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Derrota do prefeito Zé Neto:
Reajuste do IPTU foi rejeitado
O prefeito Zé Neto (PSDB) sofreu uma derrota não esperada na noite desta segunda- feira (16/12), durante a 41ª Reunião Ordinária da
Câmara Municipal. O Projeto de Lei Complementar N°003/13, que dispõe sobre a revisão da planta de valores genéricos, tabela de valores, fatores e fórmulas, que compõem o anexo I e altera o Mapa de Zoneamento Fiscal que compõe o Anexo III da Lei Complementar N°
001/10 de 29/09/2010 e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal, foi rejeitado pela Câmara de Vereadores. (pág 06)

IPTU

Show

Espetáculo
Meus 15 anos”.
Sucesso absoluto!

Nos dias 13 e 14 de dezembro,
o Studio de Dança Denise Fonseca
apresentou “Meus 15 anos”, espetáculo que teve como tema os espetáculos realizados nestes 15 anos
de história do Studio. O foco de
2013 foi a técnica e a sensibilidade
artística dos alunos. (pág 05)

Grupo Escoteiro
São Francisco tem
nova diretoria
Foi realizada neste domingo
(15/12), a Assembleia Ordinária do
17º/MG Grupo Escoteiro São Francisco de Assis. Um dos assuntos em
pauta foi a eleição para direção do
grupo escoteiro para o biênio 20142015, sendo que foi apresentada
uma chapa única e eleita por unanimidade... (pág 05)

Pouca inspiração

19° Subseção da
Curso da Faculdade
Victor Hugo é reconhecido OAB/MG recebe
com nota 4 pelo MEC (pág 10) visitas importantes

(pág 09)

Baixos índices de crescimento, desequilíbrio crescente nas contas externas, dificuldades no combate à inflação e no controle dos
gastos públicos, tentativas recorrentes de maquiagem nos dados
oficiais. (pág 02)
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EDITORIAL
Baixos índices de crescimento, desequilíbrio crescente nas contas externas,
dificuldades no combate à
inflação e no controle dos
gastos públicos, tentativas
recorrentes de maquiagem
nos dados oficiais.
Críticas como estas, externadas pelo senador e pré-candidato Aécio Neves (PSDB-MG) à gestão da presidente Dilma Rousseff (PT),
são por certo pertinentes e
não diferem do que vem sendo afirmado por uma significativa maioria de economistas e empresários.
Correspondem a um dos
momentos mais incisivos do
discurso com que o ex-governador de Minas Gerais lançou os “12 pontos” em que
pretende basear um futuro
programa de governo.
Ao concentrar-se na economia, o aspecto mais nítido do
oposicionismo de Aécio parece dirigido antes aos que acompanham de perto as hesitações do ministro Guido Mantega (Fazenda) do que a parcelas amplas do eleitorado.
Já do ponto de vista político, o discurso do presidenciável tucano carece de contornos mais demarcados e
de simbologia de impacto.
Seria prematuro exigir propostas pormenorizadas a esta altura da corrida presidencial. O tom genérico das afir-

Pouca inspiração

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

Seja feita a vossa vontade...

mações, com efeito, não seria um pecado maior se não
parecessem sobretudo triviais.
Estado eficiente; melhor
gestão no setor da saúde;
compromisso com a ética;
educação de qualidade - nenhum ator do cenário político brasileiro deixaria de enumerar itens desse tipo em
sua agenda de prioridades.
De um candidato da oposição, entretanto, seria de
esperar algo mais do que simplesmente apontar o seu partido como capaz de empreender “com mais eficiência”,

ESPAÇO LIVRE
Impostos brasileiros respeitam
“regras internacionais”
O ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, afirmou nesta quinta-feira (19) que o Brasil demonstrará na Organização Mundial
do Comércio (OMC) que os tributos aplicados pelo Brasil a
carros importados e os programas de incentivo à indústria nacional estão em “conformidade” com as regras internacionais.
A União Europeia (UE) comunicou nesta quinta que protocolou processo na OMC questionando os impostos brasileiros sobre importações de produtos, que vão de carros a computadores. No entanto, a organização declara que a disputa não deve ter qualquer influência sobre delicadas negociações de livre comércio em
andamento entre o Mercosul
e o bloco europeu.
Segundo a UE, as medidas
fiscais brasileiras favorecem
os exportadores locais de forma ilegal e, nos últimos anos,
o país adotou posturas internas incompatíveis com as obrigações da OMC.
Entre os exemplos citados
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pela UE, estão o aumento do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para carros importados e o programa Inovar-Auto, que já atraiu diversas novas fábricas ao país, como Mercedes-Benz, BMW, Audi, Jaguar Land Rover, além de
nova unidade da Honda.
Além das medidas para automóveis, a UE também cita
iniciativas similares para os setores de computadores e smartphones. Mais de 10 rodadas
de negociações com o governo brasileiro não conseguiram
resolver o problema e a Comissão Europeia, que lida com questões de comércio em nome dos
28 membros da UE, disse que
o processo legal na OMC era
agora o seu único caminho.
Autoridades da UE afirmaram que outros grandes parceiros comerciais, incluindo os
Estados Unidos, poderiam aderir ao caso, mas ressalvaram
que não há ligação entre esta linha de ação e os esforços
da Europa para consolidar longas conversas com o bloco sul-americano Mercosul no início do próximo ano.

ou “melhor”, as metas de que
também a situação compartilha, mas sem concretizá-las
a contento.
Em alguns aspectos, a mensagem de Aécio avança no
sentido de diferenciar-se criticamente do statu quo dilmista. Parece disposto, por
exemplo, a defender com ênfase o legado do governo Fernando Henrique Cardoso
(1995-2002), algo que José
Serra e Geraldo Alckmin sempre hesitaram em fazer.
Ainda é pouco, todavia, para
um pré-candidato que fala em

“mudar de verdade o Brasil”.
Durante as manifestações
de junho, parecia que larga
parcela da população estava pronta para acolher mudanças variadas e profundas
na administração e no sistema político do país; o campo para propostas inovadoras mostrou-se aberto como
em poucas ocasiões.
O debate, entretanto, se
fechou. Apesar de seus pontos pertinentes, a postulação de Aécio Neves não demonstrou, por enquanto, ter
inspiração para revigorá-lo.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Alegra-te é Natal!
Para que Jesus viesse ao mundo foi preciso uma mulher, uma
mulher diferente de todas as
mulheres. Uma mulher simples, pobre, humilde, como
muitas outras mulheres. Uma
mulher santa, pura, imaculada, diferente das demais. Uma
entre todas, bendita, cheia de
graça, foi escolhida: Maria!
Foi ela que, com o seu “Sim”
nos trouxe o Salvador, Jesus!
Nosso coração se alegra porque Maria correspondeu aos
planos de Deus, assumiu sua
missão... permitiu que a vontade de Deus nela se fizesse
e o Verbo se fez carne em seu
seio puríssimo. “Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a
um filho que se chamará Emanuel” (Is 7,14).
E, na noite do nascimento
de Jesus os anjos do céu vêm
nos trazer “a Boa Nova que
será alegria para todo o povo: hoje vos nasceu um Salvador, que é Cristo Senhor”
(Lc 2,10 e 11).
Alegrem-se os nossos corações porque Jesus se fez um,
conosco, o Filho de Deus se
fez homem e veio habitar no
meio de nós! Não há motivo
para o pranto, não há lugar para a tristeza, porque no Natal
recebemos o melhor e o maior

presente do Pai, Jesus, seu Filho: “Deus amou de tal modo
o mundo, que lhe deu seu Filho único” (Jo 3,16).
É Natal! Nosso coração exulta de alegria “porque um menino nos nasceu, um filho nos
foi dado; a soberania repousa sobre seus ombros, e Ele
se chama: Conselheiro admirável, Deus forte, Pai eterno,
Príncipe da paz” (Is 9,5).
É grande a nossa alegria, pois
Jesus veio para nos salvar! Ele
veio para nos libertar de toda
a escravidão, nos curar de todos os males, nos redimir de
todo pecado! Veio nos trazer
a Boa Nova, nos ensinar o caminho que leva ao Pai... Veio
para o rico e para o pobre, para o bom e para o mau, para
o santo e o pecador, “veio para que todos tenham vida e
vida em abundância” (Jo 10,10).
É Natal! Alegremo-nos! Jesus veio para nos trazer a salvação!
Natal acima de tudo é Cristo! Não há Natal sem Cristo!
Natal é Cristo que renasce em
nossos corações! Natal é alegria pela salvação que Jesus
veio nos trazer! Natal é a esperança de um tempo novo,
de paz e amor nos corações!
Feliz Natal, com Jesus e Maria!

Quando o anjo do Senhor apareceu a Maria,
ela, apesar de não compreender, apenas disse
Sim à vontade de Deus,
abrindo mão dos planos
que ela tinha para sua
vida. Pelo seu Sim, Jesus
veio ao mundo e mudou
a história, trazendo-nos
a salvação e libertando-nos do pecado.
O Natal jamais aconteceria se Maria tivesse
duvidado, se tivesse questionado a Deus e se tivesse colocado obstáculos ao seu projeto, do
qual ela fazia parte. Muitas vezes queremos o natal, queremos celebrar
a vida, a esperança, a
bondade, solidariedade,
o amor, mas nos esquecemos de que isso só é
possível quando nos abrimos aos planos de Deus
para nós, quando dizemos Sim sem olhar para trás a todas as missões que temos de realizar no dia a dia, desde
as mais simples até as

mais complexas. Não raro, perdemos tempo e
deixamos a vida passar
perdidos no meio de nossas lamentações, desculpas e objeções.
Será que aceitamos os
designios do Senhor para nós, a exemplo de Maria ou só amamos a Deus
quando Ele atende prontamente nossos pedidos?
Será que somos capazes
de abrir mão de nossos
projetos em prol de algo maior, como ela o fez?
Com a fé de Maria aprendemos que nossa realização humana e a nossa felicidade plena se dão
no cumprimento da vontade do Pai. Vamos experimentar este exercício de desprendimento
e fidelidade para celebrarmos um santo Natal e vivenciarmos um
ano realmente novo!
Seja feita a vossa vontade, Senhor...que esta
não seja apenas uma frase, mas uma realidade
em nossa vida!

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Não tenha medo de amar

Muitos não têm a coragem de amar, porque
já sofreram muito, seja na família, no casamento etc. Talvez você
já tenha sofrido e, é claro, não quer passar por
essa situação novamente. Por isso, deixou de
amar para não sofrer.
Independente dos acontecimentos, é no amor
que está a salvação para você. É no amor-doação que as pessoas com
quem você se relaciona serão salvas.
Apesar das decepções
e dos problemas familiares, ame. Decida-se
pelo amor! Não são apenas os jovens que precisam despertar para o
amor; há muito adulto,
muita gente casada que
precisa redescobrir a graça de amar.

Quantas pessoas guardaram decepções! Quantas pessoas curtiram revoltas no coração! Quantas são vítimas da própria revolta com um pai
alcoólatra, irresponsável, ausente, infiel, bruto, autoritário... Quantas pessoas, decepcionadas com a família, já
não são capazes de amar.
Amar é vida. Não amar
é morte. É preciso reaprender a amar. Problemas existem e adoecem
o coração, mas não é por
isso que você não vai
amar. Deus lhe dá a capacidade de amar, mas
se decidir a amar depende de você. Se você se
decidir pelo amor, tudo
vai mudar na sua vida.
O mundo é de quem
ama. Quem não ama permanece na morte.
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Papai Noel já se instalou por toda parte. Sentado em cadeira de veludo
com braços dourados, nas
portas de lojas, nas praças enfeitadas, em corredores de shoppings, ao lado de árvores - lá está ele
com sua barba branca, roupa vermelha, carapuça da
mesma cor com bordas
brancas, botas pretas. E o
saco de brinquedos nas
costas, claro. Fomos atrás
de Papai Noel, o verdadeiro, lá na Lapônia, onde ele
vive, para entrevistá-lo.
Veja que respostas interessantes ele deu.
Você gosta de morar no Polo Norte?

Gosto muito, pois é um
lugar supertranquilo. Não
tem trânsito ou barulho.
Ideal para um velhinho como eu.
Quantos anos você tem?
Quantos você quiser me
dar. Uns acham que sou
da idade dos vovôs; outros me dão 15 séculos!
Mas em que ano
você nasceu?
Na minha certidão a data é 348.
Por que você quis
ser Papai Noel?
É que fiquei encantado
com a história de São Ni-

Como consegue entregar todos os presentes
numa única noite?
Ah, eu me preparo bem.
Faço exercícios físicos todos os dias, cuido de minha alimentação e planejo
a ação do dia 24, para que
todos os que me escreveram recebam seus presentes. Começo pelo Japão, pois
ali anoitece primeiro. E vou
dando a volta ao mundo,
deixando os brinquedos nas
casas onde as crianças ainda dormem.
Você tem ajudantes?
Tenho; são os duendes
que sempre me acompanham. Mas eles são mágicos e não se deixam ver.
São os duendes que
fabricam os brinquedos?
Alguns, sim; mas a maio-

EXPEDIENTE

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. COMARCA DE CARMO DE MINAS. EDITAL DE PRAÇA. Prazo 05 dias. Comunica-se que serão levados à hasta pública no átrio
do Fórum da Comarca de Carmo de Minas no dia 20/01/2014, às 13 horas, oportunidade em que serão os bens alienados a quem maior lanço oferecer acima da avaliação.
Não sendo os bens alienados, desde já fica designado o dia 06/02/2014, no mesmo horário, oportunidade em que serão os bens alienados a quem maior lanço oferecer, em
virtude da Carta Precatória de nº 0018502-61.2013.8.13.0141, oriunda da 2ª Vara Cível da Comarca de Itajubá – MG, referente a Ação de Execução registrada sob o nº
0549047-03.2007.8.13.0324, requerida por Roberto Batista Ribeiro contra Anízio Ribeiro da Fonseca e Oliveira Ribeiro da Fonseca. Eis os bens: 01) Uma parte ideal de terras
de 3,50 (três hectares e cinquenta ares), localizado dentro de uma área maior com amis
ou menos 7,00 (sete hectares), situado no lugar denominado “Mato Dentro” município de Dom Viçoso – MG, com as seguintes divisas e confrontações: Começa na beira
do córrego da várzea dos almochocos, subindo pelo valo que divide com os herdeiros
de Manoel Dionízio da Rocha, seguindo por este até o ponto mais alto do espigão numa vala, dividindo com José Augusto de Moraes e Isabel Maria de Moraes Correia, daí
em linha reta da vala na vertente do espigão dividindo Isabel Maria de Moraes Correia
e Maria da Graças de Moraes Dias; segue as vertentes até encontrar a divisa de Maria
das Graças de Moraes Dias e Tarcísio de Paula Moraes Dias, daí em linha reta a uma outra vala, repartindo o meio de um pinheiro e uma vinheira dessa vala em linha reta a
outra vala na várzea dos almochocos, segue em linha reta no encruzo das águas, descendo pelo córrego, até onde começou e finda esta demarcação. Imóvel registrado na
Matrícula nº 2.596, fl.289, registro 05, livro 2-E, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Carmo de Minas-MG. Imóvel sem benfeitorias. Imóvel avaliado em: R$
10.500 (dez mil e quinhentos reais). 2) Uma parte ideal de terras de 2,50 (dois hectares e cinquenta ares), localizado dentro de uma área maior com mais ou menos 5,00
(cinco hectares), situado no lugar denominado “Mato Dentro”, município de Dom Viçoso-MG, com as seguintes divisas e confrontações: Começa na beira da água dividindo com José Dias das Chagas e José Augusto de Moraes, onde existe uma vala na touça de bambu; segue água acima dividindo com José Dias das Chagas, até encontrar uma
vala na beira do córrego, desta vala em linha reta em uma pedra grande, onde foi o retiro de Divino de Paula Moraes, daí, em linha reta em uma vala vertente do espigão;
desce em linha reta no mesmo espigão até encontrar a vala de José Augusto de Moraes; voltando pela direita na vala no pé de Araticum e desta na vala onde começou e finda esta demarcação. Imóvel registrado na Matrícula 2.547, fl.259 v°, registro 05, livro
2-E, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Carmo de Minas-MG. Imóvel
sem Benfeitorias. Imóvel avaliado em R$ 7.500 (Sete mil e quinhentos reais). Dado e
passado nesta cidade de Carmo de Minas, em 17 de dezembro de 2013. Eu ( ) Maria
José de Campos Moraes, Oficial de Apoio Judicial, o digitei. Eu, ( ) Silêda de Oliveira
Castro Gonçalves, escrivã Judicial, o conferi e assino.
Afonso Carlos Pereira da Silva – Juiz de Direito – Mat. 1980-2

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

Pe. Alex José Adão

Papai Noel

colau, uma criatura maravilhosa que morou em uma
pequena cidade da Turquia e uma vez por ano
saía para dar presentes às
crianças. Eu sempre gostei de crianças e presentes. Então, descobri que
essa era minha vocação.

Paróquia
em Ação
alexajoseadao@hotmail.com

ria deles são produzidos
em fábricas.

Eles ajudam você
a ler as cartas?
Ajudam; se não fossem
eles, eu não daria conta
de tantas cartas. Pois são
crianças do mundo que me
escrevem.
Quem são seus melhores amigos?
O Coelhinho da Páscoa e
as Fadas, pois eles também
adoram dar presentes.
Por que escolheu o
trenó para se locomover?
Por três razões: ele é
veloz, seguro e não polui
o meio ambiente.
Adultos também
pedem presentes?
Pedem sim. Mas são presentes não muito fáceis de
encontrar: paz, felicidade,
amor... Eles não ficam dando sopa por aí.
Sua risada é bem
conhecida. Pode repetir
para a gente?
Posso sim: HO, HO, HO!
Natal Cristão
Para os cristãos, Natal é
data de nascimento de Jesus Cristo. Ele nasceu em
Belém, numa manjedoura, porque seus pais, Maria e José, estavam viajando para um recenseamento que acontecia na Galileia. Quando jovem, Jesus
reuniu em torno de si os
doze apóstolos e saiu pregando a paz e o amor. Morreu crucificado aos 33 anos.
Deixou lições de amor, esperança e, principalmente, de solidariedade. Jesus
pregava através de parábolas, que são pequenas
histórias de muita sabedoria. Para os cristãos, ele
é o filho de Deus enviado
à Terra para salvar os homens que viviam fazendo
coisas muito ruins.
Se você é cristão, saberá que os presentes fazem
parte da festa do Natal,
mas são apenas um aspecto. O mais importante é
presentear quem convive
conosco com alegria, esperança, carinho, atenção,
respeito e até mesmo, se
for o caso, com perdão.
Em tudo isso reside a chamada “magia do Natal”.
Fonte: GCN.net.br

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo, Jornalista Responsável: Luciana Dutra
Valério, Departamento Administrativo: Flávio Augusto de Paula Dutra, Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra, Assessor Jurídico:
Leandro Scatolino de Souza.
Colaboradores: Vera M. Gannam de Castro, Hilda Pinelli, Simone Gannam L. Ribeiro, Izidoro Sant`Angelo Filho, Frei Felipe Gabriel Alves,
Heloísa M. D. de Almeida, Filipe Nacle Gannam, Pedro Jorge de Oliveira Netto, Mariana Dutra, José Celso Garcia, Prof. André, Beto Bacha,
Dom Zeca, Mario Henrique Poli de Oliveira.
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Alegre-se! Seu coração
é um presépio
Diante dos eventos e enfeites comuns nesta época
do ano, nenhum é mais sublime que o presépio. Quando vai se aproximando o natal, por mais diversos e modernos que são os enfeites
das casas, lojas e ruas, nenhum desperta a alma para o verdadeiro sentido do
Natal quanto o menino na
manjedoura, ao lado de seus
pobres pais, pastores e animaizinhos. O primeiro a montar um presépio com imagens foi São Francisco de Assis. Ele o fez após meditar
sobre o evangelho do nascimento de Jesus, quando
resolveu formá-lo com esculturas em tamanho real.
Certamente a intenção de
Francisco era tornar visível
a delicadeza desta cena sagrada aos humildes irmãozinhos que o acompanhava.
Existem também pinturas
do natal de Jesus. Algumas
retratam a cena do nascimento divino a partir dos
sentimentos que envolveram os personagens. Maria
aparece deitada, como qualquer mulher que acabara de
dar à luz, José aparece cabisbaixo, demonstrando a
dúvida que teve ao saber
que sua noiva estava grávida e que o filho não seria
dele. Mas o mais impressionante é o Menino, que à fren-

te de um buraco escuro, que
lembra o sepulcro vazio do
Ressuscitado, vem envolto
em faixas brancas, veste da
ressurreição e sobre uma
manjedoura parecida com
um altar de pedra.
Muito podemos aprender
daí. Num mundo ainda envolto em algumas trevas de
pecados e tristezas, no meio
das dúvidas e das “dores de
parto” da humanidade ainda sofrida, há uma “coisa”
linda acontecendo. A delicadeza da criança que nasce
entre os humildes, mostra-nos que depois que Deus
nasceu como um de nós, não
temos mais o que ter medo.
Deus se fez humano para que
nós nos tornássemos divinos.
Hoje Ele mora dentro de você e dentro de cada um dos
que te rodeiam.
Portanto, alegre-se, pois
seu coração também é um
presépio. Quanto mais você
deixar transparecer que Ele
está dentro de você, mais
bonito(a) vai parecer, pois vai
estar semelhante ao lindo bebê. Você vai sorrir mais, terá
o olhar mais sereno, os movimentos mais leves e o corpo mais disposto. Converse
com Ele neste Natal, reze com
Ele e brinque também. O Menino Deus que mora dentro
de mim te saúda e te deseja
de coração: Feliz Natal!

À Ilma. Sra. Edna de Souza Neves
Venho através desse conceituado semanário, agradecer-lhe a oportunidade que me foi dada em partilhar do Canto Coral sob sua competente regência,
que depois da minha Fé religiosa tem sido a fonte
de revigoramento de minhas forças físicas e espirituais. Sua Fé, paciência, dedicação, nos mantém esperançosos.
Que o Senhor da Vinha abençoe seu Natal e de
toda a família.
Feliz Natal! Feliz Ano Novo!
Ana Maria de Noronha Faria

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 INSTALAÇÃO em CARÁTER CORRETIVO, processo nº 30759/2012,
para 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.

www.saolourencojornal.com.br

4

DOMINGO, 22 DE DEZEMBRO DE 2013

Câmara Municipal de São Lourenço
Proposições da 41ª Reunião Ordinária de 2013

Ver. Evaldo José Ambrósio

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 à enfermeira Maria Aparecida Carvalho pela formatura de sua filha - Juliana Carvalho - em
Forensic Crime Scene Investigations and Anthropology pela Universidade de Bournemouth, Inglaterra. Formatura esta ocorrida
no dia 06 de novembro do corrente ano. Nossas congratulações
e votos de muito sucesso e prosperidade à jovem Juliana!
Requerimento 169/13
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PROS, 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 com relação à obra da UPA (Unidade de Pronto Atendimento): Haverá nova licitação para a conclusão da obra, tendo em vista que a mesma está paralisada desde o mês de abril do corrente ano e até
agora não foi dada nenhuma informação a respeito por parte da
Administração? Vale ressaltar que a referida obra é uma das “meninas dos olhos” da atual Administração, visto que foi amplamente divulgado que a mesma era para desafogar o Pronto Atendimento do Hospital. Caso não haja mais interesse por parte da Administração na obra, qual será o destino da UPA? Enviar todas as
informações inerentes ao assunto.
Indicação 479/13
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PROS, com o apoio dos Vereadores: Abel Goulart Ferreira PR) e Paulo Gilson Chopinho de
Castro Ribeiro (PSC), vêm, 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, dentro das possibilidades, seja realizada uma campanha educativa
de trânsito, a nível municipal, neste período de festas e aproximação da temporada de férias e carnaval, nos mesmos moldes
que está sendo realizado em Belo Horizonte, com a seguinte mensagem: “DÊ UMA MÃOZINHA PARA UM TRÂNSITO MAIS SEGURO.
PEDESTRE. EU RESPEITO.” Modelo do panfleto em anexo.
Indicação 480/13
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PROS, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar
de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura realizar, com a máxima urgência, a captação da água que desce da Rua Gabriel Batista Ferrer, esquina com a Via Ramon, sentido Vila Pascoal. Tal situação vem acarretando vários problemas
aos pedestres e comerciantes locais, tendo em vista que nesta
via há um posto de gasolina que executa lavagem de veículos,
bem como um comércio de carnes que, segundo os moradores,
frequentemente, lavam seus veículos na beira desta rua. Este Vereador gostaria de informar a S. Ex.ª - o Sr. Prefeito Municipal que,

em 12 de agosto de 2013, este Vereador fez um alerta, através
da Indicação n.º 298/2013, antes de se iniciar o período de chuvas a respeito do problema e até a presente data, não foi feito
nada para solucionar essa situação.

ra providenciar a limpeza e a capina, urgente, na Rua Eugênio Junqueira - Vila Pascoal/Bairro Ramon. A pedido dos moradores.

Ver. Fabrício Guedes dos Santos

Moção de Parabéns
Os Vereadores que este subscrevem, vêm, mui respeitosamente, com base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª
que seja enviada uma Moção de Parabéns ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) de Caxambu, na
pessoa de seu responsável - Sr. Jorge Fernandes, pelo recapeamento da BR-460, estrada que liga o Trevo do Boa Nata até o município de Lambari.

Indicação 476/13
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, urgentemente, o roçado no caminho entre
as ruas: Ary do Nascimento e Lívio Bacci, caminho este que é usado, assiduamente, pelos moradores das Casas Populares e o mesmo se encontra muito sujo.
Indicação 477/13
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 proceder, urgentemente, o roçado em frente à Unidade
de Saúde Mental, situada na Rua José Simeão Dutra - Bairro Nossa Senhora de Lourdes, pois o local está muito sujo.
Ver. João Bosco de Carvalho
Requerimento 171/13
Não é de agora que nossos munícipes se queixam que após
a limpeza nos reservatórios de água da autarquia SAAE, é comum que quando a liberada novamente a água para as residências de nosso município, a mesma chega marrom, trazendo muita sujeira. Isto posto, embasado regimentalmente, requeiro, após ouvido o Plenário, que seja solicitado à autarquia
SAAE, por intermédio do Sr. Prefeito, que dê informações a
respeito, explanando se não é pretensão desta autarquia sanar esse problema, de forma definitiva.
Ver. Luiz Antônio de Almeida
Indicação 478/13
Luiz Antônio de Almeida, Vereador do PR, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar
de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura notificar o proprietário do terreno localizado na Rua Ludgero
Fernandes de Oliveira, esquina com a Rua Donário Alves de Faria, para que providencie, urgentemente, a capina e a limpeza no
mesmo.
Indicação 481/13
Luiz Antônio de Almeida, Vereador do PR, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar
de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitu-

Ver. Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro

Requerimento 172/13
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 as seguintes informações: Qual o valor gasto para a realização do Desfile de Parada de Natal no corrente ano? Qual a Secretaria Municipal efetuou
o referente pagamento?
Indicação 475/13
Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro, Vereador do PSC, com
o apoio do Vereador Evaldo José Ambrósio (PROS), vêm, 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 a colocação de uma academia ao ar livre
na Praça Dr. Humberto Sanches (Praça da Federal), conforme indicação do Deputado Juarez Távora.
Indicação 482/13
Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro, Vereador do PSC, vem,
mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente
da Prefeitura providenciar a limpeza, urgente, na escadaria da
Rua Lívio Bacci - Bairro Nossa Senhora de Lourdes.
Ver. Waldinei Alves Ferreira (Presidente)
Requerimento 170/13
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 solicite da Liga Desportiva que envie a esta Casa Legislativa a seguinte informação: Há possibilidade de
modificar o horário aos domingos, do período de tarde para o período de manhã, em todos os jogos de futebol realizados nos campeonatos municipais? JUSTIFICATIVA: Essa é uma reivindicação
dos próprios jogadores de futebol que solicitam essa mudança
de horário, para que possam desfrutar, nas tardes de domingo,
da presença de seus familiares.
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Espetáculo “Meus 15 anos”- Sucesso absoluto!
Nos dias 13 e 14 de dezembro, o Studio de Dança Denise Fonseca apresentou
“Meus 15 anos”, espetáculo
que teve como tema os espetáculos realizados nestes
15 anos de história do Studio. O foco de 2013 foi a técnica e a sensibilidade artística dos alunos.
“A maior conquista de 2013
foi assistir as alunas dançando com o coração, desde as
pequenas que estavam totalmente soltas no palco sem
reproduzir movimentos de
adultos, as adolescentes dançaram com a alma”, disse Denise Fonseca.
Pelo 12º ano consecutivo
um grupo de alunos receberam os certificados da Royal.
Por ser um espetáculo comemorativo, o evento contou a
presença do Tutor da Royal
Academy of dance Luiz Arad
que junto com o Corpo de
Baile do Studio, que fez a
abertura com o forte “Bolero de Ravel”.
Também estava presente
Amanda Ferreira, ex- aluna
do Studio, com um solo de
dança contemporânea. Esta
aluna está graduando em
dança na UNICAMP, outros

bailarinos também compareceram, Julia Astori e Crystian, estes vindos do Rio de
Janeiro. Esta retrospectiva
dos 15 anos de história do
Studio Denise Fonseca mostrou coreografias marcantes.
A abertura do espetáculo teve uma valsa com 15 alunas
com todo requinte de um palácio. Foi lindo!
O Studio ousou no cenário virtual de 12 metros, que

encantou o público. A cada
coreografia, um cenário. Cerca de 25 trocas de filmes e
imagens.
A primeira parte do espetáculo foi dançada por crianças e adolescentes com coreografias de ballet clássico.
Na segunda parte foram apresentados números de jazz,
sapateado, dança folclórica,
neoclássico e street.
O público presente intera-

giu, se emocionou com os
bailarinos e gostou muito da
nova proposta do espetáculo ser exibido simultaneamente no telão.
A emoção estava visivelmente presente para as alunas e familiares que fazem
parte da história do Studio
Denise Fonseca. O espetáculo também foi transmitido ao vivo nos dois dias pelo blog do Studio.

Grupo Escoteiro São Francisco
de Assis tem nova diretoria

SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS
(Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores alterações).
Contrato nº SAAE/SLO-027/2013. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratado: José
Lázaro da Luz. Modalidade: Dispensa nº 234/2013. Objeto: locação de imóvel. Valor total: R$
1.100,00. Forma de pagamento: mensal. Dotação orçamentária: Operação e Manutenção da Administração. Vigência: de 10/12/2013 a 09/02/2014. Data da assinatura: 10/12/2013. Deusdete dos Santos, Diretor Presidente.
Contrato nº SAAE/SLO-028/2013. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: CB Pav
Indústria e Comércio Eireli EPP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 013/2013. Objeto: concreto
asfáltico. Valor total: R$ 18.600,00. Forma de pagamento: parcelada. Dotação orçamentária:
Const., Ampl., Ref. e Reap. do Sist. de Esgoto. Vigência: de 11/12/2013 a 10/12/2014. Data da
assinatura: 11/12/2013. Deusdete dos Santos, Diretor Presidente.

Foi realizada neste domingo
(15/12), a Assembleia Ordinária do 17º/MG Grupo Escoteiro São Francisco de Assis. Um
dos assuntos em pauta foi a
eleição para direção do grupo
escoteiro para o biênio 20142015, sendo que foi apresentada uma chapa única e eleita
por unanimidade por todos associados que compareceram.
A nova diretoria do Grupo Escoteiro São Francisco de Assis
ficou composta pelos seguintes Chefes Escoteiros:
Eduardo Rodrigues de Souza – Diretor Presidente, Dometilia do Carmo Antunes Azevedo – Diretora Financeira e Luiz
Wagner Ferreira Teixeira – Diretor Administrativo.
Uma das metas da nova Diretoria é colocar o grupo mais
próximo a comunidade e a oportunidade da prática do escotismo ao maior número de crianças e jovens de São Lourenço.
O Grupo Escoteiro São Francisco de Assis, entrou em recesso para festas de fim de ano
e volta com suas atividades
normais no dia 25 de janeiro
de 2014.
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Derrota do prefeito Zé Neto:
Reajuste do IPTU foi rejeitado

Contra o aumento

Contra o aumento

Contra o aumento

Contra o aumento

Contra o aumento

Contra o aumento

Favorável ao aumento

Favorável ao aumento

Favorável ao aumento

Favorável ao aumento

Favorável ao aumento

Favorável ao aumento

O prefeito Zé Neto (PSDB)
sofreu uma derrota não esperada na noite desta segundafeira (16/12), durante a 41ª
Reunião Ordinária da Câmara
Municipal.
O Projeto de Lei Complementar N°003/13, que dispõe
sobre a revisão da planta de
valores genéricos, tabela de valores, fatores e fórmulas, que
compõem o anexo I e altera o
Mapa de Zoneamento Fiscal
que compõe o Anexo III da Lei
Complementar N° 001/10 de
29/09/2010 e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal, foi rejeitado pela Câmara de Vereadores.
O projeto de Lei Complementar que versa sobre o aumento do IPTU, já havia sido
votado e aprovado em 1ª por
8x4. O referido PLC pedia uma
revisão (aumento), no valor
venal dos imóveis da cidade
em cerca de 15% a 25%, dependendo da Zona Fiscal, o

que causou uma grande polêmica na cidade.
Mas durante a segunda e
decisiva votação, internautas,
líderes empresariais e populares ocuparam a galeria da Câmara Municipal como forma
de pressionar os vereadores
para não aprovar o “PLC” e consequente, protestar contra o
reajuste. O ato de encher as
galerias da Câmara e protestar
pacificamente teve início nas
redes sociais (internet), e contou com a participação decisiva da imprensa nas informações transmitidas para a população sobre a votação do PLC.
Na decisiva votação, dois vereadores que haviam votado
favoráveis ao reajuste em 1ª,
recuaram e mudaram o voto.
Trata- se de João Bosco de Carvalho e Luizinho da Oração.
Eles repensaram, reavaliaram
a situação e se juntaram aos
vereadores Dr. Abel Goulart
Ferreira, Agilsander Rodrigues

(Gil), Evaldo Ambrósio e Paulo Gilson Chopinho para dizer
NÃO ao PLC 003/2013.
Foram favoráveis e voto vencido ao aumento do IPTU, os
vereadores: Renato Bacha de
Lorenzo, Fabrício da Associação, Willian Eventos, Ricardo
de Matos, Luiz Cláudio Siqueira (Kall) e Carlinhos Sanches.
Ao final da votação, o público que estava presente na
casa acompanhando ao vivo o
desfecho do PLC vibrou muito
com a rejeição do projeto, que
precisava de no mínimo 8 votos para ser aprovado, mas conseguiu apenas 6.
O Presidente da Câmara, vereador Nei da Saúde, que conduziu os trabalhos da noite, só
precisaria declarar seu voto em
caso de decisão, como voto minerva, o que não foi necessário, já que, mesmo com o voto do presidente a matéria não
alcançaria 2/3 de votos necessários para aprovação, mas não

BETO BACHA

Giro Esportivo

FINAL INÉDITA

O Campeonato Municipal de Futebol, sempre organizado pela
Liga Desportiva, tem confirmado a grande decisão de 2013, em
uma só partida, para o domingo dia 22, no campo do Esporte a
partir das 2 da tarde: VERDÃOX GUIOMOTO HONDA. A equipe
da Guiomoto chegou pela primeira vez em uma final do Municipal e no seu primeiro ano de existência, parabéns ao técnico Fernando. Alegria total dos jogadores Ariel e Douglinhas e felicidade estampada no rosto do Rafael Paraná, autor do gol de empate e classificação contra o Santo Amaro. A equipe do Verdão busca o seu 5º caneco (2001-2003-2009 e 2011), com uma equipe experiente no comando do técnico Natal e vindo de decisão nos penais, eliminando o Biquinha. Promessa de casa cheia no domingo
e ainda teremos na preliminar a partida entre os Amigos do Fabinho Marrentinho contra os Amigos do Purguinha, arrecadando alimentos para famílias carentes. E também promessa de distribuição de pipoca e algodão doce para as crianças e mulheres.

Continuando no ritmo de jogo Beneficente, no último dia 12,
os Amigos do Demian e a Policia Militar/Corpo de Bombeiros, realizaram uma partida no campo do Esporte, placar de 5 a 3 para a
PM. E arrecadaram mais de 120 Kg de alimentos não perecíveis
que foi doado a famílias necessitadas.

Não votou
se sabe qual seria o voto do
vereador Nei.
Também na reunião de segunda- feira (16/12), logo no início dos trabalhos, foi eleita a
nova Mesa Diretora da Câmara Municipal para o ano de 2014.
A nova mesa foi eleita por
unanimidade e ficou composta da seguinte maneira: Presidente: Luiz Cláudio Siqueira
(Kall); Vice Presidente: João
Bosco de Carvalho; Secretário: Agilsander Rodrigues (Gil).

Desejamos a
você querido
leitor da coluna
Giro Esportivo.
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EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS:
1) Primeiro aditivo ao contrato 50/2013 celebrado com a empresa E. A EMPRESA DE CONSTRUÇÃO LTDA,
referente processo licitatório 0059/2013 Tomada de Preços 004/2013. Objeto: Prestação de serviços, mão-de-obra com fornecimento de materiais, para OBRA DE AMPLIAÇÃO DE SALAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO
INFANTIL DO BAIRRO SANTA TEREZA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIRO E VARANDA NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOÃO DE DEUS no Município de Caxambu/MG. Fica alterado o prazo de vigência constante na cláusula terceira do contrato originário, até 31 de Dezembro de 2013. Caxambu – MG 29 de Outubro de 2013.
– Vanderlei Ramos Ribeiro Junior – Comissão de Licitação.

7

Câmara Municipal
de São Lourenço
EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº 49/2013
Altera a redação do § 2º do Artigo 205 da Lei Orgânica Municipal
A Câmara Municipal de São Lourenço promulga a seguinte emenda à Lei Orgânica
Municipal:

2) Extrato dos contratos 101 e 102 /2013 - PL 0098 – Pregão presencial 060/2013 Objeto: Registro de
preços para futura e eventual aquisição de PÓ DE CAFÉ, AÇÚCAR E MARGARINA para atender as necessidades das Secretarias do Município de Caxambu. Contratadas: José Carlos da Costa no valor de R$ 7.778,55.
Vigência: 24/09/2013 a 23/03/2014 – SEI Utilidades e Embalagens Ltda, no valor de R$ 10.360,35 Vigência:
23/09/2013 a 23/03/2014. Caxambu, 23 de Setembro de 2013 - Dotações do orçamento vigente. Vanderlei
Ramos Ribeiro Junior – Comissão de Licitação.

Artigo 1º - Fica alterada a redação do § 2º do Artigo 205 da Lei Orgânica Municipal,
passando a vigorar com a seguinte redação:

3) Extrato do contrato 123/2013 - PL 00118 – Pregão presencial 074/2013 - Objeto: Aquisição de RAÇÃO PARA CÃES para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde através da Vigilância Sanitária Municipal de Caxambu, conforme Mandado Judicial nº 10 - Processo 0155040728-5. Contratada: André Mancilha de
Oliveira Santos e Cia Ltda, no valor de R$ 9.377,50. Vigência: 16/10/2013 a 16/20/2014 – Caxambu, 18 de Outubro de 2013 - Dotações do orçamento vigente. Vanderlei Ramos Ribeiro Junior – Comissão de Licitação.

§ 2º - Às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos e às pessoas com
deficiência é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.”

4) Termo de rescisão do contrato 024/2013, referente processo licitatório 027/2013, Convite 003/2013,
celebrado com a empresa I T Soluções em Tecnologia da Informação Ltda – Termos da rescisão: As partes
de comum acordo, resolvem, na presente data, rescindir o presente contrato, renunciando a qualquer direito de indenização, multa e demais encargos. – Caxambu, 09 de Dezembro de 2013 - Vanderlei Ramos Ribeiro Junior – Comissão de Licitação.
5) Primeiro aditivo ao contrato 34/2013 celebrado com a Associação São Vicente de Paulo, referente processo licitatório 0035/2013- Dispensa 006/2013. Objeto: Locação de imóvel destinado ao funcionamento
dos serviços de odontologia da Secretaria Municipal de Saúde de Caxambu/MG. O prazo fica prorrogado
por 30 dias, contados do dia 21 de Dezembro de 2013. Caxambu – MG 25 de Novembro de 2013. – Vanderlei Ramos Ribeiro Junior – Comissão de Licitação.
6) Oitavo aditivo ao contrato 189/2009 celebrado com a empresa Sonner Sistemas de Informática Ltda,
referente processo licitatório 0031/2009 Concorrência 001/2009. Objeto: Prestação de serviços de Sistema de Informática de uso conjunto no Município de Caxambu/MG. Fica prorrogado o prazo, por mais 03
mêses, sendo sua vigência alterada para p dia 31/03/2014-. Caxambu – MG 20 de Dezembro de 2013. –
Vanderlei Ramos Ribeiro Junior – Comissão de Licitação.
7) Segundo Termo Aditivo ao contrato 0007/2013, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA FORNECIMENTO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA OS ALUNOS, PROFESSORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAXAMBU/MG, celebrado com a empresa EDITORA GRAFICA OPET LTDA, referente processo licitatório 0012/2013 Inexigibilidade 003/2013. Fica prorrogado o prazo de vigência constante da clausula quinta do contrato originário, assinado em 06/02/2013, até 31 de Dezembro de 2014. O
montante do valor da clausula sexta do contrato será de R$ 162.520,00 . Caxambu – MG 20 de Dezembro
de 2013. – Vanderlei Ramos Ribeiro Junior – Comissão de Licitação.
8) SETIMO Termo Aditivo ao contrato 197/2010, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA DE VEÍCULOS,para cobertura da frota municipal de Caxambu, celebrado com a empresa MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A. Fica prorrogado a vigência de 21/10/2013 para 30/11/2013 . Caxambu – MG 20 de Dezembro de 2013. – Vanderlei Ramos Ribeiro Junior – Comissão de Licitação.
9) OITAVO Termo Aditivo ao contrato 197/2010, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA DE VEÍCULOS,para cobertura da frota municipal de Caxambu, celebrado com a empresa MAPFRE
VERA CRUZ SEGURADORA S/A. Fica prorrogado a vigência até dia 21/10/2014, e o valor passa a ser R$ 61.064,02
. Caxambu – MG 20 de Dezembro de 2013. – Vanderlei Ramos Ribeiro Junior – Comissão de Licitação.

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

“Artigo 205 - ......................

Artigo 2º - Revogadas as disposições em contrário, nomeadamente o § 2º do Artigo 205 da Lei Orgânica Municipal, esta Emenda entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, em 16 de dezembro de 2013.
Ver. Waldinei Alves Ferreira
Presidente
Ver. Luiz Cláudio Siqueira
Vice-Presidente
Ver. Abel Goulart Ferreira
Ver. Antônio Carlos Canaverde Sanches
Ver. Fabrício Guedes dos Santos
Ver. Luiz Antônio de Almeida
Ver. Ricardo de Mattos

		

Ver. Renato Bacha de Lorenzo
Secretário
Ver. Agilsander Rodrigues da Silva
Ver. Evaldo José Ambrósio
Ver. João Bosco de Carvalho

Ver. Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro
Ver. William Rogério de Souza

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

- Pretendem se casar:

000465 - DANIEL GONÇALVES MANAIA MOREIRA, solteira, maior, ECONOMISTA, natural de SÃO
PAULO-MG, residência RUA PAIS DE ARAUJO 89 AP 51, São PAULO-SP, filho de ADHERBAL DA
COSTA MOREIRA NETO e ANDREA LARA GONÇALVES DE SOUZA; e BIANCA BISPO BACHA, solteira, maior, ANLISTA INTERNACIONAL, natural de SANTA RITA DE SAPUCAI-MG, residência RUA PAIS
DE ARAUJO 89 AP 51, São PAULO-SP, filha de CLAUDIO HENRIQUE DE OLIVEIRA BACHA e ELIANE STEIN BISPO BACHA;
000464 - LEONARDO LUIZ RAIMUNDO, solteiro, maior, Radiologista, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Tiradentes, 35, São Lourenço-MG, filho de LUIZ ANTONIO RAIMUNDO e LEILA MARIA SILVA RAIMUNDO; e HIVANA RODRIGUES MONNERAT, solteira, maior, DO lar, natural
de São Gonçalo-RJ, residência Rua Tiradentes, 35, São Lourenço-MG, filha de LUIZ CARLOS DE
ORNELLAS MONNERAT e ROSILENE DE FIGUEIREDO RODRIGUES MONNERAT;
000466 - EDIVALDO SILVA, divorciado, maior, ajudante de cozinha, natural de Andrelândia-MG,
residência Rua Cambuquira, 411 - Fundos, São Lourenço-MG, filho de EXPEDITO DE SOUZA SILVA e GONÇALVINA CANDIDA DA SILVA; e MARIA MICHELE DOS SANTOS, solteira, maior, do lar,
natural de São Lourenço-MG, residência Alameda Geralda Rangel de Carvalho, 37, São Lourenço-MG, filha de JOSE LOURENÇO DOS SANTOS e ANA MARIA VIEIRA DOS SANTOS;
000469 - DIEGO CAVALCANTE ALVES, solteiro, maior, Autônomo, natural de São Lourenço-MG,
residência Rua Prof. Mario Neves, 75, São Lourenço-MG, filho de e ESTERZELINA CAVALCANTE
ALVES; e VANESSA RIBEIRO BATISTA, solteira, maior, Perfumista, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Prof. Mario Neves, 75, São Lourenço-MG, filha de MOACIR SANTOS BATISTA e MARIA CÉLIA RIBEIRO BATISTA;
000467 - ANDERSON APARICIO CATARINO, solteiro, maior, Jardineiro, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Joaquim Alves Pradela, 281, São Lourenço-MG, filho de JOSÉ APARICIO
CATARINO e NEZIA NATALIA HORACIO CATARINO; e LUCIANA MACIEL ALVES, solteira, maior, Do
lar, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Joaquim Alves Pradela, 281, São Lourenço-MG,
filha de GERALDO ALVES e LUCIA MARIA MACIEL ALVES;

O curso de Educação Física da Faculdade
São Lourenço agita as escolas e a comunidade

Os alunos do curso de Educação Física prepararam uma bela manha de lazer na
Escola Municipal Dr. Emilio Abdon Póvoa com muita musica, brincadeiras, cama elástica, oficina de lutas, oficina de ginástica e jogos de basquete e futebol. Estiveram
presentes cerca de oitenta crianças apesar da chuva que insistiu em cair por toda a
manha do sábado.
Na Escola Estadual Antonio Magalhães Alves aconteceu o festival de atletismo com
cerca de 50 crianças que experimentaram vivenciar algumas modalidades do atletismo como salto em altura e o salto em distancia. Os alunos prepararam um circuito onde as crianças corriam, saltavam se equilibravam e vibravam a cada contagem
de tempo!Como não poderia faltar as crianças correram com muito entusiasmo provas de 50m e 100m de acordo com a faixa etária.Foram distribuídas medalhas de
participação a todos os participantes e no final um belo lanche foi servido para as
crianças.
Foi realizado no dia 09 de novembro no auditório da Faculdade São Lourenço o
Festival de Dança com a presença de crianças e adolescentes das cidades de Baependi, Caxambu, São Lourenço e Carmo de Minas.
O festival foi organizado pelos alunos do segundo período de Educação física. O
objetivo do festival é integração dos alunos da faculdade com as comunidades no
qual estão inseridos, além de colocar em pratica as teorias apreendidas na disciplina Teoria e Pratica de Dança ministrada pela professora Denise Fonseca.
No evento houve premiação, pois temos que incentivar nossos alunos a competição e foi servido um lanche saudável á todos participantes.
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FACULDADE VICTOR HUGO
na avaliação do MEC
(escala de 1 a 5)

Curso de Administração: nota 4
Curso de Pedagogia: nota 4
Curso de Gestão Comercial: nota 4
ESTUDE NA
FACULDADE VICTOR HUGO
E GARANTA SEU FUTURO!!!!!

www.saolourencojornal.com.br
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19° Subseção da OAB/MG
recebe visitas importantes

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais – COMARCA DE SÃO LOURENÇO
– MG – EDITAL DE PRAÇA/LEILÃO. O Dr. Ronaldo Ribas da Cruz, MMº Juiz de
Direito substituto da Comarca de São Lourenço, MG, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem
que no dia 22 de Janeiro de 2014, às 13:00 horas, na sede deste Juízo, sito: Pç.
Duque de Caxias-s/nº - Centro – Edifício do Fórum, São Lourenço – MG, o porteiro dos auditórios levará a público pregão de arrematação, em 1ª praça na
Ação de: Embargos à Execução, Processo nº 0637 07 045277-5, sendo Embargante: Luciano Borges de Carvalho e, Embargado: José de Oliveira Alves; leilão
este do seguinte bem: um automóvel marca VW/Parati, ano 1990/91, Chassis
9BWZZZ30ZP247159, a gasolina, Placa LHZ- 8282, Categoria particular, avaliado em R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). Preço por quanto será levado
em 1ª praça para ser arrematado por quem maior lance oferecer, acima da
avaliação, sendo a venda feita em dinheiro, à vista, ou por fiador idôneo. Não
havendo licitante, fica designado o dia 12 de fevereiro de 2014, às 13:00 horas, para a 2ª praça, no mesmo local, ocasião em que o bem poderá ser arrematado por valor inferior ao da avaliação, desde que não seja preço vil. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, principalmente do
Embargante Executado: Luciano Borges de Carvalho, que fica por este intimado de todos os seus termos. Mandei expedir e publicar o presente edital, na
forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de São Lourenço-MG,
aos 03 de dezembro de 2014. Eu ( ), Flávio Roberto Fernandes de Oliveira, Oficial de Apoio Judicial, o digitei. Eu, ( )Rosemary Aparecida Bittencourt, Diretora da 1ª Secretaria o subscrevo.
Dr. Ronaldo Ribas da Cruz – Juiz de Direito substituto da 1ª Vara

A 19° Subseção da Ordem
dos Advogados de São Lourenço, presidida pelo advogado Silvio Nadur Motta, recebeu nos dias 16 e 17 a Dra.
Helena Delamonica, Secretária Geral da OAB/MG, o Conselheiro Federal, Mário Lúcio
Quintão Soares e a Assessora especial da Presidência,
Alessandra Rodrigues Silva.
O objetivo principal da reunião com os advogados foi
formalizar o acordo verbal
feito entre o Dr. Silvio Nadur

Motta e o Prefeito José Sacido Barcia Neto, sobre a doação de um terreno para a
construção da 19° Subseção
da OAB/MG, a princípio na
Praça dos Três Poderes.
O projeto inicial da construção será de um prédio de três
andares: no primeiro, estacionamento para os advogados,
segundo andar com a sede da
OAB e no terceiro andar um
auditório multiuso, este já encaminhado ao Presidente da
Seccional Mineira, Luis Clau-

dio da Silva Chaves.
A visita se estendeu a outras cidades do Sul de Minas.
Eles estiveram também na
Comarca de Carmo de Minas
e Cristina, onde com o M. M.
Juiz de Direito das respectivas Comarcas, Dr. Afonso Carlos Pereira da Silva e Dr. Enismar Kelley de Souza e Freitas inauguraram as salas da
OAB/MG, com serviço de Xerox e computador, para otimizar um melhor atendimento aos advogados.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de São Lourenço-MG, inscrito no CNPJ sob o nº. 21.417.423/0001-81, torna público que solicitou a prorrogação da vigência da Licença Ambiental Prévia, concomitante com a Licença de Instalação referente ao processo Administrativo nº. 00764/2003/003/2011,
para as atividades de Tratamento de Esgotos Sanitários, Interceptores, Emissários, Elevatórias e Reversão de Esgotos, situadas no município de São Lourenço/MG na área urbana, CEP: 3747-000.
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A notícia é...

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Truques para escova
durmar mais

Miss

O mais novo coral do Sistema Prisional do Sul de Minas,
TRABALHANDO A CIDADANIA, se apresentou no último dia
14, na Igreja Matriz de Itamonte, sendo bem aplaudido pelo público presente. O novo coral, é composto por detentos e detentas dos Presídios de São Lourenço e Caxambu,
e tem a coordenação de José Henrique Martins.

Falecimento
Foi realizado em Belo Horizonte, dia 10 último, o concurso Miss PRISIONAL 2013, contando com a participação de
quinze detentas, de seis unidades prisionais da região metropolitana. O evento, realizou-se na Penitenciária Feminina Estevão Pinto, BH, e a vencedora, foi coroada pela Miss
Minas Gerais, Janaina Barcelos. (Crédito Foto: Secretaria
de Estado de Defesa Social - Seds)

Reinauguração

Com pesar, comunicamos o falecimento de Joaquim Souza, o popular
“Sideral”, ocorrido dia 10
último. Queremos aqui,
expressar nossos sentimentos, levando nosso
abraço de solidariedade
e força, a sua esposa Manuela e filhos, a sua mãe
Marina, e seus irmãos,
em especial nosso colega Paulo, motorista da
Unimed. Que tenha um
descanso eterno.

Quem adora sair com os cabelos escovado sabe que no
dia seguinte os fios costumam ficar bagunçados e com a
raiz crespa, principalmente no verão a escova acaba não
durando muito, pois quando o couro cabeludo sua um pouco mais ai a sua escova vai toda embora. Para ajuda-la a
manter a escova por mais tempo separei alguns truques
básicos que vão fazer total diferença na durabilidade da
sua escova.
Fios bagunçados
Para resolver esse problema aplique uma pequena quantidade de leave-in hidratante e refaça a escova na área que
amassou durante a noite. Durma com um coque no topo
da cabeça, para acordar com ondas marcadas, ou faça uma
trança solta, para já ficar com o cabelo ondulado à la Gisele pela manhã.

Solidariedade

Acabar com a Raiz crespa
A dica para acabar com a raíz crespa depois de fazer uma
escova é borrifar produtos com proteção térmica para umedecer e, com uma escova de cerdas mistas que dá mais tração, refaça a modelagem onde ela está vencida. Mas se
não tiver tempo, prenda um coque alto bem esticado, espalhe pomada seca ou gel entre as mãos e passe nos fios.
Depois, com um pente fino, penteie para trás ajustando os
cabelinhos rebeldes.
Raiz oleosa
Uma solução ótima para acabar com a oleosidade da
raíz depois de ter feito a escova, é usar o xampu seco
para disfarçar. Borrife a uma distância de 30 centímetros da cabeça e depois penteie para espalhar o pó branco que pode ficar do produto. Mas atenção, o xampu
não substitui a lavagem.

Meu abração para o casal Jovana Prazeres e Russo, pela reinauguração de Cestas Laço & Fita. Agora, um gostoso ambiente, com deliciosas degustações de produtos feitos exclusivamente para agradar ainda mais, a todos os clientes. Neste Natal, dê Laço e Fita de presente. Parabéns meus amigos!!!

Esporte

Vamos passear de Maria Fumaça, assim você ajudará a
colocar alegria na vida de nosso amigo Enéias.

Curso de Administração
da Faculdade Victor
Hugo é reconhecido
com nota 4 pelo MEC

Feliz Natal

Daniel, o Gordo, arrazando com sua turma no futsal da
Escola Professor Antônio Magalhães Alves, onde conquistou o nono título estudantil de nossa cidade. Parabéns a
todos, e precisamos cada vez mais, incentivar o esporte
para os jovens de nossa cidade. Sucessos sempre, Daniel!!!

55

Aproveitando o momento, venho através deste semanário, desejar um Santo e Feliz Natal aos nossos leitores e
amigos. Que Jesus possa trazer ao lar de cada um de vocês, muitas bençãos, regadas de paz, saúde e prosperidade. (Crédito Foto - Henrique J. de Souza)

Acesse
nosso
site e fique
por dentro
de todas as
novidades!

saolourencojornal.com.br

Através da Portaria nº 650 de 10/12/2013, o Curso de
Administração da Faculdade Victor Hugo foi reconhecido
com nota 4 (sendo 5 a maior nota)!
Para a Prof. Claudia Negreiros (Coordenadora do Curso)
“ receber nota 5 em vários itens e ter obtido nota final 4 é motivo de muito orgulho para todos os Professores, alunos e colaboradores. Isto mostra a qualidade do Curso, do Corpo Docente e da Infra estrutura que a Faculdade Victor Hugo possui.”
Segundo a Prof. Leila R. Direzenchi (Diretora Pedagógica
da FVH) , a finalização do relatório do MEC expressa exatamente o que é este nosso Curso:
“... O Curso de Administração da Faculdade Vitor Hugo,
apresenta um perfil muito bom com relação a o referencial
de qualidade obtendo assim, conceito final 4”

www.saolourencojornal.com.br
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Preços válidos até 31/12/2013 ou enquanto durarem os estoques - 30 unidades. Ford Focus Hatch S1.6L Flex (cat. QAL4) a partir de R$ 60.990 à vista. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso. O CONPET é um Programa do Governo Federal vinculado ao Ministério de
Minas e Energia - MME e executado com o apoio técnico e administrativo da Petrobras. New Fiesta Hatch 2014 1.5 S à partir de R$ 39.890,00 à vista. Fiesta RoCam 1.0L (cat FBE4) a partir de R$ 29.990,00 à vista ou fi nanciado com taxa de 0% a.m. e 0% a.a, 54,5% de entrada (R$
16.356,55) e saldo em 36 parcelas de R$ 399,00 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 30.720,55. Fiesta RoCam 1.0L (FCD4) a partir de R$ 30.990,00 à vista. Custo Efetivo
Total (CET) calculado na data de 04/11/2013 a partir de 0,26% a.m. e 3,11% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Ford EcoSport SE 1.6L 2014 (cat ECO4) a partir de R$59.960,00 à vista. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção
ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de
Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CET) a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Frete incluso.

Respeite os limites de velocidade.

• Caxambu
• Itajubá
• São Lourenço

(35) 3341-3200
(35) 3629-9100
(35) 3339 -2450

www.mandalaford.com.br
www.facebook.com/mandalaford

www.saolourencojornal.com.br
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OFERTAS VÁLIDAS DE 13 A 24 DE DEZEMBRO DE 2013, OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

11,

3,

98

99

UN

Azeite Espanhol
Carbonell
Extra Virgem
Vidro 500ml

11,

Pilecco
48 Arroz
Tipo 1 - 5kg

UN

Lasanha com
Ovos Santa
Amália
500g

UN

2,

4,

69

3,

Cisper
99 Taças
Água / Vinho / Champanhe
UN

UN

19

UN

Batata Palha
Classe A
130g

2,

Condensado
99 Leite
Moça Lata 395g

1,

UN

Guaraná
Antárctica 2L
Tradicional

Instantâneo
99 Macarrão
Santa Amália
UN Leve 4 e Pague 3

5,

de Frango
49 Peito
com osso congelado
KG Quality - kg

16,

90 Assadeiras
Nadir Figueiredo
UN

34,

Cod
90 Bacalhau
Imperial 10/12
KG

6,

49
UN

Bombom Nestlé
Especialidades
400g

5,

99
UN

8,

49

Pernil com Osso
Congelado
KG Pamplona/Suinco

18,

90

Tender Bolinha
KG Pamplona

Vinho Marcon
Branco e Tinto
750ml

12,

Salton
99 Vinho
Classic 750ml
UN Tipos

