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Caixa d’água de 12 metros
cai e mata dois jovens

Um acidente com a queda de uma caixa d’água de lata (Estilo Funil), que despencou em cima de
dois jovens trabalhadores da construção civil na tarde desta segunda-feira (04/03), no final da Rua
XV de Novembro (em frente ao Clube São Lourenço), foi na verdade uma grande tragédia.

Tragédia

PAC 2

São Lourenço
receberá R$ 3
Milhões de
Reais do PAC 2
São Lourenço receberá R$ 3 milhões do Programa Nacional de Aceleração do Crescimento, PAC 2, do
Governo Federal, para obras de recuperação das avenidas Damião Junqueira de Souza, na Federal, e José
Simeão Dutra, no bairro Nossa Senhora de Lourdes. (pág 04)

Grupos de cães
são vistos com
mais freqüência
Nas últimas semanas passamos
a observar que apareceram diversos
cães abandonados vagando pelas ruas do Centro. Eles são vistos constantemente em grupos. (pág 07)

Acaba de ser divulgada
a programação da
“Comenda das Águas”(pág 06)

Faculdade Victor
Hugo no PROJAC
e no Retiro dos
Novas Aparições públicas de Nossa
Senhora, Mãe da Divina Concepção Artistas (RJ)
da Trindade, na cidade de Carmo
da Cachoeira, Sul de Minas (pág 09)

A Faculdade Victor Hugo levará um grupo de alunos no dia 25
de abril (5 feira) para... (pág 09)
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EDITORIAL
Está tramitando na Câmara dos Deputados, uma proposta de emenda à Constituição que ainda vai dar o
que falar. Pela PEC 422, de
2005, de autoria do deputado federal Luiz Couto (PB),
deverão ser criadas na estrutura dos Judiciários das
capitais e grandes cidades
brasileiras varas específicas
para o recebimento de casos de improbidade administrativa.
A ideia, obviamente, é fazer com que essas ações tenham prioridade de apreciação. Como se sabe, no atual sistema, acabamos tendo
uma lista praticamente interminável de processos à espera de julgamento, o que
favorece a prescrição e a impunidade. Sem dúvida, um
dos pontos que acabam incentivando os crimes de maus
políticos e gestores públicos.
Para o autor da proposta, essas ações são ainda mais importantes, pois “os atos contra a coletividade são hediondos por sonegar assistência
efetiva à infância, à saúde,
a educação e a segurança,
deveres do Estado, direitos
do cidadão”.
Vale observar que a proposta que vem do Nordeste
está em sintonia com a principal proposta de trabalho
do Judiciário para 2013. No

VI Encontro Nacional do Poder Judiciário, realizado no
fim do ano passado pelo Conselho Nacional de Justiça, o
CNJ, os presidentes de tribunais da Justiça Federal e
da Justiça Estadual assumi-

MARIANA DUTRA
Coluna da Mari

Dicas de como estudar
Primeiramente, coloque
como meta o ato de não estudar só na véspera da prova e jamais utilizar o período da madrugada para estudar. Além de não haver concentração suficiente nesta
hora, o aluno fica com sono
e não presta atenção na aula do dia seguinte. O ideal é
criar um programa de estudos que acompanhe as suas
aulas no colégio. Por exemplo, se durante a manhã você tem aula de Português,
História, Geografia e Física
então reserve quatro horas
do seu dia para revisar o conteúdo dado em sala de aula
e resolver exercícios (a única forma de se treinar as disciplinas exatas é resolvendo
exercícios).
Mas, atenção! Quatro horas é um tempo suficiente
para se dedicar ao estudo em
casa (sem contar o tempo
que fica na escola), mas se
você precisar ficar um pouco mais de tempo para estudar para uma prova, por
exemplo, não se esqueça de
jamais ultrapassar cinco horas, sob pena de o seu esforço ser em vão. Afinal, o seu

cérebro também precisa descansar e depois de certo tempo entra em sobrecarga e o
conteúdo literalmente “se
esparrama” da sua cabeça,
não fica nada. Portanto, sem
exageros!
O estudo diário ajuda a prevenir os desesperos de véspera de prova, já que estudando só no último dia você vai adquirir dúvidas que
não poderão ser sanadas pelo professor. Mas, se você está com o conteúdo em dia e
resolver dar uma revisada
um pouco antes da prova,
cuidado! As informações lidas por você nesse período
poderão criar falsas associações e destruir o trabalho de
um mês inteiro! Nesse tempo o melhor é relaxar, manter uma respiração calma e
esvaziar a mente para que o
conteúdo pedido nas questões flua naturalmente.
E lembre-se que além de
estudar é preciso reservar
um tempo para o lazer e para praticar exercícios, que ajuda a eliminar a tensão do cotidiano e prepara o corpo para aguentar mais uma maratona de estudo.
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PEC na Câmara quer criar
varas específicas para
processos de improbidade

ram o compromisso de, até
31 de dezembro deste ano,
identificar e julgar todas as
ações de improbidade administrativa e ações penais
relacionadas a crimes contra a administração pública

distribuídas até 31 de dezembro de 2011.
Para isso se tornar realidade, foram também aprovadas no Encontro diversas
parcerias entre o CNJ, tribunais de Justiça, tribunais federais, tribunais regionais
eleitorais e tribunais de contas para o aperfeiçoamento
e a alimentação do Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa.
Mas é preciso uma reflexão mais profunda sobre a
questão. Nelson Calandra,
presidente da AMB - Associação dos Magistrados Brasileiros, vê com simpatia a
ideia, mas alerta que uma
PEC sozinha pode não ter o
efeito esperado de agilizar a
Justiça. Para ele, é preciso
também que a sociedade se
debruce sobre outras questões vitais relacionadas à improbidade, como a redução
dos cargos em comissão e o
desenvolvimento de mecanismos mais eficientes de
prevenção à corrupção.
Já Claudio Dell´Orto, presidente da Amaerj, a associação dos magistrados do
Rio de Janeiro, segue a opinião de Calandra, mas é mais
otimista. Para ele, a ideia da
PEC “é uma excelente iniciativa e que dará maior efetividade às decisões judiciais”.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Assim como nós
perdoamos?
Quaresma tempo de reconciliação. Reconciliação com
Deus, com o irmão e conosco mesmos. Tempo de reconhecer o nosso pecado, dele nos arrependermos e, humildemente buscarmos o perdão de Deus, que é rico em
misericórdia.
“Reconcilia-te, pois, com
Deus e faz as pazes com Ele,
é assim que te será de novo
dada à felicidade” (Jo 22,21).
Muitas vezes não somos felizes porque nosso coração
está fechado para Deus e para os irmãos. Basta abri-lo
que a graça de Deus o invadirá e seremos felizes!
Deus é amor! Ele nos ama
comamoreterno!Elenosaceita como nós somos, com nossos pecados, fraquezas e infidelidades. Ele nos ama e nos
perdoa cada vez que, com um
coração contrito e humilhado
buscamos o seu perdão. Assim como Ele nos perdoa, também quer que nós perdoemos
a todos os que nos magoaram.
“Perdoa ao teu próximo o
mal que te fez, e teus pecados serão perdoados quan-

do o pedires” (Ecl 28,2).
Rezamos a oração do Pai-Nosso todos os dias, mas,
muitas vezes, não percebemos que estamos fazendo
um compromisso com Deus
quando rezamos: “Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos
que nos ofenderam” (Mt 6,12).
Será que perdoamos assim
como Ele perdoa? Que possamos olhar para dentro do
nosso coração e a resposta
haveremos de encontrar.
Jesus não só nos ensina a
perdoar como também nos
dá o exemplo. No momento
extremo de sua vida, já sem
forças para emitir as palavras,
pediu ao Pai pelos que O perseguiam, O caluniavam, O
maltratavam, O flagelavam,
O crucificavam, O matavam...
Não deve ter sido fácil, mas
Ele pediu: “Pai, perdoai-lhes,
eles não sabem o que fazem”
(Lc 23,34).
Que Maria, Mãe do Amor,
caminhe conosco nesta Quaresma, para que, de mãos dadas com Ele aprendamos a
perdoar como o Senhor...

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

Designos...
Muitas vezes, ao longo
de nossa história, vivenciamos situações adversas em
que o desespero parece tomar conta de nós. A vida
nos reserva surpresas desagradáveis, embora, na
maioria das vezes, no mau
uso de nossa liberdade,
acabemos por influenciar
nosso destino, de modo de
que esta “ surpresa” torna-se, nada mais nada menos do que algo plantado
por cada um. Fazemos um
plano e, de repente, vemos
nossos planos transtornados. Imaginamos que tudo será de um jeito e, no
entanto, falhamos em nossas previsões. Do outro lado, entretanto, há Alguém
que vela por nós, apesar
de todas as nossas falhas.
Alguém cuja Santa Mão está constantemente estendida sobre nós, ainda que
não vejamos ou não sintamos. Alguém que nos ama
a tal ponto de converter a
derrota em vitória, a perda em ganho, a morte em

vida e a mudança em possibilidade de recomeçar...
Procuremos analisar nossa história sob a ótica dos
desígnos insondáveis de
Deus. Quantas vezes, num
primeiro momento, a revolta tomou conta de nós
perante uma determinada
circunstância que hoje é
paranósmotivodejúbilo!Menos
reclamações e mais louvores: esta é a atitude de quem
realmente crê na Palavra
que diz: “tudo concorre para o bem dos que amam a
Deus...todas as coisas serão achadas boas, a seu
tempo.”
Deus é tão bom e nos
ama tanto que é capaz de
mudar o curso de nossa vida, fazendo-nos experimentar a novidade constante
e o chamado à fé inabalável a todo instante. Onipontente, ele muda o imutável e transforma a dor de
hoje na alegria do amanhã.
Que Ele nos conceda sabedoria para compreender
Seus desígnos!

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Reconcilie-se com Deus
O que vamos fazer com nossa culpa? Os nossos pecados
e erros não têm outro lugar
- a não ser aos pés da cruz
de Cristo! O veneno não pode ficar dentro de nós. Precisamos nos arrepender e
não ter remorso, pois remorso é remoer. Ao passo que o
arrependimento é fruto do
Espírito, que nos convence
do pecado.
Muito mais que nós querermos um tempo de conversão, Deus nos dá um tempo de conversão. Mais do que
nós querermos nos reconciliar com o Senhor, Ele quer
se reconciliar conosco. Isso

vai ser muito bom para nós,
porque agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação.
Hoje somos os ungidos do
Senhor, um povo sobre o qual
o Senhor derrama Seu Espírito Santo. Hoje no mundo
inteiro há pessoas vivendo
esse derramamento. O Senhor está reunindo um povo ungido para que, como
João Batista, preparemos a
vinda d’Ele. João Batista preparou a primeira; nós estamos preparando a segunda
vinda gloriosa do Senhor.
Vem, Senhor Jesus!
Dus o abençoe!
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ENTREVISTA Liane H. K. Barbosa

Presidente da Câmara da Mulher de São
Lourenço - Formada em Secretariado

O que é a Câmara da
Mulher?
É um órgão sem fins lucrativos, religiosos ou partidários, que tem como sua
principal meta reunir mulheres dos diversos segmentos da comunidade, em prol
do desenvolvimento empreendedor da mulher profissional e social, pessoal e coletivo e o aprimoramento
permanente nas relações entre pessoas, empresas, governo e instituições de ensino e pesquisa.
Quando e como foi
fundada? Conte-nos um pouco desta história.
Constituída em 22 de abril

de 2002 como “Conselho da
Mulher Empreendedora para São Lourenço e Região”,
pela Diretoria da Associação
Comercial e Industrial de São
Lourenço, através de Regimento Interno. A iniciativa
da criação do Conselho partiu da Federaminas que instituiu, em 25/05/2000, o “Conselho Estadual da Mulher Empreendedora”, presidido pela Sra. Lilia Mascarenhas e
estimulou a sua criação em
todas as 437 Associações Comerciais de Minas, após o
propagado desempenho da
Diretoria feminina da ACI São
Lourenço, particularmente
pela sua atuação mobilizadora no período que sucedeu as enchentes do ano
2000. Em 2005 teve seu nome mudado a nível estadual para “Câmara”, a fim de
diferenciar do “Conselho Estadual dos Direitos da Mulher”, com o qual era confundido.
Qual o papel social
que ela desempenha dentro da sociedade são lourenciana?
A Câmara da Mulher de São
Lourenço e Região, vinculada a Associação Comercial e

Léo do Hotel Fazenda Bavária
recebe amigos com um delicioso
churrasco de aniversário
Parabéns

Empresarial de São Lourenço, (hoje ACE, outrora ACI)
realizou de 2003 a 2012, dez
edições do Prêmio “Mulher
Destaque”, homenageando
81 Sras. que integram a galeria de “tributos a mulheres notáveis”.

evento essencialmente empresarial, realizado pela Câmara da Mulher e sustentado por empresas que
apóiam e ratificam o reconhecimento a mulheres que
exalam o suave perfume de
suas ações na comunidade.

A Câmara está preparando alguma atividade
ou evento para o dia da
mulher?
A partir de 2013 o evento ganha um novo formato
e passa a chamar-se “Prêmio Mulher Empreendedora”, buscando identificar
mulheres de São Lourenço
e Região que iniciaram seu
próprio negócio ou negócio coletivo e o transformaram em relato de sucesso,
gerando oportunidades de
emprego e renda, contribuindo para o desenvolvimento local e regional. Também serão consideradas
aquelas que empreenderam
em favor do social buscando a assistência coletiva em
alguma área. A motivação
e os desafios vencidos servem de exemplo e estímulo para outras mulheres lutarem por seus sonhos e realizarem seus ideais. É um

Qual o critério usado para homenagear as mulheres com o Prêmio Mulher
Empreendedora?
De um ano para o outro
são criadas listas de indicações e a escolha das homenageadas é feita pela análise das referências, nas reuniões das plenárias.
Quem pode participar e como?
Mulheres de todas as idades são aceitas e podem participar das plenárias, inscrevendo-se na ACE, no horário
comercial, Rua Cel.José Justino, 307 – Centro, São Lourenço – Tel. (35) 3332-2528
e-mail: camaradamulher@
gmail.com
MULHER - não como movimento feminista, mas como consciência do feminino,
seus parâmetros, questões
e caminhos. Parabéns às mulheres pelo seu dia!

Acidente envolvendo
moto deixa mais uma
pessoa ferida

Um acidente envolvendo uma moto Honda/Bros - 125cc,
um Fiat Palio e uma Toyota Hylux, na avenida Comendador
Costa (esquina da Brisa Pneus), no início da noite desta
quarta-feira (06/03), acabou com uma pessoa ferida.
O Corpo de Bombeiros, mais uma vez, rapidamente prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima para o
Pronto Socorro do Hospital de São Lourenço, a vítima era
o piloto da moto.
Testemunhas no local disseram que o piloto havia machucado o pé e o tornozelo. A Polícia Militar e os Agentes
Municipais de Trânsito estiveram no local para providências de praxe. A vítima se recupera bem.

Acidente
O Simpático Léo do hotel Fazenda Bavária, comemorou
seu aniversário neste domingo (03/03) e fez questão de receber parentes e amigos para um delicioso churrasco. Participaram da comemoração, seu irmão Gustavo do Açougue Brasília, sua mãe Leny e vários empresários. Destaque
para o Marcos Flori da Cerveja Eco Bier e para o Júlio César da Rádio Alternativa FM.
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Pe. Alex José Adão
Paróquia
em Ação
alexajoseadao@hotmail.com

A juventude quer viver
No ano passado a revista
Isto É trouxe uma matéria de
capa interessante, que mostrava, a partir de várias pesquisas, que os adolescentes
(jovens com idade entre 10
e 19 anos), não são tão complicados e difíceis como se
diz (EDIÇÃO 2226, 11/07/2012).
O artigo dizia que é um grande erro chamá-los de aborrecentes, pois essa fase da
vida é bem mais tranquila e
produtiva do que imaginamos. Na minha prática pastoral vejo que os jovens, mesmo os que têm um pouco
mais de 20 anos, são pessoas muito fáceis de lidar, basta encontrar um momento
para dialogar com eles de
maneira serena e de preferência individualmente. E ao
lidar com adolescentes e jovens, sempre é bom lembrar
também já tivemos essa idade e que os problemas são
parecidos.
Nem todo mundo entende as aflições próprias desta fase da vida. Muitos jovens sofrem por sentimentos próprios desta etapa, tais
como: impaciência, insatisfação, mal humor, desinteresse, frustrações etc. Sentimentos que, se não forem
acompanhados pelos pais ou
responsáveis, serão portas
abertas para vícios como do
álcool e das drogas, fugas para o mundo do crime ou da
desvalorização do corpo. Outros jovens acabam entrando em relacionamentos amorosos que na verdade são ten-

tativas de solução para carências afetivas mal resolvidas nas famílias. Família onde falta diálogo, muitas faltas virão depois.
Um dos exemplos claros
deque vivemos numa sociedade que não reconhece o
real valor da juventude é que
há mais de vinte anoso Congresso Nacional discute a redução da idade penal.Tanto
a CNBB quanto à OAB têm
se declarado contra essa redução. Porém, deputados e
outras autoridades do país
querem que também os jovens de 16 e 17 anos se enquadrem nos tipos de punição existentes para os adultos. O que resolve o problema da violência no país não
é prender mais pessoas, mas
libertá-las das dificuldades
de educação, trabalho e cidadania. Quanto a nós, é melhor valorizar as qualidades,
acompanhar as conquistas e
derrotas e confiar mais em
nossos jovens, do que condená-los com palavras ou com
atitudes destrutivas.
Recordo com pesar a poesia do músico Chorão, falecido nesta semana: “O que eu
consigo ver é só um terço do
problema, é o Sistema que
tem que mudar. Não se pode
parar de lutar, senão não muda. A Juventude tem que estar a fim, tem que se unir. O
abuso do trabalho infantil, a
ignorância, só faz destruir a
esperança. Na TV o que eles
falam sobre o jovem não é sério. Deixa ele viver!”

Ordenação Sacerdotal
Convidamos a todos para, sexta-feira dia 15, às 20h, a
Missa de Ordenação do Antônio Marcos. Neste dia não
haverá missa às 17h. A 1ª. Missa do novo padre será no
sábado (dia 16) às 17h. As celebrações serão na Igreja de
São Lourenço Mártir.

CLASSIFICADOS
OPORTUNIDADE DE EMPREGO. VAGA PARA VENDEDORA
EM LOJA. INTERESSADAS DEIXAR CURRICULO NO SHOPING
ANTÔNIO DUTRA - LOJA 10

COMUNICADO

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

EXPEDIENTE

Aos artistas e trabalhadores, a encenação “Vida, Paixão e Morte de Jesus Cristo”, que com fé, estudo bíblico
e dedicação foi apresentada por muitos anos, porém por
motivos inerentes a nossa vontade, este 2013, não haverá apresentação.
Uma Feliz Páscoa a todos, também ás autoridades, a
Unimed, à população e aos nossos visitantes que conosco estiveram presentes dando-nos apoio e aplausos.
Maria Helena Fonseca Franco

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo, Departamento administrativo: Flávio
Augusto de Paula Dutra, Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra, Assessor Jurídico: Leandro Scatolino de Souza.
Colaboradores: Vera M. Gannam de Castro, Hilda Pinelli, Simone Gannam L. Ribeiro, Izidoro Sant`Angelo Filho, Frei Felipe Gabriel Alves,
Heloísa M. D. de Almeida, Filipe Nacle Gannam, Pedro Jorge de Oliveira Netto, Mariana Dutra, José Celso Garcia, Prof. André, Beto Bacha,
Dom Zeca, Mario Henrique Poli de Oliveira.

Circulação: São Lourenço e Região Sul de Minas: Lambari, Jesuânia, Olimpio Noronha, Carmo de Minas, Dom
Viçoso, Cristina, Soledade de Minas, Conceição do Rio Verde, Caxambu, Cambuquira, Baependi, Pouso Alto,
Itamonte, Itanhandu, Passa Quatro.
Redação e Administração: Rua Alzira Candal, 100 - São Lourenço/MG - CEP 37470-000
Telefax: (35) 3332-8484 - E-mail: sljornal@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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São Lourenço receberá
R$ 3 Milhões de Reais do PAC 2
São Lourenço receberá R$
3 milhões do Programa Nacional de Aceleração do Crescimento, PAC 2, do Governo Federal, para obras de recuperação das avenidas Damião
Junqueira de Souza, na Federal, e José Simeão Dutra, no
bairro Nossa Senhora de Lourdes. O projeto foi protocolado pela Gerência de Convênios da Secretaria Municipal
de Planejamento, em julho de
2012, pleiteando os recursos.
Nesta quarta-feira (6), o
Diário Oficial da União publicou a relação dos projetos selecionados. Além de
São Lourenço, apenas outros
dois municípios do Sul de Minas - Ouro Fino e Pouso Ale-

Obras

gre - receberão recursos do
PAC 2 para reformas de ruas e avenidas.
Projetos - A Avenida Damião Junqueira de Souza, prin-

cipal via de acesso à cidade
terá todo o piso em paralelepípedo retirado para substituir e adequar as galerias de
águas pluviais, a fim de evi-

tar alagamentos e enchentes.
A obra incluirá também as ruas transversais. Depois da obra
no subsolo, o piso em paralelepípedo será recolocado,
mas a avenida será dividida
em duas pistas por um canteiro central arborizado.
A Avenida José Simeão Dutra, que corta todo o bairro
Nossa Senhora de Lourdes
até o Anel Rodoviário, receberá nova pavimentação em
asfalto. De acordo com o Secretário Municipal de Planejamento e Gestão Estratégica, Marco Antônio Arantes,
o projeto apresentado será
agora detalhado para dar início ao processo licitatório.
Fonte: ASSCOM/ P.M.S.L

Pesca em local proibido pela lei faz com que três
pescadores acabem conduzidos a D.P.
Em 05 de Março, por volta de
14h30m horas, no município de
São Lourenço, a Polícia Militar

Ambiental, em patrulhamento
de rotina e em ato de fiscalização à atividade de pesca, quan-

do à margem esquerda do Rio
Verde, no setor da Ilha Antonio
Dutra, no lado oposto ao local

conhecido por olaria do Pedrão,
depararam com três pescadores, todos maiores de idade, residentes e domiciliados nesta
cidade, sendo eles, M.O.S. 49
anos, pedreiro, G.O.S. 18 anos
e S.S. 68 anos, aposentado, os
quais estavam praticando a pesca amadora com a utilização de
caniços de fibra e bambu com
anzol simples, contudo em local Proibido/Interditado pela legislação de pesca, sendo que ao
serem abordados estavam pescando na desembocadura do interceptor de esgoto sanitário
urbano In Natura no Rio Verde,
onde se percebe facilmente o
forte odor que é exalado, bem
como coloração da água de cor
“acinzentada” podendo o ser
humano ter náusea pela simples permanência durante poucos instantes no local. Que devido a esse fato, é comum que
os peixes se concentrarem no
local em busca de “alimentos”.
Todavia, os pescados provenientes destes locais devem ser evitados de serem consumidos,
pois podem causar problemas
de saúde às pessoas haja vista
indícios de estarem contaminados/poluídos.
Do exposto e com base na
alínea ‘F’ inciso I, código 434
do artigo 85 no anexo IV do
Decreto Estadual de número
44.844 de 2008, foram lavrados os devidos autos por infração à legislação ambiental
e com base no caput do artigo 34 da Lei 9.605 de 1998,
que foi dada voz de prisão em
flagrante delito aos autores,
sendo lido seus direitos constitucionais, conduzidos e apresentados à autoridade de Polícia Civil para demais formalidades legais. A pena legal prevista para esse crime é de Detenção de 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente, sendo que a mesma pena é aplicada conforme
inciso III do parágrafo único do
referido artigo 34, a “quem transporta, comercializa, beneficia
ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha e
pesca proibida”. Foi registrado
BO nº 80.395/2013, endereçado ao Delegado de Polícia Civil de São Lourenço/MG

DR. WALTER RODRIGUES JR.

Dr. e Mestre em Implantodontia

O que são implantes
dentários?
Implantes dentários são suportes ou estruturas de metal (normalmente de titânio)
posicionadas cirurgicamente
no osso maxilar abaixo da gengiva para substituir as raízes
dentárias. Uma vez colocados,
permitem ao dentista montar
dentes substitutos sobre eles.
Como funcionam os implantes dentários?
Por serem integrados ao osso, os implantes oferecem um
suporte estável para os dentes artificiais. Próteses parciais e totais montadas sobre
implantes não escorregarão
nem mudarão de posição na
boca, um grande benefício
durante a alimentação e fala. Esta modalidade de prótese é chamada “prótese sobre implante” e confere ao
paciente mais segurança em
todas as funções bucais proporcionando uma situação
mais natural do que pontes
ou dentaduras convencionais.
Para algumas pessoas, as
próteses e dentaduras comuns
são simplesmente desconfortáveis ou até inviáveis, devido a pontos doloridos ou falta de adaptação a estes aparelhos. Além disso, as pontes
comuns devem ser ligadas aos
dentes em ambos os lados do
espaço deixado pelo dente
ausente. Com a colocação de
implantes não é necessário
preparar ou desgastar um dente natural para apoiar os novos dentes substitutos no lugar como é feito em pontes
fixas convencionais.
Para receber um implante,
é preciso que você tenha gengivas saudáveis e ossos adequados para sustentá-lo. Você também deve comprometer-se a manter estas estruturas saudáveis. Uma higiene bucal meticulosa e visitas
regulares ao dentista são essenciais para o sucesso a longo prazo de seus implantes.
Os implantes são, em geral, mais caros que outros métodos de substituição de dentes e a maioria dos convênios

não cobre seus custos.
O tipo de implante mais recomendado na atualidade é
o ósseo integrado que se mostrou uma revolução no tratamento de pacientes parcial
ou totalmente desdentados.
• Implantes ósseo integrado: — são implantados por
meio cirúrgico diretamente
no osso maxilar. O período
da osseointegração (integração ao osso) leva em média 4
a 6 meses dependendo da região a receber o implante. Após
este período, uma segunda cirurgia é necessária para ligar
o implante ao meio bucal, nesta fase o cirurgião dentista remove a gengiva que está recobrindo o implante e finalmente, um dente artificial (ou
dentes) é conectado ao implante, individualmente, ou
agrupado em uma prótese que
pode ser de dois tipos:
• Prótese Protocolo: — Prótese total implantosuportada e implantoretida, fixada
sobre 4 a 8 implantes em média, este tipo de prótese é parafusada e retirada apenas
pelo seu dentista, é uma prótese que confere boa estética e é uma ótima opção para quem pretende fugir da
dentadura, o único incoveniente é que este tipo de prótese é mais difícil de ser higienizada pois todos os detes são conectados entre si,
exigindo bastante cuidado do
paciente. Pode ser feita em
resina ou porcelana.
• Prótese Overdenture: —
Prótese total removível sobre
implante, este tipo de prótese é mais barata que a prótese protocolo porque exige
menos implantes (2 a 6 em
média) e é confeccionada em
resina. Esta prótese é como
uma dentadura, porém, tem
um encaixe em uma barra que
conecta os implantes à prótese, conferindo a esta mais
estabilidade e retenção. Esta prótese pode ser retirada
pelo paciente e por isto a sua
higienização é facilitada.

HOTEL GUANABARA (SÃO LOURENÇO) SA
AVENIDA: GETÚLIO VARGAS N.º 423 – CENTRO
SÃO LOURENÇO – MINAS GERAIS
ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
AVISO DE CONVOCAÇÃO
1- Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social à
Avenida Getúlio Vargas n.º 423 em São Lourenço – MG, os documentos a que refere o Artigo 133 da Lei n.º 6404/76.
2- Ficam os senhores acionistas convocados para as Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária que serão realizadas no dia 25 de Abril
de 2013 às 09:00 h. (nove horas), na sede social a fim deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Discussão e votação do relatório da administração, Demonstrações
Financeiras e Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2012.
b) Eleição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal para o exercício de 2013 bem como fixação dos respectivos honorários.
c) Aumento do Capital Social.
d) Conseqüente reforma dos Estatutos Sociais.
e) Assuntos de interesse geral da Sociedade.
São Lourenço(MG), 05 de Março de 2013.
Carmen Sabra Barcia
Diretora Presidenta

www.saolourencojornal.com.br
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7 dicas para prevenir a diabetes
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DRª LUCIANA B. VIEIRA
Prevenindo o Câncer da Pele

Existem cada vez mais pessoas que sofrem de diabetes e, por esse motivo, o Dicas Caseiras decidiu apresentar-lhe um artigo que pode
ser valioso. Este artigo vai
mostrar-lhe sete formas simples de prevenir a diabetes
e ainda a adoptar um estilo
de vida mais saudável.
Já aqui tinhamos falado sobre o que é a diabetes, os
vários sintomas, causas e tratamentos disponíveis. No artigo de hoje, vamos apresentar 7 dicas que certamente
o vão ajudar a ter uma vida
mais saudável e a prevenir
a diabetes ou diminuir os
graus de açúcar ou glicémia
no sangue.
1 – Alimentação Saudável
Este é um dos passos mais
importantes na prevenção
da diabetes. Quem ingere
mais calorias do que gasta
tem tendência a engordar. O
excesso de peso é um dos
factores responsáveis pelo
aparecimento de diabetes,
entre muitos outros problemas. Por este motivo, prefira uma alimentação rica em
legumes e fruta e modere o
consumo de gorduras e açúcares.
2 – Exercício Físico
O exercício físico é benéfico para a sua vida e adivinhe... Também pode prevenir os diabetes. Com apenas
30 minutos de exercício por
dia, já está a lutar contra a
doença. Faça pequenas caminhadas, ande de bicicleta, faça abdominais em casa…tudo vale para queimar
calorias. Se associar a corri-

da com musculação, não só
estará a prevenir os diabetes como a definir o seu corpo e a ficar com o seu corpo
mais em forma.
3 – Controlo do peso
A insulina é responsável
por fazer com que os tecidos
do organismo absorvam a glicose. O excesso de peso faz
com que esses tecidos sejam
incapazes de captar o açúcar, mesmo com acção da insulina. Por este motivo, controlar o seu peso é importante para evitar os diabetes. Uma alimentação saudável ajudará a manter o peso ideal.
4 – Reduzir o consumo de
açúcar
Antes de abordar este tópico é importantes considerar uma coisa: o açúcar não
provoca diabetes! No entanto, o consumo excessivo de
açúcar, provoca um aumento de peso e, esse sim, é responsável pelo aumento do
risco de diabetes.
Para quem é portador de
diabetes, o consumo de açúcar aumenta drasticamente
os níveis de glicose no sangue originando hiperglicemia. Mais uma vez, deve apostar numa alimentação saudável, evitando o consumo
de açúcar.
5 – Exames regulares
O diagnóstico da diabetes
é normalmente feito por ordem de um médico. No entanto, não deve esperar que
seja o médico a recomendá-lo. Adicione aos seus planos
anuais uma data para se di-

rigir a uma clínica e fazer o
check up. Não existe melhor
prevenção que um exame direccionado para a detecção
da doença que se pretende
prevenir.
6 – Casos de família
O risco de desenvolver
diabetes aumenta se já existirem na sua família pessoas portadoras da doença.
Investigue esta situação e,
no caso de algum familiar
ser portador da doença, faça exames com mais frequência e aposte a 100% nas
dicas de prevenção. Estudar os casos na sua família
pode ajuda-o a prevenir a
doença e a controlá-la mais
facilmente.
7 – Controlo dos prédiabetes
Se o seu médico lhe disser
que tem pré-diabetes, não
se aflija. É apenas um alerta
para que tenha mais atenção à sua saúde. Os pré-diabetes permitem reverter a
situação e evitar os diabetes
mas, para isso, é preciso que
o paciente faça tudo o que
tiver ao seu alcance para combater a doença. O primeiro
passo é fazer uma alimentação saudável e complementá-la com o exercício físico
diário. O paciente deve ainda apostar em diagnósticos
mais regulares.
Estas são sete formas principais de prevenir a diabetes. Aproveite-as e melhore
a sua qualidade de vida. Se
souber mais dicas, deixe a
sua participação e ajude outros leitores.

Câncer de pele é o crescimento anormal e descontrolado das células que
compõem a nossa pele.
Estas células se dispõem
formando camadas e, dependendo da camada afetada, teremos diferentes
tipos de câncer de pele.
Os mais comuns são os carcinomas basocelulares e
espinocelulares, e os melanomas.
Dos tumores existentes,
o câncer de pele é o mais
frequente. Muitos deles
poderiam ser evitados se
medidas de prevenção fossem aplicadas em tempo
apropriado, permitindo
seu tratamento e cura.
A radiação ultravioleta é
a principal responsável pelo desenvolvimento do câncer da pele. Ela se concentra nos raios solares e nas
cabines de bronzeamento
artificial. A exposição excessiva e prolongada ao Sol
contribui não apenas para o risco de desenvolvimento do câncer como também para o envelhecimento precoce da pele.
É importante lembrar
que o efeito da radiação
é cumulativo, ou seja, mesmo depois de parar de tomar Sol, as alterações da
pele podem se manifestar anos depois.
Como reconhecer o câncer da pele?
Um crescimento na pele
de aparência elevada e brilhante, translúcida, avermelhada, castanha, rósea
ou multicolorida. Uma pinta preta ou acastanhada que
muda de cor, textura, torna-se irregular nas suas bordas e cresce de tamanho.
Uma mancha ou ferida que
continua a crescer apresentando coceira, crostas, erosões ou sangramento.
Quais pessoas são mais
predispostas ao câncer
da pele?
Qualquer indivíduo pode ser acometido pelo câncer da pele, principalmen-

te os que apresentam pele, olhos e cabelos claros,
que sempre se queimam
no Sol e nunca se bronzeiam. E aqueles ruivos e
portadores de sardas. As
pessoas que trabalham expostas ao Sol têm maior
incidência de câncer da
pele (trabalhadores rurais,
carteiros e pescadores, por
exemplo).
Como prevenir?
Examine sua pele regularmente e use um espelho para examinar as partes posteriores (costas) e
couro cabeludo. Proteja-se dos raios solares através do uso de bonés, roupas e filtros solares recomendados pelo dermatologista. Os cuidados com
a exposição solar devem
ser diários e a qualquer
hora do dia, a irradiação
ultravioleta que atinge a
Terra (UVA e UVB) tem sua
maior incidência entre
10:00 e 16:00 horas do dia.
O que fazer se descobrir que tenho um câncer
da pele?
A grande maioria dos
cânceres da pele é curável se diagnosticados precocemente, e o médico
dermatologista é o profissional mais capacitado para diagnosticar e tratar o
câncer da pele. Havendo
alguma lesão suspeita na
pele procure logo um dermatologista, que fará o
diagnóstico definitivo com
alguns exames simples, como dermatoscopia e biópsia da lesão (para anatomopatológico). Feito o diagnóstico correto, o dermatologista indicará o tratamento mais adequado para o seu caso. A demora
em procurar um dermatologista pode agravar a
lesão e por consequência
o tratamento será mais
agressivo e extenso. Quanto mais precoce for o diagnóstico do câncer da pele, melhor é o resultado
do tratamento.
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Acaba de ser divulgada a programação
da “Comenda das Águas”
A programação da Cerimônia de
Entrega da Comenda Ambiental Estância Hidromineral de São Lourenço 2013 já foi divulgada, veja a programação completa:
DIA 21 DE MARÇO DE 2013 –
QUINTA-FEIRA
9h às 17h – Educação Ambiental
preparada pelo Instituto INHOTIM
destinada a jovens estudantes de
São Lourenço e Região
Local: Tenda na Praça João Lage
– em frente ao Parque das Águas
Projeto “Espaço Ciência Itinerante”, coordenado pelo Núcleo de Educação Ambiental do Instituto INHOTIM. Trata-se de um espaço expositivo que utiliza diferentes ferramentas educativas, como lupa, microscópio, maquetes, modelos didáticos para ensino de botânica, fotos e vídeos, para divulgação da ciência e da informação ambiental.
Nesse espaço a interatividade é uma
aliada no processo de construção
do conhecimento científico para visitantes de diversas idades. Deverão passar pelo projeto cerca de 700
estudantes e meia centena de professores.
18h – Desfile dos Cavaleiros da
Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira
Local: Rodoviária (concentração)
Grande mobilização saindo da rodoviária em direção a Praça João
Laje (em frente ao Parque das Águas).
Viaturas da Polícia Militar, Polícia
Montada, Corpo de Bombeiros, possivelmente balões, acompanharão
a Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira, que conduzirão um
baú contendo simbolicamente as
comendas até o local de entrega da
Comenda Ambiental, onde os cavaleiros receberão, no início da cerimônia, o “Fogo Simbólico da Liberdade” que será conduzido pelos caminhos da Estrada Real até Ouro
Preto, onde acenderá a Pira da Li-

berdade na cerimônia de entrega
da Medalha da Inconfidência.
19h30 – Cerimônia da Comenda
Ambiental Estância Hidromineral de
São Lourenço:
Local: Praça João Lage – Em frente ao Parque das Águas
- Coreografia com Cadetes da Polícia Militar de Minas com a Tocha da
Liberdade que será entregue aos Cavaleiros da Inconfidência Mineira;
- pré-lançamento/divulgação do livro comemorativo “40 anos do Clube da Esquina!”, viabilizado por meio
de parceria entre a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais;
- apresentação especial de Marcus Viana e Laisa Morais;
- agraciamento e discursos;
- participação especial da Sociedade Musical Antonio de Lorenzo.
- Grande show com Marcus Viana e Orquestra Transfônica
DIA 22 DE MARÇO DE 2013 – SEXTA-FEIRA
Manhã (horário a ser definido) –
Partida dos Cavaleiros da Ordem dos
Cavaleiros da Inconfidência Mineira
Local: a ser definido
Saída dos Cavaleiros conduzindo
o “Fogo Simbólico da Liberdade”,
em desfile como no dia anterior,
com a primeira parada programada em Baependi, onde prestarão homenagem a Nhá Chica.
16h (previsão) – Homenagem da
Comenda Ambiental Estância Hidromineral de São Lourenço e da Ordem
dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira a Nhá Chica em Baependi
Manhã (horário a ser definido) –
Abertura do Seminário sobre Acessibilidade em Cidades Turísticas:
Local: Câmara Municipal de São
Lourenço
Abertura com a participação do
Coral Vozes das Celas e Grupo Mu-

sical da APAE São Lourenço
O objetivo principal do evento é
despertar a atenção e a conscientização de autoridades e comunidades sobre a importância do acesso de deficientes físicos em cidades
e atrativos turísticos. Trata-se do início de uma discussão enriquecedora sobre o assunto.
Diversas participações já estão
programadas, como:
- Carlos André Mariani Bittencourt, Procurador Geral de Justiça
do Estado de Minas Gerais;
- Eros Biondini, Secretário de Estado de Esporte e Juventude de Minas Gerais; Marcos Paulo de Souza
Miranda, Promotor Coordenador
das Promotorias de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais; Leonardo Mattos, Vereador em Belo Horizonte; Luiz Figueira de Quental, Referência Nacional
em Turismo; Ana Lúcia de Oliveira,
Coordenadora Especial de Defesa
dos Direitos da Pessoa com Deficiência; Kátia Ferraz, Presidente do
Centro de Vida Independente de Belo Horizonte; Willian Eventos, Vereador em São Lourenço; entre outras personalidades/instituições.
O Seminário ocorrerá durante todo o dia e será encerrado no final
da tarde com a emissão da “Carta
São Lourenço”
9h às 17h – Educação Ambiental
preparada pelo Instituto INHOTIM
destinada a jovens estudantes de
São Lourenço e Região
Local: Tenda na Praça João Lage
– em frente ao Parque das Águas
Projeto “Espaço Ciência Itinerante”, coordenado pelo Núcleo de Educação Ambiental do Instituto INHOTIM. Trata-se de um espaço expositivo que utiliza diferentes ferramentas educativas, como lupa, microscópio, maquetes, modelos didáticos para ensino de botânica, fotos e vídeos, para divulgação da ciência e da informação ambiental.

HOTEL GUANABARA (SÃO LOURENÇO) S/A
CNPJ: 24.821.589/0001-57 - SÃO LOURENÇO – MINAS GERAIS
BALANÇO PATRIMONIAL
31 DE DEZEMBRO DE 2012
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITA BRUTA		
R$
(-) Custos Serviços Vendidos
R$
LUCRO BRUTO		
R$
(-) Despesas Diversas		
R$
(-) Impostos e Taxas		
R$
(-) Provisões		
R$
LUCRO NO EXERCÍCIO		
R$
(-) RESERVA DE LUCROS		
R$
SALDO A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA R$
CIRCULANTE
Caixa			
Bancos c/Movimento		
Estoque de Mercadoria		
TOTAL DO CIRCULANTE		

2.728.377,01
328.065,44
2.400.311,57
1.701.331,72
239.151,78
272.747,66
187.080,41
204,00
186.876,41

ATIVO
R$ 1.133.347,43
R$ 450.127,24
R$
R$ 1.583.474,67

PERMANENTE
Imobilizado			
Outros Investimentos		
(-) Depreciação Acumulada
TOTAL DO PERMANENTE		

R$ 1.578.847,72
R$ 31.624,13
R$ (1.209.285,65)
R$ 401.186,20

TOTAL DO ATIVO		

R$

1.984.660,87

PASSIVO

CIRCULANTE
Fornecedores		
Tributos a Recolher		
TOTAL DO CIRCULANTE		

R$ 41.817,81
R$ 351.674,41
R$ 393.492,22

EXIGIVEL A LONGO PRAZO
Financiamento Longo Prazo

R$ 710.000,00

TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO

R$ 710.000,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social		
Reserva de Lucros		
Saldo a Disposição da Assembléia
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R$
R$
R$
R$

TOTAL DO PASSIVO		

R$ 1.984.660,87

578.747,52
115.544,72
186.876,41
881.168,65

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas:
Cumprindo disposições Legais e Estatutárias, apresentando para exame e deliberação de Vossas Senhorias, o Balan-

ço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2012, as Demonstrações Financeiras referentes ao mesmo exercício, documentos que atestam os atos de nossa Gestão Administrativa e a situação financeira do Hotel.
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS EM 31.12.2012
NOTA 1 – PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS
A) – Apresentação e elaboração das Demonstrações Contábeis: As Demonstrações Financeiras consolidadas em 31 de
dezembro de 2012, elaboradas a partir de diretrizes contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76)
e Dec. Lei 1.596/77, e suas alterações para a contabilização
das operações associadas às normas e instruções do Banco
Central do Brasil (BACEN), estão sendo apresentadas na forma da Legislação Societária.
B – As depreciações do Imobilizado de uso, é calculada pelo
método linear, com base em taxas que contemplam a vida-útil-econômica dos bens, observando os limites permitidos
pela legislação em vigor.
C) – O regime contábil adotado é o de competência de exercício, observados os critérios uniformes no tempo e ainda,
aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, mantidos
os registros permanentes.
D) – Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo de
até 12 (doze) meses, são apresentados como circulantes.
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
ENCERRADO EM 31.12.2012

Nesse espaço a interatividade é uma
aliada no processo de construção
do conhecimento científico para visitantes de diversas idades. Deverão passar pelo projeto cerca de 700
de estudantes e meia centena de
professores.
10h às 18h – Projeto Saci
Local: Tenda na Praça João Lage
– em frente ao Parque das Águas
Diversas atividades de educação
e conscientização ambiental destinadas a jovens e adultos, tais como: oficinas, Brinquedoteca (Espaço lúdico com brinquedos, livros puffs, etc.), mostras de cinema e espetáculos.
10h às 18h – Unidade Móvel do
Sine
Local: Praça João Lage – em frente ao Parque das Águas
Expedição de carteira de trabalho e previdência social e postagem
de seguro desemprego.
21h – Minas ao Luar
Local: Praça Brasil
A Chancelaria da Comenda Ambiental Estância Hidromineral de São
Lourenço viabilizou o Projeto Minas ao Luar em parceria com o SESC/
MG e Prefeitura Municipal de São
Lourenço.
A seresta e a serenata são gêneros musicais muito presentes e tradicionais na cultura do estado. Pensando na valorização dessas tradições e na formação de público, o
Sesc Minas, por meio do Minas ao
Luar, apresenta shows musicais ao
ar livre, em ruas, praças e coretos.
As apresentações são sempre abertas ao público. Em 19 anos de história, o projeto já contabilizou mais de
dois milhões de espectadores e a
produção de dois discos e um livro.
Desde a primeira edição, realizada em Diamantina, em 1994, o projeto já percorreu aproximadamente 200 cidades. Em 2012, o Minas
ao Luar passou a realizar duas apresentações por semana, em diferentes cidades mineiras, somando, aproximadamente, 60 apresentações no
ano (depois de muitos anos o projeto retorna a São Lourenço, em homenagem a Comenda Ambiental Estância Hidromineral de São Lourenço).
DIA 23 DE MARÇO DE 2013 –
SÁBADO
9h às 17h – Projeto Saci
Local: Tenda na Praça João Lage
– em frente ao Parque das Águas
Diversas atividades destinada a
jovens e adultos, tais como: oficinas, Brinquedoteca (Espaço lúdico
com brinquedos livros puffs), mostras de cinema e espetáculos estão
programados.
10h – Passeio no Trem das Águas:
Local: Estação de São Lourenço
Passeio no Trem das Águas para
agraciados e convidados.
IMPORTANTE: o credenciamento para o passeio será feito das 9h
às 9h45 na própria Estação.
20h – apresentação da Banda da
Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais
Local: Praça João Lage – em frente ao Parque das Águas.

Histórico

Capital Social Reserva Lucro Saldo Disp. Total
Assembléia
Saldo 31.12.11 577.112,64 115.340,72
161.778,62 854.231,98
Aumento Capital 1.634,88
(1.634,88)
Result.Exercício
187.080,41 187.080,41
Divid.Distribuídos
(161.778,62) (161.778,62)
Reserva Legal
204,00
( 204,00)
Saldo em 31.12.12 578.747,52 115.544,72 186.876,41 881.168,65
São Lourenço(MG), 31 de dezembro de 2012.
Carmen Sabra Barcia
Diretora Presidenta
Carmen Dolores Barcia
Diretora Gerente
Débora Maciel de Magalhães Moreira
Téc. Contabilidade
CRC/MG – 63.190
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BETO BACHA

Giro Esportivo

No dia 17 de março acontece a 1ª
etapa do Big Biker
Cup, e a primeira
cidade a receber o
evento será nossa
vizinha Itanhandu.
Os participantes terão duas opções de
percurso: a categoria Pró com 94 km
e a Sport com 64
km, que passam pelos municípios de São Sebastião do Rio Verde, Dom Viçoso,
Virginia e Passa Quatro, conforme mapa da prova. A temporada 2013 conta agora com a inclusão da categoria Sport Dupla Mista. Nossa torcida para Celestino Canaverde (Lety da
Central Loterias)- Pró Sênior B e Ernesto Flori- Sport sub 45.

NOVO BASQUETE DO ACAIACA (NBA)
Este time de basquete da década de 50, jogando na quadra do
“Acaiaca” (antigo Hotel Palácio), era imbatível nas cestas e corações. Na foto bem em
frente à antiga Prefeitura na Rua Dr. Olavo
Gomes Pinto, os artistas do espetáculo: Hélcio de Barros, David
Mutrick, Célio, Carlos
Magalhães, Nilo Ramos
de Assis (neto do Sr
Raul da Farmácia Costa), meu padrinho Raimundo Sanches e Jair
Mosquito.

www.saolourencojornal.com.br

cidades

Caixa d’água de 12 metros de
altura cai e mata dois jovens
Um acidente com a queda
de uma caixa d’água de lata
(Estilo Funil), que despencou
em cima de dois jovens trabalhadores da construção civil
na tarde desta segunda-feira
(04/03), no final da Rua XV de
Novembro (em frente ao Clube São Lourenço), foi na verdade uma grande tragédia.
Entenda o que aconteceu:
Era hora do almoço, por
volta das 12h, a maioria dos
trabalhadores tinham ido em
casa almoçar, apenas dois jovens permaneceram na obra
e resolveram almoçar por lá
mesmo, próximo a tal “caixa
d água”, que ainda estava sendo cheia.
Testemunhas contam que,

Tragédia

os dois garotos almoçavam
quando de repente ela começou a se inclinar e caiu.
Os dois jovens identificados

como Welliton Ferreira dos
Santos de 25 anos e seu sobrinho, Anderson Ribeiro, de
20 anos, tentaram correr, mas

acabaram sendo atingidos e
esmagados pela caixa d’água
que já estava quase cheia.
Informações extra-oficiais
garantiram à nossa reportagem que a estrutura da Caixa é muito fraca e não suportou tanto peso e tombou
para o lado. Informações também dão conta de que não
ventava forte na hora do acidente. A caixa d’água tinha
12 metros de altura e capacidade para 24 mil litros.
No local esteve uma equipe do corpo de Bombeiros sob
o Comando do Tenente Richelmy, Polícia Militar e a perícia
da Polícia Civil. Logo após as
providências de praxe, os corpos foram removidos pela Funerária Santa Clara.

Grupos de cães vagando pelas ruas do Centro são
vistos com mais freqüência
Nas últimas semanas passamos a observar que apareceram diversos cães abandonados vagando pelas ruas do Centro. Eles são vistos
constantemente em grupos.
Reforçando nossa observação, nossa reportagem recebeu com freqüência nesta segunda-feira (08/03), mui-

tas ligações de pessoas reclamando sobre os cães que eram
vistos em grande número,
principalmente no Centro, o
dia todo. Algumas pessoas se
demonstravam preocupadas
com o estado de saúde e alimentação dos animais.
Nossa reportagem então
tentou localizar os animais
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e logo conseguiu fotografar
um grupo (pequeno), que
descansava na Praça do Rotary, próximo à prefeitura.
Alguns estavam deitados tirando um cochilo, enquanto outros pareciam exaustos,
sedentos e com fome. Também não era por menos, segundo algumas testemunhas,

eles andaram o dia todo pelo centro atrás de uma cadelinha que provavelmente estaria no “Cio” (estado de receptividade sexual extrema
por que passam as fêmeas
de muitos mamíferos). No
mesmo dia, outros grupos
também foram flagrados em
outros pontos da cidade.
Tentamos contato com o
serviço de capturas de animais da prefeitura para saber quais as medidas que serão adotadas neste caso. Em
contato via telefone, não encontramos ninguém para falar sobre o assunto.

PROF. ANDRÉ

Esportes

APAN parabeniza nossas nadadoras
pelo Dia Internacional da Mulher

Dona Marta, Fia, Ana Célia, Nircéia, Dona Maria e Dona Laís

Neste dia 08 de março a
APAN (Associação de Pais e
Amigos da Natação), faz uma
justa homenagem a Mulher,
através destas queridas alunas que são grandes exemplos de garra e determinação e “saber viver”.
Dentre estas nossas vencedoras estão Dona Marta,
Maria Aparecida (Fia), Ana
Célia, Nircéia, Dona Maria e
Dona Laís, uma equipe de orgulhar qualquer professor!
Nossas representantes femininas não deixam nada a
desejar quando comparadas
aos colegas masculinos de
sua turma de natação e ainda são verdadeiras heroínas
superando vários tabus e servindo de exemplo para todos nós, vejam algumas de
suas histórias: “mocinhas”
de mais de setenta anos que
fazem de 1.500 a 1.700metros de natação por aula,
modelo de coragem e raça,
mais de dezoitos anos de
natação ininterruptas exem-

plo de compromisso e determinação, mais de cinqüenta primaveras e 3.500
a 4.000metros de natação
por aula mostrando a força de quem acredita em si
mesmo, várias limitações
determinadas por diagnósticos desfavoráveis, mas a
cada dificuldade de saúde,
mais coragem e determinação na superação uma maior
metragem a cada aula.
- É uma grande honra e
a felicidade, ter o prazer de
aprender a cada aula com
estas alunas o verdadeiro
significado do que é “SABER VIVER”. Parabéns e obrigado por esta oportunidade de aprender a cada dia
com vocês.
Declaração do orgulhoso
professor destas verdadeiras
campeãs.
A APAN mais uma vez aproveita a oportunidade para parabenizar a MULHER por reconhecer sua força e importância na sociedade brasileira.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Prefeitura Municipal de São Lourenço

2º Aditamento ao Contrato nº 014/11. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Antônio Carlos de Almeida dos Reis. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 09 (nove) meses. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 01/03/2013.
E D I T A L CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO DE 2013
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com as Federações Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de
1.971, que dispõe sobre a Contribuição Sindical Rural - CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao
espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas,
que possuem imóvel rural ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados como
“Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas a, b e c do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical Rural do exercício de
2013, devida por força do que estabelecem o Decreto-lei 1.166/71 e os artigos 578 e seguintes da CLT, aplicáveis à espécie. O seu recolhimento deverá ser efetuado impreterivelmente até o dia 22 de maio de 2013, em
qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. A falta de recolhimento
da Contribuição Sindical Rural até a data de vencimento acima indicada, constituirá o produtor rural em mora
e o sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização monetária previstos no artigo 600 da CLT. As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com amparo no
que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas respectivas Declarações. Em caso de perda, de extravio ou de não recebimento da Guia
de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação
da Agricultura do Estado onde têm domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo
optar, ainda, pela sua retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA: www.canaldoprodutor.com.br. Eventuais impugnações administrativas contra o lançamento e cobrança da contribuição deverão ser feitas, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da guia, por escrito, perante a CNA, situada no SGAN Quadra
601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-903. O protocolo das impugnações poderá
ser realizado pelo contribuinte na sede da CNA ou da Federação da Agricultura do Estado, podendo ainda, a
impugnação ser enviada diretamente à CNA, por correio, no endereço acima mencionado. O sistema sindical
rural é composto pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil–CNA, pelas Federações Estaduais de
Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.
Brasília, 10 de março de 2013.
Kátia Regina de Abreu
Presidente
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Câmara Municipal de São Lourenço
Proposições da 4ª Reunião Ordinária de 2013

Ver. Abel Goulart Ferreira
Moção de Pesar
O Vereador que este subscreve, vem, mui respeitosamente, com base
no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja enviada
uma Moção de Pesar aos familiares do Sr. Geraldo Ribeiro dos Santos, pelo seu falecimento ocorrido na semana passada na cidade de São José
dos Campos.
Moção de Pesar
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com base
no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja enviada
uma Moção de Pesar aos familiares do Sr. João Fernandes de Oliveira, pelo seu falecimento ocorrido no dia 1º de março p.p..
Requerimento 27/2013
Conforme facilmente constatado por qualquer transeunte que usa a
Avenida Getúlio Vargas, sobremodo os que ultrapassam a esquina da mencionada artéria com a Rua Ledo, pode observar que duas tampas das “visitas” colocadas sobre a manilha do “Córrego Esperança”, ao serem tocadas pelos veículo, estão produzindo um barulho muito desagradável. Trata-se de um fato de conhecimento geral e por isso mesmo os encarregados já devem ter detectado a referida situação e as competentes providências só podem estar em curso. Isto posto, Abel Goulart Ferreira, Vereador do PR, 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 notícias sobre as providências que se fazem necessárias.
Ver. Agilsander Rodrigues da Silva
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 para a Faculdade Victor Hugo pelo Curso de Pedagogia que obteve o conceito 4 (quatro), em uma escala cujo máximo é
5 (cinco), de acordo com o ENADE (Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes) realizado em 2011.
Requerimento 24/2013
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: Quais as providências que estão sendo
tomadas para a conservação do mobiliário urbano de nosso município?
Quando serão trocadas as lixeiras que estão danificadas? Já foi instalado
todo o mobiliário urbano de nosso município? Adendo do Ver. Luiz Cláudio Siqueira ao Requerimento n.º 24/2013 - O Vereador que este subscreve acrescenta ao Requerimento supracitado o envio a esta Casa Legislativa dos seguintes documentos: *Edital do Mobiliário Urbano, bem como o contrato assinado entre o Poder Executivo e a empresa vencedora
da referente licitação.
Indicação 51/2013
Agilsander Rodrigues da Silva, Vereador do PSL, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª
que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que
determine ao Setor Pertinente da Prefeitura efetuar a limpeza e a capina
no terreno do próprio municipal localizado entre a Rua Orestes Junqueira e a Rua Clóvis Reis, Bairro São Lourenço Velho.
Indicação 54/2013
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 determinar à Secretaria Municipal de Saúde proceder estudos no sentido
de criar um serviço especializado de reabilitação, ou seja, Clínica de Fisioterapia, pois existe uma enorme demanda de pacientes que procuram
o referido serviço.
Ver. Antonio Carlos Canaverde Sanches
Indicação 53/2013
Antonio Carlos Canaverde Sanches, Vereador do PSDB, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de
V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S.
Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura proceder o conserto de um buraco localizado na entrada da Rua Otto Jargow, Bairro Federal, logo na cabeceira da ponte, pois o risco de acidentes é enorme. A pedido dos moradores.
Ver. Evaldo José Ambrósio
Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve, vem mui respeitosamente, com base
no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja enviada
uma Moção de Parabéns ao Sr. José Donato da Cunha, mais conhecido
como “Chumbinho”, funcionário público municipal, prestando excelentes serviços pela autarquia SAAE, atendendo sempre com presteza, eficiência e competência.
Indicação 48/2013
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PR, vem, mui respeitosamente, com
base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura proceder a limpeza e a capina, urgentemente, na área verde da Rua Américo Lobo, área esta que dá fundos para o Bairro Santa Mônica. A pedido dos moradores dos Bairros:
Santa Mônica I e Santa Mônica II.
Indicação 49/2013
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PR, vem, mui respeitosamente, com
base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª determinar ao
Setor de Fiscalização que notifique e solicite a retirada de propagandas

colocadas sobre postes, orelhões e outros espaços públicos, indevidamente, por parte de diversos profissionais liberais e empresas de eventos, poluindo visualmente a nossa cidade. A pedido dos moradores. Este
Vereador salienta que não será difícil a identificação dos empresários,
pois nas propagandas (conforme a anexada), há os telefones dos mesmos.

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 determinar à
Secretaria Municipal de Saúde proceder estudos no sentido de os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) receberem adicional de insalubridade.

Ver. Fabrício Guedes dos Santos

Moção de Parabéns
Os Vereadores, Waldinei Alves Ferreira e Luiz Cláudio Siqueira, que este subscrevem vêm, mui respeitosamente, com base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja enviada uma Moção de Pesar aos familiares do Sr. Nestor Carlos de Castro, pai do Sr. Paulo de Castro, pelo seu falecimento ocorrido no dia 26 de fevereiro p.p..

Indicação 45/2013
Fabrício Guedes dos Santos, Vereador do PSB, vem mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que
seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª determinar à Secretaria Municipal de Saúde proceder estudos no sentido de
viabilizar a colocação de 01 (um) Técnico de Enfermagem para acompanhar os pacientes em todas as viagens realizadas na ambulância, pois o
motorista sozinho não tem conseguido atender devidamente a grande
demanda de nosso município.
Indicação 46/2013
Fabrício Guedes dos Santos, Vereador do PSB, vem mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que
seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura construir, com urgência, muros
de arrimo nas Casas Populares do Bairro Nossa Senhora de Lourdes, devido ao alto risco de desabamento nesta localidade.
Ver. Luiz Antônio de Almeida
Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com base
no Art. 108, do Regimento Interno solicitar de V. Ex.ª que seja enviada
uma Moção de Parabéns ao Sr. Edelmo Dias de Freitas, Diretor do Trem
das Águas, pelo seu aniversário na data de hoje. Nossas congratulações
e que Deus lhe conceda muita saúde e muitos anos de vida.
Ver. Luiz Cláudio Siqueira (Vice-presidente)
Indicação 44/2013
Luiz Cláudio Siqueira, Vereador do DEM, vem, mui respeitosamente,
com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja
oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que faça a colocação de “quebra-molas” na Av. Damião Junqueira de Souza, próximo ao ponto de ônibus
existente em frente à residência n.º 863, tendo em vista que o trânsito
de veículos flui em alta velocidade, tanto durante o dia - o que tem gerado acidentes - quanto à noite, período em que os condutores de veículos realizam “rachas”, colocando em risco a integridade física dos moradores, pedestres e deles próprios. Em anexo, o abaixo-assinado dos moradores, reivindicando o acima citado.
Indicação 52/2013
Luiz Cláudio Siqueira, Vereador do DEM, vem, mui respeitosamente,
com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja
oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que promova a desapropriação do
terreno do Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço, localizado no Bairro São Lourenço Velho, para construção de uma creche,
salas para cursos profissionalizantes, área de lazer e entretenimento, cozinha comunitária, sala para uso dos alcoólicos anônimos e futura sede
da Associação de Moradores. A pedido dos moradores do bairro.
Ver. Paulo Gilson de Castro Ribeiro
Indicação 41/2013
Paulo Gilson de Castro Ribeiro, Vereador do PSC, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª
que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que
determine ao Departamento Municipal de Trânsito - SLTRANS que providencie a colocação, urgente, de faixa de pedestres acentuada (como a colocada na Av. D. Pedro II, perto do Hotel Metrópoles e em frente à Caixa
Econômica Federal e o Kaká Loterias) no cruzamento entre a Rua Ribeiro
da Luz e a Av. Antonio Junqueira de Souza, perto do CNA, ou a colocação
de um semáforo, tendo em vista a dificuldade dos pedestres na travessia
desse local, principalmente nos horários de pico.
Indicação 42/2013
Paulo Gilson de Castro Ribeiro, Vereador do PSC, vem mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª
que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que
determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que faça a colocação de “quebra-molas” na Rua Orlando B. de Almeida, na altura do n.º 326, diante da
alta velocidade dos veículos que por esta rua trafegam, colocando em risco a vida dos transeuntes. A pedido dos moradores.
Ver. Renato Bacha de Lorenzo (Secretário)
Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com base
no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja enviada
uma Moção de Parabéns à Direção da Rádio Estância, pelos seus 64 anos
de existência, com responsabilidade social e integração regional, comemorados na data de hoje.
Indicação 43/2013
Renato Bacha de Lorenzo, Vereador do PSDB, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que
seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Departamento Municipal de Trânsito - SLTRANS que proceda
a implantação do estacionamento 30° ou 45° na Av. D. Pedro II, objetivando a ampliação do número de vagas, bem como o controle de velocidade dos veículos.
Ver. Ricardo de Mattos
Indicação 50/2013
Ricardo de Mattos, Vereador do PMN, vem, mui respeitosamente, com

Ver. Waldinei Alves Ferreira (Presidente)

Requerimento 23/2013
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, vem até V. Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido
o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações: Qual prestação de serviço a empresa de
Rafael Jonas de Souza Pena está realizando ou realizará para a Prefeitura Municipal no ano de 2013? Enviar toda a documentação do Pregão Presencial do dia 1º de fevereiro de 2013. Discriminar, em valores, quais os
serviços prestados até a presente data. Enviar o nome, bem como o CNPJ
das outras duas empresas participantes do citado Pregão Presidencial.
Indicação 47/2013
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que
seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura entrar em contato com a direção da Cemig, no sentido de colocar postes de luz na travessa entre as
ruas: Osório Siqueira Costa e Caldas no Bairro Santa Mônica. A pedido
dos moradores.
Indicação 56/2013
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que
seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine à Secretaria Municipal de Saúde tomar providências para que o
veículo da Vigilância Sanitária tenha, como finalidade exclusiva, atender
às atividades da mesma e não seja utilizado para outros fins, como tem
acontecido atualmente, diante da grande prestação de serviços da Vigilância Sanitária em nosso município.
Ver. William Rogério de Souza
Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com base
no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja enviada
uma Moção de Parabéns ao escritório de Contabilidade Magalhães e Moreira, na pessoa da Sr.ª Débora Maciel de Magalhães Moreira e da Sr.ª
Maria Eugênia Magalhães Carvalho, pelo excelente trabalho prestado em
nosso município a empresas e ao comércio, como também na área social, onde, voluntariamente, prestam seus serviços contábeis em prol da
Associação da Pessoa com Deficiência de São Lourenço e região.
Requerimento 25/2013
William Rogério de Souza, Vereador do PV, vem até V. Ex.ª, embasado
no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o
Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine à Secretaria Municipal de Educação enviar a esta Casa Legislativa as
seguintes informações: O Assessor de Transporte Escolar - Sr. Edenil Francisco Maciel - é concursado ou contratado? Se o mesmo é concursado,
favor informar para qual cargo o mesmo prestou concurso. Quais são os
critérios exigidos para a contratação de vans? Quais as empresas que atualmente estão prestando transporte escolar em nosso município? Quantos veículos o município dispõe para atender ao transporte escolar? Quais
são os critérios adotados pela referida Secretaria para a obtenção de vagas para as crianças nas VANS ESCOLARES? Há algum estudo no sentido
de se contratar mais veículos para o transporte escolar, diante da grande
demanda escolar de nosso município?
Requerimento 26/2013
William Rogério de Souza, Vereador do PV, 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: Que Setor Competente da Prefeitura é responsável pela captura de cavalos? Quantos funcionários são responsáveis por
essa captura? Os mesmos recebem suporte para executar essa ação com
eficiência, como por exemplo, veículo específico para essa atividade? Os
cavalos capturados também recebem o tratamento devido, tais como: alimentação, água e lugar adequado pagos pelo município? Que Setor Competente da Prefeitura é responsável pela captura de cachorros e gatos?
Quantos funcionários são responsáveis por essa captura? Os mesmos recebem suporte para executar essa ação com eficiência, como por exemplo, veículo específico para essa atividade (carrocinha)?
Indicação 32/2013
William Rogério de Souza, Vereador do PV, 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 fiscalizar o alto som emitido pelas motos sem escapamento e com escapamento aberto (esportivo) que
trafegam em nosso município, bem como o alto som automotivo, para
que os mesmos respeitem a altura do som permitido por lei, visto que isso vem perturbando, assiduamente, o sossego de nossos munícipes.
Indicação 33/2013
William Rogério de Souza, Vereador do PV, 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 faça a colocação de redutores de
velocidade na Rua Ribeiro da Luz em frente ao Colégio COC, na Av. Damião
Junqueira de Souza, próximo ao Planeta Água e na Rua Professor Henrique
José de Souza, próximo à Academia Fity, o mais urgente possível.
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Novas Aparições públicas de Nossa
Senhora, Mãe da Divina Concepção
da Trindade, na cidade de Carmo da
Cachoeira, Sul de Minas
A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Jesus, anunciou
em Sua última transmissão,
novas Aparições públicas para o mês de março em Carmo da Cachoeira, sul de Minas Gerais. Sua Aparição será nos dias 13 e 25, no Morro do Cristal, na Comunidade Figueira, - local hoje conhecido como Colina das Aparições. Antes das Aparições,
os devotos estão convidados
a participar de um trabalho
de preparação e oração.
Maria Santíssima, ao longo da história, vem se manifestando por intermédio de
Aparições a diferentes grupos e videntes, para transmitir Suas mensagens de paz
ao mundo. Este novo ciclo
de Aparições abertas ao público começou em agosto de
2011 no Uruguai, e no Brasil a partir de setembro daquele ano, estendendo-se
depois a vários outros países. Em suas comunicações,
Nossa Senhora nos chama a
viver os acontecimentos dos
momentos atuais com o máximo de harmonia e paz. Alerta-nos quão imprescindível
é para a humanidade unir-se a Ela em oração, sem distinção de raça, credo ou religião, para gerar uma condição positiva que sustente
os acontecimentos que o planeta já está vivendo.
Nessas Aparições, Maria
transmite Suas mensagens a
todos os presentes por intermédio de três videntes,
monges da Ordem Graça Misericórdia, ordem cristã, ecumênica, de vida consagrada.
O processo de comunicação
transcorre de forma semelhante ao das manifestações
da Virgem ocorridas nos séculos passados nas cidades
de Lourdes (França) e Fátima (Portugal) e desde 1981

Fé

até os dias de hoje em Medjugorje (Bósnia-Herzegovina,
ex-Iugoslávia). São locais conhecidos no mundo inteiro
por Suas Aparições, recebendo anualmente a visita de milhares de peregrinos e fiéis.
A Virgem, sempre descrita pelos videntes como uma
Mensageira Divina de doçura e luz, pede sempre por oração. Em recente Aparição,
pediu novamente aos devotos que orassem sem cessar.
Nesta última mensagem, Ela
disse: “Orem, filhos Meus,
porque da oração de hoje dependem os acontecimentos
de amanhã. Estou com vocês, orando eternamente por
todos os Meus filhos deste
mundo”. Maria Santíssima
continua Sua mensagem, dizendo: “A paz é o propósito
imediato para o mundo, uma
paz verdadeira e transparente que possa transformar a
consciência de muitos corações. Por isso, queridos filhos, Eu ainda permaneço sobre o mundo guardando o
coração e a vida de todos,

para que na consagração se
unam à grandeza de Meu Filho, Jesus Cristo, até os últimos dias”.
As Aparições públicas de
Nossa Senhora no Uruguai
tiveram início em 18 de agosto de 2011, nas instalações
da Associação Casa Redención, situada ao norte da província de Paysandú e estenderam-se até o dia 2 de setembro. No Brasil, as manifestações começaram em 9
de setembro, na Comunidade Figueira, num local conhecido como Morro do Cristal,
na zona rural da cidade de
Carmo da Cachoeira.
As mensagens transmitidas por Nossa Senhora, Mãe
da Divina Concepção da Trindade, Suas instruções espirituais, Seus pedidos de oração, as fotografias e os vídeos das Aparições públicas, gravadas ao vivo, em
diversos países da América
Latina e da Europa, encontram-se publicados e disponíveis no site: <www.divinamadre.org>.

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

- Pretendem se casar:

000198 - LUIZ FELIPE BRASILEIRO, solteiro, maior, OPERADOR DE CAIXA, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA BENTO GONÇALVES, 734, São Lourenço-MG, filho de ANTONIO CLAUDIO
BRASILEIRO e APARECIDA DE FATIMA DA SILVA BRASILEIRO; e CAMILA FERREIRA DE SOUZA, solteira, maior, PROMOTORA DE VENDAS, natural de PIRACICABA-SP, residência RUA LUIS LOBO, 381,
São Lourenço-MG, filha de JOÃO CARLOS FERREIRA e ELISABETE GARCIA FERREIRA DE SOUZA;
000210 - PAULO ROBERTO MIRANDA COUTINHO, solteiro, maior, PUBLICITÁRIO, natural de
LAMBARI-MG, residência RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO FERRAZ, 380, São Lourenço-MG,
filho de VESONILDO TUCCI COUTINHO e IVONE LOPES MIRANDA COUTINHO; e PAULA JUNQUEIRA VIEIRA, solteira, maior, NUTRICIONISTA, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO FERRAZ, 380, São Lourenço-MG, filha de PAULO ROBERTO VIEIRA e
MARIA NICE JUNQUEIRA VIEIRA;
000211 - AUREO BENIN, solteiro, maior, COMERCIANTE, natural de SARANDI-RS, residência
RUA MARIA DA GLORIA ENSÁ, 500, São Lourenço-MG, filho de CELESTINO BENIN e MARILENE
REGINATO BENIN; e FABIOLA VIEIRA GOMES, divorciada, maior, FONOAUDIOLOGA, natural de
SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA MARIA DA GLORIA ENSÁ, 500, São Lourenço-MG, filha de
CARLOS MARQUES GOMES e MARIA DE FATIMA VIEIRA GOMES;
000212 - CLAUDIO CALIXTO GONÇALVES, divorciado, maior, TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES,
natural de RIO DE JANEIRO-RJ, residência RUA LUDGERO FERNANDES OLIVEIRA, 646, São Lourenço-MG, filho de JORGE DA SILVA GONÇALVES e RAYEMA CALIXTO GONÇALVES; e SONIA SILVA
LOBO, divorciada, maior, SECRETÁRIA, natural de SÃO PAULO-SP, residência RUA LUDGERO FERNANDES OLIVEIRA, 646, São Lourenço-MG, filha de JOSE AUGUSTO SILVA LOBO JUNIOR e MARIA
DULCE SILVA LOBO;
000213 - ANDRE BARCIA NEGREIRA PEON, divorciado, maior, administrador de empresas, natural de Rio de Janeiro-RJ, residência Alameda da Canastra, 10, São Lourenço-MG, filho de MANOEL SILVA NEGREIRA PEON e TANIA BARCIA NEGREIRA PEON; e SELMA SOLAIRA VIANNA, solteira, maior, bancária, natural de São Lourenço-MG, residência Alameda da Canastra, 10, São
Lourenço-MG, filha de GETULIO LAPA VIANNA e MIRALBA COSTA SOLAIRA;
000214 - FERNANDO APARECIDO BARBOSA, solteiro, maior, SERVIÇOS GERAIS, natural de SÃO
LOURENÇO-MG, residência RUA FREI JOAO BOSCO, 595, São Lourenço-MG, filho de JOSE RAIMUNDO BARBOSA e APARECIDA DOS REIS BARBOSA; e TAIS APARECIDA SALVIANO DA SILVA, solteira, maior, BALCONISTA, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência , São Lourenço-MG, filha
de ANTONIO RODOLPHO DA SILVA e IOLANDA MARIA SALVIANO DA SILVA;
000215 - ANGELO MARCIO ABANCA, divorciado, maior, SERVIÇOS GERAIS, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA DANIEL DE CARVALHO, 176 APTO. 05, São Lourenço-MG, filho de JOSÉ JOÃO ABANCA e MARIA DE FATIMA ABANCA; e LIDIANE IVANI DO CARMO, solteira, maior, DO
LAR, natural de CRUZILIA-MG, residência RUA DANIEL DE CARVALHO, 176 APTO. 05, São Lourenço-MG, filha de ELCY DO CARMO e LIZETE GERTRUDES DO CARMO;
000216 - RODOLFO MARQUES DE MENEZES, solteiro, maior, CONTADOR, natural de SÃO PAULO-SP, residência RUA JOÃO AYRES FILHO, 203, São Lourenço-MG, filho de MANOEL MISSIAS DE
MENEZES e MARIA JOSÉ DE MENEZES; e FERNANDA CAMPOS BALDI, solteira, maior, BANCÁRIA,
natural de SÃO PAULO-SP, residência RUA JOÃO AYRES FILHO, 203, São Lourenço-MG, filha de
BRAZ PRINCE BALDI e NEIDE CAMPOS BALDI;
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Faculdade Victor Hugo no PROJAC
e no Retiro dos Artistas (RJ)
A Faculdade Victor Hugo
levará um grupo de alunos
no dia 25 de abril (5 feira)
para o PROJAC e para o
Retiro dos Artistas no Rio de
Janeiro.
O PROJAC é o centro de
produção da Rede Globo, que
foi inaugurado em 1995. Ele
é considerado o maior núcleo televisivo da América
Latina.
O PROJAC abriga dez estúdios de gravação ordenados de A a J, cidades cenográficas, fábrica de cenários,
a casa do Big Brother Brasil
dentre outros. O Projac é como se fosse uma pequena
cidade, com lanchonetes, restaurantes, bancos etc...Possui uma área total de 1,6 milhões de m².
Nos estúdios maiores são
gravadas todas as novelas e

os programas de auditório.
Em cada estúdio é gravada
uma novela (Salve Jorge, Lado a Lado etc..). Há estúdios
específicos onde são gravados TV XUXA, Caldeirão do
Huck, e assim por diante.
Os alunos conhecerão um
enorme galpão que abriga a
fábrica de cenários e as fachadas que estão em cena
na TV.
Na parte da tarde os alunos conhecerão O Retiro dos
Artistas que tem 92 anos de
existência e possui uma história artística, social e assistencial. Atualmente residem
ali 50 artistas que usufruem
de aulas de Yoga, fisioterapia, salão de beleza, hidroginástica etc... Esta Casa dos
Artistas tem um caráter único em nosso País.
Neste local aqueles que um

dia viveram da fama e do
estrelato ainda se encontram
e revivem o passado no Butikim das Estrelas, frequentamo Curso Livre de Teatro
que é oferecido etc..
Segundo a Prof. Leila R. Direzenchi (Diretora Pedagógica da FVH) “esta visita tem
por objetivo fazer com que
os alunos compreendam que
eles devem ser profissionais
multifacetados e por isso precisam conhecer métodos gerenciais que melhorem cada vez mais a eficiência e o
sistema de uma organização.
Eles perceberão todas as fases que englobam-na desde o planejamento, perpassando pela produção, marketing etc.. O mais importante é que nesta visita conhecerão uma verdadeira fábrica de sonhos. “

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Prefeitura Municipal de São Lourenço

SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE ADITAMENTOS (Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores
alterações).
1º Aditamento ao Contrato nº. SAAE/SLO-024/2012. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Menegatti Soluções Software Ltda. Modalidade: Dispensa nº. 032/2012. Objeto: prorrogação do prazo de vigência. Vigência: de 01/03/2013 a 28/02/2014. Data da assinatura: 28/02/2013.
Deusdete dos Santos, Diretor Presidente.
3º Aditamento ao Contrato nº. SAAE/SLO-023/2010. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Tecla Informática Ltda. Modalidade: Dispensa nº. 050/2010. Objeto: reajuste de preços. Valor: de R$ 528,14 (quinhentos e vinte e oito Reais e quatorze centavos) para R$ 563,15
(quinhentos e sessenta e três Reais e quinze centavos) o valor mensal do contrato, e prorrogação do prazo de vigência. Vigência: de 04/03/2013 a 03/03/2014. Data da assinatura: 01/03/2013.
Deusdete dos Santos, Diretor Presidente.
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DOM ZECA
A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Aniversário

Ordenação

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

No próximo dia 15,
sexta-feira, às 20:00
horas, na Igreja Matriz de São Lourenço,
estará sendo ordenado Presbítero, o jovem Diácono são lourenciano, Antônio Marcos Roque de Carvalho. Desde já, enviamos ao novo ordenando votos de felicidades, rogando a
Deus muitas bençãos
para sua nova missão,
junto a Diocese de
Bauru, SP.

Dicas para cuidar dos
cabelos em casa

Aniversário
Comemorando mais um aniversário neste dia 07 de março, o jovem Defensor Público, musicista, coralista do Coral
Mauricio França Mendes, Dr. Alessandro Carvalho Júnior.
Receba o aniversariante, nossos votos de felicidades. Que
Deus o abençoe sempre!!!

Falecimento
Com pesar registramos
o falecimento de Nestor
de Castro, ocorrido dia
26 de fevereiro passado.
Grande figura de nossa
história, que durante anos,
foi retratista em nosso
Parque das Águas, juntamente com sua saudosa
esposa Anita. Pai de uma
numerosa família, hoje,
deixa saudades no coração daqueles que com ele
conviveu. Enviamos nossos sentimentos a todos
os familiares, em especial a seus filhos e netos,
e pedimos a Deus, o descanso eterno ao grande
Sr. Nestor.

Neste dia 02 de março, registramos o aniversário de Maria
da Conceição de Castro Real. Grande personalidade de nossa
cidade, mestra da hotelaria são lourenciana, grande mãe, avó
e bisavó querida. Receba D. Conceição, nossos votos de felicidades, regados das mais preciosas bençãos de Deus.

Gastronomia

Aniversário

Comemorou mais um ano de vida, no dia 04 de março,
nosso grande amigo e também colunista deste jornal, Beto Bacha. Desejamos a você muitas e felicidades e que Deus
o abençoe sempre.

Parabéns a toda turma do Buffet “Seo Jocyr
Joemis”, pelos belos pratos servidos em seu maravilhoso cardápio. A família do saudoso Jocyr
de Mattos, nossos parabéns, e sucessos no
empreendimento.

COMUNICADO
A CAIXA ESCOLAR
PROFESSORA ODETE VEIGA, DA ESCOLA ESTADUAL DR.
HUMBERTO SANCHES - SÃO LOURENÇO - MG, TORNA NULA A CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2012.

O primeiro passo para ter cabelos saudáveis, brilhantes
e macios é ter um estilo de vida saudável: alimentar-se corretamente, praticar atividades físicas, evitar o estresse, dormir bem e não fumar são apenas alguns dos itens da lista.
Mas se ainda assim os fios permanecerem opacos e sem
vida, alguns cuidados básicos do dia a dia podem dar aquela forcinha que estava faltando.
Use apenas shampoos e condicionadores adequados para o seu tipo de cabelo. Não sabe qual é? Tentativa e erro
é o melhor jeito de descobrir! Além disso, a alternância de
produtos é bastante recomendada, uma vez que os fios
mudam suas necessidades e passam a carecer de diferentes nutrientes.
A temperatura da água também influencia diretamente
a saúde dos cabelos. Quando muito quente, resseca os fios
e os deixa arrepiados quando secos. A dica para quem não
abre mão de um banho quentinho, é fazer a última lavagem com água fria: ela fecha a cutícula dos fios e os deixa
incrivelmente brilhosos.
E já que o assunto é banho, vale ressaltar que os cabelos são muito mais frágeis quando molhados. Portanto, aplique o shampoo e o condicionador com delicadeza e, ao
usar a tolha, nunca friccione os fios. O correto é amassá-los até ficarem apenas úmidos. Vale também usar um pente de madeira com dentes largos para desembaraçá-los:
ele agride menos os cabelos e evita a formação de eletricidade estática, isso é, o detestável frizz!
Por fim, a poluição, o vento e o sol são grandes vilões das
madeixas bem cuidadas e, por isso, é recomendável hidratá-las pelo menos uma vez a cada quinze dias. Ingredientes como o abacate, o mel e a gema de ovo podem compor uma máscara caseira barata e eficiente para tratar os
cabelos danificados, mas caso deseje uma hidratação mais
profunda, adicione ampolas de vitaminas ao creme de hidratação da sua escolha e use uma touca térmica. Para finalizar, aplique silicone nas pontas dos cabelos: além de
selar as pontas duplas, alguns produtos possuem também
fator de proteção solar!
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Prefeitura Municipal de São Lourenço
Licitação
Processo 0064/2013 – Pregão
Eletrônico 0030/2013 - Objeto:
Registro de preços para futura
e eventual aquisição de equipamentos e suprimentos de informática. Sessão: 21/03/2013
às 14h. Credenciamento até as
12h do dia 21/03/2013. Apresentação das propostas: até as
13h do dia 21/03/2013. Início
dos lances: às 14h até as 15h30min
do dia 21/03/2013. Local: www.
caixa.gov.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF.
Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone (35) 33392781, ou no site www.saolourenco.mg.gov.br – Juliana Rangel de Oliveira Assis – Pregoeira Oficial e Cássia Carneiro Mangia – Pregoeira Substituta.
Processo 0065/2013 – Pregão
Eletrônico 0031/2013 - Objeto:
Aquisição de saquinhos de pipoca. Sessão: 22/03/2013 às
14h. Credenciamento até as 12h
do dia 22/03/2013. Apresentação das propostas: até as 13h
do dia 21/03/2013. Início dos
lances: às 14h até as 14h30min
do dia 22/03/2013. Local: www.
caixa.gov.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF.
Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone (35) 33392781, ou no site www.saolourenco.mg.gov.br – Juliana Rangel de Oliveira Assis – Pregoeira Oficial e Cássia Carneiro Mangia – Pregoeira Substituta.
Processo 0066/2013 – Pregão
Eletrônico 0032/2013 - Objeto:
Aquisição de materiais de pintura para implantação do Caps
AD III no Ambulatório de Saúde Mental, conforme Portaria
130 de 26/01/2012. Sessão:
25/03/2013 às 14h. Credenciamento até as 12h do dia 25/03/2013.
Apresentação das propostas: até
as 13h do dia 25/03/2013. Início dos lances: às 14h até as
14h30min do dia 25/03/2013.
Local: www.caixa.gov.br. Para
todas as referências de tempo
será observado o horário de Brasília – DF. Editais e informações
complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência
de Licitações pelo telefone (35)
3339-2781, ou no site www.saolourenco.mg.gov.br – Juliana
Rangel de Oliveira Assis – Pregoeira Oficial e Cássia Carneiro
Mangia – Pregoeira Substituta.
Processo 0067/2013 – Pregão
Eletrônico 0033/2013 - Objeto:
Aquisição de roupas de cama. Sessão: 26/03/2013 às 14h. Credenciamentoatéas12hdodia26/03/2013.
Apresentação das propostas: até
as 13h do dia 26/03/2013. Início
doslances:às14hatéas14h30min
do dia 26/03/2013. Local: www.
caixa.gov.br.Paratodasasreferências de tempo será observado o
horário de Brasília – DF. Editais e
informações complementares na
sede da Prefeitura Municipal, na
Gerência de Licitações pelo telefone (35) 3339-2781, ou no site
www.saolourenco.mg.gov.br–JulianaRangeldeOliveiraAssis–Pregoeira Oficial e Cássia Carneiro
Mangia – Pregoeira Substituta.
Processo 0068/2013 – Pregão
Eletrônico 0034/2013 - Objeto:
Registro de preços para futura
e eventual aquisição de toners,
cartuchos e recarga, para atender à demanda das escolas mu-
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08/02/2013
14/02/2013
15/02/2013
15/02/2013
15/02/2013
15/02/2013
15/02/2013
15/02/2013
15/02/2013
15/02/2013
15/02/2013
15/02/2013
15/02/2013
15/02/2013
15/02/2013
15/02/2013
18/02/2013
18/02/2013
19/02/2013
19/02/2013
19/02/2013
21/02/2013
21/02/2013
21/02/2013
22/02/2013
22/02/2013
22/02/2013
22/02/2013
22/02/2013
22/02/2013
25/02/2013
26/02/2013
27/02/2013
27/02/2013
27/02/2013
27/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
28/02/2013

nicipais de São Lourenço. Sessão: 26/03/2013 às 15h. Credenciamento até as 12h do dia
26/03/2013. Apresentação das
propostas: até as 13h do dia
26/03/2013. Início dos lances:
às 15h até as 15h30min do dia
26/03/2013. Local: www.caixa.
gov.br. Para todas as referências
de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Editais e
informações complementares
na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações
pelo telefone (35) 3339-2781,
ou no site www.saolourenco.
mg.gov.br – Juliana Rangel de
Oliveira Assis – Pregoeira Oficial e Cássia Carneiro Mangia –
Pregoeira Substituta.
Processo 0069/2013 – Pregão
Eletrônico 0035/2013 - Objeto:
Aquisição de disco de tacógrafos.
Sessão: 27/03/2013 às 14h. Credenciamento até as 12h do dia
27/03/2013. Apresentação das
propostas: até as 13h do dia
27/03/2013. Início dos lances: às
14h até as 14h30min do dia
27/03/2013.Local:www.caixa.gov.
br. Para todas as referências de

Vigência
28/02/2013
31/12/2013
01/05/2013
31/12/2013
31/12/2014
01/02/2014
01/02/2014
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/01/2014
02/05/2013
02/05/2013
31/12/2013
28/02/2013
31/12/2013
31/12/2013
07/02/2014
31/03/2013
31/03/2013
14/02/2014
15/02/2014
15/02/2014
15/02/2014
15/02/2014
15/02/2014
15/02/2014
15/02/2014
15/02/2014
15/02/2014
15/02/2014
15/02/2014
15/02/2014
15/02/2014
15/02/2014
18/02/2014
31/12/2013
31/03/2013
31/03/2013
30/04/2013
31/12/2013
21/02/2014
21/02/2014
22/02/2014
22/02/2014
22/02/2014
22/02/2014
22/02/2014
22/02/2014
25/02/2014
15/03/2013
30/04/2013
31/12/2013
31/03/2013
31/03/2013
02/04/2013
07/05/2013
31/03/2013
31/12/2013
31/03/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
28/02/2014

Prefeitura Municipal de São Lourenço
18.188.219/0001-21
Rol do Contratos e Termos Aditivos
Período: 01/02/2013 - 28/02/2013
Valor
Processo
Modalidade
R$ 3.450,00
0520/2010
Pregão presencial
R$ 558,72
0442/2009
Pregão presencial
R$ 18.332,88
0031/2013
Dispensa
R$ 49.875,00
0456/2012
Pregão presencial
R$ 4.200,00
0457/2012
Concorrências
R$ 3.600,00
0025/2013
Dispensa
R$ 66.000,00
0010/2013
Pregão eletrônico
R$ 11.662,31
0024/2013
Inexigibilidade
R$ 22.822,80
0024/2013
Inexigibilidade
R$ 5.681,00
0024/2013
Inexigibilidade
R$ 71.975,80
0024/2013
Inexigibilidade
R$ 36.000,00
0443/2012
Pregão presencial
R$ 0,00
0260/2012
Concorrências
R$ 0,00
0259/2012
Concorrências
R$ 1.018,76
0363/2012
Pregão eletrônico
R$ 30.150,00
0478/2012
Pregão presencial
-R$ 936,00
0451/2012
Pregão presencial
R$ 1.158,00
0451/2012
Pregão presencial
R$ 20.700,00
0022/2013
Pregão presencial
R$ 0,00
0815/2011
Dispensa
R$ 0,00
0947/2010
Dispensa
R$ 14.700,00
0020/2013
Pregão eletrônico
R$ 133.375,66
0011/2013
Pregão eletrônico
R$ 50.366,23
0011/2013
Pregão eletrônico
R$ 23.522,53
0011/2013
Pregão eletrônico
R$ 50.118,41
0018/2013
Pregão eletrônico
R$ 14.264,29
0018/2013
Pregão eletrônico
R$ 19.263,89
0018/2013
Pregão eletrônico
R$ 15.984,96
0018/2013
Pregão eletrônico
R$ 7.546,40
0018/2013
Pregão eletrônico
R$ 7.839,32
0018/2013
Pregão eletrônico
R$ 9.902,72
0018/2013
Pregão eletrônico
R$ 5.637,38
0018/2013
Pregão eletrônico
R$ 6.113,76
0018/2013
Pregão eletrônico
R$ 5.713,20
0018/2013
Pregão eletrônico
R$ 8.026,47
0018/2013
Pregão eletrônico
R$ 51.600,00
0012/2013
Pregão presencial
R$ 8.500,00
0023/2013
Pregão presencial
R$ 8.283,42
1094/2011
Dispensa
R$ 5.614,86
0674/2009
Dispensa
R$ 19.799,20
1392/2009
Pregão presencial
R$ 186,00
1445/2011
Pregão presencial
R$ 87.000,00
0017/2013
Pregão presencial
R$ 277.500,00
0017/2013
Pregão presencial
R$ 2.987,74
0007/2013
Pregão eletrônico
R$ 6.678,44
0007/2013
Pregão eletrônico
R$ 13.058,40
0007/2013
Pregão eletrônico
R$ 22.579,86
0007/2013
Pregão eletrônico
R$ 39.218,29
0007/2013
Pregão eletrônico
R$ 31.100,00
0026/2013
Pregão eletrônico
R$ 5.006,40
0028/2013
Pregão eletrônico
R$ 672,00
0034/2012
Pregão presencial
R$ 0,00
0665/2010
Inexigibilidade
R$ 0,00
0451/2012
Pregão presencial
R$ 559,98
0670/2009
Dispensa
R$ 60,10
0613/2009
Dispensa
R$ 900,00
0076/2012
Pregão eletrônico
R$ 428,00
0173/2012
Pregão presencial
R$ 1.386,00
0003/2012
Pregão presencial
R$ 520,80
0393/2011
Dispensa
R$ 66,80
1027/2011
Dispensa
R$ 589,95
0051/2013
Inexigibilidade
R$ 2.209,37
0051/2013
Inexigibilidade
R$ 1.379,00
0051/2013
Inexigibilidade
R$ 7.510,00
0021/2013
Pregão presencial

tempo será observado o horário
de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede da
Prefeitura Municipal, na Gerência
de Licitações pelo telefone (35)
3339-2781, ou no site www.saolourenco.mg.gov.br – Juliana Rangel de Oliveira Assis – Pregoeira
Oficial e Cássia Carneiro Mangia
– Pregoeira Substituta.
Processo 0070/2013 – Pregão
Eletrônico 0036/2013 - Objeto:
Aquisição de material de construção para manutenção das escolas da rede municipal de ensino de São Lourenço. Sessão:
27/03/2013 às 15h. Credenciamento até as 12h do dia 27/03/2013.
Apresentação das propostas: até
as 13h do dia 27/03/2013. Início dos lances: às 15h até as
16h00min do dia 27/03/2013.
Local: www.caixa.gov.br. Para
todas as referências de tempo
será observado o horário de Brasília – DF. Editais e informações
complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência
de Licitações pelo telefone (35)
3339-2781, ou no site www.saolourenco.mg.gov.br – Juliana

Rangel de Oliveira Assis – Pregoeira Oficial e Cássia Carneiro
Mangia – Pregoeira Substituta.
Processo 0072/2013 – Pregão
Eletrônico 0037/2013 - Objeto:
Aquisiçãodeultrassometens-fens
para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde.
Sessão: 25/03/2013 às 15h. Credenciamento até as 12h do dia
25/03/2013. Apresentação das
propostas: até as 13h do dia
25/03/2013. Início dos lances: às
15h até as 15h30min do dia
25/03/2013.Local:www.caixa.gov.
br. Para todas as referências de
tempo será observado o horário
de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede da
Prefeitura Municipal, na Gerência
de Licitações pelo telefone (35)
3339-2781, ou no site www.saolourenco.mg.gov.br – Juliana Rangel de Oliveira Assis – Pregoeira
Oficial e Cássia Carneiro Mangia
– Pregoeira Substituta.
Processo 0074/2013 – Pregão
Eletrônico 0038/2013 - Objeto:
Aquisição de carrinho carregador de carga. Sessão: 02/04/2013

Contratado
CH Dedetizadora Ltda
David Soares Mendes - ME
ATROS CONSTRUTORA LTDA. EPP
Vanda Paiva Pereira Ferreira
Isabel Cristina Mendes 461.270.466-53
Griffon Brasil Assessoria Ltda
Jovane Marques de Figueiredo Cia Ltda
Viação Cidade do Aço Ltda.
Circular São Lourenço Ltda
Expresso Gardênia Ltda
Paulo Edilberto Coutinho Participações Ltda
Medlabor - Medicina de Segurança do trabalho
Premoldados e Const. São Lço Ind. e Com e Eng. Ltda
Premoldados e Const. São Lço Ind. e Com e Eng. Ltda
Sul América Companhia Nacional de Seguros
J C Furquim Movimento Artistico
Link Sat Serviços de Vigilância Eletrônica Ltda
Link Sat Serviços de Vigilância Eletrônica Ltda
CH Dedetizadora Ltda
Hotel Beira Parque Ltda.
Nataly Maduro de Castro - inventariante
NELIO DE PADUA - CPF 36439673653 - ME
Gurgel & Amaral Telegás Ltda - ME
Organização Gorgulho Ltda
Vilson da Silva Brum - ME
Med Center Comercial Ltda
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.
MedWay Log Comércio e Serviços LTDA
Aglon Comércio e Representações Ltda
MEDICOM RIO FARMA LTDA - EPP
Farmaconn Ltda
Help Farma Produtos Farmaceuticos Ltda
Prolifarma Farmacêutica Ltda
DIMASTER - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CIRURGICA SAO JOSE LTDA
EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
Vale do Paraíba Comércio de Derivados de Petróleo Ltda
Liberty Medical Produtos Hospitalares Ltda.
João Chaib Empreendimentos Ltda
Ordem Franciscana Secular -Fraternidade de São Lço
Ecosul Ltda
Prodatas Engenharia Eletrônica Ltda
Ferreira e Forastieri Ltda
J S A Mineração Ltda
Moema Comercial Ltda ME
Dimipel Limitada - ME
Papelaria Irmãos Borges Ltda - ME
Tige Tecnologia e Serviços Ltda
Vilson da Silva Brum - ME
Rosani Costa Azevedo ME
Multiseg Uniformes e Equipamentos Ltda
Sergio Samuel Alves dos Santos ME
Itaú Unibanco SA
Link Sat Serviços de Vigilância Eletrônica Ltda
Ronaldo Dutra
Afonso Ramos de Oliveira
C.R. Dealer do Brasil Ltda
Pneusul Ltda
Máximos Turismos Ltda - ME
Carlos Marques Gomes
Vivian Pinto Monteiro
Expresso Gardênia Ltda
Viação Cidade do Aço Ltda.
Paulo Edilberto Coutinho Participações Ltda
Sergio Samuel Alves dos Santos ME

às 14h. Credenciamento até as
12h do dia 02/04/2013. Apresentação das propostas: até as
13h do dia 02/04/2013. Início
dos lances: às 14h até as 14h30min
do dia 02/04/2013. Local: www.
caixa.gov.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF.
Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone (35) 33392781, ou no site www.saolourenco.mg.gov.br – Juliana Rangel de Oliveira Assis – Pregoeira Oficial e Cássia Carneiro Mangia – Pregoeira Substituta.
Processo 0075/2013 – Pregão
Eletrônico 0039/2013 - Objeto:
Registro de preços para futura
e eventual aquisição de tijolos.
Sessão: 22/03/2013 às 15h. Credenciamento até as 12h do dia
22/03/2013. Apresentação das
propostas: até as 13h do dia
22/03/2013. Início dos lances:
às 15h até as 15h30min do dia
22/03/2013. Local: www.caixa.
gov.br. Para todas as referências
de tempo será observado o ho-

rário de Brasília – DF. Editais e
informações complementares
na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações
pelo telefone (35) 3339-2781,
ou no site www.saolourenco.
mg.gov.br – Juliana Rangel de
Oliveira Assis – Pregoeira Oficial e Cássia Carneiro Mangia –
Pregoeira Substituta.
Processo nº 0073/2013 – Pregão Presencial 0013/2013– Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de marmitex e refeições para atender as
necessidades dos diversos setores da Prefeitura Municipal de São
Lourenço.
Credenciamento:
21/03/2013 a partir das 16h – SessãoPública21/03/2013às16h30min.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de
Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede da
Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone (35)
3339-2781, ou no site www.saolourenco.mg.gov.br – Juliana Rangel de Oliveira Assis – Pregoeira
Oficial e Cássia Carneiro Mangia
– Pregoeira Substituta.
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