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Esgoto a céu aberto
em São Lourenço

Mau cheiro e má impressão é o que moradores e turistas têm ao passar pelas ruas próximas ao Ribeirão São Lourenço.
Localizado em frente ao principal ponto turístico da cidade, o ribeirão vem recebendo esgoto de vários bairros... (pág 09)

Flagrante

Meio Ambiente

Água: Fundamental para o funcionamento da vida
São Lourenço, assim como outras cidades da região, é conhecida
internacionalmente pelas belezas
naturais principalmente pelas famosas fontes de água mineral. Justamente por estarmos rodeados de
rios, lagos e represas, grande parte da população local pensa que pode utilizar a vontade. (pág 07)

Polícia Ambiental
apreende dez
armas e munições

A Polícia Militar do Meio Ambiente de São Lourenço, cumprindo mandado de busca e apreensão,
no último dia 24/06, compareceu
ao bairro Vargem em Baependi com
o intuito de localizar armas e materiais de caça. (pág 06)

Festival de Inverno:
confira a programação
de Julho
(pág 06)

Copa do Mundo:
Moradores de São Lourenço
torcem para o Brasil(pág(pág06)05)

Nhá Chica em
Caxambu
Aconteceu no último domingo
(22) no Parque das Águas em Caxambu a cerimôniade Entronização
da Imagem da Beata Nhá Chica. No
local, foi construída uma... (pág 04)

aqui é
bom d+
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SIMONE GANNAM

EDITORIAL Drogas

O assunto ficou banal, mas ainda precisa ser discutido

Quais motivos levam uma
pessoa a se viciar em drogas? Esta é uma pergunta de
inúmeras respostas. Os motivos podem ser sociais, comportamentais, de ordem emocional, familiar, enfim, trata-se de uma questão que ainda é um tabu na sociedade.
Se olharmos para o número
crescente de usuários, veremos que este se tornou um
problema de saúde mundial,
e não apenas de polícia.
Por resolução da ONU (Organização das Nações Unidas), desde 1987 foi instituído o dia 26 de Junho como
o Dia Internacional da Luta
contra o Uso e o Tráfico de
Drogas. A partir disso, anualmente, a ONU fornece um
relatório sobre os índices de
consumo, produção e tráfico, para que sejam definidas medidas de combate.
Contudo, diante de tantos
dados e porcentagens, será
que existe uma solução? Ou
o consumo de drogas atualmente virou uma doença
crônica social?
De acordo com o Relatório Mundial mais recente divulgado pela ONU em 2013,
as drogas ilícitas ainda representam uma ameaça para estabilidade e segurança de regiões inteiras, pondo em risco seu desenvolvimento econômico e social.

Para especialistas de diversos setores, o primeiro caminho é a prevenção educacional. Sim, mas no Brasil e
em outros países existem casos de venda de droga dentro da própria escola, embaixo do nariz dos “educadores”. Jovens com 12 ou 13
anos já estão saindo de casa para festas e “rolêzinhos”

JOSÉ LUIZ MENDES
Deixa eu Falar

A partir desta semana o
São Lourenço Jornal vai contar com a sua participação.
Isto mesmo, você, nosso leitor, esteja à vontade para responder nossas perguntas sobre os mais variados temas.
Nossa equipe de reportagem
está sempre presente nas ruas em busca de opiniões.
Esta semana a pergunta é:
O que você achou das rampas elevadas construídas nas
ruas de São Lourenço?

Foto: José Luiz Mendes

Paula Lourenço
Conselheira Tutelar
“Muito bom, acho que estas faixas fazem com que os
carros dirijam com menos velocidade, e os pedestres podem atravessar a rua com mais
cuidado e mais segurança”.

Comerciante
“Isso é muito interessante, uma iniciativa muito boa.
Só que o povo não e educado. Os carros tem que pararem para os pedestres atravessarem. Acho também, que
na Av.Dom Pedro deveriam
ser mais alto para forçar os
carros a diminuírem a velocidade, já que o fluxo é muito grande.”

Sônia Apolônio
Professora
“Eu acho que ainda não esta resolvendo muita coisa, tem
que haver uma consciência
de mão dupla. Tanto dos pedestres quanto dos motoristas. Eu vejo mães com carrinho de bebê que ainda tem
dificuldade para atravessar,
pois os carros não param, assim como idosos também.”
Lucélio Noronha

Damerson F. de Almeida
Taxista
“É algo importante pra cidade.Já era pra ter sido feito antes.Porém, os pedestres têm
que atravessar na faixa, poiseu vejo que muitas pessoas
estãopassandodoisoutrêsmetros fora da rampa e correndo
risco de atropelamento”.

à vontade.
Poucos são os pais que vão
atrás dos seus filhos arruaceiros e os carregam de volta para casa, como aquele
senhor fez há poucos dias
com seu filho adolescente
que estava com o rosto coberto e protestando de forma errada e violenta em São
Paulo. Ele apareceu em to-

dos os noticiários como o
pai exemplar.
A questão é social-política-econômica e a solução está longe de ser alcançada,
mas sempre deve haver esperança de que se o problema das drogas não for solucionado, que seja pelo menos reduzido com a ajuda de
cada um de nós.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Falando ao
Coração
sigannam@yahoo.com.br

Não custa nada...

Vendo meu filho mais novo
às voltas com seu sonho de ver
o Brasil campeão nesta copa,
eu, que inicialmente estava totalmente desmotivada diante
de tantos absurdos que ocorrem em nosso país, resolvi embarcar nos sentimentos dele_
tão puros e tão nobres_ e entrei firme na torcida. A partir
daí, foram camisetas, apitos,
cornetas e bandeiras. Aliás, foi
mais que isso: eu comecei a refletir sobre a necessidade que
temos_crianças e adultos_ de
alimentar um sonho, necessidade que está sendo banida na
sociedade atual.
As pobres crianças de hoje
são consideradas felizes, pois
têm o dito acesso fácil e rápido a todo e qualquer tipo de
informação e diante de seus infinitos aparelhos _celulares,
computadores, tablets, notbooks, vídeo games e tantos
outros de última geração_não
se deixam enganar facilmente.
Mas eu me pergunto desde
quanto isso é vantagem, no que
se refere a não terem mais uma
ilusão, um ídolo em quem acreditar, uma esperança a ser concretizada? Não seria saudável
a elas que, paralelamente ao
acelerado e crescente desenvolvimento de suas aptidões
tecnológicas e seu espírito crítico fosse preservada ou incentivada uma dose de inocência,
pureza e beleza que são próprias de sua idade?

Coelhinho da Pascoa e Papai
Noel são personagens que muitos deles nem sequer ouviram
falar e, se ouviram, não se interessaram porque logo alguém
tratou de lhes informar ou eles
mesmo concluíram que não
existem... afinal, com tantos
ovos e chocolates jorrando de
todos os lados e com tantos
brinquedos à disposição durante todas as épocas do ano, quem
se interessará em esperar a Páscoa e procurar os ovos escondidos ou colocar um sapatinho
na janela e esperar amanhecer
o dia 25 de dezembro pra ver
se o bom velhinho deixou alguma coisa pra quem se comportou bem?
Quero mais para meus filhos e para as crianças em geral: quero que aprendam a sonhar, a torcer, a esperar, com
todas as alegrias e frustrações
que estes sentimentos implicam...que eles compreendam
o quão importante e positivo
é acreditar, se envolver, tentar, cair , levantar...que não
debochem dos sonhos, que
não zombem de seus sentimentos como se fosse algo
vergonhoso. E que nós, adultos, que um dia pudemos sonhar porque vivíamos num
ambiente mais simples e não
tínhamos todas as nossas aspirações atendidas num piscar de olhos, ensinemos aos
pequenos de hoje como SONHAR NÃO CUSTA NADA...

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Imaculado
Coração de Maria

Nada é impossível
para Deus

A festa do Imaculado Coração de Maria, comemorada no sábado depois da
solenidade do Sagrado Coração de Jesus, neste ano,
no dia 28 de junho, nos convida a contemplarmos o mistério do amor e misericórdia escondidos no Coração
de Maria.
A devoção ao Coração de
Maria surgiu, não por acaso, na Idade Média e chegou a um ponto culminante com a consagração de toda a Igreja ao Coração de
Maria, realizada por Pio XII,
em 8 de dezembro de 1942.
Em nossos dias, é conhecida a devoção dos cinco
primeiros sábados em desagravo ao Imaculado Coração de Maria. Foi a Santíssima Virgem que se dignou ensinar-nos a prática
desta devoção.
O seu fim é desagravar o
Imaculado Coração de Maria, das ofensas e ultrajes
de que é objeto por parte

Nós não podemos dizer:
“Nossa esperança acabou,
está tudo perdido, minha
família não tem mais jeito, este mundo não tem
mais jeito”. Não é verdade! Nada é impossível para Deus! Deus não nos tem
como uma lata de lixo, Ele
não nos vê como sucatas.
O Senhor nos ama como
filhos e filhas, mesmo quando estamos na miséria e
no pecado. Mesmo quando estamos perdidos, Deus
não tira o olhar de nós,
porque somos filhos e o
Senhor se condói de nossa situação.
Às vezes, colocamos em
nossa cabeça que o Senhor
não nos ama, mas não podemos desanimar, não podemos dizer que está tudo perdido, porque isso
não é verdade. Não somos
sucatas, não somos lixo.
Hoje, o Pai quer nos tirar
dessa situação. Mesmo
que tenhamos feito mui-

dos homens ingratos.
Esta devoção, tão valiosa,
consiste, pois no seguinte:
Confissão, comunhão, reza do terço, meditação, tudo em espírito de desagravo ao Imaculado Coração
de Maria.
Em Fátima, onde Maria
apareceu em 1917, pediu
a Consagração ao Seu Coração Imaculado. Consagrar-se a Maria significa
abandonar-se a Ela, entregar-lhe a direção da vida e
atividade, dos pensamentos e obras, do presente e
do futuro. Consagrar-se a
Maria, significa deixar-se
conduzir, significa ter confiança em Maria, como a
criança que se deixa dirigir pela mãe. Consagremo-nos ao Imaculado Coração
de Maria, deixemo-nos conduzir e formar pela Mãe,
dizendo-lhe: “Mãe, tenho
confiança em você, deixo-me conduzir por você, diga-me o que devo fazer”.

AMAURI PINTO COSTA – CPF 412.255.62600, por determinação do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM,
torna público que obteve Revalidação
da Licença de Operação, através do processo nº 04891/2005/008/2010, para
atividade de Avicultura de Postura, situada na Estrada do Coura, , Bairro Cachoeira do Coura, Município de Pouso
Alto, MG, CEP 37468-000.

ta coisa errada, não podemos desanimar.
Jesus, por obra do Espírito Santo, fez-se homem
para nos salvar, mas o príncipe deste mundo insuflou
no coração dos chefes do
povo para que estes levassem Cristo à morte. Jesus
morreu não porque esses
homens quiseram, mas para nos salvar. A morte d’Ele
na cruz nos deu a vida.
Se anunciarmos às pessoas que é necessário abrir
o coração para Deus, eles
também chegarão à salvação, pois nós estamos
na época do Espírito, na
época da salvação, estamos no tempo da misericórdia. O Senhor está fazendo de tudo para derramar o Seu Espírito em
nós, a fim de nos salvar.
Quantas pessoas mudaram de vida por causa da
oração de alguém, porque foram batizadas no
Espírito Santo.

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

Pe. BRUNO CÉSAR DIAS GRACIANO

Paróquia
em Ação
padrebrunocesar@yahoo.com.br

Juiz de Direito

Nesta semana, a entrevista do São Lourenço Jornal é
como Dr. Fernando Antônio
Junqueira, Juiz Titular da 2ª
Vara Cível da Comarca de São
Lourenço. Ele veio da Comarca de Caxambu e
tomou posse nesta Comarca no dia
17 de fevereiro
do corrente ano.
Nascido na cidade do Rio de Janeiro, ele é Bacharel em Direito pela Faculdade Vianna Júnior
de Juiz de Fora e
em Filosofia, pela Universidade
Federal de Juiz de
Fora (UFJF). Pós-graduado pela
Universidade Estácio de Sá,
no Rio de Janeiro, e Mestre
em Direito Empresarial pelo Faculdade Milton Campos,
em Belo Horizonte.

Nós, juiz e servidores da
2ª Vara Cível de São Lourenço, temos envidado esforços
para colocar o serviço em dia
o mais breve possível. Muita coisa já foi feita, mas ainda há uma enorme carga de trabalho por fazer.
A tarefa difícil, levando em consideração o pequeno número de funcionários e o grande volume de processos parados.
Infelizmente, a 2ª
Vara Cível da Comarca ficou desprovida de juiz titular por quase
dois anos, o que
muito atrasou a
prestação jurisdicional.

“Estamos
somando
esforços
para que
o serviço
atrasado
seja o mais
prontamente
colocado em
dia. (...)”

O senhor assumiu o
cargo em Fevereiro deste
ano. O que está achando da
cidade?
Na verdade, sou praticamente da terra. Apesar de ter
nascido no Rio de Janeiro, passei minha infância, até o início da idade adulta, em São
Lourenço. Saí daqui para estudar e fiquei mais de 30 anos
fora. Agora estou de volta.
Quaiseramsuasexpectativas?Ehoje,quasecincomeses depois, o que mudou?

Quando assumiu a
Segunda Vara de Justiça, havia um desfalque no número de vagas no Fórum da cidade. O quadro ficou completo com quatro juízes e
quatro promotores, e esperança dos advogados da cidade e região é de que o
trabalho fosse agilizado. Isso está acontecendo? Precisa de um tempo para colocar as coisas em ordem?Conte-nos sobre isso.
Depois de quase dois anos
sem juiz titular, a 2ª Vara encontrava-se com o serviço
bastante atrasado, com três
mil trezentos e cinquenta processos conclusos para sen-

tença e despachos. É claro resposta. Dessa forma, ficam
que esta carga enorme de pro- várias questões no ar, como
cessos não pode
o número de fun“O número cionários necesser colocada em
sários, por exemdia de uma hora
atual de
plo.
para outra. Isso
Infelizmente,
demanda tempo feitos tramie dedicação. No tando na 2ª os serviços púentanto, estamos
blicos no Brasil,
trabalhando diu- Vara Cível de em geral, são mal
turnamente para São Lourenço prestados à poque a 2ª Vara paspulação. O Poé de 6.686, der Judiciário não
se a tornar mais
rápida na trami- muito acima foge à regra. Totação dos procesdavia, vemos atuda média
sos, no mais curalmente uma muto espaço de temdança de paranacional.”
po possível. Para
digma no que diz
ilustrar, deixo registrado que respeito à prestação da Jussomente no último mês, nes- tiça, vez que os tribunais
ta 2ª Vara, foram proferidos brasileiros, com o auxílio
novecentos e seis despachos, do Conselho Nacional de
sentenças e decisões interlo- Justiça, têm implementado
cutórias e realizadas quaren- políticas para incrementar
ta e oito audiências.
uma prestação jurisdicional mais efetiva, menos buO assunto recorren- rocrática e, notadamente,
te é que o número de pro- mais célere.
cessos da comarca é desproporcional ao número de haE a partir desses dabitantes. Isso é verdade? Fa- dos, qual seria a solução mais
le-nos sobre isso. Compa- adequada?
rando com cidades maiores,
A solução adequada, a meu
que o número de processos ver, é a informatização dos
é grande, como São Louren- fóruns, com implantação do
ço se encaixa nesse perfil? processo judicial eletrônico,
De acordo com uma pes- o que desafogaria o trabaquisaencomendada pelo Con- lho das secretarias e dos juselho Nacional de Justiça, a ízes, que hoje se encontram
carga média de trabalho dos assoberbados de demandas
magistrados brasileiros é mil para cumprir.
seiscentos e setenta e nove
processos por juiz, sendo que
Alguma informação
na execução fiscal a taxa so- ou conclusão o senhor gosbe para dois mil setecentos taria de expor para finalizare trinta. Pois bem, o núme- mos nossa entrevista?
ro atual de feitos tramitanPor fim, agradeço a opordo na 2ª Vara Cível de São tunidade de poder trazer à
Lourenço é de seis mil seis- população de São Lourenço
centos e oitenta e seis, mui- informações sobre o andato acima, portanto, da mé- mento dos feitos na 2ª Vara
dia nacional.
Cível da Comarca, sublinhando, mais uma vez, que estaComo explicar para a mos somando esforços papopulação como isso acon- ra que o serviço atrasado setece, pois muitos aguardam ja o mais prontamente coloa solução dos processos por cado em dia, não obstante
tempo indeterminado e não a carga massacrante de prosabem quando terão uma cessos em tramitação.

Polícia Rodoviária registra redução de 45,16%
nos acidentes de trânsito durante o feriado
Em comparação com o ano
passado, que aconteceram
dois acidentes com três vítimas fatais, este ano a Polícia Rodoviária não registrou
nenhum acidente com morte. No balanço divulgado da
Operação Corpus Christi de
2014, houve um aumento
8,16% no número de veícu-

los fiscalizados. Destes, foi
registrada uma elevação de
191,67% em carteiras de habilitação recolhidas, 162,50%
de Certificados de Registro
e Licenciamento do Veículo
recolhidos, e o mais importante, os acidentes de trânsito tiveram uma redução de
45,16% neste período.

A “Operação Minas em Segurança – Corpus Christi 2014”
foi realizada pelas frações do
policiamento especializado
em Trânsito Rodoviário e
Meio Ambiente da 17ª Companhia Independente de
Meio Ambiente e Trânsito.
De acordo com dados fornecidos pelos órgãos, foram

Câmara Municipal de São Lourenço

Extrato de Ratificação - O Presidente da Câmara, no uso de suas atribuições, ratifica o processo de Dispensa de Licitação n. 105/2014 - Dispensa n. 2 - para: Aquisição de seguro para o veículo oficial CIVIC LXS 1.8 16V 2013/14.
Extrato de Ratificação - O Presidente da Câmara, no uso de suas atribuições, ratifica o processo de Dispensa de Licitação n. 112/2014 - Dispensa n. 3 - para: Contrato de Locação de
Imóvel para instalação de Almoxarifado, Contabilidade, Garagem e Arquivo da Câamara Municipal. O imóvel é itentificado na Prefeitura Municipal pelo IC: 08.35.301.001 e no Cartório de Registro de Imóveis pela Matrícula nº 2.459.

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

EXPEDIENTE

SAAE de São Lourenço/MG – Pregão Presencial nº. 007/2014 para locação de escavadeira hidráulica e retroescavadeira. Será realizado no dia 11/07/2014 às 14h:15min. Edital na íntegra disponível pelo tel. (35) 3332-3600 ramal 03, ou e-mail: licitacao@saaesaolourenco.com.br e no site www.saaesaolourenco.com.br .

realizadas ações e operações
em todas as rodovias estaduais e federais delegadas
do extremo Sul de Minas.
Durante os cinco dias foram registrados 17 acidentes
de trânsito, sendo que 08 acidentes sem vítima, 09 acidentes com vítima e nenhum acidente com vítima fatal.
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Pedro e Paulo

No dia 29 de junho, celebramos a Festa de São
Pedro e São Paulo, que são
dois sustentáculos, duas
colunas para a Igreja: tão
diferentes entre si, mas dois
instrumentos nas mãos de
Deus, para fazer chegar a
todos os corações a mensagem de Jesus Cristo.
Pedro, homem simples,
pescador, representa a
Instituição... Foi o primeiro líder dos seguidores de
Jesus, após o retorno do
Senhor para o céu, o primeiro papa. Sobre a fé de
Pedro Jesus instituiu a sua
Igreja, dando-lhe a missão de apascentar o seu
rebanho...
Paulo, conhecedor das
leis e tradições judaicas
não fez parte do grupo de
Jesus... Encontrou-se com
o ressuscitado quando era
perseguidor dos cristãos
e tornou-se o grande propagador do evangelho, com
viagens e a criação de comunidades... Graças ao dinamismo de Paulo a Igreja nascente pode atingir
longas distâncias e muitos

aderiram à fé em Jesus.
Estas duas colunas nos
mostram que Jesus quer
se utilizar de cada um de
acordo com as capacidades pessoais e quer que
sua Igreja seja conduzida
pelas pessoas: a Igreja não
está nas mãos de uma só
pessoa, o padre, nem de
um grupo específico, mas
conta com as mãos solícitas de todos...
A Igreja é apostólica e
esta apostolicidade se mostra a partir de duas realidades: em primeiro lugar,
ela se formou sobre a fé
dos apóstolos, que contaram a todos a experiência que fizeram do ressuscitado, mas, também,
por ser colegial, conduzida e orientada por pastores em plena comunhão,
que desde o início dão
continuidade à missão de
Jesus Cristo.
Que a fé de Pedro e a
missionariedade de Paulo nos ajudem a sermos
cristãos com maior radicalidade e amor pela nossa Igreja...

CLASSIFICADOS
ALUGA-SE UMA SALA COMERCIAL NA AV. D. PEDRO II,
663 – SALA 04 – CENTRO. TRATAR: (35) 8816-2486
VENDE-SE TVS COLORIDAS MARCA PHILLIPS DE DE 14
POLEGADAS; ÚNICO DONO. TRATAR: (35) 8816-2486
ALUGA-SE CASA PARA FINS COMERCIAIS. ÓTIMA LOCALIZAÇÃO. CENTRO DA CIDADE. TRATAR PELOS TEL: (35)
9953-5533 (OI) ou (24) 98139-1592 (TIM)
ALUGA-SE CASA PARA FINS COMERCIAIS. ÓTIMA LOCALIZAÇÃO. CENTRO DA CIDADE. TRATAR PELOS TEL: 35- 99535533 (OI) 24-98139-1592 (TIM) 35-8415-0773 - (Claro)

LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL

Fernando Gonçalves Costa, Leiloeiro Público Oficial e Rural, inscrito na JCDF sob o nº 10/99,
comunica a todos quanto o presente virem ou dele conhecimento tiverem que devidamente autorizado
pela CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, inscrita no CNPJ/MF. Sob nº
05.349.595/0001-09, com sede em Brasília-DF, no Setor Comercial Norte, Quadra 01, Bloco nº 77,
Edifício Number One, 8º andar, Salas 801 e 802, Cep: 70.710-500, promoverá a venda em Leilão
Público com base no artigo 27 da Lei 9.514/97 e da Lei 21.981/1932, nas seguintes condições:
2º Leilão: Em 30/06/2014, ás 15 hs; Local: Escritório do leiloeiro, no SOF/Norte Qd. 01, Conj. “A”, Lotes 04/08, Brasília-DF.

Casa com 129,90 m2, edificada na fração ideal de 0,36 avos,
localizada na Rua Ida Mascarenhas Lage nº 495 / casa 04, Bairro
Nossa Senhora de Fátima, São Lourenço/MG. Matrícula nº 20.770
do Cartório de Registro de Imóveis, Comarca de São Lourenço/MG.
Valor mínimo no 2º Leilão: R$ 55.290,91 (cinquenta e cinco mil duzentos e noventa reais e noventa
e um centavos); Fica o devedor desde logo intimado através deste edital, caso não seja localizado.
Cond. de pag.: à vista mais a comissão do leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação. Inf. (61) 3465-2203.

Fernando Gonçalves Costa - Leiloeiro Público Oficial Rural

Edital completo, fotos e leilão online:

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo, Jornalista Responsável: Laura
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Nhá Chica em Caxambu COMAD promove
Agora moradores e turistas dispõem
blitz educacional
de um santuário da Beata
Foto: Prefeitura de Caxambu

A nova Imagem da Beata agora também no Parque das Águas em Caxambu

Aconteceu no último domingo (22) no Parque das
Águas em Caxambu a cerimôniade Entronização da Imagem da Beata Nhá Chica. No
local, foi construída uma Capelinha em sua homenagem,
localizada próxima a Fonte
Venâncio.Os fiéis da cidade

e região estiveram presentes
para homenagear a Beata.
Foi realizada uma missa
campal, presidida pelo pároco Noel Vitor, no Rinque de
Patinação do Parque das Águas,
e logo após,uma procissão
com a Imagem de Nhá Chica.
Para os fiéis, esta entroni-

zação representa o pedido da
população à Beata, de interseção constante para que não
falte nas famílias o vinho da
fé, do amor, da esperança, da
união, do perdão, da caridade com os mais necessitados
e da fidelidade com os ensinamentos de Jesus.

Oportunidade

Cursos de Gestão e Comércio são oferecidos
gratuitamente no Senac São Lourenço
Para quem deseja se profissionalizar em alguma área
para arrumar um emprego,oSenac
São Lourenço está com inscrições abertas para 192 vagas em cursos na área de Gestão e Comércio por meio do
Programa Senac de Gratuidade (PSG).As vagas são destinadas às pessoas com renda familiar per capita inferior a dois salários mínimos

federais (soma da renda de
todos que residem na casa
do candidato dividida pela
quantidade de moradores).
Para se cadastrar, os interessados devem, primeiramente, preencher o Cadastro de Interesse no Site do
Senac e, logo após, comparecer à Unidade, na Rua Presidente Arthur Bernardes, nº
95, Bairro Nossa Senhora de

Fátima - Federal, de segunda
a sexta-feira, das 8h às 21h,
de porte do original e cópia
dos seguintes documentos:
CPF, RG, Comprovante de Residência, Comprovante de Escolaridade (histórico ou declaração original atualizada).
Mais informações e outros
cursos pelo site www.mg.senac.br ou pelo telefone 0800
724 4440.

Para lembrar do Dia Internacional de Combate às Drogas, o Conselho Municipal
Anti Drogas (COMAD) promoveu no último dia 26/06 uma
blitz educativa em São Lourenço. Trata-se de uma ação
de conscientização na cidadeque contou com apoio da
Defesa Civil, Polícia Militar e
Escoteiros.
A mobilização foi feita em
dois pontos movimentados
da cidade e contou com a participação direta da população. Foram distribuídos panfletos para pedestres e motoristas, além de passarem
mensagens de prevenção contra as Drogas.
De acordo com o Secretário Executivo do COMAD,
Wanderley Jose da Silva, esta é uma das ações que o
Conselho promove, e é uma
forma importante de alertar a população contra este
mal que atinge todos os níveis da sociedade.

Foto: Laura Mathiasi

A mobilização contou com a participação dos motoristas
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PROF. ANDRÉ

Esportes

I Copa de Basquete São
Lourenço Country Clube
Dando seqüência ao calendário esportivo, o São Lourenço Country Clube promoveu dia 14 de junho, em parceria com o Projeto Viva Esporte a I Copa de Basquete.
Participaram do evento
equipes de Lorena – SP, da
Secretaria de Esportes de São
Lourenço e a anfitriã Projeto Viva Esporte.
O torneio aconteceu na
quadra poliesportiva do Country Clube em jogos de um
contra todos. Os participantes mostraram equilíbrio do
nível técnico entre eles, pois
cada um venceu uma partida e perdeu a seguinte, levando o resultado final para
o saldo de pontos obtidos.

Desta forma o Projeto Viva Esporte sagrou-se campeão. A equipe da Secreta-

Vai Brasil!
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São Lourenço comemora gols contra Camarões
“Vamos fritar os Camarões” era o que mais se escutava nas ruas de São Lourenço no último dia 23 quando o Brasil goleou a seleção dos Africanos em Brasília. Este foi o último jo-

go da fase de Grupos do
Mundial.
Agora, a seleção está classificada para as oitavas de
final e vai jogar contra o
Chile no dia 28/06. A expectativade ver o time che-

gar ao hexa é cada vez maior,
em São Lourenço não é diferente. Os torcedores se
reúnem em bares, padarias, casas de amigos e até
mesmo em locais improvisados pelas ruas.
Fotos: Karla Barbedo

ria de Esportes de São Lourenço ficou com o 2º lugar e
Lorena – SP, em 3º lugar.
Restaurantes e bares da cidade também acompanham os jogos

JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA – COMARCA DE SÃO LOURENÇO – SECRETARIA DA 1ª VARA –
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS. Saibam todos quantos o presente Edital de Citação virem que, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de São Lourenço, corre uma Ação de
usucapião – nº 637.14.000335-0, requerido por JOSÉ CARLOS NOGUEIRA FERNANDES e sua
esposa CLÁUDIA MARIA LEITE FERNANDES, brasileiros, casados, ele, empresário, ela, de
prendas do lar, portadores dos CPF’s nºs 214.912.756/34 e 516.895.296/87, residente e domiciliados na Av. D. Pedro II, nº 169/401, nesta cidade, e pelo presente CITA as pessoas interessadas, eventuais réus incertos, desconhecidos e possíveis proprietários, para, querendo, contestarem, o pedido nos 15 dias seguinte4s ao prazo de fruição do presente, sob pena de revelia e de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial (arts. 285 e
319 do CPC). O imóvel está localizado na Rua Alexandre Pinto, em Soledade de Minas, constituindo-se de uma casa de morada coberta de telhas, assoalhada, forrada, com duas janelas de frente e respectivo terreno, com área aproximada de 340,00m²s. E para que chegue
ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente que será publicado através do
Diário do Judiciário Eletrônico (DJE), com acesso através do Portal do TJMG (www.tjmg.jus.
br) e afixado no saguão do Fórum. São Lourenço, 27 de maio de 2014. Eu (a) Luciana M.D.
Pereira, Oficiala de Apoio Judicial, o digitei. Eu (a) Rosemary Aparecida Bittencourt, Escrivã
Judicial, o subscrevo. Eu, Ronaldo Ribas da Cruz, Juiz da 1ª Vara Cível, o assino.

Amigos se divertem enquanto torcem para o Brasil

CAMPANHA DO AGASALHO 2014
Cerca de 300 peças foram arrecadadas para doação

Em época de Copa do Mundo quem marcou o maior golaço foi a comunidade
acadêmica da Faculdade de São Lourenço que se uniu em prol da arrecadação de
agasalhos na “Campanha do Agasalho”.
A campanha teve início em Maio passado, e contou com a parceria e contribuição
dos alunos, professores e funcionários da Faculdade de São Lourenço. O saldo foi
um resultado positivo, sendo arrecadada cerca de trezentas peças de agasalhos que
certamente muito ajudarão a aquecer àqueles que se beneficiarão da doação.
Recebidos pela Vice Diretora Vanessa e a enfermeira Kelly, os coordenadores Diogo
e Nei,entregaram material arrecadado aos internos do Asilo São Vicente de Paulo.
É com satisfação que a Faculdade de São Lourenço em cumprimento à sua missão social, fez a entrega do material recolhido pela “Campanha do Agasalho” de
2014 começando por uma instituição que, a exemplo das demais, promove um
trabalho de dedicação e amor às pessoas que encontram no asilo um recanto de
afeto longe dos familiares.
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Férias
Confira a programação para o mês de Julho
O Festival de Inverno de
São Lourenço já está com
a programação pronta. A

Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura divulgou esta semana o cartaz para a

população e turistas. São
eventos para todos os gostos, desde Colônia de Fé-

rias para as crianças, até
encontro de colecionadores. Confira.
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DR. RODRIGO C. SANTOS
Médico Veterinário

Como escolher seu gato?

UM FILHOTE OU UM GATO ADULTO?
Os carinhos e brincadeiras prazerosascom um filhote não devem deixar-nos esquecer de que ele necessita de uma atenção muito maior que um gato adulto. Por outro lado, ele é mais maleável e seadapta
mais rápido a um novo ambiente.
O gato adulto é mais calmo, mas ele precisará de
vários meses para se adaptar a seu novo lar. É difícil
ele modificar seu comportamento. Será necessário,
então, assegurar que haja boa compatibilidade de temperamento entre o gato e seu novo proprietário.

Polícia Ambiental de São Lourenço
apreende dez armas e munições
A Polícia Militar do Meio
Ambiente de São Lourenço,
cumprindo mandado de busca e apreensão, no último
dia 24/06, compareceu ao
bairro Vargem em Baependi com o intuito de localizar
armas e materiais de caça.
De acordo com a Assessoria de Comunicação Organizacional da 17ª Cia PM
Ind. MAT a equipe encontrou em duas residências,
08 espingardas, 01 revólver
calibre 32 municiado com
06 cartuchos, 01 revólver
calibre 22 , 01 cano de espingarda isolado com capacidade para 02 cartuchos,
55 cartuchos para espingarda, 54 cartuchos para espingarda vazios, 15 frascos
contendo pólvora, 12 frascos contendo esferas de
chumbo, 147 espoletas para recarga de cartuchos, 19
objetos utilizados para re-

Foto: Assessocia de Comunicação

MACHO OU FÊMEA?
A gata é mais dócil e carinhosa que o gato. O macho será o guardião e irá lutar para defender seu território, o qual ele marcará com jatos de urina malcheirosos. A castração do macho por volta da idade de 4
a 6 meses limitará consideravelmente estes aborrecimentos e o temperamento do gato castrado será
mais próximo ao da fêmea.
COMPRA OU ADOÇÃO?
Você está atraído por um gato de raça: entre em
contato com clubes de criadores de felinos ou veterinários. Eles podem conhecer criadores que tenham
ninhadas disponíveis. Você também pode obter informações em revistas especializadas, ou através de visitas a exposições de gatos. Se você está simplesmente atraído por gatos, sem nenhumapreferência por raça, informe-se junto a veterinários ou criadores para
obter informações sobre adoção.

Algumas das armas apreendidas pela Polícia

carga de cartuchos, e 57 munições de diversos calibres.
Diante do ocorrido, foi

dada voz de prisão em flagrante delito aos autores
que foram encaminhados

juntamente com o material
apreendido à delegacia de
Baependi.

Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa

www.sljornal.com.br
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Água: Fundamental para
o funcionamento da vida COPA DO MUNDO

BETO BACHA

Giro Esportivo

Foto: Laura Mathiasi

Já pensou em
economizar?
São Lourenço, assim como
outras cidades da região, é conhecida internacionalmente
pelas belezas naturais principalmente pelas famosas fontes de água mineral. Justamente por estarmos rodeados de
rios, lagos e represas, grande
parte da população local pensa que pode utilizar a vontade. Mas não é bem assim, a
água que usamos para o dia-a-dia, é um recurso finito, isto é, um dia também pode acabar se não for utilizada da forma correta, sem desperdício.
Pensando dessa forma que são
feitas inúmeras campanhas de
conscientização para o consumo ideal deste bem.
O Presidente do Serviço autônomo de Àgua e Esgoto (SAAE) de São Lourenço, Adauto
Lúcio Cardoso, explica que nossa cidade está bem monitorada, pois possuímos um sistema de captação flutuante no
Rio Verde e com isso temos
um melhor aproveitamento da
água em qualquer nível. “A cidade possui um reservatório
muito bem distribuído em todos os bairros, contudo a falta de chuva este ano foi evidente. Precisamos pensar no
futuro sempre. Não vamos abusar por estarmos numa região
privilegiada”, ressalta.
Pensando assim, ele também nos revelou que faz parte dos planos do SAAE investir na conscientização não só
dos adultos, mas também das
crianças realizando projetos
nas escolas. “Acho fundamental levar estes ensinamentos
para as crianças, investir em
palestras, visitas as Estações
de Tratamento, por exemplo.”,
completou.

Vivendo e
aprendendo
ADona de Casa Doralice Leal de Brito, conta quetem acompanhado as notícias sobre a
falta de água em alguns locais e diz estar receosa com
o futuro. Ela revela que antes não tinha tanta preocupação e sempre desperdiçava água no quintal e na hora
de lavar a louça.
Agora a história é diferente, ela já tomou algumas atitudes dentro de casa que favorecem o consumo ideal. “Antes eu lavava o quintal com
mangueira e demorava um
bom tempo sem me preocupar. Agora uso balde para regar e reutilizo a água da lavadora de roupa. Tento convencer outras pessoas a fazerem
isso,pois depende somente da
nossa vontade”, afirma.
Assim como Doralice, todos
podem ajudar a cuidar da água
e transformar hábitos simples
que fazem parte do cotidiano.

Hábitos simples podem ajudar a combater o desperdício

Neste sábado, dia 28, começa a fase das oitavas de
final da Copa do Mundo aqui no Brasil. Seleções campeãs mundiais como a Espanha, Inglaterra e Itália deram adeus logo na primeira fase da competição. Como surpresas podem citar a Costa Rica com duas vitórias e um empate, classificando em primeiro lugar
no grupo da morte, a participação de duas seleções
africanas na fase das oitavas e a Grécia que buscou a
classificação nos acréscimos da partida contra a Costa do Marfim. O jogador Messi, da Argentina, mostrando que é craque com 4 gols, merece respeito. Sobre a seleção brasileira, acho ser a mais fraca das últimas décadas, somente na dependência do jogador
Neymar, que realmente desequilibra, mas é muito pouco. Jogadores como o Paulinho, Daniel Alves, Ramires e até o atacante Fred, ainda não mostraram o futebol que mereceu a convocação do técnico Felipão.
O Brasil jogou mal no empate sem gols contra o México, momentos de apagão contra a fraca eliminada
seleção de Camarões e agora será a vez da disputa
sul-americana contra o Chile, que está jogando um
futebol de muita raça, mas é figurinha freguesa dos
brasileiros. Passando pelos chilenos iremos enfrentar
outro sul-americano, provavelmente o Uruguai sem
mordida do atacante Soares, que foi suspenso pela
FIFA. No programa Alternativa Esportes, na 107.9, você confere tudo sobre a Copa do Mundo, inclusive tivemos o prazer de receber no último dia 23, o garoto esperto Daniel, de apenas sete anos, filho dos amigos Luciano e Simone Gannan, também no bate papo o Maurílio Chocolate e Fabinho Marrentinho, falando sobre a história das Copas e os destaques da
Copa aqui no Brasil, aliás, Daniel lembrou muito bem
da educação e consciência da torcida japonesa, que
recolhia o lixo nos estádios após os jogos em que sua
seleção jogou. Valeu Daniel !!!!!!
Confira os confrontos das oitavas de final:
28/06 – sábado – 13 hs - Belo Horizonte – Brasil x Chile
28/06 – sábado – 17 hs – Rio de Janeiro – Colômbia x Uruguai
29/06 – domingo – 13 hs – Fortaleza – Holanda x México
29/06 – domingo – 17hs – Recife – Costa Rica x Grécia
30/06 – segunda – 13 hs – Brasília – França x Nigéria
30/06– segunda –17 hs – Porto Alegre- Alemanha x Argélia
01/07 – terça – 13 hs – São Paulo – Argentina x Suíça
01/07 – terça – 17 hs – Salvador - Bélgica x USA

www.sljornal.com.br
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Câmara Municipal de São Lourenço
Proposições da 20ª Reunião Ordinária

Ver. Abel Goulart Ferreira
Indicação 200/2014
Conforme fácil constatação, todos ficaram satisfeitos com a
instalação dos protetores das nossas árvores, pois além de tudo, vieram enfeitar as nossas ruas e passeios. Contudo,
diante da deficiência das cestas, os aludidos apetrechos estão
se transformando em depósito de lixo, com o que perdem, pelo menos em parte, a beleza e o significado da melhoria. Isto
posto, indico ao Sr. Prefeito a necessidade de advertir os responsáveis pela limpeza que tais providências sejam efetivadas
junto dos aludidos protetores.
Ver. Agilsander Rodrigues da Silva (Secretário)
Requerimento 99/2014
Agilsander Rodrigues da Silva, Vereador do PSL, vem até
V.Ex.ª, embasado no § 2º, do artigo 30, da Lei Orgânica Municipal solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO
ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações: Foi arrecadado algum recurso no ano de
2014, proveniente da Lei Rouanet e da Lei Estadual de Incentivo à Cultura8 para a realização de eventos culturais ou artísticos ? Se foi, qual o montante ? Quais as empresas contribuiram ? Se foi arrecadado, informar para qual evento foi usado.
Se foi arrecadado e ainda não foi usado, informar para qual
evento será utilizado?
Indicação 206/2014
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 o seguinte: Temos observado
um crescente aumento do turismo em nosso município, o que
para nós e de extrema importância para a sustentabilidade
econômica do nosso município. Devido a este fato, solicito ao
Poder Executivo Municipal, que lidere uma frente de trabalho, em conjunto com a sociedade civil organizada, para um
planejamento arquitetônico da região central do município,
com a padronização das calçadas, melhoramento da iluminação no padrão de algumas cidades turísticas como por exemplo: Campos de Jordão e Gramado, o que no nosso entendimento atenderia a expectativa, não só da população sãolourenciana como também dos turistas que nos visitam.
Ver. Evaldo José Ambrósio
Requerimento 97/2014
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PROS, vem até V. Ex.ª,
embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo.
Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da
Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações: Quem foi o vencedor da Licitação da Festa de Agosto de 2014? Já houve algum pagamento? Em caso afirmativo,
informar o valor pago. Quais são os shows da Festa de Agosto de 2014?
Requerimento 98/2014
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PROS, vem até V.Ex.ª,
embasado no § 2º, do artigo 30, da Lei Orgânica Municipal solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo.
Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da
Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações com relação ao ônibus que transporta os pacientes
para Varginha e Região: Quem é o responsável pela manutenção dos veículos que prestam serviços à Secretaria Municipal
de Saúde de São Lourenço? Quem é o responsável administrativamente pelos motoristas e enfermeiros ? Nos veículos,
após as viagens, os tacógrafos são verificados quanto a velocidade imprimida nas viagens, pois já por três ou quatro vezes, não só este Vereador, já receberam denúncia de que um
dos motorista conduz o veículo fora das normas de segurança. Vamos dar o nome deste motorista de Y. Por que, o mesmo veículo que leva os pacientes que fazem Radioterapia e
Quimioterapia em Varginha, é o mesmo que leva, muita das
vezes, um paciente à Alfenas, o que traz um transtorno aos
pacientes que já sofrem com o tratamento e que encerram
por volta das 15:00 h e tem que esperar horas o retorno do
Õnibus que está em outro município desgatando ainda mais
os pacientes. Existe a possibilidade de enviar um veículo separado dos que vão a Varginha fazer tratamento de CA ?
Indicação 202/2014
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PROS, 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 entrar em contato com a Direção da CEMIG no
sentido de proceder a troca da iluminação em frente ao Bar
do Rique, na Via Silvestre Ferraz, para uma melhor iluminação e segurança no referido local, em virtude de existir próximo ao local uma passagem sem iluminação que liga a referida Via a uma Rodovia e o número de usuários de drogas e outras pessoas com idoneidade duvidosa circula no local trazendo insegurança aos moradores e comerciantes, e ao mesmo
tempo solicita que melhore a iluminação na esquina da Rua
José Simeão Dutra com a Alameda Dr. Arthur Francisco Póvoa
e a colocação de um braço com energia sentido Alameda Dr.
Arthur Francisco Póvoa para uma melhor segurança dos moradores que reivindica a muito tempo esta melhoria.
Indicação 203/2014
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PROS, vem mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S.Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da
Prefeitura fazer a colocação de um redutor de velocidade na
Av. Dr. Getúlio Vargas maio ou menos até o n.º 1361, pois o local, em virtude do calçamento estar em bom estado de conservação e sendo de bloquetes, os motoristas estão desenvolvendo uma alta velocidade, principalmente motos e é evidente a
colocação de redutor neste local pois o mesmo está localizado
entre duas escolas, a Escola Dr. Eurípedes Prazeres e Pré Escola Nossa Senhora da Saúde. Esta solicitação foi feita a este Vereador por pais, moradores e comerciantes do local.
Ver. Fabrício Guedes dos Santos
Indicação 201/2014
Fabricio Guedes dos Santos, Vereador do PSB, vem mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno,
solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S.Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que realize a capina e limpeza da Rua Antonio Candal, onde a mesma se encontra com muito mato, prejudicando os moradores.
Ver. Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro
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 todas as entidades filantrópicas que participaram da Exposul e à RR Locações pela doação das tendas e pelo apoio, evento este realizado nesse último feriado de Corpus Christi no Calçadão II
e prestigiado por muitos turistas, bem como pela população
sãolourenciana.
Requerimento 95/2014
Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro, Vereador do PSC,
vem até V. Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao
Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações: 1) Qual o projeto realizado a
fim de trazer 01 (uma) seleção de futebol para fazer aqui a
pré-temporada da Copa do Mundo de 2014? 2) O que foi feito pela Administração Pública para a população assistir os jogos da seleção brasileira? 3) Há algum plano de confraternização para as comemorações das vitórias do Brasil, caso a nossa seleção vença o Campeonato Mundial? JUSTIFICATIVA: Conforme programa de governo do Sr. Prefeito Municipal (em anexo), o projeto citado no item 1 seria importante para São Lourenço, gerando visibilidade internacional, já que temos um
dos maiores Parques do Estado.
Requerimento 96/2014
Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro, Vereador do PSC,
vem até V. Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao
Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações: Há algum projeto para reforma
e revitalização para o posto de saúde do Bairro João de Deus
(Barreiro)? Em caso afirmativo, tem previsão de data para o
início da citada obra?
JUSTIFICATIVA: Tal requerimento se faz necessário, tendo
em vista que os demais postos de saúde receberão reformas
e ampliações.

EDITAL DE CORREIÇÃO

O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício pleno de suas atribuições legais, conforme o disposto nos arts. 202, II, 205, § 1º, da Lei Complementar nº 34,
de 12 de setembro de 1994, FAZ SABER que realizará no dia 31 do mês de julho do corrente ano, período da manhã CORREIÇÃO ORDINÁRIA na 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de São Lourenço, oportunidade em que serão recebidas informações, sugestões
e/ou reclamações sobre a execução dos serviços, bem como, quanto a pessoa do representante do Ministério Público na Comarca. E, para conhecimento de todos os interessados, expede o presente edital, que será afixado nas dependências da Promotoria de
Justiça e do Fórum da Comarca, em local visível e acessível ao público. Dado e passado
na Cidade e Comarca de Belo Horizonte, em 3 de junho de 2014. Publique-se
Luiz Antônio Sasdelli Prudente – Corregedor-Geral

Ver. Luiz Antônio de Almeida
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 familares da Sr. Dalvina do Nascimento Esperidião, pelo seu falecimento ocorrido no dia 19 de junho p.p.
Indicação 204/2014
Luiz Antonio de Almeida, Vereador do PR, vem mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S.Ex.ª que determine ao Setor Pertinente
da Prefeitura fazer a colocação de redutores de velocidade na
Rua Joaquim Cardoso - Vila Nova, principalmente atrás da capela São Francisco de Assis, a pedido dos moradores.
Ver. Ricardo de Mattos
Moção de Parabéns
Os Vereadores, Ricardo de Mattos e Agilsander Rodrigues
da Silva, que este subscrevem, 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. João
Flori, pelo seu falecimento ocorrido no dia 23 de junho p.p.
Requerimento 100/2014
Ricardo de Mattos, Vereador do PMN, vem até V. Ex.ª,
embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal,
solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações: Quantos e quais são os exames e consultas de pacientes portadores de doenças graves como:
câncer, cardiopatas, DST, etc, bem como os exames e consultas de gestantes e crianças que estão aguardando serem
liberados pelo Departamento de Controle e Avaliação da
Secretaria Municipal de Saúde? Estes exames dependem
de autorização do Consórcio Intermunicipal de Saúde? Em
caso afirmativo, informar o motivo, a cada dia que passa,
do acúmulo de pedidos parados com a responsável pelo
Departamento de Controle e Avaliação. A Prefeitura de São
Lourenço está em dia com os repasses financeiros para com
o Consórcio Intermunicipal de Saúde, referentes aos serviços prestados para com nossos munícipes que dependem
100% do Consórcio para a realização de vários tipos de exames e consultas especializadas? Quantos pedidos de exames e consultas a Secretaria Municipal de Saúde tem hoje
para serem realizados sob ordem judicial, aguardando sua
liberação pelo seu Departamento Jurídico? JUSTIFICATIVA:
É grande o número de pacientes que estão procurando informações junto a este Vereador do porquê dessa morosidade, onde todos os exames estão demorando muito para
serem realizados e as respostas dadas aos pacientes são
sempre a mesma, qual seja, de que aguardem que serão
avisados, mesmo os casos mais graves.
Indicação 199/2014
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 elaborar uma Portaria e que a mesma seja afixada em
todas as Unidades de Saúde do nosso município, para que profissionais médicos respeitem e cumpram a alínea “a” do Art.
35 da Lei Federal n.º 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que
trata sobre a escrita de modo legível nas receitas médicas e
pedidos de exames (em anexo).
Decreto Legislativo 220/2014 – De autoria do Ver. Ricardo
de Mattos
Concede o título de Cidadão Honorário de São Lourenço ao
Sr. João da Cruz Nóbrega Correia.
Ver. Waldinei Alves Ferreira
Indicação 205/2014
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 realize com urgência a poda das árvores, a capina e limpeza e a pintura da Praça do Bairro Santa Mônica.

Cartório de Reg. Civil e Notas da Comarca de São Lourenço

Tabelião: Cecil Domingos J.Póvoa - Pretendem se casar:
000591 - TIAGO BRAGA CAMPOS, solteiro, maior, empresário, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Professora Maria Bueno de Miranda, 80, São Lourenço-MG, filho
de EDILBERTO FRANCISCO DE CAMPOS e HILDETE MARIA BRAGA CAMPOS; e DAYANA DE
AMORIM, solteira, maior, estudante, natural de Niteroi-RJ, residência Rua Professora Maria Bueno de Miranda, 80, São Lourenço-MG, filha de JORGE FAUSTINO DE AMORIM e
MARIA MADALENA ROSA DE AMORIM;
000592 - WASHINGTON LUÍS DE AQUINO, solteiro, maior, soldador, natural de Lins-SP, residência Rua Nelza Eny, nº 13, São Lourenço-MG, filho de e ROSANGELA CLARA
DE AQUINO; e ROSELY DE LIMA, divorciada, maior, cabeleireira, natural de Cristina-MG,
residência Rua Nelza Eny, nº 13, São Lourenço-MG, filha de e ILDA PEREIRA DE LIMA;
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Esgoto a céu aberto em São Lourenço
Moradores denunciam a falta de saneamento no Centro

Trânsito Parado
Manilha estoura e causa transtorno
no Centro de São Lourenço
Uma obra de emergência
tumultuou o Centro de São
Lourenço na tarde desta quarta-feira (25/06). Uma manilha de esgoto estourou na
Rua Ribeiro da Luz em frente ao Corpo de Bombeiros.
Técnicos do SAAE estiveram
no local para solucionar rapidamente o ocorrido. Contudo, foi preciso desviar o
fluxo para ruas próximas, o

que causou irritação nos motoristas devido ao grande número de carros parados.
Foi necessário abrir um buraco para a troca da manilha,
o que exigiu tempo de quem
precisou passar no local. A SL
Trans esteve presente para
ajudar, masmesmo assim o
fluxo de carros se tornou intensoe foi preciso paciência
dos motoristas.
Foto: Pablo Dias

Ribeirão recebe esgoto dos bairros causando desconforto aos moradores

to que era lançado no Córrego da Miguela que passa nos
bairros São Lourenço Velho
e Santo Cruzeiro e encontra
com o Ribeirão, mas ainda é

preciso dar continuidade a esta obra. Isto é, o esgoto que
está no local atualmente desce de outros bairros e a obra
de saneamento prevista vai
Foto: Laura Mathiasi

Mau cheiro e má impressão é o que moradores e turistas têm ao passar pelas ruas próximas ao Ribeirão São
Lourenço. Localizado em frente ao principal ponto turístico da cidade, o ribeirão vem
recebendo esgoto de vários
bairros, causando desconforto à população local por causa do mau cheiro frequente.
Atrai insetos que podem transmitir doenças além de ser um
risco para o Meio Ambiente.
Depois de investigar denúncias de esgoto jogado no
local, nossa reportagem procurou o Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), Adauto Lúcio
Cardoso para esclarecimentos. “Esta é uma obra urgente. Foi o primeiro pedido que
fiz assim que assumi a presidência este ano. Realmente é algo incômodo e precisa ser resolvido o quanto antes”, comentou.
Adauto explicou que já foram retirados 70% do esgo-

Foto: Laura Mathiasi
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Responsável pelas obras, o SAAE pretende agilizar o controle do esgoto

ser feita nestes locais.
O Diretor de Engenharia
do SAAE, Hemerson Jader
Cunha, informou também
que já está aberta a licitação
para começar as obras de saneamento. “Resolver este
problema é uma prioridade
nossa. Trata-se de um investimento de grande porte, serão cerca de 1.200 metros
de obras pelos bairros”, informou.
A população tem pressa
em resolver, os moradores
reclamam que estão há tempos aguardando uma solução e até agora não obtiveram sucesso. Contudo, de
acordo com as informações
do SAAE, a previsão é de que
em 120 dias as obras estejam concluídas.

Tem festa na região
Julho e Agosto são os meses mais esperados para quem
gosta das festas, rodeios, exposições pelas cidades da região. A programação é sempre atraente para diversos públicos em busca de diversão e entretenimento. Em São Lourenço, a tão esperada festa de Agosto já está com data marcada para os shows.
Confira:
DIA 01/08 - Munhoz e Mariano
DIA 02/08 - Lucas Lucco
DIA 08/08 - Péricles
DIA 09/08 - Anitta
DIA 10/08 - Jota Quest
Para quem gosta de rodeios, a cidade de Itamonte já está preparada para receber o público entre os dias 09 e 13
de Julho.
Dia 09 – Quarta
Abertura do Rodeio
Montarias em Touros
Dia 10 – Quinta
Montarias em Touros
Show com Michel Teló
Dia 11 – Sexta
Montarias em Touros
Show com Thiago Brava
Dia 12 – Sábado
Montarias em Touros
Show com Maria Cecília & Rodolfo
Dia 13 – Domingo
Montarias em Touros
Enceramento do Rodeio
Em Itanhandu, entre os dias 19 e 24 de Agosto também
tem festa. Os shows principais são nos dias 22/08 com Cesar Menotti e Fabiano e 23/08 com Marcos e Belutti.

“A CONSERBRAS, sente-se orgulhosa em prestar seus
serviços à cidade de SÃO LOURENÇO, coletando o lixo dentro
dos mais altos padrões de qualidade, utilizando caminhões
compactadores ultra modernos. Para qualquer sugestão e/
ou reclamação contate conosco pelo telefone 3331-4719”

SAAE E CONSERBRAS: NOSSA NATUREZA E PRESERVAR O MEIO AMBIENTE.
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Bebê da Semana

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

10 dicas para a chapinha
durar mais tempo

Falecimento

Queremos registrar o falecimento de Elza Nogueira Papandréia, ocorrido dia 19 último. Enviamos nossos sentidos pesames a todos os familiares, em especial a sua filha
Floriza, seus irmãos Dr. Alexandre e Helena. Que Deus lhe
dê o descanso eterno.

Corpus Christi

João Pedro Lima Megda, é o bebê desta semana. Nascido em 18 de dezembro de 2013, é filho de Alberto Megda
e Tereza Cristina Megda. Desejamos saúde e paz a este lindo garoto, e felicidades a seus pais.

Falecimento

Lindo de se ver a fé, que move as pessoas para darem o
melhor de si e se entregarem nessa arte e assim, perpetuarem a tradição dos tapetes coloridos em Corpus Christi.
Lindo de se ver a fé que reúne os fiéis em torno dos festejos e celebrações do Corpo de Jesus Cristo. Linda a fé que
persiste e enfrenta a chuva com guarda-chuvas coloridos
e nos fortalece e enche de orgulho. Esse é o nosso povo, o
povo de São Lourenço, o lugar que escolhemos para bem
viver. (Texto e foto - crédito: São Lourenço ao Vivo.com)

Religião

Com pesar, comunicamos
o falecimento de Dalvina do
Nascimento Esperidião, ocorrido dia 19 último. Mãe, esposa e avó dedicada, deixa
hoje a marca da saudade, no
coração de todos àqueles que
com ela conviveu. Que Deus
em sua infinita misericórdia,
seja o bálsamo necessário para o alivio e consolo de cada
coração desta família, e dê a
nossa amiga, o descanso merecido dos justos. Nossos sentidos pesames a todos os familiares, em especial a seu esposo Antônio Esperidião, e
a seus filhos Professora Andréia Esperidião, ao BPMMG
André e ao PM Marco Aurélio.

Aniversário
É com alegria,que neste dia
28/06, Julia Guimarães, comemora seus 16 anos. Orgulho de seus pais Julio e Lais.
Que Deus continue reservando muitos anos de vida, acompanhado de muitas bênçãos.
Parabéns!

Irmandade do Santíssimo, implantada na Paróquia de São
Lourenço Mártir. A instituição e acolhida, aconteceu no último dia 19, Dia de Corpus Christi, durante a missa solene
na Praça da Igreja Matriz. Parabéns Padre Bruno César e
Padre André. Que Deus abençoe a todos!!!

WORKSHOP

Falecimento
A cidade de São Lourenço, recebeu com
tristeza, a noticia do
falecimento de um de
seus mais ilustres comerciantes, João Flori, ocorrido dia 23 último. Deixamos aqui
registrado, nossas condolências a todos os
familiares, e rogamos
a Deus, o descanso
eterno ao grande amigo que parte, deixando um vazio nas páginas de nossa história.

DÉBORA CENTI

Muitas pessoas ainda acham difícil deixar os cabelos lisos mesmo com tantas opções de chapinha à venda no
mercado. Para conquistar o liso perfeito usando o aparelho é preciso cautela para não danificar os fios, e conseguir
o efeito prolongado do cabelo liso e com brilho por muito
mais tempo.
Veja este guia rápido e fácil com passos básico e eficazes
para a sua chapinha durar muito mais tempo e principalmente não danificar o seu cabelo. Confira!
10 PASSOS PARA FAZER A CHAPINHA
PERFEITA E PROLONGAR A SUA DURABILIDADE
1 - Lave sempre os cabelos da primeira vez usando um
xampu anti-resíduo, use os dedos no couro cabeludo para
limpar bem a oleosidade excessiva.
2 - Ao final do xampu, retire o excesso da água usando
uma toalha.
3 - Agora chegou o momento de hidratar as madeixas
usando uma máscara de hidratação, mas concentre o produto apenas no comprimento e pontas . Faça o enluvamento das mechas com delicadeza sempre de cima para baixo,
até terminar por completo todo o cabelo.
4 - Espere o tempo da máscara de hidratação agir nos
fios, leia a embalagem e siga corretamente o tempo de pausa.Depois é só enxaguar bem os fios usando água morna .
5 - Com ajuda de um pente de dentes largos, penteie os
fios sempre do comprimento até as pontas , desembaraçando delicadamente os fios . Retire novamente o excesso
da água dos cabelos com a toalha.
6 - Agora proteja os fios usando uma pequena quantidade de protetor térmico, opte por uma fixação leve ou média
sempre aplicando o produto do comprimento as pontas.
7 – Separe o cabelo em divisões usando novamente o
pente e prenda com presilhas para facilitar o trabalho.
8 - Faça uma escova nos fios separando as mechas usando o secador de cabelos sempre direcionando com o bico
para baixo. Não se preocupe em modelar os fios.
9 - Com os cabelos totalmente secos e escovados, separe novamente as mechas e prenda com as presilhas e vá
passando a chapinha mecha por mecha três vezes em cada mecha .
10 - Agora espere que os fios fiquem na temperatura natural, e finalize o processo aplicando uma pequena quantidade de serum ou óleo reparador sem silicone. Mas cuidado para não exagerar na quantidade 1 ou 2 gotas são o
suficiente. Coloque na palma da mão, esfregue uma na outra e passe do comprimento até as pontas. Pronto! Agora
o seu cabelo está liso e pranchado como se estivesse feito
o processo no salão de beleza.

Adoção

CURSO ABERTO E GRATUITO, COM TODO MATERIAL DISPONÍVEL, PARA MAESTROS, CANTORES DE CORAIS E ESTUDANTES DE MÚSICA. Dias 04 e 05 de julho, no Salão Paroquial Dom Diamantino Prata de Carvalho, Praça da Igreja
Matriz de São Lourenço. CERTIFICADO COM EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, EXPEDIDO PELO UNIS - CENTRO UNIVERSITÁRIO DO SUL DE MINAS. INSCRIÇÕES: Mande seu nome, cidade e telefone para: maestromartins@yahoo.com.br

Anuncie
aqui!!!
9983-1054
3332-8484

Getúlio é castrado e
vacinado. Mas, infelizmente não foi adotado
na Feira de Adoção e
voltou para o canil, perdendo a chance de ganhar um lar. Mora lá há
um ano. É dócil, alegre
e adora crianças. Vamos ajudá-lo a achar
um dono?
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A Karacol Outlet está de
volta com promoções
imperdíveis. Venha conferir!!!
Shopping Antônio Dutra
Loja 10 - São Lourenço/MG
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