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Taxistas promovem “buzinaço”
pelas principais ruas da cidade
Cerca de 40 taxistas de diversos pontos da cidade promoveram no final da manhã desta quinta- feira (21/11),
uma carreata com direito a “buzinaço”. Eles saíram da Ilha Antônio Dutra e percorreram as principais avenidas da
cidade, deixando o trânsito lento em alguns pontos. O motivo da manifestação, segundo os próprios taxistas, é a
licitação para novas placas de Taxi anunciada pela prefeitura. Eles são contra, e pedem um ajuste de conduta por
parte da prefeitura antes que a licitação aconteça. (pág 06)

Manifestação

Sempre Alerta

Acampamento
Escoteiro em
São Lourenço
Aconteceu de 15 a 17 de novembro, na Ilha Antônio Dutra, o
XXV Elo Nacional Escoteiro, acampamento realizado em vários Distritos Escoteiros do Brasil no mesmo fim de semana, aqui em São
Lourenço, a Ilha foi ... (pág 07)

Acidente próximo
ao trevo de
Soledade

No final da tarde dessa segunda- feira (19/11), nossa reportagem acompanhou o momento do
resgate realizado pelo Corpo de
Bombeiros de São Lourenço a um
homem de aproximadamente 25
anos que trafegava... (pág 08)

Encontro de Folia
de Reis na cidade
Carmo de Minas recebe ambuOperação “Sou Pela Vida,
lância de emenda parlamentar
Dirijo sem Bebida” autua
40 motoristas na 17ª RPM (pág 07) do deputado Fábio Cherem (pág 11)

Aconteceu no dia 16 de novembro em São Lourenço, o encontro
de “Folias de Reis”. Na parte da tarde, as folias desfilaram pela Avenida Dom Pedro ll, passando pelo calçadão I, logo depois, eles seguiram
para a Praça João Lage onde se apresentaram ao público. (pág 08)
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EDITORIAL
Um processo que parecia jamais ter fim conheceu, na última semana, seu momento mais
esperado.
Esperado sim, mas não no sentido de ter correspondido aos
desejos mais exaltados dos que,
desde o princípio, prefeririam
a condenação sumária e, talvez,
cruel de todos os acusados. Isso não ocorreu.
Esperado porque, passados
seis anos desde seu início, oito
depois da revelação do escândalo e dez após os primeiros delitos terem sido cometidos, o
país inteiro já parecia conviver
de novo com a ideia de que a
Justiça não funciona, que a corrupção nunca é punida, que a
classe política constitui categoria privilegiada.
Em mais uma surpresa, entre
as inúmeras que pontuaram as
dezenas de sessões do mais longo julgamento da história do Supremo Tribunal Federal (STF),
decidiu-se que teriam execução
imediata as penas contra as quais
não cabe nenhum recurso.
Embora os ritos burocráticos
tenham tomado mais tempo do
que se supunha necessário, 16
dos 25 condenados já começarão a cumprir, provavelmente
na próxima semana, pelo menos parte das sanções que lhes
foram impostas.
Estão nesse grupo o publicitário Marcos Valério de Souza
(prisão em regime fechado) e os
ex-dirigentes do PT José Dirceu,
José Genoino e Delúbio Soares
(os três em regime semiaberto).
Dissipou-se, assim, a impressão enganosa criada quase dois

meses atrás. Com a aceitação
dos chamados embargos infringentes pelo STF, houve quem
manifestasse completa revolta
e desalento.
O ministro Gilmar Mendes protagonizou então uma das cenas
mais exaltadas de todo aquele
longo e tenso espetáculo judicial.
Os crimes em julgamento, insistia, estavam entre os mais graves de que se pode ter notícia
numa ordem democrática. Atentava-se - pela compra de votos
do Congresso Nacional, com dinheiro público desviado - contra as instituições, contra o próprio sistema partidário, contra
a independência do Poder Legislativo.
Formara-se um esquema pelo qual um punhado de dirigentes partidários buscava uma continuidade sem contraste no domínio do aparelho de Estado. O
escândalo, a que tiveram o desplante de reagir como se fossem vítimas de uma conspiração antipopular, não teria como passar em branco.
Mas quase aconteceu. A ação

ESPAÇO LIVRE
Projeto de telescópio
busca apoio no Brasil
Um consórcio internacional
para a construção de um dos
três telescópios gigantes que
estão sendo planejados para
os próximos anos está buscando o apoio do Brasil para ser
concretizado. O Giant Magellan
Telescope (GMT) – que deve
ser instalado no Observatório
Las Campanas, no Deserto do
Atacama, no Chile – deve ter
um espelho de 25 metros e
apresentar uma resolução dez
vezes maior do que a do telescópio espacial Hubble.
Hoje, o consórcio que gerencia o projeto já reúne 9 parceiros, entre eles instituições dos
Estados Unidos, da Austrália e
da Coreia. Mas, para financiar
o projeto completo, são necessários outros três sócios. A Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo (Fapesp) está atualmente avaliando a possibilidade de desembolsar uma quantia equivalente a R$ 115 milhões (ou US$
50 milhões) para ter uma participação de 5% no consórcio.
Como contrapartida, pesquisadores do estado de São Paulo cujos projetos têm apoio da
Fapesp ganhariam o direito de
utilizar parte do tempo do GMT
quando ele entrar em funcio-

namento, o que deve começar
a ocorrer em cerca de 10 anos.
A função de telescópios da classe do GMT é identificar com
detalhes as características de
planetas e fenômenos cada vez
mais distantes no universo.
Na última semana, representantes do projeto GMT vieram
a São Paulo para participar de
um workshop promovido pela Fapesp para apresentar detalhes do telescópio gigante
para a comunidade científica
do país. Pesquisadores brasileiros da área de astronomia
também apresentaram seus estudos durante o evento e demonstraram de que maneira
o acesso ao GMT poderia contribuir para seus projetos.
Mas ainda restam, segundo
Chaimovich, algumas questões
a serem esclarecidas antes de
a Fapesp fechar o apoio, como
ter garantias de que os pesquisadores brasileiros terão acesso adequado ao GMT e de que
a chance de sucesso na construção do telescópio supere os
potenciais riscos.
A Fapesp afirma que ainda
não há previsão de quando será concluída a avaliação do projeto ou anunciada a decisão final da fundação.
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O fim é o começo

da imprensa, o empenho da Polícia Federal, a independência
do Ministério Público Federal e
a rigorosa condução do processo pelo seu relator, Joaquim Barbosa, tiveram como contrapeso, muitas vezes exasperante, a
falácia argumentativa das autoridades petistas, a alta qualificação dos advogados de defesa, o ineditismo da situação processual, a complicadíssima engrenagem da Justiça.
Dois ministros do Supremo se
aposentaram ao longo do processo, podendo ser substituídos
por nomes em tese mais sensíveis à conveniência do partido
no poder.
Embargos de declaração, embargos de embargos e embargos infringentes delongaram o
julgamento - e ainda delongam
alguns casos no tribunal. Os deputados federais João Paulo
Cunha (PT-SP), Pedro Henry (PP-MT) e Valdemar Costa Neto (PR-SP) estão entre os nove condenados que aguardam decisão
acerca de novos recursos para
cumprir suas penas.

Feitas as contas, serenados
os ânimos, não é o pior que poderia ter acontecido. Com todos os indesejáveis atrasos - e
uma nova cultura jurisprudencial talvez se esboce a partir desta experiência -, o processo do
mensalão chegou a um desfecho equilibrado. Mesmo com
os embargos infringentes, pouca coisa mudará - se é que algo de fato mudará.
O resultado não foi perfeito;
foi fruto de uma instituição humana, como foram humanos,
por vezes demasiado humanos,
os ministros que se contrapuseram, que se ofenderam, que
hesitaram, que aceitaram ou
não, conforme suas convicções,
argumentos e contra-argumentos debatidos e apresentados
pela defesa e pela acusação.
Comprova-se que não foi uma
“farsa”, como queria a máquina de propaganda petista, o caso do mensalão; que não foi um
“tribunal político”, como se tentou fazer crer, uma corte dividida ao extremo e atenta até à
vertigem para as minúcias do
processo.
Comprova-se também o quanto é desigual o acesso à Justiça
no país e o quanto há a aperfeiçoar na legislação, nos costumes, nas práticas políticas e
forenses para prevenir e punir
os atos de corrupção.
O país não mudará, infelizmente, assim que os condenados do
mensalão começarem a cumprir
as penas devidas; vai mudando,
contudo, e mudará mais ainda,
desde que a sociedade não se
aquiete nem consinta.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Dai Graças ao Senhor

“Para tudo há um tempo,
para cada coisa há um momento debaixo dos céus”... (Ecle
3,1). Tempo para pedir as graças de Deus, tempo para agradecer as bênçãos, dádivas, favores e benefícios de Deus! Na
última quinta-feira do mês de
novembro, Dia Nacional de
Ação de Graças, somos convidados a agradecer a Deus, a
dizer e repetir várias vezes:
Obrigada Senhor!
Ao longo do ano, o Senhor
no presenteia com suas graças e, um dia do ano se dedica a Ele para agradecer.
A Palavra de Deus nos exorta a agradecer: “Agradeçam
ao Senhor por sua bondade,
e por suas grandes obras em
favor dos homens” (Sl 106,8).
“Dai graças ao Senhor por que
Ele é bom, eterna é sua misericórdia” (Sl 117,29).
“Em todas as circunstâncias,
dai graças, porque esta é a vosso respeito à vontade de Deus
em Jesus Cristo” (I Tes 5,18).
São tantas as bênçãos, são
tantas as graças que Deus, na
sua infinita bondade, nos concede que nosso agradecimento se torne ínfimo e irrisório
diante de tudo o que Ele faz
por nós. Muitas vezes não enxergamos as incontáveis maravilhas que Deus realiza em

nossas vidas! Tudo recebemos
de suas mãos dadivosas. E sua
própria Palavra confirma: “Não
há nada melhor para o homem
que comer, beber e gozar o
bem estar no seu trabalho.
Mas eu notei que também isso vem da mão de Deus; pois
quem come e bebe, senão graças a Ele?” (Ecle 2,24 e 25ª).
Como Deus é bom, como Ele
nos ama! No entanto, nem
sempre reconhecemos que Ele
é bondade e amor, que deseja apenas o nosso bem, quer
nos ver alegres e felizes!
É nosso dever e salvação dar
graças a Deus em todo o tempo e em todo o lugar porque
constantemente está derramando sobre nós bênçãos e
graças! Quando Jesus curou
os dez leprosos somente um
voltou para agradecer. Jesus
manifestou seu desapontamento: “Não ficaram curados
todos os dez? Onde estão os
outros nove? Não se achou senão este estrangeiro que voltasse a agradecer a Deus?” (Lc
17,17-18).
Com Maria Nossa Mãe, entoemos hinos de gratidão a
Deus. Por mais que sejamos
gratos, por mais que rendamos graças, será pouco diante de tantas maravilhas que
Ele faz por nós!

VENDE-SE

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

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

Coisas da vida...

Dia desses li uma frase que me chamou bastante atenção: Não deixe sua felicidade depender daquilo que não depende de você. O autor
estava realmente inspirado e também me inspirou...
Grande parte das coisas da vida está em minhas mãos. De mim depende a minha alegria
ou tristeza, a minha satisfação e a minha frustração, conforme as pegadas em que piso, conforme as escolhas que
faço diariamente de como viver, como encarar
os fatos, como me portar diante das situações,
o que pensar, falar, sentir, como agir...
Mas, infelizmente,
nem todas as coisas podem ser determinadas
pelos meus sonhos,
meus projetos e meus
ideais. É preciso entender que o outro não é
obrigado a viver como

eu vivo, a querer o que
eu quero para ele, a fazer como eu o orientaria que fizesse.
O que cabe a nós, façamos da melhor maneira. A gente deve “dar
a vida” e lutar com todas as forças para mudar o que pode ser mudado. Entretanto, há fatores que independem
de nossa vontade, de
nosso desejo e de nossas intenções. É urgente compreendermos que
há coisas que fogem ao
nosso controle. Nestes
casos, restam apenas
as mais eficazes de todas as armas: oração e
aceitação.
Enfim, que nossa felicidade jamais se abale,
já que felicidade, mesmo
não sendo sempre completa, não deixa de ser
felicidade por isso. Sejamos felizes, apesar dos
contratempos, construindo a nossa história com
determinação e amor...

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Lidando com as nossas dores
erdão e providência estão
intimamente ligados. O perdão é uma condição fundamental! Urge fazer essa experiência e dar a Deus a chance de abrir as válvulas de nosso coração e “desprender”
o perdão. Todos nós passamos por situações dolorosas
que nos marcaram muito, por
isso, ficamos magoados. São
situações que envolvem pessoas, instituições, acontecimentos... Pode ser até que
tenhamos nos magoado com
o Senhor!
Veja bem: esse “ficar sentido com Deus” é como um
coágulo dentro das veias do
nosso coração: ele impede
o fluxo do sangue. Da mesma forma, a falta de perdão
impede a graça de Deus.
Para muitos de nós é difícil perdoar porque isso
implica tocar nas feridas e
mexer em situações dolorosas. Implica abrir o coração e remexer no “lixão”
da nossa vida. Seria mais
fácil não tocar em nada disso! Mas imagine conservar
uma lata cheia de lixo durante um mês dentro da
sua casa! Ninguém aguentaria o mau cheiro.

É isso que acontece conosco, e nos tornamos pessoas difíceis; talvez, as mais
difíceis em nossa casa. Sabe qual é a causa disso? Mágoas e ressentimentos: a falta de perdão que carregamos conosco.
Por isso, Deus quer nos libertar. Quer “arejar a casa”.
Jogar fora o lixo significa colocá-lo aos pés da cruz de Jesus, para que possa ser queimado. O lugar desse lixo não
é seu coração, é aos pés da
cruz de Nosso Senhor Jesus
Cristo. Não é o seu coração,
é o coração de Jesus.
Esse convite ao perdão não
é uma imposição. Você poderia dizer: “Além de tudo
pelo que eu já passei, ainda
sou obrigado a perdoar?!”
Não! Deus quer lhe dar a graça de retirar de seu coração
tudo o que está estragado.
Lembre-se: Deus é amor!
Somos Sua imagem e semelhança. Por isso, dentro de
nós só podem ficar o amor
e tudo o mais que nos ajuda a amar. Aquilo que é contrário ao amor é tóxico, venenoso.
Somos feitos para o amor!
Deus o abençoe!
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ENTREVISTA Dr. José Nacle Gannam
muitos subsídios, sem necessidade de ir sempre às cidades maiores para pesquisar
em biblioteca.

Como surgiu a idéia
da elaboração do livro?
Felizmente sempre tive uma
excelente memória, que, a
princípio, utilizava apenas para lamentar a rápida passagem do tempo, os amigos e
parentes que se foram e coisas desse tipo. Certo dia tive o que chamaria de despertar espiritual e pensei:
por que não usar este talento, a boa memória, em prol
de algo mais útil, não só para mim como para os demais?
Útil para mim porque representaria uma catarse, e um
alívio para minha melancolia em relação a fatos do passado e para as pessoas em
geral, para que pudessem conhecer mais da história de
nossa cidade, nosso país e
também do futebol em geral. Alguém de cujo nome não
me lembro disse: “Os anos,
são como as águas de um rio.
Não param e vão levando tudo na sua correnteza. Se não
captarmos os fatos no momento de sua passagem, deixando-os fielmente assinalados, eles se perdem para
sempre.” É o que penso ter
feito ao escrever este livro,
embora com algum atraso e
correndo o risco de ser alcançado pelo alemão Alzheimer na trajetória.

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

EXPEDIENTE

Por que você optou
por abordar esse período,
1952 a 1961 em seu livro?
No início de 2004, passando por uma banca de jornais
no Largo de São Francisco,
minha atenção foi despertada por algumas revistas antigas que lá estavam expostas. Algumas eram do ano de
1952, por coincidência o ano
em que comecei a estudar,
no colégio das Irmãs. Passei,
a partir daí, a ser um consumidor constante de publicações no Mercado Livre, sempre interessado pelas décadas de 50 e 60. Isto me deu

Na parte relativa a
futebol, você trata apenas
do Vasco?
Não. Apesar de ser torcedor confesso do time, há 60
anos, abordo toda a atividade do Esporte Clube São Lourenço no período, as copas
do Mundo de 54 e 58, bem
como os títulos obtidos pelos adversários, por exemplo o Tri-campeonato Carioca do Flamengo, em 53, 54
e 55, o Rio-São Paulo de 61,
também do time da Gávea;
os títulos cariocas de 57 e
61 conquistados pelo Botafogo, o carioca de 59 e o Rio-São Paulo de 57 obtidos pelo Fluminense e o Carioca de
1960, do América.
E especificamente
com relação ao seu vascão,
quais os principais assuntos
tratados?
Os títulos Cariocas de 52,
56 e o Supersuper Campeonato de 58, o Rio-São Paulo
e o Torneio Início do mesmo
ano, o Torneio Octogonal internacional de 53, o Torneio
de Paris em 57, que muitos
consideram precursores do
atual Campeonato Mundial
de Clubes e outros de menor importância. Um ponto
importante em que a história de São Lourenço se liga
à do Vasco é que o gol do Título do Supersuper de 58 foi
marcado pelo jogador Roberto Pinto que anos antes atuou
nas divisões de base do Esporte Clube São Lourenço.
Você pode relatar um
acontecimento marcante relacionado com sua vida de
torcedor do Vasco?
Sim, está até mencionado
no livro. O Campeonato Carioca de 58 terminou empatado duas vezes, entre Botafogo, Flamengo e Vasco, e,
por isso, houve necessidade
de ser disputado um outro
triangular. Na final deste, jogaram Flamengo e Vasco,
com a vantagem do empate, que acabou ocorrendo
e fomos campeões. Eu nunca havia soltado um foguete em minha vida e, todo animado, fui iniciar minhas atividades de fogueteiro, só que
não sabia como fazer e segurei aquilo de cabeça pra

“Lembranças eternas - Histórias de São
Lourenço e do Vasco nas décadas de 50 e 60”
baixo, correndo o risco de
ter a mão decepada. A alegria no entanto era tanta
que não senti nenhuma dor,
o que só passou a acontecer no dia seguinte e mesmo assim a vitória serviu
como anestesia.

Alguma outra curiosidade?
Muitas. Por exemplo, existe um jogador da Seleção Brasileira de 1938 que nasceu
em São Lourenço... Garrincha, no auge da sua carreira jogou em São Lourenço e
marcou três gols no campo
do Esporte. A súmula desse jogo está no livro, como
no livro também está a súmula do primeiro jogo do
Mané como titular do Botafogo. O passe do Garrincha,
aliás, foi comprado pelo Botafogo pelo valor em cruzeiros equivalente a 29 dólares... Um outro aspecto em
que a história de São Lourenço se liga ao futebol é
que vários jogadores que por
aqui passaram atuaram em
grandes clubes brasileiros.
É o caso de Rubéns Aleixo,
Vanderlei Mancilha, Roberto Pinto, Villela...
Quem é esse jogador
nascido em São Lourenço
que jogou na Seleção de 38?
Não vou entregar o ouro...
A resposta a essa pergunta
só mesmo lendo o livro...
E sobre São Lourenço, o que há de mais importante?
Todos os fatos ocorridos
no período, sempre narrados na primeira pessoa. Para citar alguns: os incêndios
no Cassino Brasil e na Fábrica de Fogos, a inauguração
do Cine Vogue, um homicídio na Pedro II, resultados
de eleições na cidade, visita de Marta Rocha, Miss Brasil, competições de motonáutica no Parque, Getúlio,
Juscelino e Jânio em São Lourenço... Figuras e famílias da
cidade também são objeto
da narrativa: Dr. Magalhães
Alves e sua família, Dr. Emílio, Dr. Prazeres, Peninha,
Arthur Gurgulino, Wilson Fixfex, Jaburu e uma porção
de outros...
Existem ilustrações
da época, no livro?
Sim, algumas até inéditas,
tanto de pessoas e fatos da

cidade como do futebol.

Assuntos pessoais são
abordados no livro?
Sim, pois, como disse, o livro é escrito na primeira pessoa, como se eu estivesse
narrando a minha vida. Nesse período, dos sete aos dezesseis anos, nós residíamos
na casa nos fundos de onde
está hoje o Bar Carioca, pegado ao Hotel Londres. Então a vida da família é narrada, minha vida estudantil,
bem como meus anos de estudante em Passa Quatro e
Varginha e o Rio, de acordo
com a visão que tive em minhas idas lá, em 53, 59 e 60.
Você teve dificuldade para a elaboração do
livro?
Foi um parto! Sempre tive
o sonho de disponibilizar o
livro aqui e em livrarias do
Rio e esse desejo tornou as
coisas mais difíceis mas felizmente acabei conhecendo o Carlos, da Editora iVentura, que encampou a ideia
e graças a Deus está ai o resultado.
Você teve algum tipo de patrocínio, incentivo
ou apoio do poder público?
Não. E sei de algumas pessoas com manuscritos prontos, cuja publicação poderia
ser útil a uma infinidade de
outras mas que, por falta de
suporte financeiro, não consegue seu objetivo.
E para finalizar...
Agradeço a todas as pessoas que colaboraram com
subsídios para que esse livro
pudesse ser concretizado. O
nome da maioria já está inserido no livro. Agradeço especialmente a Sérgio Cabral
e Áureo Ameno, grandes vascaínos, que escreveram o prefácio e a contracapa. Não posso omitir o nome de Leonel
Junqueira, lenda viva da história de São Lourenço, que
escreveu uma das orelhas do
livro. Peço desculpas se omiti o nome de alguém.
Sua despedidas.
Segundo Nietzsche, publicar um livro é fugir da morte e, de acordo com Hegel,
seria o espírito querendo se
libertar de finitude. Agradeço a todos que me ajudaram
nessa tentativa...

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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A tristeza pela
felicidade do outro

Quase todo mundo já disse alguma vez que sentiu inveja de alguém. Você sabia
que inveja é “a tristeza pela
felicidade alheia”. Uma das
explicações para o gosto das
pessoas em ver acidentes,
em rir de pessoas em situações vergonhosoas ou em saber de notícias ruins está no
pecado da inveja. Por causa
da inveja muita gente ri de
quem se dá mal ou fica triste quando fica sabendo que
alguém se deu bem.
Uma das impulsionadoras
do mercado consumista hoje é a inveja, justamente por
que ela nos leva o tempo todo a nos comparar com os
outros. Se você tem certo
carro, mas seu vizinho comprou um melhor, você fica
triste. Se sua pele está bonita, mas se sua amiga fez plástica, você se sente magoada. Acontece quea alegria do
outro, o seu sucesso,quase
sempre tem mais peso para
o invejoso do que o que realmente está acontecendo.

A inveja é sinônima de cobiça. Cobiçar é mais que desejar ter também algo que o
outro tem, cobiçar envolve
o querer aquilo que é do outro na intenção de que o outro perca o que tem. Por isso que o contrário da inveja
é a caridade e a compaixão.
A história bíblica de Acabe
ilustra bem essa questão. Esse rei possuía riqueza e todo tipo de bens materiais,
mas dirigiu seus olhos e sua
cobiça à vinha de Nabot, seu
vizinho. Seu desejo fez com
que ele abusasse de autoridade, fizesse falsa acusação
e falso testemunho, cometer homicídio e roubar (1Rs21).
Convido você a prestar mais
atenção em seus sentimentos
para que a cobiça e a inveja
nunca nos pegue de surpresa. E não meça esforços para
que em sua família haja sempre oportunidades de praticar a caridade e a compaixão,
evitando o veneno da inveja
e da cobiça que tanto atrapalha a paz de nossos lares.

Prefeitura Municipal de Soledade de Minas-Edital de
Leilão-Torna público que levará a leilão, em 18/12/13,
13:00 horas, Parque de Exposições Hamilton Junqueira-Rua Manoel Nogueira de Sá, s/n, Olaria, Soledade de
Minas, seus bens inservíveis: Veículos e diversos. Leiloeiro: Lucas Rafael Antunes Moreira. Local de Visitação:
Parque de Exposições Hamilton Junqueira-Rua Manoel
Nogueira de Sá, s/n, Olaria, Soledade de Minas. Dia de
visitação 18/12/2013 no horário de 08:00 ás 11:30 horas. Informações: (37)3242-2001.

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

www.saolourencojornal.com.br

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
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Câmara Municipal de São Lourenço
Proposições da 37ª Reunião Ordinária de 2013

Ver. Agilsander Rodrigues da Silva

Requerimento 153/13
Agilsander Rodrigues da Silva, Vereador do PSL, com apoio
do Ver. Fabrício Guedes dos Santos (PSB), vêm 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 os critérios adotados para a definição do valor de R$ 4,00 por hora (Zona Azul) para estacionamento em torno do Parque das Águas? JUSTIFICATIVA: Esse alto valor tem deixado os munícipes indignados
e, em nome deles, propomos este requerimento com o intuito de que seja revisto esse valor.
Ver. Evaldo José Ambrósio
Moção de Congratulação
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 Congratulação
ao Sr. Clóvis Aparecido Nogueira - ex-Prefeito Municipal de
São Lourenço, representando a raça negra, por decorrência do Dia da Consciência Negra, comemorado no dia 20
de novembro.

Indicação 455/13
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 que proceda, urgentemente, a limpeza e a capina nas Ruas: Orestes Junqueira e Clóvis Reis.
A pedido dos moradores.
Indicação 456/13
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 que realize a
contenção do Riacho Esperança que corta a Rua Antônio Cordeiro Júnior, no trecho que margeia a residência do Sr. Antônio Vieira. Este Vereador gostaria de ressaltar que o período de chuvas se aproxima e o referido serviço a ser executado é de conhecimento do Secretário Municipal de Infraestrutura que já esteve no
local há alguns meses, só que até agora nenhuma providência foi tomada. Salienta ainda que ao conversar
com o Sr. Dovane - funcionário da autarquia SAAE, o
mesmo disse que foi feita uma parceria entre a Prefeitura e a autarquia SAAE, com o intuito de executar es-

Prefeitura Municipal de Caxambu - MG

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU/MG torna público o 1º Concurso de
Decoração: Natal de Luzes 2013. Público alvo: Cidadãos e empresários de Caxambu/MG. Período de inscrição: 19/11/2013 a 10/12/2013. Julgamento:
15/12/2013 a 20/12/2013. O regulamento e Demais informações e dúvidas poderão ser esclarecidas através do telefone: (35) 3341-7378. Caxambu/MG, 18
de novembro de 2013. Ojandir Ubirajara Belini – Prefeito Municipal.

sa contenção para diminuir os transtornos causados
àqueles moradores, até que a Prefeitura consiga verba
para a construção do gabião.
Ver. Fabrício Guedes dos Santos
Indicação 457/13
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 estudos no sentido
de realizar um grande show no Reveillon 2014 para nossos
turistas e munícipes, oferecendo entretenimento e lazer
aos mesmos e assim, evitando que os mesmos saiam de
São Lourenço em direção às cidades vizinhas na passagem
do ano, por falta de opção.
Ver. Waldinei Alves Ferreira (Presidente)
Moção de Pesar
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar
de V. Ex.ª que seja enviada uma Moção de Pesar aos familiares do Sr. José Antônio Paes, pelo seu falecimento ocorrido no dia 17 de novembro p.p..

Representante do Ministério
do Esporte visita Caxambu
Visita

AVISO DE CREDENCIAMENTO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU/MG, através da Comissão Permanente de Licitação, informa que abriu Processo Administrativo nº 0137/2013 –
Inexigibilidade de Licitação nº 08/2013 para Contratação de profissional especializado para exames de AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E EMISSÃO
DE LAUDOS EM CASO DE AFASTAMENTO DO TRABALHO junto aos servidores da
Prefeitura Municipal de Caxambu, nos termos do Art. 82, § 2º da Lei Municipal
nº 1.301/96, através de processo de Credenciamento. A entrega dos documentos será do dia 25/11/2013 a 29/11/2013 no horário de 09 h às 17 h no Departamento de Compras e Licitações. Horário Oficial de Brasília/DF. Informações e
edital na sede da Prefeitura Municipal ou pelo telefone (35) 3341 3992.Caxambu/MG, 21 de novembro de 2013. Vanderlei Ramos Ribeiro Júnior - Presidente
da Comissão Permanente de Licitação.
1) Processo de Licitação nº 137/2013 – Pregão Presencial 84/2013 – Objeto:
Prestação de serviços de diagramação e impressão de TABLÓIDES para atender
as necessidades da Prefeitura de Caxambu, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo I do Edital. Credenciamento: 05/12/2013 às 14h00.
Sessão: 05/12/2013 às 14h15. Informações e edital na Prefeitura ou e-mail licitação@caxambu.mg.gov.br. Caxambu, 21 de novembro de 2013. Edson Vander Cunha Resende – Pregoeiro.
Extrato de Contratos: 1) Processo de Licitação nº 129/2013 – Convite 10/2013
– Objeto: Prestação de serviço em HOSPEDAGEM DE PACIENTES do Município
de Caxambu, em tratamento de oncologia na cidade de Varginha/MG. Valor:
18.624,00. Vigência: 21/11/2013 a 19/02/2014. Contratado: Luciene Pereira
Maciel. Dotações do orçamento vigente.
2) Processo de Licitação nº 130/2013 – Pregão Presencial 81/2013 – Objeto:
Aquisição de VEÍCULO NOVO, zero quilômetro, para atender as necessidades
do Gabinete da Prefeitura Municipal de Caxambu. Valor: 82.000,00. Vigência:
21/11/2013 a 19/02/2014. Contratado: Autogerais Distribuidora de Veículos
Ltda. Dotações do orçamento vigente.
3) Processo de Licitação nº 131/2013 – Pregão Presencial 82/2013 – Objeto:
Registro de Preços para futura e eventual prestação de serviços de COMUNICAÇÃO VISUAL para atender as necessidades da Administração Municipal de Caxambu. Valor: 56.662,00. Vigência: 21/11/2013 a 21/11/2014. Contratado: Lema Comunicação Visual Ltda - ME. Dotações do orçamento vigente.

O prefeito Jurandir Belini e o Secretário de Esportes, André Brazolin, receberam na Prefeitura de Caxambu logo no início desta semana, o coordenador
do Ministério do Esporte,
Gustavo Vilela, que reali-

zou vistorias nos núcleos
do “Programa Segundo Tempo” do Governo Federal instalados na cidade. Na oportunidade o coordenador
elogiou o desenvolvimento do programa em Caxambu. Durante a visita Gusta-

vo Vilela também conversou com o Secretário de Esportes Brazolin, sobre a possibilidade em ampliar o projeto com mais dois núcleos, sendo um deles no Parque das Águas com a modalidade de natação.

Câmara Municipal
de São Lourenço
Decreto Legislativo 213/2013
Concede o Título de Cidadão Honorário de São Lourenço ao Tenente-Coronel Paulo
Valério Júnior.
A Câmara Municipal de São Lourenço aprova:
Artigo 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Honorário de São Lourenço ao “Tenente-Coronel Paulo Valério Júnior”, pelos relevantes serviços prestados à comunidade sãolourenciana.
Artigo 2º - De acordo com o Regimento Interno, o Presidente da Câmara, juntamente com o proponente e o homenageado, marcará o dia para a entrega do Título de Cidadão Honorário.
		
Artigo 3º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua aprovação.
Sala Presidente Juscelino Kubitschek , em 18 de Novembro de 2013.
Waldinei Alves Ferreira
Presidente
Luiz Cláudio Siqueira			
Vice-Presidente				

Renato Bacha de Lorenzo
Secretário

SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITAMENTO
(Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores alterações).
1º Aditamento ao Contrato nº. SAAE/SLO-014/2013. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Restaurante Lourdes e Soliney Ltda. ME. Modalidade: Dispensa nº. 081/2013. Objeto: acréscimo de quantidade em 25%. Data da assinatura: 19/11/2013. Deusdete dos Santos, Diretor Presidente.
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A incumbência da
alimentação correta para
quem faz atividade física

A refeição para praticantes de atividades físicas necessita conter um autocontrole adequado entre compostos protéicos, hidratos de
carbono, complexos vitamínicos, alimentos inorgânicos
e gorduras. Pois, cada um deles apresenta um desempenho distinto no organismo:
- Reparação e produção de
novos tecidos e de músculos - papel dos compostos
protéicos;
- Avanço da resistência para o corpo - papel dos hidratos de carbono;
- Manutenção e emprego
de força pelos tecidos - papel
dos complexos vitamínicos;
- Autocontrole das tarefas
importantes do organismo
humano - papel dos minerais;
- Envolvimento das membranas plasmáticas das células do corpo - papel dos lipídios.
Enfatizando-se assim a importância do bom balanceamento de todos esses grupos
alimentares em sua dieta.
Aqueles que praticam exercícios físicos devem ter uma

ideia dos alimentos mais apontados para cada tipo de instrução, é por esse causa que
fundamos o blog Nutrição
Esportiva, para orientá-lo.
Compreende-se que a atividade física é agora, juntamente com a alimentação
saudável, a principal forma
de evitar problemas de saúde crônicos, como diabetes,
elevação excessiva da pressão arterial, transtornos do
coração, adiposidade, colesterol, etc.
A força para executar a
maioria das atividades interessantes para a sustentação
da vida chega dos produtos
alimentícios que consumimos. Certamente pelo que
foi dito é vital que as pessoas estipulem com adequado
senso o seu menu, não esquecendo de equilibrar a
maioria dos nutrientes e quantidades de comida ingeridas.
E para completar, para a
execução de exercícios, é importante que a pessoa tenha
uma favorável hidratação.
Não defira que seu corpo
apresente sede, se hidrate

antes de ocorrer isso. A utilização de bebidas energéticas é essencial, além da ingestão de líquidos.
Realize uma refeição pelo menos uma hora anteriormente à realização de
exercícios - e dê preferência aos hidratos de carbono, que fornecem energia
ligeira. Após o trabalho físico, coma ainda compostos protéicos, para restabelecer os ligamentos.
Enfatizando que em diversas escolas, a utilização de
complementos alimentares
é vasta. Porém nunca se automedique com complementos, sempre vá ao especialista e trace uma apreciação
se existe seriamente essa urgência. Uma vez que a superdosagem desse exemplo
de produto pode ocasionar
obstáculos perigosos à saúde, porque o bem-estar igualmente pode acompanhar nessa escala de velocidade, só
que desta vez é a saúde que
participa dessa configuração,
todavia ao invés de crescer,
ela vai decrescer.
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Taxistas promovem “buzinaço”
pelas principais ruas da cidade
Cerca de 40 taxistas de diversos pontos da cidade promoveram no final da manhã
desta quinta- feira (21/11),
uma carreata com direito a
“buzinaço”. Eles saíram da
Ilha Antônio Dutra e percorreram as principais avenidas
da cidade, deixando o trânsito lento em alguns pontos.
O motivo da manifestação,
segundo os próprios taxistas, é a licitação para novas
placas de Taxi anunciada pela prefeitura. Eles são contra, e pedem um ajuste de
conduta por parte da prefeitura antes que a licitação
aconteça.
Entenda o caso:
Os taxistas pedem a regularização definitiva de alguns
deles. Em alguns casos, taxistas atuantes na praça herdaram o taxi de seus pais ou
parentes próximos. Também
existem casos em que o dono da placa aposentou e o
chofer reserva assumiu todo o turno dando continuidade na profissão do ex- patrão, mas a prefeitura ainda

Buzinaço

BETO BACHA

Giro Esportivo

MUNICIPAL 2013
Sempre antes de a bola rolar nos jogos de futebol de campo é realizada a tradicional corrente de oração, o grito “forte” ecoa pelo estádio.

O Campeonato Municipal 2013, realizado pela Liga Desportiva de São Lourenço, chegando à fase do sistema mata a mata. Após rodada quente no último domingo com a
classificação do Rio Verde da Sonda na vitória de 3 a 0 sobre o Biquinha, com vantagem para o goleiro Rafael em cima do Marcelo.

não regularizou a situação
destes trabalhadores que por
algum motivo herdaram as
placas. Com essa situação,
eles temem perder o emprego quando a nova licitação
for feita. Por esse motivo, os

taxistas promoveram o buzinaço na manhã de quinta
feira. Eles também ameaçam
entrar de greve no início da
próxima semana se até lá a prefeituranãotiveraceitadooajustedeconduta,oficializandodefinitivamente aqueles que já
trabalham na praça e que herdaramsuasplacas.“Queremos

que a prefeitura regularize a
nossa situação primeiro, depois ela pode fazer a licitação,
estamos reclamando apenas
os nossos direitos”, disse um
dos taxistas.
O buzinaço em forma de
manifestação foi pacífico,
tranquilo e terminou em frente ao prédio da prefeitura.

COMARCA DE CARMO DE MINAS. EDITAL DE PRAÇA.
Prazo 5 dias. Comunica-se que será levado a hasta pública no átrio do Fórum da Comarca de
Carmo de Minas, no dia 02/12/2013, às 14 horas, oportunidade em que será o bem alienado
a quem maior lanço oferecer acima da avaliação. Não sendo o bem alienado, desde já ca
designado o dia 16/12/2013, às 14 horas, oportunidade em que será o bem alienado a quem
maior lanço oferecer, em virtude da Carta Precatória registrada nesta Comarca sob o nº
0014766-35.2013.8.13.0141, oriunda da 5ª Vara da Fazenda - Belo Horizonte-MG, referente
à ação de Execução por Quantia Certa fundada em Título Executivo Extrajudicial registrada
sob o nº 0024.03.991.153-2, requerida pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
S.A. contra SMW Informática Ltda. Eis os bens: 1- Um terreno com 300,00 m² (trezentos
metros quadrados), situado na Avenida Prefeito Dias de Castro, nesta cidade, com as seguintes
confrontações: pela frente, com a Avenida Prefeito Dias de Castro, na extensão de 10,00 m
(dez metros); pelo lado esquerdo, com Benedito Bacelar de Souza, na extensão de 30,00 m
(trinta metros); pelo lado direito, com José Olívio, na extensão de 30,00 m (trinta metros);
pelos fundos, com sucessores de José Pinto, na extensão de 10,00 m (dez metros). Avaliado
em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 2- Uma casa, nº 605, tipo popular, edicada no terreno
acima há mais ou menos 35 anos, com área de 89,60 m², com frente para a Avenida Prefeito
Dias de Castro, feita de alvenaria, coberta com laje e telhas do tipo brasilit (atualmente com
vazamentos), possui 3 quartos com piso de taco e paredes com umidade, uma sala com piso
de taco, um corredor com piso de taco, uma cozinha com azulejo até o teto, piso de cerâmica e
teto de laje, uma copa com piso de cerâmica e paredes descascadas e úmidas, um banheiro com
azulejo até o teto e este apresentando inltrações, uma área de serviço, um alpendre. Avaliada
em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 3- Uma casa construída nos fundos do terreno acima,
tipo popular, com mais ou menos 52,00 m², coberta de laje, possuindo 2 quartos com piso de
cerâmica, uma sala com piso de cerâmica, uma cozinha com piso de cerâmica, um banheiro
com azulejos até meia parede de altura. Avaliada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 4Um galpão com 10 x 12 = 120,00 m², construído entre as duas casas acima descritas, com
cobertura metálica, paredes laterais de tijolos, piso rústico feito de cimento, não possui boa
conservação. Avaliado em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Valor total da avaliação
dos bens 1, 2, 3 e 4 = R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais). Imóvel registrado no
CRI desta Comarca sob a Matrícula nº 5.037, a . 79 do Livro 2-K. Observação: o imóvel acima
possui hipoteca cedular de 1º grau e sem concorrência de terceiros em favor do BDMG. Dado e
passado nesta cidade de Carmo de Minas, em 30 de outubro de 2013. Eu, Maria José de Campos
Moraes, Ocial de Apoio Judicial, o digitei. Eu, Marilia Celia Nogueira Junqueira, Escrivã
Judicial, o conferi e assino. Afonso Carlos Pereira da Silva. Juiz de Direito. Mat. 1980 – 2

CENTRO ESPÍRITA “OS AUXILIADORES ESPIRITUAIS”
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ACORDO E PARA OS DEVIDOS FINS PREVISTOS NO
Artigo 3º, parágrafo 3º do Estatuto, ficam os senhores
Sócios Cooperadores do Centro Espírita “OS AUXILIADORES ESPIRITUAIS” convocados pelo presente edital,
para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na sede da Instituição, no dia 02 de dezembro de 2013, às
20h00min (primeira convocação), para aprovação das
contas e dos balanços financeiros relativos ao 2º semestre de 2009 a 2012.
Maria de Fátima Cornélio - Presidente

Depois foi a vez da classificação da equipe do Verdão,
após empate em 1 a 1 com o Cruzeirinho, com gol salvador do André. E as equipes que foram rebaixadas para a repescagem do ano que vem foram Conquista e Miramar,
com péssima campanha.
Os confrontos do mata a mata ficaram definidos:
Domingo dia 24 no campo do Esporte a partir das 14:00 Hs:
1º Geral Guiomoto Honda enfrenta o 8º Popular
2º Barreiro pega o 7º colocado Verdão
E no próximo domingo, no campo do Santa Helena no
bairro São Lourenço Velho também com início às 1400 Hs:
3º colocado Santo Amaro contra o 6º Rio Verde
4º Santa Helena pega o 5º colocado e campeão da Copa
da Amizade Biquinha

VASCO
O Sentimento não pode parar! O Machão da Gama de tantas glórias esta no
bico do corvo para não virar dente de leite, que cai só uma vez. Ocupa hoje a 18ª
colocação no Brasileirão com 38 pontos e
tem que conseguir as três vitórias nos três
jogos restantes, tendo como adversários
o já tricampeão Cruzeiro em festa, na ressaca, jogando em São Januário, e o zagueiro Dedé do Cruzeiro não quer enfrentar seu ex-time. Depois
enfrenta o já rebaixado e saco de pancadas Náutico também
em casa e finalizando com o Atlético PR em Curitiba. Apesar
do novo técnico do Vasco Adílson Batista ser do estilo Série
B, tenho a certeza absoluta que a equipe Cruzmaltina, bem
como o Fluminense outro carioca em situação delicada, não
irão cair para a Segundona. A sequência dos jogos é favorável para escapar. O Rubro Negro com chances remotas precisa também acordar para o Brasileirão. Alívio e alegria estampada nos Vascaínos em família, Altamiro e Marquinho.

CENTRO ESPÍRITA “OS AUXILIADORES ESPIRITUAIS”
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ACORDO E PARA OS DEVIDOS FINS PREVISTOS NO
Artigo 3º, parágrafo 1º do Estatuto, ficam os senhores Sócios Cooperadores do Centro Espírita “OS AUXILIADORES
ESPIRITUAIS” convocados pelo presente edital, para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na sede da Instituição, no dia 02 de dezembro de 2013, às 19h30min
(primeira convocação), para eleição do Presidente e Conselho Fiscal para o biênio de 2014 a 2015.
Maria de Fátima Cornélio - Presidente
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Acampamento Escoteiro do Distrito Sul Operação “Sou Pela Vida, Dirijo sem
de Minas aconteceu em São Lourenço Bebida” autua 40 motoristas na 17ª RPM
O feriado da Proclamação
da República nos municípios
que compõem a 17ª Região
de Polícia Militar foi marcado pela intensa fiscalização
e combate à embriaguez no
volante, graças à Operação
Lei Seca -Campanha Sou Pela Vida, Dirijo sem Bebida,
lançada oficialmente no interior do estado na quinta-feira, 14 de novembro.
Entre os dias 14 e 16 de
novembro, a Polícia Militar
realizou blitz em seis dos 72
municípios que compõem a
17ª RPM e também em rodovias estaduais. Para o trabalho, foi o uso de etilômetros, viaturas, motocicletas,
notebook e base comunitária móvel. Parte dos equipamentos foi entregue no
mês de outubro pelo Governo do Estado especialmente para a realização das blitz
da Lei Seca.

Sempre Alerta

Aconteceu de 15 a 17 de
novembro, na Ilha Antônio
Dutra, o XXV Elo Nacional Escoteiro, acampamento realizado em vários Distritos Escoteiros do Brasil no mesmo
fim de semana, aqui em São
Lourenço, a Ilha foi a sede
do acampamento do Distrito Sul de Minas que contou
com a participação aproxi-

madamente 200 escoteiros
das cidades de Maria da Fé,
Itajubá, Santa Rita do Sapucaí, Pouso Alegre, Ouro Fino, Cachoeira de Minas, Poços de Caldas, Andradas e
claro de nossa cidade.
A Diretoria do Grupo Escoteiro São Francisco de Assis, o GESFA, coordenou os
trabalhos e o acampamen-

to, distribuindo diversas atividades e aumentando a sobedoria dos escoteiros com
inúmeras tarefas. Eles cantaram, participaram de provas no interior do Parque
das Águas, enfim, o acampamento foi um grande sucesso. O encerramento aconteceu neste domingo dia 17
às 15 horas.

Secretário Municipal de
Governo recebe comenda

O Secretário Municipal de
Governo, Marcos Antônio Pinto Teixeira, recebeu, em Congonhas, na sexta-feira (15), a
Comenda Marechal Deodoro
da Fonseca. No evento, que
ocorre anualmente na cidade
histórica mineira, foram agraciadas diversas personalidades militares, civis e políticas.
A honraria é de iniciativa
da Ordem dos Cavaleiros da
Inconfidência Mineira, com
apoio da Loja Maçônica Cidade dos Profetas-152 e da
Prefeitura de Congonhas. A
entrega do Colar Marechal
Deodoro é uma das mais importantes premiações da Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira, que home-

Comenda

Balanço Geral
da Operação
As blitz de Lei Seca foram
realizadas nas vias urbanas
e estradas de Pouso Alegre,
São Lourenço, Extrema, Itajubá, Itanhandu e São Gonçalo do Sapucaí. No total, 486
veículos foram fiscalizados e
274 testes do etilômetro foram feitos. 41 pessoas foram
flagradas com o nível de álcool no sangue entre 0,05 e
0,34 miligramas, o que configura infração de trânsito.
Esses motoristas receberão
multa no valor de R$1915,40
e poderão perder o direito
de dirigir por um ano. O teste também detectou uma

Multas

pessoa em Pouso Alegre com
o nível de álcool no sangue
acima dos 0,34 miligramas,
que além da multa e do recolhimento da CNH, responderá a processo criminal. 20
pessoas se recusaram a fazer o teste.
Balanço parcial da Operação em Pouso Alegre
Em Pouso Alegre, as operações ocorreram durante a
noite e a madrugada e contaram com o apoio da Polícia Civil. No total, 247 veículos foram abordados e quatro pessoas foram flagradas
dirigindo sem habilitação.
126 testes com o uso do etilômetro foram feitos e 26
motoristas foram flagrados
com o nível de álcool no sangue acima do permitido. Eles

receberão multa no valor de
R$1915,40 e poderão perder o direito de dirigir por
um ano.
Treinamento
Para garantir o padrão das
abordagens realizadas nas
ruas, policiais militares da
17ª Região de Polícia Militar passaram por treinamentos teóricos e práticos no
20º Batalhão de Polícia Militar. Eles renovaram as informações sobre a forma de
abordagem dos condutores
nas operações, escolha dos
locais, função de cada membro da equipe, legislação,
ações preventivas e preenchimento dos autos de infrações de trânsito.
Fonte: Assessoria de Comunicação da 17ª RPM

Colaborador Benemérito
nageia as pessoas físicas e
jurídicas que prestaram com-

provados serviços à história,
cultura e a sociedade.

A diretora da Faculdade de São Lourenço Maria Aparecida Pinto, recebe das mãos do Coronel Wagner Mutti Tavares comandante da 17ª RPM
em Pouso Alegre
o diploma de Colaborador Benemérito conferido a Faculdade de São Lourenço.
O evento ocorreu
na Cidade de Pouso Alegre no dia
13/11/2013 e foi coroado de grande sucesso. A diretora
agradece ao Tenente Coronel Valério e
seus colaboradores
pelo carinhorecebido e se coloca a disposição para novas
parcerias.
Parabéns aos organizadoresdoevento.
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Acidente próximo ao trevo de
Soledade. Bezerro morreu na hora
Perigo

No final da tarde dessa segunda- feira (19/11), nossa
reportagem acompanhou o
momento do resgate realizado pelo Corpo de Bombeiros de São Lourenço a um
homem de aproximadamente 25 anos que trafegava em
uma motocicleta Honda/ CG

125 cc, placa HEZ 4323-São
Lourenço pela MGC 383, Km
306 sentido Caxambu (cerca de 200 metros do trevo
de acesso à Soledade de Minas), quando um bezerro atravessou a pista correndo e entrou na frente da moto.
O condutor da motocicle-

ta foi socorrido consciente
para o Hospital de São Lourenço com diversos ematomas pelo corpo e fortes dores. Com o impacto da batida, o bezerro morreu na hora e ficou jogado às margens
da rodovia. O dono do animal não se apresentou.

Encontro de Folia de Reis
em São Lourenço
Folia de Reis

Aconteceu no dia 16 de novembro em São Lourenço, o
encontro de “Folias de Reis”.
Na parte da tarde, as folias
desfilaram pela Avenida Dom
Pedro ll, passando pelo calçadão I, logo depois, eles se-

guiram para a Praça João Lage onde se apresentaram ao
público presente.
Participaram do encontro
as seguintes folias: Cia de Reis
Nossa Senhora Aparecida do
Bairro João de Deus, Cia de

Reis Nossa Senhora de Lourdes, Cia de Reis São Francisco do Bairro da Federal, Cia
de Reis Caminho de Belém
da cidade de Lambari e Cia
de Reis Santo Expedito do
Bairro Vila Carneiro.

1ª Mostra de Pesquisa Mercadológica
Faculdade Victor Hugo
A Faculdade Victor Hugo
promove, no dia 29 de novembro , 6ª f, às 19 h 30 min,
a 1ª Mostra de Pesquisa Mercadológica para São Lourenço e Região.
A pesquisa mercadológica é uma importante ferramenta para empresários que
se preocupam em conhecer
melhor o comportamento do
mercado e também para identificar o grau de satisfação
dos seus clientes
A 1ª Mostra de Pesquisa
Mercadológica da Faculdade Victor Hugo apresenta pesquisas realizadas com importantes empresas da região e
também avaliação de ideias
de novos negócios. Venha
conferir como é importante
perguntar ao cliente o que
ele pensa da sua empresa!
Demonstração dos produtos e serviços das empresas
pesquisadas também farão
desse evento uma oportunidade imperdível!
Entrada Gratuita!
No dia 29 de novembro
esperamos você na Faculda-

de Victor Hugo!!
Av. Pedro II, 135- Centro –

São Lourenço – tel: 3332-2700
www. victorhugo.edu.br

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

- Pretendem se casar:

000440 - HUGO RIBEIRO DE SOUZA, solteiro, maior, Corretor de seguros, natural de São Lourenço-MG, residência Av. Damião Junqueira de Souza, 211, São Lourenço-MG, filho de HILBERT GURGULINO DE SOUZA FILHO e MARIA ELIZABETH RIBEIRO DE SOUZA; e CIBELE FURTADO DA SILVA, solteira, maior, Farmaceutica, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Julieta Oliveira Junqueira,
265, São Lourenço-MG, filha de FANOR AMARO DA SILVA e NEUZA FURTADO HYGINO DA SILVA;
000442 - JOSÉ OTAVIO XAVIER, divorciado, maior, Aposentado, natural de Santa Rita de Ouro
Preto-MG, residência Trav. Geraldo David Cabizuca, 35, São Lourenço-MG, filho de JOSÉ XAVIER
DAS CHAGAS e MARIA ANTONIA GOMES; e ETELVINA EFIGÊNIA MARGARIDA, divorciada, maior,
Aposentada, natural de Ouro Preto-MG, residência Trav. Geraldo David Cabizuca, 35, São Lourenço-MG, filha de JOÃO MARGARIDA e SANTA ROSA MARGARIDA MOURÃO;
000443 - ADRIANO FERNANDES CARNEIRO, solteiro, maior, Escriturário, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Ribeiro da Luz, 1148, São Lourenço-MG, filho de WALTER RIBEIRO CARNEIRO e IRENE FERNANDES DA SILVA CARNEIRO; e CAMILA DE ALMEIDA ARCHANJO, solteira, maior,
Vendedora, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Coronel Ferraz, 301 - casa 10, São Lourenço-MG, filha de LUIZ DONIZETTE ARCHANJO e ELIZETE DE ALMEIDA ARCHANJO;
000444 - ELISSON BRUNO DIANA GOMES DA FONSECA, solteiro, nascido em 17 de dezembro
de 1995, ESTUDANTE, natural de MAUA-SP, residência RUA BATISTA LUZARDO 1023, São Lourenço-MG, filho de EMERSON GOMES DA FONSECA e ROSA IRENE DIANA; e FERNANDA SUELEN RODRIGUES, solteira, maior, OPERADOR DE CAIXA, natural de CAPIVARI-MG, residência RUA CALDAS
159, São Lourenço-MG, filha de JAIR LUIZ RODRIGUES e TEREZA DE JESUS RODRIGUES DE LIMA;
000445 - RICARDO ANTONIO MARCELINO, solteiro, maior, Ajudante geral, natural de Aparecida-SP, residência Rua José Simeão Dutra, 729, São Lourenço-MG, filho de e ROSANGELA MARCELINO; e CECILIA ALVES CABRAL, solteira, maior, Do lar, natural de Pindamonhangaba-SP, residência Rua José Simeão Dutra, 729, São Lourenço-MG, filha de VALDIR ALVES CABRAL e MARIA TEREZA DE JESUS;
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Preços válidos até 03/12/2013 ou enquanto durarem os estoques - 30 unidades. 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
financiado com taxa de 0% a.m. e 0% a.a, 54,3% de entrada (R$ 16.284,57) e saldo em 36 parcelas de R$ 399 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$ 30.648,57. 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 S 1.6L 2014 (cat ECA4) a partir de R$57.990 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.

FordCredit Consórcio Nacional Ford

• Caxambu
• Itajubá
• São Lourenço

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

www.mandalaford.com.br
www.facebook.com/mandalaford
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DOM ZECA
A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Confraternização

Família Bertolaccini e Dutra, se reuniram no último dia
16, para um primeiro encontro, no Clube 34. Foi um dia de
muita alegria, música e reencontros. Uma homenagem aos
saudosos baluartes da família, Joaquim Dutra e Rosa Bertolaccini Dutra. Parabéns a todos os envolvidos nesta grande festa. Famílias importantes de nossa história, merecem
nosso respeito e gratidão.

Sucesso

Desejamos sucessos ao amigo Josimar Silva e toda equipe do ABC da Construção, pela nova loja inaugurada em
São Lourenço. Que Deus abençoe a todos!!!

Falecimento

Enviamos nossas condolências, aos familiares de Guilherme La Terza, popularmente conhecido como Sr. Santinho
do Táxi, falecido dia 13 último. Que Deus abençoe a todos
da família, e dê muita paz a sua alma.

Aniversário
Comemorando mais um
aniversário neste dia 16, Maria Carolina Ramos de Oliveira. A aniversariante, é filha
de nosso amigo Francisco do
Salgado e Lola. Seus pais, irmão e avós, desejam muita
saúde, e que você continue
sendo essa menina especial,
carinhosa e muito alegre. Parabéns hoje e sempre!!!

55
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Falecimento
Causou-nos imenso pesar,
o falecimento da Sra. Dora
Cherman Direzenchi, ocorrido no último dia 15. No inicio da década de 50, Dora e
Isaac, vieram com os filhos de
São Paulo, para aqui residir.
Construiram à Rua XV de Novembro, esquina com Getúlio Vargas, a Mobiliária São
Lourenço, uma loja de elétro
domésticos, moveis e decorações, até hoje, respeitada
e querida por todos da cidade e região. Após o falecimento de Isaac, Dora e seu filho
Adolfo, continuaram firmes
no empreendimento construido pelo patriarca da família.
Sempre alegre, sorriso largo
no rosto, uma mulher dedicada e amiga de todos. Partiu, foi-se juntar aos entes queridos e descendentes, hoje, contemplando as maravilhas
da Terra prometida. Seu sepultamento, foi realizado no Cemitério Israelita de São Paulo, na manhã do dia 17. Envio
meus sentimentos a todos os familiares, a sua nora Leila,
Diretora Pedagógica da Faculdade Victor Hugo, e a seus filhos Adolfo, Raquel e Ana. Que D. Dora, siga em paz!!!

15 anos
Sara querida!
O espírito de Natal, a idade e a saudade de você me fazem chorar ao tentar escrever o que
sinto em minha alma. São quinze anos
de felicidade, de agradecimento a Deus
por permitir vê-la
crescer em beleza exterior e, principalmente, na interior,
na sua essência... que
fazem de você esta
adolescente especial que todos admiram e amam. Que a
presença de N.S. Aparecida, sua madrinha, continue fortalecendo sua caminhada com passos firmes, conduta honesta e com relacionamentos que te façam crescer, que acrescentem coisas boas. Neste dia festivo e de muita alegria quero lhe desejar, como uma “bruxinha” do bem, que seu futuro seja de grandes realizações pessoais e profissionais. Amo-te e estarei sempre ao seu lado, em quaisquer circunstâncias. Parabéns! Curta este momento com intensidade... Continue feliz! Em seus pequenos gestos percebo respeito, afeto e muito carinho. Obrigada! Que Deus me permita participar de muitos quinze anos, seus... Viva o que tem a viver
plenamente, pautada nos valores morais, para não se arrepender. Com carinho, Vovó Cidinha 20/11/13

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

Irresistível mundo da beleza

10 Dicas de Maquiagem
para Grávidas
De que jeito famosas como Carolina Dieckmann ou
Maria Fernanda Cândido conseguem conciliar o dia a dia
com filhos, trabalho e casa e
continuar lindas? Com tudo
isso parece impossível manter a beleza em dia. Mas não
é. Com truques simples você
pode, sim, ter uma maquiagem de famosa diariamente.
E ele garante: você vai gastar
menos de 5 minutos para se
produzir. Não se esqueça de
que, mesmo sendo mãe, jamais deixou de ser mulher e
merece reservar esse tempinho para você.
Veja as dicas e coloque em
prática hoje mesmo.
1. É imprescindível usar uma
base leve para garantir uma
cobertura natural e aveludada à pele. Opte pela bases líquidas que são mais fáceis de
usar (você espalha com os dedos) e funcionam quase como um hidratante.
2. Depois da base, é a vez
do corretivo. Sabe aquela
olheira, resultado de poucas
horas de sono ou de um dia
cansativo de trabalho? O corretivo vai sumir com elas, rapidamente. A dica de estrela é usar uma tonalidade de
bege-claro para ficar o mais
natural possível. “Pode parecer estranho, mas passe
depois da base. Assim você
usa o produto de forma uniforme.”
3. Lápis é um curinga. Preto ou marrom deixam o look
lindo e elegante.
4. Muita máscara de cílios.

Quemresisteaoscílioslongos?
Sem contar que eles são a vedete de qualquer maquiagem.
5. Sem medo de errar. Aposte na sombra: use um marrom
cintilante em toda a pálpebra
inferior e, na superior, uma cor
bege. Essa mistura dá profundidade e ilumina o olhar.
6. Blush, sim! Uma tonalidade rosa ou pêssego vai dar
um frescor na aparência.
7. Dica preciosa: ainda não
voltou ao seu peso anterior
à gravidez? Esse truque é infalível. Esfumace uma sombra marrom-clara em toda a
extensão do maxilar. Isso garante um rosto mais afinado
(e uma sensação de alguns
quilinhos a menos!)
8. Na boca, brilho labial. Escolha um rosa ou pêssego para deixar a maquiagem leve
e natural.
9. Maquiar exige delicadeza e, com ela, você consegue
transparecer o momento sublime da maternidade. Toda
celebridade usa esse truque
para parecer ainda mais bela, sempre.
10. Aproveite a beleza única e indescritível que só a mulher grávida ou que acabou
de dar à luz tem.

www.saolourencojornal.com.br
DOMINGO, 24 DE NOVEMBRO DE 2013

11

Carmo de Minas recebe ambulância
de emenda parlamentar do
deputado Fábio Cherem
Em cerimônia realizada na
Cidade Administrativa em Belo Horizonte, no final do mês
de setembro, o deputado Fábio Cherem (PSD) assinou o
convênio de repasse da verba de sua emenda parlamentar, com a presença de autoridades e o Prefeito Municipal de Carmo de Minas, Sr.
Guy Villela, para o investimento em uma ambulância
que servirá ao pronto atendimento a toda população
de Carmo de Minas.
O município de Carmo de
Minas foi contemplado com

esta ambulância de valor correspondente à R$ 60.000,00
(sessenta mil reais) que partiram da emenda do Deputado em prol da saúde. O objetivo é ampliar o atendimento e a melhoria na prestação
dos serviços. A manutenção
e o abastecimento ficarão a
cargo da Prefeitura Municipal de Carmo de Minas.
Na oportunidade, o deputado Fábio Cherem, salientou a importância e a seriedade com que devem ser
tratadas as questões da saúde, além do respeito e da

dignidade de uma população merecedora, como é o
caso dos munícipes de Carmo de Minas. “Saúde com
dignidade, rapidez e prontidão, é assim que pensamos e é assim que trabalhamos”, afirmou o parlamentar. Ainda, o Prefeito Municipal de Carmo de Minas, Sr.
Guy Villela, agradeceu o empenho do deputado Fábio
Cherem, salientando o compromisso do parlamentar
que sempre apoia e ajuda
Carmo de Minas em suas
principais necessidades.

Saúde

VÁRIOS MODELOS A PREÇO
DE NOTA DE FÁBRICA
COM IPVA GRÁTIS

SIENA EL
1.0 4P FLEX 13/13

KIT CELEBRATION 1

PREDISPOSIÇÃO PARA RÁDIO + PINTURA
METÁLICA CHASSI 5831

IPVA GRÁTIS
A PARTIR DE

R$ 32.321,00

PALIO FIRE

ECONOMY 1.0 FLEX 4P 13/14

NOVO UNO

KIT CELEBRATION 4 +
DIREÇÃO HIDRÁULICA

VIVACE 1.0 4P FLEX 13/14

CHASSI 4164

IPVA GRÁTIS

KIT CELEBRATION 5

CD PLAYER MP3 + PINTURA METÁLICA
CHASSI 1105

A PARTIR DE

A PARTIR DE

agencia2013.com.br

R$ 30.990À,00
VISTA
Av. Damião Junqueira de Souza, 1.222 | São Lourenço | (35) 3332-7000
Av. Gabriel Alves Fernandes, 720 | Caxambu | (35) 3341-2211

Esclarecimentos ao Consumidor: Novo Uno Vivace Flex 4P 2013/2014. Chassi: 1105 com Kit Celebration 5 = CD player MP3 + pintura metálica, a partir de R$ 30.990,00 à vista com IPVA 2013 grátis. Siena EL 1.0 Flex 2013/2013. Chassi: 5831 com Kit Celebration 1 - Pintura metálica + predisposição pra rádio, a partir de R$ 32.321,00 à vista com IPVA 2013 grátis. Palio Fire
Economy Flex 4P 2013/2014. Chassi: 4164 com direção hidráulica + celebration IV, a partir de R$ 27.234,00 à vista com IPVA grátis. Financiamento com entrada de 52,5% ( R$ 14.300,00 ) e o restante em 48 parcelas de R$ 347,00. Taxa de 0,99% a.m. e CET de 12,6% a.a. Valor com o ﬁnanciamento R$ 30.956,69. Seguro Auto válido para São Lourenço e região. Financiamentos sujeitos
a aprovação de crédito Banco FIAT. TC de R$ 580,00 e SPF de 3,80% do valor ﬁnanciados não inclusa na parcela. Promoção válida até 30/11/2013 ou até o término do estoque na concessionária IDEAL FIAT. Ofertas não válidas ou cumulativas com modalidade de venda direta da fábrica, taxistas e produtores rurais. Consulte condições. Os veículos FIAT estão em conformidade com o
PROCONVE - Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. Imagens ilustrativas.

Aceitamos sua carta de crédito e consórcio de qualquer administradora. Consulte condições*.
Descontos especiais para pessoa jurídica, produtor
rural, taxista e portador de necessidades especiais.

Respeite os limites de velocidade.

agencia2013.com.br

IPVA GRÁTIS

idealfiat.com.br
facebook.com/idealfiat

R$ 347,00
R$ 27.234,00 À VISTA

ENTRADA DE 52,5% + 48X
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