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Exploração das Águas
é discutida na cidade

Aconteceu nesta quarta- feira (14/08), na Câmara Municipal de São Lourenço, audiência pública promovida pela Câmara Municipal e Assembleia Legislativa de Minas Gerais, solicitada pela ONG Amar’água com o objetivo único de discutir e debater a exploração e os cuidados necessários para manter os recursos hídricos para a posteridade. A reunião aconteceu devido à preocupação com a extinção das águas minerais, incluídas no novo marco regulatório da mineração, em tramitação no Congresso Nacional. (pág 05)

Águas Minerais
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Esporte

Escolinha do
Flamengo é
inaugurada em
grande estilo
Aconteceunestedomingo(11/08),
no Water Clube no bairro da Estação,
a inauguração oficial da Escolinha do
flamengo em São Lourenço. A cerimônia contou com a presença do Secretário de Esporte de Caxambu André Brazolin, Alexandre Peluso (Diretor Administrativo das Escolinhas do
Flamengo no Sul de Minas) e o exjogador rubro – negro na década 90,
Edmilson “da Silva”. (pág 06)

Proerd em Caxambu
forma 345 alunos

No dia 12 de agosto, às 18:00 horas, o 57º Batalhão de Policia Militar
com sede em São Lourenço, realizou
a formatura dos alunos do PROERD,
na cidade de Caxambu. (pág 09)

Governo Municipal reúne
Vereador Luiz Cláudio
Secretários e faz balanço sobre Siqueira (DEM) viaja
a Festa de Agosto 2013 (pág 08) para Belo Horizonte (pág 08)

Programa
Segundo Tempo
em Caxambu

Nesta segunda-feira (12/08), o
Programa Segundo Tempo (PST) de
Caxambu iniciou as suas atividades práticas. (pág 11)
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EDITORIAL Sem educação, seremos
escravos da ignorância

As recentes manifestações
populares revelam várias faces deste novo momento da
democracia brasileira. A sociedade em rede se mobilizou e reencontrou seu espaço, nas ruas, e foi ouvida. A
cidadania ativa fortaleceu a
democracia, porém, para seu
pleno exercício, precisamos
formar cidadãos cada vez
mais aptos e capazes de tomar suas próprias decisões
e de assumirem as suas responsabilidades.
Sendo assim, quanto maior
for o nível de escolaridade
de um país, maiores condições terão seus integrantes
de formarem juízos de valor
para fazerem suas escolhas
e participarem da construção de soluções concretas
para uma sociedade mais justa e igualitária.
É neste contexto que a educação torna-se indispensável,
pois sua tarefa essencial deve ser o desenvolvimento da
capacidade de aprender e de
promover a autonomia da
pessoa para ser o cidadão ativo e conectado deste novo
tempo. Essa atuação só se
efetiva no contexto de um Estado democrático, no qual a
verdadeira liberdade não se
restringe à liberdade física.
Na era do conhecimento, esta só será plena com a liberdade intelectual.

Nesta, o sujeito desenvolve aptidões que o capacitarão
a fazer um melhor julgamento e decidir de que modo os
valores fundamentais, consagrados pela sociedade e formalizados como direitos na
ordem constitucional, devem
ser concretizados pelos poderes públicos com eficiência e
transparência. Assim, o instrumento hábil para que a pessoa atinja esse status é a educação formal de qualidade somada à educação para uma
cidadania responsável.

ESPAÇO LIVRE

É neste sentido que o conceito de cidadania se amplia
para além da nação, pois nas
suas relações com o mundo
em rede, o cidadão passa a
agir de forma independente,
conectado com temas globais
como pluralidade cultural,
paz, desigualdades sociais,
meio ambiente, saúde e segurança. Será por meio da
educação efetiva e de qualidade que se alcançará o Estado democrático de direito,
entendendo que a educação
favorece o progresso pesso-

al e o fortalecimento da cidadania, além de contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável em todas as suas dimensões, econômica, social e ambiental.
Os direitos fundamentais
serão assegurados e concretizados pelo poder público a
partir do momento em que
os seus titulares se tornarem
conhecedores desses direitos e de seus deveres, caso
contrário, estarão condenados à vontade do Estado, escravos da ignorância.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

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

Desafios cristãos na
educação dos filhos na fé:
Desafio é algo que exige coragem e disponibilidade. Ser família
no mundo de hoje, respeitando os
pilares do matrimônio e tentar educar os filhos à luz da fé não é tarefa fácil, é apenas para os destemidos, para os que acreditam que vale a pena fazer diferente e viver segundo os preceitos que não passam, inscritos no nosso coração desde que fomos criados, a imagem e
semelhança de Deus.
Nesta Semana Nacional da família, é fundamental que pensemos na
nossa dignidade especial de filhos
e filhas de Deus, criados à Sua imagem e semelhança. Somos co-criadores com Ele, gerando vidas e transformando as coisas a nossa volta.
Será que temos refletido esta imagem em nosso dia a dia?Será que
as pessoas olham para nós, convivem com a gente e conseguem enxergar Deus em nossas palavras e
em nossas atitudes?
Temos vivido como seres racionais, que podem ponderar, refletir
sobre seus passos, analisar os dois
lados da situação ou temos agido
como animais, guiados pelos instintos, impulsos e vontades, respondendo ao mal com o mal, usando as
pessoas para satisfazer nossos interesses, cedendo a todo tipo de vício, aceitando todo tipo de droga?
Ser imagem e semelhança de Deus
EXIGE UM VIVER CONSIDERANDO O
OUTRO, UMA DIMENSÃO ALÉM DE
MIM...ISSO É SÓ PARA CORAJOSOS,
PARAOSGRANDES,PARAOSQUEQUEREM AMAR.AMAR É OLHAR PARA O
OUTRO, COLOCAR-SE NO SEU LUGAR
E BUSCAR FAZER O OUTRO FELIZ.
Temos usado adequadamente a
liberdade que Deus nos deu, ou nos
deixamos escravizar, repetindo o
pensamento da maioria, aceitando

as verdades impostas e a troca de
valores e o relativismo de hoje, onde a exceção virou regra e não temos o direito de discordar das leis
dos homens que somos tidos como
retrógrados e caretas? A lei de Deus
tem que valer mais que a lei dos homens para as famílias cristãs. O juízo de valor não pode ser algo pessoal.O
modelo de família cristã é composto de pai, mãe e filhos. Homem e
mulher se complementam e se misturam, dando origem a novas pessoas, novas identidades cristãs.
Filhos são bênção, não é questão de sorte. É um investimento que
fazemos e devemos estar atentos
em suas atitudes, desde as mínimas
coisas durante a infância, pois dela dependerá o seu futuro. Hoje, é
difícil conseguir afastar o filho de
tanta informação e tantos meios eletrônicos. Mas se deve conversar e
estabelecer regras, tais como fixar
um tempo, acompanhar o que estão fazendo e quais os sites que visitam, orientar a não conversar com
estranhos e não permitir que eles
usem o computador em lugares que
não sejam comuns a todos da casa.
Apesar de tantos apelos, eles precisam entender que felicidade está nos
relacionamentos, não nos objetos e
que ela não é algo imediato, mas
construído com persistência e renúncia. E tudo isso começa com o exemplo dos pais. Estimular o diálogo e
os encontros é algo trabalhoso, porém válido a longo prazo.
Os pais tem que descobrir sua identidade e sua missão para poder transmitir os valores aos filhos para que
estes possam atuar como cristãos fazendo diferença no mundo e gerando novas famílias estruturadas.
Que a Sagrada Familia nos ajude
neste sentido...

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

App transforma celular
Nossa Senhora Rainha
Se Jesus entrar em sua
Em 1954, o Papa Pio XII, e alcancem a salvação.
em ‘oftalmologista portátil’ instituiu
vida, ela será transformada
a Festividade de
Ao comemorarmos a
Andrew Bastawrous, pesquisador da Escola de Higiene e Medicina Tropical de
Londres, está testando um
novo aplicativo que transforma celulares em uma espécie de consultório oftalmológico de bolso.
O aplicativo usa a câmera
do celular para examinar os
olhos e detectar catarata.
Além disso, uma letra que
aparece na tela e vai diminuindo de tamanho é usada
no exame básico de visão –
que detecta, por exemplo, a
necessidade de óculos.
E, com o aplicativo, a luz
do flash da câmera do celular é usada para iluminar o
fundo do olho, que vê a retina, para tentar identificar
mais doenças.
As informações do paciente ficam no celular, o lugar exato onde ele está é gravado com
o GPS do aparelho, e os resultados podem ser enviados por
e-mail aos médicos.
Bastawrous criou essa solução, pois até mesmo nos
países mais pobres, é possível encontrar oftalmologis-

tas em cidades maiores – mas
os locais mais afastados ainda são um problema.
Segundo a Organização
Mundial da Saúde (OMS), 285
milhões de pessoas são cegas ou têm alguma deficiência visual. Mas o tratamento desses problemas frequentemente é simples: óculos
ou cirurgia. Além disso, acredita-se que quatro a cada cinco casos podem ser evitados
ou curados.
Em relação ao custo, essa
é uma solução barata. Visto
que o telefone custa cerca
de 1000 reais, enquanto o
equipamento de exame oftalmológico pode custar mais
de 350 mil reais.
Esse é mais um exemplo
de como a tecnologia pode
ajudar no dia a dia das pessoas. O aplicativo ainda está em fase de testes, mas
a equipe médica responsável pela avaliação do mesmo, afirma que os resultados são animadores e podem ajudar muitas pessoas de comunidades pobres
do mundo todo.

NossaSenhoraRainha,que
é celebrada no dia 22 de
agosto. Nesse dia, nós, os
servosdeMaria,erguemos
nossos olhos para os céus,
enquanto nossos lábios
murmuram: Salve Rainha!
Nosso pensamento se
volta para nossa Mãe e
Rainha que vela e intercede constantemente por
nós e, num gesto de amor
e, bondade, de carinho
maternal, vem até nós trazendo mensagens do céu.
Em Medjugorje, na Iugoslávia, onde tem aparecido desde junho de
1981, Maria, a Mãe terna e carinhosa, se apresentou dizendo: “Eu sou
a Rainha da Paz!” Ali, Maria transmite mensagens
que demonstram seu infinito amor por nós, seu
desejo de que todos os
filhos se voltem para Deus

festividade de Nossa Senhora Rainha, nosso coração se alegra por ter sido Maria exaltada acima
de todos os anjos e santos à direita do seu Filho
Unigênito, por ter sido
constituída Rainha do Céu
e da Terra.
Muitos países proclamam Maria Rainha e Imperatriz. Pio XII e João Paulo II lhe consagraram o
universo inteiro reconhecendo-a como verdadeira Rainha do mundo.
Saudemos a Mãe de
Deus e nossa Mãe, Rainha do Céu e da Terra que,
nas alturas onde reina com
Jesus, intercede por nós.
“Gloriem-se os cristãos
que se submetem ao doce império da Virgem Mãe
de Deus, Rainha poderosa e Mãe cheia de amor”.
(Pio XII).

“A esperança cristã é
a espera certa da felicidade eterna” (Santo Tomás de Aquino).
Esta é a ordem de Jesus: “Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho
a toda criatura”. Assim
como temos de viver este mandamento de Jesus, que é “Amai-vos uns
aos outros como eu vos
amei”, temos de realizar essa ordem do Senor. Temos de levar a Palavra a toda pessoa humana, sem exceção.
Às vezes achamos que
essa ou aquela pessoa
– como uma prostituta,
um drogado, um favelado, um rico... – não vai
se deixar tocar por Deus;
não vai se converter. Criamos de antemão dificuldades e julgamentos.
Quem nos disse que

este merece a salvação
e aquele não?
Da mesma forma, muitas vezes, pensamos que
as pessoas precisam deixar de fazer coisas más
para depois se aproximarem de Deus. Mas o
que ocorre é o contrário: é preciso encontrar-se com Deus para então abandonar o pecado. Foi o que aconteceu
com São Paulo, com Maria Madalena, Zaqueu e
com tantos outros santos, conhecidos ou não.
Seja você quem for, seja qual for seu problema, se Jesus entrar em
sua vida, ela será toda
mudada. Ele não o acusa, como não o fez com
ninguém retratado no
Evangelho, mas o chama de volta. Entregue
sua vida a Ele agora.
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ENTREVISTA Edmilson da Silva

Pe. Alex José Adão

Ex-jogador do Clube de Regatas do Flamengo e Coordenador Técnico das Escolinhas do Flamengo no sul de Minas

Qualquer pessoa pode se matricular na escolinha?
A Escolinha Fla está aberta a crianças e adolescentes
(de ambos os sexos) que queiram desenvolver suas habilidades físicas, esportivas e
sociais. Para se tornar aluno
não é preciso ser o melhor,
ter indicação de olheiros ou
ser torcedor do Flamengo.
Quantas unidades da
Escolinha Fla estão sendo
abertas aqui no Sul de Minas? Em quais cidades estão sendo instaladas?
Atualmente estamos com
4 (quatro) unidades da Escolinha Fla aqui no Sul de Minas: São Lourenço, Itanhandu, Caxambu e Itamonte.
O que a Escolinha Fla
irá proporcionar aos alunos?
Além de contar com treinamentos de qualidade, iremos proporcionar aos alunos
entrada de mascotes em jogos oficiais; Peneiras; Visita
à Gávea; Excursões; Copa Fla;
Mini camps; Hotsite e outros
ensinamentos.

A escolinha Fla é oficial do Flamengo do Rio de
Janeiro?
Sim! A veracidade disso tudo está no nosso trabalho e
quem tiver alguma dúvida,
poderá ligar na ouvidoria do
Flamengo e comprovar que
tudo aqui é verdade. Os interessados também podem
acessar o site: www.escolinhafla.com.br para obter todas as informações.
O que é entrada de
mascotes?
Nossos alunos são peças fundamentais para o time profissional do Clube
de Regatas do Flamengo.
Logo em todos os jogos ofi-

ciais, alunos da Escolinha
Fla são escolhidos para entrar em campo com o time
do Flamengo.
Como são o treinamento, as aulas na Escolinha Fla?
Nossas aulas são dinâmicas e recreativas com exercícios naturais que possibilitam ao aluno desenvolver
melhor sua capacidade motora. Trabalhamos para dar
ao jovem uma estrutura física para qualquer atividade
que ele venha realizar. Assim, com o passar do tempo
e de acordo com a idade, o
desempenho será mais satisfatório e o resultado mais
positivo.
Na Escolinha Fla aqui
em São Lourenço pode surgir um Neymar, um Ronaldinho ou até mesmo uma
Marta?
Claro! A Escolinha Fla, a Escola de Futebol Oficial do Flamengo, promove campos de
testes para encontrar novos
craques em todo o Brasil. Os
jogadores são selecionados

por observadores oficiais do
Clube de Regatas do Flamengo. Sendo assim, os jogadores que forem selecionados
irão passar um período de
experiência no clube. Os alunos são observados diariamente em seus treinamentos. Aqueles que se destacam são indicados para participar das equipes das divisões de base do Clube de Regatas do Flamengo.
O que diferencia a Escolinha Fla?
Na Escolinha Fla temos profissionais qualificados e treinados para auxiliar melhor
nossos alunos, temos seguro contra acidentes, temos
excursões a Gávea, praia, Ninho do Urubu, fotos e autógrafos, entrada em campo
com jogadores do elenco Profissional do Flamengo, os alunos assistirão os jogos, participarão de campeonatos como a Copa Fla Minas, Copa
Fla Brasil essa disputada no
Rio de Janeiro na Gávea e
muitas outras coisas que diferencia e muito a Escolinha
Fla, das outras escolinhas.

VIII Conferência Municipal de Assistência
Social em Caxambu foi sucesso absoluto
Aconteceu no dia 08 de
agosto, no Centro de Convenções do Hotel Glória,
a VIII Conferência Municipal de Assistência Social,
um momento de grande
importância para as Unidades de Assistência Social do Município de Caxambu. A VIII Conferência
contou com a presença de
aproximadamente 120 participantes, tendo a finalidade de analisar, propor
e deliberar, com base na
avaliação local, as diretrizes para gestão e financiamento do SUAS (Sistema
Único de Assistência Social). A conferência foi realizada em parceria com
o Conselho Municipal de
Assistência Social (CMAS),
a Secretaria Municipal de

Promoção e Assistência
Social e a Prefeitura de CAXAMBU, a conferência apresentou o tema “A Gestão
e o Financiamento na Efetivação do SUAS”.
Fizeram parte da mesa
de abertura o Prefeito Jurandir Belini, a Vice-Presidente do CMAS Maria Donizete de Jesus Santos, a
Secretária de Promoção e
Assistência Social Néia Belini, a Coordenadora Geral
de Regulação da Gestão do
SUAS Clara Carolina de Sá,
representando o Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), e como Palestrante a Assistente Social
Rosilene Cristina Rocha.
Também estiveram presentes os Secretários Municipais de Caxambu, os

Conselheiros Tutelares, o
Comandante da 277ª CIA
da Polícia Militar de Caxambu, Capitão Leandro
Castilho Campos, o ex-diretor do Fundo Nacional
de Assistência Social Fernando Brandão, o presidente da Casa da Criança
Carlos Alberto dos Santos,
o presidente da APAE Oswaldo Alves Ramos, a Mestra
Maria do Socorro Maia e
a Coordenadora Dayana
Aguiar Botelho do Curso
de Serviço Social da Faculdade São Lourenço, além
de um grande público composto por profissionais da
área social e usuários.
O Prefeito Jurandir Belini, ressaltou a importância da realização da conferência, parabenizando
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO
PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE ADITAMENTOS E DISTRATO (Lei nº. 8.666/93).
4º Aditamento ao Contrato nº. SAAE/SLO-004/2013. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Posto Ferrpaol Ltda. Modalidade: Pregão Presencial nº. 017/2012. Objeto: acréscimo
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aos integrantes pela participação e pelo empenho
nos trabalhos. Afirmando
que dentro das possibilidades do orçamento, se
esforçará para que tudo
seja feito visando à melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento social na cidade.
A Secretária Municipal de
Promoção e Assistência Social agradeceu às autoridades e demais participantes
da conferência, conclamando aos presentes a realização de um bom trabalho e
apresentação de propostas
significativas nos temas a
serem debatidos. Destacando ainda, sua satisfação em
participar da VIII edição da
conferência, o reconhecimento a todos que possibilitaram a realização do
evento, e sobre os desafios
que a área apresenta diariamente.
A Vice-Presidente do
CMAS, enfatizou a importância do evento e declarou aberta a VIII Conferência Municipal de Assistência Social, que começou
efetivamente após a leitura do regimento interno.

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo, Jornalista Responsável: Luciana Dutra
Valério, Departamento Administrativo: Flávio Augusto de Paula Dutra, Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra, Assessor Jurídico:
Leandro Scatolino de Souza.
Colaboradores: Vera M. Gannam de Castro, Hilda Pinelli, Simone Gannam L. Ribeiro, Izidoro Sant`Angelo Filho, Frei Felipe Gabriel Alves,
Heloísa M. D. de Almeida, Filipe Nacle Gannam, Pedro Jorge de Oliveira Netto, Mariana Dutra, José Celso Garcia, Prof. André, Beto Bacha,
Dom Zeca, Mario Henrique Poli de Oliveira.
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Paróquia
em Ação
alexajoseadao@hotmail.com

O Senhor te abençoe
e te guarde
Com essas palavras São
Francisco iniciou uma bênção que escreveu a Frei Leão,
seu querido discípulo. Quando a gente ama uma pessoa,
sente bem em abençoá-la.
Assim, bons pais gostam de
abençoar os filhos, filhos pedem a bênção dos pais, fiéis
pedem bênção de padres e
demais religiosos, que com
zelo os abençoam. Abençoar é próprio de quem ama e
se sente amado, é expressão de carinho e respeito. As
canções que dizem: “Eu preciso dizer que te amo” e “Deixa eu dizer que te amo (...)
isso me ajuda a viver”anunciam
essa nossa necessidade de
expor com palavras nossos
bons sentimentos de amor
e de respeito.
Quando São Francisco, inspirado na Bíblia (Nm 6,2227), abençoa seu irmãozinho,
começa invocando sobre ele
o nome de Deus. Você se lembra dos dez mandamentos?
O segundo é “Não usar o nome de Deus em vão”. Um dos
fundamentos desse mandamento está justamente no
fato de que o nome de Deus
é importante, invocar o nome do Senhor sobre alguém
é garantia eficaz de bênção.
O nome de Deus é tão sa-

grado para os judeus que eles
nem sequer o pronunciam.
Isso vale como alerta para
nós hoje que nem sempre nos
preocupamos com as palavras que dizemos e às vezes
deixamos de lado o verdadeiro nome de uma pessoa e a
tratamos por apelidos ou por
palavras quaisquer.
Deus pediu a Aarão que
abençoasse o povo com essas palavras, pois quem ama
também quer “guardar” a
pessoa. Se quem ama de verdade leva a pessoa consigo
aonde vai, quem abençoa
guarda os que amana memória do coração. Memória
não é um instrumento que
nos tortura e entristecedizendo-nos que antigamente
era melhor. Memória existe
é para guardar as pessoas no
sentido de protegê-las e poder dizer a elas: nada de ruim
vai acontecer com você, porque como um guarda vou te
guardar dentro de mim! Assim como a poetiza Adélia
Prado, vou dizer: “O que a
memória ama, fica eterno.
Te amo com a memória, imperecível.” Eu te abençoo
porque preciso, preciso te
dizer, preciso te amar, preciso guardar você sempre
dentro do meu coração.

I ENCONTRO DE CASAIS EM SEGUNDA
UNIÃO E CASOS ESPECIAIS
Se você mora junto com alguém mais não é casado(a)
na igreja por qualquer motivo, venha participar do I Encontro de casais em segunda união e casos especiais de
São Lourenço.
DIA 18 DE AGOSTO, das 09h às 15h, na Comunidade
Palavra de Deus (CPD).
Inscrições nas secretarias das três paróquias e na CPD
até quinta-feira dia 15.

I PEREGRINAÇÃO DA
JUVENTUDE À BAEPENDI

Jovens de todas as paróquias de São Lourenço vão realizar a I PEREGRINAÇÃO A PÉ DA JUVENTUDE À BAEPENDI, terra de Nhá Chica. Sairemos na madrugada do
dia 24 para celebrarmos neste mesmo dia às 09h no Santuário de Nhá Chica. Inscrições nas secretarias das paróquias. Será uma peregrinação com bastante oração e
reflexão silenciosa, um verdadeiro retiro ambulante.

CLASSIFICADOS
OPORTUNIDADE DE EMPREGO. VAGA PARA VENDEDORA
EM LOJA. INTERESSADAS DEIXAR CURRICULO NO SHOPING
ANTÔNIO DUTRA - LOJA 10
Admite-se representante comercial com disponibilidade para viajar na região do Circuito das
Águas. Enviar curriculo para: labasmig@
hotmail.com

Circulação: São Lourenço e Região Sul de Minas: Lambari, Jesuânia, Olimpio Noronha, Carmo de Minas, Dom
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Câmara Municipal de São Lourenço
Proposições da 23ª Reunião Ordinária de 2013

Ver. Abel Goulart Ferreira

Ver. Fabrício Guedes dos Santos

Moção de Parabéns
Chegou ao nosso conhecimento que o nobre Senador Clésio Andrade apresentou no Senado da República o Projeto de Lei n.º 135,
por intermédio do qual pretende alterar o Código Penal, cujo art. 1º
passa a viger acrescido do seguinte: “Do acesso público às informações sobre foragidos e procurados pela Justiça. Art. 120-A – Qualquer
pessoa tem direito de acesso a banco de dados sobre foragidos e procurados pela Justiça, de forma que a sociedade possa fazer autocontrole dos presos e das pessoas que devem à Justiça, e que conterá as
seguintes informações: I – nome completo; II – data de nascimento;
III – crime pelo qual foi condenado; IV – penalidade aplicada; V – local do crime cometido; VI – fotografia em cores.” A medida, se aprovada, causará enorme progresso e servirá de enorme ajuda a todos
que labutam nos corredores da Justiça, como também servirá de um
grande escudo para os homens de bem que, de vez em quando, são
lubridiados pelos inimigos da Lei. Assim, diante da magnitude do Projeto e naturalmente da sua repercussão, requeiro, ouvido o Plenário
no sentido de que sejam apresentados ao Ilustre Senador por Minas
Gerais os cumprimentos da Casa por tal iniciativa.

Indicação 291/2013
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 à Secretaria Municipal de Saúde proceder estudos no
sentido de informatizar, com a máxima urgência, o atendimento da
Saúde Pública. Este Vereador sugere que seja implantado acesso on-line de marcação interfaceado com o prontuário eletrônico, reduzindo, assim, os custos e agilizando o atendimento público. Com isso, a
produtividade aumenta e, consequentemente, aumenta a satisfação
de nossos munícipes, oferecendo um atendimento digno a todos.

Moção de Pesar
Faleceu nesta cidade o Sr. Francisco Ceballos, chefe de numerosa
família por ele sempre muito bem comandado. O extinto, espanhol
de nascimento, tornou-se Cidadão Honorário de nossa cidade diante dos bons e relevantes serviços prestados à comunidade, sobremodo aqueles que desenvolveu por muitos anos no Asilo São Vicente
de Paula. Assim, tanto a família, quanto a comunidade, estão de luto por lamentável ocorrência. Diante do exposto, embasado regimentalmente, o Vereador que este subscreve vem solicitar de V. Ex.ª que
sejam enviados votos de pêsames a toda a família enlutada.
Indicação 297/2013
Conforme fácil constatação, por muito tempo a nossa “Casa da Cultura” funcionou na “Chácara da Miguela” no que, inclusive, na época, tornou-se num ponto turístico e referência da nossa história, do
nosso povo e do nosso desenvolvimento. As mesmas instalações serviram, em muitas oportunidades, para realização de eventos, tendo
inclusive, em certa oportunidade, recebida a visita da família do Presidente GetúlioVargas, quando se aventava a possibilidade de trazer
algumas peças pessoais daquela autoridade para exibição pública,
com o que seria enaltecida a ligação de nossa cidade com o ex-presidente. O acesso à propriedade se dá pela “Praça Dr. José Pereira
Garcia” - de saudosa memória - pela qual, continuando pela Rua Dª
Glória Fernandes Ensá, chega-se a uma das novas atrações da cidade, que diante das suas características tornou-se num verdadeiro cartão postal da Estância, pois a “Quinta do Cedro” reúne vários detalhes
que inclusive tornou-se um dos passeios preferidos principalmente pelos usuários das charretes. Assim, na recuperação da Chácara reside
interesse de muitos, principalmente dos moradores do São Lourenço
Velho. Há mais. Além do registrado, no local existia uma quadra destinada à prática do “jogo de malhas”, sendo certo que os adeptos de tal
modalidade estão também reivindicando a reativação das aludidas atividades esportivas, se possível, no mesmo local. Assim é a presente
para indicar ao Sr. Prefeito, embasado regimentalmente, sobre a possibilidade de o Município entrar em entendimento com a proprietária,
visando conseguir novo comodato do imóvel, tudo diante do ora explanado, sendo justo destacar que o município, de uma maneira ou
outra, está devendo tal providência à população.
Ver. Agilsander Rodrigues da Silva
Moção de Pesar
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com
base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja
enviada uma Moção de Pesar aos familiares do Sr. Márcio Raimundo
Silvério, pelo seu falecimento ocorrido no dia 09 de agosto p.p..
Ver. Antônio Carlos Canaverde Sanches
Indicação 301/2013
Antonio Carlos Canaverde Sanches, Vereador do PSDB, vem mui
respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S.Ex.ª que determine à Secretaria de Infraestrutura, através do Departamento Competente, promover uma vistoria no Loteamento denominado “Jardim São Lourenço”, a fim de verificar a situação da pavimentação executada no mesmo.
Indicação 302/2013
Antonio Carlos Canaverde Sanches, Vereador do PSDB, vem mui
respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S.Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura
notificar o proprietário do terreno localizado na Rua Melo Viana, ao
lado do n.º 668, para que o mesmo proceda o fechamento com muro na frente do terreno, bem como na parte de trás do mesmo (fundos com a Rua Alzira Candal). Tal medida se faz necessária, pois este lote tornou-se ponto para usuários de drogas, o que tem provocado muita insegurança aos moradores e transeuntes.
Ver. Evaldo José Ambrósio
Indicação 296/2013
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 Departamento Municipal de Trânsito (SLTRANS) fazer um estudo para que na Rua Mário Neto, a partir do seu início até
o número 200, que seja permitido apenas o estacionamento de um
lado, para que o fluxo de veículos possa fluir melhor. A pedido dos
moradores, tendo em vista que nessa rua, devido aos tipos de comércio, há um grande número de frequentadores com veículos de
diversos tamanhos: motos, caminhonetes e carros. Esta indicação é
uma reiteração da indicação feita por este Vereador em 13 de maio
de 2013, de n.º 174, na tentativa de solucionar esse problema.
Indicação 298/2013
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 realizar, com
a máxima urgência, a captação da água que desce da Rua Gabriel
Batista Ferrer, esquina com a Via Ramon, sentido Vila Pascoal. Tal
situação vem acarretando vários problemas aos pedestres e comerciantes locais, tendo em vista que nesta rua há um posto de gasolina que executa lavagem de veículos, bem como um comércio de
carnes que, segundo os moradores, frequentemente, lavam seus
veículos na beira desta rua.

Indicação 292/2013
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 efetuar estudos no
sentido de transformar o Consórcio Intermunicipal de Saúde Circuito
das Águas em Consórcio Público “Público”, a exemplo da Agência de
Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra (Acispes), que é uma
associação civil sem fins econômicos, com sede em Juiz de Fora (MG),
considerada um dos pilares da política estadual de saúde, sendo capaz
de solucionar demandas que não poderiam ser resolvidas, de forma
isolada, por cada município. E tal como a Acispes, construir uma sede
própria com atendimento de consultas e exames de média complexidade em nosso município. Certamente a realização deste projeto beneficiará nossos munícipes e todas as cidades que fazem parte do consórcio, proporcionando mais conforto, eficiência, dignidade e respeito no atendimento aos usuários com custo mais baixo.
Ver. Luiz Antônio de Almeida
Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja enviada uma Moção de Parabéns para a Ilustríssima Senhora Ilda Pinelli
pelos relevantes serviços prestados na Pastoral Carcerária em nossa
cidade, colocando em prática a Palavra de Deus que diz: “Estive preso
e me visitastes”, bem como dando seu exemplo de mãe, dedicando seu
carinho e atenção a todos os irmãos e irmãs que, neste momento, tanto precisam de uma palavra amiga e um ombro acolhedor.
Ver. Luiz Cláudio Siqueira (Vice-presidente)
Indicação 289/2013
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 entrar em contato com a direção da Cemig, no sentido de trocar: 08 (oito) luminárias com lâmpadas em toda a extensão da Rua Luiz Lázaro Zemenhof - Vila Pascoal; 06
(seis) luminárias com lâmpadas em toda a extensão da Rua Eugênio Junqueira - Vila Pascoal; 11 (onze) luminárias com lâmpadas em toda a extensão da Rua João Álvaro Fagundes - Vila Pascoal; 04 (quatro) luminárias com lâmpadas em toda a extensão da Rua Dr. Gastão Ferreira - Vila
Pascoal; 16 (dezesseis) luminárias com lâmpadas em toda a extensão da
Rua Ângelo Hipólito - Vila Pascoal; e 05 (cinco) luminárias com lâmpadas em toda a extensão da Rua Prof.ª Helena Ferrer - Vila Pascoal;
Indicação 290/2013
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 entrar em contato com a
direção da Cemig, no sentido de trocar braços e luminárias em várias
vias públicas no Bairro Vila Nova: Rua Joaquim Cardoso - 07 (sete) unidades; Rua Domingos Rodrigues Colosso - 02 (duas) unidades; Rua Dr.
Olavo Gomes Pinto, até o término da referida rua (em frente à Igreja
São Francisco - Praça da Vila Nova) - 49 (quarenta e nove) unidades;
Rua Joaquim Ramos - 04 (quatro) unidades; Rua João Ayres Filho - 05
(cinco) unidades; Rua Prof.ª Maria Bueno Miranda - 04 (quatro) unidades; Rua Mário Teixeira - 03 (três) unidades; Rua Vasco Lima - 08 (oito) unidades; Rua Bernardo da Veiga,do número 115 ao 427 - 11 (onze) unidades; Rua 1º de Abril - 12 (doze) unidades; Rua Alzira Candal 04 (quatro) unidades; e Rua Melo Viana, acima do n.º 587, esquina
com a Rua 1º de Abril, até o n.º 799 - 07 (sete) unidades.
Ver. Paulo Gilson de Castro Ribeiro
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 Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários da Regional de Varginha - MG - Ilm.º Sr. José
Paulino Neto, mais conhecido como “Jucão”, pela condução e coordenação das negociações entre os motoristas e cobradores junto à
Empresa Circular São Lourenço durante o período de greve em nosso município. Nossas congratulações pelo êxito desta greve ordeira,
onde as reivindicações destes trabalhadores foram atendidas.
Indicação 293/2013
Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro, Vereador do PSC, vem,
mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno,
solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal,
INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura fazer uma limpeza geral, urgente, em toda a extensão da Av. Damião Junqueira de Souza, pois quando não há uma grande concentração de poeira, há concentração de barro.
Indicação 295/2013
Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro, Vereador do PSC, vem
mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno,
solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal,
INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura entrar em contato com a direção da Cemig, no sentido de colocar
um braço de luz na Rua Ademar de Almeida, 296 - em frente à casa
do Sr. Fausto Ribeiro Guedes - Sítio Represa Jardim / Biquinha - Bairro Nossa Senhora de Lourdes.
Ver. Ricardo de Mattos
Indicação 287/2013
Ricardo de Mattos, Vereador do PMN, vem, mui respeitosamente,
com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que
determine à Secretaria Municipal de Educação que estude a possibilidade de inclusão na grade curricular das escolas municipais as matérias de: Educação Moral e Cívica e OSPB (Organização Social Política
Brasileira). JUSTIFICATIVA: Há mais ou menos uns 30 anos, muitas es-

colas tinham uma grade de horário e de matérias bem diferentes das
de hoje em dia. Naquela época, as escolas públicas ainda ensinavam
música aos seus alunos, não havia aprovação automática, não era a sucata que é hoje e havia uma matéria que sempre despertou a este Vereador o interesse: Educação Moral e Cívica. “A Educacão Moral e Cívica deve harmonizar tradição com progresso; segurança com desenvolvimento. O civismo deve empolgar os jovens diante dos inúmeros
problemas a serem enfrentados e que necessitam de um verdadeiro
espírito de civismo, que compreende um diálogo entre os cidadãos de
um país e, numa outra dimensão, o diálogo entre nações.” Assim, a
matéria nada mais era que um conjunto de normas e condutas que tinham o intuito de formar cidadãos. Há de se ressaltar que esta matéria era direcionada a alunos do primeiro grau, atual ensino fundamental. Para se ter uma ideia, tal matéria abordava diversos assuntos, temas como: educação, consciência, caráter, virtudes, vida social, direitos e deveres, dentre muitos outros. Esta matéria formava um cidadão,
informando não apenas sobre os deveres do cidadão para com sua pátria, mas também ensinando valores e virtudes como respeito ao próximo, respeito as autoridades, ensinando a importância da educação
e do caráter na formação de uma pessoa. Mas a matéria “Educação
Moral e Cívica” foi abolida do currículo escolar no início da década de
90 e é algo que faz muita falta na formação acadêmica e social das
crianças de nosso país. E por que essa matéria foi limada do ensino nacional? A resposta é bem simples. Pensem bem: que serventia tem para um governo uma matêria que ensina as pessoas a serem cidadãos,
que lhes informa sobre seus direitos e deveres, que lhes ensina amor
à pátria? Um cidadão que tem pleno conhecimento de seus direitos e
deveres, que ama sua pátria, é um cidadão que questiona. E um cidadão que questiona, não é algo que um governo como tivemos e andamos tendo querem para si, pois um cidadão que questiona é muito perigoso! Mas há outra questão que deve ser levantada. A simples volta
do ensino desta matéria solucionaria os problemas de nosso país? Não.
Mas, a médio prazo, teríamos uma mudança significativa. Leve em consideração o seguinte: hoje temos por volta de 12 milhões de crianças
matriculadas da 1ª a 5ª série. Se essas mesmas crianças começassem
a aprender essa matéria já no próximo ano letivo e seu ensino fosse
continuado por todo o primeiro grau, em 9 anos, teríamos um número significativo de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres. Se
o ensino fosse ampliado para o 2° grau, teríamos, então, um total de
12 anos contínuos na formação de um cidadão plenamente ciente de
seus direitos e levando em consideração que nessa etapa ele já seria
um eleitor, o que veríamos seria uma total mudança em nosso país.
“Quem tem cultura enxerga mais longe, descortina novos horizontes.
Quem não tem cultura tem visão limitada, limita-se às coisas e atividades do dia a dia. Quem tem cultura tem mais senso crítico, maior
capacidade de análise das pessoas e das coisas...”
Indicação 288/2013
Ricardo de Mattos, Vereador do PMN, vem, mui respeitosamente,
com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que
seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que
determine ao Setor Pertinente da Prefeitura enviar a esta Casa Legislativa projeto de lei que Cria no Município “Programa de Prevenção
à Obesidade Infantil” na Rede Municipal de Educação e dá outras providências. Em anexo cópia do referido anteprojeto.
Ver. Waldinei Alves Ferreira (Presidente)
Indicação 294/2013
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 trocar postes com luminárias nas seguintes ruas do Bairro Vila Carneiro: Joaquim Alves Pradela - 11 (onze) postes com luminárias; Justino Candal - 07 (sete) postes com luminárias;
e Orlando B. de Almeida - 17 (dezessete) postes com luminárias.
Indicação 303/2013
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 trocar postes com luminárias nas
seguintes ruas do Bairro Vila Nova: Joaquim Ramos, Albano Magalhães, Isidoro Machado e Mário Neto.
Ver. William Rogério de Souza
Indicação 299/2013
William Rogério de Souza, Vereador do PV, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que
seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que
determine ao Setor Pertinente da Prefeitura instituir a redução de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) aos proprietários de imóveis
residenciais e não residenciais no município, que adotem medidas que
estimulem a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente
- IPTU VERDE. Justificativa: Considerando a Constituição Federal, artigo 225, em que “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”; Considerando que o objetivo principal é o fomento de ações que estimulem, preservem, protejam e recuperem o meio ambiente, ofertando
em contrapartida benefício tributário ao contribuinte, ou seja, a redução do Imposto Predial e Territorial Urbano aos proprietários de imóveis residenciais e não residenciais; considerando a necessidade de
preservar, conservar e proteger o meio ambiente através de políticas
que atenuem os impactos ambientais e promovam o desenvolvimento sustentável; Considerando a necessidade de ações de políticas públicas para estimular ações em defesa do meio ambiente; considerando a política pública estabelecida pela Agenda 21 e um dos principais
resultados da conferência Eco-92 - “Pensar globalmente e agir localmente” está diretamente vinculado à implantação de novas tecnologias ambientais, e estas devem ser incentivadas pela administração
municipal. Este desconto poderia ser dado também aos moradores que
são circunvizinhos do Rio Verde, Ribeirão São Lourenço, Córrego Tijuco Preto, Córrego Esperança, Marajoara, etc.
Indicação 300/2013
William Rogério de Souza, Vereador do PV, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que
seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que
determine à Secretaria Municipal de Saúde proceder estudos no sentido de viabilizar uma sala mais ampla para o atendimento no TFD; um
local onde as atendentes possam fazer o agendamento para o Tratamento Fora de Domicílio, de forma mais privativa, pois da forma que
se encontra hoje, atendendo três pessoas de uma só vez, em uma sala pequena, os pacientes não têm privacidade nenhuma, outras pessoas ficam sabendo do seu problema mesmo que não queira.
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Exploração das Águas Minerais
é discutida em São Lourenço

Foto: Lia Priscila

Aconteceu nesta quartafeira (14/08), na Câmara Municipal de São Lourenço, audiência pública promovida
pela Câmara Municipal e Assembleia Legislativa de Minas Gerais, solicitada pela
ONG Amar’água com o objetivo único de discutir e debater a exploração e os cuidados necessários para manter os recursos hídricos para a posteridade.
A reunião aconteceu devido à preocupação com a extinção das águas minerais,
incluídas no novo marco regulatório da mineração, em
tramitação no Congresso Nacional. A intenção é que a
exploração das águas seja regida pela legislação hídrica
e que elas sejam protegidas
e preservadas, por serem um
bem natural e as reservas hídricas subterrâneas, em sua
maioria, terem propriedades
físico-químicas especiais e
únicas no mundo, com poder terapêutico.
O tema foi discutido com
a presença da sociedade, órgãos regionais ligados ao assunto, vereadores, ONG’S,
promotores de justiça, o coordenador regional das Promotorias de Justiça do Meio
Ambiente da Bacia do Rio
Grande, promotor Bergson
Cardoso Guimarães, deputado Ulysses Gomes (PT), e
presidindo a sessão o deputado Almir Paraca (PT). Representando o Poder Execu-

tivo de São Lourenço, a vice- prefeita Sra. Patrícia Pereira Lessa também participou do encontro.
Bergson observou que o
Projeto de Lei Federal 5.807/13,
que dispõe sobre a atividade de mineração, rebaixa o
status das águas minerais, ao
considerá-las como objeto
de autorização na forma de
regulamentação, ao lado de
minérios como argilas e rochas ornamentais. “Com isso, os objetos de licenciamento serão simplificados.
Estamos lutando para que
tenham ao menos o estudo
de impacto ambiental. Esse
projeto de lei considera a
água mineral como um bem
econômico de baixa qualidade, para ser vendido o mais
barato possível, o que é de
suma gravidade”.
Na opinião do promotor, a
água mineral não pode ser vista só sob o aspecto econômico, ela é acima tudo um bem
ecológico e sociocultural. “São
Lourenço e Cambuquira nasceram em função das águas,
assim como Poços de Caldas,
e isso tem que ser reconhecido. E as águas minerais de São
Lourenço sequer são tombadas”, afirmou Bergson.
O Deputado Ulisses Gomes
(PT), também se mostrou preocupado e interessado no assunto, disse que fará o que
puder para que seja alterada a atual regulação de “recurso mineral”, para “recur-

so hídrico”. Veja o que disse
o deputado sobre este tema:
“Essa audiência ocorre em
momento oportuno, quando o Congresso Nacional discute o marco regulatório da
mineração. Hoje a água é tratada como minério. Desse
modo, a atividade de mineração é orientada por diretrizes de incentivo, não havendo preocupação com o
esgotamento da água, admitindo-se seu uso até exaustão. A proposta de novo marco regulatório estabelece que
a água mineral deva ser regida pela legislação hídrica”,
disse o parlamentar.
O promotor Pedro Paulo
Barreiros foi um dos muitos
que fizeram forte crítica à empresa Nestlé Waters, ele lembrou que de 2001 a 2006 transitou ação contra a Nestlé. O
Ministério Público foi provocado por abaixo assinado com
mais de três mil assinaturas,
pedindo apuração das suspeitas de superexploração, diminuição da vazão e alteração
do sabor das águas minerais.
“Se alguém exaure um poço
de água comum, sofre severas multas. Contudo, isso não
acontece hoje com quem faz
o mesmo com água mineral.
Isso é um absurdo”, disse o
promotor.
O Dr.Leandro Pannain Rezende, Titular da 4ª Promotoria de Justiça de São Lourenço, reforçou a necessidade de não tratar a água mi-

neral como um simples minério. “Temos deficiências
nos dispositivos legais que
possam coibir exploração predatória. Precisamos de mais
rapidez e urgência para resolver o problema do Parque
das Águas. Precisamos diagnosticar o quanto está sendo explorado e qual é a zona de recarga. E tirar dos órgãos administrativos os interesses escusos de potências econômicas”, salientou
o promotor.
Ao final da reunião, o deputado Ulysses Gomes propôs a criação de uma comissão representativa, formada
por participantes da audiência pública. Essa comissão,
segundo o deputado, continuará a debater os temas discutidos na audiência. Os resultados das discussões dessa comissão serão levados à
reunião (ainda sem data marcada) que a Comissão Extraordinária fará com parlamentares que integram, no Congresso Nacional, a comissão
especial destinada a analisar
o Código de Mineração, como o deputado federal Leonardo Quintão (PMDB-MG),
relator da comissão.
O deputado Almir Paraca
(PT), presidente da comissão,
salientou que 2013 e 2014,
são anos de grande importância para os novos rumos
que estão tomando as discussões em relação às águas.
* Com informações da ALMG
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Escolinha do Flamengo é inaugurada
em grande estilo em São Lourenço
Aconteceu neste domingo
(11/08), no Water Clube no
bairro da Estação, a inauguração oficial da Escolinha do
flamengo em São Lourenço.
A cerimônia contou com a
presença do Secretário de
Esporte de Caxambu André
Brazolin, Alexandre Peluso
(Diretor Administrativo das
Escolinhas do Flamengo no
Sul de Minas) e o ex- jogador rubro – negro na década 90, Edmilson “da Silva”.
Alexandre Peluso, responsável pela vinda da Escolinha
Fla para São Lourenço conversou com a nossa reportagem, veja o que ele disse
quando perguntamos sobre
o trabalho que será desenvolvido. “Nós formamos atletas excelentes e cidadãos
conscientes. Na Escolinha Fla
serão revelados muitos dos
futuros craques do futebol
brasileiro, mas tudo ao seu
tempo. A princípio, procuramos desenvolver um trabalho gradativo, que respeita
a faixa etária e a aptidão dos
alunos. Nossas aulas são dinâmicas e recreativas com
exercícios naturais que possibilitam ao aluno desenvolver melhor sua capacidade
motora. Trabalhamos para

dar ao jovem uma estrutura
física para qualquer atividade que ele venha realizar. Assim, com o passar do tempo
e de acordo com a idade, o
desempenho será mais satisfatório e o resultado mais
positivo”, disse Peluso.
O trabalho que será desenvolvido pela Escolinha Fla São
Lourenço conta com professores de educação física treinados na Gávea. O coordenador técnico da escolinha,

professor “da Silva” também
falou com o São Lourenço
Jornal, ele disse: “O que está em jogo é a educação de
milhares de jovens e o nome do clube mais querido do
Brasil”. Ele falou também que
os alunos agora irão contar
com diversas atividades como: Entrada de mascotes em
jogos oficiais do clube no Rio
de Janeiro; participação dos
atletas em peneiras; visita à
Gávea; excursões; participa-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
1) Processo de Licitação 100/2013 – Pregão Presencial 62/2013 – Objeto: Registro
de Preços para futura contratação de serviços para ESTRUTURAS DE EVENTOS para
atender as Secretarias do Município de Caxambu. Credenciamento: 02/09/2013 às
13h30. Sessão: 02/09/2013 às 13h45. Horário de Brasília/DF. Informações e edital na
Prefeitura ou e-mail licitação@caxambu.mg.gov.br. Caxambu, 14 de agosto de 2013.
Edson Vander Cunha Resende – Pregoeiro

Giro Esportivo

MAIS DO BAÚ

ção na Copa Fla; Mini Camps;
Hotsite, dentre outros,” completou “da Silva”.
Os professores do núcleo
já deram início às aulas.
A Escolinha Fla São Lourenço fica na Rua Bartolomeu
de Gusmão, nº 495. O telefone é 3331- 7695.O São Lourenço Jornal dá as boas vindas e deseja sucesso ao novo celeiro de craques do Clube de Regatas do Flamengo
em São Lourenço e região.

3ª Etapa do Campeonato Mineiro
de Karatê Interestilos (FMKI) 2013
A Karateca de São Lourenço, Nicole Maciel Cadeiras, 9 anos, (Academia
Rachido-Kan – São Lourenço), novamente destacou-se no karatê. No Dia 04
de Agosto de 2013 (domingo), ela participou da 3ª
Etapa do Campeonato Mineiro de Karatê Interestilos 2013, que foi realizada pela Confederação Brasileira de Karatê Interestilos (CBKI) e Federação Mineira de Karatê (FMK). O
evento aconteceu no Ginásio Miguel Zanetti na Cidade de Poços de Caldas
– MG, e recebeu atletas de
diversas delegações de várias cidades da região e de
outros estados para a competição e disputa nas modalidades Kata e Kumite.
Na categoria mirim de to-

BETO BACHA

das as faixas de 09 a 10 Anos,
a karateca Nicole, mais uma
vez sagrou-se com as seguintes premiações: Medalha de Prata na modalidade kata (vice-campeã) e Medalha de Prata na modalidade kumite (vice-campeã).
A karateca Nicole de São
Lourenço conquistou mais
02 medalhas, perfazendo
o total de 13 Medalhas ganhas com apenas um ano
e um mês de karatê. A karateca Nicole já participou
de 07 Campeonatos, sendo 06 Campeonatos Mineiros de karatê Interestilos e 01 Campeonato Mundial de Karatê World Cup
WUKF 2013 (realizado Julho/2013, mês passado).
Nicole na oportunidade
agradece ao seu Mestre
Joaquim Felício (Kiko) por
confiar na sua capacidade e por acreditar no seu
talento. Nicole também
agradece ao COC (Instituto de Educação e Cultura
– AEPA) de São Lourenço,
pelo patrocínio e pelo grande apoio que estão sempre dando a ela.

Os leitores da página do Giro Esportivo estão mandando
fotos para publicação, se você também tem fotos do esporte no nosso município e região é só enviar para betobacha@gmail.com
Terei o maior prazer em publicá-las. Nestas duas abaixo
o time do Guarani do saudoso amigo “Tatu”, amante do futebol em São Lourenço. O goleiro Maurílio Chocolate, Índio, Ricardinho, Alex, Claudinho Pneusul, Marcelo Gabinete e o técnico Vick. Agachados estão: o Mestre Pri, Darci,
Geraldinho do Santana Pneus, Carlinhos da Cemig e Jorge
Alberto da Madeireira Federal.
E na outra foto a equipe do Milionários da Estação na década de 80 e com os jogadores: Carlinhos Napoleão, Faé
do Bar, Cassinho, Tiãozinho Eleutério, Celso Pedrão, Fauze
Henrique e Jorge Alberto. Agachados Nelsinho, Benito, Anderson, Pedro Melo, Luiz Fernando Melo, Ito e Nenêgo.

FUTEBOL NA BASE

Neste final de semana começa a fase semifinal da categoria infantil do Campeonato Intermunicipal de futebol de
base. Na cidade vizinha de Cristina às nove da manhã a partida entre Cristinense e Esporte. E na parte da tarde às quinze horas, na cidade de Caxambu,o confronto entre o Crac
de Caxambu e Rio Verde da Sonda (foto).

www.saolourencojornal.com.br
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Vereador Luiz Cláudio Siqueira (DEM)
viaja para Belo Horizonte

Ver. Kall em reunião com o gerente de relacionamento com clientes
especiais da Cemig, Sr. Luiz Carlos Salim Nogueira

O vereador Luiz Cláudio Siqueira Kall (DEM), esteve em
Belo Horizonte entre os dias
05 a 08 de agosto, no primeiro dia, ele participou de uma
reunião no gabinete do Deputado Estadual Tiago Ulisses.
No dia seguinte, o vereador também esteve no gabinete do Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Deputado Dinis Pinheiro onde apresentou um projeto de capacitação do Poder Legislativo do nosso município, através da Escola do
Legislativo e do CEAC (Centro de Apoio as Câmaras).
Ainda cumprindo agenda, o
vereador esteve reunido na
sede da Cemig com o Gerente de relacionamento com
clientes especiais de do Poder Público da distribuição,
Sr. Luiz Carlos Salim Nogueira, onde cobrou as obras já
pagas e contratadas pela prefeitura de São Lourenço, e
que estão muito atrasadas
na cidade. As referidas obras
são demandas solicitadas pelos contribuintes do município. Ele também se reuniu

com o superintendente geral da AMM (Associação Mineira de Municípios), Ângelo Roncalli, juntamente com
o Sr. Frederico Pimenta, do
Departamento de Eventos,
onde apresentou solicitações
de interesse do Legislativo
Municipal.
O vereador não
poupou a sola do sapato
No terceiro dia, ele retornou na ALMG, onde se reuniu novamente com o Deputado Tiago Ulisses, depois foi
até a Imprensa Oficial do Estado se encontrar com o Diretor Geral da, Sr. Eugênio
Ferraz, para solicitar apoio
para divulgação, em referência aos órgãos de imprensa
do Estado, para dar mais publicidade ao nosso município e assim atrair mais turistas. O vereador Kall esteve
também reunido com o Secretário de Obras do Estado,
Carlos Melles, na Cidade Administrativa para apresentar
projeto arquitetônico final
com planilha de custos, den-

tro do molde do SETOP, do
asfaltamento de várias vias
públicas, entre as principais,
José Simeão Dutra, Damião
Junqueira de Souza, Otto Jargow, Presidente Antônio Carlos, Avenida Comendador
Costa em toda a sua extensão até o Condomínio Moradas da Serra. Ele também
apresentou o projeto final
da rotatória da entrada do
bairro Solar dos Lagos, e ainda cobrou posição referente ao projeto do Centro de
Múltiplos Eventos, que já foi
protocolado e está aguardando resposta. Na ocasião
o Secretário respondeu que
está em andamento dentro
da Secretaria.
No último dia, o vereador
Luiz Cláudio Siqueira kall, participou de uma reunião com
a Assessoria Contábil, Financeira e Jurídica da Câmara
Municipal de São Lourenço,
com o Sr. Saulo Calazans, e
o Sr. José Emi Moura, para
tratar de assuntos de interesse do Legislativo. A viagem custou R$1.800, 00 reais aos cofres públicos.

SÃO LOURENÇO COUNTRY CLUBE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL

O presidente do Conselho Deliberativo do São Lourenço Country Clube, no uso de suas atribuições estatutárias, vem convocar os senhores associados, em dia com suas obrigações sociais,
para à Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia o 23/11/13, em sua sede social,
cito à Rua J.C.Soares, 400, em São Lourenço, Minas Gerais, em primeira convocação às 12 horas,
com a presença de 1/3 (um terço) dos sócios e em segunda convocação, 13h00min depois, com
qualquer número de sócios, estendendo-se até às 17 horas, com qualquer número de Sócio, para tratar das seguintes ordens do dia:
A)Eleição da Diretoria Executiva
B)Eleição do Conselho Fiscal
Desejamos contar com a participação de todos.
Roberto Carlos dos Reis – Presidente do Conselho Deliberativo
Obs.: As inscrições das chapas concorrentes terão que ser homologadas até o dia 30/08/13 às
17horas na sede do São Lourenço Country Clube.

55

Governo Municipal reúne Secretários
e faz balanço sobre a Festa de Agosto 2013
Na terça- feira (13/08), o
prefeito Zé Neto (PSDB), se
reuniu com a vice-prefeita
Patrícia Lessa (PMDB), secretários municipais e alguns
outros chefes de setores da
prefeitura, dentre os assuntos rotineiros relativos à administração municipal, mereceu destaque o tema da
Festa de Agosto/2013. A Secretária Municipal de Turismo, Esporte e Cultura, com
os demais membros do governo municipal envolvidos
diretamente na realização da
festa fizeram uma explanação dos principais acontecimentos, discutindo as questões que foram levantadas.
De acordo com os organizadores, o resultado final foi
positivo. “Devido ao planejamento e ao acompanhamento diário da Comissão
Especial Fiscalizadora, com
a participação das forças de
segurança pública, das diversas secretarias da prefeitura e dos realizadores do evento, a festa foi um sucesso”,
disse a prefeitura em nota
oficial divulgada através da

sua Assessoria de Comunicação. Ainda de acordo com
a prefeitura, um balanço geral será realizado em breve,
após uma última reunião de
avaliação. Também ficou decidido, que a prestação de
contas será feita de forma
clara, para que a população
saiba quais foram os gastos

públicos com a realização da
festança que aconteceu no
Parque Municipal Ilha Antônio Dutra.
A Secretária de Turismo,
Esporte e Cultura Walneida
Tibúrcio disse durante a reunião que a transparência na
publicidade dos gastos é uma
obrigação do ente público.
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Proerd em Caxambu forma 345 alunos
No dia 12 de agosto, às
18:00 horas, o 57º Batalhão
de Policia Militar com sede
em São Lourenço, realizou a
formatura dos alunos do Programa Educacional de Resistências às Drogas (PROERD),
na cidade de Caxambu.
A Solenidade aconteceu
no Ginásio Poliesportivo Jorge Cury e contou com a presença do Maj PM Paulo Márcio de Assis Jacinto, Subcomandante do 57º BPM, representando o Ten Cel PM
Paulo Valério Júnior, Comandante da Unidade; do Sr. Jurandir Belini, Prefeito Municipal de Caxambu; do Cap
PM Leandro Castilho Campos, Comandante da Companhia PM de Caxambu; da
Sra. Kátia Figueiredo Bernardes, Secretária Municipal de
Educação; da Sra. Dulcinéia
Belini, Secretária Municipal
de Assistência Social; do Sr.
Amaro Gadben, Presidente
do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares
do município; do Sr. Carlos
Alberto dos Santos, Presidente da Casa da Criança de
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Caxambu; da Sra. Valéria Rosental Carvalho Pelegrini,
Presidente do Conselho Tutelar, da Sra. Maria Donizete de Jesus Santos, “Mãe Social” da Casa da Criança; e
da Sra. Valéria Paiva Pires,
Presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB)
de Caxambu.

O evento marcou a formatura de mais 345 crianças e
contou com a participação
do PM Amigo Legal, mascote da Polícia Militar.
Durante as aulas, os alunos participaram de um concurso de redação com o tema “O Proerd” e os vencedores foram premiados com

Itajubá agora faz parte do CTA Circuito Turístico das Águas

medalhas e brindes, oferecidos pelos colaboradores do
programa e pelas escolas.
Sob a regência do Maestro Clóvis Ferreira, os alunos
da rede municipal formaram
um coral e cantaram três músicas: Quando te vi, de Beto
Guedes; Velha Infância, dos
Tribalistas; e Garota de Ipanema, de Vinícius de Moraes.
O Maj Paulo Márcio fez uso
da palavra e agradeceu o
apoio da Prefeitura Municipal, das escolas e de todos
que contribuíram para a realização do evento e ainda
lembrou a importância do
programa para no combate
e prevenção ao uso e tráfico de drogas.
Ao final, foi realizado um
sorteio de brindes para os
formandos e entre os prêmios, uma aluna foi contemplada com uma bicicleta.

1° ASSUNTO: IDH 2013
Não fiquei nem um pouco
surpreso com a grande queda da cidade de São Lourenço na divulgação do IDH 2013.
Como não gosto muito de
enganar os meus sentidos, já
tendo escrito por diversas vezes que a cidade não está melhorando e sim piorando, sendo uma ilusão o que chamam
de progresso, pois viver em
cidade pequena como a nossa como se fosse uma cidade grande, é pior e horrível,
pois a cidade é pequena.
Esses anos todos nós não
crescemos mas nos esprememos, criando um certo caos
urbano e tirando o ambiente
e a beleza interiorana, perdendo sua identidade e vocação,
passando de um urbanismo
projetado, inclusive com o objetivo de ser um tabuleiro de
xadrez, para o que chamo de
irregularidade alta, descaracterizando o princípio fundamental da harmonia.
Há dez anos atrás, ocupávamos o 2° lugar no IDH em
Minas Gerais, hoje ocupa o
26° lugar, tendo a educação
o pior resultado avaliado, de
0,879 reduziu-se para 0,673.
Mas eu pergunto: a educação do município não foi propagada no ano passado mesmo como uma das melhores
do Brasil?
Ao nível nacional o município de 77° lugar caiu vertiginosamente para 383° posição.
Contudo nada disso me interessa sem a avaliação da
criminalidade e o motivo é
óbvio, a insegurança não le-

va ao bem-estar, ponto principal para a credibilidade dos
demais dados, mas este quesito não entra na avaliação,
o que da mesma forma se
entrasse, sem dúvida nenhuma ajudaria a cidade de São
Lourenço a cair ainda mais.
2° ASSUNTO: TRÂNSITO
Será que vai ter alguém
com valentia, com a devida
coragem de aspecto varonil
para acabar com o estacionamento em frente ao supermercado Produtor, que
incorre em alto risco para os
motoristas que trafegam pela avenida Damião Junqueira de Souza?
Cabe lembrar que o supermercado já tem um estacionamento próprio e os semáforos naquela área existentes
precisam de um fluxo seguro.
O risco é grande, sem contar
com os avanços de sinal.
3° ASSUNTO: SERIEDADE
Todo assunto sério tem que
ser resolvido de forma séria!
Isso basta.
4° ASSUNTO: FRANCISCO
CEBALLOS TORMO
Com muita tristeza recebi
a notícia do falecimento do
Sr. Francisco Cebbalos Tormo. Uma grande aflição foi
também eu não ter podido
comparecer ao velório nem
ao enterro, mas ficará guardado em minha memória a
lembrança de alguém que espero poder recordar sempre.
Aos familiares os meus sinceros sentimentos.

SÃO LOURENÇO COUNTRY CLUBE - EDITAL

A Associação do Circuito
Turístico das Águas, foi fundada em 05 de dezembro de
2001 no município de Campanha, é o primeiro Circuito
Turístico do Brasil.
Naturalmente você se perguntará. O que é um Circuito Turístico?
As Associações de Circuitos Turísticos são entidades
sem fins lucrativos, que caracterizam a política pública
de Regionalização do Turismo de Minas Gerais, implantada pelo Governo de Minas

em 2003. As associações abrigam um conjunto de municípios de uma mesma região,
com afinidades culturais, sociais e econômicas que se
unem para organizar e desenvolver a atividade turística regional de forma sustentável, consolidando uma
identidade regional.
Onze cidades integram o
CTA, são elas: Baependi, Cambuquira, Campanha, Carmo
de Minas, Caxambu, Conceição do Rio Verde, Lambari,
Maria da Fé, São Lourenço,

Soledade de Minas e Três Corações. A partir de agora Itajubá entra no circuito, somando doze cidades.
No dia 06 de agosto, aconteceu em Caxambu uma reunião de trabalho, que ocorre todos os meses nas cidades filiadas, a fim de tratar
de assuntos pertinentes junto aos associados. Neste nesta reunião, houve a assembleia para a inserção de Itajubá, que foi aprovada por
unanimidade pelos oito municípios presentes.

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

- Pretendem se casar:

000338 - MARCO PEREIRA ROSA, solteiro, maior, coletor de lixo, natural de São Lourenço-MG,
residência Via Silvestre Ferraz, 1020 - casa 02, São Lourenço-MG, filho de SEBASTIÃO PEREIRA
DA ROSA e ESTHER FERREIRA DA SILVA; e MARIA DAS GRAÇAS ALBERTINO, solteira, maior, domestica, natural de São Lourenço-MG, residência Al. Antonio Severo Mendes, 295, São Lourenço-MG, filha de VICENTE ALBERTINO e MARIA APARECIDA ALBERTINO;
000339 - JOSE EDNILSON INACIO, solteiro, maior, ajudante de produção, natural de São Lourenço-MG, residência Rua José Bernardes, 462, São Lourenço-MG, filho de JOSE AILTON INACIO
e MARIA DE FATIMA INACIO; e MICHELE FARIA NEPOMUCENO, solteira, maior, secretária, natural de São Lourenço-MG, residência Rua José Bernardes, 172, São Lourenço-MG, filha de JOSE
ANTONIO NEPOMUCENO e MARILDA FERREIRA FARIA;
000340 - LUIS GENIVALDO DE MORAIS, solteiro, maior, ajudante de motorista, natural de Maria da Fé-MG, residência Rua João Guimarães Filho, 169, São Lourenço-MG, filho de SEBASTIÃO
PINTO DE MORAIS e BERENICE VITÓRIA DE MORAIS; e NATALIA BEATRIZ BARROS DE OLIVEIRA,
solteira, maior, do lar, natural de São José dos Campos-SP, residência Rua João Guimarães Filho,
169, São Lourenço-MG, filha de RODOLFO JOSÉ MOREIRA DE OLIVEIRA e PRISCILA FERNANDA
BARROS MIGUEL;
000341 - PEDRO PAULO DE SOUZA PEREIRA JUNIOR, divorciado, maior, HOTELEIRO, natural de São
Lourenço-MG, residência FAZENDA DA BOMBA, 131, São Lourenço-MG, filho de PEDRO PAULO DE
SOUZA PEREIRA e ELIANA ALVES MACIEL PEREIRA; e FERNANDA CLAUDIA LEMOS GUIMARAES, divorciada, maior, Hoteleira, natural de Caxambu-MG, residência FAZENDA DA BOMBA, 131, São Lourenço-MG, filha de GERALDO GUIMARÃES e MARIA APARECIDA LETICIA LEMOS GUIMARAES;
000342 - FABRICIO HENRIQUE RIBEIRO ALVES, solteiro, maior, Vendedor, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Presidente Roosevelt, 60, São Lourenço-MG, filho de LUIZ FERNANDO
ALVES e MARIA DE FATIMA RIBEIRO; e NATALIA RODRIGUES GONÇALVES, solteira, maior, Professora, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Luiz Lazaro Zemenhof, 170, São Lourenço-MG,
filha de MARCOS ANTONIO GONÇALVES e MARCIA RODRIGUES GONÇALVES;

O Presidente do Conselho Deliberativo do São Lourenço Country Clube, usando de
suas atribuições estatutárias (art. 50, Item II, letra B), vem através do presente, comunicar aos associados que encontra-se aberta as inscrições para registro de chapa, sob
legenda, para concorrer as eleições da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal do São
Lourenço Country Clube.
Inscrições estarão abertas do dia 15 de agosto de 2013 e encerradas dia 30 de agosto de
2013 às 17 horas.
Para homologação das chapas pelo Conselho Deliberativo, deverão ser preenchidos os
seguintes requisitos:
Primeiro- Petição subscrita por no mínimo 5% dos sócios em pleno uso de seus direitos
sociais (no mínimo 24 sócios)
Segundo- Nas chapas eleitorais serão sempre completas com os nomes definidos para os
seguintes cargos:
• PRESIDENTE
• 1º VICE- PRESIDENTE
• 2º VICE- PRESIDENTE
As eleições se realizarão no dia 23/11/2013, em ASSEMBLÉIA GERAL, com início às 12h00min
se estendendo até às 17h00min, quando logo após será feita a apuração dos votos para designar a chapa vencedora. A dilatação do prazo da votação é para propiciar todos os sócios
à oportunidade de uma participação mais ativa na vida do clube, com isso o CONSELHO DELIBERATIVO convida e espera o comparecimento de todos os associados.
São Lourenço, 01 de agosto de 2013.
ROBERTO CARLOS DOS REIS - Presidente do Conselho Deliberativo
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Padroeiro

Ana Maria de Paula Maciel, foi a ganhadora do Fiat Uno,
zerinho, 2013, sorteado dia 10 passado, pela Loteria Federal, em beneficio da Paróquia de São Lourenço. Padre Afonso Henrique, e toda comissão dos festeiros da Festa de São
Lourenço, agradecem de coração, a todos que colaboraram
com a compra de bilhetes, e deseja a ganhadora, votos de
felicidades e sucessos. O número sorteado foi 2449.
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Formatura
Filipe Nacle Toledo Gannam, formou-se em Medicina neste dia
09 de agosto, pela Faculdade de
Ciências Médicas
de Juíz de Fora SUPREMA. Seus
pais Dr. Filipe Nacle Gannam, sua
mãe Eliane Toledo Gannam, seu
irmão também
médico, Dr. Alberto Nacle Toledo
Gannam, e demais familiares,
felizes por esta
vitória, ganhando mais um médico na família.
Nós do São Lourenço Jornal, desejamos ao Filipe, votos de
felicidades e sucessos, e rogamos a Deus, muitas bençãos
para sua divina profissão.

Hospital

Ressocialização

Um dos principais jornais da Europa, o britânico “The
Guardian”, publicou em uma de suas edições na última semana, o trabalho de tricot e croché, desenvolvido pelos
detentos da Penitenciária Ariosvaldo Campos Pires, de Juíz de Fora. As peças confeccionadas, estão tomando conta
do mercado da moda no exterior. Um trabalho que merece todo reconhecimento.

Gastronomia

Parabéns ao nosso hospital, pela presença na Festa do
Padroeira, com sua barraca AMIGOS DO HOSPITAL, na
Ilha Antônio Dutra. Tudo estava perfeito. Nota mil para
todos vocês, que lutam para o crescimento e desenvolvimento desta entidade.

Música
Está marcado para o dia 14 de setembro próximo, a segunda edição do Encontro de Corais Penitenciários do Sul
de Minas, que será realizado no Auditório do Colégio Imaculado Coração de Maria. Doze Unidades Prisionais da região sul do Estado, estarão participando do evento, mostrando o talento musical dos jovens privados de liberdade.

Falecimento

Parabéns ao restaurante Ki Beleza, que inaugurou na última semana, no andar superior, seu novo espaço, KI SUSHI
BAR, onde você encontra o que há de melhor na gastronomia oriental. Parabéns e sucessos a todos, pelo mais novo
empreendimento.

Faleceu no último dia 05,
em Santa Catarina, Frei José
Luiz Prim, que a mais de trinta anos, foi Diretor do famoso coral Canarinhos de Petrópolis. Paz a sua alma!!!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Como Combater a Caspa
Basta o inverno chegar para as caspas começarem a
aparecer em muitos homens
e mulheres, tudo porque o
frio agrava a situação de quem
já sofre com as caspas. Para
acabar com a coceira e a descamação existem algumas dicas infalíveis que resolvem
com esse incomodo.
A dermatite seborreica, nome científico da caspa, é um
processo inflamatório que
provoca a descamação do
couro cabeludo, vermelhidão e coceira. A camada superior da pele, como em todo o corpo, é formada por
células mortas, que gradualmente se descamam e são
substituídas. Quando ocorre a inflamação, esse ritmo
é acelerado.
Confira abaixo quais são os
vilões que provocam o aparecimento da caspa
• Estresse e desequilíbrio
hormonal: eles aumentam a
atividade das glândulas sebáceas, deixando o organismo mais vulnerável à inflamação e, consequentemente, à descamação.
• Hereditariedade: se seus
pais têm caspa, redobre os
cuidados. Pois nesse caso você terá grande chance de desenvolver o problema.
• Fungo:Malassezia é o fungo que provoca o aparecimento da caspa.
• Excesso de oleosidade: na
maioria das vezes aparece devido as disfunções nas glândulas sebáceas. É o que chamamos popularmente de sebo.
• O inverno: Durante essa
época com o aparecimento
das baixas temperaturas o
couro cabeludo fica menos
hidratado por falta de suor.
Isso costuma aumentar a descamação. Outro vilão é a má
higiene: o couro cabeludo
precisa estar sempre limpo.

Dicas para cuidar do couro cabeludo e combater a
caspa
- Evite situações extressantes. Procure relaxar diariamente, fazendo alguma
coisa divertida para evitar inflamações.
-Lave frequentemente o
cabelo. Isso remove a oleosidade excessiva. O excesso
de gordura favorece o desenvolvimento de fungos e o aparecimento da descamação.
Caso sinta necessidade lave
o cabelo diariamente.
- Durante a lavagem, massageie o couro cabeludo com
a ponta dos dedos. Evite usar
as unhas, que agridem a pele.
- Outra dica é lavar as madeixas com água morna ou
fria, porque a alta temperatura estimula o ressecamento da região.
- Use xampus anticaspa,faça
isso uma ou duas vezes por
semana. Existem xampus à
base de enxofre, ácido salicílico, piritionato de zinco,
cetoconazol, ciclopiroxolamina e sulfacetamida sódica. O uso de condicionador
é liberado. Mas evite que o
produto entre em contato
com o couro cabeludo, para
que a oleosidade na região
seja controlada.
- Faça uma dieta alimentar saudável. Reduza o consumo de gorduras e carboidratos refinados, que podem
agravar o mal.
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Programa Segundo Tempo do Governo
Federal Inicia suas atividades em Caxambu
Nesta segunda-feira (12/08),
o Programa Segundo Tempo
(PST) de Caxambu iniciou as
suas atividades práticas. Um
novo tempo para o esporte
da cidade está surgindo com
relação à visão de uma prática mais cooperativa, participativa e social por meio do
próprio esporte. Numa parceria conveniada entre a Prefeitura de Caxambu e o Ministério do Esporte, o PST Caxambu colocará em atividade mais de 330 crianças que
se cadastraram até a sexta-feira, (09/08), data em que
se encerraram as inscrições
para o Programa.
Inicialmente previsto para
acolher somente 200 crianças,
o PST de Caxambu abriu seus
braços e acolheu grande parte da demanda das inscrições
excedentes, abrindo turma extra para este início de atividades. No total, foram inscritos
30 alunos no Voleibol, 34 no
Basquete, 52 no Handebol, 67
na Ginástica e 91 no Futsal. A
única turma em que ainda há
vagas é o Tênis de Mesa, e
quem tiver entre 09 e 17 anos
e se interessar pode se inscrever na Secretaria Municipal de
Esportes, ou se informar pelos fones: (35) 3341- 5462 ou
8834- 0001.
As aulas do PST de Caxambu acontecerão, preferen-

cialmente, nos Ginásios Poliesportivos Jorge Curi e Júlio Garcia, mas outros espaços esportivos e de lazer da
cidade também serão aproveitados pelos “alunos-atletas” em suas atividades complementares. Os profissionais de Educação Física que
orientarão as atividades do
PST com as suas respectivas
funções são: Monitores – Thatiane Santos e Fábio Júnior,
Coordenadores de Núcleos
– Aline Ribeiro e Vinícius Hemetério, Técnico Administrativo – Horácio Netho, Coordenador Geral – Dennis Renato. Em caráter voluntário,
o professor Julinho também
ajudará a conduzir uma turma extra de futsal.

Oficialmente, o Programa
Segundo Tempo só estará em
plena atividade no mês de
setembro, quando os alunos
receberão os uniformes padronizados e todo o material desportivo fornecido pelo Ministério do Esporte. Neste mês de agosto, todos os
profissionais envolvidos com
as aulas práticas estarão trabalhando em caráter voluntário, beneficiando as crianças e jovens que tanto necessitam de atividades esportivas educacionais orientadas. Parabenizamos o Secretário de Esporte André
Brazolin por conquistar este
importante projeto do Governo Federal para a cidade
de Caxambu.

CHARGE DA SEMANA
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