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O Carnaval 2013/ Folia das Águas em São Lourenço foi um grande sucesso, com atrativos diversos em todos em todos
os horários. Este ano, a expectativa era em torno da mudança de local dos grandes shows, que saíram do centro da cidade para o Parque de Exposições Ilha Antônio Dutra. (pág 11)

Sucesso

Comenda

Medalha das
Águas será à noite
com presença de
Anastasia
A cerimônia de entrega da Comenda Ambiental Estância Hidromineral de São Lourenço, a Medalha das Águas, este ano será à
noite, na quinta-feira, dia 21 de
março, véspera do dia Mundial
da Água. (pág 09)

Duas pessoas
ficaram feridas
no Carnaval
Dois homens ficaram gravemente feridos na noite de sexta- feira
(08/02), nas redondezas do Parque
Municipal Ilha Antonio Dutra, durante o carnaval. (pág 12)

Escolas estaduais do interior
Sistema de Processo
de Minas começam a receber
Judicial Eletrônico será
implantado em Caxambu
placas com os resultados do Ideb
(pág 11)
(pág 04)

Homem joga foice
para o alto e acaba
preso no carnaval
Um homem de aproximadamente 50 anos, por pouco, não
causou uma tragédia no calçadão I, em plena segunda feira de
carnaval. (pág 12)
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EDITORIAL
Hoje vamos falar de
um grave desentendimento da nossa Justiça,
em especial nas cortes
de primeira instância,
do que vem a ser a liberdade de expressão,
garantia pétrea da nossa Constituição Cidadã.
Em dezenas de casos
recentes repercutidos
na grande mídia, magistrados ignoram a cláusula pétrea em função
de legislação infraconstitucional, proferindo
sentenças que impedem
jornais de informar os
cidadãos até sobre temas públicos, como processos em andamento
na Justiça. Chegam mesmo a obrigar livrarias a
lacrarem livros que o magistrado considera impróprio a menores. Ou
a determinar a linha editorial que um certo veículo deve seguir.
Para vocês entenderem do risco que corremos, vamos citar um
exemplo que tivemos
conhecimento esta se-

mana. O site Congresso
em Foco é quem nos indicou a história. A vítima é jornalista Lúcio Flávio Pinto, do Pará, reconhecido no final do ano
passado com o Prêmio
Especial Vladimir Herzog de Anistia e Direitos
Humanos, dentre as várias homenagens recebidas por seu trabalho
nos últimos anos. Pois
bem, há vários anos esse jornalista publica um
jornal alternativo em que
denuncia fraudes e ilícitos de grandes grupos
empresariais locais.
Como resultado, alguns desses empresários alegaram ter sofrido danos morais e usaram todo o seu poder
econômico para “atropelar” o jornalista com
nada menos que 15 ações
judiciais, entre cíveis e
penais. Na mais recente decisão da Justiça, ele
foi condenado a pagar
410 mil reais, um absurdo digno dos filmes de
faroeste, em que impe-

MARIANA DUTRA
Coluna da Mari

E quando a liberdade de expressão
é ameaçada pela própria Justiça?
ra sempre a lei do mais
forte. Evidentemente, o
jornalista não dispõe de
tanto dinheiro e a decisão vai significar o encerramento das atividades dele e seu jornal.
Para ele, a Justiça, especialmente nas primeiras instâncias, não garantem o devido processo legal ao não examinar os recursos dos réus.
Simplesmente os rejeitam e condenam o profissional. E olha que o
jornalista ainda tem mais
outra ação correndo contra si na justiça do Pará, aberta pelos mesmos
empresários, pedindo
outros 360 mil reais.
Infelizmente, essa mão
pesada tem sido usada
até contra grandes grupos de informação. Por
exemplo, o grupo Estado de São Paulo está desde 2009 sob censura judicial, impedido de publicar informações sobre
um processo contra um
dos filhos do senador José Sarney, que até se pro-

pôs a “desistir” da ação,
o que foi recusado pelo
jornal, que pretende levar o caso ao STF.
Os casos infelizmente
são numerosos, e qualquer pesquisa rápida na
internet pode revelar os
detalhes. Não podemos
nos esquecer que quando o Supremo Tribunal
Federal revogou em 2009
a Lei de Imprensa, deu
um recado claro pra toda a estrutura da Justiça: a liberdade de expressão, em especial a de Imprensa, é a base de qualquer democracia que se
pretende saudável.
Como bem alerta Patricia Blanco, diretora do
Instituto Palavra Aberta,
em recente artigo, “o Brasil vive um processo político diferente dos vizinhos da América Latina,
mas está longe de não ser
vulnerável às ameaças à
liberdade de informar”.
Leiam e reflitam: a censura é o primeiro passo
antes de se calar totalmente uma sociedade.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

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

Este é o dia que o
Senhor fez para nós
Encerrou-se o Carnaval e
temos que voltar a nossa realidade.
Voltar ao trabalho, aos afazeres cotidianos, as responsabilidades e também encarar de frente os desafios que
temos que enfrentar, querendo ou não.
Não mais nos será permitido dizer: Vou deixar pra resolver isso depois do carnaval.
E agora? Qual será a nossa próxima desculpa para empurrarmos as coisas com a
barriga e deixarmos de fazer
o que tem que ser feito?
Amanhã eu faço é uma frase que deve ser banida de
nosso vocabulário.
Este é o dia que o Senhor
fez para nós.
Este é o maior presente, a
chance única e irrepetível
que temos de sermos felizes
e de fazer o outro feliz também, através de pequenos
gestos que transformam nossa vida e a vida dos que estão ao nosso redor.
Mudanças sempre são difíceis e doem na gente.
É mais cômodo deixar tudo como está .
Mas quem realmente se
ama deve ter coragem suficiente para enfrentar os “le-

ões” de cada dia, a começar
travando batalhas internas
consigo mesmo, seus pensamentos, sentimentos e preconceitos.
Ser feliz não é ter uma vida perfeita. É enxergar a grandeza de pessoas imperfeitas,
relacionamentos imperfeitos, trabalhos imperfeitos,
vez que tudo e todos têm seu
real valor.
Ser feliz é tentar ser melhor a cada dia, fazer diferente, ousar, tentar, ainda
que pareça impossível.
Minha avó contava que certa vez ela e sua irmã ganharam
um algodão doce. Enquanto
eladegustouoseu,airmãguardou seu algodão na gaveta, paracomernodiaseguinte,quando encontrou só o palito.
Vamos viver plenamente e
responsavelmente o dia de
hoje, degustando todos os
momentos (até mesmo os de
discussão e dificuldade, que
tanto nos fazem crescer quando estamos abertos), pois se
deixarmos pra depois corremos o risco de perdermos a
chance única e irrepetível que
só o agora nos permite ter.
Bom hoje a todos...
Que o amanhã seja mera
consequência.

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Mensagem de Nossa Senhora Precisamos ter a

Quaresma
Dentre todas as solenidades cristãs, o primeiro lugar
é ocupado pelo mistério pascal, porque devemos nos preparar para vivê-lo convenientemente. É por isso que foi
instituída a Quaresma, um
tempo de quarenta dias para chegar dignamente à celebração do Tríduo Pascal.
Exercícios Quaresmais de
conversão:
Oração: A oração é a expressão máxima de nossa
fé. Não posso pensar nela
como algo que parte somente de mim, pois, quando o
homem se põe em oração,
a iniciativa é de Deus, que
atingiu, com a Sua graça, o
coração desse homem. Toda a nossa vida deveria ser
uma oração, ou seja, uma
comunicação com o divino
em nós.
Jejum: Jejuar é abster-se
de um pouco de comida ou
bebida. É estabelecer o correto relacionamento do homem com a natureza criada.
A atitude de liberdade e de
respeito, diante do alimento, torna-se símbolo de sua
liberdade e respeito para com
tudo quanto o envolve e o
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possa escravizar: bens materiais, qualidades, opiniões,
ideias, pessoas, apegos e assim por diante. Temos mais:
jejuar significa fazer espaço
em si.
Esmola ou caridade: O que
significa a esmola? Dar esmola significa dar de graça,
dar sem interesse de receber de volta, sem egoísmo,
sem pedir recompensa, mas
em atitude de compaixão.
Nisso, o homem imita o próprio Deus no mistério da criação, e a Jesus Cristo, no mistério da Redenção.
Celebrar a Eucaristia, no
tempo da Quaresma, significa percorrer com Cristo o itinerário da provação
que cabe à Igreja e a todos
os homens; assumir mais
decididamente a obediência filial ao Pai, e o dom de
si aos irmãos que constituem o sacrifício espiritual. Assim, renovando os
compromissos do nosso batismo, na noite pascal, poderemos “passar” para a
Vida Nova de Jesus – Senhor ressuscitado, para a
glória do Pai, na unidade
do Espírito.

Neste tempo de graça, Eu
os convido, a todos, para renovarem a oração. Abram-se
à Santa Confissão, para que
cada um possa aceitar o meu
chamado de todo o coração.
Eu estou com vocês e os protejo contra o abismo do pecado, mas vocês devem abrir-se
ao caminho da conversão e da
santidade, para que seu coração possa inflamar-se de amor
por Deus. Concedei-Lhe tempo e Ele se dará também a vocês e, assim, na vontade de
Deus, descobrirão o amor e a
alegria de viver. Obrigada, por
terem correspondido ao meu
apelo. (25-11-2012)
MENSAGEM DE REFLEXÃO

A confissão é o sacramento
do perdão. Nós, criaturas humanas, temos grande dificuldade de perdoar. No entanto,
pedimos ao nosso Pai-Deus
que nos perdoe Da mesma forma que perdoamos os que nos
têm ofendido. Será?
Nossa Senhora está conosco, há tanto tempo, como Mãe
e Mestra, para nos ensinar o
caminho da conversão e da
santidade (se formos fiéis à
nossa vocação cristã). Quantos de nós vamos levando a
vida mais ou menos cristã, com

hábitos e compostura contrários aos ensinamentos do Evangelho, que pregam o amor e
o perdão a todos que nos ferem e a todos que nós também ferimos.
Quando Pedro perguntou a
Jesus: “Quantas vezes devo
perdoar ao meu irmão? Até
sete vezes?” Ao que o Senhor
respondeu: “Não te digo até
sete vezes, mas setenta e sete vezes” (Mt 18,22), quer dizer, perdoar sempre.
Recordemos como foi a morte de Jesus. Sofreu a agonia
no horto das oliveiras, a ponto de suar sangue pelos poros
do corpo; foi cruelmente flagelado, levando 39 chicotadas,
que lhe arrancaram pedaços
de carne do peito e das costas; puseram-Lhe, na cabeça,
uma coroa de agudíssimos espinhos. Não contentes com
tanta crueldade, crucificaram
o Filho de Deus como se fosse um bandido infame. Pois
bem! Ele que tinha todos os
motivos para pedir justiça ao
Pai, orou dizendo:
“Pai, perdoa-lhes, porque
não sabem o que fazem!” (Lc
23,24).
Um pouco de reflexão poderá
comover os corações endurecidos que não sabem perdoar.
Fonte:InformativoRAINHADAPAZ

têmpera dos santos

Sei que os problemas
nos abatem, as doenças
nos atingem e não temos forças para lutar
contra tudo isso. Mas o
Senhor nos pede para
sermos fortes, pois os
problemas existem, e
pode ser que nunca desapareçam, porque eles
não dependem de nós
nem de Deus, mas das
pessoas. Não há sofrimento sem sofrimento, não
há cruz sem cruz, o sofrimento é real, e são justamente os resistentes,
os que sofrem na carne
e ousam levantar a cabeça e prosseguem, que conseguem a vitória.
Nós precisamos pedir
a Deus a têmpera de João
Batista, para que nos en-

chamos da coragem do
Senhor e possamos ver
“céus novos e terra nova”. Assim como o martelo de ferro, nós precisamos ter têmpera, precisamos passar pelo calor, pela água e pelo óleo,
porque é pelo “calor”
dos sofrimentos que passamos por esse “vale de
lágrimas”, do qual fala
a Sagrada Escritura. Mas
é pelo refrigério que o
Senhor nos concede o
alívio, e, finalmente,
quando somos banhados pelo “óleo” do Espírito Santo é que adquirimos têmpera.
A vitória final será do
Senhor e nossa também,
mas é preciso lutar.
Deus o abençoe!
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ENTREVISTA Dr. Gil Consoli de Almeida
Otorrinolaringologista

adultos como em crianças,
e as causas podem ser diversas. Um problema frequente que causa entupimento de nariz em crianças
é o aumento das amígdalas
e das adenóides, um tecido
que quando aumentado entope a abertura posterior do
nariz, com isso, a criança
passa a não mais respirar
pelo nariz e passa a respirar pela boca. É o chamado
respirador bucal.
Dr. Gil, na entrevista
de hoje vamos falar especificamente sobre o problema
do nariz entupido nas crianças. Porque isso acontece?
A Obstrução nasal ou nariz entupido é uma das queixas mais comuns no consultório de otorrinolaringologia. Isso ocorre tanto em

O que isso pode ocasionar?
O paciente pode passar a
ter roncos durante o sono,
agitação noturna (se mexe
muito durante a noite) e ainda pode começar a apresentar um quadro grave que é
a parada momentânea da
respiração durante o sono,
a Síndrome da Apnéia Obs-

trutiva do Sono. Outras causas comuns de nariz entupido em crianças é a Rinite Alérgica (Alergia respiratória do
nariz) e o desvio do Septo Nasal (a cartilagem que divide
o nariz ao meio é torta).
O nariz entupido pode causar outras deficiências?
Sim, o nariz entupido em
crianças ainda pode trazer
outros problemas como deficiência auditiva por infecções frequentes dos ouvidos,
que na fase escolar trará prejuízos no aprendizado e baixo rendimento escolar devido a alterações de atenção
e concentração, alterações
dentárias, alterações na formação dos ossos da face, do
tórax, e prejuízo no crescimento e no ganho de peso
desta criança.

Existe algum tipo de
cirurgia para resolver o problema?
É importante saber que
nem todo nariz entupido precisa de cirurgia. Na grande
maioria das vezes o tratamento é clínico, com medicamentos, mas em casos mais graves é necessário tratamento cirúrgico.
Como os pais podem
prevenir seus filhos?
É fundamental que os pais
observem a respiração de
seus filhos. Se observar alterações, faça uma avaliação
com o especialista e se for
diagnosticado o problema,
trate precocemente. Esperar
crescer para depois tratar é
um grande engano e pode
trazer sérios prejuízos a saúde da criança.

Operação Carnaval 2013
Saiu o resultado final da
Operação Carnaval 2013, da
17ª RPM – 17ª CIA. PM IND.
MAT, realizado nas rodovias
do Sul de Minas, veja:
A 17ª Companhia PM Independente de Meio Ambiente e Trânsito encerrou
nesta quarta- feira de Cinzas
(13/02), a “Operação Carnaval 2013”. Foram realizadas
ações e operações em todas
as rodovias estaduais e federais delegadas do extremo
Sul de Minas, além das áreas em que se concentravam
maiores possibilidades de degradações ambientais.
O policiamento rodoviário
intensificou as fiscalizações
nas rodovias com o emprego de 308 militares. Foram
realizados 134 testes de etilômetros, com 15 prisões por
embriaguez ao volante. Foi
apreendida 01 arma de fogo e 04 munições. 3.906 veículos foram fiscalizados, sendo 52 removidos. Foram recolhidas 48 carteiras de habilitação e 37 Certificados de
Registro e Licenciamento do
Veículo (CRLV). Foram lavrados 318 autos de infração,
sendo 25 por inabilitados na

condução do veículo. Foram
apreendidos também 17,5
gramas de maconha. Durante os cinco dias foram registrados 26 acidentes de trânsito, com 01 vítima fatal.
Apesar do aumento no número de acidentes de trânsito, houve uma redução nos
números de vítimas não fatais e uma redução de 50%
no número de acidente com
vítima fatal em relação ao
ano de 2012. Um acidente
com vítima fatal ocorreu na
manhã do dia 13, quarta-feira, na rodovia LMG- 882, no
município de Turvolândia /
MG (Colisão traseira de veí-

culo com vítima fatal).
O policiamento de meio
ambiente empregou um efetivo de 158 militares nas operações. Foram feitas 89 fiscalizações em diversos estabelecimentos como mineradoras, indústrias de laticínios,
comércio de carvão vegetal,
dentre outros. Como destaque houve a apreensão de
04 armas de fogo, 45 munições e 23 pássaros. Mesmo
estando no período da piracema, foram apreendidos
1.800 metros de rede, 71 covos (armadilha para captura
de peixes) e 02 motosserras.
Foram efetuadas 02 prisões

por infrações contra o meio
ambiente no período.
A “Operação Carnaval 2013”
foi realizada pelas frações do
policiamento especializado
em Meio Ambiente e Trânsito Rodoviário de forma que
a paz no trânsito e a proteção ambiental pudessem prevalecer nesse período como
fator de manutenção da Paz
Social. O objetivo da 17ª Cia.
PM Ind. MAT foi prevenir acidentes e reprimir os crimes
de trânsito e crimes contra
o meio ambiente, propiciando segurança e conforto a todos que passaram o carnaval no extremo sul de Minas.

ABANDONO DE EMPREGO

SOLICITAMOS O COMPARECIMENTO DO SR. LUIZ
ALBERTONERIS, PORTADOR CARTEIRA PROFISSIONAL Nº 72.270/00118, AUSENTE DO SERVIÇO HÁ
MAIS DE 30 DIAS, PARA ALEGAR OU JUSTIFICAR SUA
AUSÊNCIA NO PRAZO DE SETE DIAS, A CONTAR DA
PUBLICAÇÃO DESTE, SOB PENA DE RESCISÃO, DE
ACORDO COM A LETRA “I”, ART. 482 DA CLT.

SOLICITAMOS O COMPARECIMENTO DO SR. JORGE
ANTONIO TRINDADE ALVES, PORTADOR CARTEIRA PROFISSIONAL Nº 73.358/083, AUSENTE DO SERVIÇO HÁ
MAIS DE 30 DIAS, PARA ALEGAR OU JUSTIFICAR SUA
AUSÊNCIA NO PRAZO DE SETE DIAS, A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DESTE, SOB PENA DE RESCISÃO, DE ACORDO COM A LETRA “I”, ART. 482 DA CLT.

L E M 88 AÇOUGUE LTDA ME
03.151.853/0001-12

MERCADO DE CARNES BRASÍLIA
22.001.788/0001-93

EXPEDIENTE

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

Papa Bento XVI:
uma lição para todos
A renúncia do Papa Bento XVI deixou muita gentesurpresa. Católicos ou
não, religiosos ou não, comentaram suas diversas
opiniões sobre esse acontecimento histórico. A maioria ficou triste e sem entender como pode acontecer essa renúncia, visto
que o Papa anterior, João
Paulo II, ficou no cargo mesmo tendo dificuldades físicas. Outros expressaram
estar de pleno acordo com
a renúncia por causa do
avanço da idade e da saúde do Papa. Alguns que o
consideram conservador
até comemoraram sua saída. O fato é que podemos
aprender muitocom essa
atitude do Papa.
Uma das coisas que podemos aprender é a importância da coragem de
mudar. Com a renúncia,
Bento XVI mudou o costume de estar no ministério de Papa até o falecimento. Rompeu com costumes e tradições em prol
de algo maior, como a vida, a fé e o bem estar dos
irmãos.Foi um gesto de

grande coragem, que pouca gente tem. Coragem de
renunciar cargos e poderes por amor à boa continuidade da mensagem de
Cristo. Tudo isso é também
um ato sublime de amor
a Deus e à Igreja.
Outra coisa que podemos aprender é sobre o
valor da humildade. Bento XVI deixou para outro
o cargo de Chefe de Estado do país do Vaticano e
de maior autoridade no
mundo católico. Esse gesto de humildade questiona de modo profético todos aqueles que se apegam a cargos, funções e
posições, sociais políticos
e religiosos, muitas vezes
se achando insubstituíveis.
Agradeço muito a Deus por
tudo que Bento XVI fez para a Igreja Católica e para
o mundo nestes poucos
anos de papado. Agradeço inclusive pelos belos
exemplos de amor, de coragem e de humildade que
esse velho alemão, de espírito autêntico e de coração sincero, deixa para
sempre na história.

AGRADECIMENTOS AOS BENFEITORES
DO RETIRO DE CARNAVAL
Os servos da RCC, os jovens “retirantes” e eu,
padre Alex, agradecemos imensamente todos
os que colaboraram com o I Retiro Católico de
Carnaval de São Lourenço. Muitos doaram alimentos, materiais de limpeza e dinheiro para
o Retiro. Outros doaram serviços e auxílios diversos. Sua colaboração proporcionou uma incrível experiência de amor e fé para mais de
50 jovens são-lorencianos. Deus lhes pague!!!

ABANDONO DE EMPREGO

Para anunciar:
Telefax: (35) 3332-8484
Tiragem Semanal:
8000 exemplares
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Sistema de Processo Judicial Eletrônico
será implantado em Caxambu
Falta de preparação dos
advogados e exigências como o certificado digital e programas específicos são os
obstáculos, diz a advogada
do escritório Grebler Advogados, Fernanda Fattini.
No próximo dia 25 de fevereiro, a Vara do Trabalho
de Caxambu passa a contar
com o Processo Judicial Eletrônico (PJE). Por ele, todo o
trâmite é realizado pela internet, sem a utilização de
documentos impressos em
papel. O sistema já foi implantado em Nova Lima, Conselheiro Lafaiete, Itaúna, Betim, Contagem e Viçosa. No
Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG), até meados de janeiro, 1.234 ações, de 1º grau,
já foram ajuizadas nesse modelo. Contudo, alguns advogados têm enfrentado dificuldades na utilização do sistema, o que pode ocasionar
a perda de prazos e prejuízo
aos clientes.
De acordo com a especialista em Direito do Trabalho
do escritório Grebler Advogados, Fernanda Fattini, a
adesão ao sistema ainda é
lenta. “Muitos advogados não
estão se preparando para o
processo porque a implementação tem sido gradual. Mas,
em algumas Varas da Justiça do Trabalho em Minas Gerais só se consegue peticionar eletronicamente. Por isso, essa é uma necessidade
imediata”, ressalta.
Apesar de a medida ser
uma evolução no judiciário
brasileiro, algumas demandas específicas para operar
o software, neste momento,
representam restrições ao

trabalho dos advogados. Atualmente, apenas 19% dos advogados brasileiros possuem
a certificação digital, necessária para movimentar o processo no ambiente online.
No TRT-MG, 1.860 estão habilitados a acessar os processos até janeiro.
Todos os documentos deverão ser enviados digitalizados, com boa resolução,
com formato e tamanhos específicos. Portanto, neste caso, os operadores do direito
deverão estar atentos e se
preparar para as novidades.
A maior preocupação é em
relação aos advogados que
atuam no mercado há mais
tempo e que têm dificuldades com o computador.
A falta de habilidade no envio de documentação pelo
sistema pode resultar em erro e prejuízo ao cliente decorrente do descumprimento dos prazos estipulados.
Um manual foi elaborado pela Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB) e também estão sendo oferecidos cursos.

Mas a oferta de vagas não
tem atendido à demanda. As
inscrições para algumas turmas têm se esgotado em apenas um dia. No TRT-MG, também tem chegado reclamações de advogados que estão encontrando dificuldade
para se cadastrar ou trabalhar no software. .
“Está faltando um maior
número de cursos para tornar a mudança mais clara e
explicar as questões técnicas”, ressalta Fattini. A lei do
processo eletrônico existe
desde 2006 e estabelece que
cada órgão do Judiciário pode implantar o próprio sistema dentro da sua competência. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, os tribunais
regionais federais e a Justiça do Trabalho têm softwares distintos. “Uma crítica
que faço é referente aos diferentes procedimentos para o cadastramento e utilização dos sistemas. Apesar
das bases de dados serem
específicas de cada órgão do

Poder Judiciário, a forma de
funcionamento e as exigências para utilização poderiam
ser as mesmas” complementa a especialista.
O cidadão comum também
só poderá visualizar o processo se tiver feito o cadastro anteriormente. Não será mais possível comparecer
à secretaria da Vara onde tramita o processo e visualizar
os autos, pois os mesmos estarão armazenados apenas
em bancos digitais.
A estimativa é de que o PJE
resulte em uma redução de
até 70% do tempo processual, eliminando a morosidade
provocada pelas questões burocráticas e pelo traslado de
documentos. Há também o
benefício da economia com
material e de espaço nos tribunais, além de mão de obra,
uma vez que funcionários que
hoje auxiliam advogados e cidadãos durante as consultas
poderão exercer outras funções, como, por exemplo, dar
andamento aos processos já
existentes.

DRA. FLÁVIA LARANJEIRA CARDOSO
Especialista em Periodontia

O que é gengivite?
Sinais e sintomas

O que é gengivite?
Gengivite - uma inflamação da gengiva - é
o estágio inicial da doença da gengiva e a mais
fácil de ser tratada. A
causa direta da doença é a placa bacteriana - uma película viscosa que se forma de
maneira constante (dentes/gengiva).
Se a placa não for removida pela escovação
e uso de fio dental diários, as bactérias presentes na placa produzem toxinas que agridem
a mucosa da gengiva
causando a gengivite.
Neste estágio inicial da
doença, os danos podem ser revertidos, uma
vez que o osso e o tecido conjuntivo que sustentam os dentes ainda não foram atingidos.
Entretanto, se a gengivite não for tratada, ela
pode evoluir para um
estágio mais avançado
da doença, a periodontite (nesse estágio, já
existe a perda óssea).
Como sei que tenho
gengivite?
Os sintomas clássicos
da gengivite incluem gengivas vermelhas, edemaciadas (inchadas) e
sensíveis que podem sangrar durante a escova-

ção. Algumas pessoas
têm mau hálito frequente e/ou sentem gosto
ruim na boca, mesmo se
a doença não estiver em
estágio avançado.
Como posso prevenir
a gengivite?
Uma boa higiene bucal é essencial. O tratamento e a orientação
profissional são extremamente importantes.
Quando ocorre a calcificação da placa bacteriana formando-se o
cálculo (mais conhecido como tártaro), apenas o profissional poderá removê-lo. Mas,
se esses cálculos formados não forem removidos, haverá ainda
mais acúmulo de placa nessa região agravando a doença.
Você pode prevenir a
gengivite:
• Escovação correta e
uso apropriado do fio/
fita dental para remoção da placa;
• Alimentação adequada para garantir uma boa
nutrição;
• Evitar cigarros e quaisquer outras formas de
tabaco (para saúde bucal em geral);
• Consultar dentista
regularmente.

saúde
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Escolas estaduais do interior de Minas começam
a receber placas com os resultados do Ideb
A iniciativa da Secretaria
de Estado de Educação de
dar visibilidade aos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) terá continuidade
neste início de ano. A partir
desta sexta-feira (15-02), escolas estaduais do interior
do Estado começaram a fixar as placas com os resultados do índice do Governo
Federal que avalia a educação básica em todo o Brasil.
Em novembro de 2012, as
primeiras placas foram instaladas em escolas da região
metropolitana de Belo Horizonte e, até o fim deste mês,
todas as escolas estaduais
que geraram o índice terão
suas placas fixadas.
A orientação da Secretaria é de que as placas sejam
instaladas em local de fácil
visibilidade, na entrada das
escolas. A rede estadual mineira é a pioneira no país nessa iniciativa, que objetiva motivar uma política de transparência em relação aos resultados. Até o fim de fevereiro, cerca de três mil escolas, em todo o Estado, terão
placas instaladas.
A produção das placas que
serão fixadas nas escolas foi
feita a partir de uma parceria do Governo de Minas com
o Sistema Fiemg e com o Instituto Minas pela Paz. Foram
produzidas 611 placas com
resultados do 5º ano, 1.224
placas para escolas que têm
resultados do 5º e 9º anos
do ensino fundamental e outras 1.142 placas com resul-

BETO BACHA

Giro Esportivo

FUT MASTER DE CARNAVAL

Educação

A 8ª edição do Futebol dos ”Véinhos” no domingão de
Carnaval, na organização do Tião Peixeiro, foi novamente
sucesso total. O evento entrou de vez no calendário oficial
esportivo de São Lourenço. Após as partidas realizadas no
campo do Esporte todos foram curtir um churrasco preparado no salão de festas da R’Bom. Nas homenagens deste
ano: Guinho, Padre Edvar, Vereador Ney da Saúde, Pilé, Roberto goleiro, Nardo, Colli e este amigo que vos escreve.
Vamos às fotos que falam mais que mil palavras.

tados do 9º ano.
Sobre São Lourenço, a ASSCOM da prefeitura emitiu o
seguinte comunicado na tarde desta sesta Feira(15/02):
“O prefeito de São Lourenço, Zé Neto, anunciou nesta
sexta-feira (15) que todas as
escolas da rede municipal terão placas com o resultado
do Ideb, o indicador que mede a qualidade de ensino de
cada escola. O prefeito, acompanhado da vice-prefeita Patrícia Lessa e da secretária
municipal de Educação Margarida de Luca, participou da
cerimônia de descerramento da placa com os resultados da Escola Estadual Eurí-

pedes Prazeres.
Segundo o prefeito, a fixação das placas deve começar a ser feita na semana
das comemorações do aniversário da cidade (1º de
abril). O objetivo é dar mais
visibilidade aos resultados
alcançados por cada escola,
estimulando alunos e professores a melhorarem o desempenho e dando aos pais mais
uma possibilidade de acompanharem o trabalho desenvolvido pela escola”, finalizou a Assessoria de Comunicação da prefeitura.
Informações da placa
No Ideb, as escolas são ava-

liadas ao final de cada ciclo
de ensino — no fim dos anos
iniciais e finais do ensino fundamental e ao fim do ensino
médio. O índice, portanto, gera resultados para o 5º e 9º
anos do ensino fundamental
e 3º ano do ensino médio.
Como o Ideb não gera resultados por escola no ensino
médio, uma vez que a avaliação é aplicada de forma amostral, somente escolas que oferecem o ensino fundamental
receberão as placas.
Cada placa traz o índice obtido pela escola no nível de
ensino avaliado referente ao
ano de 2011, o último no qual
o Ideb foi aferido. Tomando
como base uma régua com
a escala de 1 a 10, o interessado poderá conferir qual foi
o índice obtido pela instituição. Acima da régua, é possível conferir o Ideb médio
das redes públicas do município no qual a escola está
localizada, além do Ideb da
rede estadual mineira naquele nível de ensino.
Resultados na rede
Além da instalação das placas com os resultados do Ideb
em todas as escolas estaduais de nível fundamental, os
desempenhos das escolas
também podem ser consultados pela internet. Está disponível, no site da Secretaria de Estado de Educação,
um ambiente virtual no qual
o usuário pode consultar os
índices obtidos pela escola
de seu interesse.
O internauta deve digitar o
nome da escola e selecionar
a localidade e poderá, então,
saber qual foi o Ideb obtido
pela escola em 2011. O interessado também poderá verificar também o Ideb da instituição nos últimos três índices (2007, 2009 e 2011) e conhecer o histórico da escola
na avaliação. Para acessar os
resultados pela internet basta digitar o endereço www.
educacao.mg.gov.br/ideb.
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Prefeitura Municipal de São Lourenço
Licitação
Processo 0040/2013 –
Pregão Eletrônico 0020/2013
- Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de diário
de classe para atender
as escolas de ensino infantil e fundamental da
rede municipal de ensino de São Lourenço. Sessão: 05/03/2013 às 14h.
Credenciamento até as
12h do dia 05/03/2013.
Apresentação das propostas: até as 13h do dia
05/03/2013. Início dos
lances: às 14h até as
14:30h do dia 05/03/2013.
Local: www.caixa.gov.br.
Processo 0041/2013 –
Pregão Eletrônico 0021/2013
– Objeto: Registro de
preços para futura e eventual aquisição de roçadeira. Sessão: 06/03/2013
às 14h. Credenciamento até as 12h do dia
06/03/2013. Apresentação das propostas: até
às 13h do dia 06/03/2013.
Início dos lances: às 14h
até as 14:30h do dia
06/03/2013. Local: www.
caixa.gov.br.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone (35) 33392781, ou no site www.
saolourenco.mg.gov.br
– Juliana Rangel de Oliveira Assis – Pregoeira
Oficial e Cássia Carneiro Mangia – Pregoeira
Substituta.
Observação: Todos os
atos oficiais (decretos,
portarias, leis, licitações,
pregões...) são publicados diariamente nos sites da Prefeitura (www.
saolourenco.mg.gov.br)
e da Associação Mineira dos Municípios (www.
diariomunicipal.com.br/
amm-mg).
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Consórcio apresenta tecnologia de Entrega da Medalha das Águas será
embolsamento para novos prefeitos à noite com presença de Anastasia
O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Socioeconômico e Socioambiental dos Municípios da Microrregião de São Lourenço (Cidesea), realizou na tarde desta sexta-feira Assembleia Geral Extraordinária. O encontro foi para apresentar aos
novos prefeitos dos municípios consorciados a tecnologia de embolsamento de
resíduos, que está sendo ne-

gociada junto ao Governo do
Estado de Minas para ser implantada como projeto piloto, em São Lourenço.
Dos oito municípios consorciados – São Lourenço, Soledade, Carmo de Minas,
DomViçoso, Itanhandu, Itamonte, Cristina, e Olimpio Noronha – só São Lourenço e
Dom Viçoso tiveram seus prefeitos reeleitos. A prefeitura
de Pouso Alto que estuda a

adesão ao grupo, também esteve presente na reunião.
A assembleia fez ainda um
balanço dos projetos, contratações, aquisições, convênios e outras ações no ano
de 2012, aprovou o orçamento para 2013 e decidiu pela
manutenção do prefeito de
São Lourenço na presidência do consórcio até que seja implantada a tecnologia
de embolsamento.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE EUBIOSE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
De acordo com o artigo 17, inciso III, alínea A e o artigo 32, inciso II, do Estatuto da SBE,
convoco os Membros Efetivos para a Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada na
Sede Social, à Av. Getúlio Vargas, 481, em São Lourenço - MG, no dia 24 de Fevereiro de
2013, às 14h00min em primeira convocação e às 14h30min, em segunda convocação,
quando funcionará, com qualquer número para tratar da seguinte Ordem do Dia:
- Alienação de imóveis de propriedade da SBE:
- Aracaju (SE) – terreno de 639,90 m², situado na área urbana (zona de expansão) no loteamento “Aruana”, na quadra I, lote nº 14. Registrado no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca – 2ª Circunscrição, no livro nº 2, folhas 188, matrícula 1-7388 em 12 de maio
de 1986. Inscrição Imobiliária na Prefeitura Municipal: 36-01-018-0248-00-000.
- Rio de Janeiro (RJ) – 12,5% do galpão e respectivo terreno, construído à Rua Francisco
Enne, nº 265.
- São Lourenço (MG) – imóveis registrados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Lourenço:
- 50% de imóvel residencial situada à Rua Hermengarda nº 59, Bairro Carioca. Casa com
265,53 m² de área construída (em terreno de 351,00 m²). Inscrição Imobiliária no CRI no
livro nº 2, matrícula 16.703, em 30 de Outubro de 2000. Inscrição Cadastral na Prefeitura
Municipal nº 03.05.358.001.
- 50% de terreno urbano no “Residencial Rio Verde”, Bairro Vila Nova. Situado na quadra A, lote nº 7, com 185,00 m² de área. Inscrição Imobiliária no CRI no livro nº 2, matrícula 16.788, em 22 de dezembro de 2000. Inscrição Cadastral na Prefeitura Municipal nº
13.11.063.001.
São Lourenço, 06 de fevereiro de 2013.
Hélio Jefferson de Souza - Presidente

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-013/2013. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Dimas
de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda. Modalidade: Dispensa nº. 021/2013. Objeto:
suporte e manutenção de software de coleta de ponto. Valor: R$ 846,60 (oitocentos e quarenta e
seis Reais e sessenta centavos). Forma de pagamento: parcela única. Dotação Orçamentária:
04.122.0012.0123-3390.39.00 (Operação e Manutenção da Administração). Vigência: 06/02/2013
até 05/02/2014. Data da assinatura: 06/02/2013. Deusdete dos Santos. Diretor Presidente.

Comenda

A cerimônia de entrega
da Comenda Ambiental Estância Hidromineral de São
Lourenço, a Medalha das
Águas, este ano será à noite, na quinta-feira, dia 21
de março, véspera do dia
Mundial da Água. Como
acontece desde 2011, o Governador do Estado de Minas Gerais, Antônio Anastasia, participará da solenidade de condecoração, na
Praça João Lage, em frente
ao Parque das Águas.
A Comenda, idealizada pela escritora e ensaísta Ivanise Junqueira, foi instituída em 2010 por Lei Municipal. A condecoração é um
tributo de São Lourenço às
águas que deram origem ao
Município e são, até hoje,
as principais responsáveis
pelo desenvolvimento da
economia local. Recebem a
comenda personalidades de
destaque, que trabalham em

prol do turismo, da preservação do meio ambiente,
além do desenvolvimento
socioeconômico e cultural
de São Lourenço.
O Chanceler da comenda,
Diretor-Geral da Imprensa
Oficial de Minas Gerais, Eugênio Ferraz, é quem preside o comitê que escolhe os

agraciados. Integram o comitê, representantes dos três
poderes municipais e da sociedade civil organizada.
Nos próximos dias, uma
equipe do governo do Estado chega a São Lourenço para preparar a visita do governador e discutir a estrutura
do evento.

ILUSTRISSIMO SENHOR
LUIZ ALBERTO NERIS
CTPS- 72270 SERIE 00118 MG
SÃO LOURENÇO MG
COMPLETANDO-SE NESTA DATA MAIS DE 30 (TRINTA ) DIAS
DE AUSÊNCIA NÃO COMUNICADA E NEM JUSTIFICADA POR
V.Sª., DOU-LHE O PRAZO DE 24 HORAS, CONTADO DO RECEBIMENTO DESTA, PARA COMPARECER A ESTA EMPRESA E JUSTIFICAR A SUA AUSÊNCIA, SOB PENA DE, EM NÃO COMPARECENDO, SER CARACTERIZADO O ABANDONO TÁCITO CONF.
CLT, ART. 482 ALINEA “i” CLT COM SEU DESLIGAMENTO NA DATA DE SEU RECEBIMENTO DESTA.
SEM MAIS PELO EXPOSTO, AGUARDO PRONUNCIAMENTO.
SÃO LOURENÇO, 15 DE FEVEREIRO DE 2013
L & M 88 AÇOUGUE LTDA ME
CNPJ-03.151.853/0001-12
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Casamento

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Cuidados com os pés

Carnaval 2013

A Escola de Samba carioca, Império Serrano, homenageou a cidade vizinha de Caxambu, fazendo na Sapucaí, dia
09 pp.,um belíssimo desfile. Um dos carros alegóricos , levou a réplica do Hotel Glória, um dos mais charmosos hoteis da cidade. Um destaque especial no carro, chamou a
atenção, Sr. Gegê, Bar Man há mais de cinco décadas no
Glória. A ala dos Romeiros, homenageou a futura Beata
brasileira, mineira e filha de escravos, Nhá Chica. A ala das
águas Borbulhantes, levou a Sapucaí ao delirio, com um refrescante banho de água. Parabéns Caxambu!!!

Falecimento
Faleceu no último
dia 06, Sebastião Carlos Pereira, conhecido
carinhosamente por
Tiãozão, que a muito
tempo foi funcionário
dos hoteis Negreiros
e Brasil. Nossos sentimentos a todos os
familiares, em especial a seus irmãos, Maria das Graças, Luzia,
Conceição, Benedita,
Maria e Raimundo. Paz
a sua alma!!!

Livia e André, casaram no último dia 02, em uma linda
cerimônia no Le Sapé. Os noivos são filhos de Fátima Leite (Salão Primus) e Ely Nogueira Fernandes (Carrossel Supermercados) e Rosana Bastos e Jorge Luíz de Medeiros.
Parabéns e felicidades aos noivos!!!

Renúncia

Nhá Chica
O Papa Bento XVI, anunciou neste dia 11 de fevereiro,
que está renunciando ao cargo de Sumo Pontifice da
Igreja Católica Apostólica Romana, devido ao sua idade
avançada e sua saúde debilitada. No dia 28 de fevereiro, Bento XVI se demite do cargo. O próximo Conclave,
para a escolha do novo Papa, ainda não tem data definida. Em 2005, o Cardeal brasileiro, Dom Cláudio Hummes, foi um dos mais cotados para o cargo, e tido como
Papabile da imprensa mundial.

Horário
A Império Serrano do Rio de Janeiro, em seu desfile na
Marquês de Sapucaí, no último dia 09,prestou homenagem
a futura Beata da Igreja Católica, brasileira, mineira e descendente afro, Francisca Paula de Jesus, “Nhá Chica”, que
terá sua cerimônia de Beatificação, no próximo dia 11 de
maio, na cidade de Baependi.

Doação

Você que tem em casa, algum instrumento musical, encostado e sem uso, e deseja doá-lo, nós estamos necessitando para o Projeto Musical com os sentenciados do Presidio
de São Lourenço. Informações, Telefones: 9212-0111 ou 33325041. Falar com José Henrique. Desde já agradecemos.

DÉBORA CENTI

Neste domingo, dia 17, termina o horário de verão. Passou rápido. Agora seu relógio volta ao horário normal.

A Podologia é a ciência
que estuda os Pés. O termo Podologia origina-se do
grego sendo o Prefixo Podo = Pé e o Sufixo Logia =
estudo, tratado, conhecimento. O Podólogo(a) por
sua vez é o profissional da
área da saúde, com amplo
conhecimento, habilidade
e destreza técnica desenvolvida para atenção preventiva e tratamento das
diversas doenças que afetam os Pés. Um decreto de
lei de 1957 considera a Podologia como ATIVIDADES
AFINS DA MEDICINA. A Podologia, como ciência, ainda é nova, por isso muitos
tabus, mitos e desinformações são bem comuns. Assim, ainda nos deparamos
com pessoas com problemas graves nos Pés por descuido ou desconhecimento dos cuidados que se deve ter com eles. Doenças,
como onicocriptose (unha
encravada), onicomicoses
(micoses), calos, calosidades, fissuras (rachaduras),
Bromidrose (chulé), micose interdigital (frieiras), bolhas, verruga plantar, correção ungueal além de cuidados especiais com Pés
diabéticos entre outras fazem parte da rotina no atendimento podológico. O Podólogo tem aindaimportante papel de educador,
com orientações preventivas como por exemplo,

sobre o uso do calçado correto, ações a serem tomadas diante de algumas situações além do cuidado
diário com os Pés. Cuidados rigorosos com a biossegurança e esterilização
são pilares fundamentais
na Clínica de Podologia. Vale lembrar que o exercício
dessa ocupação requer curso técnico de nível médio
ou Superior em Podologia.
O exercício ilegal da profissão é crime! Não ponha
sua saúde em risco, Consulte um Podólogo (a) devidamente qualificado! Presente em São Lourenço há
30 anos, a Clínica de Podologia EVA conta com dois
profissionais altamente qualificados filiados a ABP (Associação brasileira de Podólogos) e a IFP (InternationalFederationofPodiatrists). A Podóloga Eva e
seu filho Miguel. Convidamos Você a conhecer nossa nova e moderna instalação. Estamos a um passo de Você, na Av. D. Pedro II, nº 135/ Loja 29 (Prédio da Faculdade Victor Hugo)! A saúde dos seus Pés
em boas mãos!

ERRATA EDIÇÃO ANTERIOR:
Adelina Jardim – FARMÁCIA DA TERRA
DIA 23/02/2013 - CURSO DE AUTOMAQUIAGEM
DAS 13 ÀS 18H – SHOPPING BAVARIA – SALA 11
VAGAS LIMITADAS! GARANTA JÁ A SUA!
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Carnaval 2013
O Carnaval 2013/ Folia
das Águas em São Lourenço foi um grande sucesso,
com atrativos diversos em
todos em todos os horários.
Esteano,aexpectativaera
em torno da mudança de
localdosgrandesshows,que
saíram do centro da cidade
paraoParquedeExposições
Ilha Antônio Dutra.
A empresa KADU Eventos, ganhadora da licitação

para a organização do Carnaval Folia das Águas 2013,
preparou uma grande estrutura para receber os foliões, com palco concha, arquibancadas e um espaço
cobertoparamaisde10.000(Dez
Mil pessoas). Os foliões aprovaram a Mega- estrutura e
lotaram o espaço nos cinco dias de carnaval.
No centro da cidade, as
atrações foram diversas,

DOMINGO, 17 DE FEVEREIRO DE 2013

de manhã, teve agito para a criançada na Praça
João Lage, o Grupo TremeTreme também se apresentou dando um show de
chorinho no Calçadão I, a
charmosa charanga também era vista passeando
pela cidade tocando marchinhas de carnaval.
O Bloco FAVA atraiu uma
multidão de fãs para o calçadão I, durante todas as

noites, e foi mais uma vez
um grande sucesso!
Na Avenida Dom Pedro
II, o show ficou por conta
dos blocos, que esbanjaram
alegria pela avenida. O São
Lourenço Jornal parabeniza a todos os envolvidos pela bela festa apresentada.
Confira a cobertura fotográfica do carnaval 2013
em nosso site, acesse: www.
saolourencojornal.com.br
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Duas pessoas ficaram gravemente
feridas no primeiro dia de Carnaval
Violência

Homem joga foice para o alto
e acaba preso no carnaval
Um homem de aproximadamente 50 anos, por pouco, não causou uma tragédia no calçadão I, em plena
segunda feira de carnaval.
Entenda o que aconteceu:
Por volta das 22h00min, o
homem chegou ao Calçadão
I, carregando um saco branco. Em determinado momento, ele abriu o saco, pegou
uma foice com meio cabo e

Susto

Dois homens ficaram gravemente feridos na noite de
sexta- feira (08/02), nas redondezas do Parque Municipal Ilha Antonio Dutra, durante o carnaval. Em duas situações distintas, um homem
identificado como Juliano Ribeiro Nogueira, levou três facadas nas costas e uma no
peito. Na hora da agressão
ele estava indo para casa e
estava próximo a Gabriela flo-

res no bairro Estação. Ele foi
socorrido pelo Corpo de Bombeiros, passou por cirurgia e
se recupera bem, já em casa.
Em outra situação, um jovem identificado como Lucas, caminhava em frente a
uma academia na Via Ramon,
quando levou uma paulada
na cabeça e foi agredido com
diversos chutes na face, que
foram desferidos por três homens, como afirmaram algu-

mas testemunhas.
Nossa reportagem acompanhou o momento em que
o Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros ao
jovem Lucas, que logo em seguida foi encaminhado para
o Hospital. Lucas é filho do
ex- vereador Sebastião Fernandes Filho (Melado). Ele
vem se recuperando bem, mas
ainda continua internado no
Hospital de São Lourenço.

lançou no meio da rua, como se fosse um bumerangue.
Por sorte, a foice não acertou ninguém.
A agente de trânsito Tatiana, ao ver a situação, correu
em direção à arma branca e
a pegou rapidamente, evitando que o homem tentasse novamente recuperá- La.
A agente de trânsito foi muito corajosa, e acabou evitan-

do que a foice fosse utilizada novamente.
O homem, aparentemente embriagado, foi contido
por populares. Logo em seguida a Polícia Militar chegou e deu voz de prisão ao
cidadão, que deu muito trabalho aos militares. Ele foi
conduzido para a D. P. junto
com a foice para demais providências.

