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Megacycle 2013:
20 anos de sucesso!

Querido pelos fãs de motocicletas e tido como um dos eventos motociclísticos que mais reúne motos de vários estados brasileiros e
países da América do Sul, o Megacycle preparou mais uma edição, que, segundo os organizadores, será para ficar gravado na memória
de todos aqueles que visitarem o evento. Além disso, completa 20 anos de estrada. (pág 07)

Sucesso

Processos

Prefeito Zé Neto
é investigado
pelo Ministério
Público Estadual
O Jornal “O Tempo” de Belo Horizonte, publicou em sua edição de
número 5.994 - Ano 17, desta terça-feira (14/05), a seguinte manchete (principal): ”Prefeitos no Poder
a cinco meses já são réus”. (pág 11)

Hospital comemora Semana
da Enfermagem
“Consciência profissional e a Enfermagem no cuidado com a vida”.
Esta foi a temática central abordada durante a Semana da Enfermagem do Hospital São Lourenço, realizada de 12 a 20 de maio. (pág 04)

SL Trans também terá
que explicar porque
nega recursos
(pág 06)

Municípios mineiros
ganham página no Portal
da Transparência
(pág 04)

Grupo Vozes da
Cela, cinco anos
de música e
ressocialização

Completando cinco anos de fundação no dia 18 de maio, o Grupo
Vozes da Cela do Presídio de São
Lourenço já soma... (pág 06)
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EDITORIAL
Exatamente hoje, dia 16
de maio, um dos grandes marcos legais da transparência
pública completa um ano de
vigência. Estamos falando da
Lei nº 12.527, de 2011, conhecida como a Lei do Acesso a Informação Pública.
A lei regulamenta o acesso a dados dos governos, pela imprensa e pelos cidadãos,
e determina o fim do sigilo
eterno de documentos oficiais, trazendo de vez o tema da transparência para a
relação entre sociedade e poder público.
A legislação que hoje completa um ano em vigor veio
se somar a outros importantes marcos regulatórios da
cidadania, que vêm sendo
colocados em prática desde
a promulgação da Constituição Cidadão de 1988. Além
dela, o “arsenal” da cidadania já dispõe de outros instrumentos legais fundamentais, como a Lei da Improbidade Administrativa (1992),
a Lei da Responsabilidade Fiscal (2000), a Lei da Transparência Orçamentária (2009)
e a famosa Lei da Ficha Limpa (2010).
Juntas, essas leis fizeram
o Brasil ser reconhecido co-

mo um país que pouco a pouco está avançando neste luta. Não vamos nos esquecer
que semana passada mesmo
mais uma legislação importante avançou no Congresso. A comissão especial da
Câmara aprovou o projeto
de lei 6826, de 2010, a chamada “Lei Anticorrupção”,
que responsabiliza pessoas
jurídicas pela prática de atos
contra a administração pública. Mais um passinho à
frente que damos na direção
de uma plena cidadania. Isso sem falar na grande luta
para 2013. que são as discussões em torno de uma lei
de iniciativa popular pela reforma política, com especial
atenção para o financiamento de campanhas eleitorais.
Pois bem, para comemorar o ano de vida da Lei do
Acesso a Informação, vários
eventos estão marcados. Hoje mesmo, quinta-feira, a Rede pela Transparência e Participação Social vai realizar
em São Paulo a Mesa de Diálogo “Um ano da Lei de Acesso à Informação: balanço dos
avanços e desafios”. Será ali
no auditório da Associação
dos Procuradores do Estado
de São Paulo, a APESP, a par-

MARIANA DUTRA
Coluna da Mari

A um ausente
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Lei do Acesso a Informação
Pública completa um ano
de vigência
tir das 19 horas. Para quem
ainda não conhece, a Rede
é uma articulação de diversas organizações da sociedade civil dedicadas ao controle social dos governos e à
promoção da transparência
pública. Fazem parte dela,
entidades como a Amarribo
Brasil, o MCCE, o Instituto
Ethos, a Artigo 19, o Movimento Voto Consciente e o
Nossa São Paulo, dentre várias outras.
E, no dia 22, quarta-feira
que vem, a Abraji, o Conectas Direitos Humanos, a Artigo19 e a Transparência Brasil vão realizar também em
São Paulo o seminário “Um
ano de transparência: usos
e desusos da Lei de Acesso”.
Será no campus da ESPM (r.
Dr. Álvaro Alvim, 123 - metrô Vila Mariana) a partir das
9 da manhã.
Para quem está no Rio de
Janeiro, a dica é o painel que
o MCCE-Rio e o CREA-RJ vão
realizar hoje a partir das
18:30h, sobre reforma política e alternativas para sistema de voto, no próprio auditório do CREA-RJ.
Como dissemos, a grande
lei de iniciativa popular pela reforma política - iniciati-

A senha

Falando ao
Coração
sigannam@yahoo.com.br

va do MCCE e da Plataforma
dos movimentos Sociais pela Reforma Política - é que
vai fazer acontecer de verdade todo esse marco regulatório da transparência do
poder público
Quem puder participar, vai
ajudar a dar mais corpo a essas iniciativas pela transparência no poder público brasileiro. Mais detalhes sobre
esses e outros eventos da cidadania, vocês encontram
nos endereços eletrônicos da
Artigo 19 (artigo19.org), da
Rede pela Transparência e
Participação Social (retps.org.
br), do MCCE (mcce.org.br),
da Amarribo (amarribo.org.
br) e da Plataforma pela Reforma Política (reformapolitica.org.br). E, claro, também
aqui no www.avozdocidadao.
com.br. Acessem sempre!

No mundo de hoje, pra tudo o que vamos
fazer, precisamos de uma senha.
A senha nos representa, nos identifica, é
como se fosse a nossa marca, a nossa identidade.
A senha é pessoal, intransferível, assim como nossa missão neste mundo.
Cada um de nós tem tarefas que são apenas nossas e que ninguém poderá cumprir em
nosso lugar.
Imaginemos o que seria se pudéssemos usar
livremente a nossa senha para termos acesso a informações que dizem respeito a outras
pessoas ou vice versa. O que seria do mundo
se cada um, com sua senha, por exemplo, pudesse visualizar as contas do outro?
Pois bem: a vida tem disso. O que eu tenho
que fazer para mudar a minha vida, as situações que me dizem respeito e o ambiente em
que vivo, é como um banco de dados que só
pode ser modificado com a minha senha, ninguém tem o poder de fazer por mim.
Portanto, reflitamos: para que eu estou aqui?
Qual o sentido da minha passagem por este
mundo? Que marcas quero deixar? O que quero produzir? O que quero semear? E comece
fazendo agora. A senha é sua. Tome posse dela e seja feliz!

VERA GANNAM

MONS. JONAS ABIB

Maria Nossa Mãe

Maria em Pentecostes

A última passagem biográfica relativa à Maria
é a de Atos 1,14, onde
ela aparece orante com
os Apóstolos, discípulos
e irmãos do Senhor, no
Cenáculo de Jerusalém
à espera do Paráclito
prometido por Jesus:
“Todos permaneciam
Antecipaste a hora.
unânimes, na oração,
Teu ponteiro enlouqueceu, enlouquecendo nossas horas. com algumas mulheres,
Que poderias ter feito de mais grave
entre elas, Maria, mãe
do que o ato sem continuação, o ato em si,
de Jesus, e seus irmãos”.
o ato que não ousamos nem sabemos ousar
A presença de Maria
porque depois dele não há nada?
no Cenáculo de Pentecostes, foi uma presenTenho razão para sentir saudade de ti,
ça orante preparando a
de nossa convivência em falas camaradas,
Comunidade para acosimples apertar de mãos, nem isso, voz
lher o maior dom do Resmodulando sílabas conhecidas e banais
suscitado, a saber, o Dom
que eram sempre certeza e segurança.
do Espírito. Rogando pelos Apóstolos, com preSim, tenho saudades.
ces eficacíssimas, Maria
Sim, acuso-te porque fizeste
apressa o perfeito ado não previsto nas leis da amizade e da natureza
vento do Paráclito. Na
nem nos deixaste sequer o direito de indagar
Anunciação, Maria já tiporque o fizeste, porque te foste
nha recebido o Espírito
Carlos Drummond de Andrade Santo (Lc 1,35), que a
Tenho razão de sentir saudade,
tenho razão de te acusar.
Houve um pacto implícito que rompeste
e sem te despedires foste embora.
Detonaste o pacto.
Detonaste a vida geral, a comum aquiescência
de viver e explorar os rumos de obscuridade
sem prazo sem consulta sem provocação
até o limite das folhas caídas na hora de cair.

SIMONE GANNAM

havia coberto com sua
sombra. Em Pentecostes, esse mesmo Espírito descendo sobre Ela
e a Comunidade, veio
confirmá-la na sua missão de Mãe da Igreja,
enriquecendo-a com uma
nova plenitude de amor
e de graça.
Pentecostes foi o último momento que Maria apareceu em público, mas também foi o
início da Igreja Evangelizadora, que parte para o mundo. Como a Igreja parte do Cenáculo
cheia do Espírito Santo,
levando em si a presença da Mãe, também nós
possamos assumir nossa missão de evangelizadores fazendo nossa
caminhada de mãos dadas com Maria!
Fonte: MARIA, APRESENTADA AOS JOVENS.
Ir. Aleixo Maria Autran

Reflexão

A sacralidade da vida
e da sexualidade
Deus não quis gerar
filhos sozinho e, também não era possível
que a criatura humana,
sozinha, os criasse. Deus
quis fazer uma sociedade entre Ele e a criatura humana, para povoar de filhos esta terra
e o céu! Justamente por
isso o inimigo nos leva
para caminhos errados
da prostituição, do adultério, de namoros avançados, da masturbação,
porque sabe da sacralidade da vida e da sexualidade humana.
Todos nós acabamos
sendo carentes de amor,
de afeto, pois, muitas
vezes, não recebemos
amor suficiente ou não
fomos valorizados por
pessoas importantes

para nós, na nossa casa, na escola, entre
amigos... E muitos de
nós, ao começarmos a
despertar para a vida
afetiva, o que nos foi
oferecido foi sexo e não
amor. Por essa razão,
o estrago é grande.
Somente em Jesus vamos restaurar nossa
auto-estima e receber
as curas físicas, emocionais e espirituais de
que necessitamos. Somente n’Ele encontramos a paz e o amor de
que precisamos para
ser felizes e equilibrados. Cristo, pessoalmente, vem até nós,
para nos curar e libertar. Passar horas com
Ele, diante do sacrário,
é o melhor remédio.
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ENTREVISTA Hugo Fróes e Paulo Cesar

Dois Jovens fundadores do Rugby em São Lourenço. Eles
fazem um trabalho social com crianças carentes da cidade.
Um exemplo a ser seguido

O que é Rugby?
O Rugby é um esporte coletivo criado na Inglaterra em
1823. O esporte surgiu de
uma jogada irregular do futebol, na qual um jogador de
um colégio da cidade inglesa de Rugby, de nome Willian
Webb Ellis, teria pegado a
bola do jogo com as mãos,
e seguido com ela até a linha de fundo adversária.

infantis e contribuindo na inclusão social.

É um esporte violento?
Não, o Rugby é extremamente competitivo, requer
vontade, flexibilidade e boa
disposição. Você deve imaginar que todos os jogadores de Rugby têm dois metros de altura e mais de 100
quilos. Porém isso não é verdade. No Rugby há espaço
para todos. O tipo físico do
jogador de Rugby não é definido, cada tipo físico é bem
aproveitado dentro do time
na posição onde melhor possa se desempenhar.

Qual é o papel do Rugby na sociedade?
Estamos preparando projetos sociais voltados para a
população carente, oferecendo a prática e a inclusão das
crianças em um esporte que
preza importantes virtudes
como Integridade, Paixão pelo esporte, solidariedade, disciplina e respeito para com
a sociedade.

Qual é a situação do
Rugby no Mundo e no Brasil?
O Rugby é o esporte que
mais cresce no mundo e o
segundo no Brasil, atrás do
MMA. É o esporte vem crescendo tanto que é o segundo mais praticado no planeta. Em relação a campeonatos, é o terceiro mais assistido, atrás das Olimpíadas e
da Copa do Mundo de Futebol. Já temos inúmeros clubes realizando a pratica do
esporte, promovendo aulas

O Rugby vem crescendo na região?
Sim, temos time de Rugby
em Alfenas, Juiz de Fora, Itajubá, Pouso Alegre, Lavras,
São João Del Rei, Campo Belo, Ouro Preto e em Varginha, que temos até dois times femininos no esporte.

Quais são os objetivos do esporte em São Lourenço?
Atrairmos jovens para a
prática do esporte e na atuação da solidariedade para
a melhoria da população necessitada. Não temos como
objetivo apenas a capacitação de jogadores no esporte, mas a disciplina, a disposição e a contribuição para
ajudar a comunidade.
Quais são os projetos que vocês querem concretizar?
Temos muitos projetos, porém estamos destacando qua-

tro. Uma Gincana envolvendo escolas públicas para a arrecadação de alimentos não
perecíveis, uma Campanha
do Agasalho para famílias necessitadas, um projeto de natal, para juntarmos brinquedos e nós mesmos distribuirmos para crianças carentes
e um projeto “plante sua árvore” envolvendo também
crianças na prática de cuidados com o meio ambientem.
Quais são os objetivos da equipe adulta?
Nosso principal objetivo é
ajudarmos nossa comunidade, mas também temos grandes objetivos como levar o
nome de nossa cidade e representarmos com garra educação e disciplina.
Como vocês estão se
organizando em relação a

equipamentos.
Não temos tantos equipamentos, por isso pedimos
ajuda à patrocinadores para podermos ter a estrutura
própria para um bom treinamento e assim sendo, qualificarmos nossos jogadores
e conquistarmos os campeonatos.
Querem deixar agradecimentos?
Gostaríamos de agradecer
ao espaço, pois está sendo
um ótimo meio para comunicarmos a população quem
realmente somos agradecermos a Rádio alternativa que
também nos disponibilizou
um espaço, ao Plácido Paulo da Diretoria de Esportes
de São Lourenço que foi um
dos nossos melhores apoios
e aos responsáveis pelo campo do Miramar.

Duas palestras movimentam os alunos do
1º período dos cursos de Administração e
de Pedagogia na Faculdade Victor Hugo

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

EXPEDIENTE

Com o objetivo de preparar cada vez mais seus
acadêmicos para o mercado de trabalho, a Faculdade Victor Hugo trouxe
mais uma vez para os alunos dos primeiros períodos de seus cursos duas
palestras práticas que tem
por objetivo aproximar os
alunos com o banco de
empregos que a Faculdade possui.
A palestra “Currículo:
Abrindo as Portas para o
Mercado de trabalho”, proferida por Odilon Cardoso, Economista, Analista
de Gestão, Professor e com
larga experiência no assunto, teve por objetivo
proporcionar aos participantes subsídios para a
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Pe. Alex José Adão
Paróquia
em Ação
alexajoseadao@hotmail.com

Quem ama sempre
quer ver de novo
Como é bom despedir
de alguém sabendo que
quem a gente gosta deseja nos ver de novo! Assim
deveria ser toda despedida entre familiares, amigos, casais etc. Querer ver
alguém de novo é sinal de
amor; expressar esse desejo é delicadeza que faz
diferença. No final da bênção irlandesa, aquele que
abençoa diz: “até que de
novo eu te veja, Deus te
guarde na palma de sua
mão”. Um dos sentidos
dessa parte da bênção é
demonstrar que o encontro foi tão bom que deveria ser repetido; que a
companhia do outro é almejada; que você é tão
importante para aquela
pessoa que ela quer lhe
ver de novo.
Uma bela mensagem que
dizem ser de Shakespeare alerta que: “sempre devemos deixar as pessoas
que amamos com palavras
amorosas, pois pode ser
a última vez que as vejamos.” Seria bem melhor
para você e para as pessoas que lhe rodeiam muitas vezes dizer e ouvir palavras amorosas. Não somente palavras, mas tam-

bém gestos amorosos. Um
momento bom para o uso
de palavras e gestos amorosos é quando você se
despedir de alguém, não
só porque vocês podem
não se encontrar de novo,
mas para que você seja na
vida daquela pessoaum(a)
promotor(a) de alegria, um
estímulo para o aumento
da auto-estima.
Quantas oportunidades
de deixar uma pessoa mais
alegrevocê pode ter perdido! Um elogio, um bom
desejo, um gesto de carinho, pode levar uma pessoa que esteja prestes a
realizar algo ruim, deixar
de fazer algo errado. Algumas palavras de incentivo às crianças e aos jovens podem ser determinantes na escolha da profissão ou no seguimento
de uma vocação. Comemorar com o outro cada
acerto, todo pequeno avanço, uma mínima vitória,
nunca será em vão, pois
dizia Fernando Pessoa: “Tudo vale a pena, quando a
alma não é pequena”. Esqueça os erros, as dificuldades, os atrasos e problemas passados, mas não
se esqueça dos elogios!

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

Palestra

VENDO MONZA 92 SLE. VIDRO EÉTRICO, TRAVA E ALARME
GERAL. DOCUMENTO EM DIA. TRATAR PELO TEL: 8854-3190
VENDE-SE 01 CARRO CORSA WAGON PRATA ANO 2000.
TRATAR PELO TELEFONE: 35-8816-2486

elaboração e utilização do
currículo como ferramenta de apresentação para
um processo de seleção,
visando atuação no mercado de trabalho.

Na semana seguinte foi
a vez dos discentes assistirem a palestra sobre “Entrevista de Emprego”, com
a Prof.ª Angélica Rennó
(Itajubá) .

Na oportunidade os alunos debateram diversos
temas, tais como: marketing pessoal, como se comportar em uma entrevista de emprego, etc...

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Jornalista Responsável: Karla Maria de Almeida Barbedo, 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.

Circulação: São Lourenço e Região Sul de Minas: Lambari, Jesuânia, Olimpio Noronha, Carmo de Minas, Dom
Viçoso, Cristina, Soledade de Minas, Conceição do Rio Verde, Caxambu, Cambuquira, Baependi, Pouso Alto,
Itamonte, Itanhandu, Passa Quatro.
Redação e Administração: Rua Alzira Candal, 100 - São Lourenço/MG - CEP 37470-000
Telefax: (35) 3332-8484 - E-mail: sljornal@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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Hospital comemora Semana da Enfermagem
“Consciência profissional
e a Enfermagem no cuidado com a vida”. Esta foi a temática central abordada durante a Semana da Enfermagem do Hospital São Lourenço, realizada de 12 a 20 de
maio. Além do tema, também os dias de início e término da Semana têm abrangência nacional, com uma
explicação importante: 12
de maio foi a data de nascimento de Florence Nightingale (pioneira da Enfermagem no mundo) e 20 de maio,
de falecimento da enfermeira Ana Néri (pioneira da Enfermagem no Brasil).
A Semana movimentou bastante o Hospital, mesmo porque a Enfermagem é o setor
que conta com o maior número de funcionários da instituição. Além da palestra
“Administração segura de medicamentos” (dias 15 e 16),
ministrada por Maria Rita
Ferraz de Azevedo Vieira (enfermeira do Hospital muito
dedicada ao assunto), houve - no corredor de entrada
dos funcionários - as expo-

Comemoração

sições “Profissionais de sucesso na Enfermagem” (13
e 14), “Tenda da curiosidade: administração de medicamentos” (15 e 16) e “Valorização profissional” (17 e
18) e, também, uma enquete (13 e 14) sobre quais profissionais de Enfermagem se
destacam, no Hospital, por

praticarem os princípios de
empatia, cortesia, comunicação, trabalho em equipe
e iniciativa.
Concluindo a Semana (17),
houve o animado jogo “Quem
sabe, ganha!”, focando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. “Todas
as atividades e dinâmicas bus-

caram oferecer, aos funcionários da Enfermagem, conhecimento e reflexões sobre a própria prática profissional e, também, valorizar
a importante função que exercem em prol dos pacientes”,
destacou a coordenadora geral de Enfermagem, Thelma
Junqueira.

Municípios mineiros ganham página
no Portal da Transparência do Estado

Com o programa “Minas Aberta”, Governo de Minas vai ajudar prefeituras a se adequarem à Lei da Transparência
Todos os municípios mineiros
vão poder compartilhar o sistema do Governo de Minas que
oferece informações aos cidadãos, adequadas à Lei da Transparência e à Lei de Acesso à Informação, que entrou em vigor
há exatamente um ano, em 16
de maio de 2012. O Portal da
Transparência do Estado – que
pode ser acessado pelo link www.
transparencia.mg.gov.br – vai
abrigar páginas das cidades que
aderirem ao Programa de Apoio
à Transparência dos Municípios
Mineiros, parte do Programa Minas Aberta, que visa auxiliar as
prefeituras a se adequarem à lei.
O decreto que institui o programa foi assinado pelo governador em exercício, Alberto Pinto Coelho e publicado na edição
desta quinta-feira (16/05) do Minas Gerais, Diário oficial dos Poderes do Estado. “Os municípios
que aderirem ao Programa Minas Aberta terão uma página no
Portal da Transparência do Governo do Estado, com subdomínio específico na internet. Com
isso, o Governo de Minas auxilia as prefeituras a se adequarem às normas legais, sem ônus
para os cofres municipais”, afir-

ma Alberto Pinto Coelho.
O sistema poderá atender a
100% das prefeituras, com prioridade para os municípios com
até 50 mil habitantes. As prefeituras interessadas em aderir
ao Minas Aberta deverão encaminhar manifestação de interesse para a Controladoria via
fale conosco do Portal da Transparência do Estado (www.transparencia.mg.gov.br) e assinar
um termo de compromisso com
o Governo de Minas.
As normas que tratam da transparência estão previstas na Lei
ComplementarFederalnº131/2009,
a chamada Lei da Transparência
e na Lei Federal nº 12.527/2011,
conhecida como Lei de Acesso à
Informação. Em Minas, já existe
Portal de Transparência desde
2008 e a Lei de Acesso foi regulamentada há quase um ano por
meio do Decreto 45.969, publicado no dia 24 de maio de 2012.
O Programa de Apoio à Transparência dos Municípios Mineiros - Minas Aberta - será coordenado pela Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais
(CGE) e implementado em parceria com as secretarias de Estado de Planejamento e Gestão

Divulgação Chamada Púbica Edital nº 02/2013. A Caixa Escolar Prof. Antônio Magalhães Alves, com sede na Cidade de
São Lourenço, torna público para conhecimento dos interessados, em conformidade com o regulamento Próprio de Licitação Lei 11947/2009 e Resolução CD/FNDE no 038/2009 e
025/2012, a presente Chamada Pública, do tipo menor preço por item, objetivando a aquisição de Gêneros Alimentícios
da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar. O edital encontra-se afixado no mural da Escola e Unidade da EMATER
de Cristina, Baependi, Carmo de Minas, Soledade e Itamonte. Os envelopes deverão ser entregues na EE Prof. Antônio
Magalhães Alves, Rua JC Soares, nº 753, Bairro Vila Nova, das
12h00min até às 17h00min do dia 27 de Maio de 2013. A
abertura dos envelopes será no dia 27 de Maio às 17h15min.

(Seplag), de Governo (Segov), de
Casa Civil e de Relações Institucionais (Seccri) e de Fazenda (SEF).
Solução tecnológica
Além de fornecer uma solução tecnológica para os municípios, o programa terá o objetivo de apoiar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de procedimentos de controle interno e transparência na gestão
pública dos municípios, bem como de estratégias de combate
à corrupção e fomentar o controle social mediante o incremento da transparência da gestão pública, entre outros.
Cada página municipal no Portal terá um endereço próprio
(www.transparencia.mg.gov.br/
municipio), com cabeçalho contendo informações específicas
do município e com ferramenta
para atualização das informações
orçamentárias e financeiras da
despesa e da receita municipais.
“As informações relativas às
transferências estaduais de receitas constitucionais poderão
ser atualizadas automaticamente na mesma periodicidade e nível de detalhamento publicado
pelo Governo de Minas”, destacou Alberto Pinto Coelho. No Portal da Transparência do Governo de Minas, as informações ficam disponíveis sempre no dia
posterior ao fechamento dos dados, a exemplo da execução orçamentária e financeira. Os municípios que aderirem ao programa também terão acesso a um
aplicativo eletrônico de fale conosco para receber e atender aos
pedidos dos cidadãos de acesso
à informação, conforme previsto na Lei Federal nº 12.527/2011.
O Estado prestará assistência
para a implantação e manutenção do Portal da Transparência

Municipal e capacitará os servidores públicos do município
para que saibam utilizar as ferramentas tecnológicas. A assistência e a capacitação serão promovidas pela CGE.
Responsabilidade municipal
O município que aderir ao Programa Minas Aberta ficará responsável por utilizar as funcionalidades disponíveis no Portal
da Transparência Municipal. As
prefeituras deverão também garantir a participação dos servidores públicos municipais na capacitação e nos treinamentos
que serão promovidos pelo Executivo estadual. Cada prefeitura ficará responsável também
por atender os pedidos de acesso a informações recebidos por
meio do Portal da Transparência Municipal, dentro dos prazos previstos na lei federal e por
regulamentar a Lei de Acesso à
Informação no seu município.
Estado transparente
No Portal da Transparência
do Governo de Minas (www.
transparencia.mg.gov.br), gerenciado pela CGE, o cidadão
encontra informações orçamentárias e financeiras do estado,
bem como sobre a Lei de Acesso à Informação. Por meio do
sistema de Acesso à Informação, qualquer interessado pode solicitar informações aos órgãos e entidades do Poder Executivo estadual. O cidadão preenche um formulário e, ao cadastrar o pedido, recebe um número de protocolo, que permite o acompanhamento do pedido pelo próprio Portal.
Até agora, o Estado recebeu e
respondeu 2.545 solicitações de
informaçõessobreassuntosvariados, entre eles pessoal, folha de
pagamento e concursos públicos.

DRA. FLÁVIA LARANJEIRA CARDOSO
Especialista em Periodontia
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Dor de Cabeça e Sinusite
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DRª LUCIANA B. VIEIRA
Hanseníase tem cura

O que é sinusite?
A Sinusite é uma inflamação ou infecção dos seios da
face. Os seios da face são cavidades na região do nariz e
do cranio, ao lado do nariz
no maxilar (nas maças do rosto), e na região frontal, na
testa e por trás dos olhos.
Os seios da face formam com
suas cavidades ressonância
à voz, aquecem o ar inspirado e diminuem o peso do crânio. São revestidos por uma
mucosa semelhante à do nariz, rica em glândulas produtoras de muco e coberta por
cílios com movimentos que
conduzem qualquer material
estranho para perto do nariz paraque seja eliminado.
O fluxo da secreção mucosa
dos seios da face é permanente e imperceptível. Alterações anatômicas, que impedem a drenagem da secreção,
e processos infecciosos ou alérgicos, que provocam inflamação das mucosas e facilitam a
instalação de germes oportunistas, são fatores que predispõem à sinusite.
Sintomas
As sinusites podem ser divididas em agudas e crônicas. Na sinusite aguda, costuma ocorrer dor de cabeça
na área do seio da face mais
comprometido (seio frontal,
maxilar, etmoidal e esfenoidal). A dor pode ser forte,
em pontada, pulsátil ou sensação de pressão ou peso na
cabeça. Na grande maioria
dos casos, surge obstrução
nasal com presença de secreção amarela ou esverdeada, sanguinolenta, que dificulta a respiração. Febre,

cansaço, coriza, tosse, dores
musculares e perda de apetite costumam estar presentes. Na sinusite crônica, os
sintomas são os mesmos, porém variam muito de intensidade. A dor nos seios da
face e a febre podem estar
ausentes. A tosse costuma
ser o sintoma preponderante. É geralmente noturna e
aumenta de intensidade quando a pessoa se deita porque
a secreção escorre pela parte posterior das fossas nasais e irrita as vias aéreas disparando o mecanismo de tosse. Acessos de tosse são particularmente freqüentes pela manhã, ao levantar, e diminuem de intensidade, chegando mesmo a desaparecer, no decorrer do dia.
MINHA DOR DE CABEÇA
PODE SER DA SINUSITE?
A dor de cabeça da sinusite é uma cefaleia aguda quando ocorre sinusite aguda, que
se localiza na região do seio
acometido, se a sinusite for
do seio maxilar, a dor de cabeça vai aparecer na maça
do rosto, abaixo dos olhos,
de uma lado ou de outro, ou
dos dois lados. Se for uma
sinusite do seio frontal, a dor
de cabeça será na testa, também unilateral ou dos dois
lados. As sinusites do seio etmoidal e esfenoidal podem
ter irradiação da dor de cabeça para toda a cabeça, para região frontal, posterior
ou lateral do cranio. Junto
com a dor de cabeça aparece geralmente sintomas nasais, como entopimento nasal, secreção nasal, coriza clara ou amarelada. Na enxaqueca pode aparecer os cha-

mados fenomenos autonomicos, em geral no mesmo
lado da dor, mas a crise é autolimitada, dura até 72
horas,quando os sinais nasais devem desaparecer, caso contrário, deve se descartar o diagnóstico de sinusite. A sinusite cronica na maioria das vezes não é causa para cefaleia, para dor de cabeça forte. Rinite alérgica,
com entopimento nasal, dificuldade respiratória, espirros e coceira no nariz podem
estar relacionado e desencadear a sinusite.
CAUSAS DA SINUSITE
As causas da sinusite podem ser diversas, a sinusite
aguda pode ser bacteriana,viral
ou menoscomumente relacionada a outras causas como fungos

A hanseníase é uma doença crônica, infecto-contagiosa, causada por uma bactéria
denominada Mycobacterium
leprae. A doença afeta a pele
e os nervos. Quase todo o corpo pode ser acometido, mas
as regiões mais afetadas são as
extremidades (braços, mãos,
coxas, pernas, pés) e a face.
Quando não tratada, a doença
pode causar deformidades que
incapacitam o indivíduo para o
trabalho e socialmente.
A hanseníase aflige a humanidade desde a antiguidade.
No passado era comum em todos os continentes, e deixou
uma imagem assustadora de
mutilação, fazendo com que
os portadores da hanseníase
sofressem rejeição e segregação por parte da sociedade.
No momento atual, depois
da introdução do tratamento
poliquimioterápico, da Organização Mundial de Saúde (PQT-OMS), podemos afirmar que
a hanseníase tem cura.
O diagnóstico precoce, o tratamento regular e o acompanhamento da equipe médica
poderão impedir o aparecimento das deformidades incapacitantes, modificando a
imagem da doença no Brasil
e no mundo.

TRATAMENTO DA SINUSITE

Como se pega a hanseníase?
A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, transmitida diretamente da pessoa
não tratada para a outra através das vias respiratórias. A
doença ocorre em pessoas de
ambos os sexos, de qualquer
idade, cor ou classe social.
Entretanto, a maioria das
pessoas, mesmo entrando
em contato com o micróbio,
não adoece porque tem uma
resistência natural. Nem todos aqueles que adoecem são
capazes de transmitir a doença. Aqueles que transmitem a doença são chamados
de multibacilares. Após o início do tratamento o paciente multibacilar deixa de transmitir a doença.

O tratamento da sinusite
é feito com antibióticos quando identificado algum agente bacteriano como pneumococos, hemophilus. Corticóides são geralmente associados para o tratamento das
sinusites tanto bacterianas
quanto virais.

Quando suspeitar de hanseníase?
Um caso é suspeito de hanseníase quando uma pessoa
apresenta um ou mais dos seguintes sinais:
Uma ou mais manchas esbranquiçadas ou róseas, ou
mesmo avermelhadas e aco-

DIAGNÓSTICO DA SINUSITE
O diagnóstico da sinusite
é feito através da suspeita
clínica com a dor de cabeça,
a cefaleia e os sintomas nasais e sistemicos como afebre, mal-estar geral, dor no
corpo, fadiga. A tomografia
computadorizada é o exame
ideal para se definir a localização e extensão da sinusite

breadas, que tenham alteração na sensibilidade (dormência).
Qualquer área do corpo com
alteração da sensibilidade, principalmente mãos e pés. Em alguns casos pode haver também diminuição da força muscular.
Como verificar se a mancha
é dormente?
Um teste simples pode ser
feito para a verificação da alteração na sensibilidade. Pode ser feito com um alfinete,
e com a pessoa que está sendo examinada de olhos fechados ou sem olhar para a região do teste.
A pele deve ser tocada suavemente na área suspeita de
dormência e na pele sadia
(Atenção: tocar suavemente!
Cuidado para não espetar ou
furar a pele!). Quando a pessoa sente de forma diferente
o toque da ponta do alfinete
ou não sente na área da mancha, pode se tratar de um caso de hanseníase.
Outra forma é alternar toques com a ponta ou a cabeça do alfinete e pedir para quem
está sendo examinado dizer,
sem olhar, se foi um toque com
a ponta ou a cabeça. Se houver dormência ou diminuição
da sensibilidade a pessoa terá dificuldade em diferenciar
os dois toques.
Nestes casos, a pessoa deve procurar um posto de saúde na região onde mora para
um exame mais completo.
O tratamento é gratuito
O tratamento da hanseníase é fornecido gratuitamente
pelo governo a todos os doentes. Recebe o nome de poliquimioterapia (PQT), porque
é composto por 2 ou 3 medicamentos, de acordo com a
forma clínica da doença.
Nas formas paucibacilares
(poucos bacilos), que acometem pessoas mais resistentes
à doença, são utilizados 2 medicamentos durante seis meses. Os multibacilares (muitos
bacilos), que têm menos resistência à hanseníase fazem
o tratamento com 3 medicamentos, por 12 ou 24 meses.
O tratamento é seguro e
apresenta ótimos resultados,
principalmente quando é realizado sob supervisão médica regularmente.
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SL Trans também terá que explicar
porque nega recursos de motoristas
O radialista Cristiano Siqueira (keridão) esteve na
tarde desta quinta-feira (09/05)
no gabinete do Deputado Estadual Fábio Cherem (PSD).
O radialista Keridão foi acompanhado do líder regional e
assessor parlamentar do deputado aqui no Sul de Minas, Sr. Zé Custódio.
Na ocasião, o radialista foi
pedir a autorização do Deputado Cherem para que o projeto recém-apresentado por
ele na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, que tornará obrigatório que o DETRAN tenha que explicar porque nega recursos de motoristas multados, também possa tramitar na Câmara Municipal de São Lourenço, já que
temos na cidade um órgão de
trânsito independente (SL
Trans) que também tem o poder de multar. A idéia do radialista Keridão é que a população de São Lourenço também possa ser beneficiada
com este importante instrumento de transparência nos
recursos das multas aplicadas também pelo SL Trans.
O que tem ocorrido é que
a notificação de decisão e resultado de recurso contra a
penalidade por infração à le-

Multas

gislação de trânsito, é encaminhada ao motorista apenas com a indicação de deferimento ou não do recurso. Os fundamentos da decisão não são encaminhados,
impedindo que o condutor
saiba imediatamente, por
exemplo, porque teve sua defesa ou recurso negados, o
que também ocorre com as
multas aplicadas pelo SL Trans
de São Lourenço.
No entanto, para que haja justiça e o motorista tenha pleno direito de defesa,
o Deputado Fábio Cherem
acredita que a pessoa multada tem todo o direito de

saber por que levou a multa. Esse procedimento atual
ofende, na visão de Fábio Cherem, os princípios constitucionais do devido processo legal
e do contraditório e o Keridão
também entende isso.
Uma reunião extraordinária, de última hora, não permitiu que o Keridão falasse diretamente com o deputado,
mas, de pronto, sua esposa,
a simpática Juliana Cherem,
foi até o gabinete a pedido de
seu esposo para representá-lo e o fez com muita competência. Muito atenciosa, Juliana Cherem disse que o deputado se sente honrado com o

pedido e que sua assessoria,
a partir daquele momento, já
iria cuidar em adequar o projeto para a esfera municipal e
assim sendo, que seja encaminhado imediatamente para São Lourenço.
O vereador Paulo Gilson/
Chopinho (PSC), já se prontificou ao Keridão a apresentar
o projeto na Câmara Municipal de São Lourenço. Juliana
Cherem disse que a assessoria jurídica do deputado encaminhará o projeto prontinho para dar entrada na câmara de vereadores da cidade. É claro que todo este benefício aos motoristas só valerá em São Lourenço, depois
de passar pelo crivo da maioria dos vereadores da cidade.
Durante o encontro, o radialista keridão fez alguns pedidos de benfeitorias para o
município de São Lourenço.
O radialista Keridão solicitou
também, a doação de máquinas e aparelhos como roçadeiras e equipamentos para que ajude na limpeza de
lotes, ruas e praças abandonadas com mato em excesso pela nossa “urbe”. Juliana Cherem disse que o deputado terá o maior prazer
em ajudar nesta doação.

BETO BACHA

Giro Esportivo

Homenagem aos
Botafoguenses de São
Lourenço e região por
mais um caneco conquistado, o Campeonato Carioca 2013,
de forma invicta. Este é o 20º título Carioca do Fogão que
contou com o técnico Osvaldo de Oliveira, o goleiro da seleção Jeferson, uma zaga consistente com Bolívar e o garoto Dória e Sedoorf comandando a meiúca com personalidade e habilidade. Se por culpa do “ginkobiloba” esquecer
de algum torcedor, me perdoe: Cleber, Marron, Dr. Otavio,
Zé Benedito da Câmara, Lulu Massagista, Zino, Nelsinho
Colosso, Clésio, Rodrigo Tuim, Daniel, Lucinho Dentista, Juliano, Jorge Contador, Paulinho Botafogo, Marcelo Loteria,
Chico pai Dodô, Mario Sacramento e Fabiano, nossos parabéns e já deu para encher duas kombis.
A equipe de Futsal de São
Lourenço após classificação na 1ª fase da Copa Alterosa enfrentou na última
5ª feira na Quadra Pedro
Melo a equipe de Itamonte, válido pelo grupo Q da
competição, que conta ainda com Paraguaçu no mesmo grupo. Comandada pelo técnico Renatinho Mota vencemos na raça por 3 a 2, os gols
marcados por Paulinho, Gugu e Dunguinha. Próximo confronto dia 22, será na cidade de Paraguaçu contra os donos da casa. Lembrando que nesta 2ª fase são 8 chaves
com 3 equipes e classificando apenas a 1ª de cada grupo.

Grupo Vozes da Cela, cinco anos
de música e ressocialização
Completando cinco anos
de fundação no dia 18 de
maio, o Grupo Vozes da Cela do Presídio de São Lourenço já soma em seu currículo mais de 400 apresentações.
Os ensaios com o grupo
são realizados na escola que
funciona dentro da unidade
prisional. O ex-detento e violonista Gilson Ambrozino de
Jesus, é o responsável pelo
acompanhamento, técnica
vocal e arranjos. O Agente
Penitenciário, Leandro de
Souza Andrade, é o baterista do grupo.
Doze detentos fazem parte do grupo, que é coordenado pela regência do servidor José Henrique Martins, que também responde pela Coordenação de Musicalização da Superintendência de Atendimento ao

Preso, SAPE.
O Grupo Vozes da Cela já
se apresentou duas vezes para o Governador Antonio Anastasia e para o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr.
Gilmar Mendes, na Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Teve por quatro anos
consecutivos participação especial no Festival Internacional de Corais de Belo Horizonte e anualmente no Festival Nacional de Corais “Canta Brasil”, realizado na cidade de Caxambu. Apresentou-se nos Teatros: Municipal de
Ouro Preto e Sabará.
Participou da abertura da
Reunião Nacional do Colégio
Nacional dos Secretários de
Segurança Pública e da Conferência Nacional de Segurança Pública, etapa MG, ambos realizados em Belo Horizonte, além de várias apre-

CAVUQUEI NO BAÚ
Quando pensamos em um time forte do ECSL, uma equipe que nos deu alegria em encher o estádio Jaime Sotto
Mayor, campeã do Vale do Paraíba, com figurinhas pra lá
de carimbadas que até hoje batem um bolão, com o Celestino Garcia como homem forte, lembramos desta equipe
do ano de 1980: goleiro Bizico, Tião Bunda, Lourenço do
Barreiro, Zezé, Panelinha, Valtinho, Zé Benedito Pintinho,
Celestino, Amauri, goleiro Jorge, Edenir e Vítor Garrucha.
Agachados estão o Toninho Pineli, Picão, Nenê, Paulinho
Bicuda, Marquinho Pavão, Tão, Rubinho Sacramento, Bodinho, Heleno, Tião Peixeiro e Jato. Um abraço ao amigo
Bigode que forneceu a foto.
sentações em eventos promovidos pela SAPE e SUAPI.
Para o Coordenador Referência de Musicalização da
SAPE, José Henrique Martins,
este projeto musical promove o encontro dos sentenciados com o mundo da música, como forma de motivá-

-los à ressocialização. Uma
maneira de reintegrar Presídio, família e sociedade, valorizando a capacidade humana de transmitir e adquirir conhecimentos, capacidades de conquistas, espaço de trabalho e espaço de
cidadania.
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Impasse resolvido. Agentes de
trânsito trabalharão normalmente
durante o Megacycle
Agentes Municipais de Trânsito (SL Trans) cogitaram não
trabalhar durante todo o evento Megacycle, que espera
atrair, segundo os organizadores, cerca de 12 mil motociclistas, 30 mil pessoas e 600
motoclubes para a cidade. Se
a paralisação realmente se
concretizasse, um caos imperaria no trânsito da cidade,
já que o serviço prestado por
estes agentes são de fundamental importância na fluidez dos veículos, principalmente durante este evento
que recebe milhares de motos há 20 anos consecutivos.
Durante esta semana, a
maioria dos agentes reclamaram que a atual administração nunca valorizou o trabalho prestado por eles.
“Mas deixo claro que fizemos isso para que a administração reflita melhor sobre
nosso trabalho que nunca foi
valorizado pelo atual prefeito. Sabemos que a população não tem culpa, mas precisamos tomar essa atitude
para que o prefeito veja que
as coisas não são como ele
quer!”, disse um dos agentes.

Impasse

Nossa reportagem apurou
os fatos e, o que está acontecendo é que existe uma súmula do T.S.T (Tribunal Superior do Trabalho), súmula n°
146 que diz que o trabalho
prestado em domingos e feriados deve ser pago em dobro, mas a prefeitura nao paga como manda a lei.
Vamos entender:
A prefeitura paga o dia de
domingo trabalhado. Mas aí
fazem a seguinte conta: Pega-se o salário, divide por 30,
e pagam o valor do dia trabalhado. É o que os agentes
recebem hoje, dá em torno
de R$ 25,00, mas pela lei teria que ser o dobro.
Para ilustrar ainda mais este caso, analisamos também
a súmula n° 431 do T.S.T que
diz: Aplica-se o divisor 200
para o cálculo do valor do salário - hora do empregado sujeito a 40 horas semanais de
trabalho (hoje a prefeitura paga o fator 220, o que dá um
pouco menos na hora de calcular). O fator 220 é calculado para o trabalhador que está sujeito a 44 horas semanais de trabalho e não a 40,

como é o caso deles.
Quando o assunto da possibilidade dos agentes não trabalharem no Megacycle, rapidamente secretários municipais se reuniram na tarde do
dia 15/05 com os agentes para minimizar a situação e no
dia seguinte (16/05), o prefeito se reuniu pessoalmente com
a classe de trabalhadores e
pôs um ponto final (por enquanto) na situação e os agentes trabalharão normalmente durante o “Mega”.
Após a reunião, conversamos com alguns agentes, veja o que eles nos disseram:
“A negociação foi encerrada, o prefeito prometeu que
se trabalharmos no Megacycle,
semana que vem ele já nos
dará a resposta sobre legalizar a nossa situação. Vamos
trabalhar no megacycle, mas
ficou claro que se ele nao cumprir o que nos prometeu na
reunião, nós não trabalharemos final do mês que terá um
grande feriado e nem na festa de Agosto e nao terá mais
reunião e nem acordo que
nos faça voltar atrás”, finalizou os agentes.
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Megacycle 2013 comemora
20 anos de sucesso!
Sucesso

Querido pelos fãs de motocicletas e tido como um
dos eventos motociclísticos
que mais reúne motos de vários estados brasileiros e países da América do Sul, o Megacycle preparou mais uma
edição, que, segundo os organizadores, será para ficar
gravado na memória de todos aqueles que visitarem o
evento. Além disso, completa 20 anos de estrada.
Para a comemoração está
programado exposições de
motos, shows musicais, performances artísticas, presença de autoridades e fãs ilustres de motocicletas, lançamentos exclusivos, feira de
peças, acessórios e roupas,
ações exclusivas para os visitantes como curso de pilotagem segura, test-drives,
concursos e muito mais, além
da já garantida hospitalida-

de mineira da cidade de São
Lourenço, que possui um o
parque hoteleiro que é o segundo maior do estado de
Minas Gerais.
Shows
A programação do Megacycle 20 anos está completa. Shows de Manobras Radicais com o grupo Força e
Ação, modalidade esportiva
com saltos incríveis sobre duas rodas; apresentações de
Freestyle, manobras estilo livre de MotoCross, com o piloto Jorge Negretti.
Ainda será realizado um
desfile para a escolha da “A
Musa do Megacycle”, com as
mulheres que trabalharão
nos estandes das marcas durante o evento. Vindos diretamente do Nordeste, a alegria e o bom humor estão
garantidos com o show mu-

sical da banda “Jumento Desimbestado”, e o bom e velho Rock’roll marcarão o estilo do evento, com atrações
como a banda T-Ale, que traz
um rock de mesa, a pedido
dos motociclistas.
O Megacycle 20 anos ainda elegerá a motocicleta mais
bonita para os 20 anos de
Megacycle, dará um prêmio
ao motociclista “Vintage”, ao
casal 20 do Megacycle e aos
Motoclubes. Outra novidade do Megacycle 20 anos que
promete agitar à galera é a
tentativa da Escuderia Hayabusa, do Brasil, em bater o recorde mundial de reunir em
um mesmo local de 300 a 500
Hayabusas. O Megacycle será o cenário deste fenômeno.
O evento acontece no Parque Municipal Ilha Antônio
Dutra durante os dias 16,
17,18 e 19 de maio.

Os alunos dos cursosde Administração, Ciências Contábeis, Gestão de Recursos Humanos e
Sistema de Informações da Faculdade de São Lourenço em São Lourençorealizaram, no último
dia 10 de maio, uma visita técnica à empresa Helibras, situada em Itajubá-MG. Eles foram
acompanhados pelo professor Nei Domiciano da Silva.
A Helibras é a única fabricante brasileira de helicópteros. Responsável pela montagem, venda e pós-venda no Brasil de aeronaves do Grupo Eurocopter, maior fornecedor mundial do setor, controlado pela EADS - EuropeanAeronauticDefenceand Space Company, a empresa desenvolve tecnologia de ponta contribuindo para o fortalecimento da indústria aeronáutica nacional. A Helibras é a única empresa que monta helicóptero na América Latina. Atualmente,
está em fase de expansão, com transferência de tecnologia. Em breve, os helicópteros serão
fabricados e montados no Brasil. A empresa conta com quatorze fornecedores nacionais.
A assistente de relações públicas da Helibras, Darlene Deuner, acompanhou os alunos durante a visita. Ela explicou o organograma da empresa, o que a empresa faz e os diversos tipos de customizações possíveis, fazendo comparações com a indústria automotiva para melhor compreensão por parte dos alunos.
Os alunos visitaram duas oficinas mecânicas, onde receberam explicações sobre como é feita a manutenção, os ensaios que são realizados e problemas causados por manutenção incorreta feitas nas pás dos helicópteros.
Por ser uma área que necessita de profissionais especializados, os alunos demonstraram
grande interesse em trabalhar na empresa.
De acordo com o aluno Ramsés do curso de Gestão de Recursos Humanos “este tipo de evento possibilita ao aluno aliar a teoria da sala de aula à prática das empresas.” Em depoimento
a aluna Luciane do Curso de Administração demonstrou seu orgulho por pertencer ao Estado
de Minas que sedia “uma empresa organizada e que atua com excelência e seriedade no atendimento ao cliente.”
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Câmara Municipal de São Lourenço
Proposições da 13ª Reunião Ordinária de 2013

Ver. Abel Goulart Ferreira
Moção de Pesar
Faleceu em dias passados na Estância o Sr,. Laerte Ferreira Negreiros, que era casado com Dona Edite, sua eterna namorada e
companheira, deixando filho, netos e genros, que ornamentam a
bela família por eles criada. Filho de um dedicado farmacêutico,
que inclusive virou nome de rua, seguiu os passos do mesmo com
sucesso graças à sua dedicação diuturna na atividade abraçada.
Passado algum tempo, assumiu o controle da “Piscina Vista Alegre”,
onde atendendo sugestão de amigos, entre os quais me incorporo,
veio transformá-la num charmoso Hotel, hoje um verdadeiro Cartão Postal bem cravado na nossa divisa com Soledade de Minas. Foi
um verdadeiro líder, pois era fácil perceber quantos dele se aproximava, que para uma boa conversa, ou mesmo para uma boa partida
de dama. Católico fervoroso e amigo dos seus amigos, a quem sempre tinha uma palavra especial tratando-os como verdadeiros irmãos,
sendo certo que em algumas oportunidades assim me senti perto
daquele que deixará saudades.
Ver. Agilsander Rodrigues da Silva
Requerimento 62/2013
Considerando a constitucionalidade da Lei Federal n.º 11.738/2008,
que dispõe sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público, bem como seu julgamento no STF,
que ocorreu em 06/04/2011 (devido ao pedido dos governadores
que entraram com ação direta de inconstitucionalidade, questionando vários pontos desta lei); Considerando que o Supremo Tribunal Federal julgou e cabe aos entes federados o cumprimento integral a partir do julgamento (06/04/2011), sendo ratificados os seguintes princípios da lei: Vencimento inicial: piso é vencimento inicial, ou seja, bônus, gratificações e outros “penduricalhos” não podem ser somados a ele para atingir o valor mínimo determinado
em lei; Hora-atividade: 1/3 de atividades extraclasse; Vigência: como a transição para a implementação progressiva da lei se encerrou em 2010, o Tribunal declarou “perda de objeto” o questionamento, o que significa dizer que o piso deve ser integralmente cumprido como vencimento inicial das carreiras a partir do julgamento
de 06 de abril de 2011. A atualização do valor do piso dar-se-á em
janeiro de cada ano. (Lei nº 11.738/2008, art. 3º, caput, art.4º, caput e art. 5º, caput). Mediante o exposto, Agilsander Rodrigues da
Silva, Vereador do PSL, vem até V. Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário,
que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine à Secretaria Municipal de Educação que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações: Quando será incorporado ao salário dos professores da rede municipal o valor referente a 1/3 (um
terço) das atividades extraclasse? Quando será incorporado ao salário dos professores da rede municipal o valor referente ao custo-aluno do FUNDEB, de acordo com o julgado do Supremo Tribunal
Federal de 06/04/2011 sobre a Lei Federal n.º 11.738/2008? Quando será feita a adequação do Plano de Carreira do Magistério da rede municipal, em conformidade com o disposto do julgado do Supremo Tribunal Federal de 06/04/2011 sobre a Lei Federal n.º
11.738/2008?
Indicação 177/2013
Agilsander Rodrigues da Silva, Vereador do PSL, 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 que proceda a colocação, urgente, de dois redutores de velocidade e de placas de sinalização na Rua Julieta Oliveira
Junqueira, na altura dos números 283 e 349, devido ao intenso tráfego de veículos e constante risco de acidentes. Segue, em anexo,
abaixo-assinado com 126 (cento e vinte e seis) assinaturas de moradores do local.
Indicação 178/2013
Agilsander Rodrigues da Silva, Vereador do PSL, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar
de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura
que proceda a reparação, urgente, no calçamento no cruzamento
entre as Ruas: Ida Mascarenhas Lage e Presidente José Bernardes,
pois as fortes chuvas do início do ano danificaram demasiadamente o referido calçamento.
Ver. Antônio Carlos Canaverde Sanches
Requerimento 59/2013
Considerando a assídua ocorrência de acidentes no trecho asfaltado da Av. Damião Junqueira de Souza; Considerando os vários pedidos desta Casa que já foram feitos para a colocação de redutores
de velocidade, mas que não houve vontade da Administração em
atendê-los; Antonio Carlos Canaverde Sanches, Vereador do PSDB,
vem até V.Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da
Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa a seguinte informação:
Por que não se contrata uma empresa para a colocação de pardais
no referido trecho, visto que a colocação dos mesmos trará enorme tranquilidade no trânsito e bem-estar à população?
Requerimento 60/2013
Considerando que estamos ainda em fase de implantação de nosso sistema viário e que este já foi implantado em várias áreas do
município e que recentemente foi implantado no trecho da Rua J.C.
Soares, entre as Ruas: Coronel José Justino e Antônio Junqueira de
Souza; Considerando que a Rua Coronel José Justino, no trecho entre as Ruas: Doutor Ribeiro da Luz e Santos Dumont só existe estacionamento para poucos veículos junto ao Mercado Municipal; Considerando a necessidade de termos locais para estacionamento dos
moradores da referida rua e a necessidade de aumentar a capacidade de estacionamento para as pessoas que usam o comércio desta localidade; Antonio Carlos Canaverde Sanches, Vereador do PSDB, vem até V. Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica
Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO
ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente
da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa a seguinte informação: Qual a data prevista para a retirada dos veículos de aluguel (caminhões) que têm hoje o seu estacionamento na rua supracitada,
em função da necessidade premente de mais locais para estaciona-

mento, sendo que com esta providência esta Administração estará
contribuindo não só com os moradores desta localidade, mas também com aqueles que utilizam o Mercado, o Esporte Clube São Lourenço e consequentemente também ampliará este benefício aos turistas?
Indicação 172/2013
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 Departamento Municipal de
Trânsito - SLTRANS que providencie a colocação, com a máxima urgência, de placa indicativa: “Rua sem saída”, no final da Rua Filomena Terra e início da Rua São Lourenço, tendo em vista que essa
situação tem causado um grande transtorno aos moradores.
Ver. Evaldo José Ambrósio
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. João Batista
Carvalho Guimarães, pelo seu falecimento ocorrido no dia 27 de
abril p.p..
Indicação 173/2013
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 atender ao que estabelece o convênio assinado entre o Município e Ministério da Saúde (Cessão de Servidores), promovendo a ligação do computador
com internet na sala onde foi disponibilizado para atendimento aos
servidores ativos/inativos do Ministério da Saúde, bem como disponibilizando um ramal telefônico para que o servidor possa atender, com mais dignidade, aos servidores do referido Ministério. Em
tempo, o computador já foi disponibilizado pela Secretaria de Saúde há mais de 01 (um) ano, aguardando somente a instalação.
Indicação 174/2013
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PR, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª
que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S.
Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura proceder um
estudo para que na Rua Mário Neto, a partir do seu início até o número 200, 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 a diversos tipos de comércio ali existentes, há um grande número de frequentadores com
veículos de diversos tamanhos: motos, caminhonetes e carros.
Ver. Fabrício Guedes dos Santos
Indicação 166/2013
Fabrício Guedes dos Santos, Vereador do PSB, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar
de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura
que proceda o calçamento na Rua Projetada da COHAB, continuação da Rua Henrique Cafasso, pois quando chove fica cheio de barro, praticamente intransitável e em época de seca, há muita poeira, trazendo grande transtorno aos moradores.
Indicação 167/2013
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 Departamento Municipal de Trânsito - SLTRANS que elabore um projeto para que todas as faixas de
pedestres em nossa cidade sejam confeccionadas com pavers e que
sejam feitas rampas de acessibilidade dos dois lados das faixas. Esta indicação vem do desrespeito, muitas vezes, dos condutores de
veículos para com os cadeirantes e pedestres, por não perceberem
a faixa de pedestre que, com o tempo, perde a tinta muito rápido,
tirando a sua visibilidade.
Ver. Luiz Cláudio Siqueira (Vice-presidente)
Indicação 169/2013
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 Carioca: Rua São José,
do número 25 ao 359 - 12 (doze) unidades; Rua São José, do número 461 ao 492 - 03 (três) unidades; Rua Francisco Forastieri, do número 26 ao 300 - 09 (nove) unidades; Rua Padre João Manoel, do
número 02 ao 284 - 08 (oito) unidades; Rua Engenheiro Alfredo Capelache, do número 36 ao 164 - 05 (cinco) unidades; Rua Comendador Silva Simões, do número 15 ao 467 - 16 (dezesseis) unidades;
Rua Frei Santa Rita Durão, do número 15 ao 548 - 18 (dezoito) unidades; Rua Antônio Justino, do número 15 ao 194 - 06 (seis) unidades; Rua Natal Luiz Pereira, do número 44 ao 146 - 05 (cinco) unidades; Rua José Bernardes, do número 55 a 505 - 16 (dezesseis)
unidades; Rua Doutor Orestes Junqueira, do número 05 ao 284 - 11
(onze) unidades; Rua Aristotelina Bittencourt, do início da rua até
o n.º 535 - 17 (dezessete) unidades; Rua Felipe dos Santos, do número 17 ao 181 - 06 (seis) unidades; Rua Bárbara Heliodora, do número 25 ao 130 - 05 (cinco) unidades; Travessa Henrique Isaac Lizemberg - 02 (duas) unidades; Travessa Pascoal Hipólito - 02 (duas)
unidades; Travessa Vivaldi Junqueira Cotti - 02 (duas) unidades. Extensão de rede e colocação de poste com braços e luminárias nas
seguintes ruas: Rua Apparício Justino Ferreira, extensão de rede e
colocação de um poste com luminária; Rua Engenheiro Alfredo Capelache, extensão de rede e colocação de poste e braço com luminária, em frente ao número 178; Esta indicação vem de encontro à
solicitação dos moradores do Bairro Carioca, pois o mesmo se encontra com a iluminação precária, causando insegurança e perigo
aos moradores.
Indicação 170/2013
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 na Av. Comendador Costa, no trecho compreendido entre
as Ruas: Saturnino da Veiga e Doutor Olavo Gomes Pinto, compreendendo 15 (quinze) unidades.
Ver. Ricardo de Mattos
Indicação 164/2013
Ricardo de Mattos, Vereador do MD, 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 poste com iluminação pública no final da Rua Santos Dumont, próximo ao Rio
Verde, pois esse trecho se encontra muito escuro, servindo como
local para consumo de drogas, trazendo perigo e insegurança constante aos moradores e transeuntes.
Indicação 165/2013
Ricardo de Mattos, Vereador do MD, 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
que estude a possibilidade de colocar mão-única na Rua Dr. Ribeiro da Luz, no trecho compreendido entre a Av. Antônio Junqueira
de Souza e a Rua dos Andradas - mão somente sentido subindo.
Ver. Waldinei Alves Ferreira (Presidente)
Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com
base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja enviada uma Moção de Parabéns ao Ilustríssimo Senhor Edelmo
Dias de Freitas - proprietário do Trem das Águas pela sua belíssima
atitude em arrecadar alimentos para as entidades de nosso município, diante da grande dificuldade que as mesmas vêm enfrentando pelo atraso das subvenções sociais. Assim, o proprietário do Trem
das Águas concedeu, no dia 12 de maio p.p., nos horários das 10h
e das 14:30h, o ingresso para o passeio de trem em troca de cinco
quilos de arroz, ou três quilos de feijão ou quatro litros de óleo, totalizando dois mil quilos de arroz, trezentos e cinquenta quilos de
feijão e quatrocentos litros de óleo. Estes mantimentos foram entregues ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, os quais foram repassados a todas as entidades de nosso
município. Nossas congratulações a este cidadão que merece todo
o nosso agradecimento por esta nobre ação.
Requerimento 63/2013
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, vem até V. Ex.ª,
embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine à Secretaria Municipal de Saúde
que envie a esta Casa Legislativa a seguinte informação: Quais os
critérios de avaliação utilizados pelo médico controlador para a
liberação dos exames de alta complexidade no Setor de Controle
e Avaliação?
JUSTIFICATIVA: Este requerimento foi proposto em decorrência
de várias reclamações que estão chegando a esta Casa Legislativa
a respeito dessa liberação de exames.
Indicação 175/2013
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de
V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que
proceda o calçamento no final da Rua Américo Lobo, para que o
ônibus Circular possa trafegar pela referida rua, aliviando um pouco o trânsito da Rua Caxambu e trazendo benefícios para os moradores e, desta forma, o ônibus passará também pelo Loteamento
Lagoa Seca, beneficiando os moradores do referido loteamento. Fotos em anexo.
Indicação 176/2013
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de
V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que
proceda a reparação, urgente, no calçamento da Rua José Modesto Negreiros - Jardim Serrano, pois há alguns bloquetes quebrados
e soltos. A pedido dos moradores.
Ver. William Rogério de Souza
Indicação 168/2013
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 que providencie uma limpeza condizente após a realização da feira dominical, quando a mesma é realizada na Rua dos Andradas, tendo em
vista que o cheiro que ali permanece durante dias após a feira, incomoda tanto os moradores, como os comerciantes das redondezas. Na oportunidade, este Vereador também sugere que sejam
identificados os feirantes que fazem um maior volume de lixo e o
deixam de qualquer jeito pós-feira, para que, desta forma, fosse feito um trabalho pelos fiscais, orientado pelo setor competente da
prefeitura, de CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO destes feirantes para armazenamento, exposição, vendas e destino final correto para
os produtos que vão ser jogados fora, principalmente os que podem dar maior mau-cheiro e incomodar os comerciantes e moradores da área da feira.
Indicação 171/2013
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 que estude a possibilidade de outros bancos, além do Itaú, receberem as
multas de trânsito do município, pois essa exclusividade vem causando desconforto aos munícipes que, muitas vezes, poderiam estar utilizando outras agências para pagarem estas multas, facilitando a vida da população e também dos despachantes.
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57º BPM realiza a 6ª Semana da Saúde
Saúde
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Ordem Pública e o Estado de Direito

“Quando falta saúde, a sabedoria não se revela, a arte não se manifesta, a força
não luta, a riqueza é inútil e
a inteligência é inaplicável”.
Com esse pensamento, o
57º Batalhão de Polícia Militar, realizou entre os dias
09 e 15 de maio de 2013, a
6ª Semana da Saúde, que incluiu o 6º Diagnóstico de Saúde e a Campanha de Vacinação. As atividades preparadas para o evento foram gerenciadas pelo NAIS (Núcleo
de Atenção Integral à Saúde) da Unidade.
O 6º Diagnóstico de Saúde proporciona um levantamento de dados sobre saúde bucal, dados antropométricos, rastreamento laboratorial, histórico das doenças, uso de medicamentos,
tabagismo, prática de atividades físicas, alimentação,
saúde mental, saúde social,
alcoolismo, cartão de vacinação e o PCMSO.
As atividades realizadas

contaram com o apoio da
Unimed Circuito das Águas,
Faculdade São Lourenço e da
Vigilância Epidemiológica de
São Lourenço.
Este ano foi incluída na
Programação da 6ª Semana
da Saúde, a “I Volta da Saúde”, que realizou-se na manhã do dia 10 de maio e contou com a participação de
alunos e voluntários da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE), Unimed Circuito das Águas, Corpo de Bombeiros, alunos da
rede de ensino do município, integrantes da “Casa dos
Meninos” e comunidade civil, que caminharam pelas
ruas do Centro da cidade carregando faixas com o objetivo de estimular a prática
da atividade física.
A solenidade de encerramento aconteceu no dia 15
de maio, às 10 horas, no salão de convenções do Hotel
Brasil e contou com a presença do Comandante do

57º Batalhão de Polícia Militar, Ten Cel PM Paulo Valério Júnior, da Maj PM QOS
Rejane Maria Gontijo, Psicóloga e Chefe do NAIS da
Unidade, estagiários do curso de enfermagem da Faculdade São Lourenço e membros da coordenação e supervisão dos alunos.
Durante a solenidade, a
Maj Rejane proferiu uma
palestra com o tema: “Mudança de Hábitos”, bem como foi passado um vídeo
alusivo às atividades desenvolvidas durante o período. Os estagiários também receberam um certificado de participação pelo apoio dispensado durante as atividades.
Ao final, o Ten Cel Valério
agradeceu o apoio de todos
os envolvidos e se mostrou
imensamente satisfeito com
os trabalhos realizados, enfatizando a importância de
se cuidar do grande bem que
possuímos: a saúde.

Quem são e quais serão
os responsáveis pelas novas
gerações, por não terem a
oportunidade de serem criadas em São Lourenço da mesma forma que nós tivemos?
Quem são e quais serão os
responsáveis por não se ter
mais em nossa cidade a liberdade e tranqüilidade de
outrora?
Quando saio de casa,
costumo rezar: “Senhor,
hoje freqüentarei vários
ambientes sociais diferentes e quase todos formados por pessoas boas, mas
facilmente manipuláveis
pelas ondas do relativismo moral e do ‘politicamente correto’. Dai-me forças, Senhor, para não sentir raiva e sabedoria piedosa para explicá-las o que
for preciso, caso seja necessário, com carinho e
atenção. Que eu consiga
resistir à tentação de responder em tom ríspido.”
Longe de mim querer impor uma sabatina de conhecimento à quem quer que
seja, embora ao deparar-me com alguns ares de superioridade e sem que saibam os seus devidos lugares, fique muito difícil resistir ao ímpeto, até mesmo precipitado, em desmascará-los, principalmente se observo que há um
discurso decente após uma

causa indecente. A dependência do lixo moral começa a ficar bem nítida com o
estado da hipocrisia.
Quem espera a libertação pela via econômica e
social, tem uma concepção
falsa dos problemas existentes efetivamente e da
respectiva gravidade. O resultado é uma corrupção
que perverte todo o ambiente e cujos sinais permanentes são os de propaganda, promoções e privilégios, com exaltados defensores dos que não seguem a boa direção tentando, através de uma péssima eloqüência, fazer com
que, se um erro é cometido por todos, então passa a ser algo banal e irrelevante. É tudo o que os
amantes dos atos dignos
de repreensão e castigo
desejam.
Diante de uma escolha
moral fica sempre mais fácil identificar o homem prudente daquele sem-vergonha, é só observar os que
empregam os meios moralmente lícitos. Só podemos depositar o futuro do
povo de São Lourenço em
mãos que tenham a capacidade de transmitir às gerações do amanhã, educação, cultura e o melhor ainda, se possível, alta cultura, razões para se viver e

a esperança. Ainda por
meios honestos, assegurar
a plena segurança de todos os seus habitantes e
visitantes por ser de direito e o fundamento à legitima defesa, saúde, trabalho, vestuário e alimento,
uma verdadeira vida humana. Não há outro meio
para se obter uma segura,
duradoura e justa ordem.
A defraudação e todo ardil empregado devem ser
severamente condenados
pela incompatibilidade das
instâncias da justiça. A paz
envolvendo o bem comum
implica no dever ético de
todo cidadão na florescência das instituições, melhorando, desenvolvendo,
ou seja, evoluindo as condições da vida humana. A
autoridade, seja ela qual
for, só é legítima tendo como alvo o bem comum
aceitáveis moralmente para o caminhar da própria
perfeição.
O respeito, a prosperidade e o progresso, cada
pessoa deve procurar conservar, pois a ordem pública e o Estado de Direito não podem se divorciar
das questões morais e éticas. Causas fundadas na
lei natural das coisas não
morrem, posto que se fundam na verdade, não na
conveniência.

10

www.saolourencojornal.com.br

magazine

DOM ZECA

DOMINGO, 19 DE MAIO DE 2013

Solidariedade

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Fórmula da Beleza – vocês
conhecem a pílula da beleza
chamada Exsynutriment?

Casamento

Casaram-se no dia 27 de abril, na Igreja Nossa Senhora
de Fátima em São Lourenço, Samuel e Fabíola. Ele é filho
de Angela Maria Silveira Pinto e Samuel Ernane Ferreira
Pinto e a noiva é filha de Maria Aparecida Gonzaga e Murilo Oliveira de Souza. Felicidades ao lindo casal!!!!

Festa

DÉBORA CENTI

A Comunidade de Santa Rita de Cássia, convida a todos, para a celebração
festiva do dia de
sua Padroeira,
dia 22, quarta-feira, às 19:00
horas. O endereço da capela,
é Via Ramon, entrando a direita na fábrica de
doces São Lourenço, Vila Pascoal. Levar uma
rosa para ser
abençoada.

Você que teve a felicidade de conhecer nosso grande e
saudoso amigo Pelé, participe e dê seu apoio de solidariedade neste grande evento.

Sucesso

Desejamos sucessos à família Malhas Green River, na pessoa de seu proprietário Rogério Meireles, pelo mais novo
empreendimento, em nossa cidade de São Lourenço. Green River, é a famosa malha, que Conceição do Rio Verde exporta, e usadas com muito bom gosto, por vários atores e
atrizes globais. Vale a pena conhecer a loja Green River em
São Lourenço, próximo a Indústria de Águas São Lourenço.

Educação

Conselheiro

Em breve, uma empresa que capacitará e desenvolverá
novos saberes. Parabéns a nossa grande amiga Professora
e Pedagoga Priscila Castro, pelo novo empreendimento.

Agradecimento
Com o apoio de Eugênio Ferraz, o são lourenciano, Luíz Antônio Martins (Gato), foi eleito com 1.638 votos, para o cargo
de Conselheiro Deliberativo do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, gestão 2013 - 2017. Enviamos votos de sucessos e felicidade frente a este órgão federal.

Nascimento

Meu nome é Lívia. Nasci em 19 de abril de 2013. Meus
pais Diego e Juliana estão muitos felizes com minha chegada e minha avó e tia estão babando por mim!

O Presidio de São
Lourenço, nas pessoas de seu Diretor Geral, Rafael Barbosa Ribeiro, e do Coordenador Referência de Musicalização da Superintendência de Atendimento ao Preso, José
Henrique Martins, agradecem ao Sr. José Augusto e sua empresa
SOMZÃO, a doação das
novas camisas do Grupo Vozes da Cela.
Nossa gratidão, e nosso Deus lhe pague!!!

É um composto à base de
silício orgânico que promete reduzir a flacidez e promover a firmeza da pele, retardar o envelhecimento, fortificar os cabelos e unhas, e
estimular a produção de colágeno e elastina no corpo.
Seu princípio é dar uma freada na oxidação das células.
É um antioxidante potente,
e quando formulado em conjunto com o BioArct, tem seu
efeito multiplicado. O BioArct
é uma substância retirada do
Mar Ártico, e tem potentes
efeitos antirradicais livres. Juntos, o Exsynutriment e o BioArct transformam-se na fórmula da beleza. Ambos devem ser tomados por pelo
menos 3 meses para que surtam os efeitos desejados.
BENEFÍCIOS DA PÍLULA DA
BELEZA:
-Forneceelementosnecessários para a produção e manutenção de colágeno e elastina.
-Atua de forma benéfica
sobre o envelhecimento cutâneo prematuro, sobre o processo de renovação do tecido conjuntivo e integridade
das unhas e cabelos.
-Ajuda a manter a firmeza, elasticidade e tonicidade
da pele, pois estimula a síntese das fibras de sustentação da pele, tornando-a mais
resistente ao ataque dos radicais livres.
-Ajuda a pele a recuperar
sua capacidade de defesa natural, afetada pela exposição
aos raios UVA-B e na retenção
hídrica das células cutâneas.
AÇÃO DO EXSYNUTRIMENT
-Pele: protege e restaura
a pele contra o envelheci-

mento. Efeito lifting oral, promove a elasticidade da pele
e ação “preenchedora” das
rugas, eficiente no combate
ao envelhecimento.
-Cabelos: Estimula a reposição de cabelos mais “espessos” e resistentes. A presença de silício no bulbo capilar
possui ação antiqueda, fortalecendo o fio de cabelo.
Ação anti-aging e anti-queda capilar.
-Unhas: Fortalece e estimula o crescimento, prevenindo danos causados pelo
seu enfraquecimento e envelhecimento. A estrutura da
unha é formada, sobretudo
por queratina, a qual se liga
ao silício, conferindo dureza
e estabilidade das unhas.
-Cartilagem e Ossos: Prevenção de osteoporose e doenças causadas pela descalcificação óssea, pois o silício
mantém a densidade óssea,
fortalecendo o depósito de
cálcio entre outros minerais
presentes no tecido ósseo.
Ficou interessada? Consulte o seu médico para saber a
quantidade ideal para você!
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Prefeito Zé Neto é investigado
pelo Ministério Público Estadual
por Desvio de Dinheiro Público
O Jornal “O Tempo” de Belo Horizonte, publicou em
sua edição de número 5.994
- Ano 17, desta terça-feira
(14/05), a seguinte manchete (principal): ”Prefeitos no
Poder a cinco meses já são
réus”. O diário de Belo Horizonte afirma: “Com menos
de 6 meses de mandato, 12
prefeitos eleitos no ano passado já são réus em ações
movimentadas pela Procuradoria de Justiça Especializada no Combate aos Crimes
Praticados por Agentes Públicos Municipais do Ministério Público de Minas Gerais”. O prefeito de São Lourenço, José Sacido Barcia Neto (PSDB) é um destes investigados. De acordo com o Procurador do Estado Antônio
Baeta, a denúncia oferecida
contra o prefeito de São Lourenço foi ajuizada neste último dia 03 de maio. Zé Neto sentará no banco dos réus
em Belo Horizonte, ele responderá pela denúncia de
Desvio de Dinheiro Público.
* Portal do Tribunal de Justiça não disponibiliza detalhes sobre os casos investigados.
“A Procuradoria Especializada no Combate aos Crimes
Praticados por Agentes Políticos Municipais do ministério Público Estadual, informou os números de todos
os 12 processos que tramitam no judiciário. No entanto, não é possível ter acesso
ao detalhamento das denúncias no Portal do TJMG. Dados como, por exemplo, os
valores que podem ter sido

Processos

desviados pelos prefeitos não
estão disponíveis. As ações
se baseiam nas leis 8.666, de
1993, e 201, de 2007. A primeira regulamenta o artigo
37 da Constituição Federal,
que institui normas para licitações e contratos da administração pública. A segunda trata das responsabilidades dos prefeitos e vereadores, do que é da competência dos agentes públicos e o
que configura crime”(LA).
Além da denúncia ajuizada
em Belo Horizonte, o prefeito
Zé Neto também responde a
váriosoutrosprocessosporImprobidade Administrativa entre outros, que tramitam na esfera municipal (1° Instância),
confira tudo no www.saolou-

rencojornal.com.br.
- Nossa reportagem entrou
em contato com a Prefeitura de São Lourenço na manhã do dia 14 de maio, mas
ninguém nos atendeu para
falar sobre o assunto. Ainda
de acordo com o Jornal “O
Tempo”, a Prefeitura de São
Lourenço ainda não havia sido notificada pelo TJMG até
aquela data. Na próxima edição traremos aos nossos leitores, todas as informações
sobre a denúncia em desfavor do prefeito Zé Neto em
que a Procuradoria Especializada no Combate aos Crimes Praticados por Agentes
Políticos Municipais do Ministério Público Estadual está investigando.

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

- Pretendem se casar:

000267 - JOÃO BATISTA GENEROSO, solteiro, maior, operador de produção, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Carmem Nogueira, 317, São Lourenço-MG, filho de GERALDO GENEROSO e MARIA ELISA DAS NEVES GENEROSO; e EDNA MARIA VAZ, solteira, maior, servente de limpeza, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Carmem Nogueira, 317, São Lourenço-MG, filha de LUIZ CESAR VAZ e MARIA APARECIDA JULIO VAZ;
000268 - ELIÉZER HENRIQUE NANDI, solteiro, maior, auxiliar contábil, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Dom Pedro II, 238, Carmo de Minas-MG, filho de PAULO CESAR NANDI e TANIA MARIA NANDI; e MARIANA ANSELMO, solteira, maior, funcionária publica municipal, natural
de Araras-SP, residência Rua Dr. Olavo Gomes Pinto, 166 - apto 806, São Lourenço-MG, filha de
GERALDO NARCISO ANSELMO e MARIA HELENITA DOS SANTOS ANSELMO;
000269 - MOISES MEDEIROS COSTA, divorciado, maior, ELETRICISTA, natural de GINETES-, residência AV. GETULIO VARGAS, 555, APTO. 414, São Lourenço-MG, filho de JOSÉ DA COSTA e MARIA DOS ANJOS PAVÃO DE MEDEIROS; e VERA LUCIA CARVALHO DA CRUZ, divorciada, maior, HISTORIADORA, natural de RIO DE JANEIRO-RJ, residência AV. GETULIO VARGAS, 555, APTO. 339, São
Lourenço-MG, filha de JOSE CARVALHO DA CRUZ JUNIOR e ZULMIRA LOPES DA CRUZ;
000271 - JOSE TIAGO ROSA NETO, solteiro, maior, servente de pedreiro, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Luiz Ferreira de Souza, 170, São Lourenço-MG, filho de JOSE DENILSON DA
SILVA e LAURA ROSA ALVES; e PALLOMA PRINCE LIZ DE SOUZA, solteira, maior, do lar, natural de
São Lourenço-MG, residência Rua Jose Bernardes, 359, São Lourenço-MG, filha de SERGIO DIMAS
DE SOUZA e LEANDRA LIZ DE SOUZA;
000272 - EVERALDO CORREIA DE ARAÚJO, solteiro, maior, Ajudante de Cozinha, natural de Miracatú-SP, residência Rua José Simeão Dutra nº 460, São Lourenço-MG, filho de BENEDITO VIEIRA DE ARAÚJO e ISABEL CORREIA LEITE DE ARAÚJO; e JOSINA LOBATO BARBOSA, divorciada, maior,
Serviços Gerais, natural de Nova Iguaçu-RJ, residência Rua José Simeão Dutra, 460, São Lourenço-MG, filha de JOSÉ BARBOSA SOBRINHO e JOSINA ROSA LOBATO;
000273 - SAMUEL DE OLIVEIRA ALVES, solteiro, maior, empacotador, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Santo Eloi, 125 - casa 01, São Lourenço-MG, filho de ADENILSON AUGUSTO
ALVES e ALEXANDRA ROSALHA DE OLIVEIRA ALVES; e GISLAINE DA SILVA JUNQUEIRA, solteira,
maior, do lar, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Santo Eloi, 125 - casa 01, São Lourenço-MG, filha de LUIZ CARLOS FURTADO JUNQUEIRA e LIDIA DA SILVA JUNQUEIRA;
000274 - BRUNO TADEU GONÇALVES JUNQUEIRA, divorciado, maior, CHEFE DE SETOR, natural
de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA VEREADOR JOAQUIM SIQUEIRA, 70, São Lourenço-MG,
filho de TADEU JUNQUEIRA GUIMARAES e MARIA INES GONÇALVES JUNQUEIRA; e DEBORA BATISTA DA SILVA, solteira, maior, DO LAR, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA PROFESSOR MARIO NEVES, 235, São Lourenço-MG, filha de ANTONIO BATISTA NETO e CIANDRA BATISTA;
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Esportes

Jackson conquista índice para Mundial em Dubai
Jackson nosso último campeão brasileiro nadando pela equipe do Country Clube
representando São Lourenço, hoje atleta da UNISANTA
da cidade de Santos/SP, está credenciado para disputar o Mundial Junior de Natação em Dubai.
Jackson conquistou o índice nos 50m livre com o tempo de 0’23”15, atingindo o
índice que é 0’23”55. Agora
irá disputar o Brasileiro de
Juniores onde terá a ultima
chance de melhorar ainda
mais este que já esta entre
os dez melhores tempos da
categoria no mundo e ou atingir mais algum índice em outras provas.
Após a definição e a convocação desta seleção para o
mundial estes atletas estarão
realizando uma preparação
em competições na Europa.
É motivo de muito orgulho para os parceiros da natação em nossa cidade, ver

mais um atleta de São Lourenço se destacando entre
os melhores do Brasil e do
Mundo e tendo a chance de
viver um sonho, servindo de
espelho para toda nossa juventude. Palavras de nosso
campeão: “Antes do mundial
iremos para competições na
Europa competir em um nível mais alto,uma coisa que
eu sempre sonhei e agora es-

tou realizando...”
A APAN parabeniza os pais
de Jackson que sempre acreditaram e estiveram ao lado
de seu filho para a conquista destes resultados e divide com a Prefeitura Municipal de São Lourenço, Country Clube e o Supermercado
Carrossel que sempre estiveram juntos na formação
deste campeão.

EDITAL DE LEILÃO

A Comissão de Representantes do Condomínio de Construção do Edifício das Acácias, situado à Rua Itaparica, s/nº, nesta cidade de São Lourenço, comunica que no dia 12/06/2013, às 14h00min na sede do condomínio no endereço acima, realizará leilão das quotas de construção e respectivas frações ideais relativas
aos contratos de construção dos seguintes apartamentos: Quota de construção do apartamento nº 514, Valor mínimo do lance R$ 60.894,72 (sessenta mil, oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos) – (Correspondente ao valor do débito); Quota de construção do apartamento nº 310, Valor mínimo do
lance R$ 82.840,50 (oitenta e dois mil, oitocentos e quarenta reais e cinquenta centavos) – (Correspondente ao valor do débito); Quota de construção do apartamento nº 410 e 411, Valor mínimo do lance R$ 153.286,20
(cento e cinquenta e três mil, duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos) – (Correspondente a valor do
débito); Quota de construção do apartamento nº 311, Valor mínimo do lance R$ 82.840,50(oitenta e dois
mil, oitocentos e quarenta reais e cinquenta centavos) – (Correspondente ao valor do débito); Quota de construção do apartamento nº 313, Valor mínimo do lance R$ 82.828,00 (oitenta e dois mil, oitocentos e vinte e
oito reais) – (Correspondente ao valor do débito); Quota de construção do apartamento nº 406, Valor mínimo do lance R$ 58.905,60 (cinquenta e oito mil, novecentos e cinco reais e sessenta centavos) – (Correspondente ao valor do débito); Quota de construção do apartamento nº 106, Valor mínimo do lance R$ 92.450,25
(noventa e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos) – (Correspondente ao valor do
débito); Quota de construção do apartamento 413, Valor mínimo do lance R$ 92.155,45 (noventa e dois mil,
cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) – (Correspondente ao valor do débito); Quota
de construção do apartamento nº 101, Valor mínimo do lance R$ 98.211,60 (noventa e dois mil, duzentos e
onze reais e sessenta centavos) – (Correspondente ao valor do débito); Quota de construção do apartamento nº 510, Valor mínimo do lance R$ 88.837,10 (oitenta e oito mil, oitocentos e trinta e sete reais e dez centavos) - (Correspondente ao valor do débito); Quota de construção do apartamento nº 105, 210 e 211, Valor mínimo do lance R$ 353.299,77 (trezentos e cinquenta e três mil, duzentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos) – (Correspondente ao valor do débito); Quota de construção do apartamento nº 107,
Valor mínimo do lance R$ 119.365,47 ( cento e dezenove mil, trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta
e sete centavos) – (Correspondente ao valor do débito); Quota de construção do apartamento nº 206 e 207,
Valor mínimo do lance R$ 246.362,18 (duzentos e quarenta e seis mil, trezentos e sessenta e dois reais e dezoito centavos) – (Correspondente ao valor do débito); Quota de construção do apartamento nº 212, Valor
mínimo do lance R$ 119.371,83 (cento e dezenove mil, trezentos e setenta e um reais e oitenta e três centavos) – (Correspondente ao valor do débito); Quota de construção do apartamento nº 303, Valor mínimo
do lance R$ 125.397,85 (cento e vinte e cinco mil, trezentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos) – (Correspondente ao valor do débito); Quota de construção do apartamento nº 306, Valor mínimo do
lance R$ 123.732,55 (cento e vinte e três mil, setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)
– (Correspondente ao valor do débito); Quota de construção do apartamento nº 407, Valor mínimo do lance R$ 103.348,60 (cento e três mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos) – (Correspondente ao valor do débito). Não havendo licitantes o ato se repetirá no dia 05/06/2013, na mesma hora e no mesmo local em segunda praça. O eventual comprador assumirá os mesmos direitos e as mesmas obrigações do
antigo titular, em prosseguimento à construção, conforme a legislação em vigor e as regras contratualmente estabelecidas entre os condôminos. Não havendo licitantes ou interessados os Condôminos do Condomínio de Construção do Edifício das Acácias se reservam ao direito de adjudicar as mencionadas frações pelo
valor da dívida, com suporte nos valores antecipados por eles por conta das inadimplências ocorridas. Os
débitos foram calculados até o mês de setembro de 2010 e serão atualizados para o dia da data do efetivo
pagamento, em caso de ofertas de interessados. Eventuais impugnações ao presente Edital, deverão ser
acompanhadas do respectivo contrato e dos recibos de pagamentos de quotas condominiais de construção
porventura efetuados.
Comissão de Representantes do Condomínio de Construção do Edifício das Acácias.
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