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Funcionários do Hospital se
reúnem para discutir direitos

Cerca de trinta funcionários de setores diversos do Hospital de São Lourenço se reuniram na praça do
bairro da Estação na noite desta quarta- feira (23/10) para discutir seus direitos trabalhistas, que segundo eles, estão sendo violados. Durante o encontro foi discutido o constante atraso da folha de pagamento, atraso no pagamento de férias e outros. (pág 06)

Reunião

Restauração

Ermida do Senhor
Bom Jesus do
Monte está sendo
restaurada
A primeira igreja construída
em São Lourenço está localizada
no interior do Parque das Águas
e é Tombada pelo Município como parte de seu Patrimônio Histórico e Cultural. (pág 07)

A Biblioteca
Municipal está em
novo endereço
A Biblioteca Municipal Conselheiro José Fontes Romero mudou
de endereço. Desde o início do mês
ela está localizada no antigo Hotel
Cruzeiro do Sul, na atual sede da
Secretaria Municipal de Educação,
na rua... (pág 08)

Polícia Civil intensifica
Hospital de São Lourenço
se manifesta após denúncias os trabalhos para coibir
de funcionários (pág 07)
assaltos na cidade (pág 08)

Combate a
dengue
Os Agentes de Combate a Endemias de São Lourenço iniciaram
no começo da semana uma mobilização social para combater a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da Dengue. (pág 11)
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EDITORIAL
O uso de animais em experimentos científicos é um
tema de debate público que
pode ser facilmente enredado numa polarização estéril.
Num extremo se aglutina
o radicalismo sentimental dos
que reputam defensável violar leis e propriedades para
“salvar” animais de alegados
maus-tratos. No outro, o pragmatismo míope dos que tomam o avanço da pesquisa
como um valor superior a justificar qualquer forma de sofrimento animal.
Oacirramentoserepetiuem
diversos países e, como no Brasil,odebatesedesencaminhou
- estão aí, para prová-lo, a invasão de um biotério em São
Roque (SP) e a legião de apoiadores que encontrou.
Não se chegou aqui, ainda, ao paroxismo alcançado
no Reino Unido em 2004,
quando a Frente de Libertação Animal impediu, com
ameaças e ataques, a construção de centros de testes
com animais em Oxford e
Cambridge.
Faz muito, entretanto, que
a discussão se emancipou do
extremismo irracional. Pesquisadores são grandes interessados em diminuir o uso
de animais, porque isso custa caro e expõe seus estudos
a questionamentos éticos.
Em alguns casos, porém,

Comportamento animal

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

Cê tá querendo o quê?

tal recurso ainda é inevitável, como testes de carcinogenicidade (capacidade de
provocar tumores). Banir todas as cobaias implicaria impedir testes de segurança em
novos produtos, muitos dos
quais criados para aliviar o
sofrimento humano.
É inescapável, assim, render-se a uma hierarquia de
valores entre as espécies:
uma vida humana vale mais
que a de um cão, que vale
mais que a de um rato. Os
próprios invasores do instituto em São Roque, aliás, resgataram 178 cães e deixaram

ESPAÇO LIVRE
Internet terá mudança
nos endereços
A organização responsável
por administrar os chamados
domínios de topo genéricos,
a Icann, aprovou recentemente o último lote de pedidos de
novas terminações. No total,
são 1.745 sufixos liberados que
se somarão aos 22 atualmente em uso (“.org”, “.net”, por
exemplo).
A mudança, a maior na história dos endereços da web,
implica que empresas e pessoas físicas passam a poder
controlar esse tipo de domínio, algo que antes era reservado apenas a governos e organizações relacionadas à infraestrutura da internet.
Para o internauta, isso significa mais sites com endereço intuitivo (como “saopaulo.pizza”, “mpb.music” ou
“prefeitura.rio”), mas também potenciais problemas
com fraude - em um documento, a Icann aponta para
terminações de “alto risco”
como “.credit”, “.shop” e “.discount”, já aprovadas.
Em 2011, após o anúncio da
iniciativa, a Dell, a HP, a Samsung e outras 84 empresas publicaram uma carta aberta pa-
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ra tentar impedi-las, com a alegação de que as justificativas
eram insuficientes e que os
novos sites poderiam causar
dano à reputação das marcas,
além do custo alto.
PREÇO ALTO
A Icann cobra US$ 185 mil
para analisar um pedido, mas,
somadas as exigências técnicas e jurídicas, o gasto total
para cada domínio acaba sendo de por volta de US$ 700
mil, segundo Rob Hall, diretor
da Momentous, empresa canadense que solicitou quatro
terminações.
A manutenção custa por volta de US$ 150 mil anuais.
“Não sabemos se todas serão exitosas [financeiramente], mas essa não deixa de ser
uma boa oportunidade”, diz
Hall. Os pedidos dele incluem
“.sucks”, considerada de alto
risco, e “.rip”, cuja ideia é ser
usada para sites que homenageiam mortos.
Todos os sufixos aprovados
passaram à fase de contratação,
seguindo uma ordem definida
por sorteio, e muitos devem estar no ar no fim deste ano e no
começo do ano que vem.

os roedores para trás.
Isso não significa autorizar
cientistas a atormentar, mutilar ou sacrificar quantos animais quiserem. A tendência
civilizatória tem sido submetê-los ao que ficou conhecido, em inglês, como a regra
dos três R’s: “replacement”
(substituição), “reduction”
(redução) e “refinement”
(aperfeiçoamento).
Em primeiro lugar, trata-se
de encontrar substitutos. Muito progresso se fez com sistemas “in vitro”, como o cultivo de tecidos vivos para testar substâncias potencialmen-

te tóxicas. Depois, quando os
animais são imprescindíveis,
cabe reduzir ao mínimo o número de espécimes. O terceiro imperativo é refinar métodos para prevenir sofrimento desnecessário.
São os princípios que governam várias leis nacionais
sobre a questão, como a de
número 11.794/2008 no Brasil. Numa democracia viva,
como a nossa, há caminhos
institucionais tanto para cumpri-la quanto para modificá-la, e invasões tresloucadas
não se encontram entre os
admissíveis.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

A Mãe vem até nós

A Mãe nos convida a retornarmos a Deus. Ela nos
convida a colocarmos Deus
em primeiro lugar. A Mãe vem
até nós e deseja nos conduzir fora dessa escuridão, desse caminho cego. Quer nos
mostrar um novo caminho:
o caminho da esperança. A
Mãe vem a nós como a Mãe
da Esperança. Vem trazer a
esperança para as famílias
cansadas, para o mundo cansado. Ela nos diz: “Queridos
filhos, se não existe paz no
coração do homem, paz no
âmbito familiar, não pode haver também paz no mundo.
Por isso convido: não falem
de paz, mas comecem a viver a paz. Não somente falem de oração, mas comecem
a viver a oração. Queridos filhos, neste mundo moderno
existem muitas palavras. Por
isso falem menos, façam mais,
rezem mais. Queridos filhos,
somente com o retorno à paz,
à oração, vocês podem curar
suas famílias”.
Nós hoje, muitas vezes na
televisão e no rádio, ouvimos
a palavra recessão, frequentemente ouvimos que o mundo se encontra em recessão

econômica. Mas não é somente uma recessão econômica. O mundo de hoje encontra-se em uma grande recessão espiritual. Esta recessão espiritual produz todas
as outras crises.
A Mãe vem até nós. Ela deseja reerguer esta humanidade pecadora. Ela vem até
nós porque está preocupada com a nossa salvação e
diz: “Queridos filhos, Eu estou com vocês. Eu venho a
vocês, porque desejo ajudá-los para que aconteça a paz.
Mas, queridos filhos, Eu preciso de vocês. Eu, junto com
vocês, posso realizar o projeto da paz. Por isso, queridos filhos, decidam-se pelo
bem e lutem contra o pecado e contra o mal”. Há mais
de 32 anos, Nossa Senhora
vem até nós e repete seus
pedidos para que seus filhos
se salvem. Ela não vem para nos trazer medo, nos punir, falar com fim do mundo... Ela vem para nos orientar, ensinar, aconselhar...Vem
a nós como a Mãe da Esperança!
Fonte: Anunciando Medjugorje.

VENDE-SE

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

Eis a pergunta que não
quer calar...
Quem experimenta ouvir
as músicas de sucesso na balada hoje se depara com um
modelo de mulher que, sinceramente, assusta...
As letras das referidas músicas, por mais interessantes
e gostosas que sejam de ouvir e de cantar, são uma verdadeira ofensa às mulheres
e, principalmente, às “minas”,
como têm sido chamadas.
Será que as únicas coisas
que as “minas” sabem fazer
é pirar, tomar tequila, subir
na mesa e pular na piscina?
Será que ficam malucas e doidinhas com tanta facilidade?
As “mina” eram mais respeitadas há algum tempo,
naquela época em que “seus
cabelo era da hora e seu corpão violão”. Ou será que não?
O intuito desta análise é
simplesmente chamar atenção de cada um para o que
tem se tornado a imagem das
adolescentes , jovens e mulheres da atualidade: gostosas e fáceis, simples objetos
de consumo e prazer, que,
ao invés de fazerem o suces-

so que imaginam fazer estão
perdendo a sua essência e,
principalmente, o seu valor.
Aproveitar a vida é importante, sem dúvida. Vestir-se
bem, divertir-se com equilíbrio, sorrir, dançar, namorar...tudo é muito válido, mas
não é e jamais deve ser sinônimo de piração.
Há por aí lindas adolescentes, jovens e mulheres que
sabem se comportar, se respeitam e se amam, são inteligentes, sabem conversar,
enfim, sabem encantar...
As baladas sertanejas continuarão por aí, retratando
esta imagem que se permitiu criar, como se fosse algo
positivo, quando na verdade, é uma completa vergonha para o universo feminino que, sem dúvida, representa muito mais que tudo
isso, ou melhor, muito mais
que tão pouco...
Por isso a pergunta que devemos nos fazer, enquanto
mulheres, a todo instante, é
uma só: Cê tá querendo o
quê? Porque, afinal, cada um
só encontra aquilo que está
a procurar!

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Quem nos capacita para
a missão é o Senhor
Jesus compara aquele povo às ovelhas, e o
nosso povo também está como ovelhas sem
pastor, perdido, machucado, despreparado, doente afetivamente e desorientado. Assim, acaba se arrastando pela vida por não saber aonde
ir e passa a procurar em
lugares errados, e assim,
se fere ainda mais. Muitas vezes, as pessoas sentem-se atormentadas em
seus pensamentos, idéias,
nos problemas que enfrentam, pois o demônio
é como um bicho-de-pé
que está lá, mas não se
mostra.
Graças a Deus, existe
o ministro de libertação.
Deus dá o ministério de
libertação a quem Ele
quiser, e as pessoas que

o recebem não devem
ter medo, pois muitos
precisam de cura. O Senhor, muito mais do que
atacar e repreender os
maus pastores, vem para tomar conta, para ter
misericórdia de nossas
misérias.
Infelizmente, não conseguimos ser “pastores
das ovelhas” que estão
em nossas casas, mas
quando cuidamos das
“ovelhas no quintal dos
outros”, Deus providencia alguém para cuidar
das nossas. Quem nos capacita é o Senhor, mas temos de ousar. Para isso,
clamemos a vinda e o auxílio do Espírito Santo.
“Tudo o que quereis
que os homens vos façam, fazei vós a eles”
(Mateus 7, 12).
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ENTREVISTA Maria Socorro Pinto
Escritora, compositora, e autora

nuvens, nos pássaros, fazendo parte do seu mundo poético, brincando com a vida
e com o destino, assim como
eles brincam com a gente.

Aqui em São Lourenço, sonhos e esperanças são vividos
e espalhados para o mundo.
Mais uma vez a escritora
e compositora da cidade de
São Lourenço, Maria Socorro Pinto, (Karol Maria) surpreende a todos relatando
sua biografia para o mundo.
Uma mulher de alma poética que a tudo superou e
Deus mudou a sua história,
tornando seu sonho em realidade, seus desejos foram
tão fortes que secou todas
as lágrimas, transformando-as em sublimes poesias e
melodias.
Venha voar com ela pelo
espaço do infinito, tocar nas

Qual são os novos fatos que você relata para os
nossos leitores e a sociedade desta cidade?
A grande surpresa que eu
fiz para todos é um relato completo da minha história, principalmente desde que eu cheguei aqui nesta cidade, com
fatos inéditos e emocionantes, a história de uma mulher
que não fraquejou e não desanimou, venha me conhecer melhor através do (YouTube: Karol Maria Biografia)
Porque somente agora é que você fez esse relato?
Eu só pude relatar a minha história depois de haver
concluído tudo aquilo que
Deus me reservou e destinou, mas sinto que a luta é
grande e ainda continua, pois
enquanto há vida, há sonhos
principalmente porque só
pude fazer tudo isto na terceira fase da minha vida, muitas coisas ficaram penden-

Engenheiros e técnicos
da prefeitura vistoriam
obra da Feirart
Vistoria

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

EXPEDIENTE

Na tarde de quarta- feira
(23/10), estiveram vistoriando as obras da FEIRART (após
a Aldeia Vila Verde), o vereador e engenheiro Dr. Antônio Carlos Canaverde Sanches, Dr. Marcos José (diretor de engenharia da prefeitura), Adolfo Coimbra AlvesTécnico e Dr. Luis Fernando
(engenheiro). Eles foram acompanhar o andamento do serviço e a colocação das primeiras estruturas metálicas
que posteriormente também
receberão acabamento com
telhas termoacústicas.
De acordo com o vereador
Carlos Sanches, a obra foi dividida em três etapas: “Primeiro foi feito o serviço de infraestrutura e alvenaria dos quiosques, depois a segunda etapa com pavimentação e colo-

cação da estrutura metálica
com telha termoacústica e depois passaremos para a terceira e última etapa que consiste nos acabamentos finais
e na entrega do teatro de arena, disse Carlos Sanches.
Expositores que atualmente ocupam de forma precária uma parte da calçada do
Parque das Águas estão ansiosos para que a obra termine logo para que eles possam se instalar definitivamente em local adequado. O vereador Carlos Sanches nos
afirmou que agora os repasses por parte do Governo Federal estão seguindo o cronograma de medição sem
atraso e que em breve o local será definitivamente inaugurado. “Vai ficar muito bonito”, disse Sanches.

tes por diversos motivos.
O que mais lhe inspirou a escrever nesta cidade?
O que mais me inspirou
a escrever nesta cidade foi
o carinho, atenção e sorriso de cada um, eu escrevi
muitas crônicas com a história de cada um desta cidade, escrevi inúmeras poesias me infiltrando na beleza desta cidade, principalmente no Parque das Águas
com a beleza com tudo que
vi, e por isso eu agradeço
a cada um principalmente
você que está lendo as páginas deste jornal, você fez
parte da minha história e
da minha vida me ajudando a terminar a minha autobiografia.
Depois de você ter
feito tantas coisas conforme
mostra no (YouTube: Karol
Maria Biografia), ainda lhe
resta algo mais a realizar?
Como já disse, enquanto
há vida há sonhos, e por tanto eu tenho um desejo em
meu coração, é de retornar
a minha terra natal São João
Evangelista, com a bandeira

da vitória porque eu esperei
e acreditei.
Neste momento eu faço
uma pausa para os devidos
agradecimentos de todos que
tem contribuído para as minhas realizações completando e me ajudando a contar
minha história que servirá de
exemplo para muitos assim
eu espero.
Eu agradeço a atenção dos
funcionários do Parque da
Águas, dos que fazem parte
da beleza desta estância: A Vera Vaz, Paulinho e os demais.
Desde que aqui eu cheguei,
em 2001, o estúdio RS Rodrigo Santos, o Celso e todos os seus funcionários que
vem me acompanhando nesta jornada fazendo todas as
minhas filmagens, o Tarciso
dos Santos Carvalho que tem
revisado meus livros e Guilherme da editora Novo Mundo que tem diagramado os
meus livros. Enfim eu não fiz
nada sozinha eu tive a mão
de todos vocês, porque para que eu possa ser um gênio é preciso que me faças,
pois estou na sensibilidade
dos corações (que Deus abençoe a todos).

Outubro Rosa em Caxambu
Saúde da Mulher
Outubro Rosa é uma campanha de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, realizada por diversos entes no
mês de outubro, dirigida a
sociedade e às mulheres. No
último sábado (19/10), a equipe de ESF Sagrado Coração
de Jesus organizou um grande evento voltado para este
público alvo. A população pode contar com diversos procedimentos, tais como coleta de preventivo ginecológico, marcação de mamografias, tratamento facial com
produtos naturais, aferição

de pressão arterial e glicemia capilar. Também participaram de grupos de orientação nutricional, autoexame
das mamas, DST´s, e Saúde
Bucal. As atividades foram realizadas pela enfermeira Lilian Rezende, a nutricionista
Nilza Helena, o cirurgião dentista Pedro Augusto Pereira,
a ACD Josiane Reis, a técnica
em enfermagem Marlene Oliveira, e os ACS Adriana Silva,
Andréia Gomes, Beatriz Abreu,
Célia Aline Silva, Wilson Irlan
Freitas, Márcia Souza, Andressa Domingos, Maria de Lourdes Guimarães, Gláucia Maciel, Juliane Neves.
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Pe. Alex José Adão
Paróquia
em Ação
alexajoseadao@hotmail.com

Esteja com Deus, e
não no lugar de Deus
Uma virtude que está cada vez mais em extinção é
a humildade. Essa palavra
vem dehúmus, que é uma
terra molhada e fértil, terra úmida e que aponta para o futuro, pois traz em si
a possibilidade de produzir.
Ser humilde então é deixar-se umedecer por Deus. É
saber confiar mais em Deus
do que em suas próprias forças, é acreditar que Deus pode estar conduzindo a sua
vida para um bem maior.
Muitos psicólogos e psiquiatras afirmam que grande parte das ansiedades, depressões e angústias surgem
justamente da falta de humildade e de fé na providência de Deus. Pode ser que
você,ao invés de “estar com
Deus”, queira estar “no lugar de Deus”. Esta atitude
leva a desejar demasiada-

mente que tudo seja como
você quer: que as pessoas
mudem, que as situações sejam diferentes, que o mundo se transforme etc. Essa
falta de humildade traz sofrimentos emocionais e até
mesmo doenças físicas.
Achar que tudo tem que
ser diferente do que é não
traz paz interior nem para
si nem para ninguém. O fruto da humildade e da confiança em Deus é a serenidade. Só uma pessoa serena pode fazer bem para os
outros, pode servir os irmãos
sem discriminação e sem esperar algo em troca. Uma
vida cheia de culpas e ressentimentos não é querida
por Deus. É preciso deixar
Deus ser Deus, buscando o
que há de melhor dentro de
você e oferecer esse melhor
de si para o mundo.
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Câmara Municipal de São Lourenço
Proposições da 33ª Reunião Ordinária de 2013

Ver. Agilsander Rodrigues da Silva

Ver. Luiz Antônio de Almeida

Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de
V. Ex.ª que seja enviada uma Moção de Parabéns à Defensoria Pública da Comarca de São Lourenço pelo evento realizado no dia 18 de outubro p.p., com o tema “Mutirão Direito a
Ter Pai”, evento esse em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado e o Tribunal de Justiça de Minas.

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 Técnica
de Enfermagem - Sr.ª Amanda Guerra Nascimento, a qual atua
na UBS do Bairro da Vila Nova. Seu atendimento aos pacientes é exemplar, tratando todos com muita atenção, carinho e
respeito, fazendo da sua profissão uma missão, uma vocação.

samente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine à Secretaria Municipal de Saúde efetuar estudos no sentido de construir uma
“Academia de Saúde”, a céu aberto, para a prática de exercício físicos para o Bairro São Lourenço Velho. JUSTIFICATIVA:
O bairro necessita de um local apropriado para a prática diária de atividades físicas que, em parceria com a Secretaria
Municipal de Saúde, trará infinitos benefícios para a saúde
da comunidade.

Indicação 428/13
Agilsander Rodrigues da Silva, Vereador do PSL, vem, mui
respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito
Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura efetuar a troca do calçamento na subida da Rua Dr. Olavo Gomes Pinto em direção ao Alto Noronha, de bloquetes por pavers, pois com a aproximação do período de chuvas, tanto a subida, quanto a descida nesta localidade por veículos torna-se extremamente difícil.

Ver. Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro

Ver. Waldinei Alves Ferreira (Presidente)

Indicação 426/2013
Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro, Vereador do PSC,
vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S.Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que realize limpeza
na área verde à beira do Córrego Esperança, no trecho compreendido entre a Rua Geraldo David Cabizuca e a Rua João
Pedro da Rocha.

Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de
V. Ex.ª que seja enviada uma Moção de Parabéns ao Sr. José
Luiz Mendes Marques pelos excelentes serviços prestados à
frente do plantão da Rádio Alternativa, sempre levando informação à nossa população. Na oportunidade, este Vereador gostaria de ressaltar seu nobre trabalho defendendo, com
assiduidade, afinco e competência, os animais de nosso município.

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 a todos os
servidores públicos municipais, estaduais e federais que prestam serviços neste município pelo Dia 28 de Outubro, Dia do
Servidor Público. Este Vereador solicita ainda que seja enviada a todos os servidores a mensagem abaixo descrita, solicitando ainda de S. Ex.ª - o Sr. Prefeito Municipal para que a
mesma seja afixada em todas as Secretarias e Autarquias do
município, para que todos os servidores possam tomar conhecimento da mensagem, inclusive os de nossa Câmara Municipal. “Servidor público, qualquer que seja sua formação ou
função desempenhada, é um importante papel. Como servidores públicos, precisamos ter a clareza de que esta é uma
função de alta relevância social. A importância de nosso trabalho precisa ser reconhecida em seus diversos aspectos, para que cada um de nós, a despeito das dificuldades encontradas todos os dias, também desfrute da alegria da convivência com os colegas. Servir dignifica e nos faz orgulhosos daquilo que ajudamos a construir com a nossa dedicação e com
a força do nosso trabalho, principalmente se os resultados
forem para o bem público. Servidor, juntos construímos nosso município, estado e país. Parabéns!”
Indicação 425/2013
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PR, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente
da Prefeitura realizar o projeto de construção de uma praça
na área verde localizada na Rua Américo Lobo, para a prática de esportes, com a colocação de equipamentos esportivos ao ar livre como, por exemplo: peitoral duplo, roda dupla, elíptico mecânica, extensão lombar e outros, bem como
colocação de balanços, gangorras e escorregadores para as
crianças. Este Vereador gostaria de ressaltar que o mesmo
fez a referida solicitação na audiência pública realizada nesta Casa Legislativa, no dia 18 de março p.p. e nessa sua última viagem a Belo Horizonte, em conversa com o assessor do
Deputado Federal Júlio Delgado, o mesmo sinalizou a possibilidade de liberar verba para compra dos equipamentos, com
a ressalva de que o nosso município apresente um projeto
para liberação a tempo. Os moradores se prontificaram a fazer parceria. Esclarece ainda que em 25 de março do corrente ano, este Vereador enviou Indicação de n.º 95/2013, que
versava sobre a mesma solicitação.
Ver. Fabrício Guedes dos Santos
Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de
V. Ex.ª que seja enviada uma Moção de Parabéns ao Grupo de
Oração Renovar em Cristo pelos 11 (onze) anos de existência,
completados no dia 17 de outubro p.p.. Nossas congratulações
por esse belíssimo trabalho de evangelização direcionado aos
jovens da Comunidade Nossa Senhora de Lourdes.
Indicação 419/2013
Fabrício Guedes dos Santos, Vereador do PSB, vem, mui
respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito
Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura efetuar a reparação do calçamento na
Rua Armindo de Morais - Bairro Estação. A pedido dos moradores.
Indicação 420/2013
Fabrício Guedes dos Santos, Vereador do PSB, vem, mui
respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito
Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine à Secretaria
Municipal de Educação proceder estudos no sentido de criar
um projeto nas escolas municipais oferecendo aos alunos da
rede pública municipal o programa de teste vocacional.

Indicação 427/2013
Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro, Vereador do PSC,
vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo
Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao
Setor Pertinente da Prefeitura fazer uma limpeza em todas
as ruas do Bairro Federal, principalmente na Av. Damião Junqueira de Souza, via principal de chegada dos estados do Rio
de Janeiro e São Paulo.
Ver. Renato Bacha de Lorenzo
Moção de Pesar
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 Pesar à Sr.ª Cristiane do Amaral Barcia (esposa do Prefeito Municipal de São
Lourenço - Sr. José Sacido Barcia Neto) pelo falecimento de
sua mãe - Sr.ª Maria de Lourdes Gomes do Amaral, ocorrido
em 19 de outubro p.p..
Renato Bacha de Lorenzo
Vereador do PSDB
Agilsander Rodrigues da Silva Antonio Carlos Canaverde Sanches
Vereador do PSL
Vereador do PSDB
Fabricio Guedes dos Santos
Vereador do PSB
Luiz Antônio de Almeida
Vereador do PR
Ricardo de Mattos
Vereador do PMN

João Bosco de Carvalho
Vereador do PMN
Luiz Cláudio Siqueira
Vereador do DEM
Waldinei Alves Ferreira
Vereador do PMDB

William Rogério de Souza
Vereador do PV
Indicação 415/2013
Renato Bacha de Lorenzo, Vereador do PSDB, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno,
solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura proceder a colocação de grade na boca
de lobo localizada na Rua Orlando B. de Almeida, em frente
ao n.º 574, a pedido dos moradores.
Indicação 417/2013
Renato Bacha de Lorenzo, Vereador do PSDB, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno,
solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura efetuar a reparação do calçamento na
Rua Heráclito Moreira até o cemitério e tomar as devidas providências quanto a água que fica empoçada em frente ao terreno da Fazenda Santa Helena.
Ver. Ricardo de Mattos
Indicação 414/2013
Ricardo de Mattos, Vereador do PMN, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine à Secretaria Municipal de Saúde que estude a possibilidade de criação do serviço de atendimento domiciliar, destinado a atender às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. JUSTIFICATIVA Devido ao número significante de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida em nossa cidade, este tipo de atendimento
deverá ser composto por uma equipe multiprofissional agrupando: enfermagem, fisioterapia, odontologia, etc, equipe esta que prestará um atendimento adequado e de acordo com
as necessidades de cada paciente, após avaliação médica.
Indicação 416/2013
Ricardo de Mattos, Vereador do PMN, vem, mui respeito-

Indicação 418/2013
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno,
solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que efetue uma rede de drenagem pluvial com diâmetro de 400 mm (quatrocentos milímetros) em
uma extensão de 30 m (trinta metros), com três bocas de lobo na Rua José Carbone Filho.
Indicação 422/2013
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno,
solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura para que proceda a reparação no calçamento da Rua Barão do Rio Branco - Bairro Porta do Céu, no
trecho compreendido entre o n.º 909 a 1213. A pedido dos
moradores, pois este trecho se encontra cheio de buracos,
com alguns bloquetes soltos, dificultando muito o trânsito e
danificando os veículos.
Ver. William Rogério de Souza
Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar
de V. Ex.ª que seja enviada uma Moção de Parabéns ao
Ilustríssimo Senhor Edelmo Dias de Freitas - proprietário
do Trem das Águas, não pela sua parceria com as instituições de nosso município na arrecadação de alimentos, não
pelo Trem das Águas ser um dos pontos turísticos mais importantes de nossa cidade e nem pela sua preocupação
em oferecer acessibilidade às pessoas com deficiência; mas
sim, pela sua belíssima atitude na Semana do Dia das Crianças, qual seja, de oferecer, gratuitamente, um passeio especial de trem a todas as crianças da rede escolar de nosso município, bem como da APAE.
Indicação 421/2013
William Rogério de Souza, Vereador do PV, com o apoio dos
Vereadores: Antonio Carlos Canaverde Sanches (PSDB) e Ricardo de Mattos (PMN), 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 tome as devidas providências, mediante vários agravantes envolvendo menores de idade em festas temáticas,
festas de aniversários, casamentos e boates do nosso município. O consumo de bebidas alcoolicas por menores de idade é um grande desafio para a saúde pública. Apesar de a legislação brasileira proibir a venda a menores de 18 anos, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, essa prática e
o consumo são muito comuns. O uso de álcool na adolescência está associado a uma série de comportamentos de risco.
Pesquisas comprovam que a probabilidade de males ligados
ao consumo de álcool na vida adulta é cerca de 50% mais alta em quem começou a beber antes dos 15 anos. Muitas outras vezes, menores de idade consomem bebidas alcoólicas
e/ou drogas ilícitas em festas em casas particulares, pelas ruas do município e barzinhos. Desta forma, obriga hospitais,
postos de saúde e clínicas que integram as redes pública e privada de saúde do município de São Lourenço a comunicar, imediatamente, ao Conselho Tutelar, pais ou responsáveis legais
o atendimento, em suas dependências, de criança ou adolescente em estado de embriaguez ou consumo de drogas. Caberá ao Conselho Tutelar tomar a providência a cada caso, nos
termos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Esta indicação tem por objetivo precaver o aumento da incidência do alcoolismo e do uso de drogas e de resguardar a juventude do nosso município. Visa alertar os responsáveis legais
por crianças e adolescentes, além do Conselho Tutelar, para
que tomem as providências sobre o problema.
Projeto de Lei nº 2.639/2013
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
das Artes Marciais.
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Benefícios das proteínas vegetais
Temos que levar em conta que as proteínas vegetais
possuem grandes vantagens
sobre as de procedência animal. Por exemplo, contêm
menos purinas (substâncias
que devem ser eliminadas
pelos rins), que por sua vez
são menos prejudiciais e têm
propriedades diuréticas. Além
disso, carecem de xantina,
uma purina presente apenas
em produtos de origem animal, e que podem causar a
agressividade.
Além disso, as proteínas
vegetais são mais duráveis,
fornecendo uma maior vitalidade, e possuem fortes propriedades imunológicas para o organismo. Contém menos gordura, sendo a maioria delas insaturadas, por isso este tipo de alimento é
adequado para dietas de baixa caloria.
Devemos dizer também
que não contêm colesterol,
embora sejam ricos em fibra.
Por isso, são mais fáceis de
digerir do que os alimentos
de origem animal. Também
proporcionam elasticidade e
resistência aos tecidos do organismo, ajudam a regular
os níveis hormonais e provocam um menor efeito acidificante no sangue.
Alimentos ricos em proteína vegetal:
Ao contrário da crença popular, podemos encontrar proteínas vegetais em vários alimentos de diferentes tipos. Alguns
exemplos são os seguintes:

1. Frutos secos. É uma grande fonte de proteína vegetal, além de serem ricos em
potássio, cálcio, fibra, fósforo, ferro e vitaminas do
complexo B. Contêm ácidos
graxos insaturados (linoléico e linolênico), e ajudam a
prevenir as doenças cardiovasculares, especialmente
as nozes.
2. Soja. É um dos alimentos com maior concentração
de proteínas vegetais; de fato, contém o dobro da proteína da carne, quatro vezes
a proteína do ovo e 12 vezes
a dos lacticínios. Possui um
alto teor de aminoácidos essenciais, e também é uma leguminosa rica em potássio,
magnésio, cobre, fósforo, ferro e cálcio. Ajuda na assimilação de vitaminas e a reduzir o colesterol.
3. Feijão verde. As proteínas do feijão verde ajudam
o nosso organismo a criar novas proteínas. Essas proteínas servem para construir tecidos e fortalecer a massa
muscular.
4. Levedura de cerveja.
Contém uma quantidade extraordinária de proteínas vegetais (45 gr. por cada 100
gr. de levedura), algo que apenas é superado pela clara de
ovo e o leite. Por isso, são
altamente recomendados para pessoas que seguem uma
dieta vegetariana estrita. Além
disso, suas proteínas são de
fácil absorção.

5. Milho. É um dos vegetais que fornecem mais proteína. É rico em fibras, favorecendo a digestão e o trânsito intestinal. Também possui propriedades antioxidantes e são ricos em vitaminas
do complexo B, óleos essenciais, potássio, ferro e fósforo. É especialmente recomendado para crianças, gestantes e atletas.
6. Legumes. São essenciais
em nossa alimentação devido a sua alta proporção de vitaminas do complexo B, ferro, cálcio e magnésio. As lentilhas, grão de bico, ervilhas,
feijão e soja são alguns dos
mais conhecidos, sendo este
último um dos mais completos. Embora, devido à sua elevada percentagem de purinas
sejam contra-indiciados para
pessoas com gota e outros problemas reumáticos. Para absorver melhor as proteínas vegetais que nos fornecem, devem ser consumidos acompanhados de algum alimento rico em vitamina C (laranja, kiwi,
tomate, espinafre…).
7. Agrião. É extremamente rico em proteínas, além
de conter altos níveis de vitamina A. Graças a isso ajuda a fortalecer a saúde dos
olhos e da pele. Esta verdura também possui uma importante ação antioxidante
devido ao seu teor de vitamina C, e contribui para uma
correta coagulação sanguínea graças ao seu elevado
teor de vitamina K.
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DRª LUCIANA B. VIEIRA
Cisto mixóide

O que é?
O cisto mixóide é formado por uma alteração degenerativa do tecido conjuntivo da pele, com um excesso
de produção de ácido hialurônico, formando lesão cística. A causa é desconhecida, admitindo-se a possibilidade de ser consequente a
um trauma local.
Manifestações clínicas
A doença se caracteriza
por lesão nodular, cística, de
aspecto translúcido, que aumenta progressivamente de
tamanho e localizada frequentemente na última falange dos dedos das mãos
ou dos pés. Quando situada mais próximo da matriz

da unha, a lesão pode provocar alterações no seu formato, como uma depressão
longitudinal.
Tratamento
O tratamento consiste na
drenagem e destruição do
leito do cisto ou retirada cirúrgica da lesão. Uma técnica alternativa consiste na
transfixação do cisto com fios
cirúrgicos, que são deixados
por 2 a 3 semanas, provocando a involução do cisto
(abaixo). Devidos aos riscos
de infecção e cuidados necessários para evitá-la, esta
técnica exige cuidados especiais e deve ser realizada apenas por profissionais habilitados, como o médico dermatologista.
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Funcionários do Hospital de São Lourenço
se reúnem para discutir seus direitos
Cerca de trinta funcionários de setores diversos do
Hospital de São Lourenço se
reuniram na praça do bairro
da Estação na noite desta
quarta- feira (23/10) para discutir seus direitos trabalhistas, que segundo eles, estão
sendo violados. Durante o
encontro foi discutido o constante atraso da folha de pagamento, atraso no pagamento de férias e outros. De acordo com a funcionária Graciane Rodrigues que trabalha
há sete anos na instituição,
o motivo mais grave e que
incentivou o encontro foi a
confusão que a direção da
instituição fez com os chamados “Consignados”. “Mais
de cem funcionários fizeram
um empréstimo que estava
sendo descontado todo mês
na nossa folha de pagamento, mas o dinheiro não era
repassado ao banco”, disse
Graciane.
Os nomes de mais de cem
funcionários foram parar no
SPC/SERASA
Uma das reclamações que
mais causavam indignação
durante a “troca de ideias”
na praça pública foi sobre a
grave denúncia de que cerca de 110 funcionários tiveram seus nomes incluídos na
lista negra do SPC/ SERASA
sem nada dever (Negativa-

Reunião

ção indevida). Os relatos são
diversos e chega a comover.
Em um deles, uma funcionária afirma ter ido ao supermercado fazer as compras do
mês e quando foi passar o
cartão de crédito foi surpreendida com a notícia do nome sujo no SERASA/ SPC. A
funcionária foi embora sem
as compras, perplexa, foi imediatamente ver o motivo do
crédito negativado, foi então
que ela descobriu que o hospital não repassava o dinheiro dos consignados dela e de
outros colegas de trabalho
para a Caixa Econômica Federal já havia dois (2) meses,
foi então que aconteceu a inclusão dos funcionários nas
chamadas “listas negras”.
Os trabalhadores também
reclamaram da falta de consideração por parte do hospital em não comunicar o que
estava acontecendo. “Eles

nos esconderam isso, deveriam ter nos comunicado, pelo menos tentar explicar, se
é dificuldade financeira, a
gente até entenderia, mas
deixar que a gente passasse
vergonha no comércio já é
demais, tem gente que abasteceu o carro e não teve como pagar, o nome estava sujo, nós fomos humilhados,
diversos cheques estão voltando”, desabafou outra funcionária.
Atraso de pagamento deixa família sem dinheiro para comprar pão
Durante a reunião, um funcionário falou na frente de
todos que ele não tinha dinheiro para comprar pão para alimentar suas crianças em
casa porque está devendo
dois meses na padaria e o
proprietário não estava mais
aceitando vender fiado.

Mario Henrique, funcionário de 11 anos afirmou: “Os
atrasos são constantes e as
desculpas do hospital também, recebi duas cartas dizendo que meu nome estava no SPC e SERASA, o cartão de crédito está bloqueado, não tem como fazer compras para casa”.
A técnica de Enfermagem
Ana Mara, que trabalha há
11 anos no hospital também
conversou com a nossa reportagem. “Precisamos de
mais respeito, eu sei que o
hospital pode estar enfrentando problemas, mas eles
devem cumprir direitinho
com a parte deles, porque
nós estamos cumprindo a
nossa”.
Para Midian Menezes, que
tem seis anos de casa, e trabalha como lactária, o que
está acontecendo é um grande absurdo. “Nossos nomes
estão no SPC e no SERASA,
fomos lesados sem saber, absurdo”, desabafou.
Nossa reportagem tentou
contato com a diretoria do
Hospital de São Lourenço
através do seu setor de comunicação para comentar o
caso, mas até o fechamento
da matéria nossas mensagens ainda não haviam sido
respondidas, o que provavelmente deverá ser feito nas
próximas horas.

Prefeitura Municipal de Caxambu
EXTRATO DE CONTRATOS e ADITIVOS:
1) Extrato de Contratos, referentes ao Processo licitatório 0099/2013, Pregão Presencial 0061, tendo como objeto
a Aquisição de Gêneros Alimentícios para alimentação escolar no Município de Caxambu – MG como a seguir:
• Contrato 090 Amazônia Ind. Com. Ltda
R$ 41.125,50 Vigência 13/09/2013 a 12/03/2014
• Contrato 091 Moema Comercial Ltda
R$ 5.412,00 Vigência 13/09/2013 a 12/03/2014
• Contrato 092 Usina Beneficiamento Paiolzinho R$ 46.250,00 Vigência 13/09/2013 a 12/03/2014
• Contrato 093 Pastifício Santa Amália S/A
R$ 1.764,98 Vigência 13/09/2013 a 12/03/2014
• Contrato 094 José Carlos da Costa
R$ 1.290,00 Vigência 13/09/2013 a 12/03/2014
• Contrato 095 RGS - Dist. Prod. Alim. Ltda
R$ 6.975,00 Vigência 13/09/2013 a 12/03/2014.
2) Primeiro Termo Aditivo ao contrato 0077/2012, originado do processo licitatório 0043/2012, Pregão presencial
016/2012, objeto aquisição de oxigênio e gás acetileno, a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de Obras: A vigência da execução do objeto, passa a ser até o dia 31/12/2013.
Caxambu, MG 30 de Setembro de 2013
Vanderlei Ramos Ribeiro Junior
Presidente da Comissão de Licitação

BETO BACHA

Giro Esportivo

BATEU SAUDADES

Time do Apolo

Mirim do ECSL

Estava organizando as matérias desta semana para a coluna do Giro Esportivo e realmente bateu saudades. Resolvi colocar estas duas fotos relembrando uma época muito
boa, de amizade sincera e muita simplicidade, que marcou
demais a vida de todos os presentes. Na foto do time do
Apolo de camisa de cor azul o Roberto Silvestrine, Wander
do Monte Azul, Jodil o Duarte, Helcinho Dentista, Fernando Póvoa, Betinho do Zóio, Mirandinha do Escritório, Guido, Zique, Vander Cosenza, Beto Bacha e Fernando do Pé
de Meia. E na outra foto o Mirim do ECSL com o Evandro
Nicola devagar quase parando, Zé Luiz, Mário Nicola, Ricardo Jaquetão, Jorginho da Casa Haidar e o goleiro Dr. Fabinho. Agachados estão o Babinho, Demétrius, o Rubro Negro Dadá, Ricardinho, Edgar e o Chico.

NA HORA DA DECISÃO

Neste domingo no campo do Zico 10 no Vale dos Pinheiros,
as finais das categorias pré-mirim e mirim da Copa Society de
Futebol de Base. As oito da matina a equipe do Zico 10 enfrenta o Santa Helena pelo pré-mirim e logo em seguidaa decisão do mirim, com o técnico Galego dividido entre o comando das duas equipes finalistas, novamente o Zico 10 contra o
ECSL. Parabéns a organização do evento realizada pela Liga
Desportiva, aos garotos que bateram um bolão e pediram música de todos os gostos no Alternativa Esportes, aos profissionais envolvidos, aos pais dos garotos que compareceram em
massa, aos proprietários Lele e Leila e aos patrocinadores da
Copinha. O campo do Zico 10 esta preparado para as duas
finais e vale muito a pena você conferir.
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Hospital de São Lourenço se manifesta Ermida do Senhor Bom Jesus do
após denúncias de funcionários
Monte está sendo restaurada
Restauração

NOTA DE ESCLARECIMENTO
Vimos, publicamente, prestar esclarecimentos a respeito de importantes
assuntos - referentes aos funcionários e médicos do Hospital.
SALÁRIOS: já há muito tempo, esta instituição vem atravessando dificuldades
de ordem financeira, comuns a entidades filantrópicas de todo o país - diante do atraso
de repasse de verbas dos governos federal e estadual, além da elevada dívida da
Prefeitura Municipal de São Lourenço para com o Hospital (relativa ao não repasse de
recursos acordados para manutenção do Pronto Socorro).
Assim, o pagamento dos salários de funcionários e médicos vem, de fato, sendo
- infelizmente - realizado com atraso.
Temos nos empenhado, diuturnamente, para buscar formas de, no curto prazo,
efetuar o pagamento no menor tempo excedente possível - e, em médio/longo prazos,
normalizar tal situação (sobre a qual temos plena consciência dos dissabores gerados
para os profissionais que aqui atuam) em definitivo.
Na última segunda-feira (21/10/2013), realizamos uma reunião com os
funcionários, na qual expusemos tal realidade financeira desfavorável - e,
principalmente, tratamos das medidas para saná-la.
Naquela oportunidade, apresentamos um diagnóstico da situação financeira do
Hospital, bem como um planejamento financeiro (elaborado mediante negociações
mantidas com a Secretaria de Atenção à Saúde/Ministério da Saúde e com a Secretaria
de Estado da Saúde/MG), segundo o qual a previsão é de que teremos condições de
normalizar o pagamento dos salários na data adequada (até o quinto dia útil) a partir de
janeiro/2014.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO: devido a um problema de processamento de
informações (ocorrido neste mês de outubro), funcionários do Hospital que possuem
financiamentos/empréstimos consignados (debitados em folha) junto a uma instituição
bancária local tiveram, infelizmente, seus nomes incluídos no SPC/Serasa.
Tal situação já foi normalizada - mas, mesmo assim, tratamos também deste
assunto na citada reunião do dia 21/10, externando nossas desculpas pelo lamentável
ocorrido.
Agradecemos aos funcionários e médicos pela compreensão e pela parceria para que, juntos, possamos superar (o mais rapidamente possível) as dificuldades que
se apresentam.
São Lourenço, 24 de outubro de 2013.
Diretoria/Administração
HOSPITAL SÃO LOURENCO

A primeira igreja construída em São Lourenço está localizada no interior do Parque das Águas e é Tombada
pelo Município como parte
de seu Patrimônio Histórico
e Cultural. A restauração, coordenada pela Diretoria de
Cultura, está sendo feita com
aprovação dos membros do
Conselho Municipal do Patrimônio Cultural e custeada com 50% dos recursos obtidos com o ICMS Cultural.
História – em 10 de agosto de 1891, foi celebrada uma

missa no local onde futuramente seria construída a Capela. A obra, iniciada em 1893,
foi inaugurada em 10 de agosto de 1895, e consagrada ao
Mártir São Lourenço. Mas a
conclusão foi em 1903. Em
1928, com doações de turistas e moradores, foi construída a escadaria que liga a Ermida ao Parque das Águas.
Na década de 60, foi feita a
primeira reforma, quando foi
trocado o madeiramento do
telhado e realizada a pintura interna e externa. Em 12
de agosto de 1963, foi de-

clarada Monumento Histórico. Na década de 70, o pároco Frei Osmar Dirk’s incentivou a restauração da igreja, ocasião em que aconteceu o Congresso Nacional
Sudarístico, quando ela recebeu, da cidade italiana de
Turim, a Réplica do Santo
Sudário, que se encontra exposto no altar principal. Em
28 de novembro de 2012, a
Ermida do Senhor Bom Jesus do Monte foi Tombada
pelo Município como parte
de seu Patrimônio Histórico e Cultural.

Caxambu mais bonita
Beleza

Fonte: Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2012.

Foi realizado o plantio de palmeiras imperiais ao longo da Av. Gabriel Alves Fernandes,
deixando a cidade ainda mais bonita.

O Governo de Minas mostra
que o assunto segurança é
prioridade quando destina
mais de R$ 600 milhões em
investimentos para a Defesa
Social. Mostra que investe
na agilidade, contratando
mais de 6 mil efetivos e
adquirindo mais de 3 mil
viaturas em todo o Estado de
2013 até 2014. Mostra que é
inovador instalando câmeras
de monitoramento, levando
o programa Olho Vivo para
19 cidades. E ainda: Minas
mostra que pensa no amanhã
quando atende milhares de
jovens em programas de
prevenção, como o Fica Vivo.

Confira os investimentos em
segurança na sua região:

sul +
zona da mata

Contratação de
404 efetivos

+ 333 novas
viaturas

ampliação de
estrutura e
vagas nos
presídios

ampliação da
delegaCia

Policiais Militares e
Servidores da PM.

de Itajubá,
Alfenas, Lavras
e Machado.

entregues
até 2014.

de Polícia Civil
de Lambari.

+ 86 câmeras do
olho vivo

em Passos, Pouso
Alegre e Juiz de Fora.
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A Biblioteca Municipal está
em novo endereço
A Biblioteca Municipal Conselheiro José Fontes Romero
mudou de endereço. Desde
o início do mês ela está localizada no antigo Hotel Cruzeiro do Sul, na atual sede da
Secretaria Municipal de Educação, na rua Aristotelina Bittencourt, nº 99, no bairro Santa Terezinha, próximo ao São

Lourenço Velho.
A biblioteca pública possui
cerca de 40.000 obras, das
mais diversas áreas literárias,
que estão disponíveis aos interessados em pesquisar, ou
simplesmente, fazer alguma
leitura. Qualquer pessoa pode fazer uso dos livros gratuitamente, bastando fazer um

cadastro no local e receber
uma carteirinha. Para cadastrar é necessário levar duas
fotos 3X4, cópia de documento de identidade e de comprovante de residência. Quem
quiser levar o livro emprestado, pode pegar até dois por
vez, e terá o prazo de 14 dias
para devolver. Fonte: PMSL

Polícia Civil intensifica os trabalhos
para coibir assaltos na cidade
Segurança

Novo local

Após os registros incomuns
de diversos assaltos em postos de gasolina em São Lourenço, a Polícia Civil, com o
apoio da Polícia Militar tem
combatido de forma enérgica qualquer possibilidade de

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais – COMARCA DE CARMO DE MINAS – EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo 30 (trinta) dias. O MM. Juiz de Direito da Comarca, na forma da Lei, etc. Faz saber a todos quanto o presente virem ou dele conhecimento tiverem que por esta Secretaria tramitam os autos de nº 0141
11 000946-3 da Ação Monitória requerida pela Cooperativa de Crédito Rural
de São Gonçalo do Sapucaí Ltda – SICOOB CREDIVASS, através do presente CITA o requerido ADOLFO MENEGALE, brasileiro, solteiro, filho de Júlio Regnier
Menegale e Ana Nonotschka A. Menegale, administrador, inscrito no CPF sob
o nº 944.041.947-49, portador da Carteira de Identidade nº MG- 18.249.174,
atualmente em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 15 (quinze) dias,
pagar em Juízo a quantia de R$ 17.505,51 (dezessete mil, quinhentos e cinco
reais e cinquenta e um centavos), mais despesas legais acrescidas, ficando advertido de que poderá também, no mesmo prazo, apresentar embargos. Caso
efetue o pagamento no prazo fixado ficará isento de custas e de honorários advocatícios. Fica ciente de que se o requerido não efetuar o pagamento nem
oferecer embargos no prazo fixado, “Constituir-se-á de pleno direito, o título
executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo...”
(CPC, art. 1.102-C). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Carmo de Minas, aos 02 de julho de 2012. Eu, ( ) Oficial Judiciário, o digitei. Eu, ( ) Escrivã
Judicial o conferi e assino.
Afonso Carlos Pereira da Silva
Juiz de Direito – Mat. 1980-2

novos assaltos. Nossa reportagem acompanhou uma abordagem policial a um suspeito
no início da tarde de quartafeira (23/10), o homem que
estava em uma moto recebeu
ordem de parada dada por in-

vestigadores sob o comando
do competente delegado de
polícia Dr. Felipe Piccin. Desta vez nada de ilícito foi encontrado e o rapaz acabou sendo liberado. As investigações
e o alerta continuam.
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Movimento Campanha da
Mãe Peregrina de Schoenstatt
Mãe Rainha

PROF. ANDRÉ

Esportes

João Paulo Ribeiro é Bicampeão
Mineiro de Natação dos Correios
João Paulo reafirmou seu
grande favoritismo nos Campeonatos Mineiros dos Correios com a conquista do Bicampeonato mineiro na prova de 50m livre. Ele fez o tempo de 00’27”02 na realização da etapa estadual do XXII
Campeonato Nacional de Natação dos Correios no Parque Aquático do Minas Tênis Clube em Belo Horizonte no dia 19 de outubro.
Em 2012, com a conquista do primeiro título de cam-

Depois de inúmeros preparativos, sob a ansiedade
da espera do momento da
celebração da Abertura do
Ano do Centenário da Aliança de Amor, finalmente chega sexta-feira, 18 de outubro de 2013.
Igreja Matriz de São Lourenço Mártir ornamentada,
missionários (as) e devotos
da Mãe Rainha chegando
apressados, debaixo de chuva, para a missa das 18h00min.
Inicia-se a preparação para a celebração com a apresentação das Fotos do Padre
Kentenich, do Santuário e das
Faixas, seguidas de uma explanação sobre o significado das épocas: Passado, Presente e Futuro, ao som das
músicas do CD: “Ressoa um
canto novo”.
Padre Alex com a equipe
de celebração, alguns anjinhos e os (as) Missionários
(as), com suas Capelinhas e

corações contendo os nomes
das suas 30 famílias adentram
pelo corredor central até o
altar para iniciar a celebração da Santa Eucaristia, enquanto o coro paroquial entoa o hino da Mãe Peregrina.
Após a acolhida, Padre Alex
recebe a “Vela da Missão”
das mãos do casal coordenador de cidade (João e Dalila acompanhados dos netos e da nora), os quais trouxeram o Movimento Apostólico de Schoenstatt para
São Lourenço.
Enquanto o coro sob a regência da Leila cantava: “A
luz do Senhor”, Padre Alex
acende a vela, abençoa o
fogo da Missão e dá continuidade a celebração da
Santa Missa.
Padre Alex em sua homilia
transmitiu muito ensinamento, quer dizer uma verdadeira catequese sobre São Lucas
e também Nossa Senhora.

Durante toda a Santa Missa a emoção da assembleia
paroquial foi marcante pois
participaram ativamente das
orações, da agitação dos lenços azuis e amarelos e das
salvas de palmas.
No final da celebração aconteceu a renovação da coroação da Mãe Rainha com muitas palmas e chuva de pétalas de rosas pelos anjinhos.
Após a “Oração da Peregrinação2014”, Padre Alex
declarou oficialmente aberto o “Ano do Centenário da
Aliança de Amor”, com “Vivas” aplausos, chuva de papel picado e grande emoção
e alegria de todos os devotos presentes.
Deus seja louvado por mais
este acontecimento da família de Schoenstatt aqui em
São Lourenço.
Dalila Mércia B. Maciel
Coordenadora de Cidade

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

- Pretendem se casar:

000419 - MARCELO EDUARDO FRANCO DA ROSA RIBEIRO, solteiro, maior, professor, natural de
Itanhandu-MG, residência Rua Orlando B de Almeida, 75, São Lourenço-MG, filho de JOSÉ RIBEIRO e LUCY MARIA FRANCO DA ROSA RIBEIRO; e JEAN PIERRE BERNARDES NEPOMUCENO, solteiro, maior, auxiliar de escritório, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Orlando B de Almeida, 75, São Lourenço-MG, filha de TARCISO BERNARDES NEPOMUCENO e FRANCISCA PAULA OLIVEIRA NEPOMUCENO;
000420 - FÁBIO ALVES DA SILVA, solteiro, maior, contador, natural de São Lourenço-MG, residência Rua José Bernardes, 292, São Lourenço-MG, filho de PAULO ALVES DE AQUINO e SIRLEI
MARIA DA SILVA; e BIANCA CAMILO LEMOS, solteira, maior, estudante, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Deputado Dr. José Maria Ribeiro, 118, São Lourenço-MG, filha de LUIZ ANTONIO LEMOS e DORALICE CAMILO LEMOS;
000421 - WILIAN HELENO NOGUEIRA, solteiro, maior, pintor, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Jose Lourenço, 282, São Lourenço-MG, filho de e MARIA APARECIDA NOGUEIRA FERREIRA; e JOSIMARA PRUDENTE, solteira, maior, laticínio área de produção, natural de Baependi-MG, residência Rua Jose Lourenço, 28, São Lourenço-MG, filha de OLIVEIRO GALDINO PRUDENTE e FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS PRUDENTE;

JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA, OFICIAL SUBSTITUTO DO SERVIÇO REGISTRAL
PRIVATIVO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DESTA COMARCA DE SÃO LOURENÇO, ESTADO DE MINAS GERAIS, NA FORMA DA LEI, ETC...
EDITAL DE LOTEAMENTO – Pelo presente Edital, torno público em cumprimento ao Artigo 19 da Lei 6.766/79, que CELSO MATIAS PAIVA, brasileiro, separado
judicialmente, comerciante, portador da Identidade nº. M-5.225.214 SSP/MG,
inscrito no CPF nº. 881.094.028-87, residente e domiciliado na Rua Alexandre
Pinto, nº. 22, Centro, Soledade de Minas/MG, depositou nesta Serventia toda
documentação para registro do Loteamento denominado “NOVO HORIZONTE”,
situado no perímetro urbano, em Soledade de Minas/MG, sendo que o mesmo
foi aprovado em 09.05.2013, pela Prefeitura Municipal de Soledade de Minas/
MG. O Imóvel objeto do mesmo, encontra devidamente registrado na matrícula 26.289 do Livro 02, de Registro Geral. O Loteamento será composto de 36 lotes, numa área total de 10.921,55m², assim discriminada: Área Institucional –
1.114,95m²; Área das Ruas – 2.344,41m²; Faixa Sanitária – 180,24m²; e, Área de
Lotes – 36 Lotes – 7.281,95m²; sendo todos os lotes distribuídos em 03(três)
quadras. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias a contar da terceira e última publicação do presente, em Órgão da Imprensa local, de acordo com o art. 19 da
Lei acima, sem que haja impugnação será feito o registro. Dado e passado nesta cidade e Comarca de São Lourenço/MG, aos 02 de outubro de 2013. O Oficial Substituto – Júlio César Círio Nogueira.
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peão mineiro, por motivo
de estar em período de férias na realização da etapa
nacional não pode representar Minas Gerais. Mas
este ano devido ao grande
resultado de Bicampeão
além de representar nosso
Estado no Campeonato Nacional foi convidado a representar os Correios nos
Jogos do SESI que acontecerão em Uberlândia no próximo dia 24. Além de mais
este evento João segue pré-

-convocado a participar do
Campeonato Mundial de
Natação dos Correios.
João Paulo aproveitou este espaço para agradecer o
apoio recebido de toda a unidade de distribuição do Correio em São Lourenço em especial ao gestor Sr. Stefano
Andrade de Oliveira.
Parabéns João Paulo, que
este seja o início de vários
títulos a serem conquistados
em sua carreira de atleta dos
Correios.
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Campeonato

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Acerte na Sombra Respeitando
o Formato dos Olhos

Canto Coral

O Grupo Feminino Canto Livre do Presidio de Caxambu,
participou no último dia 12, da 3ª Mostra Cultural da cidade de Pouso Alto. As peças apresentadas pelas detentas,
arrancou aplausos do público, que estava presente prestigiando o evento. O Grupo Feminino Canto Livre, também
tem a regência e coordenação do Maestro José Henrique
Martins, com acompanhamento do músico Gilson Negron.

Nelson Henrique Gonçalves, da cidade de Caxambu, campeão do Sul Americano Juvenis de Atletismo, dia 19 último, vencendo a prova de arremesso de peso, superando
o recorde sul americano. Parabéns ao jovem atleta e sucessos sempre!!!

Jiu Jtsu

Homenagem

O Subsecretário de Administração Prisional - SUAPI, Dr.
Murilo Andrade, será o homenageado do III Encontro de
Corais Penitenciários do Sul de Minas, que no próximo ano,
será realizado nos dias 17 e 18 de maio, devido as eleições
de 2014, sendo o evento pertencente a um órgão direto
do Governo do Estado. O trabalho realizado pelo homenageado nas Unidades Prisionais do Estado, merece todo reconhecimento e gratidão de seus colegas.

Aniversário

Nosso grande amigo musicista, tecladista e vocalista da
Banda Climax, Moisés Bira, comemorando dia 20 último,
mais um aniversário. Desejamos muitas felicidades, saúde
e grandes sucessos pela frente. Quem sabe um The Voice...
Que Deus o abençoe!!!

DÉBORA CENTI

Nosso grande amigo Gabriel, conquistou o primeiro lugar no Campeonato de Jiu Jtsu, na cidade de Cambui. Mamãe Cimar Cristina, sempre orgulhosa pelas vitórias de seu
filho. Gabriel aproveita para agradecer aos seus patrocinadores, Equipe Ringue Brasil, Diretoria da Mury e ao grande Professor Rogérinho.

Música
Se você gosta de cantar,
venha participar conosco
do Coral Mauricio França
Mendes. Ensaios todos os
sábados, às 18:00 horas, na
cripta da Igreja Matriz de
São Lourenço. Admitimos
cantores, de qualquer raça
ou credo.

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

saolourencojornal.com.br

Para fazer uma
maquiagem perfeita é preciso tomar alguns cuidados, entre as
escolha dos produtos , cores, e
também observar o formato dos
olhos para aplicar a sombra da
forma correta e
nas cores certas
que valorizem o
olhar, afinal os
olhos são o grande destaque de uma maquiagem impecável.Existem diversos formato de olhos que merecem atenção na hora da
maquiagem: separados, juntos, grandes ou proeminentes, pequenos, profundos, caídos…
É preciso respeitar cada formato de olho na hora da maquiagem. Para valorizar o olhar, é preciso ainda observar alguns detalhes, o que incluem as sobrancelhas. Antes de iniciar a maquiagem, é importante tirar o excesso de pelos com uma pinça.
Com sombras, lápis, rímel e delineador é possível destacar
e valorizar ainda mais cada formato de olhos confira abaixo
como fazer
Olhos Grandes ou Proeminentes: para olhos grandes, como o
da atriz Juliana Paes, aplique uma sombra escura na pálpebra móvel, bem rente aos cílios. Esfume um pouco na altura do côncavo dos olhos e passe uma sombra clara perto da sobrancelha. O
lápis deve ser passado na linha inferior dos olhos.
Olhos Pequenos: nesse caso, como o da cantora Taylor Swift,
passe sombra ou lápis, dos beges aos marrons, esfumace e contorne sutilmente a base dos cílios inferiores. Delineie os cílios superiores com tons de preto ou marrom. Esfumace com sombra
marrom a pálpebra superior, passe lápis branco na linha interna
dos cílios inferiores e curve os cílios com rímel preto na parte superior e inferior.
Olhos Caídos: quem tem olhos caídos como a cantora Britney
Spears deve passar lápis/sombra/delineador na base dos cílios
superiores; esfumace a pálpebra superior seguindo o clássico
amendoado. Deixe a parte de baixo dos olhos sem maquiagem.
Olhos Fundos: olhos profundos como da atriz Keira Knightley,
do filme Piratas do Caribe, deve caprichar na sobrancelha para
levantar o olhar. Pince, clareie ou escureça, conforme o seu caso. Invista nos cílios bem destacados. Use os tons mais claros na
maquiagem dos olhos, com os beges opacos, perolados ou metálicos.
Olhos Próximos: reforce o canto externo superior e inferior
com uma sombra escura, se você tem olhos como os da atriz e
cantora pop MileyCyrus. Passe lápis ou sombra (preto, cinza ou
marrom) sobre as linhas internas dos cílios somente no centro
para os cantos extremos. Acentue a união dos cílios inferiores e
superiores puxando a famosa “causa de cometa”. Reforce a máscara para cílios no canto extremo superior.
Olhos Afastados: esfumace os cantos internos com sombra escura em direção ao nariz. A base dos cílios inferiores recebe um
esfumaçado milimétrico num tom abaixo que o de cima. Passe
lápis ou sombra na linha interna dos cílios superiores e inferiores, nos cantos internos até o centro do olho.
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Sacode a Praça e Circuito Sul Mineiro MBA da Faculdade Victor Hugo “Gestão
de Corrida de Rua SESI em Caxambu Competitiva e Inteligência em Negócios”

No último sábado (19/10)
aconteceu em Caxambu mais
uma etapa do Projeto SACODE A PRAÇA. O evento que
foi realizado na Praça 16 de
Setembro com o apoio da EPTV, SESI e da Prefeitura de
Caxambu por intermédio da
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, teve a finalidade de oferecer aos caxambuenses uma festa de cidadania, com entretenimento
de caráter social, educacional, saúde e lazer. O Secretário de Esportes, André Brazolin ficou satisfeito com a
participação da comunidade, “o evento ultrapassou a
expectativa na questão de
público e de organização, o
dia foi muito gostoso e divertido para todas as crianças, diversos pais acompanharam as atividades. A estrutura montada foi muito
boa, com tendas, animadores, receptividades dos monitores, coordenadores e também a participação do comércio local, que mais uma
vez, deu apoio para o evento”, disse Brazolin.

Na oportunidade foi realizado mais uma etapa do Circuito Sul Mineiro de Corrida
de Rua SESI, uma iniciativa

da FIEMG no qual tiveram
participando trabalhadores
de Indústrias e comunidade.
Confira os resultados:

Categoria comunidade masculina até 45 anos:
1º Lugar: Fábio Santana Alves
2º Lugar: Luiz Antônio Nogueira
3º Lugar: Vivaldo Rodrigues
4º Lugar: Marcelo Silva
5º Lugar: Fernando L. Megda
Categoria comunidade masculina acima de 45 anos:
1º Lugar: Antônio Sousa
2º Lugar: Raul Spinelli
3º Lugar: Gabriel Silva Correa
4º Lugar: Manuel Donizete
5º Lugar: Carlos Roberto

“Nesse último final de semana tive a oportunidade de
trabalhar na Faculdade Victor Hugo, na 2ª turma do
MBA “Gestão Competitiva
e Inteligência em Negócios”.
Atuando nas áreas de finanças, custos e contábil, fui
presenteado com uma turma atuante no mercado de
trabalho, com bagagem e capacidade de argumentação”.
Com estas palavras o Prof.
Guilherme Marques, Mestre
em Administração, Especialista em Gerência de Empresas, Graduado em Ciências
Contábeis, Administração e
Prof. Universitário. definiu uma
das turmas de Pós-Graduação
que está em andamento na
Faculdade Victor Hugo.
Segundo ele, “estas aulas
tem sido uma verdadeira troca de experiências. Sinto-me
gratificado em ver nossos alunos transformando informações em conhecimento, aplicando nas organizações em

que atuam os conhecimentos adquiridos, crescendo na
vida pessoal e profissional.
Parabéns a Faculdade Victor Hugo por esse trabalho
prestado a São Lourenço e
região!
Segundo a Prof. Leila R. Direzenchi (Diretora Pedagógi-

ca da Faculdade) este curso,
assim como o de Administração Hospitalar, realizado
em parceria com a Faculdade São Camilo e outros tem
sido um sucesso, segundo as
avaliações anônimas que os
alunos respondem ao final
de cada módulo!

Combate a dengue
Prevenção

Categoria industriário masculino:
1º Lugar: Kleber Felipe Santos
Categoria comunidade feminina até 45 anos:
1º Lugar: Vilma Aparecida
2º Lugar: Pricila Fernandes
3º Lugar: Taminie Rocha M. Dias
4º Lugar: Flávia Megda
5º Lugar: Juliana Rozental
Categoria comunidade feminina acima de 45 anos:
1º Lugar: Sonia A. Lemos Maciel
2º Lugar: Katia Almeida

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Prefeitura Municipal de São Lourenço

1º Aditamento ao Contrato nº 028/12. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Francisco Lazaro Rodolfo. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses. (a)
Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 18/10/2013.
1º Aditamento ao Contrato nº 029/12. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Geovane Maciel Alves. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses. (a)
Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 18/10/2013.
1º Aditamento ao Contrato nº 030/12. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Marcio Lucio da Silva. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses. (a)
Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 18/10/2013.
1º Aditamento ao Contrato nº 031/12. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: José Luiz dos Santos. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses. (a)
Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 18/10/2013.
1º Aditamento ao Contrato nº 032/12. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Lucio Cesar Ribeiro. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 18/10/2013.
1º Aditamento ao Contrato nº 033/12. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: José Maria Nunes Bueno. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses.
(a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 18/10/2013.
1º Aditamento ao Contrato nº 035/12. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratada: Carla Cristina Passos da Silva. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 18/10/2013.
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Os Agentes de Combate a
Endemias de São Lourenço
iniciaram no começo da semana uma mobilização social
para combater a proliferação
do mosquito Aedes Aegypti,
transmissor da Dengue. Foram disponibilizadas telas pa-

ra proteção de caixas d’água
abertas e semi-abertas nos
bairros da cidade, já foram
seladas mais de 40 reservatórios de água nos bairros Vila Carneiro, Santo Cruzeiro,
Estação e Barreiro. Os Agentes de Combate a Endemia

estão nas ruas trabalhando
para o controle da doença e
se colocam a disposição da
população juntamente com
a Vigilância Epidemiologia de
São Lourenço entrelaçando
ainda mais o relacionamento com a comunidade.
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