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Natal Feliz Alternativa
Papai Noel do Sertão

Na tarde do dia 22 de dezembro, no Salão Frei Dom Diamantino Prata de Carvalho, na Praça da Igreja Matriz de São Lourenço, aconteceu a 13ª Edição do Natal feliz Alternativa-Papai Noel do Sertão. O evento é cuidadosamente preparado pelo radialista Nathan de Oliveira e pela Rádio Alternativa FM 107,9. Todos os anos, 30 dias antecedendo a data natalina, o Papai Noel do Sertão começa a receber as cartinhas das crianças de toda a cidade. (pág 11)

Natal Feliz

Chuva

Temporal volta a
alagar as ruas e
avenidas da cidade
Por volta das 15:30 hs desta segunda- feira, uma chuva forte que
durou cerca de 40 minutos voltou
a alagar diversas ruas e avenidas de
São Lourenço. Vários carros ficaram
“encharcados” de água, motos estacionadas tombaram. (pág 06)

57° BPM recebeu
03 novas viaturas do
Governo Estadual
Aconteceu no sábado (21/12), na
Praça João Lage, a solenidade de entrega de viaturas da Polícia Militar à
comunidade de São Lourenço. A entrega é a execução de mais uma etapa da estratégia de projetos de estruturação adotada pelo Governo de Minas Gerais no tocante a gestão de segurança pública do Estado. (pág 08)

Caminhão de cervejaria
Defesa Civil de São
perde o freio e atinge carro
Lourenço participa de
encontro em Itanhandu (pág 03) e moto estacionados (pág 04)

André Brazolin e
deputado Fábio
Cherem assinam
convênio em apoio
ao esporte (pág 09)

aqui é
bom d+
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Em meio a informações
de efeitos ainda não devidamente mensurados para a economia brasileira, como a redução gradual de
estímulos ao crescimento
nos Estados Unidos, com
potencial para impactar o
câmbio e a inflação, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou uma excelente notícia: a taxa de desemprego do país caiu ao seu menor índice. De outubro para novembro, o percentual passou de 5,2% para 4,6%,
o menor de uma série histórica iniciada em março
de 2002, comparável apenas ao índice de dezembro
do ano passado. É um bom
sinal, mas que não deve
ofuscar o cenário de preocupações para 2014, nem
estimular qualquer afrouxamento no controle de
providências que os responsáveis pela condução
da política econômica precisam tomar.
O simples fato de o país
ter conseguido preservar o
seu nível de emprego até
agora, mesmo com um desempenho tímido de sua
atividade econômica e com
a persistência de fortes instabilidades externas nos úl-

timos meses, constitui razão suficiente para comemorações. A responsabilidade aumenta em momentos como o atual, com o impacto da decisão do Federal Reserve (Fed), o Banco
Central norte-americano,
de retirar progressivamente os incentivos à retomada de sua economia. Por
mais que instituições como
as Nações Unidas (ONU) estimem uma forte retomada
da atividade global a partir
de 2014, em consequência
da reativação da produção
norte-americana, o risco é
de que o Brasil se mostre
mais vulnerável à iniciativa.
Isso porque, diante da maior
possibilidade de investidores transferirem recursos para os Estados Unidos, o país poderia enfrentar ainda
maior dificuldade para cobrir seu déficit.
Uma conquista histórica
como a reduzida taxa de desemprego registrada agora deve ser vista como estímulo para o país persistir
nas condições que garantem a estabilidade. Além de
ter caído na média, a taxa
ficou menor também em
grupos nos quais costuma
ser mais elevada. É o caso,
por exemplo, de pretos, par-

ESPAÇO LIVRE
Janelas fechadas
diminuem o calor
Um teste realizado pela Universidade de São
Paulo (USP), em São Carlos, concluiu que para amenizar a alta temperatura
nos ambientes é indicado manter as janelas de
casa fechadas. Segundo o
professor especialista em
conforto térmico Paulo
Seleghim, isso evita que
a luz incida junto com o
calor do sol.
Uma equipe acompanhou o teste com a ajuda
de um termômetro em dois
cômodos de um apartamento no centro da cidade de São Carlos. O quarto que ficou ventilado o
dia inteiro com as janelas
abertas marcou 29,3ºC.
“Apesar de estar entrando vento também está entrando luz, e com essa luz
vem o calor do sol aumentando a temperatura”, explicou o professor.
Já no outro quarto, que

ficou sem ventilação desde o amanhecer, a temperatura foi de 29ºC no
termômetro. “Como as janelas fechadas, elas refletem a luz do sol e impedem que o calor entre no
quarto e por isso a temperatura permanece um
pouco mais baixa“, relatou Seleghim. Outra dica
do professor é colocar película protetora nos vidros
e um umidificador de ar
para ajuda a manter a temperatura amena.
“O insulfilm nas janelas
impede que o calor entre
e é capaz de reduzir em
pelo menos um grau a temperatura do ambiente. E
é sempre bom um umidificador de ar, principalmente em dias secos. Essa umidade vai melhorar
o ambiente e, em dias sem
chuva, pode baixar a temperatura em até três graus”,
concluiu Seleghim.

SIMONE GANNAM

Boa Notícia

Falando ao
Coração
sigannam@yahoo.com.br

Só é grande quem
se faz pequeno...
(a todos os meus amigos, que a cada
dia me ensinam a ser melhor)

dos e de jovens de maneira geral, que se incluem normalmente entre os mais
prejudicados.
No momento em que a
pior fase da instabilidade
econômica começa a ficar
para trás em âmbito global,
o país deveria aproveitar
para apostar em ações que
acenem com a perspectiva
de um crescimento econô-

mico em níveis mais adequados às suas necessidades. A manutenção da confiança dos investidores, baseada em compromissos
claros de austeridade, mesmo num ano de campanha
eleitoral, é um dos pressupostos para assegurar a continuidade da oferta de emprego e de recuperação da
renda dos brasileiros.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Fim de ano

Mais um ano se foi... Mais um
ano de lutas, alegrias, tristezas,
esperanças, sonhos e desilusões...
Mais um ano chega ao fim,
assim como mais um tempo que
Deus nos proporcionou para mudarmos de vida para voltarmos
para Ele, para fazermos de cada dia, uma caminhada em direção a Ele. Fim de Ano...
Entoemos hinos de louvor e
cânticos de agradecimento por
mais um ano de bênçãos e graças. Diante do Senhor, façamos
um “balanço espiritual”, um “balanço” das graças recebidas, um
“balanço” da bondade, do amor
e da misericórdia de Deus. “Quem
contará os poderosos feitos do
Senhor? Quem poderá apregoar os seus louvores?” (Sl 105,2).
É infinito o número de bênçãos
e graças recebidas de suas mãos
dadivosas. São incontáveis as
maravilhas que Ele operou em
nossos corações. É grande o número de vezes em que Ele nos
consolou em momentos de dor
e nos concedeu a sua paz. É bem
maior o numero de vezes em
que perdoou nossas faltas e
curou nossas enfermidades. É
impossível lembrar quantas vezes Ele nos livrou do perigo e
de tantos males. Não se pode
contar o número das vezes em
que Ele nos estendeu a mão, nos
guiou com seus olhos. É realmente impossível saber quan-

tas graças Deus, em sua infinita bondade, derramou sobre
nós! É, as graças e os benefícios
de Deus são incontáveis, por isso Ele quer e merece o nosso
agradecimento. Assim é que,
com o coração repleto de amor
por este Deus que nos ama e
nos conduz que, humildemente, agradecemos por tudo: pela saúde e pela doença, pela treva e pela luz, pelo fracasso e pelo sucesso, pela tristeza e pela
alegria, pela derrota e pela vitória, enfim por todos os acontecimentos do ano que findou...
Um ano termina. Outro começa. Ano Novo, novas esperanças. Esperança de dias melhores, de grandes realizações, de
vida nova. Desejo de começar
tudo de novo... O que reserva o
futuro não está nas previsões, magias, horóscopos e adivinhações.
O futuro de cada um de nós está nas mãos de Deus e só a Ele
pertence. Consciente dessa realidade confiemos plenamente em
Deus, entregando em sua mãos
bondosas, todos os dias do ano
que se inicia, na certeza de que
nada nos faltará. Ano Novo, Vida
Nova. Iniciemos 2014 com nossos corações voltados para o Senhor, nossas mãos em suas mãos,
nosso olhar fixo no d’Ele, certos
de que, com Ele ao nosso lado, o
ano que se inicia, será um ano
muito feliz. Feliz 2014!

"Recorte este anúncio, apresente e ganhe 10% de
desconto. Promoção não é válida para o delivery"

RUA JC SOARES, 88 - CENTRO

www.facebook.com/haneiculinariajaponesa
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Vivemos num reino de aparências.
As pessoas valorizam o ter e
se esquecem do ser.
Tem importância neste mundo quem se destaca mais, quem
“aparece”, quem veste a roupa
de marca, tem o carro que acabou de ser lançado, mora no local mais privilegiado, sai nas colunas sociais, faz cirurgia plástica e frequenta as altas rodas.
Enquanto isso, relembrando
a história do Natal, percebemos
que o Deus Menino que poderia ter nascido em “berço de ouro”, veio ao mundo numa gruta, nasceu numa simples manjedoura, rodeado pelos animais,
dando-nos um verdadeiro exemplo de humildade e ensinando-nos a mais sábia das lições.
José e Maria prestes a dar a
luz, procuravam lugar para ficar,
onde o Cristo pudesse nascer, mas
não havia lugar para eles, assim
como não há lugar para as pessoas ainda hoje que não se entregam aos modelos padrões de
beleza, riqueza e majestade.
Se Maria fosse uma mulher
da alta sociedade, se José fosse um homem importante, se
estivessem entre os poderosos,
falando, gesticulando, participando das melhores festas e dos
grandes banquetes, certamen-

te, todas as portas se abririam
para eles. Mas, no plano da salvação estava escrito e consolidado que o Amor, o que liberta
verdadeiramente o homem, o
presente verdadeiro que tanto
almejamos é sempre o que não
tem preço, o que não se encontra em nenhuma vitrine, o que
ninguém é capaz de comprar.
Só se pode falar em Natal quando a gente sai “da ilha de Caras” e cai na real: assume nossas falhas, nossa necessidade
de julgar pelo que vemos e de
supervalorizarmos o efêmero.
Só se pode celebrar esta festa
tão linda quando abrimos o coração e reconhecemos nossa insignificância diante dos marginalizados da sociedade que se
espelham no Cristo que não foi
acolhido e ainda foi condenado
sem motivo algum, os que nos
precederão no Reino dos céus.
Nenhuma destas palavras são
bonitas, confesso, mas neste
momento senti um apelo enorme no sentido de “mudar o curso” e falar sobre o que realmente a Bíblia nos relata...esta verdade que hoje não quer calar
em mim: Só é grande quem se
faz pequeno!
Feliz Natal, pra quem estiver
disposto celebrar profundamente o real sentido da festa!

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Um milagre que faz
parte dos nossos dias
Em nossa vida familiar
se repete, continuamente, o milagre da multiplicação dos pães. Em
geral, quando chegamos
em casa, depois de um
dia de serviço, estamos
sem forças, pois já demos tudo que tínhamos
para dar. Todos estão
muito necessitados de
nós, mas não temos mais
o que dar, não temos
mais forças. Como viver
em família nessa hora?
A primeira tendência
é deixarmos cair os braços e dizermos: “Não dá,
não é possível”. Então,
nos isolarmos, ficamos
no nosso canto ou nos
ausentamos.
Todos nós nos defrontamos sempre com essa tentação. Mas, gra-

ças a Deus, a experiência já nos comprovou
que, pelo fato de estarmos juntos, sem termos
o que dar, quase sem
forças para nos comunicar, mas juntos, lado
a lado, o milagre se renova. O Senhor toma os
nossos restos e, em Suas mãos, o quase nada
se multiplica. E todos
nós recebemos, todos
nós nos alimentamos,
somos restaurados e revitalizados.
Esse milagre já faz parte do nosso dia a dia.
Corremos o risco de não
mais percebermos, mas
ele acontece, porque,
apesar de tudo, ousamos viver em comunidade.
Deus abençoe você!
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Waldinei Alves Ferreira (Nei da Saúde)
Presidente da Câmara Municipal de São Lourenço

pra de computador para a
Secretária da Câmara, Doação do veículo Doblô para a
Prefeitura de São Lourenço,
e compra do veículo Fiat Grand
Siena 1.6 essence; em Outubro: Implantação do sistema
de transmissão das reuniões
da Câmara Municipal; e no
mês de Dezembro: Implantação do novo sistema de PABX totalmente digital.
Como Presidente da
Câmara Municipal de São
Lourenço, quais os pontos
fortes de sua administração
no ano de 2013.
Desde o início da administração primamos pela melhoria do trabalho da Casa
Legislativa, tendo como consequência, o atendimento à
população, a qualificação dos
vereadores e a satisfação dos
funcionários.
Para que isso pudesse ocorrer, em janeiro implantamos
o Portal Transparência, no
mês de Abril adquirimos o
veículo Honda Civic 1.8 FLEX;
Maio: compra de impressoras multifuncionais para a Secretaria da Casa; Julho: Compra de aparelho DVR para
gravação das Câmeras de Segurança da Câmara Municipal, e publicação dos Relatórios de Viagem no site da
Câmara; Agosto: Compra de
aparelho de ponto eletrônico. No mês de Setembro, com-

E quanto à transparência das ações públicas.
O que V. Ex.ª tem a dizer?
A busca pela informação
é direito de todos. A população está se manifestando
e expondo a sua opinião sobre o assunto e isso é a democracia. Sempre visei pela
transparência e fico satisfeito que a população fiscalize
os atos públicos. Esse tipo
de atitude é sinal que a população está preocupada e
interessada no bem estar da
cidade. Além disso, todas as
despesas da Câmara estão à
mercê popular no site (www.
camarasl.mg.gov.br) para conhecimento, sendo que as
mesmas se encontram dentro da legalidade.
Como Vereador, uma
de suas maiores preocupações é solucionar ou pelo
menos, minimizar os problemas encontrados na área da
saúde publica municipal. Hoje o senhor está satisfeito

com os serviços prestados
à população?
Totalmente satisfeito, não.
A demanda que utiliza a saúde pública no nosso município e muito grande, o que
acarreta diversos problemas
ao município, principalmente no financeiro. Acho que o
Secretário Municipal de Saúde, Mauro Guimarães, juntamente com o Prefeito Zé
Neto, tem feito o que podem,
porém, é difícil administrar
com pouco recurso.
Hoje há pontos que podem
ser aprimorados, como o
agendamento de consultas
e liberação para exames. Além
disso, há algumas ações que
serão realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, para melhorar o atendimento
a população.
Além da saúde pública, outros setores são alvos
de críticas constantes. Como é conviver com um governo que recebe diariamente reclamações?
Isso é a democracia! O povo tem que reclamar daquilo que não está funcionando, ou melhor, dizendo, operando de forma satisfatória.
Porém, a população também
tem que entender que as coisas não vão modificar do dia
para noite. Que para se fazer algo demanda tempo e
dinheiro.
Além disso, com a redução

do IPI de diversos equipamentos (imposta pelo Governo Federal) o repasse feito
aos municípios também reduziu, ocasionando mais problemas às cidades.
E como esse impacto financeiro pode ser minimizado?
Para auxiliar nessa fase, a
Câmara Municipal de São
Lourenço, através da economicidade de vereadores e
funcionários, devolveu aos
cofres públicos até o dia 24
de dezembro a quantia de
440 mil reais. Além disso,
no dia 27 de dezembro, próxima sexta-feira, será repassada mais uma verba para a
prefeitura, que será utilizada - após conversa com o Prefeito Municipal, no Hospital
Fundação Casa de Caridade
São Lourenço, para pagamento de 13° salário e outros.
Qual a mensagem que
o senhor deixa para a população de São Lourenço.
Deixo uma mensagem de
otimismo. Acredito que no
inicio do ano várias coisas
mudarão, melhorando de forma significativa a vida da população de São Lourenço.
Aproveito a oportunidade
para desejar um Feliz Ano
Novo a todos sãolourencianos. Que o ano de 2014 seja repleto de realizações para todos nós.

Defesa Civil de São Lourenço
participa de encontro em Itanhandu

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

EXPEDIENTE

O Coordenador da Defesa
Civil de São Lourenço participou, em Itanhandu, na quinta-feira (19), de um encontro entre membros dos órgãos
de Defesa Civil da microrregião. Ele fez uma palestra sobre o trabalho da Defesa Civil
de São Lourenço, bem como
compartilhou com os demais
participantes as informações
relacionadas às atribuições dos
citados órgãos.
Além do Coordenador da
Defesa Civil de Itanhandu e
de vários membros do governo daquele município, participaram representantes de
municípios vizinhos, como
Itamonte e Passa Quatro.
O encontro teve o objetivo de propiciar a troca de informações e de experiências
entre os envolvidos nos trabalhos de Defesa Civil. O palestrante destacou a importância do trabalho preventivo, como elaboração de plano de contigência, tal como
foi elaborado em São Lou-

renço. Outro ponto destacado foi a necessidade de atualização da rede de contatos
entre os membros de cada
governo municipal e os respectivos órgãos de segurança pública e defesa social.
Diante de uma calamidade,
ou de qualquer situação de

emergência, é importante a
comunicação rápida dos responsáveis pelas ações de socorro à população atingida.
Embora não haja nenhuma previsão de grandes enchentes ou catástrofes, a prevenção e a prontidão para
ações de socorro emergen-

Colaboradores: Vera M. Gannam de Castro, Hilda Pinelli, Simone Gannam L. Ribeiro, Izidoro Sant`Angelo Filho, Frei Felipe Gabriel Alves,
Heloísa M. D. de Almeida, Filipe Nacle Gannam, Pedro Jorge de Oliveira Netto, Mariana Dutra, José Celso Garcia, Prof. André, Beto Bacha,
Dom Zeca, Mario Henrique Poli de Oliveira.

Pe. Alex José Adão
Paróquia
em Ação
alexajoseadao@hotmail.com

Alegre-se! Seu coração
é um presépio
Diante dos eventos e enfeites comuns nesta época
do ano, nenhum é mais sublime que o presépio. Quando vai se aproximando o natal, por mais diversos e modernos que são os enfeites
das casas, lojas e ruas, nenhum desperta a alma para o verdadeiro sentido do
Natal quanto o menino na
manjedoura, ao lado de seus
pobres pais, pastores e animaizinhos. O primeiro a montar um presépio com imagens foi São Francisco de Assis. Ele o fez após meditar
sobre o evangelho do nascimento de Jesus, quando
resolveu formá-lo com esculturas em tamanho real.
Certamente a intenção de
Francisco era tornar visível
a delicadeza desta cena sagrada aos humildes irmãozinhos que o acompanhava.
Existem também pinturas
do natal de Jesus. Algumas
retratam a cena do nascimento divino a partir dos
sentimentos que envolveram os personagens. Maria
aparece deitada, como qualquer mulher que acabara de
dar à luz, José aparece cabisbaixo, demonstrando a
dúvida que teve ao saber
que sua noiva estava grávida e que o filho não seria
dele. Mas o mais impressionante é o Menino, que à fren-

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

CONVOCAÇÃO DE RETORNO AO TRABALHO
Sr. Wanderley Tenório Cursino
CTPS: 72687/ SÉRIE:353/SP
Solicitamos a gentileza de comparecer urgente a esta empresa para retornar às suas
atividades ou justificar as faltas ocorridas até
o momento.
São Lourenço, 26 de Dezembro de 2013.
HOTEL FAZENDA BAVÁRIA LTDA
CNPJ - 17.931.924/0001-04

ciais são muito importantes.
E o estreito contato com os
órgãos de Defesa Civil dos
municípios onde estão localizadas a cabeceira e os afluentes do Rio Verde é de grande interesse para a cidade
de São Lourenço.
Fonte: PMSL

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo, Jornalista Responsável: Luciana Dutra
Valério, Departamento Administrativo: Flávio Augusto de Paula Dutra, Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra, Assessor Jurídico:
Leandro Scatolino de Souza.
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Acesse nosso
site e fique
por dentro de
todas as
novidades!
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Caminhão de cervejaria
perde o freio e atinge carro
e moto estacionados

No início da tarde de sexta- feira (20/12), um caminhão vermelho de uma cervejaria subia uma ladeira na
Rua Barão do Rio Branco,
quando, de repente, começou a descer de ré. De acor-

do com testemunhas, o motorista puxou o freio, mas não
foi possível parar o caminhão
que continuou descendo até
atingir um carro e uma moto que estavam estacionados.
Por sorte ninguém se feriu.

O caminhão estava carregado de cerveja, parte da carga caiu e algumas pessoas
que passavam pelo local, aproveitaram da situação para pegar as latinhas que caíram e
se espalharam pelo chão.

SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO
(Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores alterações).
Contrato nº SAAE/SLO-029/2013. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Conserbrás Multi Serviços Ltda. Modalidade: Concorrência Pública nº 001/2013. Objeto: coleta de
resíduos sólidos. Valor total: R$ 1.114.206,36. Forma de pagamento: mensal. Dotação orçamentária: Coleta, Tranporte e Transbordo de Resíduos Sólidos. Vigência: de 20/12/2013 a 19/12/2014.
Data da assinatura: 20/12/2013. Deusdete dos Santos, Diretor Presidente.

Aniversário 15 anos

Foto: Ricardo Levenhagen
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Mariana Dutra, a caçula entre as meninas da família
Acyr Dutra, completou no último dia 25 seus tão esperados 15 anos. E o que dizer sobre ela?
Há 15 anos enquanto comemorávamos o natal, chegou
a notícia do seu nascimento, uma menina linda, que veio
iluminar ainda mais os nossos dias. Uma menina de sorriso fácil, rica de sentimentos puros, que encanta a todos.
Mari, desejamos que a felicidade seja presença constante na sua vida, que você continue transmitindo essa
energia boa àqueles que te rodeiam. Ter você por perto, significa ter uma menina com cara de mulher, uma
bailarina que arrasa no palco, um pouco desastrada no
jeito de lidar com coisas, porém hábil no jeito de lidar
com pessoas e sentimentos. Parabéns Mari!
Família Acyr Dutra

São os votos de todos os
funcionários e vereadores da
Câmara Municipal de São Lourenço

saúde
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Temporal volta a alagar as principais
ruas e avenidas da cidade
Por volta das 15:30 hs desta segunda- feira, uma chuva forte que durou cerca de
40 minutos voltou a alagar
diversas ruas e avenidas de
São Lourenço. Vários carros
ficaram “encharcados” de
água, motos estacionadas
tombaram. A água invadiu
algumas lojas e residências
pela cidade. O trânsito ficou
paralisado por quase 1 hora em alguns locais. A água
também invadiu a Delegacia de Polícia. O alojamento dos policiais, as salas dos
delegados, tudo ficou alagado. Um muro ao lado da
delegacia caiu.
Na Rua Ledo, uma senhora foi retirada às pressas de
sua casa e resgatada pelo Corpo de Bombeiros. A água invadiu também a residência
do vereador Paulo Gilson Chopinho (PSC), tudo que estava
na casa foi perdido na véspera de natal. O vereador foi visto desolado em plena Avenida Damião Junqueira de Souza não querendo acreditar no
que estava acontecendo.
A Defesa Civil atendeu diversos sinistros de quedas de
muros de várias residências.
O Beco 901 novamente sofreu com a força da enxurrada, que voltou a deixar as casas alagadas. Problemas também foram registrados na
obra recém-inaugurada do
“Lago do Solar”, no bairro Solar dos Lagos. Lá, a água subiu cerca de dois metros e
invadiu uma casa que fica ao
lado. A proprietária do imóvel perdeu diversos móveis
e outros materiais.

BETO BACHA

Giro Esportivo

TÁ TUDO VERDE

A equipe do Verdão do bairro Nossa Senhora de Lourdes
é penta campeão do Campeonato Municipal de Futebol.
Na decisão venceu a equipe do Guiomoto Honda pelo placar de 2 a 1, gols de Felipinho (artilheiro com oito gols) e
do atacante Thiago. Parabéns a Liga Desportiva, a arbitragem e as equipes que disputaram o Municipal 2013. Na
preliminar da decisão os Amigos Purguinha e Fabinho Marrentinho realizaram uma partida de futebol e arrecadaramalimentos para famílias carentes. Nas fotos abaixo o artilheiro Felipinho, melhor goleiro Bruno (Guiomoto), o trio
que abandonou os gramados Reynaldo, Purguinha e André
e a presença dos vereadores Presidente Ney da Saúde, Gil
e o homem forte do Verdão Chiquinho do INSS.

Quando finalmente a água
abaixou, o que se via era
lama por toda a parte. Calçadas, ruas e avenidas continuam nesta situação, já
que a prefeitura não possui carro pipa para lavar a
cidade nestes casos de urgência. Os próprios comerciantes tiveram que arregaçar a manga da camisa e lavar as calçadas em frente
ao seu comércio.
Na terça- feira (24/12), a
Prefeitura de São Lourenço
enviou um comunicado oficial para a imprensa sobre o

assunto, veja:
“Em relação às notícias veiculadas sobre a forte chuva
que atingiu a cidade de São
Lourenço, com duração de
aproximadamente uma hora, na tarde de segunda-feira (23), a administração municipal esclarece que: Embora algumas ruas tenham ficado completamente alagadas, e a água invadido algumas residências e pontos comerciais, tão logo cessaram
as chuvas, as águas escoaram e a cidade voltou à normalidade. A população de-

ve permanecer em alerta, como sempre nessa época do
ano, mas não há nenhuma
previsão de grandes alagamentos ou enchentes, visto
que o nível das águas do Rio
Verde e do Ribeirão São Lourenço continua baixo. Reafirmamos que a programação de eventos não foi alterada e o comércio está funcionando normalmente, aguardando a presença de moradores e visitantes”, finalizou
o comunicado assinado pelo Ouvidor Municipal Luís
Cláudio de Carvalho.
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Secretaria de Esportes de
Caxambu recebe material
esportivo do Governo de Minas
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PROF. ANDRÉ

Esportes

Campeonato Mineiro Petiz e Infantil de Verão 2013

PROF. DOUGLAS E ANDRE, ALAN, SAMUEL, KARINA, LUIZ GUILHERME E LIVIA RAISSA, MARIA ANTÔNIA,
MARIA, MARIANA E GILBERTO

Conforme previsão no Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015
a Secretaria Municipal de Es-

portes de Caxambu foi agraciada pelo Governo do Estado através da SEEJ (Secretaria de Estado de Esportes e

da Juventude) com kits de
materiais esportivos a serem
utilizados em atividades esportivas nos bairros.

Premiação do Concurso de
Decoração Natalina em Caxambu

Realizado no Minas Tênis
Clube de Belo Horizonte no
último final de semana o
Campeonato Mineiro Petiz
e Infantil de Verão 2013, foi
um grande sucesso, com a
participação de mais de trezentos e cinquenta atletas
das melhores equipes de natação de Minas Gerais.
São Lourenço esteve presente com dez nadadores,
sendo o menor município a
ter representação neste nível de evento, pois entre várias cidades representadas
estiveram Passos, Varginha,
Uberlândia, Divinópolis, Ipatinga, Juiz de Fora entre outras e vários clubes da capital Belo Horizonte.

Mesmo a equipe APAN –
São Lourenço – Country Clube – Carrossel, contando nestas categorias de Petiz e Infantil com um grupo de grandes promessas os resultados ainda surpreenderam,
pois foram conquistadas 15
medalhas.
Os maiores destaques da
equipe ficaram por conta de
Mariana três terceiros lugares, Samuel um vice-campeonato e um terceiro lugar e
ainda Karina e Ana Lívia com
um terceiro lugar.
No dia 21, estes nadadores finalizaram o calendário 2013 com a participação na Fase Final do Campeonato Regional Sul de Na-

tação na cidade de Carmo
de Minas no Clube URCA,
procurando seus melhores
resultados do ano e já se
preparando para a temporada 2014.
Os pais, atletas e familiares da APAN, desejam um
Feliz Natal e um 2014 repleto de conquistas a todos
que apoiam o esporte de
nossa cidade e agradece a
parceria durante todo este
ano da Prefeitura Municipal de São Lourenço, São
Lourenço Country Clube, Supermercado Carrossel e a
todas as empresas de São
Lourenço e região que sempre apoiam as iniciativas
deste vitorioso grupo.

Evento com especialistas e doutor
enriquece as vivências dos alunos do curso
de Pedagogia da Faculdade de São Loureço
Aconteceu sábado (21/12), no calçadão de Caxambu, a premiação do Concurso de Decoração Natalina em residências. De acordo com o regulamento foram contemplados:
1º lugar Andréa Veloso Romeiro - Rua João Paulo II, 94 - Parque dos Ipês - um tablet;
2º lugar Gustavo Luiz Martino - Av. Evaristo de Sá Guedes, 1.425 - Caxambu Velho - 1
vale compras no valor de R$250,00;
3º lugar Rita de Cássia Prado de Carvalho - Av. Magalhães Pinto, 274 - Centro - troféu;
4º lugar Edifício Gama Cruz - Rua Doutor Viotti, 164 - Centro – troféu;
5º lugar João Bosco Nogueira Mancilha - Rua João Mancilha Neto, 46 - Santa Terezinha - troféu.

Prof. DilenoDustan Lucas de Souza, doutor pedagogo da Universidade Federal de Juiz de Fora-MG,
que ministrou a palestra “Algumas considerações sobre juventude e as perspectivas educacionais”, junto com alunas e professoras do curso de Pedagogia da Faculdade de São Lourenço.

A realização da Semana Acadêmica do curso de Pedagogia da Faculdade de São Lourenço
trouxe um amplo enriquecimento acadêmico para todos os participantes. Com oficinas, corais, teatro e várias palestras, o evento ocorreu entre os dias 28 e 31/10/13 e confirmou o novo perfil dinâmico do curso de Pedagogia. A programação apresentou as palestras do Prof.DilenoDustan Lucas de Souza, doutor pedagogo da Universidade Federal de Juiz de Fora-MG,
que discorreu sobre “Algumas considerações sobre juventude e as perspectivas educacionais”,
da Diretora da APAE de São Lourenço e especialista em Psicanálise da Delinquência Juvenil,Elane
Medeiros do Espírito Santo, que trabalhou “Tecnologias assistivas promovendo a vida das pessoas com deficiências” e da Mestranda em Educação, Maria Carolina Silva Castro Oliveira, que
trabalhou”Habitus Professoral - o ato de ensinar na sala de aula”. O evento ainda contou com
duas oficinas realizadas por especialistas da SRE, além da nobre presença do coral da UNIMED. Para finalizar os trabalhos em clima de confraternização e integração, foi feito um encontro dos participantes do evento no Laboratório de Alimentos e Bebidas da Faculdade de
São Lourenço, onde os saborosos alimentos e a descontração foram os principais ingredientes de integração de todos. O evento marca uma nova visão na abordagem do curso de Pedagogia da Faculdade de São Lourenço, que contará com um inovador projeto a partir de
2014: “Pedagogia em Novos Rumos”. Este projeto ampliará a formação profissional dos alunos e formará pedagogos mais modernos, em sintonia com os novos desafios educacionais
do milênio. A diversificação das vivências dentro desta nova proposta associada à ampliação
das abordagens pedagógicas ao longo do curso irão aprimorar o perfil profissional dos alunos
do curso, fazendo do curso de Pedagogia da Faculdade de São Lourenço uma ótima opção de
formação superior e possibilidade de ingresso no mercado de trabalho.
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57° BPM recebeu 03 novas
viaturas do Governo do Estado

Aconteceu no sábado (21/12),
na Praça João Lage, a solenidade de entrega de viaturas
da Polícia Militar à comunidade de São Lourenço. A entrega é a execução de mais
uma etapa da estratégia de
projetos de estruturação adotada pelo Governo de Minas
Gerais no tocante a gestão de
segurança pública do Estado.
O evento contou com a presença de diversas autoridades, dentre elas, o Tenente
Coronel PM Paulo Valério Júnior, Comandante do 57° Batalhão de Polícia Militar; o
Sr José Sacido Barcia Neto,
Prefeito Municipal de São
Lourenço; o Sr. Waldinei Alves Pereira, Presidente da
Câmara Municipal; o Sr. Emerson Ferreira Maciel, Prefeito Municipal de Soledade de
Minas; O Sr. Baruc Sebastião
Landim, Prefeito Municipal
de Seritinga; a Sra. Patrícia
Pereira Lessa, Vice-Prefeita
Municipal de São Lourenço;
o Sr. Luiz Claudio Siqueira,
Vereador, o Sr. Fabrício Guedes dos Santos, Vereador; o

Sr. Bruno Cesar Dias Graciano, Pároco da Paróquia São
Lourenço Mártir; a Sra. Walneida Tibúrcio, Secretária Municipal de Turismo; o Sr. José Hélio de Almeida, Vice-presidente da Câmara Municipal de Seritinga; do 2° Ten
EB André Luis Ferreira da Silva, Chefe de Instrução do Tiro de Guerra; o Sr. Márcio
Vinícius Augusto, Comandante do Corpo de Bombeiros
em São Lourenço.
Foi realizada também, a
benção das viaturas pelo Revmo Pe. Bruno Pároco da
Matriz de São Lourenço Mártir, que falou da importância de se ter boas ferramentas para a realização de todo trabalho.
O Prefeito Municipal, Sr.
José Sacido, em suas palavras manifestou-se dizendo
da satisfação de ter a Polícia
Militar como parceira e agradeceu o trabalho realizado
pela PM na cidade, destacando que São Lourenço pela
importância que possui no
cenário mineiro, é uma das

duas cidades com população
com menos de 80 mil habitantes que possui instalado
um Batalhão de Polícia Militar, o que transmite a preocupação do Governo do estado com a valorização da
atividade turística em especial no Sul de Minas. No mesmo discurso o Prefeito reforçou a intenção de doar um
terreno da prefeitura, próximo a atual sede do Batalhão para construção de um
estande de tiro, sede da Companhia de policiamento e outros espaços administrativos.
Encerrando a solenidade
o Ten Cel Valério falou da importância da lotação das novas viaturas para o processo de renovação da frota que
serve à comunidade que reside na área do 57º BPM, que
apesar de ser um batalhão
criado em março deste ano,
vem conseguindo ampliar a
captação de recursos importantes para melhor prestar
serviços de proteção social.
*Com informações do 57°
BPM.

Dois homensforam presos por tráfico
de drogas em Carmo de Minas
Na manhã de quarta- feira (18/12), as Polícias Civil e
Militar de Carmo de Minas,
cumpriram um “Mandado de
Busca e Apreensão” no bairro Santo Antônio (Tieta), onde prenderam em flagrante
por tráfico de drogas, os indivíduos O.D.B.F., de 20 anos,
e L.B.F., de 18 anos, sendo
estes irmãos, os dois já eram
investigados pela polícia por
envolvimento com o tráfico.
Durante as buscas, foram
encontrados 32(trinta e dois)
papelotes de substância em
pó semelhante à cocaína. A
polícia também encontrou
02(dois) aparelhos celulares

que eram usados por eles, invólucros plásticos utilizados
no embalo de entorpecente,
e certa quantia em dinheiro.
O indivíduo O.D.B.F. assumiu a propriedade do entorpecente encontrado. Ambos
foram conduzidos à Delega-

cia de Polícia Civil de Carmo
de Minas onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e posteriormente encaminhados ao Presídio de São Lourenço.
*Com informações da Polícia Civil de Carmo de Minas.

57º BPM promove
“Concerto de Natal”

Aconteceu no dia 21 de
dezembro, às 20h, na Igreja Matriz de São Lourenço,
um lindo Concerto de Natal
com as bandas de música do
20º e 29º Batalhões de Polícia Militar.
A apresentação musical teve como objetivo, confraternizar com a comunidade, nossa maior parceira e destinatária final dos serviços prestados pela Polícia Militar, por
meio da música, o nascimento de Jesus e a prática da fraternidade, bem como a ar-

recadação de alimentos não
perecíveis para serem distribuídos às entidades filantrópicas de São Lourenço.
Participaram do evento o
Ten Cel PM Paulo Valério Júnior, Comandante do 57° BPM,
oficiais e praças do Estado
Maior da Unidade, além da
comunidade local.
Com um repertório especialmente escolhido para a
ocasião e sob a regência dos
maestros: Cap PM André Benedito Mantovani; 2º Ten PM
Ricardo Rosental de Carva-

lho e Sub Ten Wellington Vieira da Silva, os músicos encantaram os presentes que
se emocionaram ao longo de
toda a apresentação, que ainda contou com a participação especial de um coral formado para a ocasião, o qual
cantou diversas músicas ao
som dos músicos da banda.
Ao final o Ten Cel Valério
agradeceu a presença de todos, desejando um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo, repleto de muita paz.
Fonte: 57ºBPM.

EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS:
1) Extrato do contrato 104/2013 - PL 00110 – Pregão presencial 067/2013 - Objeto: Aquisição de Materiais Esportivos e Jogos Intelectuais – Contratada: Casa Pena Ltda,
no valor de R$ 9.409,00. Vigência: 01/10/2013 a 01/12/2013 – Caxambu, 01 Outubro
de 2013 - Dotações do orçamento vigente. Vanderlei Ramos Ribeiro Junior – Comissão
de Licitação.
2) Extrato do contrato 151/2013 - PL 00145 – Pregão presencial 090/2013 - Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de BOTIJÃO DE GÁS GLP para
atender as necessidades da Administração Municipal de Caxambu– Contratada: Caxambu Comercio de Gás Ltda, no valor de R$ 78.935,00. Vigência: 16/12/2014 a 16/12/2014
– Caxambu, 16 Dezembro de 2013 - Dotações do orçamento vigente. Vanderlei Ramos
Ribeiro Junior – Comissão de Licitação.
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André Brazolin e deputado
Fábio Cherem assinam
convênio em apoio ao esporte

O deputado Fábio Cherem
destinou o valor de R$ 30.000,00
(trinta mil reais) de suas Emendas Parlamentares para aquisição de um veículo que favorecerá o INSTITUTO BRAZOLIN “CESTA DE TRÊS”, do
município de São Lourenço.
A assinatura do Convênio
com a Secretaria de Governo aconteceu no dia 18 de
dezembro, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, com a presença do ex-atleta de basquete da Sele-

ção Brasileira e do parlamentar lavrense.
O Instituto dedica-se a promover a reinserção de detentas dos presídios de São Lourenço e Caxambu, no Sul de
Minas, através do esporte,
que André Brazolin assumiu
como forma de resgatá-las,
estimulando-as, abrindo novos horizontes para suas mentes e corações. Ele declara a
quem pergunta sobre o trabalho que “sempre aposta em
recuperação de 80%” das pes-

soas envolvidas”.
Sensibilizado pelos objetivos do Instituto e do atleta mineiro, o deputado Fábio Cherem, declarou: “A
união de forças, de talentos,
de habilidades faz a diferença. Por acreditar no ser humano e nas transformações
sociais a partir de esforço,
trabalho e consciência, nós
estamos aqui fazendo a nossa parte: apoiando quem
tem ajudado os semelhantes!”, disse Cherem.
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Karateca Nicole Maciel Cadeiras é
Campeã Mineira de Karatê da FMKI 2013
No dia 15 de Dezembro
(Domingo), no Sítio Pica-pau
na cidade de Varginha-Sul de
Minas, foi realizado o encerramento deste ano dos 05
Campeonatos realizados pela FMKI (Federação Mineira
de Karatê Interestilos 2013),
onde aconteceu a entrega de
premiações e troféus aos Mestres (Sensei) de Academia de
Karatê, sendo que seus alunos Karatecas participaram
também da entrega de medalhas de 1º, 2º e 3° lugar no
ranking da FMKI (Campeões
Mineiros) durante o ano de
2013 (somatório de todos os
pontos ganhos nos 05 campeonatos na modalidade Kata, na modalidade Kumite e
Geral (somatório dos pontos
Kata+Kumite) ocorrido de Janeiro/Dezembro de 2013).
A karateca de São Lourenço Nicole Maciel Cadeiras,
10 Anos, conquistou esses
lugares de premiações, conquistando 03 medalhas de
Ouro e subindo ao pódio em
1º lugar nas 03 (três) modalidades, e ficando com o TÍTULO DE CAMPEÃ MINEIRA
DE KARATÊ 2013 na modalidade KATA, na modalidade
KUMITE e na modalidade GERAL, na categoria mirim de
todas as faixas de 09 a 10
Anos. A Karateca conquistou
pela 2ª vez o 1º lugar na modalidade Kumite (Campeã Mineira no kumite de Dezembro 2012/Dezembro 2013 e
novamente de Dezembro
2013/Dezembro 2014) e pela 1ª vez o 1º lugar na modalidade Kata (Campeã Mineira de kata de Dezembro

2013/Dezembro 2014), com
apenas um ano e 06 meses
de treinamento com seu Mestre Kiko.
Nicole, portanto, trouxe
mais 03 títulos de Campeã
Mineira e 03 medalhas de
ouro de Campeã Mineira para nossa cidade.
Nicole falou com o São Lourenço Jornal, ela agradeceu
ao seu mestre Joaquim Felício (Kiko) por acreditar na
sua capacidade e força de
vencer. “Meu mestre é a engrenagem das minhas vitó-

rias e conquistas, pois sem
ele jamais conquistaria a vitória dessas medalhas de
Campeã Mineira. agradeço
ao COC (Instituto de Educação e Cultura – AEPA) de São
Lourenço, minha Escola, pelo patrocínio e pelo grande
apoio e ao São Lourenço jornal e a Rádio Alternativa pela força de sempre”, finalizou a campeã Nicole.
A Academia RACHIDO-KAN
do “Mestre Kiko”, sagrou-se
em 4º lugar no ranking final
de 2013.
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A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Qual a cor ideal para
a sobrancelha?

Casamento

Rodolfo Junqueira Pereira e Samantha Caixeta de Oliveira, se uniram em matrimônio, no último dia 07, na Igreja
Matriz de Santo Antônio, na cidade de Patos de Minas. Enviamos aos noivos, nossos votos de felicidades, e rogamos
a Deus, que abençoe esta nova jornada em suas vidas.

Falecimento

Causou-nos profundo pesar, o falecimento de Maria Rachel Carneiro Lopes, ocorrido dia 20 último. A senhora Maria Rachel, foi casada com o saudoso Promotor de nossa
Comarca, Geraldo José de Azevedo Lemos, falecido em 1999.
Gostaria de enviar meus sentimentos a todos os familiares, seu genro Dr. Romeu Junqueira, sua nora Rosária, em
especial a seus filhos Benita, Ronaldo, Rita e Helen. Que
Deus console a todos!!!

DÉBORA CENTI

Meu grande abraço, aos formandos do curso de Direito
2013, da Faculdade São Lourenço, em especial aos amigos
Geraldo Leopoldo, Douglas Guedes e Aninha Matias, pela
Colação de Gabinete, ocorrida dia 19 último. Que Deus
abençoe a todos. Sucessos, vocês merecem!!!

Jubileu

Música

Acertar na cor da sobrancelha é algo muito importante
que muitas pessoas acabam deixando de lado, ou deixam
os fios claros demais ou acabam escurecendo demais a sobrancelha o que carrega no visual. Alguns truques de maquiagem ajudam a pigmentar as sobrancelhas um dos truques é dar um leve toque de sombra, máscara e até géis,
mas se você gosta de praticidade basta optar pela henna
ou tintura.
Caso opte por tingir as sobrancelhas com henna é bom
lembrar que a durabilidade é de cerca de quinze dias. Esse trabalho na sobrancelha é indicado para as mulheres
que têm falhas, fios curtos ou finos. A henna por ser natural possui menor durabilidade que a tintura.
Mas se for apostar na tintura o efeito é mais acentuado,
porém é fundamental usar tinta específica para as sobrancelhas. Para acertar ainda na cor das sobrancelhas é possível usar a maquiagem, há no mercado lápis específicos
para colorir os pêlos da sobrancelha.
É importante que a sobrancelha esteja em harmonia com
a cor dos cabelos e também com o seu tom de pele por isso a escolha da cor é fundamental . Procure sempre harmonizar as cores!
Confira abaixo algumas dicas para colorir as
sobrancelhas
Cabelo loiro: Use um tom mais escuro que o cabelo, pois
assim, você conquista um contraste.
Cabelo ruivo: Opte por um tom mais para o castanho.
Cabelo Castanho claro: Um tom mais escuro.
Cabelo Castanho escuro: No tom exato do cabelo.
Cabelo Preto: Um tom a menos. Puxando para a cor dos olhos

Coral

Centenário

O Grupo Vozes da Cela, encerrou no último dia 18, os trabalhos da gravação de seu CD. A gravação, aconteceu no
estúdio da Associação Arte Pela Paz, em Belo Horizonte. A
gravação do CD, tem o apoio do Governo de Minas, Secretaria de Estado de Defesa Social, Subsecretaria de Administração Prisional e Superintendência de Atendimento ao
Preso. O Presidio de São Lourenço, agradece ao Prefeito
José Sacido Barcia Neto, pelo transporte dos reeducandos
até a cidade de Belo Horizonte.

Belíssima a apresentação natalina da Banda do 20° Batalhão da PMMG - Pouso Alegre, dia 21 último na Igreja
Matriz de São Lourenço. A participação dos corais da cidade, ajudou a abrilhantar o evento, sob a regência dos Maestros José Henrique Martins e Cyro Costa. Parabéns a todos os envolvidos neste evento, em especial aos nossos
amigos, Tenente Coronel Paulo Valério e Major Paulo Márcio, do 57° Batalhão da PMMG - São Lourenço.

Destaque

Júlia Wenceslau Felisberto, 16
anos, atleta do Handebol São Lourenço, foi convocada pela Seleção Mineira 2013, para disputar
o Campeonato Brasileiro de Seleções, que aconteceu no período de 02 a 06 último, na cidade
de Anápolis, GO. Júlia, consagrou-se campeã brasileira, e a melhor
ponta direita do campeonato. Parabéns e muitos sucessos, que ainda hão de vir pela frente!!!
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AOS MEUS AMIGOS, LEITORES DESTE SEMANÁRIO, VENHO
DESEJAR, UM FELIZ E PRÓSPERO ANO DE 2014. QUE DEUS ABENÇOE A TODOS, DANDO-LHES SAÚDE, PAZ, SUCESSOS E FELICIDADES. QUE POSSAMOS ESTAR JUNTOS DURANTE OS 365 DIAS
DO NOVO ANO, SEMPRE INFORMANDO COM CREDIBILIDADE.

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

saolourencojornal.com.br

Dia 22 último, foi uma data especial na vida da Sra. Iraci
Rennó Bittencourt. Com a graça de Deus, comemorou seu
centenário junto com seus familiares, seus filhos Luiz, Vera e José Antônio, seus doze netos, doze bisnetos e amigos
de longas datas. Fica aqui registrado nossos votos de felicidades, saúde e paz. Que Deus a abençoe sempre!!!

www.saolourencojornal.com.br
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Natal Feliz Alternativa
Papai Noel do Sertão

Na tarde do dia 22 de dezembro,noSalãoFreiDomDiamantino Prata de Carvalho, na
Praça da Igreja Matriz de São
Lourenço,aconteceua13ªEdição do Natal feliz AlternativaPapai Noel do Sertão.
O evento é cuidadosamen-

te preparado pelo radialista
Nathan de Oliveira e pela Rádio Alternativa FM 107,9. Todos os anos, 30 dias antecedendo a data natalina, o Papai Noel do Sertão começa
a receber as cartinhas das
crianças de toda a cidade.

Muitas delas emocionam, os
pedidos são diversos e muitas cartas são lidas ao vivo
pelo radialista Nathan em seu
programa sertanejo de todas
as manhãs, o famoso “O Sertão é Nosso”.
Nesse ano, o “Papai Noel

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

do Sertão” atendeu cerca de
500 cartas, o que mais chama a atenção é a alegria das
crianças ao ganhar e abrir os
presentes. Os olhinhos brilham, o sorriso aparece e a
alegria é total!
Nesse ano o evento chegou

à meta de um milhão de reais em participação social ao
longo dos 13 anos. Durante
o evento, as crianças ganharam bolas, picolé e ainda se
divertiram brincando nos brinquedos do Betinho da Léia.
Nathan de Oliveira, orga-
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nizador do Natal Feliz da Alternativa, disse ter ficado satisfeito com mais um ano de
sucesso. “Agradeço a colaboração de todos que doaram
os presentes e as empresas
que ajudaram a realizar a festa”, disse o radialista.
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