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Habemus Papam
O Cardeal Argentino, Jorge Mario Bergoglio, de 76 anos
de idade, foi eleito o novo chefe da Igreja Católica

A fumaça branca saiu às 18:06hs da Capela Sistina, indicando que o mundo já tinha um novo PAPA. Cardeal Bergoglio, escolheu o nome
de Francisco, único nome até hoje na história dos Papas. Ele é o primeiro Latino-Americano a chegar ao Trono de Pedro. (pág 04)

Francisco

Curso

Hospital de São
Lourenço é tema
de curso da SES/MG
Uma equipe do Canal Minas Saúde (rede de TV da Secretaria de Saúde/MG, de cursos à distância) gravou entrevista com a Diretora Administrativo-Financeiro da instituição, Dra. Eloíza Azallini Máximo - exibida na primeira aula do Curso “Contratualização em Saúde”. (pág 07)

Assembléia
Legislativa em
São Lourenço
O presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), deputado Dinis Pinheiro (PSDB), estará
na segunda-feira (18/03) em São Lourenço, às 9h30, para apresentar à imprensa da região um resumo das atividades da Assembléia. (pág 11)

São Lourenço
receberá o projeto
Minas ao Luar
(pág 04)

Escola Microtec forma a
primeira turma do Curso
Técnico de Enfermagem

(pág 07)

Caixa tem nova
Gestora na região
do Sul de Minas

A Caixa Econômica Federal realizou na sexta-feira (8), cerimônia
de posse da nova superintendente regional do Sul de Minas, Cecília Helena Bomfim. (pág 06)
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EDITORIAL
A eleição que converteu o
cardeal argentino Jorge Mario Bergoglio no papa Francisco atesta como a intransparência da Igreja Católica
torna imprevisível o resultado de um conclave como o
que terminou ontem no Vaticano.
Embora conste que o arcebispo de Buenos Aires tenha sido bem votado no anterior, que elegeu o agora papa emérito Bento 16, seu nome não figurava nas recentes listas de favoritos.
As correntes dentro da igreja são diáfanas como o Espírito Santo e podem se anular ou combinar de forma surpreendente, numa escolha
em que a personalidade do
ungido tem preponderância.
Além de surpresa, a eleição de Francisco acarreta evidente simbolismo. Primeiro
papa extraeuropeu em muitos séculos, também o primeiro oriundo da América
Latina (que concentra cerca
de 40% do total de fiéis), com
sua sagração a igreja revigora o epíteto de católica --ou
seja, universal.
Não passou despercebida a seleção do nome, prerrogativa do escolhido. Francisco de Assis (1182-1226)
é o mais exemplar dos santos católicos, devoto ardente da simplicidade e da na-

tureza. Insinua-se não somente uma nova série de
papas, mas um novo começo, talvez, para a igreja.
Parece ter sido fecundo o
gesto inusitado da renúncia
de Bento 16.
Marcado pelo enrijecimento dogmático, seu papado
coincidiu com grave crise no
âmago da instituição. Constatou-se que a pedofilia era
prática disseminada em inúmeras paróquias. Verificou-se que diversos prelados ajudaram a acobertá-la.
Para arremate, um vazamento de documentos sigilosos do Vaticano sugere que
a Cúria romana está infestada de desmandos, desde financeiros até sexuais, como
numa paródia da corte medieval que ela certa vez foi.
Embora não haja dúvida
quanto às razões de saúde
alegadas por Bento 16, ficou
implícita uma confissão de
impotência, desde logo gerencial, e o desejo de apressar uma renovação.
Por ironia, um papa ultraconservador pode ter deflagrado uma das periódicas revisões internas que propiciaram à igreja sua existência
milenar e a força de uma continuidade que católicos e não
católicos respeitam.
Passou o tempo das dissensões ideológicas, depois
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Um novo papa

que a teologia de esquerda
foi extirpada pelo papa João
Paulo 2º. Com alguma variação de grau, os cardeais são
conservadores. As divergências parecem incidir mais em
pormenores de ética sexual
do que em questões socioeconômicas.
O desafio à frente de Francisco é claro. O novo papa
terá, antes de mais nada, de
esclarecer aspectos de seu
comportamento durante a
ditadura militar argentina
(1976-1983), a respeito do
qual pesam acusações de co-

nivência.
Terá, ao mesmo tempo, de
retomar o controle sobre uma
Cúria indócil --e traçar clara
diretriz que ponha termo ao
acobertamento de abusos
sexuais.
Para uma segunda fase ficaria o problema maior, expresso não apenas no avanço de outras religiões e do
secularismo, mas na distância crescente entre dogmas
obsoletos e o sentimento de
uma porção, talvez já majoritária, de católicos.
Fonte: Folha de São Paulo

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Coluna da Mari

Voce sabe o que é bullying? São José
presa e logo vira secretária já é
motivo para as pessoas falarem
e começarem as agressões.
Família e vizinhança: Na família sempre tem os parente menos
favorecido de dinheiro, a tia que
fica pegando no pé por que você
está gordo ou não conseguiu passar na faculdade, a criança que fica chamando os outros de velho,
o filho rejeitado pelos pais e assim vai.. Já na vizinhança sempre
teM aquele que fala da sua grama, ri da sua casa, dos seus animais de estimação.
As vezes nós fazemos uma brincadeira que a pessoa pode acabar se sentindo mal, ofendida. Em
abril deste ano ouve um caso de
um homem que sofria bullying
quando criança, que ficou totalmente transtornado e aos 23 anos
resolveu meio que se “vingar”. Isso é um exemplo do que bullying
pode causar. Como deu pra ver
cada caso é uma forma diferente
de fazer bullying (alguns mais sérios e outros mais bobos), porém
não existem maneiras de se prevenir contra, afinal cada um sente e interpreta as coisas de um
modo diferente, mas a dica que
eu deixo para quem sofre de bullying,
é tentar se socializar logo, interagir mais e se tiver dúvidas sobre
o assunto, não deixe de perguntar para seus pais, professores,
orientadores e médicos. E se você conhece alguém que sofra de
bullying e quer ajudar de uma forma anônima, basta denunciar. Disque 100 e faça sua parte!

Falando ao
Coração
sigannam@yahoo.com.br

Acreditar é preciso

MARIANA DUTRA
O bullying. Já falei sobre este
tema e estou falando novamente deido a importância do tema.
Quem nunca ouviu essa palavra?
Se disser que não, aposto que está mentindo, pois hoje em várias
escolas do Brasil (e do mundo)
têm feito palestras, campanhas,
entre outros meios de alertar aos
pais e alunos sobre esse assunto.
O bullying, nada mais é do que
uma sequência de agressões físicas e/ou verbais, que geralmente é praticado (na maioria das vezes), por alunos carentes e sem
instrução dos pais, ou seja, aqueles que não contam com o apoio
dos pais diário e acabam descontando sua raiva em outras pessoas. Isso é uma das formas de violência que mais cresce no mundo, mas uma coisa que a maioria
das pessoas pensam, é que o
“bullying só acontece na escola,
é coisa de criança.” e na verdade,
o bullying ocorre (e é muito normal) tanto em escolas como em
universidades, trabalho, família e
até mesmo na vizinhança! Vou explicar um pouco de cada caso.
Escolas e universidades: Eu , sei
bem como é, você novo na escola,
as pessoas não te conhecem e interpretam o seu jeito de andar, vestir, escrever, seu caderno, sua mochila do modo que elas querem e
assim ficam te chacoteando.
Trabalho: No trabalho já um caso bem diferente, geralmente o
bullying acontece por conta da inveja. Por exemplo, uma mulher
bonita que recém chegou à em-

SIMONE GANNAM

Celebra-se no dia 19 de
Março, a solenidade de São
José, esposo de Nossa Senhora e Padroeiro da Igreja
Universal.
José acreditou no que é
humanamente impossível: a
maternidade de uma virgem,
a Encarnação do Filho de
Deus. Pela sua fé e obediência, mereceu que se realizassem estes grandes mistérios
em seu lar. Toda a vida de
José foi ato prolongado de
fé e obediência nas mais obscuras e difíceis situações, humanamente falando. Pouco
após o nascimento de Jesus,
recebe a ordem do céu: “Levanta-te, toma o menino e
sua mãe, e foge para o Egito” (Mt 2,3). Mais tarde, diz-lhe o Anjo do Senhor: “Vai
para terra de Israel” (Mt 2,20).
Imediatamente – de noite – José obedece. Não contemporiza, não pede explicações, não põe dificuldades. É literalmente “o servo
fiel e prudente a quem o Senhor confiou sua família” (Lc
12,42), totalmente disponível para Deus, sempre atento a seus acenos e totalmente entregue ao divino serviço. Revela semelhante dedi-

É Preciso acreditar. A cada
dia me convenço mais disso.
Vivemos numa era de descrédito total: não confiamos em
nada e muito menos em ninguém. Parece que tudo vai de
mal a pior. Estamos sempre na
defensiva. Não relaxamos, não
aproveitamos, e, pior ainda,
não nos envolvemos, não nos
comprometemos. Fugimos de
tudo o que possa exigir algo
de nós. Queremos coisas fáceis, queremos relacionamentos superficiais, queremos que
tudo caia do céu.
Assim, ficamos numa posição bastante confortável. Afinal, sentados no banco de nossa omissão e descomprometimento, apenas assistimos a
vida passar. Ficamos apontando os dedos, criticando, reclamando, lamentando, colocando-nos como vítimas do destino e não damos um passo
sequer adiante no intuito de
virarmos a página e atingirmos
nossas metas.
Mas, será que temos metas
a serem alcançadas ou será
que estamos apenas brincando de viver? Desacreditados,
não temos o que esperar e,
pior ainda, não temos pelo que
lutar. A gente só luta por aquilo em que acredita. Ninguém
se doa por uma causa em que
não crê.
O lema da sociedade con-

sumista e que tem nos consumido também, entre tantos
outros é: Desacreditem. Assim, seremos cada vez mais ludibriados, apáticos, alheios e
procuraremos a satisfação de
nossos prazeres conforme os
apelos a que formos submetidos. Quem fizer uma propaganda melhor, que nos encha
mais aos olhos, este sim, é o
alvo da vez, aquilo que é o melhor hoje, agora.
Quem não acredita não faz
e muito menos pensa. Quem
não acredita não mede consequências, pois é simplesmente programado para o imediatismo e a transitoriedade.
Embora existam muitos motivos para não crer, se realmente procurarmos, encontraremos muitas razões para acreditar. E quando resgatarmos
esta esperança nos colocaremos também na condição de
responsáveis pelo nosso próprio destino.
Acredite em Deus, acredite
em você, acredite no outro.
Reconstrua seus ideais. Sonhe,
mas não sonhe apenas deitado. Não se acovarde diante
dos obstáculos. Transforme,
com seu pensar e agir, o seu
pequeno mundo interior e, de
repente, muita coisa a sua volta também será diferente.
Acredite nisso: Acreditar é
preciso!

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

A “multiplicação dos
pães” de hoje

cação seu perfeito amor: ama
a Deus com todo o coração,
com toda alma, com todas
as forças.
Maria é sua esposa, mas
bem sabe José que pertence ela exclusivamente a Deus,
guarda-a para Deus, auxiliando-a na missão de Mãe do
Filho de Deus. Grande lugar
ocupa São José hoje na Igreja que o invoca e o venera
como seu protetor.
Nos momentos obscuros
da vida é o exemplo de São
José para todos nós estímulo à fé inabalável, à adesão
sem reservas, à vontade de
Deus, ao serviço generoso.
Fonte: Intimidade Divina –
Gabriel de Santa Maria Madalena.

Chegarmos aos 100% em
cada mês é um verdadeiro
milagre. Isso por causa do
valor e da quantia que nos
é necessária para o fechamento da campanha. Como o Eto sempre fala, as
necessidades são muito
grandes. Mas é muito mais
do que uma meta alcançada, é um verdadeiro milagre, porque caso contrário,
corremos o risco de pensar que é só por causa dos
nossos esforços.
Assim como aconteceu na
multiplicação dos pães, na
qual foram dados cinco pães
e dois peixes por aquele menino para que Jesus os multiplicasse, assim acontece
conosco. Igualmente nas Bodas de Caná, onde Jesus pede para irem buscar água
para transformá-la em vinho. Foi necessário o esforço daqueles homens para
transportar os 600 litros de
água, mas quem transformou a água em vinho foi o

Senhor. É isso que Cristo nos
mostra hoje. Ele mede o nosso esforço e nossa busca,
mas, tudo é obra d’Ele.
Por isso, só podemos louvar a Deus e agradecer a
todos vocês que contribuem
para que essa multiplicação
continue acontecendo. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!
“Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para
que assim Deus encha completamente o ser de vocês
com a sua natureza. E agora, que a glória seja dada a
Deus, o qual, por meio do
seu poder que age em nós,
pode fazer muito mais do
que nós pedimos ou até pensamos! Glória a Deus por
meio da Igreja e por meio
de Cristo Jesus, por todos
os tempos e para todo o
sempre! Amém!” (Efésios
3, 19-21).
Deus o abençoe!
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ENTREVISTA

Como você definiria
a qualidade do café produzido em Carmo de Minas especialmente do café Unique?
Quais tipos de grãos e como define-se suas características?
Carmo de Minas é considerado um dos mais importantes terroirs em cafés especiais no mundo, demarcado e denominado Cafés
da Serra da Mantiqueira de
Minas Gerais (Indicação de
Procedência). A Unique Cafés tem como missão identificar os melhores cafés produzidos na microrregião, torrar e disponibilizar ao mercado interno. Torramos e comercializamos cafés de alta
complexidade acima de 84pts
em uma escala de zero a cem.
Grãos maduros, livres de defeitos e que possuem baixo
amargor, pois o mesmo é
neutralizado pelas próprias
características do fruto café, tais como: doçura, corpo de acidez.
O que significa a mar-

ca Unique no mercado nacional e internacional hoje?
(pode falar sobre os prêmios
etc.)
De um universo de 273 lotes de cafés especiais participantes do “Cup of Excellence” de 2002 a 2012, 59% deste total são de Minas Gerais,
93% deste total são da Serra da Mantiqueira, 66% deste total são de Carmo de Minas, sendo que 30% deste total são da Unique Cafés.
Quando e como começou a empresa?
A empresa é fruto de 101
anos de história familiar em
café e já está na quarta geração. A marca Unique Cafés já faz parte de um projeto mais novo e de apenas 4
anos onde nosso objetivo é
manter parte da produção
de cafés especiais no mercado interno, pois a alguns
anos atrás todo café de alta
qualidade era exportado.
Além da produção do
café a empresa mantém outras atividades? Quais? (ex.:
coffe shop, cursos etc...)
Montamos o nosso showroom em São Lourenço,
aproveitando do fluxo turístico, com foco em formadores de opinião, onde fazemos
uma reeducação do público
em geral na percepção do
Café Especial. Temos Cursos
de Baristas com visitação a
fazenda produtora dos melhores e mais premiados cafés do mundo.
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Adalberto de Andrade Junior
Gerente da Unique Café Store
O que é a rota do café especial? Quais as atividades envolvidas? Tem apoio
como atividade turística regional?
Esse projeto tem como objetivo a educação in loco em
cafés especiais, onde apreciadores e curiosos passam
a conhecer todo o processo
produtivo de cafés de alta
qualidade.
Como age a cooperativa dos cafeicultores de
Carmo de minas?
A COCARIVE tem como objetivo unir e fortalecer os produtores e a cafeicultura regional, buscando formas eficientes de produção, preparo e controle de qualidade
dos cafés locais.
Quais empresas mantém parcerias e apoio? Qual
a ligação de vocês com o Instituto Estrada Real?
Temos parcerias com os
melhores produtores locais,
tais como o Grupo Sertão e
Sítio da Torre. Somos parceiros e confiamos nosso
controle de qualidade a exportadora Carmocoffees e
também somos associados
a cooperativa local (COCARIVE) e a APROCAM (associação responsável pela Indicação de Procedência). O
Instituto Estrada Real é nosso parceiro no projeto educativo denominado Rota do
Café Especial e essa parceria visa fortalecimento e divulgação mútua.

Quantos empregos
diretos a empresa mantém
na região?
A empresa mantém 15 colaboradores diretos, se considerarmos a torrefação em
Carmo de Minas e o Showroom no calçadão em São
Lourenço.
Há planos de expansão? E quais as principais dificuldades para isto?
Existem planos de expansão e nossos principais desafios são a maturação do
mercado interno de cafés
especiais e a educação do
consumidor. Nosso maior
objetivo é comercializar cafés finos a preços justos, aliados a informações agregadas visando viabilizar a cafeicultura de montanha e o
produtor.
Final: Mensagem, contato, convite etc
A UNIQUE CAFÉS ESPECIAIS tem o prazer de oferecer, aos apreciadores de
café, um tesouro em produção há mais de um século cultivado nas montanhas
da pequena cidade de Carmo de Minas, na Serra da
Mantiqueira. Telefone de
contato para maiores informações: (35) 3331-1086 ou
(35) 8417-5735 – Adalberto. Vale a pena ressaltar,
que o melhor local para se
comprar café é em uma cafeteria. Venha conhecer o
perfil que mais te agrada
através do xicarando.

Novos atiradores se
1ª etapa do Big Biker Cup
apresentam no TG-04024 acontecerá em Itanhandu
Acontecerá no dia 17 de
março, a 1ª etapa do Big Biker Cup e a primeira cidade
a receber o evento será nossa cidade vizinha de Itanhandu - MG.
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

Tiro de Guerra

Esporte

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

EXPEDIENTE

Aconteceu na manhã deste sábado (09/03), na sede
do TG-04024, a solenidade
de apresentação dos novos
atiradores que farão parte
da turma de 2013.
Aos novos atiradores, foi
lida a mensagem de boas vindas, logo em seguida, o CMT
do TG-04024, Tenente Ferreira, discursou de forma emocionante, mostrando que a
partir daquele dia os atira-

Viçoso, Virgínia e Passa Quatro, conforme consta no mapa da prova. A temporada
2013 conta agora com a inclusão da categoria Sport Dupla Mista. Nossa torcida será para Celestino Canaverde
(Lety da Central Loterias) Pró Sênior B e Ernesto Flori
- Sport sub 45. O São Lourenço Jornal deseja boa sorte aos nossos ciclistas.

dores passariam a ser militares e tinham um compromisso a zelar.
Estiveram na solenidade
diversas lideranças políticas
e familiares dos atiradores.
O prefeito Zé Neto também discursou e falou sobre a vida do militar iniciante, suas responsabilidades
e deveres. Ao final, o prefeito desejou boa sorte aos
novos atiradores.

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

Temos um Papa Francisco,
mas qual Francisco?
Na última quarta-feira
muita gente se emocionou
com a eleição do novo papa, ou bispo de Roma, como ele humildemente se
referia sobre si mesmo no
discurso de apresentação.
As novidades desta eleição
talvez sejam o grande motivo de tanta emoção. O novo papa é o primeiro latino-americano a ser nomeado para este cargo; o primeiro dos padres jesuítas
a ser nomeado para este
cargo; o primeiro a escolher o nome de Francisco,
que fez a maioria lembrar-se de São Francisco de Assis. Nesse meio tempo, alguém me perguntou se ao
invés de Francisco de Assis, o papa se referisse a São
Francisco Xavier, um santo
que também foi jesuíta. Eu
não soube responder com
certeza, mas tenho minha
opinião sobre isso.
Pode ser que o novo papa queira mesmo fazer referência ao santo de Assis,
pois o momento em que a
Igreja e o mundo estão vivendo, lembrarmo-nos do
santinho dos pobres, da natureza e da paz é muito importante. Mas se ele quis
chamar-se assim por causa de São Francisco Xavier,
seria também muito oportuno, pois este santo foi um
grande missionário, que
evangelizou muitas pesso-

as, inclusive no oriente. Existe também São Francisco
de Paula, e se o papa quis
se referir a ele, também seria muito bom, pois este homem simples viveu uma vida santa querendo ser considerado um “mínimo”, um
servidor dos pobres e humildes. Mas talvez ele quisesse se referir a São Francisco de Sales, um bispoescritor também jesuíta,muito
inteligente, patrono dos escritores e dos jornalistas.
Já que o papa Francisco
surpreendeu a tanta gente
por ser diferente dos outros papas, quem sabe também ele não nos surpreenda sendo um Francisco diferente. Bom mesmo seria
se ele reunisse em si um
pouco de cada um dos santos citados acima. Assim a
Igreja e o mundo teriamum
pai defensor da ecologia,
dos pobres e da paz; alguém com boa aproximação com as pessoas de diversas religiões, inclusive
no oriente. Mas também
o papa seria um irmão que
demonstra sempre a humildade de Jesus, que acolhia a todos, mas amava
especialmente os mais sofridos. Por fim, seria ele
um pastor profeta, que
anuncia com inteligência
as coisas de Deus e denuncia com firmeza os erros e
as injustiças de hoje.

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

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

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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Habemus Papam
O Cardeal Argentino, Jorge Mario Bergoglio, de 76
anos de idade, foi eleito o
novo chefe da Igreja Católica neste dia 13 de março. A
fumaça branca saiu às 18:
06hs da Capela Sistina, indicando que o mundo já tinha
um novo PAPA. Cardeal Bergoglio, escolheu o nome de
Francisco, único nome até
hoje na história dos Papas.
Ele é o primeiro Latino-Americano a chegar ao Trono de
Pedro. O Vaticano informou
que o nome oficial do novo
pontífice é Papa Francisco,
sem número romano, e não
Francisco I.
O cardeal norte-americano Timothy Dolan explicou
nesta quinta-feira (14) que
o novo pontífice adotou o nome de Francisco em homenagem a São Francisco de Assis por “sua simplicidade e
dedicação aos pobres”.
Oficialmente, não há requisitos básicos para que uma
pessoa seja eleita Papa – basta que ela seja católica e ter

DRA. FLÁVIA LARANJEIRA CARDOSO
Especialista em Periodontia

Franscisco

pleno uso da razão.
O Papa é o bispo de Roma,
chefe de estado da cidade do
Vaticano e líder mundial da
Igreja Católica. Seu cargo é
vitalício e sua autoridade descende diretamente de Jesus

Cristo. Entre suas funções e
deveres está manter integridade e fidelidade do depósito da fé; se dedicar à expansão do catolicismo e da fé cristã pelo mundo; nomear cardeais e eleger bispos; cano-

nizar santos e criar dioceses;
intervir em questões administrativas do Vaticano e da
Igreja Católica em todo o mundo; trabalhar pelo diálogo inter-religioso e pela defesa dos
direitos-humanos.

São Lourenço receberá o projeto Minas ao Luar
O Sesc Minas apresenta
mais uma edição do projeto
Minas ao Luar e desta vez,
aqui em São Lourenço, no Sul
de Minas, e receberá o músico Sérgio Olly e Waldir Silva e banda.
As apresentações acontecerão no dia 22 de março, às
21h, na Praça João Lage, em
frente ao Parque das Águas.
A entrada para as apresentações é gratuita e os shows
começam a partir das 21h.
No repertório da noite os artistas apresentarão músicas
de estilos e décadas diversas, que vão ao encontro da
proposta do Minas ao Luar,
que é transitar pela história
da música brasileira. Confira mais sobre as atrações.
SÉRGIO OLLY
Natural de Belo Horizonte, Sérgio Olly começou sua
carreira de músico ainda jovem estudando violão erudito. Aos 13 anos ganhou o
primeiro festival, na cidade
de Sabará, o primeiro festival de música popular brasileira realizado na grande Belo Horizonte. No grupo Mercado Brasil, ao lado de Júlio
Barbosa (percussão) e Quin-

tinim (bandolim) prestigiou,
por mais de uma década, o
que de melhor há na música popular brasileira. Gravou,
também durante uma das edições da mostra de cinema,
em 2004 na cidade de Tiradentes, um cd de choros ao
vivo, trabalho posterior ao
elogiado single, gravado em
2000. Há três anos participa
do projeto Minas ao Luar do
Sesc com a banda clube do
choro e também no formato
voz e violão fazendo intervalos de outras bandas.
WALDIR SILVA E BANDA
Consagrado cavaquinhista, Waldir Silva tem uma carreira coroada por sucessos.
Com seu cavaquinho de ouro, Waldir Silva e seu grupo
são os artistas instrumentais
que possuem o maior número de trabalhos gravados no
Brasil. O conjunto se apresenta com músicos de instrumentos de cordas, teclado, percussão, cantoras e cantores,
numa animadíssima integração com o público para agradar pessoas de todas as idades, com execução de diversos ritmos, muita emoção,
romantismo e alegria.

Música

MINAS AO LUAR
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. Atualmente, o projeto contempla
a diversidade da canção popular brasileira, valoriza a tradição e apresenta a história
e, por isso, traz ao público

uma grande variedade de estilos da música brasileira, que
vão desde o Samba até a tradicional seresta. 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.
Marque na sua agenda: O
evento acontecerá na Sexta-Feira, dia 22 de Março, às
21hs , na praça João Lage.
* Com informações do SESC/ MG

saúde
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Caixa tem nova Gestora na região do Sul de Minas
A Caixa Econômica Federal realizou na sexta-feira (8),
cerimônia de posse da nova
superintendente regional do
Sul de Minas, Cecília Helena
Bomfim. Cecília exercia anteriormente a função de gerente regional em Campinas.
A solenidade foi realizada
em Poços de Caldas e contou com a presença do diretor executivo de Atendimento e Negócios da CAIXA, Valter Gonçalves Nunes e do superintendente nacional da
CAIXA José Umberto Pereira, além da equipe da superintendência Sul de Minas.
A superintendente regional Cecília Helena Bomfim comemora seus vinte e três anos
de carreira dedicados à Caixa, com um novo desafio. “Este é um momento especial e
um desafio maravilhoso. O
meu projeto à frente da superintendência Sul de Minas
é realizar as entregas que a
Caixa espera e levar o melhor

para a população da região,
para que os cidadãos possam
perceber a diferença em suas vidas, por meio da interferência da CAIXA.”
A superintendência da CAIXA no Sul de Minas conta com
850 empregados e uma rede composta por 46 agências, 193 casas lotéricas, 378
correspondentes CAIXA Aqui,
13 postos de atendimento,
16 postos de atendimento eletrônico, 03 salas de autoatendimento desvinculadas do ambiente físico da agência. Cerca de 2 milhões de pessoas
são atendidas pela CAIXA na
região, distribuídas em 120
municípios assistidos.
A NOVA TITULAR
Natural de Guaxupé (MG),
Cecília Helena Bomfim, 49
anos, é graduada em Administração, com MBA em Gestão Estratégica de Empresas
e Negócios. Empregada da
Caixa há 23 anos, ela exerceu

Posse

BETO BACHA

Giro Esportivo

TRANSMISSÃO DE PARTIDAS

a função de gerente geral nas
agências Airton Senna, Avenida Ibirapuera e Praça da Árvore, na capital paulista. Em
Campinas/SP, exerceu as fun-

ções de gerente geral nas agências Cambuí e Campinas e
atuou como gerente regional
nos segmentos governo, judiciário e pessoa física.

Escolinha oficial do Flamengo em Caxambu

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Prefeitura Municipal de São Lourenço

SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITAMENTO (Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores alterações).
1º Aditamento ao Contrato nº. SAAE/SLO-003/2013. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Poli & Toledo Comércio de Combustíveis Ltda. Modalidade: Pregão Presencial nº.
017/2012. Objeto: reajuste de preço. Valor: de R$ 2,53 (dois Reais e cinquenta e três centavos)
para R$ 2,78 (dois e setenta e oito centavos) o preço do litro da gasolina comum. Data da assinatura: 06/03/2012. Deusdete dos Santos, Diretor Presidente.
Contrato nº 002/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Paulo Sérgio Generoso. Objeto: Prestação de serviços temporários nos termos da Lei Municipal nº 2945/09 de
18/12/2009. Valor: R$1.306,16 (Um mil, trezentos e seis reais e dezesseis centavos) mensais. Vigência: 06 (seis) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro. Dotações
orçamentárias: 17.512.0281.0042-319004. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 05/03/2013.
Contrato nº 003/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Josuel Estevam. Objeto: Prestação de serviços temporários nos termos da Lei Municipal nº 2945/09 de 18/12/2009.
Valor: R$825,34 (Oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos) mensais. Vigência:
06 (seis) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro. Dotações orçamentárias: 17.512.0281.0042-319004. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da
assinatura: 05/03/2013.

Estiveram reunidos nesta sexta-feira (01/03), no gabinete do
Prefeito Jurandir da cidade de Caxambu, o Secretário de Esportes
da cidade, André Brazolin, o Diretor Esportivo da Escolinha Oficial do Flamengo, Senhor Da Silva, o Diretor Executivo do Flamengo, Alexandre Pelluso, o Presidente da Câmara de Vereadores Sr.
Marcos Halfed e a Vereadora Lili do Futsal. A reunião foi exclusiva para debater a possibilidade
da vinda da Escolinha Oficial do
Flamengo para Caxambu.
Graças ao empenho dos envolvidos nesta ação, já ficou acertado que o local do Centro de
Treinamento de Futebol será na
Fundação, local este, que passará por uma grande reforma para receber os atletas.
O local já foi vistoriado pelo
Secretário de Esportes, André
Brazolin e pelos Diretores da Escolinha do Flamengo. Na ocasião, os Diretores do Flamengo
já sinalizaram a aprovação do espaço e já começaram a executar os planos para a reforma.
O Centro de Treinamentos do
Flamengo em Caxambu atenderá
jovens de 06 a 17 anos. Eles serão monitorados pelos diretores
e terão grandes chances de serem
escolhidos para jogar no Flamengo desde a base até o profissional. Durante a reunião, André Brazolin ressaltou a importância desta parceria, tanto no social quanto no alto rendimento.
“ Eu sei o que é vestir a camisa do Flamengo, por isso estamos dando essa oportunidade
para crianças e jovens de Caxambu”, finalizou Brazolin.

4º Aditamento ao Contrato nº 001/11. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Maurílio Rodrigues Lopes. Objeto: Reajuste do salário para R$678,00 (Seiscentos e setenta e oito Reais mensais). (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 11/03/2013.
4º Aditamento ao Contrato nº 005/11. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Gilmar Rodrigues Lopes. Objeto: Reajuste do salário para R$678,00 (Seiscentos e setenta e oito Reais mensais). (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 11/03/2013.
3º Aditamento ao Contrato nº 012/11. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Wagner Roberto da Silva. Objeto: Reajuste do salário para R$678,00 (Seiscentos e setenta e oito Reais mensais). (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 11/03/2013.
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A Radio Mais FM 105.5,
sem fumaça branca, esta transmitindo as partidas de futebol em parceria com a Radio Nacional RJ. Enquanto a bola
não rola, sempre meia
hora antes do início das
partidas, estaremos nos
estúdios da Mais comentando sobre o jogo: as escalações, arbitragem, os desfalques, tudo de primeira sempre com convidados especiais dos times. Na decisão do 1º
turno do Cariocão no último domingo, os amigos Kleber da
Saúde (Botafogo) e Marquinho (Vasco), estiveram no bate
papo descontraído, cheio de otimismos. Melhor para o Kleber que viu o Fogão ser campeão no Engenhão, com casa
cheia, e vale destacar que em 10 decisões de Taça GB o fogão diante do Vasco venceu 9 vezes, perdendo apenas em
1965, eu nem nascido era.

HOMENAGEM A CIDADE DE PAIVA MG
A minha netinha
Valentina pediu que
colocasse esta foto com o time do
Esporte Clube “Santa Rosa” da cidade
mineira de Paiva do
meu genro Carlos
Barraca. A equipe
foi bicampeã da Copa Integração Regional em 2006. Confira o goleiro Alan de Longe, Mauro Presidente, Teteco, o
pai da Valentina, Laninho, Dudu, Pedro Muranga, Coquinha, Pingão, Guto, o técnico Coelho, Léo, Elton, Gian, Renatinho, Bruno, Patrick e o capitão da equipe Maurinho.

CRAQUE NA BOLA E NO GOGÓ
Leovegildo Lins da Gama Júnior, popular capacete ou vovô
garoto, jogava fácil na lateral esquerda do Flamengo e da Seleção Brasileira. Em 865 partidas com a camisa Rubro Negra
ele marcou 74 gols, na seleção em 88 jogos, Junior marcou 8
gols. Campeão Mundial e da
Libertadores da América,
campeão Brasileiro em 80,
82, 83 e 92 pelo Flamengo.
Nesta foto com arquibancadas do campo do Esporte lotada com a pré temporada
do Rubro Negro em São Lourenço, o vereador Ney da Saúde. Hoje Junior é comentarista da TV Globo.

www.saolourencojornal.com.br

cidades

DOMINGO, 17 DE MARÇO DE 2013

Início das aulas dos cursos Pós Graduação
movimentam a Faculdade Victor Hugo
Com alunos das cidades de
São Lourenço, Itajubá, Pouso
Alegre, Cruzília, Caxambu, Pouso Alto, Soledade de Minas ,
Itamonte, Seritinga, Santana
do Capivari e Aiuruoca, e com
diversas profissões, como: médicos, comerciantes, funcionários públicos, administradores,, Contadores, bancários,
Técnicos de Laboratório, Químicos, enfermeiros, farmacêuticos, secretários, advogados etc.. teve início no último fim de semana os Cursos
de Pós-Graduação em Gestão
e Análise Ambiental, a Pós-Graduação em Administração Hospitalar (em parceria com a Faculdade São Camilo e o MBA
em Gestão Competitiva e Inteligência em Negócios.
Os Professores Leopoldo R.
Junior (doutorando em Recursos Hídricos pela UNICAMP,
Mestre em Engenharia do Energia e Engenheiro Hídrico que
ministrou o módulo Gestão
Ambiental na empresa), o Prof.
Marcelo Tesserolli (Mestre em
Administração e Desenvolvimento Empresarial, Especialista em Gestão Empresarial
em Turismo e Hotelaria, bacharel em Turismo, Coordena-

de da Faculdade São Camilo ter
vindo para perto de nossa realidade através da Faculdade
Victor Hugo, pois este curso de
Administração hospitalar era
uma necessidade. Nós que atuamos em cidades pequenas e
distantes fomos premiados com
esta oportunidade.”
Os alunos Edson Marinho e
André Baita afirmam que “quem
não veio fazer este MBA em
Gestão Competitiva e Inteligência em Negócios não sabe
o que está perdendo, pois aqui
encontramos conhecimento,
pontualidade das aulas, respeito ao aluno e acima de tudo seriedade”.
As inscrições ainda estão
abertas para os que se interessarem!

Escola Microtec forma a
primeira turma do Curso
Técnico de Enfermagem

Aconteceu nesta sexta-feira (08/03), a formatura da primeira turma do
curso técnico de enfermagem da Escola de Educação Profissional Microtec.
A cerimônia de entrega dos
diplomas ocorreu no auditório da UNIMED. Foram
convidados para compor
a mesa:
Diretor Geral
Jesiel de Almeida

Hospital de São Lourenço é
tema de curso da SES/MG

Uma equipe do Canal Minas Saúde (rede de TV da Secretaria de Saúde/MG, de
cursos à distância) gravou entrevista com a Diretora Administrativo-Financeiro da
instituição, Dra. Eloíza Azallini Máximo - exibida na primeira aula do Curso “Contratualização em Saúde”.
dor de Cursos de Turismo e Hotelaria, que ministrou a disciplina de Gestão em Hotelaria
Hospitalar), o Prof. Estélio Jose Cardoso (Mestre em Desenvolvimento e Planejamento Regional, Especialista em Marketing pela FGV, graduado em Comunicação Social com ênfase
em Publicidade e Propaganda
que ministrou o módulo Gestão Estratégica de Marketing)
gostaram da seriedade e comprometimento dos alunos.
Segundo o aluno Paulo Correa (químico, recém chegado
do RJ), diz “que ficou impressionado com o alto nível de
debate da turma de Gestão
Ambiental”.
A Irmã Eliane Digasperi (Cruzília) “agradece a oportunida-

Diretora Pedagógica
Lílian Forasteiro
Paraninfo e Enfermeiro
Eduardo Leão
Enfermeira
Roseli Guedes
Professor
Paulo Penedo
Patronesse
Michele Silvério

Os novos técnicos de enfermagem de São Lourenço
esbanjaram muita alegria e
emoção durante o momento das homenagens. O São
Lourenço Jornal parabeniza
todos os formandos e deseja sucesso na nova caminhada. Parabenizamos também,
todo corpo docente da Escola de Educação Profissional Microtec, pelo empenho
em formar mais uma turma
tão especial.
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Curso

A escolha do Hospital de
São Lourenço, foi porque
a instituição aderiu, já há
alguns anos e de forma muito bem sucedida, à contratualização - modelo pelo
qual recebe recursos do
SUS. “Apresentamos, ao
SUS, indicadores de desempenho dos diversos seto-

res internos, mantendo a
qualidade já atingida e, claro, buscando melhorias
constantes”, explicou a diretora.
Prefeitos, secretários e técnicos de todo o Estado, dirigentes de entidades de saúde e outros, participam do
Curso.
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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. Edson Gonçalves
Prince, pelo seu falecimento ocorrido no dia 03 de março p.p..
Indicação 57/2013
Atendendo à observação popular, constatamos que no cruzamento das Ruas: Rui Barbosa, Professor Henrique José de Souza e Via
Ramon - onde surgiu uma rotatória - foi colocada uma placa com
os dizeres “ACESSO RÁPIDO”; isso em letras de bom tamanho, sugerindo que os motoristas vindos de Soledade de Minas continuassem pela Rua Rui Barbosa. Todavia, a limitação da carga, colocada
bem abaixo dos dizeres acima mencionados, foi providenciada em
letras bem menores, com pouca visibilidade, o que tem provocado
confusão aos profissionais do volante, sobremodo de caminhões.
Assim, na forma regimental, Abel Goulart Ferreira, Vereador do PR,
indica que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S.Ex.ª que determine ao Departamento Municipal de Trânsito - SLTRANS tomar as devidas providências para melhorar a sinalização em evidência.
Indicação 58/2013
É fácil constatar que um grande número de pessoas usa das margens da Via Ramon para praticarem o esporte da caminhada. As aludidas artérias encontram-se tomadas pelo mato. E assim mesmo, reconhecendo a época das chuvas, Abel Goulart Ferreira, 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 no sentido de que tão logo seja possível, determinar o necessário para melhorar aquele setor.
Ver. Agilsander Rodrigues da Silva
Requerimento 29/2013
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 à Secretaria Municipal de Educação enviar a esta Casa Legislativa a seguinte informação: Há algum estudo com referência a eliminar a discrepância de salários dos professores P1 e P3
da rede pública municipal, visto que é exigido, atualmente o mesmo
nível de formação acadêmica?.
Indicação 55/2013
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 para que
proceda a reparação no calçamento, urgente, na Rua Vicente Guerra, Bairro Palmela. bem como o conserto da ponte localizada na mesma rua, pois devido ao péssimo estado de conservação do logradouro, o ônibus Circular não está trafegando, dificultando assim o deslocamento dos moradores.
Indicação 69/2013
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 proceder a
reparação no calçamento, urgente, na Rua Ângelo Hipólito, no Residencial Haidar, na altura do n.º 350, pois devido às fortes chuvas, o
calçamento no referido trecho se encontra muito danificado. A pedido dos moradores.
Ver. Evaldo José Ambrósio
Requerimento 28/2013
Evaldo José Ambrósio, 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 à Secretaria Municipal de Educação que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações: Número de crianças de 0 (zero) a 05 (cinco) anos que estão na lista de espera nas Creches Municipais por instituição; O que está sendo feito para que estas crianças
possam ser atendidas, pois a Lei n.º 8069/90, nos Art. 53 e Art. 54,
estabelece que é responsabilidade do Município atender estas crianças? O Conselho Tutelar do Município, bem como o Ministério Publico, estão sendo informados desta lista de espera? Em caso afirmativo, enviar cópia do documento que enviou a referida lista. Por que
alguns alunos na faixa de 06 (seis) a 12 (doze) anos não estão sendo
contemplados com o transporte escolar do município, principalmente os moradores da Rua Roni Fernandes, Rua Prof Miguel Couto e outras ruas do bairro Vila Carneiro e os que foram contemplados, segundo reclamação de um pai, a van não pode deixar o aluno no ponto existente na Av. Dr. Getulio Vargas, esquina com a Prof. Miguel Couto, porque segundo o responsável pelo transporte, a van tem que
cumprir uma quilometragem estipulada pela Secretaria e o aluno tem
que ser deixado no final da Av. Getúlio Vargas, sendo que o aluno estuda na Escola Dr Eurípedes dos Prazeres? Quantos veículos foram
adquiridos pelo Município para atender a rede escolar? Os mesmos
já estão em uso?
Indicação 63/2013
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 executar a retirada
de restos de limpeza do córrego - entulhos e lixo - da passagem de ligação, beirando o Córrego Esperança, entre a Travessa Geraldo David Cabizuca e Rua João da Rocha, no Bairro Vila Carneiro, o que vem
impedindo o acesso do caminhão de lixo de uma rua para a outra, dificultando, assim, o trabalho dos coletores. Na oportunidade, este
Vereador sugere que este trecho seja decretado como utilidade pública, para uma futura desapropriação que irá beneficiar um grande
número de moradores do local. Ressalta ainda que esse procedimento foi tema de compromisso da atual Administração em uma reunião
realizada no referido bairro.
Indicação 64/2013
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 rever o projeto de
rotatória feita na Rua Orlando B. de Almeida, pois tem havido muita
dificuldade para manobrar veículos de maior porte, como caminhonete, caminhões e outros, com possibilidade até mesmo de colisões
na residência do Sr. Márcio, o qual solicita uma avaliação do Setor
Competente da Prefeitura.
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 à Direção e aos locutores da Rádio
Alternativa pelo programa “Boca no Trombone”, realizado todas as
quintas-feiras, onde o povo sãolourenciano, democraticamente, reivindica os seus direitos.
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. Valdecir Gabino,
pelo seu falecimento ocorrido no dia 03 de março p.p..
Ver. Francisco Lourenço de Carvalho
Requerimento 22/2013
Francisco Lourenço de Carvalho, Vereador do PMN, com o apoiamento dos Vereadores: Luiz Cláudio Siqueira, Ricardo de Mattos, Waldinei Alves Ferreira e William Rogério de Souza, vêm até V. Ex.ª, embasados no inciso XII do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja informado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal sobre a CONVOCAÇÃO do Exmo. Sr. Secretário Municipal de Saúde, Sr. Mauro Guimarães Junqueira, que compareça a esta Casa Legislativa, em Reunião Ordinária a ser marcada por S. Ex.ª o Sr. Prefeito Municipal, para prestar informações acerca das ações
que serão tomadas pela Secretaria Municipal de Saúde para o quadriênio 2013/2016 em nosso município.
Ver. Luiz Antônio de Almeida
Indicação 39/2013
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,
urgentemente, a capina e o nivelamento dos paralelepípedos na Rua
Barão do Rio Branco e na Travessa Farmacêutico Raul Ramos da Costa, Bairro Porta do Céu. A pedido dos moradores, em especial do morador - Sr. Antônio Galdino da Silva.
Indicação 40/2013
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 que faça a colocação de “quebra-molas” na Rua Presidente Antônio Carlos - Bairro São
Lourenço Velho, diante da alta velocidade dos veículos que por esta
rua trafegam, em especial os caminhões, colocando em risco a vida
dos transeuntes. A pedido dos moradores.
Ver. Luiz Cláudio Siqueira (Vice-presidente)
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 da Sr.ª Orminda Miranda, pelo seu falecimento ocorrido no dia 24 de fevereiro p.p..
Indicação 65/2013
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 efetuar estudo, urgente, no sentido de desapropriar uma área para ser usada como forma de atrair novos investimentos industriais e de serviços, inclusive
com desoneração de taxas e impostos municipais, bem como a possibilidade de um consórcio com outros municípios circunvizinhos para tal iniciativa.
Indicação 66/2013
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 à Secretaria Municipal de Esportes que estude a possibilidade de criar o Conselho Municipal de Esportes e o Fundo Municipal de Esportes, para que, dessa forma, possa captar recurso do
ICMS critério esporte, já que esse é um dos critérios utilizados no
processo. Outros municípios, com igual população, chegam a receber, mensalmente, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) de ICMS, recursos esses que serão revertidos a todas categorias de esporte do município
Ver. Paulo Gilson de Castro Ribeiro
Indicação 61/2013
Paulo Gilson de Castro Ribeiro, Vereador do PSC, vem mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de
V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO
a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura entrar em
contato com a direção da Cemig no sentido de colocar extensão trifásica na Rua Ariosto Frância - Bairro Sonda, devido à existência de
pequenas indústrias e oficinas artesanais instaladas na região.
Indicação 62/2013
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 para que estude a possibilidade de, em eventos de grande porte destinados aos
nossos jovens, como os jogos escolares realizados recentemente, contar com a colaboração da Guarda Municipal e a Polícia Militar, para
manter a ordem e a segurança, pois os jogos são realizados, em sua
maioria, à noite e o consumo de drogas, em especial o crack, tem aumentado consideravelmente em nosso município.
Ver. Renato Bacha de Lorenzo (Secretário)
Requerimento 30/2013
Renato Bacha de Lorenzo, Vereador do PSDB, 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 a seguinte informação: Quando será regulamentada a Lei de Mototáxi e Motofrete em nosso município?
Indicação 60/2013
Renato Bacha de Lorenzo, Vereador do PSDB, vem mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de
V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura providenciar um caminhão de entulhos para tapar os buracos e fazer
valetas laterais para o escoamento da água pluvial na Rua do Haras
do Porto - Bairro Vista Alegre, tendo em vista a dificuldade que os
carros e vans escolares estão encontrando no referido trajeto. A pedido do Sr. Ênio de Oliveira.
Indicação 67/2013
Renato Bacha de Lorenzo, Vereador do PSDB, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de
V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura criar
espaços gratuitos para as instituições assistenciais do nosso município na Festa de Agosto, inclusive fazendo essa inclusão na referente licitação a ser feita.
Ver. Waldinei Alves Ferreira (Presidente)
Indicação 68/2013
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 enviar a esta Casa Legislativa projeto de lei versando sobre alterações na Lei
Municipal n.º 2.175, de 18/12/1997, referente ao Plano de Organização de Pessoal dos Servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.
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 médico neurocirurgião - Dr. Eduardo do Valle pelo seu profissionalismo e pelo seu atendimento exemplar aos pacientes de São Lourenço e região, onde faz da sua profissão uma missão de amor e dedicação a todos que necessitam dos
seus serviços.
Requerimento 31/2013
A Comissão de Obras Públicas, Serviços Urbanos, Habitação, Saneamento, Meio Ambiente e Águas, através de seus membros:
William Rogério de Souza, Antonio Carlos Canaverde Sanches e
Paulo Gilson de Castro Ribeiro, com o apoiamento dos seguintes
Vereadores: Renato Bacha de Lorenzo, Francisco Lourenço de Carvalho e Luiz Cláudio Siqueira, vêm até V.Ex.ª, embasados no inciso XII do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja informado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
sobre a CONVOCAÇÃO da Gerente do Meio Ambiente de nosso
município, Sr.ª Janimayri Forastieri de Almeida, para que compareça a esta Casa Legislativa, em Reunião Ordinária a ser marcada
por S. Ex.ª - o Sr. Prefeito Municipal, para prestar informações sobre a usina de resíduos sólidos.
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Memórias

A Europa ia se acalmando
aos poucos após a grande
convulsão: a segunda guerra mundial havia chegado ao
fim. Muitos morreram em
nome da paz, deixando saudade e dor no seio das famílias. A economia desestruturada e a escassez de empregos foram os motivos que fizeram Francisco Ceballos Caparros a imigrar para o Brasil a procura de paz e de uma
vida estável para a família.
Chegou ao Brasil em 1951.
Na Espanha, Valência, a cidade das flores, ficara a esposa Rosário Tormo Solaz e
os filhos: Francisco, Rosário,
Arthur, João, Maria dos Desamparados e Joaquina Aparecida. No ano seguinte, 1952,
a família deixa a Espanha e
vem ao seu encontro.
Francisco, o primogênito, tinha 14 anos. É fácil imaginar
o quanto ele esperou o momento de abraçar o pai. Sorria de alegria pensando no reencontro! Chorava de saudade da terra que o viu nascer.
O navio atracou no porto
de Santos. Impossível descrever a magia daquele momento. A família conseguira ficar
reunida, coesa e feliz, na emoção de um só abraço.
O nosso Francisco emocionou-se com a linda visão da
Bandeira Brasileira tremulando ao vento; o Exército
desfilando e o rufar dos tambores na manhã ensolarada
do dia sete de setembro de
1952. Aquela imagem marcou o seu primeiro dia em
terras brasileiras. Deixara a
Espanha das castanholas e
chegava ao Brasil ao som dos
dobrados, dos clarins e da
cadência dos tambores. Francisco, abraçado ao pai, observava o desfile se distanciando na longa avenida. Era
o Brasil se anunciando... Sua
nova terra! Pisou nosso chão
sentindo o patriotismo dos
brasileiros e a importância
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Francisco Ceballos Tormo

de uma família reunida.
Seus olhos marejaram de
emoção! O verde e amarelo
do Pavilhão Nacional tinha muito a ver com a beleza dos campos de girassóis da Espanha.
O tempo passou depressa...
Aos dezoito anos Francisco excursionou, em férias,
com um grupo de amigos para São Lourenço. Gostou imensamente da cidade...
A 28 de dezembro de 1963,
Francisco casou-se com Dolores Cerrano Ceballos na
Igreja do Carmo, em Santo
André - São Paulo. Os filhos
foram chegando: Fernando,
Javier, Victor e Roberto.
Francisco trabalhava em laboratórios fotográficos e foi
de grande importância sua
passagem pelos laboratórios
Fotocolorlab e Fotocurt.
Em determinada ocasião,
Francisco e Dolores resolveram deixar São Paulo e instalarem-se em uma cidade
do interior, onde pudessem
desfrutar de um clima mais
puro e maior liberdade para os meninos. Escolheram
São Lourenço. Chegaram a
dezoito de janeiro de 1975.
Nesta cidade nasceu Ana Lúcia, a caçula. 		
O Laboratório Fotográfico
Sulminas funcionou por anos
à Rua Melo Viana e depois
mudou-se para a Rua Dom
Pedro II, com laboratórios
ampliados e visual que agradou a todos.
Mais tarde construíram sua
sonhada residência. Como
cidadão Honorário de São
Lourenço e, considerando-se brasileiro, talvez tenha sido coincidência que sua casa fosse construída à Rua Tiradentes. Em frente a casa
plantou um “Pau- Brasil”, que
regado com desvelo e carinho tornou-se lindo, sobressaindo entre as demais árvores do bairro.
Os filhos cresceram, casaram-se e deram-lhe netos; no-

va geração de Sãolourencianos perpetuando os Ceballos.
Francisco é o mágico da imagem fotográfica! Seus filhos
seguiram-lhe na profissão.
Por seu caráter íntegro e
sua capacidade de ajudar ao
próximo, Francisco muito
acrescentou à sociedade Sãolourenciana.
A oito de janeiro de 1996,
foi eleito Presidente do Asilo São Vicente de Paulo, porém, desde 1993 já prestava trabalho voluntário à entidade. Foi reeleito a oito de
janeiro de 2000.
Francisco mudou o conceito de velhice desamparada
dando aos idosos o conforto e dignidade. Trabalhou incansavelmente reformando
toda a casa: fachada, pátios,
e dormitórios. Construiu a
capela, a lavanderia industrial, o salão de inverno, os
jardins, a sala de TV e comprou móveis novos. Fazia rifas e conscientizava os amigos da grandiosidade da obra.
Venceu!
Recebeu o asilo com 23 internos e ao entregar o cargo, contava com 60 idosos.
Os internos participavam de
desfiles, festa de aniversários,
dia das mães, dos pais, páscoa, natal e outras. Sempre
gostou de programar passeios
pela cidade, no trenzinho ou
de ônibus fretado. A cidade
reconheceu o seu valor.
Francisco Ceballos Tormo
foi agraciado várias vezes com
“Troféu Imprensa”; duas vezes “Personalidade do Ano”
e duas vezes “Pai do Ano”.
Foi condecorado com “Troféus da Academia de Letras
e Ciências de São Lourenço”.
É detentor da importante
láurea: “Cidadão Honorário
de São Lourenço”, a maior
comenda da cidade.
Por duas vezes foi Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social e recebeu Comenda “Doctor Ho-

- Pretendem se casar:

000217 - EDMILSON LOURENÇO DA SILVA, solteiro, maior, SERVIÇOS GERAIS, natural de SÃO
LOURENÇO-MG, residência RUA BENTO GONÇALVES, 660, São Lourenço-MG, filho de JOSE LOURENÇO DA SILVA e LUZIA DOS SANTOS SILVA; e MAIANE CAROLINE DOS SANTOS, solteira, maior,
VENDEDORA, natural de SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP, residência RUA DR. RIBEIRO DA LUZ, 1168,
São Lourenço-MG, filha de e MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS;
000218 - EDUARDO BITTENCOURT FERREIRA, solteiro, maior, ADVOGADO, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência AV. ANTONIO JUNQUEIRA DE SOUZA, 386 - APTO. 201, São Lourenço-MG,
filho de ABEL GOULART FERREIRA e VERA LUCIA RENNÓ BITTENCOURT FERREIRA; e MARTHA BACCI, solteira, maior, JORNALISTA, natural de SÃO PAULO-SP, residência AV. ANTONIO JUNQUEIRA
DE SOUZA, 386 - APTO. 201, São Lourenço-MG, filha de LIVIO BACCI FILHO e APARECIDA D´ARRUDA
PACHECO BACCI;
000219 - SIDNEY EDUARDO DE SOUSA MEDEIROS, solteiro, maior, TECNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, natural de VOLTA REDONDA-RJ, residência AV. DAMIÃO JUNQUEIRA DE SOUZA, 753, São
Lourenço-MG, filho de GETULIO DE MEDEIROS e GERALDA CARMELIA DE SOUSA MEDEIROS; e
KARLI SANTOS RIBEIRO, solteira, maior, DO LAR, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência AV.
DAMIÃO JUNQUEIRA DE SOUZA, 753, São Lourenço-MG, filha de JOSE CARLOS RIBEIRO e MARIA
DAS GRAÇAS SANTOS RIBEIRO;
000220 - ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS, solteiro, maior, coletor de lixo, natural de Santo André-SP, residência Rua Rui Barbosa, 50 - casa 02, São Lourenço-MG, filho de JOÃO LOPES DOS
SANTOS e MARIA DAS GRAÇAS LIMA DOS SANTOS; e JULIANE LICIO, solteira, maior, do lar, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Rui Barbosa, 50 - casa 02, São Lourenço-MG, filha de e
LUIZA LICIO;
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RICARDO MENDES
Análise

rmchristiani@yahoo.com.br
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Nos termos da legislação em vigor, e na conformidade do Artigo 32 do Estatuto do PSDB, ficam convocados por este Edital, todos os eleitores filiados ao Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, neste município, para a Convenção Municipal que será realizada no dia 31/03/2013, com início às 15 (quinze) horas e
encerramento às 18 (dezoito) horas na Al. Dr. Gabriel Avair Junqueira, nº 58, Câmara Municipal, nesta cidade, com a seguinte:
Ordem do dia:
1 – Eleição, por voto direto e secreto, do Diretório Municipal que será constituído de 28 (vinte e oito) membros efetivos e (09) suplentes;
2 – Eleição, por voto direto e secreto, de 07 (sete) delegados e respectivos suplentes à Convenção Estadual;
3 - Eleição do Conselho Municipal de Ética e Disciplina, constituído de 05 (cinco) membros efetivos e 05
(cinco) suplentes;
4 – Eleição do Conselho Fiscal Municipal, constituído de 03 (três) membros efetivos e 03 (três) suplentes;
5 - Na mesma data, será eleita, pelo Diretório Municipal, para mandato de 02 (dois) anos, a Comissão Executiva Municipal, integrada por 07 (sete) membros efetivos e 04 (quatro) suplentes, nos termos do disposto
no Artigo 102 do Estatuto.
Nos termos do §1º, do Art. 32, c/c o §7º, do Art. 25 do Estatuto, o plantão para recebimento das chapas
para disputa, no dia 19/03/13 (último dia para registro) será feito à Rua dos Andradas, nº 240/sl5, com o Sr.
Hamilton Sebastião da Silveira, até às 18 (dezoito) horas.
São Lourenço, 13 de março de 2013.
Hamilton Sebastião da Silveira - Presidente da Comissão Executiva Municipal

Tu es Petrus

nóris Causa”, da Universidade dos Povos Americanos.
Francisco é um homem realizado, gentil, atencioso e
humilde, características das
grandes almas. Seus filhos
são pessoas dignas e Dolores, a esposa e mãe perfeita, musa que o inspira, seu
apoio, sua âncora.
Sempre preocupado em melhorar sua empresa e doar à
cidade mais beleza e profissionalismo, novamente transferiu o Laboratório Sulminas
para a Rua Antonio Junqueira de Souza, nº 92. Loja bem
localizada, ampla, bonita, conservando a mesma alegria em
servir, o profissionalismo e
união dos filhos e o sorriso
amigo do Sr. Francisco.
Francisco Ceballos Tormo
tem um coração diferente dos
outros corações: do lado esquerdo bate ao som das castanholas, dos olés, das Touradas de Madrid; do lado direito pulsa ao ritmo dos tambores, das cuícas e dos tamborins do samba brasileiro.

Nenhum Católico pode omitir que foi a Sagrada Igreja
de Roma a formadora da civilização em que vivemos e
a moral que nos conduz a
proporções harmônicas.
Nenhum Católico sério e
que se preze, pode permitir
piadinhas infames contra uma
instituição por pessoas que
sequer sabem ou tem o mínimo de noção de seu idioma sagrado e que, portanto,
não estão aptos a entender
nada da história ocidental,
cujos escritos e em sua maioria, estão em Latim e Grego.
Que a maioria das pessoas hoje nascem para a vassalagem e não para a cidadania, é só uma questão de
observar como as mesmas
lutam com uma fixação estranha pela destruição dos
planos de Deus.
As esperanças do homem
não devem residir em si mesmos, mas somente em Deus.

Que as lições do Conclave
a um mundo materialista sirvam ao cidadão comum, moralmente conservador, Católico e que sofre atualmente
uma pressão ininterrupta de
ter sua posição contestada
e reprovada por uma falsa
opinião pública fabricada nas
salas dos engenheiros sociais,
para conservar a esperança
em Nosso Senhor Jesus o Cristo, na vinda de seu Reino Celestial e possamos viver em
busca do Espírito Santo, adquirido somente com o esforço da santidade sincera e
verdadeira.
Tu es Petrus: Papa Francisco. Estejamos rezando pelo
seu pontificado e para que ele
seja um autêntico romano.
É bom refletir: “Tenho varrido suas ofensas como uma
nuvem, os teus pecados como a névoa da manhã. Volte para mim, porque eu te
remi.” (Isaías 44,22)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Diretoria da Associação dos Moradores do Bairro Biquinha convoca os moradores do bairro para a Assembleia
Geral a realizar-se no dia 20 de abril de 2013, à Rua Ana
Amélia Penna Ferreira, nº 75, para eleição de novos diretores e conselhos para o próximo quadriênio, com início
às 15h00min em primeira chamada e às 15h30min em segunda chamada, com encerramento duas horas após seu
início. Caso não se apresente chapas concorrentes, em
tempo hábil, no endereço supracitado, a Assembleia será
de dissolução da entidade e encerramento de suas atividades. Havendo eleição, o novo presidente compromete-se a entregar, dentro de 30 dias corridos, ao presidente
da diretoria cessante, cópia da ata da eleição registrada
em cartório e documento comprovante de alteração do
nome do presidente anterior junto à Receita Federal.
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Ressocialização

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Cílios coloridos Tendência
da Moda 2013

Acidente

O Gerente do Banco HSBC de Alfenas, o são lourenciano, Alexandre Martins Osório, juntamente com sua esposa e filha, sofreram um grave acidente na manhã do dia 04
passado, na Rodovia Fernão Dias, próximo a cidade de Lavras, quando voltavam de uma viagem a cidade de Belo
Horizonte. O carro em que se encontravam, após uma chuva, derrapou e atravessou a pista, entrando no muro de
proteção, dobrando-se ao meio. Alexandre, sua esposa Soraia e a filha Islaine, tiveram apenas ferimentos leves, e o
carro deu perda total. Emocionado, Alexandre diz que, para quem acredita em milagres, esta foi a maior prova do
amor de Deus para comigo e minha família.

DÉBORA CENTI

O Vale do Aço de Minas, foi visitado pelo Coordenador Referência da Música da Superintendência de Atendimento ao
Preso, SAPE, no inicio deste mês. Maestro José Henrique, visitou oito Unidades Prisionais daquela região, implantando
o projeto “Cantando a Liberdade” junto aos detentos, que
aproveitando a visita do Maestro, mostraram um pouco do
trabalho musical desenvolvido dentro das celas. As cidades
visitadas foram: João Monlevade, Rio Piracicaba, Timóteo,
Coronel Fabriciano, Ipatinga, Ipaba e Governador Valadares.
José Henrique, fará realizar em outubro próximo, na cidade
de Ipatinga, o I Encontro de Corais Penitenciários do Vale do
Aço. O Sul de Minas, já conta com 14 grupos musicais formados nos presídios da região, e terão seu segundo encontro, no dia 14 de setembro próximo, em São Lourenço.

Homenagem

Falecimento

Nossos sentidos pesâmes aos familiares dos jovens, Anderson Ribeiro e Wellington dos Santos, falecidos prematuramente no dia 04 passado. Que Jesus console cada coração desta família. “A morte não é nada, apenas passamos para o outro lado do caminho.” (Sto. Agostinho). Descansem em paz!!!

Comenda

Próximo dia 21, quinta-feira, às 19:30 horas na Praça Brasil, estará acontecendo a cerimônia da entrega da Comenda Ambiental Estância Hidromineral de São Lourenço, com
a presença do Governador do Estado, Dr. Antônio Augusto Junho Anastasia. Participação especial da Sociedade Musical Antônio de Lorenzo e grande show de Marcos Viana.

Música
No dia 22 próximo, à partir das 20:00 horas, estará
acontecendo na Praça Brasil,
um grande show do MINAS
AO LUAR. Vale a pena prestigiar, e viver grandes momentos de nossa música brasileira, revivendo as grandes serestas de nossa Minas Gerais.

Mamãe,
Perdemos você, há 12 meses, mas até parece que foi ontem. Você era alguém que representava a metade da nossa vida; O palpitar dos nossos corações; O sentimento de
nossa interioridade. Sempre foi a mais pura e doce criatura! A dedicada esposa, mãe e protetora da família! Você
que nos permitiu viver e sonhar! Que nos amparou e nos
ensinou a caminhar! Soube transmitir com seu AMOR, sem
buscar DESCANSO, com ALEGRIA e LOUVOR, a garra de lutar e a grande vontade de vencer, mostrando sempre como AMAR e PERDOAR. Já não existe mais aquele afeto e
ternura que você nos dedicava. Só existe agora, um lugar
para tudo: um espinho transfixando o coração, que é a saudade, fazendo brotar inconscientemente dos nossos olhos,
as lágrimas que descem suavemente sobre nossa face. Você foi a mais bela rosa que
nasceu no jardim da nossa
vida, mas teve que ser colhida para enfeitar o jardim de
Deus. Este é o nosso conforto. Estamos sentindo muito
a sua falta. Como estamos!!!
Daquele sorriso aberto, sincero e puro em qualquer situação, pois, amava a vida e
todos os seres da criação.
Que esteja na Paz de Cristo,
agora e sempre. A sua benção Mãe Francisca!!! Adilson,
Maria Lúcia e familiares.

Os cílios coloridos voltaram com força total, e já podem
ser vistos nas passarelas da moda internacional e nacional.
Os cílios coloridos são uma ótima opção para a mulher que
deseja fugir do rímel preto e básico do dia-a-dia, além de
deixar o visual jovem e divertido, principalmente quando
a produção do dia é básica demais.
Os cílios azuis fizeram sucesso no desfile de inverno da
estilista Stella McCartney, e é a aposta mais descolada para a temporada. Mas você não precisa ficar presa apenas
à cor azul o legal é poder improvisar é usar qualquer cor,
como verde, rosa, azul ou até laranja. Os cílios podem receber cores fortes, sim, e o visual fica divertido, pra cima.
A criação do look depende apenas da criatividade e da ousadia de cada mulher.
A ressalva em relação ao rímel colorido pronto é que a
pigmentação dele é mais fraca, então você precisa aplicar
muitas camadas para que a cor fique forte. Mas você mesma pode criara sua máscara colorida para cílios em casa
com a seguinte dica : misture sombra em pó, ou pigmento, com a máscara incolor e aplique nos cílios. Coloque também um pouquinho de sombra branca metalizada, para dar
um toque moderno na maquiagem.
Ao criar sua própria máscara colorida, evite usar sombras vermelhas que não sejam específicas para os cílios. O
vermelho possui um corante que irrita a área e pode prejudicar os olhos. Fica a dica ! Arrasem, chicosas!!!

www.saolourencojornal.com.br
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Prefeitura Municipal
de São Lourenço

Licitação

Prefeitura Municipal de São
Lourenço - Processo 0087/2013
– Leilão nº 0001/2013 – Objeto: Leilão de bens inservíveis. Sessão Pública: 02/04/2013
às 09h. Local: Rua Maria da
Glória Ensá, 700 – São Lourenço Velho – Garagem da
Prefeitura de São Lourenço.
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 – Janaína Oliveira dos Santos –
Presidente da CPL.
Processo nº 0465/2012 –
Pregão Presencial 0118/2012–
5º CHAMADA -Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação
de empresa especializada
no oferecimento de diária
de hotel. Credenciamento:
02/04/2013 a partir das 13h
– Sessão Pública 02/04/2013
às 13h30min.
Processo nº 0082/2013 –
Pregão Presencial 0014/2013
- Objeto: Registro de preços
para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de
diária de alimentação para
atletas. Credenciamento:
02/04/2013 a partir das 15h
– Sessão Pública 02/04/2013
às 15h30min.
Processo nº 0084/2013 –
Pregão Presencial 0015/2013
- Objeto: Registro de preços

para futura e eventual aquisição de lanches para atender as necessidades dos eventos realizados pela Prefeitura. Credenciamento: 03/04/2013
a partir das 15h – Sessão Pública 03/04/2013 às 15h30min.

Processo 0081/2013 – Pregão Eletrônico 0040/2013 Objeto: Aquisição de móveis,
eletrodomésticos, eletro-portáteis, móveis de escritório,
utensílios de cozinha e cama, mesa e banho para atender as necessidades do Ambulatório de Saúde Mental
e implantação do CAPS AD
III conforme portaria 130 de
26 de janeiro de 2012. Sessão: 02/04/2013 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 15h30min
do dia 02/04/2013. Local:
www.caixa.gov.br
Processo 0083/2013 – Pregão Eletrônico 0041/2013 Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de colchões. Sessão:
03/04/2013 às 14h. Credenciamento até as 12h do dia
03/04/2013. Apresentação

das propostas: até as 13h do
dia 03/04/2013. Início dos
lances: às 14h até as 14h30min
do dia 03/04/2013. Local:
www.caixa.gov.br
Processo nº 0086/2013 –
Pregão Presencial 0016/2013
- Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de pão e margarina.
Credenciamento: 02/04/2013
a partir das 16h – Sessão Pública 02/04/2013 às 16h30min.
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.
Observação: Todos os atos
oficiais (decretos, portarias,
leis, licitações, pregões...) são
publicados diariamente nos
sites da Prefeitura (www.saolourenco.mg.gov.br) e da
Associação Mineira dos Municípios (www.diariomunicipal.com.br/amm-mg).
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Assembléia Legislativa
em São Lourenço
O presidente da Assembléia
LegislativadeMinasGerais(ALMG), deputado Dinis Pinheiro
(PSDB), estará na segunda-feira (18/03) em São Lourenço,
às 9h30, para apresentar à imprensa da região um resumo
das atividades da Assembléia.
Será dada ênfase nas ações desenvolvidas no Sul de Minas.
A reunião será na Câmara Municipal. À tarde, o deputado fará exposição semelhante em
Santa Rita do Sapucaí.
A Reunião de Prestação de
Contas Regional será, também, uma oportunidade para que a sociedade apresente sugestões e reivindicações
para a melhoria das condições de vida dos municípios
e da região como um todo.
“A regionalização da prestação de contas do biênio legislativo é mais um passo que

a Assembléia de Minas dá
para se aproximar ainda mais
dos mineiros de todos os quadrantes e, com isto, aperfeiçoar sua atuação, em busca
de resultados sociais efetivos, capazes de tornar a vida no Estado menos desigual,
mais solidária, mais justa,”
destacou Dinis Pinheiro.
Nas duas cidades haverá
exibição de um vídeo institucional produzido pela TV Assembléia, que vai mostrar as
principais atividades realizadas no biênio que provocaram impactos na região. Será apresentado um resumo
dos trabalhos desenvolvidos
pelas comissões permanentes e temporárias da ALMG,
bem como os principais eventos institucionais promovidos
no Sul de Minas. Em seguida,
o deputado Dinis Pinheiro es-

tará à disposição dos jornalistas para responder a perguntas e esclarecer dúvidas
sobre os temas abordados.
Após o encontro com a imprensa, o presidente da ALMG se reúne com lideranças
locais e representantes de
entidades para ouvir demandas que dizem respeito à região. As propostas serão recebidas e sistematizadas pela equipe técnica da Assembléia, subsidiando os parlamentares em seu trabalho
de criação de projetos de lei
e de outras iniciativas em favor do povo mineiro.
Os participantes terão a
oportunidade de se manifestar, tanto oralmente quanto
por meio de um formulário
disponível no Portal da Assembléia e que também será distribuído no evento.

Lei Maria da Penha
Minas começa a implantar, a partir do dia 08 de março, tornozeleiras eletrônicas
em homens enquadrados na
Lei Maria da Penha, dando
um passo importante e inédito no país contra a violência doméstica.
O uso das tornozeleiras impedirá que o condenado se
aproxime da vitima, ficando
o mesmo monitorado pela
polícia Militar e Civil.
A resolução conjunta foi
assinada na tarde do último
dia 07, pela Secretaria de Estado de Defesa Social, Tribu-

nal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícias Militar e Civil.
Minas Gerais é o primeiro

Estado brasileiro a implantar a tornozeleira eletrônica
em agressores enquadrados
na Lei Maria da Penha.
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