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Câmara Municipal regulamenta
contratação de funcionários
públicos sem concurso

Com o plenário vazio, foi regulamentado na noite dessa segunda- feira (16/09) em primeira e segunda votação com dispensa de interstício, o projeto de Lei
Nº 2.623/2013, que faz alterações na Lei Municipal 2.945 de 18/12/2009, que versa sobre a contratação temporária de funcionários públicos por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público nos termos do Inciso 9º do Art. 37 da Constituição Federal. (pág 07)

Regulamentação

Cultura

Festival de Artes
movimentou o
Country Clube
durante a semana
A Diretoria de Esportes Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de São Lourenço realizou no
Country Clube, entre os dias 16 a
19 de outubro, o 9º Festival de Artes Cênicas. (pág 03)

Caxambu faz 112
anos com muita
festa e alegria
O tradicional desfile cívico, que
marca o aniversário de Caxambu
nesse dia 16 de setembro, foi a consagração do amor de crianças, jovens e adultos, pela querida cidade de Caxambu. (pág 08)

Soltura de peixes
no Rio Verde

Beauty Fair- Feira
Internacional de Beleza
Profissional
(pág 05)

Carro do gerente do mobiliário urbano foi apedrejado
na Praça da Prefeitura (pág 08)

A Gerência de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável da
Prefeitura Municipal de São Lourenço realizou na manhã desta quinta- feira (19/09) no Teleférico da
cidade, a tradicional soltura de peixes no Rio Verde. (pág 11)
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EDITORIAL
Haja paciência. Haja tolerância. Haja também - e sobretudo- compreensão para
o fato de que, num Estado
de Direito, as decisões da Justiça precisam emergir da interpretação fundamentada
do que prescrevem as leis.
Ao longo dos últimos dias,
os ministros do Supremo Tribunal Federal debateram com a habitual prolixidadeduas teses opostas, e igualmente defensáveis, a respeito de um possível reexame
de algumas condenações na
ação penal 470, o processo
do mensalão.
Venceu, por diferença mínima, a opinião de que os
réus têm direito aos chamados embargos infringentes um tipo de recurso previsto
no regimento interno do STF.
Em outras palavras, o julgamento ainda não acabou.
Isso não significa que sentenças serão necessariamente alteradas. Trata-se apenas
de reconhecer que mais um
recurso está à disposição de
alguns réus -somente naqueles casos em que as condenações foram decididas com
ao menos quatro votos favoráveis à absolvição.
Verdade que restou frustrada a expectativa de que, por
fim, se pusesse termo a um
processo longuíssimo, pronto a estagnar em cada curva

Não é pizza

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

Uma nova estação

no remanso da impunidade.
Mas uma decisão desse tipo não restringe seus efeitos aos réus de um caso particular, por mais vivas as antipatias que despertem.
É conveniente que uma
sentença penal, decidida de
forma apertada em instância única, torne-se irrecorrível, blindada a reexames?
Segundo alguns ministros,
o fato de os réus terem sido,
desde o início, processados no
STF constituiu um privilégio já
suficientemente elevado. Todavia, é possível considerar
que se tratava de garantir um
julgamento distanciado das
oscilações e demoras da primeira instância. Não por outra razão, aliás, negou-se, no
ano passado, o pedido de que
o processo fosse remetido a
uma corte inferior.

ESPAÇO LIVRE
Tecnologia
A HP anunciou o primeiro notebook do mundo a
trazer o sensor de movimento Leap Motion. É uma
versão do Envy 17, com as
mesmas especificações do
modelo original, porém com
o suporte a controles gestuais proporcionado pelo
acessório. O gadget chega
ao mercado em outubro
com preços a partir de US$
1049 (cerca de R$ 2415).
A tecnologia Leap Motion
tem suporte a movimentos
com as mãos e todos os 10
dedos, com velocidade de
290 quadros por segundo,
garantindo uma precisão
acima da média, em um
campo de visão de 150 graus.
No laptop da HP, ela fica em
um pequeno sensor “abaixo” do teclado.
Ao iniciá-lo pela primeira vez, o usuário tem que
calibrar o sensor. Depois
disso, ele fica ativo por padrão. No entanto, é possível desativá-lo, basta
apertar simultaneamente
a barra de espaço e a te-
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Injustiça, impunidade? Certamente sombras desse tipo se projetam sobre o caso. O talento dos melhores
advogados está à disposição
de poucos. A corrupção festeja esta vitória processual.
São muitas as razões para
não serem poupados esforços, agora, objetivando acelerar ao máximo as etapas
que restam -o que inclui esperar também dos ministros
celeridade maior que a demonstrada, até aqui, na leitura de seus votos.
Dizer, entretanto, que o rigor não passava de fingimento seria tão primário quanto
a ideia, cinicamente veiculada entre petistas, de que o
STF procedeu a um julgamento de exceção. Ministros que
acolheram os embargos infringentes não hesitaram, por

exemplo, em condenar José
Dirceu por corrupção ativa.
Longe de ser caso isolado,
essa foi a regra. Dentre os
37 réus, 25 foram considerados culpados por ao menos um crime. Treze já não
podem apresentar nenhum
recurso e terão suas punições executadas. E poucos,
entre os 12 que se beneficiam dos embargos, poderão ter redução significativa
de suas penas.
Seria mais simples se a Justiça se dividisse entre linchadores e comparsas, entre carrascos e quadrilheiros. Felizmente, as instituições republicanas e o Estado democrático não se resumem a tal
esquema - por mais alto que
seja o preço a pagar, em tempo, tolerância e paciência,
em função disso.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Rogai por nós, Mãe!
cla Fn. Um pequeno indicador de LED, como os de
conexão Wi-Fi e bateria,
por exemplo, mostra se
ele está ligado.
Até agora, já há mais de
100 aplicativos com suporte ao Leap Motion, e a expectativa é de que este número só cresça daqui para
a frente, com a chegada de
novos produtos, como este
Envy 17, ao mercado. O recurso é bem semelhante ao
Kinect, do Xbox 360, e dá
ao usuário a opção de controlar seu notebook sem tocar no mouse ou na tela.
Além do Leap Motion, o
novo Envy 17 tem um hardware de alto nível, com
processadores Intel Core i3,
i5 ou i7 de quarta geração,
memória RAM de até 8 GB,
gráficos dedicados com placa da NVIDIA, 1 TB de armazenamento e display de
17.3 polegadas com resolução de 1920 x 1080 pixels. Além de microfone,
webcam e todas as conectividades.

Todos nós católicos, aprendemos, desde a mais tenra
idade, a oração da Ave-Maria. Esta pequena e singular
oração tem a primeira parte tirada da Bíblia. São palavras do próprio Deus, saídas
dos lábios do Anjo Gabriel,
por Ele enviado à Maria: “Ave,
cheia de graça, o Senhor é
contigo” (Lc 1,28).
E a oração da Ave-Maria,
tem continuidade: “Bendita és tu entre as mulheres
e bendito é o fruto do teu
ventre” (Lc 1,42), exclamação feita em alta voz por Isabel, que ficou cheia do Espírito Santo ao receber a visita de Maria, que em seu
ventre trazia Jesus, o Filho
de Deus!
Quantas e quantas vezes
repetimos a oração da Ave-Maria, sem nos lembrarmos de que são palavras bíblicas que compõe a primeira parte dessa bela oração
dirigida a Mãe de Deus e
nossa! E a segunda parte?
Qual o nosso pedido, qual
o nosso desejo, qual a nos-

sa súplica? Rogai por nós
Mãe! Rogai por nós agora,
nesse momento, nesse instante, nesse problema, nessa dor, nesse sofrimento...
Por quê? Porque somos pecadores, fracos e impotentes diante da situação e, se
ela não roga por nós, não
intercede por nós seus filhos, o que será de nós? Temos uma Mãe no Céu que
pede por nós, que suplica
por nós junto ao seu Filho,
por isso, inúmeros problemas são solucionados, dificuldades vencidas, sofrimentos evitados! Muitas vezes
em meio às tempestades da
vida, diante dos perigos, tropeços e quedas do caminho
recorremos à Maria gritando: “Nossa Senhora!” Ela
vem com seu carinho maternal, nos estende as mãos,
nos anima e consola, protege e defende, nos tornando fortalecidos para prosseguir na caminhada!
Rogai por nós, ó Mãe! Rogai por nós agora, e, sobretudo na hora de nossa morte.

VENDE-SE

Uma Moto CG 125,
ano 2010 com Side Car.
Documento / Carga
Tratar no Tel.:
(35) 9983-1054 com Vera

Deus é tão perfeito
que criou para nós a
Primavera, uma estação do ano que nos remete ao desabrochar
das flores.
Com a chegada desta primavera temos a
chance de dar um novo rumo a nossa vida,
um colorido diferente aos nossos dias e
um sabor especial a
nossa rotina, aparentemente maçante e
sem graça.
Que sentimentos você gostaria de ver desabrochar em você?
Que tal perdoar alguém
de quem está ressentido há tempos? Que
tal se colocar no lugar
do outro ao invés de
enxergar apenas as suas próprias vontades?
Que tal abrir-se ao des-

conhecido sem medo,
ampliando seu círculo de relacionamentos e suas possibilidades de crescimento?
Que tal embrenhar-se
na maravilhosa aventura de amar, na mais
profunda dimensão
da palavra?
Os campos estão florindo, os jardins estão
cada vez mais belos.
Todo este encanto pode e deve atingir nossos dias, desde que,
tenhamos a coragem,
sob a inspiração do Senhor da Novidade e da
Vida, de fazer o que
precisa ser feito (nós
sabemos!) e de mudar
o que precisa ser mudado...
Que busquemos uma
renovação interna nesta nova estação!

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

O perdão gera vida
e comunhão
A Eucaristia é um sacramento maravilhoso, mas precisa ser
renovado a cada dia. A Igreja
chama isso de “renovar-se”, ou
seja, atualizar o sacrifício de Cristo. Bendito seja Deus, que, no
Seu infinito amor, instituiu esse sacramento, que é o dom do
Senhor reavivar a esperança em
nós. O Senhor não lança fora os
não desejados e os pecadores.
Pelo contrário, se há alguém por
quem Ele tem grande afeto é o
que está no caminho errado,
pois Ele mesmo disse que veio
para os doentes e para os pecadores. Reze por aqueles pelos quais você já perdeu a esperança tal é a situação em que
eles estão, porque nosso Deus
tudo pode!
É preciso ter os olhos fixos
no Senhor, no próprio coração
d’Ele, onde não há sombra de
ressentimento, de amargura
ou egoísmo. O coração de Cristo é todo amor, n’Ele está a
fonte de toda a unidade e aceitação do outro, porque Ele nos
aceita como somos. Entre mim
e meu irmão está Jesus. Ele
continua a defender cada filho Seu, como defendeu a mu-

lher adúltera: “Se você nunca
pecou atire a primeira pedra”.
Sempre o Altíssimo deve estar
em primeiro lugar em nossas
vidas, depois deve vir o irmão,
esta é a perfeição do verdadeiro perdão, pois tudo o que passa primeiramente por Deus se
santifica, do contrário é um mero ato humano, que traz simplesmente alívio e acomodação humana. O verdadeiro amar
e ser amado, perdoar e ser perdoado gera vida nova e comunhão de coração. Vivamos reconciliados a exemplo de Cristo, que apesar de ter sido crucificado, perdoou e se reconciliou com o homem e continua unido a nós dando-se como alimento na Eucaristia. Ele
que, no alto da cruz, diz: “Perdoai-lhes porque não sabem o
que fazem”. Agora temos de fazer nossa parte indo à Santa
Missa, confessando nossos pecados, vivendo reconciliados,
buscando os sacramentos.
Volte hoje mesmo para Jesus, dê esse pulo e você já está no coração d’Ele.
Louvado seja Nosso Senhor
Jesus Cristo.

ABANDONO DE EMPREGO

Sr. JOÃO DIMAS DOS SANTOS – CTPS. Nº 86606 S.123
Por não estar se apresentando ao trabalho desde
30/06/13, convidamos o Sr. João Dimas dos Santos, portador da CTPS. Nº 86606 S.123, a comparecer em nosso escritório a fim de fazer sua rescisão de contrato de
trabalho, dentro do prazo de 72 horas a partir desta carta, sob pena de ficar rescindido o contrato de trabalho,
nos termos do Art. 482 da CLT.
São Lourenço, 18 de setembro de 2013.
Thamires Ferreira Barreto – ME
Rua Cel. José Justino, 668 – sala 21 – São Lourenço - MG
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ENTREVISTA José Severiano Simões
bu, que atualmente é comandada pelo 1° tenente Geraldo Hélio Delgado.

O que é a Junta de
Serviço Militar?
A junta é o órgão responsável em cada município pelo alistamento militar inicial
que é realizado na época em
que o jovem completa 18
anos de idade e tem também
a função da montagem de
processos para a emissão de
vários documentos militares
como: 2ª vias de certificados,
certidão de tempo de serviço, atestado de desobrigado,
autorização para viagem ao
exterior, arrimo de família,
retificação de dados, dentre
outros. A junta é subordinada à 8ª Delegacia de Serviço
Militar com sede em Caxam-

Você citou entre os
documentos a CTS (Certidão
de Tempo de Serviço), para
que serve?
A grande maioria dos reservistas (cidadãos que serviram em alguma organização militar) desconhece que
este tempo prestado as forças armadas serve de contagem para aposentadoria
junto ao INSS. É só nos procurar que os orientaremos
para os procedimentos necessários. O atendimento é
das 13:00 às 17:00 horas no
andar térreo da Prefeitura
Municipal.
Qual a importância do cidadão estar em dia com o
Serviço Militar?
Hoje em dia é fundamental estar em dia com esta situação, pois caso contrário
ele ficará privado de tirar ou
renovar passaporte; assinar
contratos com o governo federal, estadual ou municipal;
prestar exame ou matricular-se em qualquer estabe-

Pe. Alex José Adão

Secretário da Junta de Serviço
Militar de São Lourenço

lecimento de ensino, obter
carteira profissional, registro de diploma de profissões
liberais, matrícula ou inscrição para o exercício de qualquer função e licença para
indústria e profissão; inscrever se em concursos públicos; exercer a qualquer título função ou cargo público, eletivos ou de nomeação custeados pelos cofres
públicos federais estaduais
ou municipais.

Dentro deste contexto em outubro acontecerá
a seleção geral para os alistados no ano de 2013, como ocorre?
Então, a seleção geral é o
2º passo para os alistados
continuarem em dia com sua
situação militar, visto que o
primeiro é o alistamento. Nesta etapa acontece o exame
médico que será realizado
nos dias 14/15 e 16 de outubro de 2013, às 7:00 horas da manhã no Tiro de Guerra. É bom esclarecer e ressaltar que este exame acontecerá na sede atual do TG,
que fica ao lado da Faculdade São Lourenço, visto que

Paróquia
em Ação
alexajoseadao@hotmail.com

até dias atrás ainda não tínhamos esta decisão. Aqueles que ainda não o marcaram, ainda há tempo hábil,
é só irem até a junta munidos do certificado de alistamento.
Na passagem do comando da Delegacia de 2012
para 2013 seu trabalho foi
bastante elogiado pelo então delegado, recebendo inclusive moção de parabéns
da Câmara Municipal de São
Lourenço. E este ano como
estão as atividades?
A linha de trabalho continua a mesma, ou seja, atender ao público sempre cordialmente, e solucionar, dentro daquilo que me compete, no menor espaço de tempo possível as pendências
apresentadas pelos cidadãos,
posição está comungada pelo atual delegado, o que facilita demasiadamente a agilidade dos processos.
Considerações finais:
Agradeço a oportunidade
e no telefone 3339- 2759 estou à disposição para qualquer esclarecimento.

Festival de Artes Cênicas CMHIS elege
movimentou o Country
novo presidente
Clube durante a semana O Conselho Municipal de tivo principal estabelecer diCultura

Habitação de Interesse Social (CMHIS) escolheu, nesta terça-feira (17/09), seu novo presidente. Por unanimidade, foi eleito o Sr. Jair Pereira de Carvalho.
O CMHIS tem como obje-
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retrizes e critérios para a priorização de linhas de ação, alocação de recursos do FMHIS
e atendimento dos beneficiários dos programas habitacionais, na política e no plano municipal de habitação.

O Senhor conceda-te
a sua graça
A bênção que São Francisco escreveu para o seu
irmãozinho frei Leão tem
palavras da Bíblia que são
cheias de sentido e importância. Uma dessas palavras é a graça ou a misericórdia de Deus, que
Francisco deseja ao seu
interlocutor. Mesmo sendo graça uma palavra muito usada, nem todos nós
temos bom entendimento do que significa essa
graça para os cristãos. Ela
pode ser entendida como
a ação de Deus no mundo. Nós herdamos dos judeus a fé num Deus que
age no mundo, que não
fica imóvel diante das coisas, pois Ele criou o mundo, libertou os judeus da
escravidão, Jesus, Filho de
Deus, trouxe a alegria e
a salvação para nós e a
contínua presença de Deus
até hoje entre nós.
Percebemos muitas coisas que nos fazem entender que Deus continua
agindo de diversas formas.
Algumas das ações particulares de Deus são os milagres, que são acontecimentos bons impossíveis
de serem explicados pela ciência. Outras ações
de Deus reconhecemos
quando vemos algo ou alguém com extrema bele-

za ou bondade acima do
normal, como é o caso de
pessoas como Madre Tereza, Gandhi, Dalai Lama
etc. Mesmo no nosso dia
a dia, encontramos pessoas que dão exemplos
de amor, paciência e compaixão que superam o natural e são provas vivas
da atuação ou da graça
de Deus entre nós.
Lembrar que essa graça, ação de Deus, é constante no mundo, é crer que
é Deus quem age em você e que é Ele quem vem
ao seu encontro. Assim,
não é você que consegue
a salvação, a felicidade e
a paz por si mesmo, mas
isso é obra de Deus. Na
verdade, Ele já lhe salvou
na cruz. Diferente de alguns que defendem que
é preciso fazer isso ou aquilo para ser salvo ou para
ir para o céu, o cristão acredita que quando ele faz o
bem, age assim também
porque está deixando Deus
agir nele e por ele. Cabe
a você viver a vida como
um constante agradecimento a Deus por tudo de
bom que Ele fez e faz por
você. E nunca esquecer
que Ele constantemente
lhe concede graças, inclusive a graça de viver sob
a Sua proteção.

ABANDONO EMPREGO

A Diretoria de Esportes Cultura e Turismo da Prefeitura
Municipal de São Lourenço
realizou no Country Clube,
entre os dias 16 a 19 de outubro, o 9º Festival de Artes
Cênicas. O evento cultural
contou com a participação
de alunos das escolas municipais, particulares e estadu-

ais da cidade.
Os alunos/ atores, receberam medalhas e os diretores
das escolas ganharam troféus.
Foram quatro dias com diversas peças teatrais, sempre
apresentadas às 18h e às 20hs.
O São Lourenço Jornal parabeniza os organizadores pelo belo evento cultural.

EXPEDIENTE

AMAURI PINTO COSTA – GRANJA IANA,
CPF 412.255.626-00, por determinação
do CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA
AMBIENTAL – COPAM, torna público que
obteve LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA
AMPLIAÇÃO, processo nº 04891/2005/009/2011,
para a atividade de AVICULTURA DE POSTURA, situada no Bairro Cachoeira do
Coura, Município de Pouso Alto, MG,
CEP 37468-000

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

Sr. ANTÔNIO ROCHA – CTPS 012507 – série 0063 – MG
Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista
encontrar-se em lugar não sabido, convidamos o Sr. Antônio
Rocha, portador da CTPS 012507 – série 0063-MG, a comparecer no local de trabalho denominado Fazenda do Aterrado,
a fim de retornar ao emprego ou justificar as faltas desde Janeiro de 2013, dentro do prazo de 48 horas a partir desta publicação, sob pena de ficar rescindido, automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da CLT.
São Sebastião do Rio Verde(MG), em 19 de setembro de 2013.
ESPÓLIO DE CÉLIA PERERIA DE CASTRO
CEI.0011649000385

AMAURI PINTO COSTA – GRANJA IANA,
CPF 412.255.626-00, por determinação
do CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA
AMBIENTAL – COPAM, torna público
que solicitou LICENÇA DE OPERAÇÃO
PARA AMPLIAÇÃO, processo nº 04891/2005,
para a atividade de AVICULTURA DE
POSTURA, situada no Bairro Cachoeira do Coura, Município de Pouso Alto,
MG, CEP 37468-000

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.

EDUARDO VILLAS BOAS SCARPA – SÍTIO
FREMA, CPF 396.271.366-20, por determinação do CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL – COPAM, torna público que solicitou LICENÇA DE OPERAÇÃO, processo nº 30759/2012, para a atividade de AVICULTURA DE POSTURA, situada na Estrada Pública Municipal, Bairro Duas Pontes, Município de Pouso Alto, MG, CEP 37468-000

Circulação: São Lourenço e Região Sul de Minas: Lambari, Jesuânia, Olimpio Noronha, Carmo de Minas, Dom
Viçoso, Cristina, Soledade de Minas, Conceição do Rio Verde, Caxambu, Cambuquira, Baependi, Pouso Alto,
Itamonte, Itanhandu, Passa Quatro.
Redação e Administração: Rua Alzira Candal, 100 - São Lourenço/MG - CEP 37470-000
Telefax: (35) 3332-8484 - E-mail: escritorio@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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Câmara Municipal de São Lourenço
Proposições da 28ª Reunião Ordinária de 2013

Ver. Agilsander Rodrigues da Silva

Moção de Parabéns
Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com
base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que
seja enviada uma Moção de Parabéns à Sr.ª Simone Ribeiro, artista plástica sãolourenciana, pela bela exposição “Encontro com
a Artista Simone Ribeiro” que está sendo realizada em Brasília,
na Câmara dos Deputados, no período de 12 a 26 de setembro
de 2013, com suas pinturas sobre a temática: “Israel”. Este Vereador gostaria de ressaltar que esta artista tem enaltecido nossa
cidade, levando as suas pinturas a diversos cantos de nosso Brasil. Nossas congratulações!
Indicação 366/2013
Considerando que é necessário antever algumas situações pertinentes ao período do verão, onde nossa cidade e região sofrem
em demasiado com o período intenso de chuvas; 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 executar a limpeza em
todos os bueiros existentes em nosso município, para que eventualidades indesejáveis acometam a nossa população.
Requerimento 116/2013
Considerando que o Vereador que este subscreve, a título de
Indicação, sob o n.º 217, em 03 de outubro de 2011, propôs estudos sobre a possibilidade de o Poder Executivo fornecer, diariamente, lanche para os atiradores do Tiro de Guerra 04-024,
quando em serviço na Guarnição, ao todo 04 (quatro) atiradores/
dia, tendo em vista que vários deles não têm condições financeiras para levar o seu lanche para passar o seu turno: noite inteira
ou dia todo; e Considerando, como sabemos, que o Tiro de Guerra é muito importante para a formação dos nossos jovens e, ao
mesmo tempo, impede que os mesmos venham a servir o Exército em outra localidade; Agilsander Rodrigues da Silva, Vereador
do PSL, vem até V.Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa a
seguinte informação: Por que, até o presente momento, nada foi
feito para atender ao ora acima solicitado?
Ver. Antônio Carlos Canaverde Sanches
Indicação 367/2013
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 entrar em contato com o CREA-MG (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), onde o mesmo, com a finalidade de auxiliar as Administrações Públicas, firmou um importante convênio com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA),
com o propósito do governo de cursos de capacitação aos gestores, técnicos municipais, sendo que os mesmos devem iniciar agora em setembro, considerando que temos que cumprir legislações
que determinam obrigações específicas para o seu desenvolvimento urbano. Na oportunidade, citamos a Lei n.º 14.405/2007 e a Lei
n.º 12.305/2010 que versam sobre saneamento, resíduos sólidos
e estabelecem que todos os municípios são obrigados a elaborar
o Plano Municipal de Saneamento, que poderá incluir o Plano Municipal de Resíduos Sólidos. O Plano Municipal de Saneamento será considerado no exercício financeiro de 2014. Citamos também
as Leis n.ºs: 12.587/2012, 10.048/2000 e 10.098/2000 que versam
sobre mobilidade e acessibilidade, as quais determinam que todos
os municípios com mais de 20.000 (vinte mil) habitantes e os integrantes das regiões metropolitanas são obrigados a elaborar o Plano Municipal de Mobilidade, que deve conter acessibilidade. O Plano tem prazo limite para a execução em 2015.
Requerimento 111/2013
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 as seguintes informações:
Qual o número de funcionários da Prefeitura Municipal que trabalham nas podas das árvores? Qual a ordem cronológica da execução destes serviços?
Requerimento 112/2013
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 à Secretaria Municipal de
Educação enviar a esta Casa Legislativa as seguintes informações,
considerando que esta Casa já aprovou Projeto de Lei autorizando a cessão de uso da “Escola Municipal Frei Osmar Dirks” para
o Instituto Técnico Federal vem, através deste requerer: Quais os
cursos que serão ministrados no referido Instituto? Qual o início
dos mesmos?
Ver. Evaldo José Ambrósio
Indicação 364/2013
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PR, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de
V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine à autarquia SAAE (Serviço Autônomo
de Água e Esgoto) que realize uma vistoria no Córrego Esperança - Bairro Vila Carneiro, onde estão, provavelmente, despejando esgoto no referido córrego. Assim, ao cair da tarde nestes dias
de calor, o mau cheiro é insuportável.
Indicação 365/2013
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 elaborar um
projeto de lei passando os Atendentes de Consultório Dentário
(ACD) de nosso município para o Nível IX, conforme o que ficou estabelecido em reuniões com os referidos servidores da Saúde.

Ver. Fabrício Guedes dos Santos

Indicação 362/2013
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 a construção, urgente, de um bueiro na Rua Antônio de
Lorenzo, entre os n.ºs: 180 a 190, pois o calçamento da referida
rua está afundando, proveniente do acúmulo de água das casas
de cima, trazendo um grande transtorno aos moradores.
Indicação 363/2013
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 realizar estudos no sentido de elaborar um projeto amplo
voltado para a melhoria do Beco 901 - Bairro Nossa Senhora de
Lourdes. Os moradores desta localidade sofrem muito com o período de chuvas, pois foram feitos vários loteamentos na parte
alta do bairro e não fizeram nenhum trabalho para conter a água
de chuvas fortes que desce, rapidamente, dos loteamentos acima, inundando as casas do Beco 901, onde esses moradores perdem, todo ano, seus bens materiais.
Requerimento 113/2013
Fabrício Guedes dos Santos, Vereador do PSB, 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, ultimamente, o caminhão de coleta de lixo está passando
somente 01 (uma) vez por semana na Areia Branca - Bairro Nossa Senhora de Lourdes, sendo que o mesmo passava 03 (três) vezes por semana nesta localidade?
Requerimento 118/2013
Fabrício Guedes dos Santos, Vereador do PSB, vem até V. Ex.ª,
embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações
referentes ao período de julho a agosto de 2013: Quantos cavalos foram apreendidos pelo órgão competente de nosso município neste período? Qual o valor arrecadado com as guias pagas
pelos donos desses animais neste período? Qual a despesa que
a Prefeitura tem com a manutenção desse serviço (aluguel do terreno, pagamento para a pessoa responsável pelos cuidados a esses animais, bem como a alimentação dos cavalos)?
Ver. Luiz Cláudio Siqueira
Requerimento 115/2013
Luiz Cláudio Siqueira, Vereador do DEM, vem até V. Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após
ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie
a esta Casa Legislativa a seguinte informação: Qual o andamento
dos estudos para a readequação do nosso Plano Diretor, inclusive
com o alinhamento desta legislação ao Estatuto da cidade, tendo
em vista o crescimento desordenado de nosso município?
Ver. Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro
Requerimento 120/2013
Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro, Vereador do PSC, 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
quanto ao Decreto Municipal n.º 4.940, de 12 de agosto de 2013,
o qual regulamentou a Lei Municipal n.º 3.099, de 10/07/2013, que
Concede acesso gratuito de transporte coletivo às pessoas com deficiência e seus acompanhantes e dá outras providências: Considerando que a referida Lei Municipal especificou que somente os
pacientes da Unidade de Saúde Mental devem ser enquadrados à
renda “per capita”, por que o Decreto generalizou esse enquadramento a todas as pessoas com deficiência?
Requerimento 122/2013
Considerando que a Santa Casa Cooperativa da Área de Saúde recebe repasses financeiros através do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sistema Microrregional de São Lourenço,
criado sob a forma jurídica de Associação Civil de Direito Público Interno, com sede na cidade de São Lourenço e que estes repasses financeiros são para pagamento de profissionais da área
de saúde de atuação na Secretaria de Saúde de São Lourenço e
que os recursos são oriundos de dinheiro público do Fundo Municipal de Saúde, repassados através da Prefeitura Municipal de
São Lourenço, Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro, Vereador do PSC, 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 o mesmo oficie a esta Cooperativa solicitando desta o envio das seguintes
informações: 1) Quais são os profissionais da cidade de São Lourenço que são cooperados associados desta cooperativa? 2) Qual
foi a data de inclusão como cooperados associados? 3) Qual foi
o valor pago para integralização da cota capital de cada cooperado? 4) Informar o nome, função que exerce como cooperado,
salário, local de trabalho e a produção mensal e anual de cada
um deles. 5) Informar qual foi o valor do pro-rata de cada cooperado do ano de 2009 até o ano de 2012. 6) Mandar cópia do
estatuto desta Cooperativa e seus registros devidamente legalizados junto aos órgãos competentes. 7) Enviar os comprovantes de recebimento dos atos cooperativos de cada cooperado
que recebem através do Consórcio Municipal de Saúde da cidade de Sào Lourenço, assinado pelo próprio. 8) Quais foram os
valores pagos pelo Consórcio de Saúde de São Lourenço para
esta Cooperativa do ano de 2009 até a presente data? 9) Enviar
documentos que comprovem a legalidade da pactuação de serviços entre esta Cooperativa de Caxambu e o Consórcio de Saúde São Lourenço, com o embasamento legal e assinado entre
os ordenadores de despesa e referendado pela Assembleia Ge-

ral desta Cooperativa e pelo Conselho de Prefeitos, Conselho
Intermunicipal de Saúde e Secretaria Executiva que compõem
o Consórcio de Saúde - CIS.
Ver. Renato Bacha de Lorenzo
Requerimento 114/2013
Renato Bacha de Lorenzo, Vereador do PSDB, vem até V. Ex.ª,
embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa a seguinte informação: O
Setor de Fiscalização de nosso município tem cumprido o que determina o Código de Postura, com relação à altura máxima do
som (decibeis) permitida a veículos automotivos e carros de som
em nossa cidade? JUSTIFICATIVA: Em anexo, a solicitação do Sr.
Carlos Henrique Pedroso Bícego, reivindicando que sejam tomadas as devidas providências quanto ao assunto em tela, pois São
Lourenço está cada vez mais barulhenta, não só pelo aumento
significativo do tráfego de veículos e carros de som, bem como
pelo som altíssimo oriundo de automóveis, principalmente com
funk e rap, o que causa muito transtorno aos moradores, tirando o sossego dos mesmos.
Ver. Ricardo de Mattos
Requerimento 117/2013
Ricardo de Mattos, Vereador do PMN, 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: Quais as medidas que têm sido tomadas pelo Poder Executivo contra empresas que utilizam do espaço de carga e descarga, tais como supermercados e outros e que estão utilizando também os passeios
públicos como depósito, atrapalhando o trânsito de pedestres e
com isso colocando em risco de acidentes, inclusive com perigo
de morte, pois são obrigados a transitarem pelas ruas, diante do
impedimento das calçadas?
Requerimento 121/2013
Ricardo de Mattos, Vereador do PMN, 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 Departamento Municipal de Trânsito
(SLTRANS) que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações: Houve licitação para as últimas manutenções e reformas
realizadas nas motos deste Departamento? Em caso afirmativo,
enviar cópia do processo licitatório. Houve licitação para a aquisição dos novos uniformes para os Agentes de Trânsito? Em caso
afirmativo, enviar cópia do processo licitatório.
Ver. Waldinei Alves Ferreira (Presidente)
Indicação 360/2013
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, vem mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de
V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura providenciar a colocação de corrimões na rampa que dá acesso da Prefeitura para o Bairro Estação, bem como na escadaria íngreme que
dá acesso à ponte da Estação. A pedido dos transeuntes.
Indicação 361/2013
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal,
INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura providenciar estudos no sentido de colocar aparelhos de
ginástica - Academia ao Ar Livre - no novo posto de saúde no
Bairro Vila Carneiro, ao lado da AABB, pois como o referido posto abrange os moradores da Vila Carneiro, Lagoa Seca, Jardim
Serrano, Santa Mônica I e II e parte da Vila Nova, conforme recomendação médica, os pacientes já podem fazer sua atividade física ali no local.
Requerimento 123/2013
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 ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações sobre a sede da Banda Antônio de Lorenzo, situada ao lado da construção da UPA: Há algum estudo por parte do Poder Executivo para reformar este prédio? Em caso afirmativo, enviar o referido estudo e informar se já há data prevista para o início da obra. JUSTIFICATIVA: A Banda Antônio de Lorenzo sempre contribuiu em termos culturais para o nosso município. Ela faz parte da história de
São Lourenço. Atualmente, a sua sede encontra-se totalmente abandonada, necessitando, urgentemente, de reforma. Nada mais justo que o Poder Público corroborar na melhoria deste prédio, tendo em vista que os ensaios são realizados nesse local de forma inapropriada e indigna, diante do grande papel e de todos os serviços
prestados por esta banda para São Lourenço.
Ver. William Rogério de Souza
Requerimento 110/2013
William Rogério de Souza, Vereador do PV, 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
enviar a esta Casa Legislativa as seguintes informações: 1) Informar se o número de funcionários empregados com a função de
Serviços Gerais é suficiente? 1.1) Em caso negativo, há previsão
de contratação? 1.2) Estes funcionários recebem insalubridade?
1.3) Em caso negativo, qual o motivo de não receberem? Há possibilidade destes funcionários virem a ter este direito?
2) Os funcionários que trabalham na van, como monitores, têm
salário compatível com o cargo? 2.1) Existe este cargo no plano
de cargos e salários? 2.3) Se a resposta for negativa, há previsão
deste cargo ser inserido no plano de cargos e salários? 2.4) Há
previsão de concurso público para tal função? 2.5) Os monitores
recebem vale-transporte?
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Comprovado: consumo de frutas
e vegetais diminui mortalidade e
aumenta tempo de vida

Já é senso comum que
comer frutas e vegetais
traz benefícios à saúde,
e, desde a década de 90,
a ingestão de pelo menos cinco porções de frutas e vegetais por dia
vem sendo recomendada por instituições
públicas de saúde. No
entanto, esta recomendação ainda não apresentava evidências científicas suficientes e era
baseada em um número pequeno de estudos,
com resultados inconsistentes. Pois agora,
esta importante recomendação recebe um
sólido reforço científico que vem de um estudo publicado no dia
26 de junho na revista
científica American Journal of Nutrition.
Pesquisadores do Instituto Karolinska da Suécia, analisaram dados coletados de mais de 71.000
pessoas, de idade entre
45 e 83 anos e que foram
observadas em seus hábitos alimentares por um
período de 13 anos. Durante este período morreram, por diferentes causas, 11.439 pessoas das

71.706 que iniciaram o
estudo. Os resultados demonstraram que o menor consumo de frutas e
verduras foi progressivamente associado com um
menor tempo de vida e
uma maior taxa de mortalidade.
As pessoas que referiram não comer frutas
e verduras tiveram a taxa de mortalidade 53%
maior e um tempo de
vida três anos menor,
quando comparadas com
as que ingeriam cinco
ou mais porções por dia.
Além disso o estudo revelou uma relação de
dose-resposta, ou seja, aumentando o consumo aumenta-se o tempo de vida e reduz-se
a taxa de mortalidade
(o benefício é proporcional ao consumo).
Aqueles que nunca comiam fruta viveram 19
meses menos que aqueles que comiam ao menos uma fruta por dia.
Quanto aos vegetais,
os participantes que comiam três porções por
dia viveram, em média,
32 meses a mais do que
os que nunca comiam

vegetais.
Esta análise levou em
consideração fatores associados, que potencialmente poderiam interferir nos resultados, como sexo dos participantes, peso corporal, atividade física e consumo
de fumo e de álcool. Corrigindo estas variáveis,
os resultados permaneceram os mesmos, indicando a consistência do
efeito da variável em estudo (consumo de frutas e vegetais) sobre os
desfechos avaliados (mortalidade e tempo de vida no período).
Apesar das limitações
inerentes a este tipo de
estudo, que observa o
padrão alimentar de um
grande número de pessoas por um longo período de tempo, os resultados servem como um
grande reforço para a recomendação da ingestão de frutas e vegetais,
pelo menos cinco porções por dia, que é o ideal. Mas pelo menos uma
porção é melhor que nenhuma, e duas é melhor
que uma, e ... já é um
bom começo!

Beauty Fair- Feira Internacional
de Beleza Profissional
O cabeleireiro Juraci Barbosa de São Lourençoparticipou na Expo Center em
São Paulo- SP, da Beauty
Fair- Feira Internacional
de Beleza Profissional, que
aconteceu entre os dias
07 a 10 de setembro. O
evento de belezaatraiu
profissionais de todo o
Brasil e exterior que aprenderam novas técnicas e
conheceram as novas tendências para o verão 2013.
Durante o encontro, o
cabeleireiro/técnico Juraci Barbosa preparou lin-

dos penteados que encantaram até os mais críticos. Já em São Lourenço, nossa reportagem conversou com Juraci, ele se
disse feliz em poderter
participado de um evento tão importante.
“As minhas primeiras
palavras são de agradecimento para aqueles que
sempre me apoiaram e
acreditaram no meu trabalho ao longo destes anos,
obrigado aos meus pais
pelo apoio.Participar de
um evento como este, foi

uma honra pra mim. Agradeço também as pessoas
que são o meu alicerce,
obrigado divisão comercial com gerentes de mercado e gerentes regionais;
empresas comprometidas
com os profissionais técnicos, sem vocês não teríamos o mesmo resultado, aproveito paraagradecer a todos os meus
clientes e amigos que me
apoiaram e me acompanharam ao longo deste
ano e a Deus por esta oportunidade, obrigado a to-

dos”, disse Juraci.
O técnico/ cabeleireiro Juraci, nos adiantou
que já está preparando
um curso em São Lourenço para repassar aos profissionais da cidade e da
região todas as novas técnicas aprendidas durante o Beauty Fair. O curso
acontecerá no dia 30 novembro 2013 na escola
FOXInglês (em cima da
Padaria São Lourenço).
Maiores informações com
Amanda Rocha pelo telefone 0** 35- 8839 4802.
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Hospital São Vicente de Paulo
em Caxambu não vai fechar
Rumores sobre a possibilidade do fechamento do Hospital São Vicente de Paulo
rondou a cidade de Caxambu nesta semana, tudo aconteceu, devido à discordância no valor do repasse feito pela Prefeitura de Caxambu à Sociedade São Camilo,
que administra o Hospital.
Atualmente a prefeitura repassa em dia, todo mês, para a Sociedade São Camilo, o
valor de R$ 88.000,00 Reais.
Mas a Sociedade São Camilo
exige que o valor repassado
pela prefeitura seja de
R$138.000,00 Reais por mês
para custear todos os gastos.
O prefeito Jurandir discorda
e diz que não tem condições
de repassar o valor que a Sociedade São Camilo exige.
Entenda o caso:
Quando a atual administração assumiu a prefeitura,
apurou que o repasse feito
para a Sociedade São Camilo era algo em torno de
R$60.000,00 Reais mensais.
Logo no início do mandato
do prefeito Jurandir, a diretoria do São Camilo solicitou

Rumores

o aumento do repasse, o que
foi atendido pelo prefeito,
que fez então um contrato
para vigorar até o final deste ano (2013), elevando o repasse para R$ 88.000,00 Mil
Reais. Agora, segundo o prefeito Jurandir, o São Camilo
quer mais um aumento no
valor de R$50.000,00 Mil Reais, perfazendo assim, um total de R$138.000,00 mensais.
A direção do São Camilo
diz que precisa dos R$138.000,00
mensais para manter suas
atividades, caso contrário fe-

O Cruzeiro de Caxambu
voltou a brilhar
Há anos não existia manutenção neste ponto de
referência, localizado no
alto do morro em Caxambu. Hoje com toda instalação elétrica refeita, o Cruzeiro pode ser admirado

por toda a população durante o período noturno.A
nova iluminação possui
vinte e quatro lâmpadas,
número necessáriopara fazer o Cruzeiro brilhar novamente em Caxambu.

charia as portas ao meio dia
desta sexta- feira (13/09).
Por outro lado, o prefeito
diz que continua sustentando o contrato e continuará
repassando os R$88.000,00
Mil Reais, cumprindo o compromisso feito anteriormente entre as partes.
Nossa reportagem compareceu na porta do Hospital de Caxambu ao meio dia
de hoje, sexta- feira (13/09),
lá estava o vereador Jean do
Gás e o Prefeito Jurandir, que
nos afirmou: “O Hospital não

fecha! Enquanto eu for o prefeito, nada fecha aqui”, disse Jurandir.
Preocupados com a situação, os vereadores de São
Lourenço, Evaldo Ambrósio
e Paulo Gilson (Chopinho)
também estiveram em Caxambu com o prefeito Jurandir para saber o que de fato
estava acontecendo, já que
São Lourenço seria uma das
cidades mais próximas com
a estrutura de atendimento. Se o Hospital São Vicente de Paulo viesse mesmo a
fechar as portas, provavelmente, São Lourenço seria
uma das cidades a receber
os pacientes de Caxambu.
Na ocasião, o prefeito Jurandir tranquilizou os vereadores de São Lourenço e afirmou que já havia conseguido uma liminar na justiça para que o Hospital São Vicente de Paulo não fechasse.
Tentamos contato com o
administrador do Hospitalpara falar sobre o assunto,
mas fomos informados que
ele não poderia nos atender,
pois estava em reunião.

BETO BACHA

Giro Esportivo

FUTEBOL QUE É BOM... NADA
Esta foto tirei novamente do “Memórias de São Lourenço”. O local
do suposto futebol foi no
campinho da
Chácara, no Ramon, bem em
frente ao Aeroporto. E você que não perde nenhum lance, confere o time dos sem camisas no detalhe todos de braços cruzados com Luiz Gorgulho, Pecê,
Bira, João Pi e Nenzinho. E os camisadosmisturados com
Fazolo, Paulo Bacha, João Vítor, Gué e o Lobão Americano.
NO MUNICIPAL A BOLA VAI ROLAR

Neste domingão no campo do Santa Helena, bairro São
Lourenço Velho, um abraço ao amigo Crico, a bola vai rolar pela 1ª rodada do Campeonato Municipal de Futebol
chave A:
13:00 Barreiro X Santo Amaro
15:00 Santa Helena X Miramar
Na foto os figurinhas “piolhos” dos gramados: Ramilho
da Sonda, Vascaíno Altamiro, Eu, Helson Salgado, Lourenço do Barreiro, Marquinho e Adauto.
COPA SOCIETY DE BASE
Vale a pena você conferir no
campo do Zico 10, no Vale dos
Pinheiros a Copinha de Base
nas categorias pré-mirim e mirim. Futebol de gente grande,
todos os sábados à partir das
14:30 e domingão pela manhã. Destaques da 1ª rodada
a vitória do Esporte 6 a 1 no
Rio Verde mirim. A equipe do
Miramar, com direito a pedir música dos garotos Hugo José
e João Paulo no Alternativa Esportes, vencendo por 9 a 2 o
Santa Mônica. A vitória do Zico 10 também no mirim 3 a 1
no Santa América (foto), depois o troco pelo mesmo placar
na categoria pré mirim. Enfim jogos de muita qualidade em
excelente gramado. Como destaque individual o garoto Vagner Felipe (Tetê) jogador do Rio Verde pré-mirim.
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Câmara Municipal regulamenta II Encontro de Corais
contratação de funcionários sem Penitenciários do Sul de Minas
Coral
concurso público
Com o plenário vazio, foi
regulamentado na noite dessa segunda- feira (16/09) em
primeira e segunda votação
com dispensa de interstício,
o projeto de Lei Nº 2.623/2013,
que faz alterações na Lei Municipal 2.945 de 18/12/2009,
que versa sobre a contratação temporária de funcionários públicos por tempo determinado para atender necessidades temporárias de
excepcional interesse público nos termos do Inciso 9º
do Art. 37 da Constituição
Federal. Com a votação de
ontem, fica alterada a redação dos incisos II, III, VII, VIII
e IX da Lei Municipal nº
2945/2009.
O projeto supramencionado, já havia sido enviado pelo Executivo à Câmara Municipal, oportunidade em que
foi vetado/ e ou rejeitado pela maioria dos vereadores.
Não satisfeito com a rejeição, o prefeito enviou novamente o mesmo projeto à
Câmara Municipal, só que
desta vez com pedidos de
emendas, para que fosse votado novamente.
Vereadores da oposição
afirmam que a matéria aprovada na noite de ontem (16/09)
já era matéria vencida, veja
o que disse o vereador Paulo Gilson (Chopinho):
“Isso é matéria vencida,
já foi rejeitada por esta casa. Essa é a maneira número 1 de burlar o concurso público. Cinco anos já se passaram e o Executivo Municipal não realizou nenhum concurso. Com essas mudanças,
arrumaram um jeito de fazer contratação de funcionários através de contrato,
sem pagar encargos sociais,
13º e férias. Eu acho que isso não é legal, dessa forma
estaremos escravizando os
funcionários e por outro lado, o prefeito não está fazendo concurso público, dessa forma ele (prefeito) pode contratar quem ele qui-

Casa vazia

ser sem o concurso, não é
justo. Do jeito que as emendas foram aprovadas, contrata- se quem quer que seja a gosto de quem quer que
seja”, disse o vereador.
Por outro lado, a maioria
dos vereadores, mesmo afirmando serem a favor do concurso, acharam necessário e
útil ao momento que as emendas fossem aprovadas, caso
contrário um verdadeiro caos poderia se instalar, já que
funcionários contratados para realizar serviços básicos e
de utilidade pública também
seriam afetados.
Com as mudanças regulamentadas pela maioria dos
vereadores, o contrato temporário, feito entre prefeitura e empregado contratado não vincula a administração municipal com relação a direitos trabalhistas.
A assinatura do contrato não
quer dizer que o contratado é servidor público ou empregado público. Na realidade, com as novas regras,
ele passa a exercer uma função pública, que é como uma
terceira modalidade.
Por não vincular a administração pública em momento algum, o contrato temporário se torna “contrato por
tempo indeterminado”. Na

SUS passa a oferecer
vacina contra catapora

A partir desse mês, setembro, já é possível vacinar as
crianças contra a varicela,
mais conhecida como catapora, em toda a rede pública de saúde. A chamada tetra viral será disponibilizada
no Sistema Único de Saúde
(SUS) e irá imunizar os pequenos também contra o sarampo, a caxumba e a rubéola, sendo uma substituição
da vacina tríplice viral, presente no Calendário Nacio-

nal de Vacinação infantil do
Ministério da Saúde.
A nova vacina será ofertada exclusivamente para
crianças de 15 meses de idade que já tenham recebido
a primeira dose da tríplice
aos 12 meses de idade. Até
esse mês, só era possível
proteger os pequenos contra a catapora na rede particular de saúde ou na rede
pública em casos de surto
da doença. Com a inclusão

realidade o prazo para qualquer contratação está estipulado pela lei federal (8.112/90)
e qualquer renovação que
não seja naqueles moldes será ILEGAL. Quem concorda
não tem direito à FGTS, seguro desemprego, férias ou
13º salário, a não ser que isso tenha sido estipulado no
contrato.
Veja como foi o resultado
da votação:
Os vereadores Luizinho da
Oração, João Bosco de Carvalho, Fabrício da Associação, Willian Eventos, Ricardo de Matos, Carlos Sanches,
Luís Cláudio Siqueira (Kall) e
Renato Bacha votaram a favor das alterações na Lei. Já
os vereadores Evaldo Ambrósio, Paulo Gilson Chopinho
e Agilsander (Gil), votaram
contra as alterações propostas pelo Executivo Municipal
e foram voto vencido. O vereador Abel Goulart Ferreira não participou da reunião
e teve sua ausência justificada. O Presidente da Câmara, vereador Nei da Saúde
também não votou, já que a
ele caberia o voto “minerva”, caso a votação terminasse empatada. Como a diferença na votação foi grande
(8x3), o vereador Nei não precisou declarar seu voto.

da tetra viral no SUS, o Ministério da Saúde estima uma
redução de 80% das pessoas hospitalizadas com febre
e erupções avermelhadas e
coceira no corpo, sintomas
comuns da catapora.
A previsão do Ministério
da Saúde é que todas as 34
mil salas de vacinação no Brasil estarão com as doses da
vacina disponíveis até o final desse mês.
Fonte: Ministério da Saúde

SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITAMENTOS
(Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores alterações).
2º Aditamento ao Contrato nº. SAAE/SLO-031/2012. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Raimax Internet Ltda. ME Modalidade: Pregão Presencial nº. 009/2012. Objeto: alteração do objeto do contrato com a inclusão de 02 (dois) links de acesso dedicado. Data da assinatura: 10/09/2013. Deusdete dos Santos, Diretor Presidente.
1º Aditamento ao Contrato nº. SAAE/SLO-037/2012. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Eurípedes Costa Advogados Associados S/C. Modalidade: Convite nº. 002/2012. Objeto: reajuste de preços. Valor: de R$ 2.388,69 (dois mil, trezentos e oitenta e oito Reais e sessenta e nove centavos) para R$ 2.480,65 (dois mil, quatrocentos e oitenta Reais e sessenta e cinco centavos) o valor mensal do contrato, alteração de cláusula contratual e prorrogação do prazo de vigência. Vigência: de 13/09/2013 a 12/09/2014. Data da assinatura: 10/09/2013. Deusdete dos Santos, Diretor Presidente.
2º Aditamento ao Contrato nº 025/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Alvaro Fernandes Penedo. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses.
(a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 18/09/2013.

Aconteceu no sábado, dia
14, no auditório do Colégio
Imaculado Coração de Maria, a segunda edição do Encontro de Corais Penitenciários do Sul de Minas.
Aproximadamente 100 sentenciados, de dez Unidades
Prisionais da região sul mineira, participaram do evento, arrancando aplausos, do
grande público que lotou o
auditório.
O organizador do evento, José Henrique Martins
(Zeca), que também respon-

de pela Coordenação de Musicalização da Superintendência de Atendimento ao
Preso, SAPE/SUAPI, fechou
com chave de ouro, com a
apresentação do consagrado Grupo Vozes da Cela, pioneiro em todo o Estado de
Minas Gerais.
Participaram do evento as
Unidades de Poços de Caldas, Campo Belo, Três Pontas, Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí, Varginha, Três
Corações, São Lourenço, Caxambu e Baependi.

O Juiz da Vara Criminal e
da Infância e Juventude e Diretor do Fórum de São Lourenço, foi o homenageado,
os troféus que foram entregues aos participantes levavam o nome do Dr. Fábio Garcia Macedo filho.
Autoridades da Seds, local e da região, prestigiaram o evento. De acordo
com o Maestro Zeca em
2014, devido à entrada de
outras unidades, o evento
será realizado nos dias 13
e 14 de setembro.

Acesse nosso site e fique por
dentro de todas as novidades!
www.saolourencojornal.com.br
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Caxambu comemorou 112 anos Carro do gerente do mobiliário urbano
foi apedrejado na Praça da Prefeitura
com muita festa e alegria
Vandalismo
O tradicional desfile cívico, que marca o aniversário
de Caxambu nesse dia 16 de
setembro, foi a consagração
do amor de crianças, jovens
e adultos, pela querida cidade de Caxambu.
A solenidade foi muito concorrida e teve início com hasteamento das bandeiras. A
abertura do desfile contou
com o histórico da cidade e
palavras alusivas a data por
autoridades presentes.
O palanque foi composto
por autoridades civis e militares, dentre elas o prefeito
Jurandir Belini, a primeira dama Néia Belini, o vice-prefeito Beto da Nazira, o Comandante do 57º Batalhão
da Polícia Militar de São Lourenço, o Tenente-Coronel Paulo Valério Júnior, o Comandante da 277ª Cia da Polícia
Militar de Caxambu, Capitão
Leandro Castilho Campos, a
Secretária Municipal de Educação Kathia Figueiredo, o

Parabéns

Chefe de Gabinete Claudinei
Bruno, a Secretária do Controle Interno Adriana França, o Chefe do Departamento de Planejamento Turístico Luiz Cláudio Rocha, o Chefe do Departamento de Cultura Rodrigo Graziano, o Padre Thiago de São José Guimarães, o Presidente do CEPLEC Rev. Carlos Alberto Dias,
o Presidente da APAE Oswaldo Alves Ramos e a Secretária do Prefeito Denise Silva.
Prestaram suas homenagens, dando um show de personalidade, criatividade e civismo, a Banda de Música da
Polícia Militar; Escola Municipal de Música; APAE; Melhor Idade; Pró-jovem; Banda Dr. Humberto Sanches de
São Lourenço; Pelotão de
Abertura/Misses; E. M. Ed.
Infantil Branca de Neve; C.
E. I. Santa Tereza; C. E. I. Santa Rita; C. E. Caxambu Velho;
Creche Mundo Encantado;
Banda Emílio Abdon Povoa

de São Lourenço; E. M. Pinguinho de Gente; E. M. Monsenhor João de Deus; E. M.
Chapeuzinho Vermelho; E.
M. Padre Correia de Almeida; E. M. Presidente John Kenedy; Banda São Sebastião
de Cruzília; C. E. Genny Gomes; Fanfarra Damitty - Os Boinas Pretas de Conceição do Rio
Verde; Colégio Dom Ferraz; E.
E. Cabo Luiz de Queiroz; C.E.P.
deCaxambu;AcademiadeDança Karina Nogueira; Secretaria
Municipal de Esportes; Demolays; E. E. Ruth Martins de Almeida; Wizard; Banda Nossa
Senhora de Montserrat e E. E.
DomingosGonçalves de Mello
- Mingote.
O São Lourenço Jornal parabeniza a todos os que prestaram suas homenagens. Aos
que trabalharam, que participaram direta ou indiretamente, colaborando para o
sucesso deste evento, os nossos parabéns pelo belíssimo
desfile apresentado.

Não é só o mobiliário urbano que está sofrendo com
as depredações na cidade.
Desta vez, o alvo foi o carro
utilizado pelo gerente da empresa All Space (Grupo Kallas),
responsável pela instalação
do mobiliário em São Lourenço. Veja o que aconteceu:
Na noite dessa segundafeira (16/09), o Chevrolet Ágile, cor verde, que trabalha
em São Lourenço a serviço
do “Mobiliário Urbano Mu-

nicipal” foi apedrejado quando estava estacionado na Praça da Prefeitura. No momento das pedradas, não havia
ninguém dentro do veículo.
Ainda de acordo com testemunhas, as pedras foram
atiradas por volta das 20 h da
noite. Nossa reportagem conversou com o dono do carro
(gerente da All Space), Sr. Luiz
Fernando Garrido, ele chegou
ao local momentos depois e
ficou surpreso com a situação

que encontrou. “Fizeram de
maldade”, disse ele com ares
de tristeza. A Polícia Militar foi
acionada e o SGT PM Fernando registrou a ocorrência para outras providências.
As pedradas quebraram
três vidros do carro, os dois
laterais dianteiros (carona e
motorista) e o vidro traseiro. Agora a Polícia Civil ficará por conta de investigar
quem são os autores e a motivação do delito.

EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO CONTINUADO 2014 / 1º semestre
O Diretor da Faculdade Victor Hugo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com
O § 3º do art. 32 da PN nº 40/2007, torna público que se acha instituído o Processo Seletivo com
a finalidade de ocupação das vagas para o 2º Semestre letivo de 2013 que será realizado em
uma única etapa, sendo ao mesmo tempo qualificatório e classificatório, dando acesso ao curso de Pedagogia com 90 vagas, com duração de 7 semestres, e ao curso de Administração com
50 vagas, com duração de 8 semestres, ambos no período noturno, cuja primeira avaliação acontecerá no dia 27 de setembro às 20h. Caso as vagas não sejam preenchidas será aberto o Processo Seletivo Continuado, cujas inscrições podem ser feitas a partir de 3 de outubro, através
do site www.victorhugo.edu.br ou na secretaria da Faculdade, cujas avaliações poderão ser agendadas, a partir desta mesma data, com exames de segunda a sexta feira nos horários de 9 horas, 14 horas e 20 horas, ou ainda nos sábados e domingos, sempre às 9 horas, em datas previamente divulgadas em nosso site, na Faculdade Victor Hugo, à Avenida D.Pedro II, 135 – São
Lourenço. Para inscrever-se o candidato deverá preencher formulário disponível no site, pagar
a importância de R$ 20,00 e apresentar um documento original (Cédula de Identidade, Carteira de Trabalho ou Carteira Nacional de Habilitação). Não haverá devolução da taxa de inscrição
exceto quando não formar turma. O aluno inscrito em um curso terá o outro curso automaticamente inscrito como segunda opção. Não haverá revisão de provas. O candidato deverá apresentar o comprovante de inscrição e o documento de identidade utilizado no ato da inscrição.
A classificação, em rigorosa ordem decrescente, será determinada pelo total de pontos alcançados pelos candidatos, respeitado o limite de vagas. As matrículas dos candidatos classificados serão sempre imediatamente após o resultado, tendo até 24 horas após o mesmo para efetuá-la, sendo que esgotado este prazo, a Faculdade poderá convocar novo candidato. As matrículas não efetuadas dentro do prazo prevista não garantem a vaga do candidato em data posterior, estando este sujeito a novo processo seletivo.A secretaria da Faculdade efetuará matrículas das 8h e 30 min. às 21h., onde o aluno apresentará obrigatoriamente os seguintes documentos: original e uma cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio e do Histórico Escolar do Ensino Médio, para o candidato que concluir o ensino médio regular ou supletivo, original e uma cópia do Diploma registrado, para os candidatos que concluírem curso profissional;
original e uma cópia do Atestado de Equivalência de Estudos emitido pela Secretaria de Educação para os candidatos que tenham concluído Estudo de Equivalência de Ensino Médio no exterior; cópia da quitação do Serviço Militar; Cédula de Identidade; Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição; Certidão de Nascimento; 2 fotos 3x4; requerimento da
matrícula assinado; recibo de pagamento da 1ª parcela da semestralidade. Caso o candidato
seja menor de 18 anos, será imprescindível a presença do responsável legal para efetuar a matrícula. A utilização de documentos falsos como meio comprobatório de Conclusão do Ensino
Médio anulará, a qualquer tempo, todos os atos escolares publicados no nome do interessado.
As matrículas que se façam por determinações judiciais, ficarão na dependência do que venha
a decisão final pelo Poder Judiciário. A inscrição ao Processo Seletivo implicará na aceitação plena das normas estabelecidas no presente Edital, na legislação específica e do Regimento da Faculdade Victor Hugo. O cancelamento da matrícula pela não apresentação dos documentos exigidos para a mesma no período fixado para a entrega destes não dará direito a reembolso dos
valores pagos e abrirá vaga para o candidato classificado seguinte, conforme o resultado do Processo Seletivo. A Mantenedora reserva-se o direito de não iniciar turmas com menos de 25 alunos matriculados pagantes, sendo que nesta hipótese, serão reembolsados pelo valor pago na
inscrição. Para conhecimento dos interessados do presente Edital, na integra, encontra-se no
site www.victorhugo.edu.br . São Lourenço, MG, 19 de setembro de 2013. Adolfo Cherman Direzenchi - Diretor da Faculdade Victor Hugo
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Alfabetização e Letramento
No dia 10 de setembro, Faculdade Victor Hugo promeveu uma palestra para algumas turmas do Curso de Pedagogia que foi proferida pela Mestranda em Psicologia
da Educação, Marina Lopes
Pedrosa Poladian. A diretora pedagógica da faculdade,
Leila Rubinsztajn Direzenchi,
realizou a abertura da palestra, apresentando a palestrante e mostrando aos estudantes o quanto é importante estarmos atualizados
com as teorias da área da
Educação.
O tema central da palestra, Alfabetização e Letramento, trouxe reflexão e
aprendizado para as alunas,
com discussões sobre as práticas de linguagem oral e escrita na Educação Infantil.
Discutir os objetivos das
práticas de Leitura e Escrita
na Educação Infantil com futuros professores é dar-lhes
possibilidade de apropriar-

PROF. ANDRÉ

Esportes

Palestra

Jackson de São Lourenço para Dubai

-se de estudos nesta área e
instrumentalizá-los para seu
ingresso como professor neste segmento, bem como ampliar seus conhecimentos culturais e literários, para que
desenvolvam um trabalho
docente de qualidade.
Neste dia, a Faculdade Victor Hugo recebeu as professoras da Educação Infantil e
Fundamental I do Colégio
Franciscano Santo Inácio, de

Baependi, convidadas pela
professora desta faculdade,
Bethânia Rezende (Fundamentos Teóricos e Metodológicos do ensino da Língua
Portuguesa), e Orientadora
Pedagógica desse colégio.
Foi um momento de muita
reflexão e aprendizagens sobre a construção da escrita, a
formação do leitor e a inserção da criança no mundo das
práticas de letramento.

Alunos da Faculdade Victor
Hugo têm encontro com
detentor da marca BOB´S
A Faculdade Victor Hugo
recebeu na últiam semana a
visita de Wagner Lopes (detentor da marca BOB´S no Sul
de Minas, Gerente de Governo do Banco do Brasil e sócio de uma rede de postos
de gasolina).
O evento ocorreu em dois
momentos: no primeiro momento, Wagner compartilhou
a sua trajetória com os estudantes de duas turmas do
Curso de Administração, mostrou os caminhos percorridos e os desafios enfrenta-
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dos para se tornar um empreendedor. Na sequência,
apresentou as diferentes visões dos três negócios em
que atua e como a postura
empreendedora é fundamental para cada uma delas.
Ao final do encontro, os
alunos tiveram a chance de
conversar com Wagner e
aprofundar o entendimento
prático-teórico do funcionamento de uma franquia, competitividade, posicionamento no mercado, recrutamento e retenção de equipes.

Para o Prof. Diogo Castro
(área de Marketing), “Foi um
momento muito enriquecedor, pois os alunos tiveram
a oportunidade de aproximar
a teoria da prática, com respostas às dúvidas e dificuldades enfrentadas no dia-a-dia de um administrador!
A Faculdade Victor Hugo
já planeja fazer visitas técnicas às instalações do BOB´S
e demais negócios do empreendedor Wagner Lopes, iniciativa que surgiu pela solicitação dos alunos presentes!

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

- Pretendem se casar:

000377 - CARLOS HENRIQUE DA SILVA, solteiro, maior, Funcionario Público Federal, natural de
São Lourenço-MG, residência Rua Herasmo Justino Ferreira, 55, São Lourenço-MG, filho de LUIZ
ANTONIO DA SILVA e NEUZA CRISTINA MORAES DA SILVA; e MAIARA CRISTINA DA SILVA DE PAULA, solteira, maior, Professora, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Trav. Ipiranga, 37, São
Lourenço-MG, filha de LUIZ FERNANDO DE PAULA e SUELI CRISTINA DA SILVA;
000378 - JAMES CLAITON RIBEIRO SEBASTIÃO, solteiro, maior, Balconista, natural de Baependi-MG, residência Beco Joaquim Euzebio, 55, São Lourenço-MG, filho de ODAIR SEBASTIÃO e ANA
MARIA RIBEIRO SEBASTIÃO; e JEICIELLY DA SILVA PEREIRA, solteira, maior, Operadora de caixa,
natural de São Lourenço-MG, residência Rua Erasmo Justino Ferreira, 198, São Lourenço-MG, filha de ANGELO LUIZ PEREIRA e VIVIAN DA SILVA PEREIRA;
000379 - MARCO AURELIO ALCANTARA, solteiro, maior, Promotor de vendas, natural de São
Lourenço-MG, residência Rua Padre João Manoel, 166, São Lourenço-MG, filho de PAULO DONIZETTI ALCANTARA e MARIA IMACULADA LEITE ALCANTARA; e FABIANA GASPAR CORRÊA, solteira, maior, Do lar, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Padre João Manoel, 166, São Lourenço-MG, filha de JAIRO DA CUNHA CORRÊA e LUCINEA GASPAR CORRÊA;
000380 - WESLEY DE ARAUJO, solteiro, maior, vendedor, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Heitor Modesto, 335, São Lourenço-MG, filho de e ROSELI APARECIDA DE ARAUJO; e FLAVIANE CARVALHO MARIMAN, solteira, nascida em 12 de dezembro de 1996, auxiliar de cabeleireira, natural de São Lourenço-MG, residência Rua José Simeão Dutra, 857, São Lourenço-MG, filha de JOSE MIGUEL SEGUNDO MARIMAN SOTO e ROSIMEIRE ESTER DE CARVALHO;
000381 - RONI DOMINGOS MACIEL, solteiro, maior, motorista, natural de São Lourenço-MG,
residência Rua Professora Noemia Goulart Ferreira, 270, São Lourenço-MG, filho de SEBASTIÃO
DOMINGOS MACIEL e MARIA APARECIDA DA SILVA MACIEL; e MARISA SILVERIO ROBERTO, solteira, maior, balconista, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Wanda de Barros, 295, São
Lourenço-MG, filha de JOSE ROBERTO e MARINA MARGARIDA SILVERIO ROBERTO;
000382 - AIRTON DE OLIVEIRA, divorciado, maior, autônomo, natural de Carvalhos-MG, residência Rua José Simeão Dutra, 1775, São Lourenço-MG, filho de LEONIDAS MARTINS DE OLIVEIRA e ANA GABRIELA DE JESUS; e ANGELA MARIA DE SOUZA COSTA, divorciada, maior, funcionaria publica municipal, natural de Cruzilia-MG, residência Rua José Simeão Dutra, 1775, São Lourenço-MG, filha de ONOFRE CARVALHO COSTA e TEREZA DE SOUZA COSTA;
000383 - JOSE RICARDO MARTINS GUERRA, divorciado, maior, professor acadêmico, natural de
São Paulo-SP, residência Rua Marajoara, 153 - apto 20, São Lourenço-MG, filho de LUIZ GUERRA
e LUCI MARTINS GUERRA; e TATIANA DA SILVA, solteira, maior, gerente comercial, natural de São
Lourenço-MG, residência Rua Heitor Modesto, 194, São Lourenço-MG, filha de e MARIA CLEMENTINA DA SILVA;
000384 - JUSCELINO MOREIRA DA SILVA, divorciado, maior, Açogueiro, natural de Pouso Alto-MG, residência Rua Frei Santa Rita Durão, 478, São Lourenço-MG, filho de WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA e DILCE MOREIRA DA SILVA; e FABIANA RAPÔSO DA SILVA LEITE, divorciada, maior,
Balconista, natural de Mantena-MG, residência Rua Frei Santa Rita Durão, 478, São Lourenço-MG,
filha de e LECI RAPÔSO DA SILVA;
000385 - MARCOS DIANA, solteiro, maior, CHAPEIRO, natural de Mauá-SP, residência RUA JOAQUIM ALVES PRADELA, 237, São Lourenço-MG, filho de JACINTO DIANA e MARIA DOS ANJOS
DIANA; e JÉSSICA CRISTINA DE SOUZA SANTOS, solteira, maior, Do lar, natural de São Bernardo
do Campo-SP, residência RUA JOAQUIM ALVES PRADELA, 237, São Lourenço-MG, filha de e WILDEMARA BORGES DE SOUZA;
000386 - JOÃO BATISTA RIBEIRO, viúvo, maior, aposentado, natural de Virginia-MG, residência
Al. João Guimarães Filho, 95, São Lourenço-MG, filho de NESTOR JOSÉ RIBEIRO e MARIA APARECIDA DE SOUZA PINTO; e MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA, viúva, maior, do lar, natural de Baependi-MG, residência Al. João Guimarães Filho, 95, São Lourenço-MG, filha de JOSÉ FRANCISCO
DE SOUZA e PAULINA BARBOSA GARCIA DE SOUZA;

Se pararmos para imaginar a distancia entre São Lourenço e Dubai na Arábia Saudita, será com certeza a distancia suficiente para as pessoas pessimistas e sem esperança, dizerem que seria
impossível termos um jovem
de nossa cidade defendendo as cores do Brasil no Campeonato Mundial Junior de
Natação. Mas o talento de
nossa juventude nunca deve ser subestimado...
Jackson Jr. Silva Candido,
provou que tudo é possível
quando se acredita e trabalha com fé e seriedade. Com
sua convocação para o Campeonato Mundial Junior de
Natação em Dubai, encheu
de orgulho seus pais João e
Rosangela, familiares e todos seus amigos da equipe
de natação da APAN – São
Lourenço – Country Clube
Carrossel, onde conquistou
seu primeiro título de Campeão Brasileiro, que o levou
a treinar na UNISANTA em
Santos/SP, onde encontrou
melhores estruturas possibilitando vôos cada vez maiores como este do Campeonato Mundial.
Jackson participou na prova dos 50m livre e se classificou em 15º. Lugar para as
semifinais, só ficou fora da
final por um centésimo, mas
mesmo assim atingiu a grande marca de 22s82, sendo
este seu melhor resultado.
Ao ser entrevistado nas
semifinais Jackson emocio-

Parque Aquático em Dubai

nado relembrou sua infância como nadador no interior, que não havia muita estrutura para seu desenvolvimento, e comemorou sua
afirmação entre os melhores na sua categoria “Estou
muito feliz por ter feito o meu
melhor resultado. Pena que
foi por pouco, um centésimo, que eu não entrei na final. Eu estava na raia oito e
só pensei em dar o meu me-

lhor. Estou muito satisfeito
com 22s82, foi uma melhora muito significativa. Agora
e torcer pelo outro brasileiro Guilherme”...
Parabéns a você Jackson
e seus pais, é o que lhes deseja a APAN e toda sua equipe técnica e atletas. Saiba
que você esta sendo um
grande incentivo aos novos
nadadores e atletas de nossa cidade.
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Dr. Fábio Garcia Macedo Filho, Juiz da Vara Criminal, da Infância e Juventude, e Diretor do Forum de São
Lourenço, foi homenageado pela SEDS /
SUAPI, durante o Encontro de Corais Penitenciários, dia 14
último. Parabéns ao
nobre Juiz, pelos relevantes serviços prestados ao Presidio de
São Lourenço.

Homenagem

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Conheça os Alimentos
que são Inimigos da Pele
Para ter uma pele bonita e jovem é preciso muito mais
do que bons cosméticos, é preciso saber escolher uma boa
alimentação e conhecer quais são os alimentos que são
prejudiciais a nossa pele. Alguns alimentos aceleram o processo de envelhecimento e por isso todo o cuidado é pouco quando o assunto é manter-se jovem por mais tempo.

Modelo
Enviamos nossas sentidas condolências, aos familiares
do jovem Celmo Costa, Selminho, falecido dia 12 passado.
Levamos nosso abraço a sua mãe Maria das Graças, e a
seus irmãos Telmo e Paulo César. Deus console a todos!!!

Agradecimento
Confira abaixo quais são os inimigos da pele e evite-os.

Nosso grande amigo e modelo são lourenciano, Saimon
Rodrigues, foi matéria na revista Nova da Editora Abril. Parabéns Saimon, que você continue brilhando, e levando o
nome de nossa cidade por todo esse Brasil e exterior.

Música

Agradeço a Superintendência de Atendimento ao Preso
- SAPE e a Subsecretaria de Administração Prisional - SUAPI, pela homenagem recebida durante a realização do II Encontro de Corais Penitenciários, realizado dia 14 último. A
todos que me ajudaram direta ou indiretamente para a realização e bom êxito do evento, fica aqui registrado minha
gratidão e reconhecimento.

Música II
Anderson Martins, Presidente da Associação Arte para a Paz, de Belo Horizonte,
visitando nossa cidade, e trazendo uma grande noticia:
a gravação do primeiro CD
do Grupo Vozes da Cela do
Presidio de São Lourenço.
Nossos agradecimentos a Associação Arte para a Paz.

Santa Terezinha

A Comunidade Santa Terezinha, no Vale dos Pinheiros
está em festa. Iniciou-se neste dia 21, e irá até o dia 1° de
outubro, as festividades em honra de Santa Terezinha do
Menino Jesus. Neste dia 22, inicia-se a novena, às 19:30
horas. Venha prestigiar este grande encontro de fé!!!

Nosso grande amigo e músico, Enrico Maciel, agora forma dupla com Marco Aurélio, aumentando ainda mais o
sucesso em nossas noites, principalmente na região, e cidades dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, levando o nome de nossa cidade através da música. Parabéns,
e nota mil para vocês!!!

Falecimento
Causounos profunda tristeza, o falecimento
do amigo
Jurandir
Guimarães,
no dia 02/09 em São Lourenço. Figura alegre, simpática
e divertida. “Sr. Madruga” ou
“Baiano”, assim era carinhosamente chamado pelos amigos. Todos os dias ele “batia
ponto” em um banco de concreto feito por ele mesmo e
colocado de frente a sua residência na Rua 1° de Abril,
e de lá brincava sorridente
com todos que por alí passavam. Já estamos com saudade Sr. Madruga.Fique em
PAZ.Nossos sentimentos a
todos os familiares e amigos.

Leite desnatado
O leite desnatado é muito recomendado para quem precisa controlar o colesterol, mas deve ser evitado quando o
problema é o excesso de espinhas. Esse tipo de leite induz
a um aumento do hormônio igf-1, que favorece o surgimento ou agravamento da acne. Quando não tratada, a acne prejudica a saúde da pele, que ganha um aspecto envelhecido.
Sal
O sal é um verdadeiro veneno para a pele,pois provoca
no organismo a retenção hídrica, que deixa o corpo pesado, esse ingrediente deve ser evitado principalmente em
excesso. O resultado também aparece no rosto, que logo
fica inchado.A dica para driblar esse efeito é simples: reduzir o consumo diário de sódio, que, por sinal, já vem embutido em vários alimentos. Não só a pele, mas o corpo inteiro vai agradecer essa mudança.
Açúcar refinado
Já o açúcar refinado é um ingrediente que favorece a glicação, que ocorre quando uma molécula de açúcar em excesso reage com uma molécula de proteína, como o colágeno e a elastina, que são responsáveis pela firmeza da pele. O resultado do encontro entre eles provoca um processo inflamatório que acelera o envelhecimento, disparando
manchas e rugas. Por isso é de extrema importância evitar
os exageros e controlar ao máximo o consumo de doces,
massas e pães. Principalmente se você deseja ter uma pele, jovem,bonita e saudável por mais tempo.
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Soltura de peixes no Rio Verde Hospital, Unimed e Funsaúde
Meio Ambiente
realizaram Curso para Gestantes

A Gerência de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável da Prefeitura
Municipal de São Lourenço realizou na manhã desta quinta- feira (19/09) no
Teleférico da cidade, a tradicional soltura de peixes

no Rio Verde. O evento contou com o apoio da Cemig
e da ONG SOS Rio Verde.
Participaram da soltura dos
aquáticos, alunos da rede
escolar, autoridades municipais, professores, Polícia
Militar Ambiental, APAE, Sr.

Wesley (Diretor Regional da
Cemig) e outros. De acordo com Luiz Antônio Tavares (Luizão), presidente da
ONG SOS Rio Verde, cerca
de 5.000 alevinos foram soltos na intenção de repovoar nosso rio.

O terceiro Curso para Gestantes (promoção conjunta
do Hospital São Lourenço,
Secretaria Municipal de Saúde e Unimed Circuito das
Águas) foi realizado no dia
14 de setembro, no CTEC da
Unimed. Cerca de 90 gestantes e seus respectivos acompanhantes assistiram a palestras abordando orientações diversas sobre o período gestacional. Inicialmente, a fonoaudióloga Daniele
Plombon Peres, que presta
serviços no Hospital, falou
sobre a importância da amamentação, com importantes
esclarecimentos sobre o tema; na sequência, a psicóloga da Unimed, Janaina Silva
Santos, tratou de questões
referentes à relação pais-filhos. Depois, a ginecologista/obstetra dra. Marília Quirino (plantonista da
Maternidade do Hospital)
abordou as mudanças corporais e fisiológicas pelas
quais a mulher passa durante a gestação; concluindo o
Curso, os cuidados com o
bebê após a gestação foram
o tema da palestra da dra.

Andreia Terra Alvarenga, pediatra e plantonista da UTI
Neonatal do Hospital.
As duas edições anteriores do Curso (realizadas em
julho e agosto) trataram de
outros temas, como exercícios durante a gestação, tipos de parto e Casa de Apoio
à Gestante de Alto Risco e
Puérpera (mantida pelo Hospital). Além das palestras,
as gestantes tiveram sessão
de maquiagem gratuita, receberam uma nécessaire
(bolsinha) com diversos produtos, participaram de sorteios e receberam certificado do Curso.
Para alcançar eficácia ainda maior na orientação das
futuras mamães (e seus acompanhantes), as três instituições realizam - além dos cursos em conjunto - abordagens específicas, de acordo
com a área de atuação de
cada uma. O Hospital São
Lourenço promove visitas
orientadas à Maternidade da
instituição e cursos direcionados às gestantes (de alto
risco) acolhidas na Casa da
Gestante, unidade adminis-

trada pelo Hospital. A Secretaria Municipal de Saúde promovem cursos para grupos
de gestantes, nas Unidades
Básicas de Saúde (UBSs) dos
bairros em que residam. E a
Unimed Circuito das Águas
disponibiliza o CTEC (para cursos maiores) e o Espaço Saúde Unimed, localizado no Parque das Águas - cuja entrada
é gratuita para gestantes (datas e horários programados)
que participam de atividades
físicas monitoradas.
O acompanhante Sebastião Guedes aprovou o Curso. “Espero que haja mais
cursos, para que outras pessoas possam, também, ser
tão bem orientadas como
nós fomos”. A gestante Rafaela Ribeiro Justino e seu
acompanhante, Welerson
dos Santos, afirmaram que
não sabiam de tantas informações sobre a gestação.
Também a gestante Daniele Lis Nogueira se disse muito esclarecida. “São detalhes que, com certeza, farão muita diferença, para
melhor, na sequência da minha gestação”, elogiou.

Curso

Prefeitura Municipal de Caxambu
1) Processo de Licitação 0114/2013 – Pregão Presencial 70/2013 – Objeto: Registro
de preços para futura e eventual aquisição de EQUIPAMENTOS DE FIOSIOTERAPIA para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Caxambu. Caxambu.
Credenciamento: 03/10/2013 às 13h30. Sessão: 03/10/2013 às 13h45.
2) Processo de Licitação 0115/2013 – Pregão Presencial 71/2013 – Objeto: Registro
de preços para futura e eventual aquisição de IOGURTE para atender a alimentação escolar do Município de Caxambu. Caxambu. Credenciamento: 03/10/2013 às 15h30. Sessão: 03/10/2013 às 15h45. Horário de Brasília/DF. Informações e edital na Prefeitura
ou e-mail licitação@caxambu.mg.gov.br. Caxambu, 20 de setembro de 2013. Edson Vander Cunha Resende - Pregoeiro

COMARCA DE SÃO LOURENÇO – EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Oficial Substituto do Serviço Registral de Imóveis da Comarca de São Lourenço/MG, com base no parágrafo 4º, do Art. 26 da Lei nº. 9.514/97, vem intimar o Sr. ARTHUR GOMES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, empresário, portador da Identidade RG nº. 9542951 SSP/SP, inscrito no CPF nº. 114.904.466-72,
residente à Rua Dr. Rafael de Barros, 509, Apto 41, Bairro Paraíso, São Paulo/SP,
para satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da publicação deste,
o pagamento da dívida assumida a partir de 15.03.2013 à 15.06.2013, perfazendo até 12.07.2013, com os acréscimos contratuais, o montante de R$42.772,27,
acrescido de atualização monetária e juros de mora até a data do efetivo pagamento, despesas de cobrança, e o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo desta intimação, relativo à Cédula de Crédito Bancário no R. 05, na matrícula 19.642
deste Cartório. O não cumprimento da referida obrigação garante o direito de
consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária - BANCO
BRADESCO S.A., situado na Cidade de Deus, na cidade de Osasco/SP, CNPJ n.º
60.746.948/0001-12, agência de Pouso Alto/MG. São Lourenço, 05 de setembro de 2013. O Oficial Substituto: Júlio César Círio Nogueira
JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA – COMARCA DE SÃO LOURENÇO – SERCRETARIA DA 1ª VARA – EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. JUSTIÇA GRATUITA. Saibam todos quantos o presente Edital de Citação virem que, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de São Lourenço, corre uma
Ação de BUSCA E APREENSÃO, Processo nº 637.07.047347-4, requerida por BV FINANCEIRA
S/A INVESTIMENTO CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, tendo como requerida, ALESSANDRA AUGUSTO DE ANDRADE. Tem este a finalidade de citação da requerida, ALESSANDRA
AUGUSTO DE ANDRADE, brasileira, CPF 047.823.276-41, que se encontra em lugar incerto e
não sabido, para, querendo, acompanhar a referenda ação ou contestá-la, dentro do prazo de
15 dias, sob pena de revelia e de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial
(arts.285 e 319 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido
o presente edital, que será publicado através do Diário do Judiciário Eletrônico (Dje), com acesso através do Portal do TJMG (www.tjmg.br) e afixado no saguão do Fórum de São Lourenço,
20 de agosto de 2013. Eu (a) Sônia Nascimento Brito de Carvalho, Oficiala de Apoio Judicial, o
digitei. Eu, Rosemary Aparecida Bittencourt, Escrivã Judicial, o subscrevo. Eu, Cecília Natsuko
Miahira Goya, Juíza de Direito e Titular da 1ª Vara Cível, o assino.

55
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