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Leia entrevista com
Ricardo Valente
Passanezi, Médico
Veterinário (pág 03)

57º BPM comemora
os 239 anos da PMMG

As comemorações do aniversário da Polícia Militar de Minas Gerais tiveram início na quarta-feira, dia 28/05, com a realização da
“Preparação para a Páscoa dos Militares”, que se trata de um momento de reflexão ecumênica que antecede a Missa e o Culto Evangélico que compõem a programação do aniversário da PMMG. No dia 02/06, segunda-feira, aconteceu a tradicional reunião com os
policiais da Reserva Altiva e Reformados da PMMG. (pág 06)

PMMG

Crime

Bandidos rendem
funcionárias e
levam dinheiro
na Unimed
O setor de comunicação do 57º
BPM confirmou na tarde desta segunda- feira(09/06) que, por volta das 16 h, dois bandidos armados invadiram a recepção do prédio da Unimed/ São Lourenço que
fica na esquina... (pág 07)

Jovem atleta é
encontrado morto
dentro de casa
A cidade de São Lourenço amanheceu nesta quarta feira (11/06),
com a triste notícia do falecimento do jovem atleta, lutador de jiujitsu Pedro Leonardo. De acordo
com informações de pessoas ligadas à família, o garoto foi encontrado pela sua mãe... (pág 03)

Campeonatos
Ministro Moreira Franco
anuncia ampliação do
Brasileiros Infantil e
Aeroporto de Caxambu (pág 05) Juvenil de Inverno/2014
(pág 06) (pág 04)

No clima da Copa
do Mundo 2014
A cidade de São Lourenço, assim como todo o Brasil, vibrou com
a estreia da seleção brasileira na
Copa do mundo... (pág 07)

aqui é
bom d+
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EDITORIAL
O Brasil inaugurou nesta
quinta-feira o 20º Campeonato Mundial de Futebol da
Fifa, oferecendo ao mundo
uma visão paralela de sua cultura, de sua arte, de sua música, de seu esforço para organizar a megacompetição e
para receber bem os visitantes, mas também de sua realidade e de seus contrastes.
Não ficou tudo perfeito, as
obras atrasaram, uma parcela expressiva da população
ainda não se conformou com
os gastos públicos na preparação da Copa, comparando-os com as carências históricas dos serviços básicos. Além
disso, a proximidade entre a
festa esportiva e as eleições
acrescenta um viés político
na avaliação dos brasileiros.
Mas agora o futebol se impõe. A competição começa
hoje e vai para a História como a segunda Copa brasileira, uma oportunidade para o
país mostrar sua força no esporte mais popular do planeta e também para provar que
é capaz de realizar grandes
empreendimentos.
É um momento singular para a nação. O país ainda vive
os sobressaltos da grande manifestação popular que eclodiu em junho do ano passado, levando às ruas pessoas
que pareciam conformadas
com os desmandos e com a
corrupção. Embora o movi-

mento tenha arrefecido, muito por conta da violência praticada por grupos marginais,
ficou uma nova consciência
de cidadania e de participação, que pode ser percebida
nos movimentos sociais sérios e nas greves justas _ embora também tenha gerado
situações condenáveis de oportunismo por parte de corporações que não hesitam em
fazer a população refém de
suas causas. Em meio a essa
efervescência democrática,
o Brasil chega ao dia de abertura da Copa.
Pelo lado futebolístico, é
também uma chance de reescrever a História, já que o
jogo final está programado
para o Maracanã, palco da
decisão de 1950, em que o
Uruguai frustrou a expectativa de milhões de brasileiros. Mas este é o lado da paixão, do imprevisto, do risco,

ESPAÇO LIVRE
Nova Droga Contra
o Câncer de Mama
A agência americana Food
and Drug Administration (FDA),
que regula medicamentos e
alimentos nos EUA, emitiu um
comentário favorável sobre
uma nova droga contra o câncer de mama produzida pela
farmacêutica suíça Roche. Se
aprovado, o remédio Perjeta
(cujo princípio ativo é o anticorpo pertuzumabe) pode se
tornar em breve a primeira opção para tratar a doença ainda em estágio inicial, antes da
cirurgia para remoção do tumor, destacou a agência Associated Press (AP).
Segundo os cientistas da FDA,
que publicaram um parecer
na internet, as mulheres analisadas que receberam o Perjeta como tratamento inicial
para o câncer de mama se mostraram mais propensas a estar livres da doença no momento da operação, em relação às voluntárias que receberam combinações de drogas mais antigas, como o Herceptin, também da Roche.
Embora os resultados venham de testes ainda em estágio intermediário, os cientistas da FDA recomendaram
que seu processo de aprova-

ção seja acelerado. Isso porque o produto se enquadra na
categoria de medicamento inovador indicado para tratar doenças com risco de vida – como câncer, HIV e outras enfermidades letais.
O Perjeta foi aprovado pela primeira vez há cerca de
seis meses para tratar pacientes com um subtipo de câncer de mama que tenha sofrido metástase, ou seja, se
espalhado para outras partes
do corpo. Agora, a empresa
de biotecnologia Genentech
– comprada pela Roche em
2009 e responsável por desenvolver o medicamento –
espera que a droga seja aprovada para uso em fases mais
precoces do câncer, logo após
o diagnóstico.
Atualmente, o uso de remédios contra o câncer antes da
cirurgia ainda é experimental,
mas muitos médicos acreditam que isso ajude a encolher
os nódulos, tornando-os mais
fáceis de remover. No caso de
um câncer de mama, esse processo poderia permitir que as
mulheres mantivessem seus
seios, em vez de tê-los totalmente retirados.
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Para a história

principalmente se considerarmos que os adversários são
fortes e que todos têm como
propósito impedir que o Brasil, que já detém a maioria
dos títulos mundiais, se torne hexacampeão.
Mas uma Copa do Mundo
não é apenas competição. O
lado social talvez seja mais
importante. Este é, igualmente, um momento de congraçamento entre povos, um pretexto para a superação de diferenças e divergências, uma
chance para a paz, para a diplomacia e para o entendimento. Veja-se, por exemplo,
a bela iniciativa adotada por
Brasil e Argentina, históricos
rivais, de iluminar seus principais monumentos com as
cores adversárias. Na noite
de terça-feira, o Cristo Redentor vestiu as cores azul e branco, enquanto o Obelisco de
Buenos Aires ficou verde e

amarelo. Espera-se que a emblemática manifestação contagie os torcedores de todas
as seleções, para que a disputa se restrinja às quatro linhas do campo de jogo.
Talvez não seja a Copa das
Copas, como ufanisticamente projetou a presidente Dilma Rousseff antes de cair na
realidade melhor manifestada em seu pronunciamento
da última terça-feira, quando pediu aos brasileiros para que o Mundial seja uma
Copa pela paz e contra o racismo; uma Copa pela inclusão e contra todas as formas
de violência e preconceito;
uma Copa da tolerância, da
diversidade, do diálogo e do
entendimento. Na mesma ocasião, porém, a presidente se
comprometeu com uma auditoria rigorosa dos gastos e
garantiu que qualquer irregularidade apurada será exemplarmente punida.
Então, neste momento em
que a História entra em campo, sem qualquer possibilidade de retrocesso, os brasileiros têm o dever do protagonismo, como anfitriões civilizados e hospitaleiros, como torcedores apaixonados ou sensatos, como partícipes de um
grande acontecimento, mas
também como cidadãos conscientes, para continuar vivendo
e trabalhando no país que ficará para eles depois da Copa.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

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

Na torcida
TeveinícioaCopadoMundo no Brasil. Sem dúvida,
não há como permanecer
de fora deste contexto, sem
se interessar pelo futebol e
semtorcer.Maséimportantequesejatambémumtempo de reflexão: até que ponto é mérito sermos conhecidos como o país do futebol? Qual a visão que têm
a nosso respeito lá fora? A
Copa vai passar, mas as nossasinquietaçõesdevempermanecer, independente do
resultado do mundial...
Juntamente com a camisa do Brasil vistamos também um punhado de coragem para demonstrar na
hora do voto que queremos mudança...não nos
deixemos iludir por esta
festa, porque ela é apenas uma página de uma
história longa que precisa ser transformada.
Torçamos, acima de tudo, para que o povo, inclusive cada um de nós, deixe
de lado a idéia inocente de
que política é um assunto
que não faz parte do nos-

so dia a dia e que se resume a candidatos e políticos
que muitas vezes não agem
de forma ética e correta.
O que o poder constituído realmente busca é um
descrédito e um desinteresse total das massas por
tudo o que envolve este
universo, pois, quanto mais
alienado o povo, mais fácil de ser ludibriado.
Num mundo em que todos os valores estão trocados, experimentemos
ser originais: comemoremos os gols (e que sejam
muitos), mas que o nosso
grito vá muito além: que
nos comprometamos com
nossa cidade, estado e país e concluamos finalmente que somos um pedaço
deste todo que faz toda a
diferença.
Torço pelo Brasil, mas
não apenas pela seleção
brasileira. Torço para que
o povo acorde e nas urnas
manifeste todo o seu potencial!
Só assim poderemos falar em vitória...

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Nossa Senhora Rainha da Paz Levantai-vos do
No dia 25 de junho, comemoraremos os 33 anos de
aparições de Nossa Senhora Rainha da Paz, em Medjugorje, tempo especialíssimo de graças e bênçãos. A
Rainha da Paz nos pede: rezem, rezem, rezem. Eu estou com vocês! Não tenham
medo! Vamos agradecer a
tão boa Mãe que disse: “se
soubessem o quanto os amo,
chorariam de alegria”, nos
preparando com muito amor
e gratidão para celebrar esta data tão significativa para nós seus filhos que tanto
a amam!
Ofereçamos a Nossa Senhora, de acordo com nossas possibilidades, a participação diária da Santa Missa, momentos de Adoração
ao Santíssimo Sacramento,
a reza do terço ou o rosário
completo, a renúncia de algo que mais gostamos, a reza do Santo Ofício de Nossa
Senhora e ainda, ajudando
com o coração, algum irmão
que sofre. No dia 25 de junho, ofereçamos à querida
Mãe, a Rainha da Paz, um
ramalhete de flores como sinal de gratidão pelo Seu imenso amor por nós. Recorde-

mos que no dia 24 de junho
de 1981, Nossa Senhora, apareceu pela primeira vez a seis
jovens em Medjugorje, pequena aldeia de Erzegovina,
situada na província e diocese de Mostar, na Iugoslávia. A primeira e principal
mensagem de Nossa Senhora é sobre a paz, todas as demais que foram sugeridas por
Ela, conduzem à paz. No dia
25 de junho de 1981, aparecendo aos jovens repetia:
“paz! paz! paz! Reconciliai-vos!” E se apresentou dizendo: “Eu sou a Rainha da Paz!”.
Trinta e três anos se passaram e Nossa Senhora ainda aparece em Medjugorje, trazendo todo dia 25 de
cada mês uma mensagem
de Mãe para os filhos do
mundo inteiro... Vem como
a Mãe, a Amiga, a Companheira que se dirige a nós e
fala conosco...
Voltemos nossos corações
agradecidos para a Mãe do
Céu e, como bons filhos que
a amam muito, procuremos
fazer tudo aquilo que bondosamente Ela nos pede buscando o caminho da conversão, da oração, do amor e
da paz.

vosso abatimento

Levantai-vos do vosso abatimento! É uma ordem. É o
Senhor nos dizendo: “Levante-se, meu filho, do seu abatimento”.
“Judas e seus irmãos viram
que a situação era grave e
que as forças inimigas acampavam dentro de suas fronteiras. Sabendo também como o rei havia ordenado de
tratar o povo para destruí-lo e exterminá-lo, disseram
uns aos outros: Levantemos
nossa pátria de seu abatimento e lutemos por nosso
povo e nossa religião”(I Macabeus 3, 42-43).
Você precisa realizar essa ordem do Senhor, preci-

sa levantar-se! O que acontece com você aconteceu
também com aquele jovem,
citado no Evangelho (cf. Lucas 7,11-17), que estava sendo levado para ser enterrado. Sua mãe era viúva. Jesus chegou, tocou no esquife – o que era proibido – e
ordenou ao jovem: ‘Eu te ordeno, levanta-te!’
Hoje, o Senhor está dizendo para cada um de nós: ‘Meu
jovem, meu eleito, meu amado, meu escolhido, levante-se dos seus abatimentos,
porque há um número grande de pessoas, neste país e
neste mundo, que precisam
de você’!

VENDE-SE

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

Pe. BRUNO CÉSAR DIAS GRACIANO

Paróquia
em Ação
padrebrunocesar@yahoo.com.br

Médico Veterinário

reações como fuga, brigas
(até mesmo entre pets que
já convivem juntos), anorexia (o animal não se alimenta).O
efeito do susto pode ser mais
sério, já que alguns animais
podem sofrer paradas cardiorrespiratórias, convulsões
e ter diversos problemas podendo até ir a óbito.

Como os animais reagem às festas barulhentas,
fogos de artifício e rojões?
Os animais possuem uma
sensibilidade auditiva bem
maior que os humanos, e consequentemente sentem mais
incômodo nos ouvidos diante sons muito altos. Alguns
pets, principalmente os cães
se assustam facilmente com
fogos de artifício e rojões,
podendo associar o barulho
com perigo, causando medo, ansiedade e estresse, gerando neles as mais diversas

Esses barulhos podem causar algum prejuízo
ao animal?
Altos barulhos como rojões, podem levar o pet a desenvolver danos psicológicos. O animal pode ficar estressado e apresentar alterações comportamentais, como reações exacerbadas diante de qualquer ruído, até mesmo aqueles distantes e inofensivos.
O que fazer para evitar?
É aconselhado o uso de
tampões de algodão nos ouvidos que podem ser colo-

Jovem atleta é
encontrado morto
dentro de casa

A cidade de São Lourenço
amanheceu nesta quarta feira (11/06), com a triste notícia do falecimento do jovem atleta, lutador de jiu- jitsu Pedro Leonardo.
De acordo com informações de pessoas ligadas à família, o garoto foi encontrado pela sua mãe, já sem vida, asfixiado com a faixa de
seu kimono dentro do seu
próprio quarto, em sua residência no centro de São

cados em situações de muito barulho. Para abafar o som,
coloque cobertores pesados
ou mesmo um colchão tampando a janela. Pode-se forrar o chão com cobertor e
cobrir o bichinho com um
edredom. Importante salientar para não fazer uso de correntes e coleiras, pois eles
podem se ferir no momento de medo.
O que fazer para acalmar o cão durante a queima de fogos de artifício?
Para acalmar o animal é
sempre importante que, durante os fogos, mantê-lo dentro de casa, ou em um local
que ele se sinta seguro com
iluminação suave e de preferência com apresença do
dono. Evite passar a sua tensão para o animal. Há donos
que os colocam no colo e ficam nervosos com a possibilidade do estresse do cão
edo gato. Isso só intensifica

Lourenço. Somente a perícia da Polícia Civil poderá
esclarecer as circunstâncias
da morte.
O caso causou muita comoção na cidade, já que o
jovem é muito querido por
todos. Nas redes sociais na
internet muitas homenagens foram feitas ao rapaz.
Ele foi sepultado na tarde
de quinta- feira (12/06) em
Soledade de Minas, sua cidade natal.

EDITAL CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL

O Presidente do Conselho Deliberativo do São Lourenço Country Clube, usando de suas atribuições estatutárias (art.50, Item II, letra B), vem através do presente, comunicar aos associados que se encontra aberta as inscrições para registo de chapa, sob legenda, para concorrer as
eleições do Conselho Deliberativo do São Lourenço Country Clube.
Inscrições estarão abertas dia 09/06/2014 e encerradas dia 04/07/2014 às 17h00min.
Para homologação das chapas pelo Conselho Deliberativo, deverão ser preenchidos os seguintes requisitos:
1) Petição subscrita por no mínimo 5% dos sócios proprietários em pleno uso de seus direitos sociais (no mínimo 22 sócios);
2) A chapa postulante ao Conselho deve ser composta por 15 membros efetivos e 15 suplentes, sem indicação de cargo. E, todos inscritos deverão estar em dia com suas obrigações sociais.
A eleição se realizará no dia 12 de Julho de 2014, em ASSEMBLEIA GERAL, com início às
12h00min se estendendo até às 17h00min, quando logo após será feita a apuração dos votos
para designar a chapa vencedora. A dilatação do prazo da votação é para propiciar todos os sócios a oportunidade de uma participação mais ativa na vida do clube, com isso o CONSELHO DELIBERATIVO convida e espera o comparecimento de todos os associados.
São Lourenço, 06 de junho de 2014.
Roberto Carlos dos Reis – Presidente do Conselho Deliberativo
*Conforme resolvido na ata da reunião Extraordinária do São Lourenço Country Clube datada aos cinco dias do mês de Junho do ano de 2014.

EXPEDIENTE

Quais as recomendações para os gatos?
Escolha um quarto da casa que tenha uma cama e um
armário e feche os gatos neste quarto a partir dos primeiros rojões e deixe-os lá. Deixá-los soltos aumenta o medo, a correria e o desespero, e eles acabam fugindo ou
se machucando. Para quem
mora em casa, com gatos que
tem acesso à rua, recolha os
bichanos antes do pôr-do-sol
e feche-os da mesma maneira. Na rua é mais perigoso,
pois, quando se assustarem,
podem se perder.

Campeonato Sul-Americano
de Karatê Interestilos 2014

A Karateca de São Lourenço, Nicole Maciel Cadeiras,
Dez Anos, (Academia Rachido-Kan – São Lourenço) destacou-se mais uma vez no karatê. Entre os dias 29,30, 31
de Maio e 01 de junho de
2014, ela participou do Campeonato Sul-Americano de
Karatê Interestilos 2014 (CPKI
- Confederacion Pan-americana de Karatê Inter estilos).
O evento foi realizado no
Ginásio Mauro Pinheiro – Ibirapuera - SP, onde abrangeu
mais de 1500 Atletas de diversas delegações de outros
estados e também com a participação de karatecas estran-

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

o medo do animal. Cães também costumam ficam embaixo de camas. Deixe-os escondidos e não tente tirá-los do
local escolhido. Evite passar
a sua tensão para o animal.
Não se esquecer de fechar
portas e janelas para evitar
fugas e acidentes fatais (como atropelamentos).

geiros de países sul americanos, onde participaram da
abertura do evento e disputaram nas modalidades Kata e Kumite.
A Karateca Nicole, graduação laranja, competiu na categoria mirim C de 09 a 10
Anos, sagrando-se com premiações como: medalha de
prata na modalidade Kumite (Vice-campeã) e ficando
em 5º lugar no Kata.
A Karateca Nicole de São
Lourenço conquistou mais
uma medalha, perfazendo o
total de 29 medalhas ganhas
com apenas 1 Ano e 11 Meses de karatê, devido a muita determinação e constante rotina de treinos com seu
mestre Kiko, que a treina para alcançar excelentes resultados em competições.
Nicole já participou até
o momento de 14 Campeonatos entre eles da FMKI,
FMK, mundial WUKF e Sul-Americano.
A atleta agradece ao seu
Mestre Joaquim Felício (Kiko) por acreditar na sua capacidade e determinação
de vencer. Nicole também
agradece ao COC (instituto
de Educação e Cultura – AEPA) de são Lourenço, pelo
patrocínio e grande apoio
e ao São Lourenço Jornal e
Rádio Alternativa pela força de sempre.

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo, Jornalista Responsável: Luciana Dutra
Valério, Departamento Administrativo: Flávio Augusto de Paula Dutra, Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra, Assessor Jurídico:
Leandro Scatolino de Souza.
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.
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A Santíssima Trindade é
a melhor comunidade
No próximo domingo, dia
15, a Igreja celebrará a festa da Santíssima Trindade,
Pai, Filho e Espírito Santo,
festa da comunidade dos seguidores de Jesus... A Santíssima Trindade é a perfeita comunhão de pessoas distintas entre si, mas em unidade absoluta: O Pai é diferente do Filho e do Espírito,
o Filho, diferente do Pai e do
Espírito, o Espírito diferente
do Pai e do Filho, mas um
único Deus e as diferenças
não são fator de exclusão,
mas de unidade.
Não se faz autêntica experiência de Deus no individualismo, no egoísmo, pois o
nosso Deus não é solidão, nem
isolamento, mas comunhão,
doação, participação... Termos fortes estes que ajudam
cada pessoa a crescer na vida de fé, saindo de si mesma e indo em direção aos outros. É claro que precisamos
de momentos individuais de
oração, em que, no recolhimento e no silêncio, colocamo-nos na presença de Deus...
Mas isso não basta: a fé cristã é comunitária.
Muita gente diz: “Eu tenho
muita fé, rezo todos os dias...
Mas não vou à Igreja” ou ainda: “ Sou católico não praticante...” A fé pessoal necessita da fé comunitária para
ser alimentada e ser católico não praticante equivale a
não ser... Quem ousa sair de
si e se dirigir a Jesus, na comunidade, encontra um tesouro inestimável, na companhia dos irmãos.
Mas, ainda, há pessoas que
na comunidade se sentem
“donas do pedaço” e não dei-

xam os outros chegarem... É
preciso abrir espaço, sobretudo aos jovens, para que cada um coloque os seus talentos à disposição, em vista da edificação do Corpo
de Cristo, que é a Igreja. Cada pessoa é diferente da outra... e isso não deve provocar distanciamento, mas
união, soma, complementariedade: o que um faz soma-se ao esforço do outro
e do outro e, assim, cada um
fazendo a sua parte, faz funcionar a engrenagem que é
a Igreja, em que cada “peça deve estar devidamente
colocada”, para o bom andamento do maquinário.
Não poderia deixar de considerar que alguns grupos,
movimentos, associações acabam por vezes se fechando
no seu jeito de ser cristão e
não contribuem com o crescimento do Corpo de Cristo,
que é a Igreja. Cada grupo
tem a sua validade, sobretudo por trazer em si a força
de pequena comunidade, a
exemplo dos primeiros cristãos, mas não podem se bastar: é preciso que os pequenos ou grandes grupos, dentro da Igreja se sintam num
emaranhado, numa teia, numa rede de comunidades...
A Paróquia é Rede de Comunidades ou Comunidade
de Comunidades: cada organismo, cada pastoral, cada
movimento ou associação,
cada comunidade e membro,
conservando as individualidades, particularidades e dons
próprios, garante a riqueza
e o dinamismo do Corpo, assegurado pelo impulso do Espírito Santo.

PROGRAMAÇÃO PARA
CORPUS CHRISTI
TRÍDUO PREPARATÓRIO
DIA 16- 17H
DIA 17- 13H
DIA 18- 17H
DIA 19- SOLENIDADE DO
CORPO E SANGUE DE CRISTO
07:00- MISSA NA MATRIZ
16:00- MISSA NA MATRIZ E
PROCISSÃO

CLASSIFICADOS
ALUGA-SE UMA SALA COMERCIAL NO CENTRO. TRATAR PELO TELEFONE (35) 8816-2486,
ALUGA-SE CASA PARA FINS COMERCIAIS. ÓTIMA LOCALIZAÇÃO. CENTRO DA CIDADE. TRATAR PELOS TEL: (35)
9953-5533 (OI) ou (24) 98139-1592 (TIM)
ALUGA-SE CASA PARA FINS COMERCIAIS. ÓTIMA LOCALIZAÇÃO. CENTRO DA CIDADE. TRATAR PELOS TEL: 35- 99535533 (OI) 24-98139-1592 (TIM) 35-8415-0773 - (Claro)
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Faculdade Victor Hugo e o curso Campeonatos Brasileiros Infantil
e Juvenil de Inverno/2014
Excel (básico e intermediário)
Terminou no último sábado mais 2 turmas do Curso
de Excel (básico e intermediário) ministrado pelo Prof.
Sergio Pinelli, na Faculdade
Victor Hugo.
As turmas que tiveram alunos de várias cidades e diversas Empresas, mais uma
vez foram um sucesso.
Segundo o Prof. Sergio “
o Microsoft Excel é uma das
melhores ferramentas de to-

dos os tempos. Através de
seus recursos é possível organizar informações numéricas e realizar, em instantes,
cálculos que manualmente
durariam um bom tempo. No
curso de Excel oferecido pela Faculdade Victor Hugo o
aluno aprendeu a utilizar as
principais ferramentas do aplicativo: desde os primeiros
fundamentos de navegação,
formatação e inserção de da-

dos, até a criação de gráficos
e a utilização de funções”.
Para o Prof. Sergio “ o fato de cada aluno estar em
um computador e as aulas
serem quase que individualizadas são a receita do
sucess”o!
Novas turmas já estão sendo agendadas para setembro! Os interessados podem
se inscrever na Secretaria da
Faculdade Victor Hugo.

Câmara Municipal
de São Lourenço

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
Procedimento: nº 108/2014 - Pregão Presencial nº 6/2014. Objeto: Aquisição de toners para as impressoras da Câmara municipal de São Lourenço. Licitante vencedor:
RM2 Com. Art. Informática e Papelaria Ltda – ME; CNPJ Nº 07.802.695/0001-74, com o
valor de 2.300,00 (dois mil e trezentos reais). Data de Homologação: 11 de junho de
2014 – Luiz Claudio Siqueira - Presidente.
EXTRATO DE EDITAL
Câmara Municipal de São Lourenço – Extrato de Edital – Processo 0109/2014 – PREGÃO PRESENCIAL 007 – Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e produtos de limpeza para a Câmara Municipal de São Lourenço – lote 2: produtos de limpeza. Credenciamento: 27/06/2014 às 15:00 horas – Recebimento, abertura dos envelopes e julgamento das propostas: 27/06/2014 às 15 horas e 15 minutos. Edital e informações na sede
da Câmara Municipal e pelo site www.camarasl.mg.gov.br a partir de 16/06/2014. São
Lourenço em 13 de junho de 2014. Rommel Junqueira Fernandes – Pregoeiro.
EXTRATO DE EDITAL
Câmara Municipal de São Lourenço – Extrato de Edital – Processo 0111/2014 – PREGÃO PRESENCIAL 008 – Objeto: Manutenção mensal e suporte técnico especializado sobre sistemas informatizados de propriedade da Câmara Municipal na área legislativa
(módulo de controle dos atos do órgão, controle de digitalização, gestão do legislativo
via internet e módulo apoio aos gabinetes dos vereadores. Credenciamento: 27/06/2014
às 14:00 horas – Recebimento, abertura dos envelopes e julgamento das propostas:
27/06/2014 às 14 horas e 15 minutos. Edital e informações na sede da Câmara Municipal e pelo site www.camarasl.mg.gov.br a partir de 16/06/2014. São Lourenço em 13 de
junho de 2014. Rommel Junqueira Fernandes – Pregoeiro.

Mariana, Maria, Raissa e Luiz Fernando

Realizados nos últimos dois
finais de semana os Campeonatos Brasileiros Infantil e Juvenil de Natação de Inverno
em Recife/PE e Aracaju/SE respectivamente, se mostraram
o berço de muitos talentos que
estarão representando o Brasil nas Olimpíadas. Com uma
média de mais de quinze recordes batidos em cada um
destes campeonatos, traz a
todos da comunidade aquática a certeza da força da natação neste megaevento que
sediaremos em2016.
São Lourenço estava presente nestes dois grandes momentos da natação nacional,
com a participação Mariana

Hugo

Bacelar, Luiz Fernando Irineu,
Maria Ribeiro e Raissa Carvalho na categoria Infantil que
debutavam neste nível de campeonato e se mostraram aptos e galgarem muito sucesso entre os melhores nadadores brasileiros. Ainda nesta temporada de inverno, tivemos Hugo Souza no Campeonato Brasileiro Juvenil de
Inverno, que a cada ano, cada participação se mostra um
grande atleta, capaz de encarar com muita coragem os
melhores atletas do Brasil,
que contam com maiores e
melhores estruturas, mais nosso grande nadador se coloca
sempre entre eles.

Parabéns ao Hugo, Mariana, Maria, Luiz Fernando e Raissa por nos representarem entre os melhores de nosso país e levarem junto a certeza
do grande caminho que é o
esporte para nossa juventude. Vocês são nosso orgulho.
A APAN agradece mais uma
vez o a Prefeitura Municipal
de São Lourenço, que viabilizou junto ao Governo Federal e ao Ministério do Esporte o convênio pela Lei do
Incentivo ao Esporte com o
patrocínio da CEMIG, Supermercado Carrossel e Carmo
Coffees, possibilitam aos nossos jovens atletas se desenvolveremjunto ao esporte.
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Ministro Moreira Franco anuncia
ampliação do Aeroporto de Caxambu
O ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República Moreira Franco esteve nesta quinta-feira em Caxambu e confirmou a obra de ampliação
e adequação do aeroporto
regional da cidade.
Acompanhado do Deputado Federal Newton Cardoso,
que quando Governador de
Minas executou a construção deste mesmo aeroporto, o Ministro garantiu os recursos e a execução das obras
dentro do Programa de Investimentos em Logística para a Aviação Regional.
O encontro aconteceu no
Palace Hotel, com presença
de lideranças da região, entre empresários, políticos e
jornalistas, que acompanharam o anúncio.
O Prefeito de Caxambu,
Jurandir Belini, que veio de
Brasília junto com o Ministro no avião da Secretaria,
recepcionou a todos agradecendo a presença e falando do sonho do caxambuense em ter o aeroporto operando para receber mais turistas e visitantes.
O Deputado Federal Newton
Cardoso falou a todos de sua
antiga relação de amizade com
Caxambu, lembrou-se de obras
e benefícios que já trouxe a
cidade e destacou que garantir a ampliação e adequação
do aeroporto é questão primordial em seu plano de atuação. Disse que têm feitos
grandes esforços junto a SAC
para que a obra seja realizada e que a presença do Mi-

nistro deve ser comemorada
por Caxambu como uma grande conquista.
Também falou aos presentes Sr. Pedro Azambuja, Presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Administração Aeroportuária, destacando a importância da
aviação regional para o desenvolvimento econômico
das cidades envolvidas.
Já o Ministro Moreira Franco falou dos investimentos
em aviação civil que a Presidenta Dilma Rousseff vem realizando em seu governo como forma de integrar ainda
mais o país. Disse que Caxambu está entre as prioridades, graças aos pedidos de
Newton Cardoso e também
ao trabalho do Prefeito Ju-
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randir, que não tem medido
esforços para conquistar este beneficio para sua cidade. O Ministro garantiu que
um aeroporto regional, como será o de Caxambu trará mais desenvolvimento,
com novas oportunidades de
geração de negócios e consequente aumento do emprego e da renda nos diversos setores da região, especialmente o turismo.
Segundo Moreira Franco
em duas semanas o Prefeito será chamado para uma
reunião com técnicos da ANAC
que vão definir os detalhes
da obra. Faz parte do projeto a construção de um terminal de passageiros de 700
m², sistema de torre de controle, setor de combate a in-

CECÍLIA DA SILVA BRITO
Psicologia

Psicologia e os florais

cêndios e demais necessidades de segurança e logística
e se for necessário a ampliação da pista.
O encontro contou ainda
com presença do vice-prefeito de Caxambu Beto da
Nazira, do vice-presidente
da Câmara de Vereadores
Marcos Halfeld, do empresário Newton Cardoso Jr, da
secretária de Assistência Social de Caxambu Néia Belini,
do Prefeito de Itanhandu Joaquim do Milho, do Prefeito de Minduri José Ronaldo
da Silva o Goiano, do Prefeito de Itamonte Ari Pinto Constantino dos Santos, empresários, secretários municipais, convidados e representantes de diversas instituições regionais.

Decidi mais uma vez escrever um artigo sobre florais,
porque tenho comprovação
dos resultados devido à melhora dos meus pacientes em
processo psicoterápico. Às vezes o resultado é bastante imediato, às vezes um pouco mais
demorado, mas as mudanças
são significativas.
A doença, tanto física quanto mental, é o resultado de
uma desarmonia, de um conflito que surge quando a personalidade se recusa a expressar sua verdadeira essência.
O medo, o egoísmo, o ódio, o
orgulho, a ambição e o desrespeito às leis da natureza é
que permitem o enfraquecimento vital, abrindo caminho
para as doenças físicas e mentais. Para ajudar a corrigir tal
desarmonia, além da psicoterapia, temos outros recursos
que ajudam a acelerar o processo de cura, dentre os quais,
a utilização dos Florais, que
são medicamentos à base de
essências de flores, arbustos
e árvores silvestres.
Os Florais, inicialmente os
de Bach, foram reconhecidos,
em 1976, pela Organização
Mundial de Saúde. Seu objetivo é o de elevar nossas vibrações e restaurar o equilíbrio físico, mental e emocional. Os florais de Bach foram
descobertos pelo médico inglês Dr. Edward Bach, que nasceu em setembro de 1886, em
Moseley, um vilarejo perto de
Birmingham, Inglaterra. Aos

20 anos ingressou na faculdade de medicina e especializou-se em bacteriologia, imunologia e saúde pública.
Em vez de tratar a doença,
Bach passou a tratar a personalidade, a índole e o temperamento dos seus pacientes
baseados em 12 estados mentais principais, que correspondiam inicialmente às 12 essências. Aos 44 anos, obedecendo a um chamado interior,
abandonou todas as suas atividades na cidade e partiu para o campo. Entre 1930 e 1934
descobriu as outras essências
florais. No sistema Bach existe 38 essências.
A psicologia aliada ao tratamento com florais ajuda o paciente a encontrar seu equilíbrio bem mais rápido. Atualmente, temos outros sistemas
florais, além dos florais quânticos, cuja atuação é fazer um resgate da vibração de todo o ser,
seja em seus aspectos mentais,
quanto físicos. A terapia floral
é excelente para crianças e adultos, ajudando em diversos problemas: ansiedade, depressão,
carência, choques emocionais,
medo, desatenção, além de vários outros sintomas.
Cecília da Silva Brito
Psicologia e Terapia
Holística
Av. Getúlio Vargas, 80
sala 09. Galeria Fonte
Luminosa
Conheça nossa página no
Facebook: Psicologia Quântica

Ex-aluno do Curso de Direito da Faculdade de São
Lourenço é destaque e é aprovado em disputado
concurso da Justiça Federal
O ex-aluno Rafael Balde da Silva, formado no ano de
2011, foi aprovado no concurso para o cargo de Analista Judiciário – Execução de Mandados do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que abrange o Estado de Minas
Gerais, e está exercendo atualmente o cargo na cidade
de Varginha/MG. Trata-se, pois, de um dos mais disputados concursos na área federal, contando com a participação de milhares de candidatos. O aluno em questão
participou do concurso ainda antes de sua formatura,
quando estava no 9º semestre letivo do Curso de Direito da Faculdade de São Lourenço, e foi laureado com a
aprovação em concorridíssimo concurso público.
Segundo o mesmo, a seriedade, a exigência e o profissionalismo dos profissionais da Faculdade de São Lourenço foram fundamentais para a obtenção do sucesso.
Tal fato reafirma o compromisso da Instituição de Ensino Superior com seus alunos e com a própria comunidade, na medida em que acredita que a educação e
o conhecimento pode transforma a realidade de São Lourenço e região.
O Curso de Direito da Faculdade de São Lourenço, por meio dessa coordenação, é quem agradece, ao final, o empenho, o compromisso e a confiança demonstrada pelo aluno Rafael Balde da Silva. Finalmente, queremos ressaltar que
não só o Tribunal Regional Federal acaba de receber um excelente profissional,
mas, sobretudo, toda a comunidade jurídica recebe um profissional qualificado
e que lutará pela transformação social da sociedade.
Nas palavras de Rafael Balde da Silva: “Atribuo a conquista de minha posse no
cargo privativo de Bacharel em Direito, de Analista Judiciário - Execução de Mandados, na Justiça Federal (TRF 1ª Região), tendo realizado a prova quando ainda no 9º período da Faculdade, primeiramente a Deus e a minha Família, em seguida aos Professores, Colegas e Colaboradores da Faculdade São Lourenço que
durante todo curso se apresentaram disponíveis e empenhados em responder
ao anseio de conhecimento que move um aluno. Por fim, agradeço ao GOU (Grupo de Oração Universitário), que ocorre semanalmente nesta instituição há 10
anos, pois foi nele que encontrei força e direção vindas de Deus para pautar minha caminhada rumo a aprovação”.
São Lourenço, 04 de Junho de 2014.
Diogo Bacha e Silva
Coordenador do Curso de Direito da Faculdade de São Lourenço
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57º BPM comemora os 239 anos da PMMG
As comemorações do aniversário da Polícia Militar de
Minas Gerais tiveram início
na quarta-feira, dia 28/05,
com a realização da “Preparação para a Páscoa dos Militares”, que se trata de um
momento de reflexão ecumênica que antecede a Missa e o Culto Evangélico que
compõem a programação do
aniversário da PMMG.
No dia 02/06, segunda-feira, aconteceu a tradicional
reunião com os policiais da
Reserva Altiva e Reformados
da PMMG.
A reunião com o pessoal
da reserva contou com a presença do Ten Cel PM Paulo
Valério Júnior, Comandante
do 57º Batalhão de Polícia
Militar, do Cel QOR Ricardo
Luiz Campos Rosa, do Maj
QOR José Aparecido Vicente, Diretor da União do Militares de Minas Gerais na cidade de Pouso Alegre/MG,
da Maj PM QOS Rejane Maria Gontijo, Chefe do Núcleo
de Atenção Integral à Saúde
do 57º BPM, do Maj PM Paulo Márcio de Assis Jacinto,
Subcomandante da Unidade
e do Maj QOR Sebastião Honório de Siqueira, Coordenador Administrativo do IPSM
na 17ª RPM, que ministrou
uma palestra com o tem: “Previdência e Saúde dos Militares Estaduais”.
No dia 03/06, às 18 horas,
ocorreu a missa na Igreja Matriz de São Lourenço, celebrada pelo Padre Bruno César Dias Graciano. Na ocasião os militares Sgt Bacelar
e Sd Walmir fizeram a leitura das preces comunitárias.
Foi um momento muito bonito e contou com a participação de grande número de
pessoas que uniram suas intenções particulares às da
Corporação num único momento de orações a Deus.

DR. RODRIGO C. SANTOS
Médico Veterinário

Macho ou fêmea?

Para muitas pessoas a resposta pode ser: “ tanto faz”.
Os criadores de raças utilizadas para guarda relatam uma
procura maior por machos, considerados de mais eficientes.
Por outro lado, as fêmeas, por gerar ninhadas, são rentáveis.
O fato é que ambos os sexos têm suas vantagens e desvantagens. O comportamento do macho de urinar em todos os lugares para marcar o território e o inconveniente
do sangramento das fêmeas durante o cio são exemplos
que devem ser lavados em conta na hora da escolha.

Em solenidade muito concorrida, no dia 04 de junho,
o 57º Batalhão de Polícia Militar realizou às 10 horas, na
Sede da Unidade, a Solenidade em comemoração aos
239 anos da Polícia Militar
de Minas Gerais.
A solenidade foi abrilhantada pela Banda da Música
do 20º BPM, sob regência do
Cap PM André Benedito Mantovani e contou com a pre-

sença de diversas autoridades, dentre elas: o Ten Cel
PM Paulo Valério Júnior, Comandante do 57º BPM, o Ten
Cel PM Marcos Renato Vieira, Comandante do 23º BPM
sediado na cidade de Lorena/SP, o Dr. Fábio Garcia Macedo Filho, Juiz de Direito de
São Lourenço, o Dr. Afonso
Carlos Pereira da Silva, Juiz
de Direito de Carmo de Minas, o Sr. Paulo José de Al-

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

- Pretendem se casar:

000583 - LUIZ PAULO CUSTODIO, solteiro, maior, balconista, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Ademar de Almeida 234, São Lourenço-MG, filho de LUIZ CARLOS CUSTODIO e MÔNICA MARIA SANTIAGO CUSTODIO; e MARCELE ALESSANDRA FONTES, solteira, maior, do lar, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Prof. Sebastião Justino Ferreira, 290, São Lourenço-MG, filha de MAURICIO LUIZ FONTES e NAIR APARECIDA LOURENÇO FONTES;
000000 - NOROITO LEONEL VIEIRA, solteiro, maior, advogado, natural de Carmo de Minas-MG,
residência Al. Manoel Bandeira, 775, São Lourenço-MG, filho de LIOVALDI VIEIRA e LÍDIA NOGUEIRA VIEIRA; e SUÉLLEM STÉFANI CHIAVENATO PINTO, solteira, maior, estudante, natural de
Itajubá-MG, residência Rua Abel dos Santos, 83 - fundos, Itajubá-MG, filha de EDSON ANTONIO
PINTO e SUELY FARIA MELO PINTO;
000584 - CLÁUDIO RENATO PINHEIRO, solteiro, maior, aposentado p/ ivalidez, natural de Rio
de Janeiro-RJ, residência Alameda Jose Modesto Negreiros, 30 - F, São Lourenço-MG, filho de OSCAR PINHEIRO FILHO e ROSA PINHEIRO; e JOICE APARECIDA MANOEL ALVES, solteira, maior, do
lar, natural de São Louoenço-MG, residência Alameda Jose Modesto Negreiros, 30 - F, São Lourenço-MG, filha de SIDNEI CRISTIANO ALVES e ROSANGELA APARECIDA MANOEL;

meida Brito, Prefeito Municipal de Passa Quatro, o Sr.
Guy Junqueira Villela, Prefeito Municipal de Carmo de
Minas, o Sr. Joaquim Mateus
de Sene, Prefeito Municipal
de Aiuruoca, o Sr. Edson Aparecido Ramos, Prefeito Municipal de Virgínia, o Sr. Emerson Ferreira Maciel, Prefeito Municipal de Soledade de
Minas, o Sr. Baruc Sebastião
Landim, Prefeito Municipal
de Seritinga, o Maj PM Hélcio Vieira da Silva, Subcomandante do 23º BPM sediado em Lorena/SP, o Maj
PM Gilberto Ananias Guimarães de Castro, representando o Ten Cel PM Claudiney
de Oliveira Leite, Comandante do 56º BPM sediado em
Itajubá/MG, o Dr. Marcel
Junqueira Neves, Delegado
de Polícia, o Sr. Elson de Paula Cunha, Vice-prefeito de
Baependi e a Sra. Ana Olga
de Oliveira, Vice-prefeita de
Soledade de Minas, dentre
diversas outras autoridades
e personalidades.

A PROCEDÊNCIA
É muito importante conhecer a origem do animal que
você está comprando. Os criadores costumam dizer que os
quatro primeiros meses de vida são determinantes para a
vida do cão. Ao refletir que ele chega em sua casa com dois
ou três meses de idade, se percebe a importância de saber as condições em que ele foi criado.
O filhote deve ter vivido em contato com a família do
criador,a cadela que o gerou e irmãos. A agressividade a
outros cães ou pessoas pode ser causada por uma separação precoce. É necessário que ele cresça com seus irmãos
para que ele desenvolva noções de limite e de espaço com
outros cães.
O pedigree
Quando o filhote é entregue ao novo dono por um canil
registrado em um Clube do Sistema CBKC (Confederação
Brasileira de Cinofilia), ele possui um certificado de registro de nascimento, que o torna apto a receber o certificado de pedigree.
Mantenha contato com o criador e acompanhe se o processo está sendo feito corretamente. Lembre-se que um
criador que se recusa a fornecer o pedigree do filhote pode estar escondendo um problema sério de saúde ou de
comportamento do cãozinho.

Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa
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Assaltantes rendem funcionárias e
levam dinheiro na Unimed
O setor de comunicação
do 57º BPM confirmou na
tarde desta segunda- feira(09/06) que, por volta das
16 h, dois bandidos armados invadiram a recepção do
prédio da Unimed/ São Lourenço que fica na esquina
das ruas Dr. Mello Viana com
Antônio Junqueira de Souza, renderam funcionários
e fugiram em uma moto com
uma quantia em dinheiro.
Eles usavam capacete na hora do assalto.
Continuação da
ocorrência:
- Suspeito de participação
ao roubo na Unimed é apreendido pela Polícia Civil

Um adolescente de 15 anos
foi apreendido pela Polícia
Civil na manhã desta quar-

ta- feira (11/06). Ele é suspeito de ter participado do
assalto ocorrido na tarde da

última segunda- feira (09/06),
na Unimed- centro.
Após analisar as imagens
do circuito interno da empresa, os policiais foram
até a residência do adolescente com um mandado de
busca e apreensão e lá encontraram roupas e objetos idênticos aos que os assaltantes usavam no dia do
crime.
As investigações continuam no sentido de identificar
o outro suspeito de ter participado do assalto. A Polícia Militar apoiou a ação.A
quantia em dinheiro levada
pelos assaltantes não foi divulgada.

No clima da Copa do Mundo 2014
A cidade de São Lourenço,
assim como todo o Brasil, vibrou com a estreia da seleção brasileira na Copa do
mundo nesta quinta- feira
(12/06) contra a Croácia. Durante o jogo a expectativa de
uma vitória balançou o coração dos brasileiros, e nós
conseguimos a primeira vitória no mundial, Brasil 3x 1
Croácia.
São Lourenço está coberta de verde e amarelo, o comércio local e diversas residências entraram no clima e
estão enfeitados nas cores
do Brasil. Torcedores por toda a cidade esbanjam simpatia vestidos de verde e amarelo. Rumo ao Hexa Brasil
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BETO BACHA

Giro Esportivo

CÊSTA DE TRÊS JOGOS

Parabéns ao tecnico Paturi e as meninas que estão participando do 1º Circuíto do Campeonato Feminino de Basquete. A 1ª fase antes da Copa, aconteceu na cidade de Três Corações e a equipe de São Lourenço conseguiu vencer as três
partidas: 68 a 67 na prorrogação contra Varginha, 51 a 24
em Araguari e um placar elástico em cima de Juiz de Fora 71
a 16. Na segunda fase do Circuíto a equipe do Paturi enfrenta Lavras, Cataguases e Três Corações, com data e local ainda a definir. As garotas que estão batendo um bolão são: Sabrina, Sandy, Victória, Lídia, Ágatha, Rackel, Gabriela, Isabela, Aninha, Jéssyca, Letícia e Francislene.

RUGBY

Em plena Copa do Mundo, vale destacar também a prática do Rugby, que foi criado por Wilian Webb Elis, um inglês que cansado da monotonia de um jogo de futebol (deve ter sido do Flamengo atual), decidiu agarrar a bola e sair
correndo até a linha de fundo. Aqui no Brasil o Rugby surgiu em 1875 com a equipe do Paisandu Atlético Clube. Em
São Lourenço existe o projeto social “Rugby para toda vida”, atendendo cerca de 120 crianças da Casa dos Meninos. A coordenação do projeto fica por conta do Hugo Fróes
que em parceria com o Desenvolvimento Social (Ralph Lage) e do apoio da madrinha Verinha(Parque das Águas) que
empresta o campo de treinamento, conseguiu vários praticantes em São Lourenço.

CASACA COM CASACO

No último dia 3, no frio da cidade de Varginha (terra do ET),
no estádio Melão a equipe do Vasco acabou com o jejum de
quatro partidas sem vitória na série B, vencendo o vice lanterna, que não é o Flamengo, o Boa Esporte pelo placar de 2
a 0. A galera da “casaca” de São Lourenço compareceu com
casaco em Varginha na torcida pelo Machão da Gama. Mas
no grupo podemos constatar um espião infiltrado, o Danilo
da Saúde (acho que está estudando como será no ano que
vem para o time dele), e vários torcedores que com muita fé
(tem que rezar muito com este time feio) estão esperando a
volta do Vasco para a elite do futebol: Héverson, Fernando
Coelho, Marquinho, Nélio, Zezinho da Barbearia, Carlos Otávio, Caíque, Claudinho, Evandro Nicola, Marcelo Goleiro, Ci da
Polícia Civil, Marcelo do Jornal e Mauro do Trânsito.

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

SAAE E CONSERBRAS: NOSSA NATUREZA E PRESERVAR O MEIO AMBIENTE.
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Câmara Municipal de São Lourenço
Proposições da 18ª Reunião Ordinária

Ver. Abel Goulart Ferreira
Moção de Congratulações
Tal como as ondas do mar que vão e voltam, surgem, nessas épocas próximas das eleições, defensores de teses pelas quais jamais se colocaram a favor. Exemplo disso é a
tese relacionada com a Reforma Política, que embora sedutora a muitos e aplicada em nações cultas e desenvolvidas, não é abraçada por aqueles que são votados em quase todos os municípios do Estado. Com isso o político fica
impossibilitado de exercer o mandato com a necessária
identificação com os seus representados. No decorrer da
semana em curso, o jornal “O tempo” publicou um artigo
subscrito pelo Sr. Luiz Tito, sob o título “Reforma Política e
o Voto Distrital”, cujo conteúdo didático, “data vênia”, deveria se tornar leitura obrigatória a todos. Assim, deixando em anexo uma cópia para quem desejar tomar conhecimento do escrito, venho requerer que sejam apresentados ao ilustre articulista as nossas congratulações pela oportuna publicação.
Indicação 182/2014
Conforme é fácil constatar, uma das nossas frustações
reside na extinção dos ramais ferroviários, com o que foram modificados nossos usos e costumes, nem sempre para melhor. É verdade que tal novidade foi assistida por muitos de braços cruzados, pois as reações em contrário foram poucas e tímidas. Aos poucos, entre a extinção dos
trens de passageiros e os de carga, foram sendo desativadas instalações existentes nas margens das linhas, como
por exemplo, os armazéns de café, e não foram providências Contudo, - pois que sonhar não é proibido -, ainda esperamos que um dia, mesmo sem o nosso testemunho pessoal, nossa região irá assistir a volta do trem, com seu charme e demonstrando a sua importância para todos os seus
usuários. Para que isso venha a ocorrer, faz-se necessária
a nossa permanente vigilância, sobremodo das Câmaras
Municipais, na condição de legítimos representantes do
povo, sob pena de as gerações futuras colocarem sob dúvidas nossas funções e, então, sermos considerados como
incompetentes ou desatentos para com as coisas do porvir. Agora surgiu a grata notícia, segunda a qual a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) irá construir uma fábrica de
cimento na cidade mineira de Arcos, - também localizada
às margens da ferrovia -, bem como deseja entrar no mercado de aço vergalhão. No caso da fábrica de cimento, a
Siderúrgica irá usar a escória que surge dos altos-fornos,
produto esse usado na produção de algum tipo de cimento, enquanto que na venda dos vergalhões irá usar de ferrovias e centros de distribuição, o que poderia vir a ser instalado nas antigas dependências da R.M.V e com isso nos
ajudar na aludida reivindicação, vale dizer no retorno da linha férrea. Isto posto, é a presente, sob Indicação, para sugerir, com o conhecimento prévio da Casa que o ora relatado seja comunicado às Câmaras Municipais de Soledade
de Minas, Conceição do Rio Verde, Três Corações, São Sebastião do Rio Verde, Pouso Alto, Itanhandu e Passa Quatro diante do inegável interesse comum sobre a questão.
Ver. Agilsander Rodrigues da Silva (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, profissionais, alunos e amigos da APAE São Lourenço, pela homenagem recebida no dia 02 de junho p.p., na
Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A APAE de São Lourenço se destaca pelo comprometimento e profissionalismo no atendimento às pessoas com deficiência. Esta instituição iniciou suas atividades há 58 anos, quando o movimento apaeano no Brasil apareceu dois anos antes. Portanto, é uma instituição quase que pioneira no Brasil.
Ver. Antônio Carlos Canaverde Sanches
Indicação 190/2014
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 à Gerência de Trânsito e Transporte Público que entre em contato com a direção do DNIT, para a colocação de
01 (um) radar próximo à entrada do Solar dos Lagos, solicitação esta considerando o fluxo enorme de veículos que
trafegam pela rodovia em velocidade acima da permitida.
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 à Sgt.
Cláudia Regina Pereira pela medalha de prata “Mérito Militar” recebida pelos 20 (vinte) anos de excelentes serviços

prestados na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.
Nossas congratulações!
Indicação 187/2014
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PROS, vem mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S.Ex.ª que determine ao Setor
Pertinente da Prefeitura notificar o proprietário do terreno localizado na Rua Frei Caneca, ao lado do Asilo São Vicente de Paulo, onde está sendo construído um muro no
sentido da Rua Lopes Trovão, em frente ao n.º 40, que faça a retirada urgente dos entulhos produzidos pelo obra,
tendo em vista que o mesmo está impedindo o acesso do
morador à sua residência.
Indicação 188/2014
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PROS, vem mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S.Ex.ª que determine a autarquia SAAE realizar estudos no sentido de contratar um médico clínico geral, para atender os servidores da autarquia.
Com o retorno à presidência do SAAE, do Sr. Adauto Lúcio
Cardoso, onde já somos conhecedor do seu trabalho à frente desta instituição, onde sempre manteve um bom relacionamento com seus servidores, ouvindo suas reivindicações e muita das vezes tendo a possibilidade de atendê-las
e com a nova estrutura que será enviada à esta Casa Legislativa, com aumento de número de serviços e consequentemente de servidores, a contratação deste profissional,
certamente atenderá a reivindicação dos servidores que,
em administrações passadas já existia este tipo de procedimento e/ou atendimento, onde trará aos mesmos mas
tranquilidade e um tratamento mais humanitário dando
assim, ao colaborador (servidor) mais valorização no seu
local de trabalho, o que está previsto na CIPA. Em tempo:
de acordo com a resposta contida no Ofício n.º 210/213,
foi respondido a este Vereador que a referida sugestão permaneceria sob análise e aí me pergunto, não seria o momento ideal, pois o Poder Executivo enviará à Câmara o novo Projeto de Estrutura do SAAE. Solicito ainda, divulgar
aos membros da CIPA a reivindicação da Câmara de Vereadores em favor da Classe.
Ver. Fabrício Guedes dos Santos
Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar
de V. Ex.ª que seja enviada uma Moção de Parabéns ao ex-Diretor-Presidente da autarquia SAAE - Sr. Deusdete dos
Santos, pela sua excelente gestão à frente da autarquia SAAE, exercendo sua função com afinco, competência, honestidade e transparência.
Indicação 185/2014
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 que faça a notificação ao proprietário do terreno localizado na Rua Batista Luzardo, em frente ao n.º 1280,
para que proceda a limpeza e capina do mesmo.
Indicação 186/2014
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 que proceda a capina e limpeza da Rua Tiradentes, a pedido dos moradores.
Ver. Luiz Antônio de Almeida
Indicação 183/2014
Luiz Antônio de Almeida, Vereador do PR, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor
Pertinente da Prefeitura providenciar a limpeza e a capina,
urgente, na Rua Ângelo da Veiga. A pedido dos moradores.
Ver. Ricardo de Mattos
Indicação 179/2014
Ricardo de Mattos, Vereador do PMN, com o apoio do
Ver. Renato Bacha de Lorenzo (PSDB), vêm, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que estude a possibilidade de parcelamento em 10 (dez) vezes do valor de R$ 3.000,00 (três
mil reais) referente à concessão de utilização de placas especiais para mototáxi e motofrete.

Indicação 180/2014
Ricardo de Mattos, Vereador do PMN, com o apoio do
Ver. William Rogério de Souza (PV), vêm, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura entrar em contato com a Direção do
DNIT - MG para que providencie a colocação de lombada
eletrônica na BR-460 (Av. Damião Junqueira de Souza) em
frente à Agência Chevrolet.
Ver. Waldinei Alves Ferreira
Moção de Parabéns
Os Vereadores que este subscrevem, vêm, mui respeitosamente, com base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja enviada uma Moção de
Parabéns ao novo Diretor-Presidente da autarquia SAAE
- Dr. Adauto Lúcio Cardoso, cuja posse ocorreu no dia 05
de junho p.p..
Indicação 181/2014
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, vem, mui
respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento
Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine
ao Setor Pertinente da Prefeitura entrar em contato com
a Direção da Cemig no sentido de proceder a troca de
03 (três) postes ornamentais de aço localizados na praça do Bairro Santa Mônica por 03 (três) postes de cimento, tendo em vista que estes postes de aço, por serem
muito frágeis e de fina espessura, são movimentados facilmente por crianças, ocasionando frequente queima
de lâmpadas.
Indicação 184/2014
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, vem mui
respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal, INDICANDO a S.Ex.ª que determine
ao Setor Pertinente da Prefeitura que entre em contato
com a Empresa de Ônibus ÚTIL, que faz a linha São Lourenço X Rio de Janeiro, da possibilidade de colocar um
horário que faça o trajeto sem paradas em outras cidades, ou seja, linha direta Rio X São Lourenço e vice-versa.
J U S T I F I C A T I V A: Está havendo muitas reclamações,
principalmente de pessoas idosas e deficientes quanto ao
trajeto que é feito nos dias de hoje, demorando em média 7 a 8 horas de viagem, tendo em vista as diversas paradas em várias cidades. Quando não fazia estas paradas
o trajeto entre Rio e São Lourenço ficava em média 4 a 5
horas de viagem.
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 Sr.
Élcio Junqueira Vicente, conhecido com “Elcinho da Bicicletaria Satoro”, pelos serviços prestados em prol dos mais
necessitados de nosso município. Parceiro da Associação
da Pessoa com Deficiência, doou, por diversas vezes, bicicletas reformadas para crianças carentes, bem como reformou várias cadeiras de rodas e de banho para as pessoas
com deficiência. Diante do exposto, este Vereador apresenta as congratulações a este nobre empresário pelo trabalho altruísta que o mesmo realiza e que o seu exemplo
possa contagiar outros empresários para o trabalho voluntariado.
Indicação 189/2014
Foi iniciado no dia 06 p.p., o projeto “SÃO LOURENÇO
CONTA A SUA HISTÓRIA”. Trata-se de uma série de palestras que serão gravadas em áudio e vídeo que, mais tarde, serão disponibilizadas para nossos estudantes, historiadores, memorialistas, professores, etc nesta Casa Legislativa e na Secretaria Municipal de Educação e Cultura para pesquisa. O primeiro palestrante foi o Coronel Leonel Junqueira que, dentre vários assuntos, relatou sobre a inauguração do nosso cemitério no dia 13 de junho
de 1926, com o sepultamento da senhora MARIA TEODÓSIA FERREIRA LOPES. Durante sua palestra sobre esta história, falou que a placa feita em 1976 pela Prefeitura, em
homenagem aos 50 anos de morte desta senhora, estava
inelegível. De posse desta informação, este Vereador convidou o palestrante para ir, no outro dia, visitar o túmulo da Maria Teodósia e foi confirmada a dificuldade em
identificar os dizeres da referida placa. Diante do exposto, 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 efetue a restauração ou troca da referida placa.
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A AssembleiA de minAs
trAbAlhA pArA melhorAr
A vidA dos mineiros.
Bolsa-Reciclagem
comBate à PoBReza
assine + saúde
cRiou o dê sua oPinião
Redes sociais
maRcha contRa o cRack

Fim do voto secReto e do Pagamento
da hoRa extRa
Fim do 14º e 15º saláRios dos dePutados
Fim do auxílio-moRadia*
Renegociação da dívida de minas geRais
lei de incentivo à indústRia da comunicação

Nos últimos três anos, a Assembleia criou novas medidas de austeridade e transparência, reduziu custos e melhorou a qualidade
de vida dos cidadãos de todas as idades. Também investiu em mecanismos de aproximação com a população, para maior
participação de todos, e trabalhou para diminuir as diferenças sociais no Estado. Isso porque a Assembleia de Minas é sua.
É o poder e a voz do cidadão.

Saiba maiS em almg.gov.br e na Tv aSSembleia.
ParTiciPe. acomPanhe. Dê Sua SugeSTão.

Assista à TV Assembleia – www.almg.gov.br – Rua Rodrigues Caldas, 30 – Belo Horizonte – (31) 2108 7800
@assembleiamg

assembleiademinas

ALMG

*Deputados com imóvel na RMBH.

Fundo de eRRadicação da miséRia
movimento idade com Qualidade
Passe-livRe inteRmuniciPal PaRa
Pessoas acima de 65 anos
e Pessoas com deFiciência
estatuto mineiRo da micRo
e PeQuena emPResa
lei do Queijo aRtesanal
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Bebê da Semana

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Dica Chicosa:
máscara para cílios

Aniversário

Manuela Miranda Castilho, nossa gatinha da semana, já
preparada para a Copa do Mundo, e torcendo para nossa
seleção canarinho. Manuela, nasceu no dia 14 de janeiro
de 2014, e é filha de Luana Maria Miranda Paulino e Lynconh dos Santos Castilho.
Quem comemora mais um niver neste dia 16, é nossa
grande amiga Célia Cavalcanti. Seus amigos de São Lourenço, desejam a aniversariante, votos de felicidades, saúde
e paz, com as mais preciosas bençãos de Deus.

Aniversário

Falecimento
Pedro Leonardo,
faleceu no último dia
10, causando grande tristeza no coração de seus amigos
do Colégio Laser Solar dos Lagos, professores e familiares.
Deixamos aqui registrado nossos sentimentos a sua mãe
Mauriléia, e rogamos
a Deus, que conforte com Sua misericórdia, cada coração
desta família, confortando-os com Seu amor.
Que Pedro Leonardo, descanse nos braços de Jesus!!!

Nova Loja

DÉBORA CENTI

As princesinhas Sofia e Safira, comemoram dia 07 último, juntamente com amigos e familiares, o primeiro aniversário. Uma linda festa, na cidade de São Gonçalo do Sapucaí, marcada pelos encantos de Cinderela, coroou com
exito, este lindo acontecimento. Desejamos milhões de felicidades às aniversariantes, em especial a seus pais Thatiana e Robson Teixeira, sem deixar de abraçar também,
nossa amiga e vovó coruja, Bel (Diretora da Escola Estadual São Francisco de Assis - Presidio São Lourenço).

Corpus Christ

A Hipper Money comunica aos amigos clientes que está
funcionando em novo endereço. Av.. D. Pedro II, loja 42,
entrada pela rua do Gomes Supermercado. Um grande abraço e sucessos aos nossos amigos Ivana e Roberto!!!

A máscara para cílios é considerada um dos mais importantes itens da maquiagem. Nem pense em sair de casa
sem ela! Alonga, dá volume e curva os fios, abrindo e levantando a expressão do olhar.
Pense que é através dos olhos que você enxerga o mundo, por isso a importância de mantê-los bem abertos e realçados. Quando você conversa com alguém, para onde
olha? Para os olhos!!! Às vezes falamos mais com os olhos
do que com mil palavras. Continuo insistindo, realce e abra
seu olhar com a máscara para cílios!!!
Hoje o mercado de cosméticos oferece uma infinidade
de opções, cores, efeitos, formas de aplicação. Basta você
encontrar a sua, tem que rolar uma identificação!!! E não
precisa ser apenas uma, podem ser várias… uma para cada ocasião ou efeito pretendido na maquiagem.
Cílios curvados com máscara ficam bem em todo mundo e provocam um resultado imediato na aparência.
Abra mão de todos os outros produtos para os olhos, mas não
abra mão da máscara! Ela é indispensável… acredite em mim!
Na parte superior, primeiro aplique de cima para baixo
(da raiz dos cílios em direção às pontas) em toda a extensão do fio, girando a escova. Quando você gira a escova,
curva os cílios e quando você puxa, alonga. Depois venha
de baixo para cima (também da raiz em direção às pontas)
e finalize curvando ainda mais. Dê mais intensidade nos
cantos externos e nas pontas para abrir mais o olhar.
Se ficar excesso de produto passe o pente para retirar e
separar os fios. Mas dependendo do look eu até gosto de
cílios meio ‘carregados’ com efeito de máscara que engrossou a textura.
Mantenha os olhos bem abertos enquanto aplicar a máscara, elevando a sobrancelhas para alongar e distanciar a
pálpebra. Levante o queixo e olhe para o espelho de cima
para baixo (fazendo cara de metida!!!). Evite piscar ou olhar
para cima até que o produto esteja totalmente seco.
Para um efeito ainda mais impactante, aplique também
em baixo, da raiz em direção às pontas, ou coloque o aplicador na raiz dando “tremidinhas” na horizontal.
Se passar lápis na parte inferior dos olhos acho indispensável o uso da máscara também. Caso contrário é opcional.
Se tiver olheiras muito escuras e acentuadas, evite aplicar em baixo, capriche apenas na parte superior.
Se os cílios não curvam naturalmente com a máscara porque são direcionados para baixo ou rebeldes, use o curvex.
Encaixe na base dos cílios e aperte por 20 segundos para
curvá-los. Se precisar pode repetir a ‘operação’ mais de
uma vez. Em seguida aplique a máscara.
Aplicar o curvex depois da máscara pode quebrar os cílios e grudá-los, deixando um efeito pesado.
Curvex faz uma diferença absurda!!!

Adoção

Falecimento
Neste dia 19, quinta-feira, Dia de Corpus Christ. Missa
Solene e procissão, às 16:00 horas, na Igreja Matriz de São
Lourenço. Venha participar deste grande momento de fé!!!

Falecimento
Causou-nos grande pesar, o falecimento do ex Juiz de Direito da Comarca de São Lourenço, Dr. Hélio Rabello Horta,
ocorrido dia 07 último, na cidade de Passa Quatro, onde residia. Enviamos nossos sentidos pesâmes a todos os familiares, em especial a sua esposa Edy e filhos. Paz a sua alma!!!

Anuncie
aqui!!!
9983-1054
3332-8484

Muitos animais lindos
estão a espera de um lar
no Canil municipal. Visite e adote: castrados, vacinados e vermifugados.
Essa é a linda Sofia, meiga e carinhosa, pronta para adoção.
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Prefeitura Municipal de São Lourenço

Contrato nº 002/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Ricardo de Seixas Pereira. Objeto: Prestação de Serviços
Temporários nos termos da Lei Municipal nº 2.945 de 18/12/09
e posteriores alterações. Valor: R$870,82 (oitocentos e setenta
reais e oitenta e dois Centavos), mensais. Vigência: 03 (três) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro.
Dotação Orçamentária: 17.512.028.1.0044-3.1.90.04(a) Adauto
Lucio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura:
09/06/2014.
Contrato nº 003/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Jesus Mauricio Justo. Objeto: Prestação de Serviços Temporários nos termos da Lei Municipal nº 2.945 de 18/12/09 e posteriores alterações. Valor: R$1.378,13 (Um mil, trezentos e setenta e oito Reais e treze Centavos), mensais. Vigência: 03 (três) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro.
Dotação Orçamentária:17.512.028.2.0124-3.190.04. (a) Adauto
Lucio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura:
09/06/2014.
Contrato nº 004/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG.
Contratado:Reginaldo Paulino de Almeida. Objeto: Prestação de
Serviços Temporários nos termos da Lei Municipal nº 2.945 de
18/12/09 e posteriores alterações. Valor: R$1.378,13 (Um mil,
trezentos e setenta e oito Reais e treze Centavos), mensais. Vigência: 03 (três) meses ou completar a execução do objeto, o que
ocorrer primeiro. Dotação Orçamentária:17.512.028.2.0124-3.190.04.
(a) Adauto Lucio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da
assinatura: 09/06/2014.
Contrato nº 005/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG.
Contratado:José Adilson Nogueira. Objeto: Prestação de Serviços
Temporários nos termos da Lei Municipal nº 2.945 de 18/12/09
e posteriores alterações. Valor: R$870,82 (oitocentos e setenta
reais e oitenta e dois Centavos), mensais. Vigência: 03 (três) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro.
Dotação Orçamentária:17.512.028.2.0124-3.190.04. (a) Adauto
Lucio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura:
09/06/2014.
Contrato nº 006/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG.
Contratado:João Carlos Maciel. Objeto: Prestação de Serviços Temporários nos termos da Lei Municipal nº 2.945 de 18/12/09 e posteriores alterações. Valor: R$870,82 (oitocentos e setenta reais e
oitenta e dois Centavos), mensais. Vigência: 03 (três) meses ou
completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro. Dotação Orçamentária:17.512.028.2.0124-3.190.04. (a) Adauto Lucio
Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 09/06/2014.
Contrato nº 007/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG.
Contratado:José Adilson Nogueira. Objeto: Prestação de Serviços
Temporários nos termos da Lei Municipal nº 2.945 de 18/12/09
e posteriores alterações. Valor: R$870,82 (oitocentos e setenta
reais e oitenta e dois Centavos), mensais. Vigência: 03 (três) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro.
Dotação Orçamentária:17.512.028.1.0044-3.190.04. (a) Adauto
Lucio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura:
09/06/2014.
Contrato nº 008/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG.
Contratado:Geraldo Alves da Silva. Objeto: Prestação de Serviços
Temporários nos termos da Lei Municipal nº 2.945 de 18/12/09
e posteriores alterações. Valor: R$870,82 (oitocentos e setenta
reais e oitenta e dois Centavos), mensais. Vigência: 03 (três) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro.
Dotação Orçamentária:17.512.028.2.0124-3.190.04. (a) Adauto
Lucio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura:
09/06/2014.
Contrato nº 009/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Francisco Antonio Bassani. Objeto: Prestação de Serviços Temporários nos termos da Lei Municipal nº 2.945 de 18/12/09
e posteriores alterações. Valor: R$870,82 (oitocentos e setenta
reais e oitenta e dois Centavos), mensais. Vigência: 03 (três) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro.
Dotação Orçamentária:17.512.028.2.0124-3.190.04. (a) Adauto
Lucio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura:
09/06/2014.
Contrato nº 010/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG.
Contratado:Ricardo Antônio Bessa de Albuquerque Mathias. Objeto: Prestação de Serviços Temporários nos termos da Lei Municipal nº 2.945 de 18/12/09 e posteriores alterações. Valor: R$870,82
(oitocentos e setenta reais e oitenta e dois Centavos), mensais.
Vigência: 03 (três) meses ou completar a execução do objeto, o
que ocorrer primeiro. Dotação Orçamentária:17.512.028.2.0124-3.190.04.
(a) Adauto Lucio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da
assinatura: 09/06/2014.
Contrato nº 011/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Marcos Antônio Ferreira. Objeto: Prestação de Serviços

Temporários nos termos da Lei Municipal nº 2.945 de 18/12/09
e posteriores alterações. Valor: R$870,82 (oitocentos e setenta
reais e oitenta e dois Centavos), mensais. Vigência: 03 (três) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro.
Dotação Orçamentária:17.512.028.2.0124-3.190.04. (a) Adauto
Lucio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura:
09/06/2014.
Contrato nº 012/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG.
Contratado:João Carlos de Souza. Objeto: Prestação de Serviços
Temporários nos termos da Lei Municipal nº 2.945 de 18/12/09
e posteriores alterações. Valor: R$870,82 (oitocentos e setenta
reais e oitenta e dois Centavos), mensais. Vigência: 03 (três) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro.
Dotação Orçamentária:17.512.028.1.0042-3.190.04. (a) Adauto
Lucio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura:
09/06/2014.
Contrato nº 013/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG.
Contratado:José Adilson Nogueira. Objeto: Prestação de Serviços
Temporários nos termos da Lei Municipal nº 2.945 de 18/12/09
e posteriores alterações. Valor: R$870,82 (oitocentos e setenta
reais e oitenta e dois Centavos), mensais. Vigência: 03 (três) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro.
Dotação Orçamentária:17.512.028.1.0042-3.190.04. (a) Adauto
Lucio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura:
09/06/2014.
Contrato nº 014/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG.
Contratado:Douglas Marcelo de Morais. Objeto: Prestação de Serviços Temporários nos termos da Lei Municipal nº 2.945 de 18/12/09
e posteriores alterações. Valor: R$1.378,13 (Um mil, trezentos e
setenta e oito Reais e treze Centavos), mensais. Vigência: 03 (três)
meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro. Dotação Orçamentária:17.512.028.1.0042-3.190.04. (a) Adauto Lucio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 09/06/2014.
Contrato nº 015/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG.
Contratado:Benedito Carlos dos Santos. Objeto: Prestação de Serviços Temporários nos termos da Lei Municipal nº 2.945 de 18/12/09
e posteriores alterações. Valor: R$1.378,13 (Um mil, trezentos e
setenta e oito Reais e treze Centavos), mensais. Vigência: 03 (três)
meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro. Dotação Orçamentária:17.512.028.1.042-3.190.04. (a) Adauto Lucio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 09/06/2014.
Contrato nº 016/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG.
Contratado:Carlos Roberto Gonzaga. Objeto: Prestação de Serviços Temporários nos termos da Lei Municipal nº 2.945 de 18/12/09
e posteriores alterações. Valor: R$1.378,13 (Um mil, trezentos e
setenta e oito Reais e treze Centavos), mensais. Vigência: 03 (três)
meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro. Dotação Orçamentária:17.512.028.1.042-3.190.04. (a) Adauto Lucio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 09/06/2014.
Contrato nº 017/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG.
Contratado:Geovane de Jesus. Objeto: Prestação de Serviços Temporários nos termos da Lei Municipal nº 2.945 de 18/12/09 e posteriores alterações. Valor: R$1.378,13 (Um mil, trezentos e setenta e oito Reais e treze Centavos), mensais. Vigência: 03 (três) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro.
Dotação Orçamentária:17.512.028.1.0042-3.190.04. (a) Adauto
Lucio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura:
09/06/2014.
Contrato nº 018/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Valdomiro de Andrade. Objeto: Prestação de Serviços
Temporários nos termos da Lei Municipal nº 2.945 de 18/12/09
e posteriores alterações. Valor: R$1.378,13 (Um mil, trezentos e
setenta e oito Reais e treze Centavos), mensais. Vigência: 03 (três)
meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro. Dotação Orçamentária:17.512.028.1.043-3.190.04. (a) Adauto Lucio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 09/06/2014.
Contrato nº 019/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG.
Contratado:Luiz Carlos Rosa. Objeto: Prestação de Serviços Temporários nos termos da Lei Municipal nº 2.945 de 18/12/09 e posteriores alterações. Valor: R$1.378,13 (Um mil, trezentos e setenta e oito Reais e treze Centavos), mensais. Vigência: 03 (três) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro.
Dotação Orçamentária:17.512.028.1.0043-3.190.04. (a) Adauto
Lucio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura:
09/06/2014.
Contrato nº 020/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Gilson Maurílio Lopes. Objeto: Prestação de Serviços Temporários nos termos da Lei Municipal nº 2.945 de 18/12/09 e pos-

teriores alterações. Valor: R$870,82 (oitocentos e setenta reais e
oitenta e dois Centavos), mensais. Vigência: 03 (três) meses ou
completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro. Dotação Orçamentária:17.512.028.1.0043-3.190.04. (a) Adauto Lucio
Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 09/06/2014.
Contrato nº 021/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Lucas Fernandes Bernardes. Objeto: Prestação de Serviços Temporários nos termos da Lei Municipal nº 2.945 de 18/12/09
e posteriores alterações. Valor: R$870,82 (oitocentos e setenta
reais e oitenta e dois Centavos), mensais. Vigência: 03 (três) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro.
Dotação Orçamentária:17.512.028.1.0043-3.190.04. (a) Adauto
Lucio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura:
09/06/2014.
Contrato nº 022/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Thiago Bacelar. Objeto: Prestação de Serviços Temporários nos termos da Lei Municipal nº 2.945 de 18/12/09 e posteriores alterações. Valor: R$870,82 (oitocentos e setenta reais e
oitenta e dois Centavos), mensais. Vigência: 03 (três) meses ou
completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro. Dotação Orçamentária:17.512.028.1.0042-3.190.04. (a) Adauto Lucio
Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 09/06/2014.
Contrato nº 023/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Antônio Carlos Paulino. Objeto: Prestação de Serviços
Temporários nos termos da Lei Municipal nº 2.945 de 18/12/09
e posteriores alterações. Valor: R$870,82 (oitocentos e setenta
reais e oitenta e dois Centavos), mensais. Vigência: 03 (três) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro.
Dotação Orçamentária:17.512.028.1.0043-3.190.04. (a) Adauto
Lucio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura:
09/06/2014.
Contrato nº 024/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: José Pedro. Objeto: Prestação de Serviços Temporários
nos termos da Lei Municipal nº 2.945 de 18/12/09 e posteriores
alterações. Valor: R$870,82 (oitocentos e setenta reais e oitenta
e dois Centavos), mensais. Vigência: 03 (três) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro. Dotação Orçamentária:17.512.028.2.0125-3.190.04. (a) Adauto Lucio Cardoso,
Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 09/06/2014.
Contrato nº 025/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG.
Contratado:Sebastião da Silva. Objeto: Prestação de Serviços Temporários nos termos da Lei Municipal nº 2.945 de 18/12/09 e posteriores alterações. Valor: R$870,82 (oitocentos e setenta reais e
oitenta e dois Centavos), mensais. Vigência: 03 (três) meses ou
completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro. Dotação Orçamentária:17.512.028.1.0044-3.190.04. (a) Adauto Lucio
Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 09/06/2014.
Contrato nº 026/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Geraldo Antônio Ferreira. Objeto: Prestação de Serviços
Temporários nos termos da Lei Municipal nº 2.945 de 18/12/09
e posteriores alterações. Valor: R$870,82 (oitocentos e setenta
reais e oitenta e dois Centavos), mensais. Vigência: 03 (três) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro.
Dotação Orçamentária:17.512.028.2.0125-3.190.04. (a) Adauto
Lucio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura:
09/06/2014.
Contrato nº 027/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG.
Contratado:Bruno Luiz da SIlva. Objeto: Prestação de Serviços
Temporários nos termos da Lei Municipal nº 2.945 de 18/12/09
e posteriores alterações. Valor: R$870,82 (oitocentos e setenta
reais e oitenta e dois Centavos), mensais. Vigência: 03 (três) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro.
Dotação Orçamentária:17.512.028.1.0044-3.190.04. (a) Adauto
Lucio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura:
09/06/2014.
Contrato nº 028/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Francisco Jhonata dos Santos. Objeto: Prestação de Serviços Temporários nos termos da Lei Municipal nº 2.945 de 18/12/09
e posteriores alterações. Valor: R$1.378,13 (Um mil, trezentos e
setenta e oito Reais e treze Centavos), mensais. Vigência: 03 (três)
meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro. Dotação Orçamentária:17.512.028.2.0124-3.190.04. (a) Adauto Lucio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 09/06/2014.
Contrato nº 029/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Jorge da Cruz. Objeto: Prestação de Serviços Temporários
nos termos da Lei Municipal nº 2.945 de 18/12/09 e posteriores
alterações. Valor: R$1.378,13 (Um mil, trezentos e setenta e oito
Reais e treze Centavos), mensais. Vigência: 03 (três) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro. Dotação Orçamentária:17.512.028.2.0124-3.190.04. (a) Adauto Lucio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 09/06/2014.
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