos sempre
instrumentos de paz.
O dedo indicador nos lembra os que nos instruem e
curam. Rezemos por todos
os responsáveis pela educação, pais, professores, ca-

tequistas, os que orientam,
indicam um caminho, os que
curam, os profissionais da
saúde.
O dedo médio é o maior e
nos lembra a necessidade de
rezarmos pelos nossos governantes, autoridades, pelos
que exercem cargos de direção e precisam a todo momento de tomar decisões importantes, que devem ser inspiradas pelo Espírito Santo.
O dedo anelar é nosso dedo mais débil. Oremos pelos
mais necessitados, os que
passam por dificuldades, problemas, doenças, tormentas.
E finalmente temos o último dedo, o menor de todos.
Chegou então o momento de
rezar por nós mesmos e de
nos abrirmos com Jesus acerca de tudo o que se passa
em nosso coração. Mas, certamente, após rezarmos pelos outros, nossas preocupações tomarão novas perspectivas, pois, antes, teremos tido a capacidade de olhar para o outro e de pedir por ele.
Que através desta linda
oração e deste belo ensinamento, concluamos, finalmente, o poder que está em
nossas mãos.

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

MARIA, feliz porque acreditou Buscai o Senhor já que
“Ditosa aquela que acreditou que teriam cumprimento as coisas que lhe foram
ditas da parte do Senhor” (Lc
1,45). O louvor de Isabel a
Maria, continua a ressoar em
toda a Igreja. Grande foi a fé
com que a Virgem acreditou,
sem hesitar na mensagem
do Anjo que lhe anunciava
coisas admiráveis e inauditas. Maria, mulher de fé, acreditou que “para Deus nada
é impossível” (Lc 1,37), e disse sim à sua vontade, desde
a Anunciação até o Calvário.
Jamais hesitou jamais vacilou, permaneceu de pé, diante da cruz, forte na fé, diante de toda a dor, sofrimento e afonia de seu Filho Amado! Com a espada de dor a
transpassar-lhe a alma, as lágrimas a rolarem pelas faces, repetia seu sim de mulher forte e corajosa, à vontade do Pai!
Guardara no coração as palavras de sua prima: “Bem
aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir
as coisas que da parte do Senhor te foram ditas” (Lc 1,45).
E Maria acreditava nas promessas de Deus, esperava

que elas se cumprissem...
Ali, no Calvário não terminava tudo! A glória de Deus
haveria de se manifestar! E,
porque acreditou, teve a felicidade de ver Seu Filho ressuscitado, triunfante e vitorioso sobre a morte e o pecado! À exemplo de Maria,
precisamos crer no poder
de Deus, que pode se manifestar nas situações difíceis e insolúveis de nossa
existência! Acreditar na luz
quando as trevas nos rodeiam, no sol que voltará a
brilhar após a tempestade,
na alegria que voltará libertando-nos de toda a tristeza, na paz que o Senhor quer
nos dar mesmo em meio aos
sofrimentos da vida!
“O choro pode durar uma
noite, mas a alegria vem pela manhã” (Sl, 29,5).
“Bom é ter esperança e
aguardar em silêncio o socorro do Senhor” (Lam 3,26).
Como Maria, precisamos
acreditar na Palavra de Deus
para sermos felizes e vermos
a glória de Deus se manifestar em nossa vida, pois, “para Deus nenhuma coisa é impossível” (Lc 1,37).

ele se deixa encontrar
A expressão “em espírito e
em verdade” quer dizer que é
verdadeiramente uma adoração, é uma graça de Deus e não
apenas uma pessoa buscando
a oração, não é resultado de
uma iniciativa dela e nem do
fervor dela, é graça que vem
de Deus. Preciso passar para
você o que está escrito no profeta Isaías 55,6: “Buscai o Senhor já que ele se deixa encontrar”. Jesus deixou-se encontrar pela samaritana. Ele estava lá como que se expondo, ela
nunca se encontraria com o Senhor se Ele não tivesse se exposto e estivesse lá esperando por ela. A hora chegou e é
agora. Buscai o Senhor já que
ele se deixa encontrar.
Muito mais do que você procurar o Senhor, Ele está se deixando encontrar. O maior desejo não é que você O busque,
mas é Ele que quer encontrá-lo e esta Se expondo para que
você O encontre. Uma vez que
Ele se deixa encontrar, buscai
o Senhor... Buscai e não perca
a chance. Deseje do fundo do
seu coração. O Pai está chamando e procurando verdadei-

ros adoradores que O adorem
em espírito e em verdade.
Diga ao Senhor que você
quer e deseja ser este adorador. Diga para Ele que você
aceita esta graça mesmo achando que não era digno e que
não tinha capacidade para ser
um adorador e que nem entendia o que era isso. O Senhor, mais do que as minhas
palavras, convence seu coração: És eleito, és escolhido, és
amado... É preciso dar uma
resposta ao chamado de Deus.
Diga a Ele: “Eu quero ser um
adorador! Eu quero viver a
adoração!”
O tempo é um dom que Deus
nos deu e nós queremos dominá-lo pensando que ele é
nosso. Esse tempo em que vivemos, agora não é nosso, vamos dá-lo a Deus. Quantas vezes pensamos ser donos do
tempo e nos tornamos péssimos administradores do tempo. Mas o tempo é de Deus e
devemos dar a Deus o que é
Dele. Virá o tempo e o tempo
já chegou em que os verdadeiros adoradores lhe adorarão
em espírito e em verdade.
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ENTREVISTA Rodrigo Bittencourt Ferreira
os melhores de cada categoria. Haverá também quatro
provas para animais controlados e sem registro.
Já está tudo pronto?
Sim, tudo pronto, é difícil
organizar um evento deste
porte, mas graças ao empenho de todos os haras e parceiros da cidade tenho certeza que será um grande sucesso.
O que é o evento?
É um evento oficial registrado pela Associação Brasileira de criadores do cavalo
Mangalarga Marchador. Haverá concursos de marcha de
éguas e cavalos da raça, divididos em 14 categorias oficiais. Cinco categorias para
cavalo, cinco categorias para égua, dois categoria para
cavalo castrado e ao final dois
grandes campeonatos com

Como é feito o julgamento do concurso?
O julgamento é feito por
um árbitro e um técnico de
pista que são oficializados
pela ABCCMM
Existe alguma fiscalização em relação à saúde
dos animais participantes?
Sim, existe. O evento conta com um veterinário responsável que controlará a

Organizador da 1ª Copa das Águas do
Cavalo Mangalarga Marchador
entrada e saída dos animais
e seus respectivos registros
e exames.

Quais serão os haras
participantes?
O evento conta com o apoio
de oito haras da cidade, sendo eles: Haras da Origem, J.J.
L, Novo Bosque, São Lourenço, Rancho Pampa, Ita, CT.
23 e Haras da Mata.
O evento acontece
quando?
Será na Ilha Antônio Dutra, a partir das 09:00h do
dia 15 de junho (sábado) com
entrada franca e conta com
o apoio da Prefeitura Municipal e Sectur.
É verdade que o “Mangalarga TV” estará fazendo
a cobertura do evento?
Sim, a vinda do Mangalarga TV trará um retorno de

mídia nacional para o evento e para a cidade e faz parte do nosso projeto de trazer no ano que vem uma exposição especializada para
São Lourenço.

Haverá premiações
para os vencedores?
Sim. Os vencedores de todas as categorias serão premiados com faixas, troféus
garrafas de Wiskie e vinho.
Para os grandes campeões,
aparelhos de T.V. e aparelhos
de som.
Considerações finais:
Gostaria de agradecer a todos os haras envolvidos e em
especial ao Haras da Origem
na pessoa do Marco Antônio que me incentivou para
que o evento acontecesse,
agradeço também a Verinha
Vaz do Parque das Águas e
a todos os patrocinadores e
colaboradores do evento.

Alunos do Curso de Administração da Faculdade Victor
Hugo estiveram na Helibras e na IMBEL em Itajubá
Os alunos do Curso de Administração, da Faculdade
Victor Hugo, acompanhados
do Prof. Gustavo Mello, Prof.
da Disciplina de Organização,
Sistema e Métodos realizaram Visitas Técnicas às instalações de 2 duas grandes
empresas, Helibras e IMBEL
(Indústria de Materiais Bélicos – Itajubá).
As visitas proporcionaram
aos Acadêmicos a possibilidade de visualização dos complexos processos produtivos
das duas empresas.
Na Helibras os alunos puderam conhecer os setores

Administrativo, de Produção, de Manutenção e de
Pintura dos Helicópteros,
além de conhecerem os modelos de aeronaves fabricados pela Helibras.
Na IMBEL os Acadêmicos
acompanharam a fabricação
de armamentos leves e pesados, passando por todas
as etapas do processo produtivo das pistolas, fuzis entre outros produtos fabricados pela IMBEL.
A Helibras divulgou, no
seu Facebook Oficial, a visita dos alunos da Faculdade Victor Hugo.

Visita

EXPEDIENTE

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

Paróquia
em Ação
alexajoseadao@hotmail.com

QueDeus junto lhe
ampare quando você cair
A parábola das pegadas na
areia, que virou música, é
muito certa para ilustrar a fé
na presença de Deus em nossos momentos infelizes. Nesta parábola a pessoa conta
que num sonho conversava
sobre os acontecimentos de
sua vida com Jesus enquanto caminhavam pela praia.
Ao ver que às vezes apareciam dois pares de pegada e
às vezes um par,ela questionou o Senhor. Jesus lhe disse que apareciam dois pares
de pegadas nos momentos
em lembravam das horas felizes, pois Cristo andava ao
seu lado. E quando aparecia
apenas um par de pegadas,
falavam dos momentos tristes, porque somente Cristo
andava, carregando a pessoa
nos braços.
Uma pessoa de fé viva sente em todos os momentos
que Deus está ao seu lado.
Essa pessoa conversa com
Deus e também escuta os sinais de Deus nos acontecimentos cotidianos. Fé bonita apresenta aquela pessoa
que, como Jesus no Monte
das Oliveiras, é capaz de, depois de pedir que o Pai afaste dela o cálice do sofrimento, pode também dizer: “que

seja feita a tua vontade e não
a minha”. Somente pedir a
Deus que livre você dos sofrimentos, sem demonstrar-lhe que você confia no seu
amor, é como dizer que você não acredita que Deus
sempre e a todo instante faz
o bem possível ao seus filhos.
Vários salmos da Bíblia apresentam Deus como amparo,
sobretudo dos humildes. A
palavra amparo vem do latim: ANTE-PARUS, preparar
antes, munir-se de antemão.
Podemos então dizer que
diante dos teus momentos
de dificuldade, Deus já se colocou antes de você, impedindo que aquilo fosse pior,
e também lhe preparando
para as dificuldades que podem vir no futuro. Cabe a
você buscar sempre purificar sua fé e saber que o Senhor está sempre pronto a
lhe amparar quando você
cair. Se o que você pede pra
Ele, ele ainda não te concede, pode ser porque no seu
estado atual você pode fazer muito mais pelo mundo
ou pode ser que Ele esteja
“te ensinando a pescar”, enquanto você esteja concentrado em “esperar que alguém lhe dê peixe”.

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

Forum

go e explanando suas experiências acadêmicas sobre o sistema BRAILLE de-

Pe. Alex José Adão

CLASSIFICADOS

Professores e aluno da Faculdade Victor Hugo são
palestrantes no Forum sobre Tecnologia Assistiva
No dia 24 maio, no município de Aiuruoca, realizou-se o Forum sobre Tecnologia Assistiva .
Na ocasião participaram
como palestrantes as professoras da Faculdade Victor Hugo Sonia Costa e Katia Carvalho.
A professora Sonia Costa
discorreu sobre o Tema “Tecnologia Assistiva: promovendo a inclusão da pessoa com
deficiência.”
A professora Katia Carvalho e o aluno do Curso
de Pedagogia José Carlos
Tadeu Ferreira, contribuíram com os trabalhos, relatando como se faz a inclusão de pessoas deficientes na Faculdade Victor Hu-
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senvolvido pela instituição
onde cada aluno recebe
da Faculdade todo o ma-

terial necessário para este aprendizado como reglet, punção etc..
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57º BPM realiza semana comemorativa
aos 238 anos da PMMG

As comemorações do aniversário da Polícia Militar de Minas Gerais tiveram início na segunda-feira, dia 03/06, com a
realização do lançamento da Patrulha Escolar nas cidades de
Caxambu e São Lourenço.
Em Caxambu, a solenidade
teve início às 10:00h e contou
com a presença do Sr. Ojandir
Ubirajara Belini, Prefeito Municipal, da Sra. Dalva Maria Guedes de Freitas Bolzoni Ilha, Superintendente Regional de Ensino, da Sra. Kátia Figueiredo
Fernandes, Secretária Municipal de Educação, alunos de escolas da rede pública de ensino do município, dentre outros.
Às 16:00h o evento ocorreu
em São Lourenço e contou com
a presença da Sra. Walneida Tibúrcio, Secretária Municipal de
Turismo, a qual representou o
Sr. José Sacido Barcia Neto, Prefeito Municipal, da Sra. Margarida Maria Rocha de Lucca Alves, Secretária Municipal de Educação, do Revmo. Padre André
Rodrigues Vilas Boas, Pároco da
Paróquia Santíssima Trindade e
alunos da rede pública de ensino do município.
No dia 05/06, quarta-feira,
aconteceu a tradicional reunião
com os policiais da Reserva Altiva e Reformados da PMMG e
em seguida foi realizada uma
a reflexão preparatória para as
celebrações da “Páscoa dos Militares”.
A reunião com o pessoal da
reserva contou com a presença do Comandante do 57º BPM,
Ten Cel PM Paulo Valério Júnior,
da Chefe do NAIS da Uniade, Maj
PM QOS Rejane Maria Gontijo
que ministrou uma palestra com
o tema: “Quantos anos queres
viver”. Durante o evento, os participantes ainda foram brindados com uma apresentação musical pelo cantor sertanejo Jonhy Vianna.
A Páscoa dos Militares é uma
iniciativa marcada por um momento de reflexão ecumênica
para a celebração da Missa Festiva e do Culto Religioso que em
comemoração ao aniversário da
PMMG.
Este ano o evento contou a
participação do cantor e apresentador de TV, Francisco José
dos Santos, conhecido no meio
artístico religioso como “Dunga da Comunidade Canção Nova”, que fez uma palestra sobre
o tema: “Os Cinco Passos do Homem Vitorioso.”
No dia 06/06, às 19:30h, ocorreu um culto religioso na Igreja Presbiteriana de São Lourenço e no dia 10/06, às 10:00 horas, foi celebrada uma missa na
Igreja de Santo Antônio. No culto a palavra foi ministrada pelo Cb PM Edson Marques, com
o tema: “O Herói Leproso”. A
missa dos militares foi celebrada pelo Padre Roberto Antônio
Nogueira no dia 11 de junho, às
09:00h. Estes momentos religiosos contaram com a presença
de policiais militares de toda a
área territorial sob a responsabilidade da Unidade.
No dia 12 de junho, o 57º Batalhão de Polícia Militar realizou às 10:00h, na Sede da Unidade, a solenidade em comemoração aos 238 anos da Polícia Militar de Minas Gerais.
A solenidade foi abrilhantada pela Banda da Música do 20º
BPM, sob a regência do SubTen

Comemoração

PM Wellington Vieira da Silva e
contou com a presença de diversas autoridades, dentre elas:
o Cel PM Wagner Mutti Tavares, Comandante da 17ª RPM,
o Ten Cel PM Paulo Valério Júnior, Comandante do 57º BPM,
o Dr. Fábio Garcia Macedo Filho, Juiz de Direito de São Lourenço, o Dr. Ronaldo Ribas da
Cruz, Juiz de Direito de São Lourenço, o Dr. Afonso Carlos Pereira da Silva, Juiz de Direito de
Carmo de Minas, o Dr. Pedro
Paulo Barreiro Aina, Promotor
de Justiça de São Lourenço, o
Dr. Leandro Pannain Rezende,
Promotor de Justiça de São Lourenço, o Dr. Luciano Belfort de
Andrade Santos, Delegado Regional da 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil, o 2º Ten EB
André Luís Ferreira da Silva, Comandante do Tiro de Guerra 04024, o Sr. Waldinei Alves Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São
Lourenço, além de prefeitos municipais de diversas cidades da
área do 57º BPM, dentre diversas outras autoridades e personalidades.
Foi lida a Nota do Exmo. Sr.
Cel PM Wagner Mutti Tavares,
Comandante da 17ª Região de
Polícia Militar alusiva aos 238
anos da Corporação, pela 1º Ten
QOS Elaine Maciel Cabral.
Como reconhecimento àqueles que escreveram com grandes feitos a história da PMMG,
vários militares da reserva foram agraciados pelo Comandante da 17ª RPM e pelo Comandante do 57º BPM, com um certificado, como forma de agradecimento pelos muitos anos
de dedicação constante e abnegada à Polícia Militar.
A Sra. Kellen Patrícia de Medeiros, ex-funcionária do 57º
BPM, recebeu um certificado de
agradecimento pelos vários anos
em que se dedicou com amor
e simpatia ao serviço de telefonista na unidade.
As entidades e personalidades apoiadoras da PMMG foram
também foram homenageadas
com os títulos de Colaboradores Beneméritos e Parceiros Eméritos. Foi destacado ao extraordinário comprometimento com
as causas da Corporação que estes agraciados vem demonstrando, passando a fazer parte evidente da história da Polícia Militar em São Lourenço e região.

O Diploma de Parceiro Emérito foi criado no âmbito do 57º
BPM, objetivando laurear a cada ano, as personalidades civis
e militares, bem como as empresas e entidades que se sobressaíram de forma especial e
singular como parceiras da Policia Militar em São Lourenço,
escrevendo páginas nesta bi-secular Corporação de Tiradentes, foram eles: Escola Técnica Microtec, Dr. Fábio Garcia
Macedo Filho, Sr. Guy Junqueira Villela, Dra. Cláudia Aparecida Evaristo Jacinto, Sr. Luiz
Cláudio Siqueira, Sr. Marco Antônio da Cunha Arantes, Sr. Diogo Manoel Nogueira, Sr. Evandro Pereira de Almeida, Sr. Jairo Amaral de Faria, Sra. Luiza
Cristina Ribeiro Silva, Sr. Gilson
Junqueira Dias, Sr. Sidney Vilamarim Cabizuca e Sr. Edelmo
Dias de Freitas, os quais foram
agraciados com o “Diploma de
Parceiro Emérito”.
O Diploma de “Colaborador
Benemérito” da Polícia Militar,
o qual foi criado pelo Comando Geral da Corporação, tem
por objetivo distinguir e agraciar pessoas e entidades que tenham contribuído para o parimoramento e a eficiência dos
trabalhos da Polícia Militar no
cmprimento da sua missão de
preservação da ordem pública
e promoção da paz social.
A Unimed São Lourenço foi
agraciada como Colaboradora
Benemérita da Polícia Militar e
o diploma foi entregue ao Dr.
Gabriel Dias Pereira Filho, Presidente da Unimed.
Na sequência, houve a outorga do Diploma de Destaque Profissional para os seguintes militares:

O 2º Sgt PM Sebastião Leonel
Costa que recebeu a Medalha
“Alferes Tirantes” e o 3º Sgt Junger Danny de Oliveira que foi
agraciado com a Medalha Mérito Profissional.
O ponto alto do evento foi a
condecoração dos policiais militares com a Medalha de Mérito Militar que marca cada ciclo de dez anos de bons serviços prestados à Polícia Militar.
Para o ato solene de entrega das
medalhas, o Oficial portando a
Bandeira Nacional, 1º Ten PM
Leandro José Dias Moreira, se
posicionou solenemente em local de destaque.

Modalidade Administrativa:
3º Sgt PM Valdemir Santiago da
Silva

Relembrando as conquistas
do passado e vislumbrando a
missão que a bissecular Corporação de Tiradentes cumpre para promover a paz social em Minas Gerais, todos os policiais militares entoaram a Canção da
Polícia Militar, sob os acordes
da Banda de Música do 20º BPM,
encerrando a solenidade.
Esta solenidade marcou a primeira solenidade militar realizada na sede do 57º BPM e se
firmou como uma das mais concorridas já realizadas pela PMMG
em São Lourenço, o que encheu
de orgulho todos os militares
da Unidade.

Modalidade Operacional:
3º Sgt PM Everton Ricardo dos
Santos Pires
Cb PM Wagner Mauro de Oliveira
Sd PM Carlos Américo Ribeiro
Modalidade Motorista Padrão:
Cb PM Cleyton Nery Souza
Também neste momento, foram apresentados os militares
do 57º BPM que foram homenageados no dia 11 de junho
do corrente, em Pouso Alegre.

Receberam a Medalha de Mérito Militar, Grau Bronze, por dez
anos de bons serviços prestados
na Corporação os militares:
1º Ten PM Luís Fernando dos Reis
2º Sgt PM Robinson Rodrigues
Rangel
Cb PM Daniel Henrique de Lima Leite
Cb PM Cleyton Nery Souza
Cb PM Moisés Noronha da Silva
Cb PM Rodrigo Ribeiro Campos
Cb PM Paulo Mangia Pereira
Cb PM Edson Campelo dos Santos
Cb PM Genival José Barbosa Pinheiro
Cb PM Rogério Bernardes Nogueira
Pelos vinte anos de bons serviços prestados foram agraciados com a Medalha de Mérito
Militar, Grau Prata os militares:
Maj PM Paulo Márcio de Assis
Jacinto
1º Sgt PM Adriano Fernandes
Carli
3º Sgt PM Everaldo Pedro de
Oliveira
Cb PM Edson Wander de Oliveira

DRA. FLÁVIA LARANJEIRA CARDOSO
Especialista em Periodontia
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Vereador Chiquinho é cassado pelo TRE-MG
e suplente assume a vaga imediatamente
Condenação

O vereador Francisco Lourenço de Carvalho (PMN), popularmente conhecido por
“Chiquinho do INPS”, teve seu
diploma de vereador cassado pelo TRE-MG, que consolidou em 2° Instância a condenação do réu, que já havia
sido condenado neste mesmo processo em primeira instância, quando foi julgado e
condenado pelo Juiz Eleitoral da 259° Zona Eleitoral.
A Justiça Eleitoral de Minas Gerais determinou então, com esta decisão o afastamento imediato do vereador e a posse do suplente
da coligação, João Bosco de
Carvalho, que é irmão do vereador cassado.
O já ex-vereador Francisco Lourenço de Carvalho foi
condenado por abuso de poder econômico e captação
ilícita de sufrágio (compra de
votos), em sentença confirmada em julgamento de 2°
Instância na tarde de 04/06/2013
no recurso eleitoral N°839
38 2012 613 0259.

Consta da denúncia que o
então candidato a vereador
Francisco ofereceu para a turma dos 3° anos “a”, “b”, “c”
e “d” da “Escola Estadual Dr.
Humberto Sanches” composta por aproximadamente 160
alunos, o valor aproximado
de R$1. 500,00 para que pudessem realizar festa de formatura, sendo tal oferta acompanhada de pedido de votos. A proposta teria sido
apresentada em primeiro plano por Marcelo, professor
dos formandos, dentro de
sala de aula, sendo realizada em seguida uma reunião
nas dependências do Hotel
Guanabara, onde ambos representados se faziam presentes e onde também foi ratificada a oferta de dinheiro
em troca de votos dos alunos e de seus familiares. Marcelo Mathias (China) foi o responsável por convidar os alunos para tais reuniões. Assim, imputa aos representados a prática de abuso de poder econômico e captação

Gratuidade

Giro Esportivo

Nesta segunda feira (dia 17)
às 13:30 hs, desembarca no Aeroporto de São Lourenço, o galinho de Quintino Zico, maior
ídolo do Mengão e maior artilheiro de todos os tempos do
Estádio Mário Filho, o Maracanã com 333 gols. Zico vem conhecer as instalações da Escola Zico 10, que foi inaugurada
no dia 04 de março, um dia após
o aniversário do Galinho. A Escola fica localizada na Rua
Pedro Ribeiro Arantes 270, no Vale dos Pinheiros. Os proprietários do local (Lelê e Leila) estão na expectativa de
“casa cheia” na recepção ao Zico no aeroporto.

GAROTADA 10

ilícita de sufrágio
O Presidente da Câmara
Municipal de São Lourenço
vereador Waldinei Alves Ferreira, foi notificado da decisão por volta das 15:00h desta terça-feira (11/06). Cumprindo a ordem judicial, o
presidente da Câmara notificou o vereador suplente,
João Bosco de Carvalho, que
por sua vez, compareceu imediatamente no FÓRUM e foi

diplomado pelo Juiz da 259°
Zona Eleitoral Exmo. Dr. Ronaldo Ribas da Cruz. Ainda
cabe recurso para Brasília,
mas Francisco Lourenço de
Carvalho caso queira recorrer da decisão, terá que fazê-la fora do cargo.
O vereador Francisco LourençodeCarvalho(Chiquinho)
não foi encontrado pela nossa reportagem para dizer se vai
recorrer ou não da decisão.

Câmara de Vereadores aprova em primeira votação o
projeto que garante gratuidade para acompanhantes
de pessoas especiais no transporte público municipal
Na 17° Reunião Ordinária
da Câmara Municipal de São
Lourenço, na noite desta segunda-feira (10/06) foi aprovado por unanimidade, em
primeira votação, o projeto
de Lei número 2.598/2013
de autoria do vereador Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro (PSC), que concede acesso gratuito de transporte coletivo às pessoas com
deficiência e seus acompanhantes.
Atualmente, nenhuma lei
municipal garante o transporte de acompanhantes de
pessoas especiais de forma
gratuita no transporte público municipal, mas esta situação pode mudar em breve,
já que na próxima reunião o
projeto entrará na pauta para segunda votação e se passar pelo crivo dos vereadores, dependerá apenas da
sanção do prefeito municipal para passar a valer.

BETO BACHA

A Liga Desportiva de São Lourenço esta realizando o Campeonato Intermunicipal de Futebol de Base, nas categorias
mirins e infantis. A bola já rolou na cidade vizinha de Cristina pelo Infantil e aqui no campo do esporte pelo mirim,
com os seguintes resultados:
MIRIM
Cristinense
Pouso Alto
Rio Verde

1 X 6 ECSL
3 X 2 Miramar
12 X 1 Crac Caxambu

INFANTIL
ECSL
Miramar
Cristinense

2 X 2 Crac Caxambu
3 X 1 Jardim América
2 X 0 Pouso Alto

Na partida entre o Esporte e Crac de Caxambu pela categoria infantil, destaque para o garoto Jean (ECSL), o filho
da Ângela da Prefeitura, na foto ao lado de Daniel. O jogador Jean é realmente diferenciado e passou nos testes do
Cruzeiro de Belo Horizonte e irá após o campeonato jogar
pelo time da Toca da Raposa. Pela categoria mirim o destaque é a diferença de altura dos jogadores Rafael de Caxambu e Mateus do Rio Verde. No apito o quarteto: Valmir, Marcelo, Tupete e Lourenço.
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Iª Copa das Águas / VIII Etapa
Comemorações do Dia
Mundial do Meio Ambiente da XIV Copa do Sul de Minas
Acontece neste sábado
dia 15/06, na Ilha Antônio
Dutra, a Iª Copa das Águas,
com provas oficiais da ABC-

Comemoração

Em São Lourenço, no sábado (08/06), em comemoração ao Dia Mundial do
Meio Ambiente (05/06), a
Faculdade de São Lourenço promoveu uma caminhada ecológica e a ONG Arara uma blitz ecológica.
A 2ª Caminhada Ecológica da Faculdade de São Lourenço iniciou-se às 8h, saindo da faculdade em direção à Praça João Lage, co-

lhendo material reciclável
pelas principais ruas da cidade. Na chegada ao Centro, os participantes plantaram árvores na praça e no
entorno do Ribeirão São
Lourenço.
A Blitz Ecológica promovida pela ONG Arara, iniciou-se às 16h e foi até às
18h, na avenida D. Pedro II.
Foram distribuídos 3.000
flyers e sementes de árvo-

CMM para animais sem registros e controlados. O
evento está programado
para ter início a partir das

09:00h. A realização é de
Rodrigo Bittencourt e Topada Promoções. A entrada é franca.

res nativas das espécies cedro rosa, angico branco e
paufava. O prefeito municipal participou da blitz, distribuindo sementes.
Os eventos tiveram o apoio
da Prefeitura Municipal, da
Polícia Militar do Meio Ambiente, do Corpo de Bombeiros, do Instituto Estadual de Florestas, do Tiro de
Guerra, Escoteiros e outras
organizações da cidade.

Câmara Municipal
de São Lourenço
DECRETO LEGISLATIVO Nº 201/2013
Concede o Título de Cidadão Honorário de São Lourenço
ao Sr. Marcelo de Souza Brandão
A Câmara Municipal de São Lourenço aprova:
Artigo 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Honorário de São Lourenço ao “SR. MARCELO DE SOUZA BRANDÃO”, pelos relevantes serviços prestados à comunidade sãolourenciana.
Artigo 2º - De acordo com o Regimento Interno, o Presidente da Câmara, juntamente
com o proponente e o homenageado, marcará o dia para a entrega do Título de Cidadão
Honorário.
		
Artigo 3º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua aprovação.
Sala Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, em 10 de junho de 2013.
Ver. Waldinei Alves Ferreira
Presidente
Ver. Luiz Cláudio Siqueira
Vice-Presidente

Ver. Renato Bacha de Lorenzo
Secretário

Ver. Abel Goulart Ferreira
Ver. Antônio Carlos Canaverde Sanches
Ver. Fabrício Guedes dos Santos
Ver. Luiz Antônio de Almeida
Ver. Ricardo de Mattos

Ver. Agilsander Rodrigues da Silva
Ver. Evaldo José Ambrósio
Ver. Francisco Lourenço de Carvalho
Ver. Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro
Ver. William Rogério de Souza

Educação Física da Faculdade de São Lourenço
O curso de Educação Física da Faculdade de São Lourenço (FSL) realizou neste semestre, diversas eventos de inclusão e socialização através da atividade física; dentre elas, destacam-se a 1ª Manhã de Lazer na cidade de Soledade de Minas (Prof.
Adolfo Valenzi), o 1º Free Dance Festival com participação da Vitrine da Dança (Prof.
Sandro Cândido), o 3º Festival de Basquetebolno ginásio da Faculdade com participação dos veteranos de São Lourenço e alunos da rede escolar (Prof. Pedro Zanini),
1º Encontro de Atividade Física para Pessoas com Necessidades Especiais, com participação especial dos alunos da APAE de São Lourenço (Profª Fabiana Neves Politano) e 4º Festival de Handebol no ginásio da Faculdade com participação de aproximadamente 350 crianças das cidades vizinhas (Prof. Hugo Politano). Atualmente estamos trabalhando na realização do 2º Festival de Ginástica, que acontecerá ainda
neste mês de junho na quadra da FSL.
Contamos com a sua participação em nossos eventos organizados pelos docentes
e discentes desta Instituição de Ensino – Faculdade de São Lourenço.
Prof.Ms. Hugo Politano
Coordenador do Curso de Educação Física da Faculdade de São Lourenço
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Câmara Municipal de São Lourenço
Proposições da 17ª Reunião Ordinária de 2013

Ver. Evaldo José Ambrósio

Indicação 217/2013
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PR, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno,
solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito
Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor
Pertinente da Prefeitura proceder estudos no sentido de
restabelecer os direitos conquistados pelos garis, direitos
como: hora-extra e pagamento em dobro por serviços prestados aos domingos, feriados e pontos facultativos. A pedido dos mesmos.
Indicação 221/2013
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 à autarquia
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto que nas indicações ou contratações de mão de obra (pedreiros, bombeiros e serventes) para a execução de obras ou mesmo
para prestarem serviços à autarquia, que priorize as contratações dos profissionais de nosso município.
Ver. Fabrício Guedes dos Santos
Indicação 219/2013
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 providenciar a colocação de lixeiras seletivas em todos os postos de saúde, na Policlínica e no centro de nossa cidade com o intuito de conscientizar a população sãolourenciana, bem como os nossos turistas da importância da reciclagem e consequentemente,
incentivar, com recursos, a cooperativa seletiva já existente em nosso município. Desta forma, estaremos cuidando
e preservando o nosso meio ambiente, para que as gerações futuras possam usufruir do mesmo.
Indicação 220/2013
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 proceda estudos no sentido de realizar um projeto de castração de cachorros e gatos de nossa cidade, com custo baixo ou até zero, para que
aquelas pessoas que não têm condições de pagar a castração, possam ser beneficiadas, dando uma vida mais digna
aos seus animais de estimação. Esta indicação faz-se necessária diante do aumento considerável de cachorros em
nossas ruas, tornando-se de suma importância adotar tal
medida ora reivindicada.
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
empresários e proprietários da Sorveteria R’Bom - Paulo
Henrique Custódio de Souza e sua esposa Rosana pelo apoio,
incentivo e colaboração dos mesmos em prol das causas
sociais de nosso município. Prova disso foi a Festa Junina
das entidades de nossa cidade, que contou com a ajuda
desse casal, realizada no Calçadão Silvério Sanches, proporcionando alegria e satisfação ao povo sãolourenciano
e visitantes.
Ver. Luiz Antônio de Almeida
Indicação 226/2013

Luiz Antonio de Almeida, Vereador do PR, vem mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno,
solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S.Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura entrar em contato com a empresa KALLAS
para colocação urgente de uma lixeira na Rua J. C. Soares,
altura do n.º 564, esquina com a Rua Vasco Lima.
Indicação 227/2013
Luiz Antonio de Almeida, Vereador do PR, vem mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S.Ex.ª que determine ao Setor
Pertinente da Prefeitura entrar em contato com a empresa VINA para que providencie o retorno do caminhão de lixo aos domingos na Rua J. C. Soares.
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 Reverendíssimo Padre Alex José Adão da Paróquia São Lourenço Mártir pela sua coluna publicada, semanalmente, no
São Lourenço Jornal, abordando diversos temas importantes, artigos esses que renovam a nossa fé, dando-nos ânimo e fazendo com que despertemos para a nossa missão
como cristãos. Este Vereador parabeniza-o ainda pelas suas belíssimas homilias nas missas, com profunda unção.
Ver. Luiz Cláudio Siqueira (Vice-presidente)
Indicação 222/2013
Luiz Claudio Siqueira, Vereador do DEM, vem mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno,
solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito
Municipal, INDICANDO a S.Ex.ª que determine ao Setor
Pertinente da Prefeitura efetuar estudos no sentido de enviar uma emenda no Código Tributário Municipal que possa dar isenção de IPTU aos idosos considerados pelo artigo 1º da Lei Federal n.º 10.741/2003 e ao possuidor de
apenas 01(um) imóvel com no máximo 110 m² renda de
até 02 (dois) salários mínimos.

Indicação 224/2013
Luiz Cláudio Siqueira, Vereador do DEM, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor
Pertinente da Prefeitura realizar obras de feitura de passeios e muretas nos seguintes trechos: Av. Comendador
Costa, entre as Ruas: Ribeiro da Luz e 7 de Setembro; Ribeiro da Luz e Dr. Olavo Gomes Pinto; e Av. Getúlio Vargas
e Saturnino da Veiga. A pedido dos comerciantes e transeuntes, pois estes localidades não oferecem segurança,
causando constante perigo de acidentes aos munícipes.
Requerimento 77/2013
Luiz Cláudio Siqueira, Vereador do DEM, vem até V. Ex.ª,
embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal,
solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa as
seguintes informações: Quantos decretos que regulamentam em nosso município os seguintes itens: Carga e descarga; Táxi; Mototáxi; Faixas amarelas; Farmácias; e Escolas. Enviar os referidos decretos.
Moção de Parabéns
Os Vereadores que este subscrevem vêm, mui respeitosamente, com base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja enviada uma Moção de Parabéns
ao Ilustríssimo Senhor William de Souza Sanches pela rea-

lização do II Torneiro W-Sanches de Tênis Categoria Profissional, realizado na Academia de sua propriedade - Academia W-Sanches - no período de 07 a 09 de junho do corrente ano. Este evento contou com a presença de 32 (trinta e dois) atletas, dos quais se destacaram os seguintes jovens: Caio Zampierre, Ideo Scobar, Gabriel Pitta e Charles
Costa, com ranking ATP. Na oportunidade, estes Vereadores parabenizam-no também pela sua iniciativa com o projeto social “Educando com Tênis”, projeto este destinado
crianças carentes de 07 a 12 anos, as quais recebem aula
de tênis, uniforme, material para a prática do referido esporte e lanche.
Ver. Renato Bacha de Lorenzo
Indicação 218/2013
Como é do conhecimento do Vereador abaixo-assinado,
a autarquia SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) deverá enviar a esta Casa Legislativa projeto de lei versando
sobre a sua nova estrutura organizacional. Diante do exposto, Renato Bacha de Lorenzo, Vereador do PSDB, vem,
mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine
que seja incluído neste projeto de lei o Regimento Interno
desta autarquia.
Requerimento 78/2013
Renato Bacha de Lorenzo, Vereador do PSDB, vem até V.
Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa a seguinte informação: Enviar cópia do Laudo emitido
pelo Departamento de Infraestrutura Urbana de nosso Município com relação à escada que dá acesso às residências
na Rua Silva Jardim - Bairro São Lourenço Velho.
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 Ilustríssimo Senhor Leandro Carvalho da Silva pela inauguração do Centro de Treinamento Gold Team Fight - ERS. Nossas congratulações por este empreendimento, incentivando a prática do esporte em nosso município.
Indicação 223/2013
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 providenciar, com a máxima
urgência, uma manutenção geral no playground da Praça
João Lage (Praça Brasil), tendo em vista que os brinquedos
da referida praça se encontram em péssimo estado, colocando em risco de acidentes as crianças que brincam nesta área de lazer.
Indicação 225/2013
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 entrar em contato com a CEMIG no
sentido de fazer a substituição de três postes de aço por postes de concreto, existentes na Praça do Bairro Santa Mônica, tendo em vista que as crianças ficam balançando nos
postes e com isso, as lâmpadas queimam constantemente
e os postes acabam ficando soltos, trazendo perigo.

CHARGE DA SEMANA Miss Terra 2013

No próximo mês de julho
será realizado em Caxambu
e São Lourenço o Miss Terra 2013. A responsabilidade de defender a região no
concurso será da jovem Luíza Lopes, Miss Circuito das
Águas e também represen-

tante do Brasil no Miss Nações Unidas em Cancun, no
México.
Segundo informações do
Talent Hunter Edson de Oliveira, o evento terá cobertura do SBT ao vivo para todo Brasil. E ainda contará

com apresentação de Renata Fann (apresentadora do
Programa Jogo Aberto da TV
Bandeirantes), exibição da
Bateria da Escola de Samba
Beija Flor de Nilópolis, além
de dois shows com Jorge
Aragão e Diogo Nogueira.
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Atiradores do TG-04024 assistem
CAGEP atende cidades até
palestra com veterano da 2ª Guerra mais distantes de São Lourenço
Palestra

Na manhã do dia 11 de junho, foi ministrada no Tiro
de Guerra, uma palestra com
o veterano da 2ª Guerra Mundial e combatente da Força
Expedicionária Brasileira
(FEB) Ten Cel Leonel Junqueira, que brindou os atiradores do TG-04024 com uma
explanação emocionante e
rica em conteúdo histórico.
Aos 98 anos de idade, possuidor de uma incrível memória e com uma vasta bagagem de experiência, Cel
Leonel iniciou sua palestra
com um breve relato de sua
vida, indo desde sua juven-

tude, até seu ingresso nas
Forças Armadas. Por meio de
uma agradável narrativa, o
veterano descreveu todos os
eventos que culminaram no
início da 2ª Guerra Mundial
e como ela se alastrou por
todo o mundo, chegando até
a nossa querida pátria. Sua
incrível memória e capacidade de citar fatos ressaltando suas datas e os mais sutis detalhes impressionaram
a todos. A lembrança dos
horrores da guerra, o alívio
de ter resistido a ela e vivido tanto tempo depois para
poder contar suas experiên-

cias a jovens atiradores.
O evento também contou
com a presença de ex-atiradores e do ex-chefe de Instrução, Subtenente Herbert
Cury. “Foi um prazer muito
grande estar no Tiro de Guerra 04-024 porque dei uma
palestra no meu ambiente
militar. Que os ensinamentos que os atiradores estão
recebendo no TG não fiquem
apenas no TG. Que levem
com eles para o resto da vida no coração este amor à
Pátria que estão aprendendo”, disse o Coronel Leonel
Junqueira à reportagem.

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

- Pretendem se casar:

000289 - RONAN CRISTIAN DO NASCIMENTO, solteiro, maior, repositor, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Professor Mario Neves, 155, São Lourenço-MG, filho de ROSEMILDO CANDIDO e MARINA DO NASCIMENTO CANDIDO; e BIANCA PORTO COSTA, solteira, maior, técnica
em enfermagem, natural de Virginia-MG, residência Rua Professor Mario Neves, 155, São Lourenço-MG, filha de MARCIAL GAIOZO COSTA e REGINA CÉLIA PORTO COSTA;
000290 - DENIS HALISSON FRANZÃO, solteiro, maior, estudante, natural de Rolândia-PR, residência Rua Presidente Castelo Branco, 40, São Lourenço-MG, filho de WANDERLEY FRANZÃO e MARILSA APARECIDA DA SILVA FRANZÃO; e ANA PAULA MARQUES FERRAZ, solteira, maior, funcionária
pública municipal, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Presidente Castelo Branco, 40, São
Lourenço-MG, filha de MILAVIR FERRAZ DE SOUZA e ILMA REGINA MARQUES FERRAZ;
000292 - RODRIGO FERNANDES CARVALHO, solteiro, maior, gestor de negócios, natural de São
Lourenço-MG, residência Rua José Fernandes Garrido, 89, São Lourenço-MG, filho de GRACI MARCIO DE CARVALHO e MARIA APARECIDA FERNANDES CARVALHO; e PRISCILA YURI DE MATOS, solteira, maior, comerciante, natural de Guarulhos-SP, residência Rua Presidente Kennedy, 100, São
Lourenço-MG, filha de WALDEMIR RIBEIRO DE MATOS e CRISTINA SATIKO NAKAOKA DE MATOS;
000293 - LUIS ANTONIO DOS SANTOS INGAGLIA, solteiro, maior, escrivão de polícia, natural
de Rio de Janeiro-RJ, residência Rua Andrade Figueira, 199 - apto. 101, São Lourenço-MG, filho
de RICARDO INGAGLIA e MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS INGAGLIA; e IVY REAL DE OLIVEIRA COSTA, solteira, maior, professora, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Wenceslau
Braz, 475 - apto 707, São Lourenço-MG, filha de FERNANDO DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR e ROSANGELA REAL DE OLIVEIRA COSTA;

A Casa de Apoio à Gestante de Alto Risco e Puérpera
(CAGEP), administrada pelo
Hospital São Lourenço (situada a poucos metros da instituição), tem recebido mulheres de São Lourenço, municípios vizinhos e, inclusive,
de cidades localizadas fora
da microrregião do Circuito
das Águas e das Terras Altas
da Mantiqueira.
Isto ocorre porque, em casos de gestação de alto risco, é preciso que haja vagas
na Casa da Gestante e, também, na UTI Neonatal do Hospital ao qual a Casa esteja
vinculada (para, se necessário, oferecer o devido suporte ao bebê logo após o nascimento).
LUCIANA PEREIRA DOS
SANTOS, de Itajubá, veio
transferida com caso de amniorrexe prematura (situação clínica em que ocorre
uma perda de líquido amniótico antes de 36 semanas
de gestação, podendo causar parto prematuro), com
27 semanas.
Como o caso dela era estável, a gestante foi acompanhada e acolhida na CAGEP, para que o feto se desenvolvesse mais um pouco.
Após uma estadia de 37 dias,

já não era mais possível adiar
o parto. Assim, graças ao auxílio da Casa da Gestante, a
pequena VITÓRIA nasceu bem,
com 34 semanas de gestação, pesando mais de 2 kg e
necessitando de acompanha-

mento da UTI Neonatal apenas por uma semana.
Mãe e filha foram para casa (Itajubá) no dia 28 de maio,
felizes e saudáveis, graças ao
apoio da Casa da Gestante
do Hospital São Lourenço.

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

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Cachos desalinhados

Padroeiro

Já se encontram a venda, os bilhetes para concorrer pela loteria Federal de 10 de agosto, a um Fiat Uno Mille Economy 2013, em beneficio da Paróquia de São Lourenço
Mártir. O bilhete custa apenas R$ 20,00 e você pode adquiri-lo na Secretária da Paróquia, Livraria São Lourenço e com
pessoas credenciadas pela comissão da festa do Padroeiro 2013. Colabore!!!

Zico, um dos maiores jogadores da história do futebol
brasileiro, estará visitando nossa cidade, neste dia 17, segunda-feira. Sua chegada está marcada para às 13:00 horas, no Aeroporto de São Lourenço. Vamos prestigiar!!! Nossa cidade, tem a honra de ter a Escolinha de Futebol Zico,
projeto deste grande jogador.

Apostolado I

Falecimento

Padre Roberto Nogueira, da Paróquia São Pedro e São
Paulo, comemorando juntamente com o Apostolado da Oração de sua Paróquia, o Dia do Sagrado Coração de Jesus,
dia 07 último. Paz e Bem a todos!!!

Apostolado II
Thais Gurgulino, faleceu no último dia 08 em nossa cidade. Uma grande amiga, dona de um grande coração. Sempre esbanjava seu sorriso, por onde quer que passava. Hoje, fica somente a saudade que deixou no meio de todos os
familiares e amigos. Para quem tem um lugar reservado ao
lado de Jesus, temos certeza, que a passagem é de graça.
Boa viagem grande amiga!!! Descanse nos braços do Pai. Envio aos familiares, os sentidos pesames, em especial aos seus
filhos Dr. Arthur, Beto e Walquiria. Que Deus os console!!!

Seminário

O Apostolado da Oração da Paróquia de São Lourenço,
participou dia 26 de maio último, do encontro “Jornada da
Fé”, na cidade de Campanha. Apostolados de toda Diocese, participaram do evento, juntamente com o Coordenador Diocesano, Padre Roberto Donizette.

Aniversário

Aconteceu em Belo Horizonte, no dia 12 de junho, no Auditório da OAB/MG, o I Seminário “Documentação como
Direito Pleno ao Exercício da Cidadania”. Estiveram presentes no evento, diversas autoridades, dentre elas o Subsecretário de Administração Prisional, Murilo Andrade, o Superintendente de Atendimento ao Preso, Helil Bruzadelli,
o Presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários da
OAB, Dr. Adilson Rocha, Diretores das Unidades Prisionais
do Estado. O Grupo Feminino Canto Livre, formado pelas
detentas do Presidio de Caxambu, fez a abertura solene do
evento, contando com a regência do servidor e Coordenador de Musicalização da SAPE/DEP/SUAPI, José Henrique
Martins. As Unidades Prisionais do Estado, receberão um
equipamento para fotografias 3x4 , para agilizar a emissão
do CPF e Carteira de Trabalho.

DÉBORA CENTI

Hoje, nossos votos de felicidades e muitos anos de
vida, vai para Célia Cavalcanti, que neste dia 16, completa mais uma primavera.
Que Deus a abençoe sempre, concedendo-lhe vida
longa e feliz!!!

Cachos desalinhados,
lisos superarmados e
ondulados que mais
parecem um abajur.
Quem tem, sabe: certos cabelos precisam
de controle. Por sorte, a solução é simples.
Basta um pouquinho
de tempo e cuidado,
além, é claro, do produto certo para cada variante do “efeito juba”. E sempre é bom aprender alguns segredinhos
confira abaixo as dicas.
Como lavar
O mais importante é utilizar produtos adequados, como
xampu e condicionador para cabelos volumosos, indisciplinados ou cabelos cacheados. Eles contêm ativos específicos para condicionar os fios, além de lavar e hidratar na
medida certa para controlar o volume, direta ou indiretamente. Na hora de lavar, o certo é não esfregar (friccionar
com força e rapidez, em movimentos curtos) o couro cabeludo, mas sim massageá-lo, aplicando delicadamente a
ponta dos dedos em zigue-zague. Os fios mais emaranhados podem ser desembaraçados na hora de aplicar o condicionador com o auxílio de um pente de dentes largos, o
cabo de um pente ou até mesmo os dedos.
Como secar
Isso vai depender da forma e estrutura do cabelo. Os lisos e levemente ondulados podem ser secos com o jato do
secador na direção do crescimento natural dos fios, de cima para baixo, com a velocidade do vento fraco e a temperatura quente para não arrepiar os fios e manter a raiz
baixa, sem volume. Os enrolados, crespos e cacheados é
melhor que sejam secos com um bico difusor, que pode ser
usado de baixo para cima, para simplesmente modelar os
cachos; ou de cima para baixo, assim, além de manter os
cachos, ajuda a eliminar o frizz e diminuir o volume.
Como escovar
A primeira dúvida que surge é: o certo é escovar os fios
secos ou molhados? Cabelos muito volumosos, principalmente os cacheados, não devem ser escovados ou penteados secos – ao fazer isso, os fios se separaram e os cachos
desmancham, ou melhor, cachos grandes se transformam
em diversos cachos menores, o que acentua bastante o volume. No caso dos lisos e ondulados armados, a mesma lógica se aplica: os fios (que estavam alinhados) e as mechas,
que se formam com o movimento natural dos cabelos, se
separam produzindo muito volume, principalmente quando se usa uma escova e não um pente. Além disso, escovar os cabelos volumosos secos deixa os fios eletrizados,
ou seja, arrepiados e indisciplinados. Usar uma escova de
cerdas flexíveis ou um pente de dentes largos para desembaraçar os cabelos, enquanto estiverem úmidos, evita a
quebra dos fios e deixa o efeito armado sob controle.
Continua...
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Vereadores entregam solicitações ao
Secretário de Obras Carlos Melles
Durante viagem a Belo Horizonte entre os dias 04 a 07
de junho os vereadores Fabrício Guedes dos Santos
(Fabrício da Associação), Luiz
Cláudio Siqueira (Kall) e o
Vereador Presidente Waldinei Alves Ferreira (Ney da
Saúde) estiveram reunidos
com o Deputado Federal e
Secretário de Obras do Estado de Minas Gerais Carlos Melles.
Na ocasião os vereadores
entregaram nas mãos do Secretário o projeto completo
do Centro de Múltiplos Eventos, que está avaliado em
mais de nove milhões de reais e será uma das maiores
demandas para o desenvolvimento do turismo, comércio e indústria de São Lourenço e região. O referido
Centro levará o nome do pai
do Governador de Minas Gerais, Dante Anastasia.
Além disso, o Vereador Ney
da Saúde solicitou obra de
cobertura ou colocação de
gramado sintético para o cam-
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Solicitação

Competência e honradez

po do bairro Santa Mônica.
O Vereador Kall reivindicou o
asfaltamento de algumas vias
públicas para ciclovia e Coo-

Nada ajuda mais a corrupção do que a incompetência. Privando-se da liberdade e da razão, esta
sim já desprovida, igualmente um povo carente de
cultura e de má formação,
torna-se uma impostura
monstruosa da imprudência humana com o seu descontrole, é o preço da demagogia.
A lição é que os corruptos tem sempre êxitos enormes no início e um desmascarado fracasso no final.
Dois memoráveis pensamentos em prol da competência e honradez:
“A transigência é sinal
certo de não se possuir a
verdade. - Quando um homem transige em coisas de
ideal, de honra ou de Fé,
esse homem é um homem...
sem ideal, sem honra e sem

per, e o Ver. Fabrício requereu uma quadra para o bairro Nossa Senhora de Lourdes.
Ao final também foi solicita-

CHAMADA PUBLICA EDITAL 02/2013

A Caixa Escolar Dona Mariana Carvalhal Costa, com sede em Soledade
de-MG, n°790, bairro centro, CNPJ 19.689.165/0001-40, torna pública para conhecimento dos interessados, em conformidade com o seu regulamento Próprio de Licitação Lei 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE N°038/2009
e 025/2012, a presente Chamada Pública, do tipo menor preço por item
ou por ação global da proposta, objetivando a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR para atender alunos matriculados
na ESCOLA ESTADUAL DONA MARIANA CARVALHAL COSTA, coma alimentação escolar, conforme especificação detalhada no Edital, estando tudo
de acordo com o disposto no presente edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante, para todos os efeitos.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: os envelopes deveram ser entregues
das, 08h00min às 13h30min. do dia 19/06/2013.
ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 19/06/2013, às 14h00min.
LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
ESCOLA ESTADUAL DONA MARIANA CARVALAHAL COSTA - RUA MANOEL
GUIMARÃES, N°790, CENTRO, SOLEDADE DE MINAS-MG-TEL: (35)3333-1140.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Prefeitura Municipal de São Lourenço

SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO (Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores alterações).
Contrato nº SAAE/SLO-014/2013. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Restaurante Lourdes e Soliney Ltda. ME Modalidade: Dispensa nº 081/2013. Objeto: fornecimento
de marmitex. Valor: R$ 1.200,00 (um mil e duzentos Reais). Forma de pagamento: parcelada. Dotação orçamentária: 17.512.0282.0126 - 3390.30.07 (Operação e Manutenção do Sistema de
Drenagem Urbana). Vigência: de 29/05/2013 a 28/05/2014. Data da assinatura: 29/05/2013.
Deusdete dos Santos, Diretor Presidente.

do ao Secretário Carlos Melles uma rotatória na entrada
do Solar dos Lagos, dentre outras demandas do município.

Fé.” (São Josemaria Escrivá de Balaguer, “Caminho”,
item 394)
“Todo poder é transitório, visto que somos condenados à morte, uns nela vendo a libertação pela
vida que levaram e outros
temendo por não terem vivido uma vida digna de merecer a eternidade” (Ives
Gandra da Silva Martins
O grande e permanente
desafio do homem em sociedade - Discurso de Posse na cadeira que foi de Miguel Reale na ABF – Academia Brasileira de Filosofia)
P.S.: Prezado leitor, devido a uma forte gripe não
pude desenvolver como eu
queria o presente artigo,
peço desculpas esperando,
já na próxima semana, estar em plena atividade.

Vitrine da Dança apresenta no
Parque das Águas no feriado
O frio e a neblina que pairaram sobre São Lourenço
no feriado de Corpus Christi não desmotivaram os turistas a assistirem a apresentação da Vitrine da Dança Deise Dutra, no início
da manhã da sexta-feira,
31, na Catedral de Bambu
do Parque das Águas.
Um total de 50 alunos
arrancou aplausos do público com as coreografias
de Mary Poppins e Grease, adaptações de musicais da Broadway que foram apresentados no Festival Águas das Gerais de
2012. Além das coreografias, foram apresentadas
4 esquetes pelo grupo de
teatro da Vitrine da Dança: “Psicóloga”, “Pai, mãe,
eu sou hétero”, “Atitude
suspeita” e “o Lixo”.
“Os aplausos desses turistas são muito importante para nós. Isso significa
que eles gostaram e reconheceram nosso trabalho.

55

Show

Muitos turistas tiraram fotos, filmaram e vieram nos
declarar que teriam que
levar o registro do nosso
trabalho para a cidade de
origem deles”, contou Deise Dutra, diretora da Vitrine da Dança.
As esquetes teatrais são
peças teatrais de curta duração. “Temos procurado
fazer com que as pessoas
realmente se divirtam com
o talento dos nossos alunos, que vem sendo lapidados a cada dia”, decla-

rou Natach Almeida, professora de teatro da Vitrine da Dança.
A escola ainda apresentou-se na semana de Educação Física da Faculdade São Lourenço com coreografia de Weverton
Moraes (Neném) e Polyanna Gonçalves professores,
que também dançaram,
e contaram com a participação da aluna Byara
Pereira aluna da Vitrine
arrancando muitos aplausos do público.
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