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Faleceu Alexandre Faria, o
“Pelé” do Faria’s Samba Show

Faleceu no final da manhã desta quarta- feira (24/04), na U.T. I do Hospital de São Lourenço, o músico Alexandre Faria, carinhosamente conhecido por “Pelé”, seu corpo foi velado em sua própria residência localizada na Rua José Simeão Dutra no Bairro Nossa Senhora de Lourdes e o sepultamento ocorreu às 16h30min de quinta- feira (24/04). Alexandre Faria, músico de profissão, atuou em diversas fanfarras das escolas da cidade, vindo a ser instrutor de quase todas. Foi também inspetor de alunos no Colégio Imaculado Coração de Maria (C.I.C. M) e com seu jeito sempre alegre e humilde, conquistou muitos corações por onde passou. (pág 04)

Luto

Música

Recital de música
Sacra lota a Ermida
do Senhor Bom
Jesus do Monte

Coordenado por Edna de Souza
Neves, o recital aconteceu em comemoração ao 25° aniversário do Coral
Lírico de São Lourenço. Foram várias
apresentações, e a cada uma delas,
o público que lotou a Igreja, aplaudia de forma empolgante. (pág 11)

Vizinhos Protegidos
no Bairro Parque
Olímpico

Em São Lourenço, mais uma
nova ferramenta de combate à criminalidade foi implantada no Bairro Parque Olímpico, em data de
21 de abril de 2013, às 14h, denominada de Rede de Vizinhos Protegidos. (pág 07)

Voluntários da Beatificação Faculdade Victor Hugo
de Nhá Chica realizam blitz Visitará a Helibras e a
em parceria com a PM (pág 09) IMBEL em Itajubá (pág 09)

Funcionários
recuperaram
imagem sacra
Além do trabalho corriqueiro, é
frequente no Hospital os setores realizarem aquele “algo mais” que faz
o sucesso de toda empresa. (pág 11)
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EDITORIAL
A cidade de Baependi (MG)
e toda a região estão na expectativa da cerimônia de
beatificação de Nhá Chica,
que acontecerá em 04 de
maio próximo.
Francisca de Paula de Jesus, carinhosamente chamada de Nhá Chica, nasceu em
Santo Antônio do Rios das
Mortes, distrito de São João
Del Rey (MG), aos 26 de abril
de 1810. Ainda menina, mudou-se com a mãe e o irmão
para Baependi (MG) onde se
dedicou à fé e à caridade até
a sua morte em 1895.
A diocese de Campanha
(MG) que compreende a cidade de Baependi já definiu o local para a cerimônia, a celebração será no
Centro de Eventos EMIL no
centro da cidade, além disso uma equipe cuida dos detalhes da organização do
evento religioso.
A cerimônia que acontecerá a partir das 15h do dia
04 de maio seguirá o novo
rito aprovado pelo Papa Emérito Bento XVI.
Antes da Santa Missa, de
acordo com o rito, a Diocese faz a acolhida do representante de Roma para a beatificação, logo em seguida
este representante agradece o convite para a cerimônia e dá início à celebração.
Há então a apresentação do

candidato à beatificação com
a leitura de um breve histórico de vida em que são apresentadas as virtudes, há a
apresentação das relíquias
do candidato à beatificação,
dos restos mortais e demais
pertences entre os quais estará a imagem de Nossa Senhora da Conceição trazida
por Nhá Chica de São João
Del Rei no início do século

MARIANA DUTRA
Coluna da Mari
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Minas Gerais se prepara para
beatificação de Nhá Chica

XIX. Por fim acontece a leitura do decreto da beatificação e em seguida, a Santa Missa.
Estarão presentes à cerimônia, Ana Lúcia Meirelles
que recebeu o milagre por
intercessão de Nhá Chica,
Bispos de várias dioceses do
país e diversos padres, religiosos e religiosas, autoridades civis como o Governa-

dor de Minas Gerais, Antônio Anastasia e a Presidente Dilma Roussef. Aguarda-se ainda a presença de prefeitos, deputados e outras
autoridades políticas. Em relação ao celebrante, é aguardada a presença do representante de Roma que foi escolhido para essa ocasião ,
pelo novo Papa Francisco.
A beatificação é mais um
passo para a canonização,
quando o beato se torna santo, a população do Sulmineira já espera também esse
acontecimento.
“Os fiéis e devotos de
Nhá Chica estão há muitos
anos rezando por isto. A beatificação é um grande passo para a canonização, mas
para isso, é preciso aguardar um prazo mínimo de 5
anos após a beatificação e
a aprovação de um segundo milagre” disse.
História – Há mais de 30
anos no ar, o Chão e Paz já
teve diversos formatos, como auditório e entrevista.
Além da Fundação Dom Avelar Brandão Vilela, o programa já foi produzido por grupos de jovens e de casais,
até passar à Pascom, em 2005.
Ao ser reformulado em 2008,
o Chão e Paz deu início a realização de visitas às comunidades e associações que
visam promover o bem.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

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

A Dimensão do Sim
Certa vez, em Nazaré, uma
jovenzinha aparentemente frágil, recebeu a visita de um anjo, dizendo-lhe que ela seria
a mãe do filho de Deus. Imediatamente, num gesto profundo de fé, disponibilidade
e firmeza, respondeu: “Sim”.
A partir daí, sua vida nunca
mais foi a mesma. Primeiramente, ela engravidou e teve
que enfrentar os comentários
alheios acerca de sua “situação”. Grávida, subiu montanhas e foi visitar sua prima idosa e também grávida, pois sentiu no seu coração a necessidade de servir. Prestes a dar
à luz, não encontrou lugar em
nenhuma hospedaria e Seu filho nasceu no meio dos animais. Depois, tentaram matar
o menino e ela não desanimou.
Anos depois, assistiu à paixão
e morte da criança que saiu
do seu ventre, permanecendo de pé diante da cruz. Enfim, Maria disse Sim e foi fiel
a este Sim até as últimas consequências.
Mas hoje, existem poucas
Marias entre nós. As pessoas
vão e voltam em suas decisões
e respostas. Não há uma preocupação em ser fiel, em persistir perante as dificuldades
e continuar honrando os compromissos assumidos. Ao contrário, embora possamos parecer fortes e decididos, abandonamos o barco na hora da

tempestade, não temos fé suficiente para esperar a bonança chegar. Quantos dizem Sim
perante o altar e logo em seguida já estão separados, como se fosse possível separar
o que Deus uniu. Quantos escolhem um caminho e em vez
de olharem para frente, ficam
a olhar para trás, pensando
que tudo poderia ser diferente. Quantas mulheres pensam
no aborto, diante de uma gravidez indesejada, quando a
mesma poderia Ter sido evitada e tiram a vida de um ser
indefeso, quando não teriam
que enfrentar nem a metade
do que Maria enfrentou. Quantos professam uma religião e
mudam para outra quando os
problemas surgem. Quantos
assumem uma dívida e depois
ficam a inventar motivos para não saldá-la. Quantos assinam contratos e depois dizem que não sabiam de suas
obrigações.
Hoje, as pessoas não se preparam para fazer suas escolhas e dificilmente pensam nas
consequências e nas responsabilidades que um simples
“Sim” implica.
Dizer Sim não é apenas colher flores, mas é Ter coragem
de trilhar um caminho, apesar das pedras.
Que, neste mês de maio, dedicado também a ela, Maria nos
ensine a sermos fiéis até o fim!

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

As 12 principais dúvidas Mensagem de Nossa Senhora Arrumamos tempo para
Entretanto, com a força da
Também hoje Eu os consobre a escolha da profissão atrai
vido à oração. O pecado os graça de Deus, a intercessão tudo, menos para orar
para as coisas terrenas, da Virgem Santíssima e a nos6 – Como posso ter certeza de que fiz a escolha certa?
Não existe decisão 100%
certa, existe decisão acertada para o momento. Isso não
quer dizer que a sua escolha
deva ser feita como um tiro
no escuro. Quanto mais você se conhecer e conhecer a
profissão e as atividades que
envolvem essa carreira, mais
chances você tem de escolher um bom caminho. Na
nossa seção Diário de Universitário você pode ter ideia
de como são alguns cursos
de faculdades reconhecidas
internacionalmente.
7 – E se eu tomar a decisão errada?
Errar é natural e nenhuma
escolha é definitiva. Optar por
uma profissão agora não significa que ela vá fazer parte
da sua realidade para o resto de sua vida. O importante
é não pensar que essa vai ser
a única e última decisão que
você vai tomar. Pessoas mudam de opinião e você também pode entrar nessa estatística. O importante é descobrir por que você acha que
não tomou a decisão certa.

O curso não é o que você pensava? A universidade não lhe
agrada? A saudade da família – que pode estar longe –
está pesando muito? Se o problema for mesmo não se identificar com a profissão, o ideal é desistir e tentar encontrar outro curso que te deixe
realizado. Para saber lidar melhor com essa situação não
deixe de ver nosso artigo sobre Mudança de Curso.
8 – Creio que não tenho
habilidade para o curso que
escolhi. Que devo fazer?
Antes de tudo: você tem
certeza do que está dizendo? Habilidades são desenvolvidas ao longo do curso e
ao longo da vida. Quer estudar música e não é muito bom
com instrumentos ou canto?
Quer fazer design, mas não
leva jeito para desenhar?
Quer ser jornalista e tem dificuldade em escrever? Procure se avaliar para encontrar essas respostas antes de
desistir do curso que sempre sonhou em fazer. Dê uma
olhada em nosso artigo sobre Habilidades Específicas.
Continua

Eu, no entanto, venho para
conduzi-los à santidade e
para as coisas de Deus, mas
vocês se recusam e desperdiçam suas energias na luta entre o bem e o mal que
estão dentro de vocês. Por
isso, filhinhos, rezem, rezem,
rezem, até que a oração se
torne alegria para vocês e,
assim, sua vida se converterá num simples caminhar
para Deus. Obrigada por terem correspondido ao meu
apelo. (25-02-2013).
MENSAGEM DE REFLEXÃO
O pecado tem a força de
nos atrair, porque carregamos, na nossa humanidade
frágil, a herança de nossos
primeiros pais. Somente a
Santíssima Virgem não foi
contaminada por essa chaga com que nascem todos os
seres humanos. Temos, portanto, uma tendência, quase natural, de pender para
as coisas que nos levam a pecar, ainda que o façamos a
contragosto.

sa boa vontade, sempre assistidos pelo nosso Anjo da
Guarda e outros protetores
do céu, vamos vencendo, aos
poucos, a luta contra o bem
e o mal, que moram juntos
dentro de cada um de nós.
Santa Terezinha do Menino Jesus deixou, nos seus escritos, um conselho, que nos
parece a chave da vitória sobre o mal. A receita é simples, o conselho, que nos parece admirável, insubstituível: “É a oração e o sacrifício que fazem toda a minha
força”. Não é esse o mesmo
conselho que nos transmite
Nossa Senhora nesta mensagem: Rezem, rezem. Rezem? E nós, rezamos de fato? Vivemos na amizade de
Deus? Observamos fielmente seus mandamentos? Será que Ele ocupa realmente
o primeiro lugar na nossa
existência? Ou estamos correndo ilusoriamente atrás
dos bens deste mundo? Reflitamos...
Fonte: Informativo RAINHA
DA PAZ

Muito pior do que a esterilidade física é a esterilidade
espiritual de nossa fé. O pecado, o mundo, o demônio
conseguiram fazer de nós homens e mulheres estéreis na
fé e na confiança em Deus.
É preciso – como Ana (cf. I
Samuel 1,10.12-17) – derramar nosso coração diante do
Senhor.
Infelizmente, somos homens
e mulheres de pouca fé; gastamos um pouquinho de energia para pedir e já desanimamos. Dizemos que é impossível alcançar a graça e o milagre de que necessitamos e “entregamos os pontos”. Rezamos
um pouquinho, e com isso,
achamos que já rezamos muito. Arrumamos tempo para tudo, menos para orar e adorar
nosso Deus. É como numa corrida: o corredor precisa ter força nas pernas não somente na
descida; ele precisa continuar com firmeza e agilidade no
mesmo ritmo também na subida e na reta. Vence aquele
que não arrefece e conserva
o ritmo até a chegada.
Todo cristão precisa dessa
firmeza. O mundo tornou-se

um deserto de fé e de amor.
Por isso, o Senhor quer nos devolver a fecundidade da fé que
foi esterilizada pelo sistema
desse mundo e pela tentação.
«Nos livros, procuramos
Deus; na oração, encontramo-Lo. A oração é a chave que
abre o coração de Deus» (Padre Pio de Pietrelcina).
Rezemos, irmãos, com fé,
esperança e amor, pois o nosso milagre está próximo e a
nosso alcance. Para isso, o Senhor nos dá uma graça extraordinária: o derramamento do
Espírito Santo. Peçam-no sobre os seus e sobre vocês.
Peçam esta graça ao Senhor:
Senhor, eu preciso ser uma
pessoa de fé. Preciso orar sem
cessar, com fé e perseverança. Preciso orar diante do impossível sabendo que nada é
impossível para Ti e tudo é possível ao que crê. Senhor, eu
renuncio a toda incredulidade e impiedade. Liberta-me
pelo teu Espírito; não posso e
não quero permanecer estéril. Preciso desse milagre. Pelo teu Espírito Santo, renova-me e restaura-me. Amém.
Deus o abençoe!
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ENTREVISTA Tenente Coronel Paulo

Pe. Alex José Adão

Valério Júnior

São Lourenço agora
tem um Batalhão da Polícia
Militar, conte- nos como foi
possível esta elevação?
Na verdade foi um sonho
antigo realizado aqui em São
Lourenço, porque ao longo
de vários anos a comunidade se mobilizou, os próprios
comandantes que por aqui
passaram também se mobilizaram na busca da transformação da Companhia Independente a Batalhão. Foram
feitos inúmeros estudos de
situação, mas ficaram sobre
apreciação, e desde 2004 a
unidade aqui era considerada uma Companhia Independente. Bom , quando eu cheguei aqui em 2010, percebi
que São Lourenço era uma
Companhia Independente,
mas que não diferenciava em
nada de um Batalhão, nós tínhamos um Estado Maior estruturado, encontrei aqui as
seções administrativas bem
estruturadas, frações bem estruturadas, a questão de gestão muito bem estruturada,
além de algumas características que a cidade proporcio-

nava, como é o caso da questão turística, divisa com estados, algumas informações
que permitiam a elevação da
unidade à categoria de Batalhão. Então, diante destas informações e da existência de
uma estrutura na unidade,
nós determinamos que fosse realizado um novo estudo
de situação, que por sinal foi
muito bem feito pela comissão e além deste estudo, e a
partir daí demonstramos para algumas autoridades que
São Lourenço necessitava mesmo da formação de um batalhão, e graças a Deus no dia
22 de março, nós tivemos a
grata satisfação e a felicidade de ter este sonho tão antigo concretizado.
O que muda com esta transformação?
Eu digo primeiro a questão
de gestão. Ela vai ser melhorada, porque nós não temos
nenhuma Companhia destacada, então o que acontece,
às vezes o próprio Tenente já
reporta diretamente ao subcomandante e ao comandante, às vezes não tem um filtro,
às vezes não tem uma pessoa
mais próxima a ele para trocar informações. Com o Batalhão não. Com o Batalhão nós
teremos três subunidades, ou
seja, uma companhia em São
Lourenço, uma Companhia em
Caxambu e outra em Itanhandu, e aquele tenente que está em Passa Quatro, que está
em Itamonte, em Baependi,
inicialmente ele tem ali o seu
comandante mais próximo,

CMT do 57° BPM- São Lourenço

então eu acho que primeiro
é essa questão de gestão que
será muito melhorada. Além
disso, teremos uma melhora
significativa na questão de efetivo, de recursos logísticos, haverá um grande ganho na questão de segurança pública, que
eu tenho certeza que com o
batalhão teremos a oportunidade de otimizar de uma melhor maneira as nossas ações
e as nossa operações. É claro que as viaturas nós até conseguiremos adquirir num curto período de tempo, armamento, equipamentos, combustível, mas o talento humano leva um certo tempo.

Como será a estrutura humana do 57° BPM de
São Lourenço?
Nós teremos aqui, uma estrutura de Estado Maior composta por capitães, a questão
de efetivo, serviço de inteligência, a questão do planejamento das ações, a logística
e a comunicação social, tudo
a cargo de capitães, só que é
importante deixar bem claro
para toda a comunidade que
para conseguir reunir estes capitães leva certo tempo. Digo
que a semente está plantada
e logo chegará a hora da colheita dos frutos.
Houve diminuição nas
reclamações sobre truculência policial nas abordagens
em São Lourenço nos últimos anos?
Isso é uma coisa importante que a gente sempre que
tiver a oportunidade temos
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Paróquia
em Ação
alexajoseadao@hotmail.com

que nos manifestar, porque
é bom deixar bem claro que
o policial militar está para
ajudar e logicamente auxiliar as pessoas. O Policial militar não é um Deus, não é
um juiz, ele não é um Padre
e nãoexiste nenhuma legislação que vai amparar qualquer ato desumano, qualquer ato impensado ou violento por parte deste profissional, então assim que aqui
cheguei, busquei colocar este pensamento, esta filosofia de trabalho de respeito
ao cidadão independente de
quem quer que seja. E nós
percebemos sim que as reclamações foram diminuídas
e digo que hoje até quase
inexistentes, justamente por
este trabalho que foi feito.
Diuturnamente temos reforçado esta ideia e estes pensamentos de que independente de quem seja o cidadão infrator, que ele seja respeitado, que ele seja considerado não um marginal,
mas uma pessoa que vai ficar à disposição da justiça
para cumprir pelo erro cometido aproveito para reforçar para a comunidade
que este é um trabalho diuturno, contínuo e é claro eu
espero que não ocorra, mas
em qualquer caso em que
as pessoas sentirem que forem desrespeitadas de alguma forma por algum policial que nos procure aqui
no batalhão porque o nosso trabalho tem que ser transparente e, sobretudo em defesa da comunidade.

Que o sol brilhe
em tua face

Na Índia, no Egito, em
Roma e até mesmo alguns povos indígenas do
nosso continente cultuavam o Sol como Deus.
Nós cristãos acreditamos
que o Deus revelado por
Jesus Cristo é o sol que
nos dá vida, o astro maior
que nos ilumina, nos aquece e nos alimenta. Jesus
é para nós o Sol da justiça predito pelo profeta Malaquias (Cf. Ml 4,
2), o Sol nascente, anunciado por Zacarias (cf. Lc
1, 78). Daí que quando
se deseja que o sol brilhe sobre uma pessoa está desejando-lhe a vida,
e de um modo mais amplo, que a Vida Divina esteja com ela.
A Bíblia também nos diz
que “a face de Moisés brilhava, depois de estar quarenta dias e quarenta noites com o Senhor no Monte Sinai escrevendo os Dez
Mandamentos” (Ex 34,2935). Às vezes quando uma
pessoa está feliz, alegre,
costumamos dizer que

seu rosto está irradiante. De fato a pessoa que
está tranquila ou feliz irradia para os outros a luz
de Deus. Não é à toa chamamos de iluminadas
aquelas pessoas que nos
transmitem Deus.
Quando desejamos que
o sol brilhe na face de alguém, esperamos que
aconteça o que há de melhor para ele.Almejamos
que ele viva sempre e que
viva bem, que tenha paz
e saúde, dignidade, alegria e amor. Assim deveria ser todas as pessoas
do mundo: irradiadores
da vida e do amor de
Deus. E a pessoa iluminada é verdadeiramente aquela que luta para
que todos sejam assim,
combatendo qualquer
coisa que prejudique a
vida do outro e traga tristeza ou sofrimento. Portanto, é como Caetano
Veloso cantanuma de suas lindas canções: “Gente é pra brilhar, não pra
morrer de fome”.
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Faleceu Alexandre Santana de Faria,
o “Pelé” do Faria’s Samba Show
Faleceu no final da manhã
desta quarta- feira (24/04), na
U.T. I do Hospital de São Lourenço, o músico Alexandre Faria, carinhosamente conhecido por “Pelé”, seu corpo foi
velado em sua própria residência localizada na Rua José
Simeão Dutra no Bairro Nossa Senhora de Lourdes e o sepultamentoocorreuàs16h30min
de quinta- feira (24/04). Alexandre Faria, músico de profissão, atuou em diversas fanfarras das escolas da cidade,
vindo a ser instrutor de quase todas. Foi também inspetor de alunos no Colégio Imaculado Coração de Maria (C.I.C.
M) e com seu jeito sempre alegre e humilde, conquistou muitos corações por onde passou.
Ele deixou a esposa Jordana
e os filhos Victor Hugo e Lucas de apenas um mês.
Entenda o que aconteceu
com Pelé:
O músico Alexandre Santana, carinhosamente chamado de “Pelé”, foi encontrado próximo de casa na madrugada de sábado (13/04),
no Bairro Nossa Senhora de
Lourdes. Ele estava caído no
chão e com um corte profundo na cabeça.

Jordana, Victor Hugo (o filho maior do casal) e Pelé

O músico já estava entrando
emcasaapósterfeitoum“show”
em uma lanchonete da cidade.
As informações foram repassadas a nossa reportagem
por um médico que não quis
se identificar dizia que o estado dele era grave, ele foi operado e permaneceu na UTI.
Nossa reportagem também

conversou com o Celsinho,
irmão do Pelé que nos contou como tudo aconteceu:
“Ele estava vindo para casa,
nós chegamos à conclusão
de que ele caiu e bateu a cabeça por volta das 3 horas
da madrugada, mas ele só
foi encontrado às 6 da manhã, quando a esposa dele

saiu para procurá- lo, pois ele
já estava demorando muito,
foi quando ele foi encontrado caído”, concluiu Celsinho.
Alexandre Faria foi socorrido e operado, vindo a falecer na manhã desta quarta feira (24/04), Causando
comoção e muita tristeza por
toda cidade.

Radialista fará B.O contra prefeito e secretários
por falta de calçadas no centro da cidade
A falta de calçada em diversos locais no centro da cidade já está virando caso de
Polícia. Nossa redação já recebeu ao longo de vários anos,
inúmeras reclamações sobre
calçadas inexistentes em vários pontos do centro, dois
locais são campeões de reclamação.
Um ponto muito crítico fica na Rua dos Andradas. Lá
a falta de calçada obriga o pedestre a se arriscar andando
pela rua em meio aos carros.
Procurada pela nossa reportagem há algum tempo
atrás, o setor de fiscalização
da prefeitura, nos comunicou que iria notificar o proprietário do terreno para que
fizesse a calçada, na ocasião
foi dito a nossa reportagem,
que se o dono do terreno
se recusasse a fazer o serviço, a prefeitura faria e descontaria o valor do serviço
no IPTU pago pelo dono do
referido lote, mas até agora (três anos depois), nenhuma atitude firme do setor
de fiscalização da prefeitura foi tomada.
Vale ressaltar que neste
quesito, a equipe de fiscalização do município vem deixando muito a desejar.
Outro ponto crítico e muito reclamado fica ao lado da
Prefeitura e da Câmara Municipal, na Avenida Comen-

Perigo

dador Costa, onde um trecho de aproximadamente 100
m está completamente abandonado e oferecendo risco
a quem precisa passar por
lá. Esta calçada inexistente
fica nas margens do Ribeirão São Lourenço, que fica
ao lado da Câmara de vereadores e tem um agravante,
falta muro de proteção, se
alguém tropeçar, com toda
certeza cairá dentro do rio,
mas infelizmente os governantes ainda não atinaram
para a o perigo.
O setor de fiscalização da
prefeitura precisa urgentemente dar uma sacudida
na poeira e cair em campo
para resolver estas situações críticas bem no centro da cidade.

O radialista Cristiano Siqueira (Keridão), cansado de
pedir na prefeitura que o serviço seja feito, resolveu agir
de outra maneira, depois que
torceu o pé na Rua dos Andradas quando caminhava
para o trabalho, ele afirmou
à nossa reportagem que irá
fazer um BO (Boletim de Ocorrência) contra o prefeito e
secretários municipais por
falta de calçadas no centro
da cidade.
O radialista falou com exclusividade para a nossa reportagem:
“Todos os dias, no percurso diário da minha residência ao meu trabalho, passo
pela Rua dos Andradas e várias vezes sou obrigado a ca-

minhar no meio da rua ou
no meio ao mato alto que
toma conta do lugar onde deveria ser calçado para que
pudéssemos caminhar com
segurança. Depois que torci
meu pé resolvi tomar uma atitude drástica, vou fazer um
BO contra o prefeito e seus
secretários que estão sendo
completamente omissos em
relação a estes casos”, disse
o radialista, que fez questão
ainda de ensinar o setor de
fiscalização da prefeitura como agir nestes casos:
“Atenção setor de fiscalização da prefeitura, o serviço é simples, e caso não saibam como fazê- lo, eu faço
questão de ensinar: Basta intensificar a fiscalização, notificar e multar os proprietários de imóveis que possuem
calçadas irregulares, ou seja, aquelas que estão quebradas e esburacadas ou que
ainda não existem.
Após o recebimento da notificação, os proprietários dos
imóveis têm prazo de 30 dias
para fazer o conserto, reformar ou construir a calçada.
O não cumprimento dessas
obras gera multa. Caso a multa não seja paga, o proprietário do imóvel poderá ter
seu nome inscrito na Dívida
Ativa do município. É simples
assim”, finalizou Cristiano Siqueira (Keridão).

DR. WALTER RODRIGUES JR.

Dr. e Mestre em Implantodontia

O Cirurgião Dentista deve
ficar atento aos sinais de
Bulimia Nervosa
O estereótipo da beleza atualmente exige mulheres cada vez mais magras. Em busca desses padrões, muitas pessoas exageram e cometem verdadeiros absurdos para adequarem-se à moda. Porém,
nem sempre os excessos
são apenas uma questão
de vaidade.
A parcela mais atingida
são mulheres, que apresentam maior probabilidade de desenvolver transtornos alimentares. Os dados do Ambulim revelam
que aproximadamente 30%
dos obesos em tratamento apresenta descontrole
alimentar com ingestão
compulsiva de grandes
quantidades de alimento,
com sensação de perda de
controle.
Esta doença apresenta
risco de mortalidade em
torno de 5% a 15% dos casos, ao contrário da Bulimia, com índices ainda desconhecidos. A Bulimia é
uma doença de adulto jovem, na faixa entre 20 e
40 anos – 90% a 95% dos
casos são mulheres. “São
pessoas com o peso normal, mas que se preocupam excessivamente com
o peso e com a imagem
corporal. Passam o dia fazendo dieta ou jejum e, de
repente, vão para a geladeira e comem tudo o que
vêem pela frente. Se nós
comemos uma média de
2.000 a 2.500 calorias por
dia, uma pessoa com Bulimia pode comer de 5.000
a 15.000 calorias num episódio desses.”
Depois da ingestão compulsiva e indiscriminada
de grande quantidade de
alimento em um curto período de tempo, o bulímico utiliza-se de métodos
inadequados de compensação, esperando com isso eliminar as calorias ingeridas. “A anoréxica vai
para o hospital arrastada
pela família. A bulímica,
depois de 4 ou 5 anos, começa a apresentar problemas físicos e psicológicos.
A paciente procura ajuda
em função das complicações, e não do quadro”.

Dentro de um quadro de
Bulimia Nervosa, pode-se
notar alterações do sistema gastrointestinal, como
esofagite, gastrite e sangramentos intestinais, alterações hormonais e psíquicas – depressão, ansiedade são aspectos muito
comuns apresentados por
esse tipo de paciente. Além
disso, o bulímico apresenta alterações dentárias muito peculiares.
“Esse é um diagnóstico
que o Cirurgião-Dentista
deve pensar, principalmente quando está atendendo mulheres jovens, abaixo do peso ou com uma
grande preocupação com
a estética, e que tenham
desgastes ou outros problemas dentários não justificados com outras causas”. “É o ácido clorídrico
chegando à boca que leva ao desgaste dentário”.
O médico sugere aos Cirurgiões-Dentistas que encaminhem essas pacientes para avaliação, sendo
o psiquiatra o profissional
responsável pela equipe
multidisciplinar que tratará de um paciente bulímico ou anoréxico. “A parte
psiquiátrica é a avaliação
da superposição de outras
doenças, como depressão,
fobia e transtornos obsessivos compulsivos, que estão muito associados.”
Tanto nos casos de Anorexia quanto de Bulimia,
o paciente tem uma distorção de sua imagem corporal, e mesmo de suas
atitudes e sentimentos com
relação a essa imagem.
Muitas vezes, as pacientes descrevem essa compulsão como se fosse o
efeito de uma droga. Algumas chegam a relatar
que seriam capazes de matar alguém que as impedissem de comer num desses episódios bulímicos.
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Prefeitura Municipal de São Lourenço
Licitação
Processo 0131/2013 – Pregão Eletrônico 0062/2013 Objeto: Aquisição de manta
adesiva para atender as escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino de São Lourenço. Sessão: 10/05/2013 às 15h. Credenciamento até as 12h do
dia 10/05/2013. Apresentação das propostas: até as 13h
do dia 10/05/2013. Início dos
lances: às 15h até as 15h30min
do dia 10/05/2013. Local:
www.caixa.gov.br
Processo 0132/2013 – Pregão Eletrônico 0063/2013 Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de material de manutenção de piscina para ser
utilizado na Escola Municipal Manoel Monteiro. Sessão: 10/05/2013 às 14h. Credenciamento até as 12h do
dia 10/05/2013. Apresentação das propostas: até as 13h
do dia 10/05/2013. Início dos
lances: às 14h até as 14h30min
do dia 10/05/2013. Local:
www.caixa.gov.br
Processo nº 00133/2013 –

Pregão Presencial 0025/2013
– Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios e materiais de consumo
para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social. Credenciamento: 13/05/2013 a partir das 15h – Sessão Pública
13/05/2013 às 15h30min.
Processo nº 0465/2012 –
Pregão Presencial 0118/2012–
7º CHAMADA - Objeto: Registro de preços para futura
e eventual contratação de
empresa especializada no
oferecimento de diária de
hotel.
Credenciamento:
14/05/2013 a partir das 13h
– Sessão Pública 14/05/2013
às 13h30min.

gão Eletrônico 0064/2013 Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de camisetas, calças e
botinas para utilização dos
servidores das Secretarias de
Desenvolvimento Social e Secretaria de Infra-Estrutura
Urbana. Sessão: 13/05/2013
às 15h. Credenciamento até
as 12h do dia 13/05/2013.
Apresentação das propostas:
até as 13h do dia 13/05/2013.
Início dos lances: às 15h até
as 15h30min do dia 13/05/2013.
Local: www.caixa.gov.br

Processo nº 00137/2013 –
Pregão Presencial 0026/2013
– Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de equipamentos para prevenção e combate a incêndio. Credenciamento:
10/05/2013 a partir das 15h
– Sessão Pública 10/05/2013
às 15h30min.

Processo 0135/2013 – Pregão Eletrônico 0065/2013 Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de sacos de lixos para
atender as necessidades da
varrição de ruas pertencente a Secretaria Municipal de
Infra-Estrutura Urbana. Sessão: 14/05/2013 às 14h. Credenciamento até as 12h do
dia 14/05/2013. Apresentação das propostas: até as 13h
do dia 14/05/2013. Início dos
lances: às 14h até as 14h30min
do dia 14/05/2013. Local:
www.caixa.gov.br

Processo 0134/2013 – Pre-

Processo 0136/2013 – Pre-

gão Eletrônico 0066/2013 Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de suplementos alimentares para suprir as necessidades básicas no Desenvolvimento Social. Sessão:
14/05/2013 às 15h. Credenciamento até as 12h do dia
14/05/2013. Apresentação
das propostas: até as 13h do
dia 14/05/2013. Início dos
lances: às 15h até as 15h30min
do dia 14/05/2013. Local:
www.caixa.gov.br
Processo 0138/2013 – Pregão Eletrônico 0067/2013 Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação
de aparelho BIPAP para paciente carente encaminhado
à Secretaria Municipal de Saúde. Sessão: 15/05/2013 às
14h. Credenciamento até as
12h do dia 15/05/2013. Apresentação das propostas: até
as 13h do dia 15/05/2013.
Início dos lances: às 14h até
as 14h30min do dia 15/05/2013.
Local: www.caixa.gov.br
Processo 0139/2013 – Pregão Eletrônico 0068/2013
- Objeto: Aquisição de des-

fibrilador para atender as
necessidades dos pacientes
assistidos pela Gestão do
SUS. Sessão: 16/05/2013 às
14h. Credenciamento até
as 12h do dia 16/05/2013.
Apresentação das propostas: até as 13h do dia
16/05/2013. Início dos lances: às 14h até as 14h30min
do dia 16/05/2013. Local:
www.caixa.gov.br

blica 15/05/2013 às 15h30min.

Processo 0142/2013 – Pregão Eletrônico 0069/2013 Objeto: Aquisição de camisetas de uniforme para atender as necessidades dos funcionários que vão trabalhar
na Farmácia de Minas. Sessão: 10/05/2013 às 16h. Credenciamento até as 12h do
dia 10/05/2013. Apresentação das propostas: até as 13h
do dia 10/05/2013. Início dos
lances: às 16h até as 16h30min
do dia 10/05/2013. Local:
www.caixa.gov.br

Para todas as referências
de tempo será observado o
horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência
de Licitações pelo telefone
(35) 3339-2781, ou no site
www.saolourenco.mg.gov.br
– Juliana Rangel de Oliveira
Assis – Pregoeira Oficial e
Cássia Carneiro Mangia – Pregoeira Substituta.

Processo nº 00140/2013 –
Pregão Presencial 0027/2013
– Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de artefatos de cimento. Credenciamento: 15/05/2013
a partir das 15h – Sessão Pú-

Processo nº 00144/2013 –
Pregão Presencial 0028/2013
– Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de bolo de festa para atender as necessidades do Fundo
Municipal de Assistência Social.Credenciamento:16/05/2013
a partir das 15h – Sessão Pública16/05/2013às15h30min.

Observação: Todos os atos
oficiais (decretos, portarias,
leis, licitações, pregões..) são
publicados diariamente nos
sites da Prefeitura (www.saolourenco.mg.gov.br) e da
Associação Mineira dos Municípios (www.diariomunicipal.com.br/amm-mg).

II Torneio Regional Sul 2013 de Natação
57º BPM lança Rede de Vizinhos
Realizado na cidade de
Protegidos no Bairro Parque Olímpico Passos
no ultimo dia 20 na
Segurança

Em São Lourenço, mais uma
nova ferramenta de combate à criminalidade foi implantada no Bairro Parque Olímpico, em data de 21 de abril
de 2013, às 14h, denominada de Rede de Vizinhos Protegidos. O sistema conta com
um importante aspecto para dar certo: a parceria entre a Polícia Militar e a Comunidade.
A implantação da rede se
deu em uma data especial
para Polícia Militar, pois, no
dia 21 de abril, comemora-se o dia de Tiradentes, mártir da Inconfidência Mineira,
patrono cívico do Brasil e das
Polícias Militares dos Estados, pelo que não poderia
deixar de ser lembrado.
A solenidade se deu na Rua
Wenceslau Braz, esquina com

a Rua Ministro Edgar Romero e contou com a presença
do Cap. PM Andreilson Josué dos Santos, Comandante da 275ª Cia PM e um grande número de moradores do
bairro.
Após diversas reuniões e
atividades, os moradores alcançaram um objetivo comum no lançamento da Rede e se mostraram orgulhosos com a implantação do
projeto.
Fizeram o uso da palavra
o Cap. PM Andreilson Josué
dos Santos, que falou da importância do projeto, ressaltando que a mudança de comportamento por parte dos
moradores, fundamentada
nos pilares da rede: “Confiança e Solidariedade”, são fundamentais para que o proje-

to tenha pleno êxito. O proerdiano Sd PM Bicalho fez a
leitura de um texto elaborado pela Sra. Gláucia Guimarães Silveira, representante
dos moradores, concitando
os moradores a se unirem,
para que dias melhores possam ser vividos naquela comunidade.
Em seguida foi fixada uma
placa alusiva à Rede de Vizinhos Protegidos em uma residência, como forma de materializar o momento.
Ao final o Dr. Antônio Borges da Silva, Promotor de Justiça de São Lourenço e morador do bairro, enalteceu a
iniciativa da Polícia Militar e
enfatizou que a parceria entre a comunidade e a Polícia
Militar é fundamental para
o combate à criminalidade.

piscina do Clube Passense
de Natação o II Torneio Regional Sul de Natação, como segunda competição da
temporada 2013 para a equipe APAN – São Lourenço –
Country Clube – Carrossel,
na busca de índices para os
campeonatos mineiros e
brasileiros de inverno e a
preparação final para disputa do JOJU/2013 que será realizado na piscina do
São Lourenço Country Clube nos próximos dias 04 e
05 de maio.
Abrindo as esperanças de
uma temporada vitoriosa,
além dos atletas com índices em 2012 que confirmaram suas classificações entre os melhores nadadores
de Minas Gerais e do Brasil
para 2013, mais dois atletas
se credenciaram para os campeonatos brasileiros de inverno e um terceiro para o
campeonato mineiro de inverno nestes primeiros torneios classificatórios, que

são: Mariana Guedes Lopes
Bacelar quatro índices brasileiros, Luiz Fernando F. Irineu dois índices brasileiros
e Gustavo Oliveira Carvalho
dois índices mineiros.
Além dos atletas federados que mostraram suas belas performances, também
contamos com muitos atletas “calouros”, que iniciam
suas participações em competições nesta temporada e
já conquistando várias medalhas, contribuindo para a

primeira colocação de nossa equipe no quadro de premiações nas duas edições de
2013.
A APAN agradece ao Clube URCA aos seus diretores
e funcionários pelo apoio dado na realização do I Torneio
Regional no mês de março e
agradecer também a parceria da Prefeitura Municipal
de São Lourenço do São Lourenço Country Clube e do Supermercado Carrossel a estes jovens atletas.
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Câmara Municipal de São Lourenço
Proposições da 10ª Reunião Ordinária de 2013

De todos os vereadores
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 aos familiares do Sr. Paulo Nilton de Castro Ribeiro, na pessoa do seu irmão - Vereador
Paulo Gilson de Castro Ribeiro, pelo seu falecimento ocorrido no
dia 17 de abril p.p..
Ver. Abel Goulart Ferreira
Moção de Pesar
Faleceu em dias da semana passada na capital do Estado de
São Paulo, a Sr.ª Luíza Goya - mãe da Dr.ª Cecília Matsuko Miahira Goya, ilustre Titular da 1ª Vara Cível da Comarca de São Lourenço. Isto posto, comunicando o infausto acontecimento à Casa, este Vereador requer que sejam apresentados à mencionada
autoridade os cumprimentos de estilo.
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 ao Escritório de Despachante Liderança, nas pessoas de seus proprietários: Tiago Liderança
e seu irmão Joel Liderança, pelos serviços prestados com total
transparência e eficiência, inclusive fazendo sua parte como cidadãos, atendendo àqueles mais necessitados, sem cobrança de
honorários.
Indicação 136/2013
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 estudar a possibilidade de corte de bambus à margem do Riacho
Esperança, localizados na Rua Otávio Dutra Sacramento, esquina
com a Rua Projetada, onde o bambuzal vem causando prejuízo
aos moradores, causando infiltrações em suas residências e problemas respiratórios aos mesmos.
Indicação 137/2013
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PR, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de
V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine à Secretaria Municipal de Saúde proceder estudos no sentido de implantar 30h (trinta horas) semanais para a área de enfermagem, com já acontece em alguns municípios de nosso país.
Ver. Fabrício Guedes dos Santos
Requerimento 41/2013
Fabrício Guedes dos Santos, Vereador do PSB, vem até V.Ex.ª,
embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações a
respeito da área adquirida pelo município, área esta localizada
na Rua José Simeão Dutra, em frente ao n.º 2060, mais conhecido como Biquinha, no Bairro Nossa Senhora de Lourdes: Qual o
destino para essa área? Há previsão para o início dessa obra? Há
algum projeto de estudo referente a essa área? Em caso afirmativo, favor enviar o projeto.
Indicação 131/2013
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 passar a máquina e em seguida cascalhar a Rua da Areia
Branca, pois devido às chuvas, a rua está cheia de buracos, dificultando o acesso de veículos, principalmente das vans escolares, o que tem prejudicado muito as crianças que dependem desse transporte.
Indicação 132/2013
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 entrar em contato com a direção da Cemig, no sentido de
colocar braços de iluminação pública nos postes ou promover a
troca por lâmpadas mais potentes, enfim, tomar providências para melhorar a iluminação em todo o Bairro João de Deus. Os moradores estão inseguros diante do perigo que enfrentam todos
os dias, pois todas as ruas do referido bairro estão muito escuras
e portanto, propícias para assaltos e para o consumo de drogas.

Ver. Francisco Lourenço de Carvalho
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 Professor João Bosco Almeida, pelo seu falecimento ocorrido no dia 19 de abril p.p..
Ver. Luiz Cláudio Siqueira (Vice-presidente)
Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com
base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que
seja enviada uma Moção de Parabéns à Confederação Brasileira
de Jiu-Jitsu Esportivo, na pessoa do seu Presidente - Sr. Moisés
Henrique Silveira Murad; à Empresa Kimonos Okinwa, na pessoa
do Sr. Abílio César de Castro e ao X-Combate TV News, na pessoa
do Sr. Paulo Costa de Jesus pelo Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu - Região Sudeste realizado em nossa cidade, nos dias 20 e
21 de abril do corrente ano na Quadra Pedro Melo, campeonato
este bem organizado e de alta qualidade.
Indicação 140/2013
Luiz Cláudio Siqueira, Vereador do DEM, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª
que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S.
Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura entrar em contato com a direção da Cemig, no sentido de trocar: - 15 (quinze) luminárias com lâmpadas em toda a extensão da Rua Ministro Edgard
Romero - Parque Olímpico, no trecho compreendido entre as Ruas:
Batista Luzardo e Frei Paulino; - 05 (cinco) luminárias com lâmpadas
em toda a extensão da Rua Frei Paulino - Parque Olímpico, no trecho compreendido entre as Ruas: Ministro Edgard Romero e Antônio Candal; - 11 (onze) luminárias com lâmpadas em toda a extensão da Rua Tiradentes - Parque Olímpico, no trecho compreendido
entre a Av. Getúlio Vargas e a Rua Isidoro Machado; e - 07 (sete) luminárias com lâmpadas em toda a extensão da Rua Cel. Olímpio César Araújo - Parque Olímpico, no trecho compreendido entre as Ruas: Tiradentes e Prof. Joaquim Ribeiro Franqueira.
Indicação 141/2013
Luiz Cláudio Siqueira, Vereador do DEM, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de
V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura promover as seguintes mudanças no “Forró da Praça”, no intuito de
melhorá-lo: - Troca dos DJs; - Adequação das músicas; - Troca do
som, pois a aparelhagem atual é de péssima qualidade; e - Colocação de mais 01 (um) segurança para a organização do evento.
Em anexo, um abaixo-assinado dos frequentadores do “Forró da
Praça” reivindicando o acima citado.
Ver. Paulo Gilson de Castro Ribeiro
Requerimento 39/2013
Paulo Gilson de Castro Ribeiro, Vereador do PSC, vem, até V.
Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal,
solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo.
Sr. Prefeito Municipal que determine à autarquia SAAE (Serviço
Autônomo de Água e Esgoto) que envie a esta Casa Legislativa as
seguintes informações sobre a Estação de Tratamento de Esgoto
(ETE): Por que está parada a obra para a construção da ETE? Como estão as licitações referente à mesma? Qual o prazo para o
término da obra e quando será a sua inauguração?
Indicação 134/2013
Paulo Gilson 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 entrar em contato com a direção da Cemig, no sentido de
providenciar a iluminação pública na escada do “Escondidinho”
(localizado na Rua XV de Novembro, atrás do Clube São Lourenço) com saída para o Bairro Solar dos Lagos.
Indicação 135/2013
Paulo Gilson 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 executar a retirada de entulho depositado sobre o passeio localizado no final da Rua Cel. José Justino, cruzamento com a Rua Santos Dumont, atrás do Esporte Clube São Lourenço, tendo em vista
que esse entulho tem causado grande transtorno aos pedestres.
Ver. Renato Bacha de Lorenzo (Secretário)
Indicação 133/2013
Renato Bacha de Lorenzo, Vereador do PSDB, vem, mui respei-

tosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar
de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura providenciar a colocação de um bebedouro na Policlínica. Esta é uma reivindicação de todos os usuários desta Unidade de
Saúde.
Indicação 138/2013
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 limpeza, urgente, em toda a extensão da Rua Natal Luiz Pereira, principalmente no seu início. A pedido dos moradores, em especial do Sr. Iran.
Ver. Ricardo de Mattos
Indicação 130/2013
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 ao Setor Pertinente da Prefeitura que proceda o término do calçamento, urgente, na Rua
Natal Luiz Pereira, pois restam apenas 40 m (quarenta metros)
para calçar, bem como entrar em contato com a direção da Cemig, para a colocação de um poste de luz no final da citada
rua, pois como o local é muito escuro, o mesmo tem sido utilizado por usuários de drogas, causando insegurança aos moradores e transeuntes.
Indicação 139/2013
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 ao Setor Pertinente da Prefeitura executar a limpeza no Riacho Esperança, no trecho compreendido
entre a Rua Ledo e a Rua Ministro Edgard Romero, pois há muito mato e lixo, principalmente atrás do Edifício Garrido, situado
na Av. Getúlio Vargas.
Ver. Waldinei Alves Ferreira (Presidente)
Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente,
com o apoio do Ver. Luiz Cláudio Siqueira e com base no Art.
108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja enviada uma Moção de Parabéns à Empresa Kadu Eventos, na pessoa de seu proprietário - Sr. Carlos Eduardo da Silva, pela homenagem que a Revista Top Of Business prestará ao mesmo,
concedendo-lhe o Troféu Marketing e Empreendimentos 2013,
troféu este que será entregue em São Paulo, capital, no dia 21
de julho do corrente ano. Nossas congratulações pela merecida homenagem!
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. Geraldo Mendes, pelo seu falecimento ocorrido no dia
18 de abril p.p..
Requerimento 42/2013
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, vem até V. Ex.ª,
embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal que determine à Secretaria Municipal de Educação que envie a esta Casa Legislativa a seguinte informação:
Cópia da Lei que não autoriza crianças de 04 (quatro) a 05 (cinco) anos que estudam na Creche Cida Costa a ficarem tempo integral na mesma.
Indicação 142/2013
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar
de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que proceda a reparação, urgente, no calçamento da Rua Caxambu, em frente ao n.º 570 - Bairro Santa Mônica. A pedido dos
moradores.
Indicação 143/2013
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar
de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que proceda a reparação, urgente, no calçamento da Rua Passa Quatro em frente à Mercearia do Celso - Bairro Santa Mônica.
A pedido dos moradores.
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Faculdade Victor Hugo Visitará a Helibras e a IMBEL em Itajubá
No dia 17 de maio (6ª f), os
alunos do Curso de Administração, acompanhados pela
Coordenadora do Curso Prof.
Cláudia Andrade Negreiros e
pelo Prof. Luiz Gustavo de Mello,
Prof. da Disciplina de Organização, Sistema e Métodos, visitarão a Helibras, única fábrica brasileira de helicópteros,
responsável pela montagem,
venda e pós-venda no Brasil
de aeronaves do Grupo Eurocopter, maior fornecedor mundial do setor. A fábrica da Helibras localizada em Itajubá
produz diversos modelos que
atendem aos segmentos ci-

vil, governamental e militar
e desde sua fundação em 1980,
a Helibras já entregou mais
de 500 helicópteros.
Na parte da tarde os alunos terão o privilégio de conhecer a IMBEL (Indústria de
Material Bélico do Brasil Empresa vinculada ao Ministério do Exército - Comando
do Exército),que tem por missão produzir e comercializar
produtos de defesa e segurança, principalmente para
as Forças Armadas, Forças
Policiais e clientes privados.
Os principais produtos fabricados e comercializados pe-

la IMBEL são: fuzis, pistolas,
carabinas, munições de médio e grande calibre, explosivos, acessórios, dentre outros.
Segundo o Prof. Luiz Gustavo “estas visitas proporcionam ao acadêmico a possibilidade de visualização in loco, dos conceitos aprendidos
em sala de aula. Os alunos
terão a oportunidade de conhecer a aplicação da teoria
em empresas reconhecidas,
mundialmente, como sendo
de excelência empresarial. A
participação dos discentes
demonstra o interesse dos
alunos da Faculdade Victor

EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO CONTINUADO 2013 / 2º semestre

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Prefeitura Municipal de São Lourenço

SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE ADITAMENTOS (Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores
alterações).
1º Aditamento ao Contrato nº. SAAE/SLO-033/2012. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: GR Indústria, Comércio e Transportes de Produtos Químicos Ltda. Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 005/2012. Objeto: acréscimo de quantidade em 25%, sendo mais 2.250 (dois
mil, duzentos e cinqüenta) Kg de cloro gás no valor de R$ 7,11 (sete Reais e onze centavos) por
Kg, totalizando R$ 15.997,50 (quinze mil, novecentos e noventa e sete Reais e cinqüenta centavos) e mais 9.500 (nove mil e quinhentos) litros de ácido fluossilícico no valor de R$ 0,60 (sessenta centavos) por litro, totalizando R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos Reais). Data da assinatura: 18/04/2013. Deusdete dos Santos, Diretor Presidente.
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RICARDO MENDES
Análise

rmchristiani@yahoo.com.br

Deveres constitucionais

Hugo em buscar constantemente o aprimoramento educacional e profissional”.

Voluntários da Beatificação de Nhá Chica
realizam blitz em parceria com a PM

O Diretor da Faculdade Victor Hugo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com O § 3º do
art. 32 da PN nº 40/2007, torna público que se acha instituído o Processo Seletivo com a finalidade de ocupação das vagas para o 2º Semestre letivo de 2013 que será realizado em uma única etapa, sendo ao mesmo tempo qualificatório e classificatório, dando acesso ao curso de Pedagogia com 90 vagas, com duração
de 7 semestres, e ao curso de Administração com 50 vagas, com duração de 8 semestres, ambos no período
noturno, cuja primeira avaliação acontecerá no dia 03 de maio às 20h. Caso as vagas não sejam preenchidas
será aberto o Processo Seletivo Continuado, cujas inscrições podem ser feitas a partir de 8 de maio, através
do site www.victorhugo.edu.br ou na secretaria da Faculdade, cujas avaliações poderão ser agendadas, a
partir desta mesma data, com exames de segunda a sexta feira nos horários de 9 horas, 14 horas e 20 horas,
ou ainda nos sábados e domingos, sempre às 9 horas, em datas previamente divulgadas em nosso site, na
Faculdade Victor Hugo, à Avenida D.Pedro II, 135 – São Lourenço. Para inscrever-se o candidato deverá preencher formulário disponível no site, pagar a importância de R$ 20,00 e apresentar um documento original
(Cédula de Identidade, Carteira de Trabalho ou Carteira Nacional de Habilitação). Não haverá devolução da
taxa de inscrição exceto quando não formar turma. O aluno inscrito em um curso terá o outro curso automaticamente inscrito como segunda opção. Não haverá revisão de provas. O candidato deverá apresentar o
comprovante de inscrição e o documento de identidade utilizado no ato da inscrição. A classificação, em rigorosa ordem decrescente, será determinada pelo total de pontos alcançados pelos candidatos, respeitado
o limite de vagas. As matrículas dos candidatos classificados serão sempre imediatamente após o resultado, tendo até 24 horas após o mesmo para efetuá-la, sendo que esgotado este prazo, a Faculdade poderá
convocar novo candidato. As matrículas não efetuadas dentro do prazo prevista não garantem a vaga do candidato em data posterior, estando este sujeito a novo processo seletivo.A secretaria da Faculdade efetuará
matrículas das 8h e 30 min. às 21h., onde o aluno apresentará obrigatoriamente os seguintes documentos:
original e uma cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio e do Histórico Escolar do Ensino Médio,
para o candidato que concluir o ensino médio regular ou supletivo, original e uma cópia do Diploma registrado, para os candidatos que concluírem curso profissional; original e uma cópia do Atestado de Equivalência de Estudos emitido pela Secretaria de Educação para os candidatos que tenham concluído Estudo de Equivalência de Ensino Médio no exterior; cópia da quitação do Serviço Militar; Cédula de Identidade; Título de
Eleitor com comprovante de votação da última eleição; Certidão de Nascimento; 2 fotos 3x4; requerimento
da matrícula assinado; recibo de pagamento da 1ª parcela da semestralidade. Caso o candidato seja menor
de 18 anos, será imprescindível a presença do responsável legal para efetuar a matrícula. A utilização de documentos falsos como meio comprobatório de Conclusão do Ensino Médio anulará, a qualquer tempo, todos os atos escolares publicados no nome do interessado. As matrículas que se façam por determinações judiciais, ficarão na dependência do que venha a decisão final pelo Poder Judiciário. A inscrição ao Processo
Seletivo implicará na aceitação plena das normas estabelecidas no presente Edital, na legislação específica
e do Regimento da Faculdade Victor Hugo. O cancelamento da matrícula pela não apresentação dos documentos exigidos para a mesma no período fixado para a entrega destes não dará direito a reembolso dos valores pagos e abrirá vaga para o candidato classificado seguinte, conforme o resultado do Processo Seletivo.
A Mantenedora reserva-se o direito de não iniciar turmas com menos de 25 alunos matriculados pagantes,
sendo que nesta hipótese, serão reembolsados pelo valor pago na inscrição. Para conhecimento dos interessados do presente Edital, na integra, encontra-se no site www.victorhugo.edu.br . São Lourenço, MG, 25 de
abril de 2013. Adolfo Cherman Direzenchi - Diretor da Faculdade Victor Hugo
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Buscando informar os
motoristas baependianos sobre as questões
do trânsito para o dia da
Beatificação de Nhá Chica, os voluntários, em
parceria com a PM – Polícia Militar realizaram
na tarde de domingo, 21
de abril, blitz informativa sobre como será a
questão do trânsito e suas restrições na data do
evento. A ação é mais
uma importante maneira de difundir entre a
comunidade e seus visitantes, informações relevantes à Beatificação,
de maneira a garantir
seu bom desenvolvimento e execução.

No país dos patriotas de campo de futebol, onde meras diversões públicas são ensinadas
como sendo cultura, é natural
que o horror brasileiro ao conhecimento seja a fonte de todas as desgraças.
Essa monstruosidade tem aumentado o número de indivíduos loucos e beócios satisfeitos,
incapazes de combater a podridão que assola a pátria, consagrando um povo espantosamente covarde e alheio à política.
A população civilizada, ainda
existente, não quer o Brasil arruinado, há um limite para tudo. Uma repugnância profunda
é o sintoma de todo real brasileiro, quando, ao acordar, percebe diariamente estar sendo
feito de idiota por pessoas que
demonstram uma falta de moral, ética e caráter.
Sem discernimento e desatentos aos métodos de ação, as
pessoas caíram, sem condições
de reerguerem-se, no jogo psicológico e retórico da mentira.
Sobra, portanto, como comportamento conseqüente e desesperador, a busca por atenuações
reconfortantes, piorando a própria sobrevivência, devido aos
dias de hoje não se viver, mas
sim, apenas sobreviver e escravizando-se cada vez mais aos interesses de grupos.
Afirmar-se como alguém sem
força para defender-se, um fraco, um inútil, que não produz,
que não pode trabalhar, que não
cresce, querendo passar-se por
excluído, apenas para receber
as benesses do estado, de fato,
passou a ser o critério supremo
e não há percepção alguma da
condenação de si mesmo.
Fazer questão de ser encaixotado no perfil de injustiça-

do, incompreendido e verdadeira vítima, parece-me ser
uma doença psicológica lançando-se cada vez mais em cima dos brasileiros, que ficarão cada vez mais fracos e cada vez mais curtos de inteligência. Pois eu não quero em
um futuro muito próximo realizar as seguintes indagações
e se é que já não possam ser
feitas: existem ainda pessoas
com algum Q.I. na cabeça? O
brasileiro é um povo fútil?
Não se pode liberar o homem
da ordem moral. Um exemplo,
é a nova lei que obriga os pais
a matricularem os filhos nas escolas aos 4 anos, infelizmente
é tarde demais. Sou da opinião
de que os filhos no útero imediatamente sejam matriculados e sendo possível, antes mesmo da 12ª semana de gestação, justamente na fase em que,
para o Conselho Federal de Medicina, eles são a favor do aborto. Contudo, ninguém provou
a ausência de vida de um feto
e diante disso, na dúvida, mas
em havendo vida, um possível
homicídio será permitido. Nesta dúvida, proponho e ofereço
ao exame de consciência, que
sejam desde então matriculados nas escolas e deste modo
protegidos.
Cumprindo os meus deveres
constitucionais, exercendo meus
direitos de cidadão e patriota,
reto e conforme a lei interrogo:
onde estão o Exército, a Marinha e a Aeronáutica? Anseio que
as nossas Forças Armadas criem
bravura em face do perigo para
cumprir a autêntica e legal atribuição constitucional, no mínimo, nos livrando de caras ensopadas de cinismo. Ninguém merece esse tipo de tratamento.
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Casamento

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Pele jovem e madura.
Porque beleza passa pela mesa

Aniversário

Nosso colunista esportista, Beto Bacha, comemorou no
último dia 20, juntamente com sua esposa Daniela e filhos,
seu aniversário de casamento. São 28 anos de feliz vida
conjugal. Rogamos a Deus, muitas bençãos para o casal e
seus familiares.

Está marcado para o próximo dia 04 de maio, na Paróquia
Santo Antônio, Lourdes, Belo Horizonte, o enlace matrimonial de Marco Otávio Martins de Sá e Priscila Aguiar. Os noivos são filhos de Marco Aurélio Malafaia Sá e Maria Luiza
Martins de Sá,e Rui de Souza Silva e Cleonice Jascolka Aguiar.
Marco Otávio, é Procurador do Estado, e sobrinho deste colunista. Desejamos aos noivos, milhões de felicidades. Que
Deus abençoe e ilumine o novo caminho em suas vidas.

Falecimento

Evangelização

No último dia 18, frades franciscanos da Provincia Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, estiveram no
Presidio de São Lourenço, para uma grande tarde de evangelização. Foram momentos de muita oração e música, levadas aos jovens privados de liberdade.

Vozes da Cela

O Grupo Vozes da Cela do Presidio de São Lourenço, pela primeira vez, participou do desfile em comemoração ao
aniversário de Emancipação Politico e Administrativa de
São Lourenço. Detentos, mostrando que tudo é possível
com a ressocialização.

Nhá Chica
Se aproxima o grande dia da festa de
Beatificação da Venerável Serva de Deus,
Francisca de Paula de Jesus, Nhá Chica.
O Sul de Minas em festa por este grande
acontecimento. Dia 04 de maio, às 15:00
horas, em Baependi, teremos a honra,
de elevá-la aos altares de nossa Igreja Católica. Foram anos, aguardando este grande momento. Rogamos e louvamos a Deus
pela Beatificação de Nhá Chica, e que ela
interceda por todos nós. A foto, nos mostra a imagem oficial de Nhá Chica, aprovada pelo Vaticano.

DÉBORA CENTI

Com pesar, comunicamos o falecimento do jovem professor, João Bosco de Almeida, ocorrido dia 19 de abril, na
cidade de Belo Horizonte. João Bosco, foi professor durante anos, na Escola Prof. Antônio Magalhães Alves, sendo
também seu vice-diretor. Atualmente, ocupava um cargo,
na Secretaria de Estado da Educação, em Belo Horizonte.
Enviamos a sus familiares, nossos sentidos pesames.

Falecimento
Enviamos aos familiares
de Pedro Flore, nossos sentidos pesames, pelo seu falecimento ocorrido dia 31
de março passado. Receba
nosso abraço, seus irmãos,
sua esposa e filhos. Que Deus
dê o consolo a cada coração desta família.

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

www.saolourencojornal.com.br

Primeiramente vamos caracterizar uma pele jovem e uma
pele madura. Quais são as diferenças entre elas? Uma delas é a deformação citada no quadro abaixo: a pele jovem
quando é deformada, volta rapidamente para seu estado
de origem, enquanto a pele madura encontra uma certa
dificuldade. Experimente pinçar a pele do seu rosto: se ela
voltar ao normal rapidamente, sua pele tem elasticidade,
tem deformação, tem tônus, já uma pele madura demorará para voltar ao normal, indicando uma perda dessa elasticidade e deformação.

À medida que começamos a envelhecer começa a ocorrer a perda de colágeno e das fibras elásticas, ou seja, a capacidade elástica. Entre as nossas células existe o Ácido
Hialurônico e com o passar do tempo ele também se perde. Para suprir essa perda é preciso pensar tanto na hidratação interna como na externa. Mas como assim hidratação interna e hidratação externa?
A hidratação interna é feita com substâncias e nutrientes que estimulem a produção de colágeno e, concomitantemente, com o uso de substâncias que minimizem essa
perda. É aí que entra a nossa alimentação que a partir desse ponto deve ser mais balanceada caso o desejo seja de
retardar o envelhecimento. Como nosso organismo é composto basicamente por água, a ingestão desta deve ser alta para também auxiliar no funcionamento do intestino (o
consumo de alimentos com alto teor de fibra são muito importantes!). Lembre-se: um intestino regulado libera as toxinas do organismo, absorve adequadamente os nutrientes e mantém a pele saudável!
Alimentos ricos em anti-oxidantes são também essenciais, (pois eles combatem os radicais livres responsáveis
em parte pelas rugas), ou seja, alimentos que contenham
vitamina C como no caso da laranja, limão, goiaba. Outro
alimento rico em um anti-oxidante denominado Selênio é
a castanha-do-pará e a ingestão diária de apenas 1 juntamente com uma alimentação balanceada é suficiente.
Outros alimentos que hidratam a pele são os lipídicos,
ricos em ácidos graxos essenciais como no caso da nozes,
linhaça, atum, sardinha, salmão, isto é, aqueles que também são ricos em ômega 3 (os peixes por exemplo).
Os principais vilões da pele são os doces, as frituras, os
refrigerantes, os temperos prontos, gorduras hidrogenadas. O excesso de açúcar auxilia na oxidação das células,
ele estimula a produção de insulina em alta quantidade e
atrapalha o hormônio do crescimento que também está
relacionado com o rejuvenescimento.
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Recital de música Sacra lota a Igreja da
Ermida do Senhor Bom Jesus do Monte
“Servi ao Senhor com alegria; e apresentai- vos a Ele
com canto” Salmo 100 v.02.
Este foi o tema do belíssimo e concorridíssimo recital de Música Sacra, que
encantou e emocionou todo o público que compareceu na tarde deste sábado (20/04), na Igreja da Ermida do Senhor Bom Jesus
do Monte.
Coordenado por Edna de
Souza Neves, o recital aconteceu em comemoração ao
25° aniversário do Coral Lírico de São Lourenço. Foram
várias apresentações, e a ca-

da uma delas, o público que
lotou a Igreja, aplaudia de
forma empolgante.
O belíssimo e encantador
espetáculo apresentado contou com a participação especial do Soprano Tauana Romanelli, do Coral Maurício
França Mendes e Octeto Maestrina Lucília Magalhães Alves com o acompanhamento da Pianista Glória Menna
Barreto.
Foi um show sensacional,
de alto nível. O São Lourenço Jornal parabeniza todos
os envolvidos na realização
do evento.

Música

Funcionários recuperaram imagem sacra

Além do trabalho corriqueiro, é frequente no Hospital
os setores realizarem aquele “algo mais” que faz o sucesso de toda empresa.
Na semana que passou, tivemos mais um exemplo disto: funcionários do setor de
MANUTENÇÃO realizaram
um belo trabalho de recuperação da imagem de Cristo
Crucificado que, há vários
anos, encontra-se situada na
rampa de subida de acesso
à Pediatria, UTIs Adulto e Neonatal, Centro Cirúrgico e Maternidade.
Realizada diretamente pe-

los funcionários WELLINGTON FABIANO DA SILVA, WELINTON BATISTA DE OLIVEIRA e GERALDO EUGÊNIO JERICÓ (supervisionados pelo
coordenador GENI ALVES DE
FREITAS), a ação devolveu,
à peça sacra, um belo aspecto de conservação - que, certamente, é saudado pelos diversos usuários do Hospital
que, diuturnamente, postam-se em frente à imagem pedindo bênçãos, proteção e
sucesso no tratamento de algum ente querido internado
na instituição.PARABÉNS AO
GENI E A TODA SUA EQUIPE!

Restauração

Vitrine da Dança promove festa para os alunos

Alunos e professores da
Vitrine da Dança se divertiram na I Jazz Party da es-

cola de dança, organizada
pelo professor Brenner Fernandes, com direito a co-

mida e bebidas, muita dança e descontração. A sala
de aula se transformou em

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

- Pretendem se casar:

000240 - MARIO MAROTTA MARCONDES JUNIOR, solteiro, maior, RECEPCIONISTA, natural de
SÃO LOURENÇO-MG, residência AL. EUPIDIO ARRUDA, 25, São Lourenço-MG, filho de MARIO MAROTTA MARCONDES e ANA MARIA RAYMUNDO; e LUANA FRANCINE DA SILVA, solteira, maior, ESTUDANTE UNIVERSITARIA, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA JOSE SEMEÃO DUTRA,
426, São Lourenço-MG, filha de e LENI DA SILVA;
000253 - JOSE LOURENÇO DE CARVALHO, solteiro, maior, METALURGICO, natural de POUSO ALTO-MG, residência RUA MANOEL GALVÃO FILHO, 346, CRUZEIRO-SP, filho de LOURENÇO DOMINGOS DE CARVALHO e NAIR APARECIDA DE CARVALHO; e JULIANE APARECIDA OLIVEIRA, solteira,
maior, DIARISTA, natural de CARMO DE MINAS-MG, residência RUA LUDGERO FERNANDES DE OLIVEIRA, 154, São Lourenço-SP, filha de JOAQUIM MANOEL e ANA MARIA DE OLIVEIRA MANOEL;
000254 - JÚLIO CÉSAR MASSARI, solteiro, maior, torneiro mecânico, natural de Jacareí-SP, residência Rua Saturnino da Veiga, 421, São Lourenço-MG, filho de PAULO SERGIO MASSARI e ANDRÉIA MARIA FERREIRA MASSARI; e JULIANA DOS SANTOS MACIEL, solteira, maior, operadora de
caixa, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Saturnino da Veiga, 421, São Lourenço-MG,
filha de ANTONIO MACIEL e ELVIRA CRISTINA DOS SANTOS;
000255 - ANGELO GUSTAVO SILVERIO FRAMIL, solteiro, maior, VENDEDOR, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA MARIO NETO, 91, São Lourenço-MG, filho de ANGELO TADEU FRAMIL ZAMPIERI e ANA LUCIA SILVERIO FRAMIL; e DELCINEIA APARECIDA DE AQUINO, solteira, maior,
ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, natural de ANDRELÂNDIA-MG, residência AV. DOM PEDRO II,
APTO. 202, 261, São Lourenço-MG, filha de DEUSDEDIT GUIMARÃES DE AQUINO e CELEIDE MARCIANA DE CARVALHO AQUINO;

uma sala de festa. O objetivo foi fazer com que o dia
a dia de aprendizagem dos
alunos entre 16 e 70 anos
desse espaço a um evento
de motivação e incentivo
para os alunos. “A dança
está em todos nós e não
há idade para praticá-la,
basta ter vontade”, disse
Deise Dutra, diretora da Vitrine da Dança. Foram três
horas de danças e fantasias características dos anos
60. “Mostramos que podemos nos divertir sem ultrapassarmos os limites do
bem estar de cada um e
nos soltar. Essa é uma forma de fazer com que os alunos se sintam mais a vontade durante as aulas, pois
dança é alegria e as pessoas têm que sentir bem
para praticá-la”, finalizou
Deise Dutra.
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BETO BACHA

Giro Esportivo

PONTO PARA O VOLEI

A Liga Sul Mineira de Vôlei completa 20 anos agora em junho. E vem cheia de novidades para o ano de 2013, o Campeonato Sul Mineiro Unimed de Vôlei, terá a participação ilustre das equipes do Olympico Clube e também do Minas Tênis
Clube de Belo Horizonte, além das equipes da região. E a participação ilustre do hoje treinador do Minas, o ex atleta Anderson, da seleção brasileira de voleibol, campeão Olímpico
em 2004 em Atenas (Grécia), medalha de prata em 2008 em
Pequim (China), seis vezes campeão da Liga Mundial, uma Copa do Mundo e um Campeonato Mundial. O “fera” das quadras Anderson, se encantou com o Campeonato Mirim Feminino, participando de uma das etapas, como auxiliar técnico
no Minas Tênis na cidade de Santo Antônio do Amparo. Após
a experiência, o técnico Anderson conseguiu convencer seus
Diretores a participar das competições aqui no sul de Minas,
o que nos engrandece e analtece o Voleibol da nossa região.
Declarou que: ”Um dos motivos pelo qual me fez vir para esse campeonato, foi a organização com que é desenvolvida. A
forma de disputa faz com que os atletas ﬁquem mais tempo
em atividade, o que é importantíssimo nessa idade e que
principalmente os jogos começam ainda no primeiro semestre, o que proporciona objetivos nos treinamentos para as
atletas.” Anderson falou ainda que veio atrás de novas informações, que sabe que a região é rica em atletas habilidosos,
pois compensam a baixa estatura com muito voleibol , e ﬁcou
muito impressionado de como as atletas aqui gostam da prática do vôlei. Anderson ainda declarou que a participação nos
campeonatos da liga tem contribuído a ele no desenvolvimento como técnico novato, absorvendo novas informações e jogando lado a lado com técnicos mais experientes. Frisou ainda que o contato com as suas atletas, durante o festival, focado apenas em competição, auxilia muito no entrosamento da
equipe e o crescimento não só do grupo, como individualmente das suas comandadas. Liga Sul Mineira de Vôlei ou Liga de
São Lourenço ou Liga Esportiva ou quem sabe Nossa Liga, não
importa o nome, atualmente contando com a participação de
24 cidades na disputa, 64 equipes de diversas categorias e o
mais importante é que serão completados em junho de 2013,
20 anos de dedicação ao voleibol da nossa região, que proporcionou a vários atletas se destacar e crescerem dentro ou
fora desse esporte tão apaixonante que é o voleibol, tendo a
sua frente à ﬁgura pra lá de carimbada do Sr. Luiz Antonio Rabelo da Silva, o popular Careca, de São Lourenço, incansável
ícone de todo esse trabalho.
MALUCO NA FINAL

O amigo Leandro Maluco (Santiago), esta brilhando nos gramados do Rio de Janeiro, na equipe do Bonsucesso disputando
a série B do Cariocão. Na última 4ª feira, o Bonsuça conseguiu
o acesso à final da Taça Santos Dumont após empatar em 0 a 0
com a Portuguesa, em Moça Bonita, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O empate favorecia a equipe do Leandro que se classificou em primeiro no seu grupo. Na decisão, o Bonsucesso vai
enfrentar a Cabofriense neste sábado, às 15h, em Moça Bonita, novamente com a vantagem do empate, por ter tido melhor
campanha na primeira fase da Taça Santos Dumont. Boa sorte
a equipe do Bonsucesso e logicamente ao Leandro Maluco.

12

www.saolourencojornal.com.br
DOMINGO, 28 DE ABRIL DE 2013

