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Funasa e Estado assinaram
convênio para tratar o lixo

Funasa e Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedru), assinaram na terça-feira (15/01), em Brasília, um convênio de R$ 12,5 milhões para instalar em São Lourenço uma usina de compostagem de resíduos sólidos que substituirá o
atual aterro sanitário da cidade. (pág 11)

Lixão

Acidente

Grave acidente na
BR- 460 entre São
Lourenço e Carmo
de Minas
Um grave acidente envolvendo
um caminhão da Cervejaria Itaipava e um coletivo da Viação Gardênia que no momento fazia a linha
de transporte de passageiros Carmo de Minas X São Lourenço na manhã desta quarta-feira (16/01), deixou sete pessoas feridas. (pág 04)

Jovem vive o
drama de poder
perder a visão
O Jovem Ramerson Luiz Rangel
Gouveia, de 31 anos, vem enfrentando uma situação delicada assim
que sofreu um acidente com sua bicicleta na Rua Luiz Lobo no Bairro
Nossa Senhora de Lourdes. (pág 07)

Definida programação
do Carnaval Folia das
Águas 2013
(pág 04)

Mudança no local e
horário para marcação
de consultas
(pág 09)

Moradores da
reclamam da falta
de manutenção

Nossa reportagem atendeu esta semana o pedido dos moradores da Rua Livio Bacci no bairro Nossa Senhora de Lourdes. (pág 09)
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EDITORIAL
2013 nem bem começou e a sociedade
civil organizada já se
mobiliza contra um sério ataque ao Ministério Público vindo do
Congresso Nacional.
Que o Ministério Público presta um serviço fundamental para
a democracia, isso não
se pode contestar. Basta ver o trabalho desenvolvido no processo do mensalão e em
tantos outros. Ontem
mesmo, o procurador
geral da República pediu a prisão imediata
de um deputado já condenado, mas que ainda está livre na base
de recursos protelatórios, manchando ainda mais a imagem do
parlamento.
Pois agora a luta é
contra a PEC 37/2011,
a chamada PEC da Impunidade, que quer
restringir o poder de
investigação do Mi-

nistério Público. Pelo texto que o deputado Lourival Mendes
(MA) propõe, qualquer investigação criminal somente poderá ser realizada exclusivamente pelas polícias, cabendo ao Ministério Público apenas o acompanhamento de cada caso.
Com isso, o Brasil perde diversas instâncias
de luta contra a impunidade, pois no mesmo caso ficam enquadradas eventuais investigações realizadas
pela Receita Federal,
CGU, COAF, Previdência Social, Ibama, CVM
e outros órgãos de fiscalização e controle.
Como resposta, duas iniciativas da cidadania organizada já
estão sendo realizadas. Primeiro, a Abracci, a Articulação Brasileira contra a Corrupção e a Impunida-

MARIANA DUTRA
Coluna da Mari
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Sociedade organizada começa
a se movimentar contra PEC 37
de, uma organização
que representa mais
de 90 entidades dedicadas ao combate à
corrupção, divulgou
uma nota pública em
repúdio à PEC 37 no
âmbito de sua campanha “Brasil contra a impunidade”. E semana
passada a Associação
dos Procuradores da
República, a ANPR, lançou o seu decálogo de
conscientização da sociedade sobre a importância do poder de investigação do Ministério Público.
Dentre os pontos mais
importantes, a ANPR
afirma que o próprio
Supremo Tribunal Federal já definiu a constitucionalidade dessa
prerrogativa do MP.
Além disso, observa
que em países com
uma cultura de cidadania mais desenvolvida o MP tem esse
poder garantido. E mais

importante, a ANPR
revela que nem todos
os setores da Polícia
apóiam a PEC 37. Por
exemplo, a Fenapef,
que reúne os policiais
federais, fez questão
de assinar o decálogo,
com o entendimento
de que o enfraquecimento do Ministério
Público é um grande
retrocesso em nosso
processo democrático. E assim também
entendem setores do
Judiciário, como a Associação dos Magistrados Brasileiros e a
Associação do Juízes
Federais.
Ou seja, enquanto
nosso Congresso dá
seguidas mostras de
descaso com os princípios mais republicanos e democráticos, a
sociedade organizada
vai se mobilizando. E
a participação de todos vai sendo cada vez
mais fundamental.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Ela intercede por nós!
01 - Pesquisar frases
inspiradoras e fazer um
mural, para você recorrer sempre que precisar
durante o ano.
02 - Começar a fazer
ginástica.

03 - Atualizar sey ipod
com os últimos álbuns
de seus cantores favoritos.
04 - Detox pós festa
para chegr em forma para a escola.
05 - Gravar um clip com
seus melhores amigos.

Semana que vem tem mais....

Havia uma festa de casamento em Caná da Galileia. Maria
foi convidada, juntamente com
Jesus, que levou consigo os
apóstolos.
No meio da festa, faltou vinho, que era a única bebida mais
comum na época. Maria percebeu. Provavelmente estava sentada à mesa, ao lado de seu Filho. Bem baixinho, sem que ninguém percebesse, disse a Jesus:
“Eles já não têm vinho” (Jo 2,3).
O que havia no íntimo de Maria ao dizer estas palavras ao Filho? Não era um pedido. Ela expressava simplesmente um desejo íntimo e profundo. Não gostaria que os esposos e os de casa passassem vergonha por falta de vinho. Jesus nunca havia
feito milagres. O que Maria queria de seu Filho? Jesus, não tinha vontade de realizar milagres. Sua hora ainda não havia
chegado, dissera Jesus. Maria
conhecia tão bem seu Filho que,
sem esperar, chamou os que serviam à mesa e lhes disse: “Fazei tudo aquilo que Ele vos disser” (Jo 2,5). Jesus, conhecendo o desejo íntimo e intenso de
sua mãe, apressou a sua hora,
realizou o seu primeiro milagre,
transformando a água em vinho,
um vinho bem melhor do que

o que fora servido antes.
O coração da Mãe de Jesus
devia bater de alegria ao ver seu
desejo realizado pelo Filho, em
favor dos noivos. Assim, o primeiro milagre de Jesus, foi grandioso e foi feito, por intercessão de Maria.
Como é grande o poder de
intercessão de Maria diante de
seu Filho!
Será que Jesus pode recusar
um pedido de sua mãe a nosso
favor? Certamente que não. Costuma-se ouvir dizer: “Pede para a Mãe, que o Filho atende”.
Com certeza, Maria está constantemente intercedendo por
nós junto a seu Filho. Muitas vezes, a hora do Senhor ainda não
chegou, mas, diante de uma súplica de sua Mãe, Ele apressa
sua hora e nos atende. Quantas graças são derramadas em
nós e em nossas vidas, por meio
da poderosa intercessão de Maria! Todo pedido de Maria é comando para Jesus, porque Ela
é sua Mãe.
Conscientes da poderosa intercessão de Maria, peçamos a
Ela as graças de que necessitamos certos de que, nunca ao seu
socorro alguém recorreu em vão...
Fonte: Maria nosso sim a Deus
– Frei Battistini

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

A fórmula mágica
Quem de nós não gostaria
de encontrar uma fórmula mágica que pudesse resolver, num
piscar de olhos, todos os nossos problemas e aflições? Certamente, muitas vezes em nossa vida, sentimos este desejo
profundo a invadir a nossa
mente e o nosso coração. Mas
a verdade é uma só: a realidade não nos permite tal proeza e, assim, somos obrigados
a refletir sobre os desafios que
nos são apresentados, buscando soluções que muitas vezes
levam tempos e tempos para
produzir seus resultados.
Vivemos num mundo extremamente acelerado. Temos a
impressão de que os dias correm e que as horas voam. E,
levados por esta sensação, paralelamente, queremos solucionar nossos conflitos também assim, rapidamente, de
um minuto para outro, num
“piscar de olhos”. Neste afã de
“ficarmos livres” disto ou daquilo, desta ou daquela pessoa ou situação, quantos erros cometemos, colaborando
para que as coisas se compliquem ainda mais, criando verdadeiras “bolas de neve”.
As soluções realmente eficazes são aquelas que se constróem dia após dia, com zêlo,
cuidado e atenção. Aquilo que
requer de nós um acompanha-

mento constante é extremamente trabalhoso, mas é igualmente necessário para que os
efeitos possam ser produzidos, a seu tempo.
Assim como as pessoas que
querem perder peso jamais
conseguirão manter a forma
almejada sem doses homeopáticas de reeducação alimentar e atividades físicas (o que
requer força de vontade), jamais conseguiremos resultados satisfatórios sem dedicação, sem ação. Soluções não
caem do céu. Quando tomamos apenas um remédio para emagrecer, continuamos
exatamente iguais. Quando
queremos resolver os problemas num passe de mágica, a
tendência é que eles se agravem ainda mais.
Fórmulas mágicas são muito interessantes, porém, irreais. Elas só funcionam na ficção, pois a realidade é outra.
No mundo real, temos que gastar energia e empreender esforços contínuos a uma causa, a fim de que os frutos apareçam, ainda que a longo prazo. Paciência e persistência são
fundamentais, sempre. Descruzemos os braços e, corajosamente, abandonemos as falsas fórmulas mágicas a fim de
que os milagres realmente
aconteçam...

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

É a hora do Espírito
Santo de Deus!
É tempo de restauração! Nós somos o povo de Deus de hoje! Houve o povo da primeira
Aliança: os judeus. Eles
ainda continuam sendo
o povo do Senhor. Mas
existe agora o povo da
Nova Aliança, que somos nós. Assim como
o Senhor precisou ressuscitar o povo da Antiga Aliança, e não uma
só vez, Ele agora, nestes tempos, quer fazer
muito mais. Graças a
Deus estamos no começo dessa obra de ressurreição.
O Senhor quer restaurar o povo de Deus que
somos nós. Ele quer restaurar a Sua Igreja. Não
se trata de reformar. É
muito mais que isso, é
muito mais lindo! É restaurar a Igreja.

“Profetiza ao espírito,
disse-me o Senhor, profetiza, filho do homem,
e dirige-te ao espírito:
eis o que diz o Senhor
Javé: vem, espírito, dos
quatro cantos do céu,
sopra sobre esses mortos para que revivam”
(Ezequiel 37, 9-10ss).
Nós somos esses ossos
ressequidos. O Senhor
quer ressuscitar o Seu
povo que está igualzinho
àqueles ossos: “Nossos
ossos estão secos, nossa esperança está morta! Estamos perdidos”
(cf. Ezequiel 37, 11).
O Senhor, Ele mesmo,
estárenovandoaSuaIgreja com o poder do Seu Espírito. É a hora do Espírito! É a hora da Igreja!
Deus o abençoe!
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ENTREVISTA José Henrique Martins

Maestro, Auxiliar Executivo da Defesa Social – Secretaria de Estado de Defesa Social e Coordenador Referência da Música da Superintendência de Atendimento ao Preso - SAPE – Subsecretaria de Administração Prisional - SUAPI

reiro estarei visitando outras
regiões, iniciando pelo Norte de Minas, regiões mais carentes nesta área. O Sul de
Minas visitei ano passado,
onde contamos atualmente
com nove corais.
Acredito que em um mês
e meio, eu consiga visitar todas as regiões para a implantação do projeto musical com
os detentos das Unidades.
Maestro, hoje, o Estado de Minas pode contar
com um Coordenador Referência da Música dentro do
Sistema Prisional. Como está o andamento dos projetos?
Neste ano de 2013 estamos lançando um desafio entre as Unidades Prisionais do
Estado. Nossa meta é conseguir implantar atividades
artísticas e culturais em pelo menos setenta por cento
delas. No final de 2012, nos
reunimos com os diretores gerais e colocamos como meta,
aulas de canto coral, bandas,
teatro e outras atividades culturais com os detentos, sendo que, cada Unidade, deverá ter doze atividades durante o ano para atingir o objetivo, o qual chamamos de Acordo de Resultados.
Quais regiões do Estado você já visitou para a
implantação do projeto?
A primeira visita fiz nas Unidades Prisionais da Zona da
Mata e hoje, graças a Deus,
três delas já implantaram grupos corais. A partir de feve-

O Grupo Vozes da Cela do Presídio de São Lourenço, foi o pioneiro do projeto. Como estão os preparativos para o quinto aniversário do grupo?
O grupo criado em 2008,
realmente hoje, posso dizer
que é o orgulho do Sistema
Prisional do Estado de Minas. Já se somam mais de 400
apresentações, em São Lourenço, região, Belo Horizonte e região Metropolitana,
como Ouro Preto e Sabará.
Estamos preparando um
concerto musical para o dia
18 de maio, data em que comemoraremos nosso quinto
aniversário de fundação, onde já estamos preparando um
vasto repertório com a música popular brasileira, contando com o reeducando e
músico Gilson Ambrozino.
Nossos reeducandos participantes do grupo são amadores, não profissionais, e
fazem da música um momento de reflexão, o que está colaborando e muito na auto-estima, como também na
própria ressocialização.

Todos eles estudam na Unidade e trabalham, o que é
muito gratificante.
Sobre o resultado do
I° Encontro de Corais Penitenciários, realizado em São
Lourenço no final de 2012,
atingiu-se o objetivo?
O evento foi muito gratificante, não só para os reeducandos, como também para
seus familiares e público, que
lotaram o auditório. Foram
apresentações, desde a música gospel, até a MPB, onde não faltaram aplausos e
emoções. Neste ano já marcamos o segundo, para a data de 14 de setembro, o que
acredito que será aproximadamente treze grupos da região Sul Mineira.
As outras regiões do
Estado também terão um
evento como este?
Sim. Já recebi a missão de
realizar neste ano pelo menos um encontro de corais
em cada região do Estado e
acredito que vai dar certo.
Queremos mostrar para toda a sociedade que os detentos merecem uma segunda chance e é através da música que vamos trabalhar esta transformação
Espero reunir os melhores
grupos do Estado durante a
realização do BH Na Paz, que
acontecerá em Belo Horizonte, em outubro próximo.
finais

Suas considerações

José Henrique: Gostaria de
agradecer primeiramente a
Deus, por ter me dado esta
oportunidade de trabalho
junto aos detentos das Unidades Prisionais do Estado
e principalmente de nossa
cidade.
Agradeço ao grande amigo, Juiz de Direito da Vara
Criminal de nossa Comarca,
Dr. Fábio Garcia Macedo Filho, pelo apoio que sempre
demonstrou com meus projetos. Ao Diretor do Presídio
de São Lourenço, Rafael Barbosa Ribeiro, que acreditou
e depositou total confiança
em meu trabalho, aos ASPs,
toda área técnica e administrativa, a Diretora Isabel e
demais professores da Escola Estadual Prisional São Francisco de Assis, que nestes
anos vem colaborando e prestando assistência ao Grupo
Vozes da Cela, minha eterna
gratidão.
Meus agradecimentos ao
Secretário de Estado de Defesa Social, Dr. Rômulo Ferraz, ao Subsecretário de Administração Prisional, Dr. Murilo Andrade, ao meu Superintendente, Dr. Helil Bruzadelli, a Diretora de Ensino e
Profissionalização da Seds,
Dra. Sandra Regina Lopo Madureira, pessoas que me enviaram para cumprir mais esta missão de Coordenador
Referência. Ao grande povo
de São Lourenço que sempre está colaborando com
nossa Unidade, deixo aqui,
meu Deus lhes pague.

Abertura de inscrições para
concursos da PMMG se aproxima
Começam em fevereiro as
inscrições para Concursos da
PolíciaMilitar.Sãomaisde1800
vagas para o Curso de Soldados, Quadro de Oficiais da Saúde e Curso de Formação de Soldados do Quadro de Praças Especialistas. Uma oportunidade para quem sonha com a carreira militar e quer ter vida profissional estável e com possibilidades de crescimento.

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

EXPEDIENTE

Curso de Formação
de Soldados
As inscrições para o Curso
de Formação de Soldados da
PMMG começam no dia 14
de fevereiro e vão até o dia
28 do mesmo mês. São 1600
vagas, divididas em 1440 para o sexo masculino e o restante, 160 vagas, para o sexo feminino. Para participar

é preciso ter o ensino médio
completo e ter entre 18 a 30
anos de idade, completáveis
até o início do curso, previsto para o dia 06/01/2014. Os
aprovados podem trabalhar
em qualquer região do Estado e podem manifestar a opção por cada localidade no
momento da inscrição. Quem
for aprovado será incluído
como soldado de 2ª classe e
participará de um curso de
9 meses, com regime de dedicação exclusiva, onde terá
direito à abono fardamento,
assistência médico-hospitalar, psicológica e odontológica, e a remuneração de
R$2.367,27. Depois de o curso ser concluído, o militar assume o cargo de Soldado de
1ª classe da PMMG, com salário de R$3.182,00.

Curso de Formação de
Soldados-Quadro de
Praças Especialistas

Auxiliar de Comunicações,
Músicos e Auxiliar de Saúde (técnico de enfermagem,
técnico em patologia clínica e auxiliar em saúde bucal). Essas são as oportunidades disponíveis para o quadro de Praças Especialistas
da PMMG. São 160 vagas
disponíveis para todo o estado. Os benefícios, remuneração e requisitos são os
mesmo do Curso de Soldados. Para participar do concurso também é preciso ter
entre 18 e 30 anos completáveis até a data de início
do curso, 06/01/2014. As
inscrições vão de 14 a 28 de
fevereiro.

Quadro de Oficiais
de Saúde
São 115 vagas para enfermeiros, médicos, farmacêuticos, fisioterapeutas e cirurgião
dentista de ambos os sexos.
As inscrições vão de 11 a 27
de fevereiro. É preciso ter no
máximo 35 anos até o início
do curso, previsto para 03 de
outubro deste ano. A remuneração básica inicial para o
cargo de 2º Tenente é de R$
5.446,80. Para ver os editais
acesse o portal da PMMG:
www.policiamilitar.mg.gov.br.

3

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

Sou feito daquilo
que eu alimento
Num antigo povoado indígena norte-americano, um
sábio disse a seu neto: “Filho, dentro de cada pessoa
há uma batalha entre dois
lobos. Um lobo é mau. É bravo, ciumento, incompreensivo, orgulhoso e preguiçoso. O outro lobo é bom. Está cheio de amor, gentileza,
humildade e autocontrole.
Esses dois lobos estão lutando constantemente.” O menino perguntou: “Vovô, qual
lobo vai vencer?” O avô sorriu e respondeu: “Aquele que
você alimentar.”
Seja em relação aos que
estão próximo de nós ou ao
que está dentro de nós, precisamos tomar cuidado com
o que “alimentamos”. Se quando sinto ciúme, alimento-o,
ele vai crescer, criar força e
pode até me matar. Se percebo que alguém precisa um
pouco de mim e eu não ajudo, alimento em mim o péssimo vicio da indiferença. Se
fico pensando demais no elo-

gio que o outro não me deu,
no “bom dia” ou no “obrigado” que não recebi, alimento em mim o ressentimento
que me faz cada vez mais
amargo e antipático.
Mas: se toda vez que sentir ciúme, lembrar-me de
tantas pessoas que gostam
(ou gostaram) de mim, vou
alimentar e elevar minha autoestima. Se eu me adiantar em fazer caridade eboas ações, alimentarei em mim
o dom de ser uma pessoa
agradável, amável e meiga.
Se eu deixar de sofrer com
as palavras ou os silêncios
dos outros, poderei aproveitar tudo o que acontece comigo como um ensinamento de Deus. Substituirei em
mim os maus hábitos e desenvolverei o hábito da felicidade. Assim, viverei feliz, pois como dizia um título de um livro que eu gostava em minha juventude:
“A felicidade é um trabalho
interior”.

Retiro de Jovem no Carnaval

Jovem, viva um carnaval diferente! Venha participar do I Retiro de Carnaval de São Lourenço. Muita descontração, louvor, Cristoteca, vigília, sacramentos, dinâmicas etc. Um verdadeiro Carnaval com Cristo.
De 08 a 12 de fevereiro, na Comunidade Palavra de Deus.
Realização: RCC e Padre Alex
Apoio: Paróquias São Pedro e São Paulo, Santíssima Trindade e São Lourenço Mártir
Inscrições nas secretarias das paróquias (haverá desconto para quem se inscrever até dia 28).

CLASSIFICADOS
OPORTUNIDADE DE EMPREGO. VAGA PARA VENDEDORA
EM LOJA. INTERESSADAS DEIXAR CURRICULO NO SHOPING
ANTÔNIO DUTRA - LOJA 10
ALUGA-SE LOJA NO ANTÔNIO DUTRA SHOPPING. 1º PISO
COM VISTA PARA RUA. TRATAR PELO TELEFONE: 35-8816-8645

Polícia Militar de Minas Gerais
“237 anos construindo
cidadania ao lado do
povo mineiro.”
Assessoria de Comunicação
da 17ª Região de Polícia
Militar

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,
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Grave acidente na BR- 460 entre
São Lourenço e Carmo de Minas
Um grave acidente envolvendo um caminhão da Cervejaria Itaipava e um coletivo da Viação Gardênia que
no momento fazia a linha de
transporte de passageiros
Carmo de Minas X São Lourenço na manhã desta quarta-feira (16/01), deixou sete
pessoas feridas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de São Lourenço, o ônibus rolou em uma
ribanceira, vindo a capotar
várias vezes, após ser atingido na traseira pelo caminhão. Ainda de acordo com
os Bombeiros, o acidente
aconteceu porque uma caminhonete que transportava tubos de PVC derrubou
parte da carga na pista, obrigando o motorista do ônibus
a frear abruptamente, foi então que o caminhão que seguia logo atrás se chocou na
traseira do coletivo arremessando-o no barranco.
O condutor da caminhonete fugiu sem prestar socorro. A Polícia Rodoviária
Federal foi acionada e com-

Foto: Rogério Brasil

Acidente

pareceu no local tomando as
providências de praxe.
As pessoas feridas foram
socorridas e levadas para o
Hospital de São Lourenço e

foram prontamente atendidas por dois médicos plantonistas e duas equipes de
enfermagem. De acordo com
o Dr. Leonardo Godoy, os aten-

dimentos não alteraram a rotina do Pronto Socorro, porque agora o atendimento caminha muito bem com dois
médicos plantonistas.

Definida programação do
Carnaval Folia das Águas 2013

Já foi definida a programação dos grandes shows do
carnaval de São Lourenço. A
Folia das Águas começa na
sexta-feira, dia 8, com o desfile do Bloco do Pijama pelas ruas da cidade e show da
Banda Movimento Axé, na
Ilha Antônio Dutra. No sába-

do, dia 9, a Ilha se abre para o show com a banda Tempero Baiano. No domingo de
carnaval será a vez da banda Zulubaba e na segunda-feira a Usmen.
A Folia das Águas 2013 termina na terça-feira com a apresentação do Monobloco.

De acordo com a organização do Folia das Águas 2013,
apenas os grandes shows serão realizados na Ilha Antônio Dutra, que receberá uma
super infra-estrutura com cobertura e piso, durante os
quatro dias de carnaval, com
entrada grátis.

No centro da cidade a programação é a tradicional: Charanga desfilando pelas ruas,
Chorinho de manhã, no Calçadão 1; Folia Infantil, à tarde, na Praça João Lage; Desfile de blocos, à tarde e à noite pela avenida D. Pedro II; Bloco Fava, à noite, no Calçadão.

DRA. FLÁVIA LARANJEIRA CARDOSO
Especialista em Periodontia
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Dependência química
Tabagismo
O tabagismo é considerado
pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) a principal causa de morte evitável no mundo. A organização estima que
um terço da população mundial adulta, isto é, cerca de 1
bilhão e 200 milhões de pessoas, sejam fumantes. Pesquisas comprovam que aproximadamente 47% de toda a população masculina mundial e
12% da feminina fumam.
A fumaça do cigarro tem
mais de 4,7 mil substâncias
tóxicas. O alcatrão, por exemplo, é composto de mais de
40 compostos cancerígenos.
Já o monóxido de carbono
(CO) em contato com a hemoglobina do sangue dificulta a oxigenação e, consequentemente, ao privar alguns órgãos do oxigênio causa doenças como a aterosclerose
(que obstrui os vasos sanguíneos). A nicotina é considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) droga
psicoativa que causa dependência. Ela também aumenta a liberação de catecolaminas, que contraem os vasos sanguíneos, aceleram a
freqüência cardíaca, causando hipertensão arterial.
O tabagismo está relacionado a mais de 50 doenças sendo responsável por 30% das
mortes por câncer de boca,
90% das mortes por câncer de
pulmão, 25% das mortes por
doença do coração, 85% das
mortes por bronquite e enfisema, 25% das mortes por derrame cerebral. Segundo a Organização Mundial da Saúde
(OMS), todo ano cinco milhões
de pessoas morrem no mundo por causa do cigarro. E, em
20 anos, esse número chegará a 10 milhões se o consumo
de produtos como cigarros,
charutos e cachimbos continuar aumentando.
Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o tabaco também tem relação
com a impotência sexual e
infertilidade masculina pois,
segundo estudos, prejudica
a mobilidade do espermatozóide. Os mesmos prejuízos
também são atribuídos ao
cachimbo e ao charuto. Apesar de não serem tragáveis,
possuem uma concentração
de nicotina maior, que é absorvida pela mucosa oral.
Não só o fumo ativo, mas
o passivo também aumenta

os riscos de doença. Sete não
fumantes morrem por dia em
consequência do fumo passivo. O tabagismo passivo aumenta em 30% o risco para
câncer de pulmão e 24% o
risco para infarto.
Tratamentos e benefícios
Os tratamentos mais eficazes unem apoio medicamentoso com mudanças de
hábitos. A combinação é importante porque o tabaco
causa dependência física, psicológica e comportamental,
veja os detalhes:
Física: Cada tragada tem
4.730 substâncias e, com o
tempo, o corpo do fumante
passa a precisar do cigarro para funcionar. Quando se tira
essas substâncias, particularmente a nicotina, o corpo vive uma espécie de curto-circuito e entra em síndrome de
abstinência. Os principais sintomas são ansiedade, inquietação, sonolência ou insônia,
e prisão de ventre.
Psicológica: O cigarro torna-se uma “bengala” para o viciado, que passa a fumar mais
quando está estressado, triste e se sentindo sozinho.
Comportamental: O fumante tem uma rotina com o cigarro. Há momentos em que
o fumar é um hábito automático. Depois da refeição,
com o cafezinho, após ir ao
banheiro, etc.
Especialistas aconselham
as pessoas a marcar uma data para largar o vício. Há dois
métodos para parar de fumar:
imediatamente ou gradualmente. O método mais adequado é a parada imediata,
no qual você marca uma data e, a partir desse dia, não
fuma mais nenhum cigarro.
Esta deve ser sempre sua primeira opção. Outra alterna-

tiva é parar gradualmente, reduzindo o número de cigarros ou retardando a hora do
primeiro cigarro do dia. Mas
você não deve gastar mais de
duas semanas, pois pode se
tornar uma forma de adiar, e
não de parar de fumar.
Para reduzir o número de
cigarros, diminua um pouco
a cada dia. Por exemplo, uma
pessoa que fuma 30 cigarros
por dia, no primeiro dia fuma os 30 cigarros usuais, no
segundo dia 25, no terceiro
20, no quarto 15, no quinto
10 e no sexto fuma apenas 5
cigarros. O sétimo dia é a data para deixar de fumar e o
primeiro dia sem cigarros.
Ao retardar a hora do primeiro cigarro, o fumante deve proceder com o mesmo
método gradual. Por exemplo, no primeiro dia você começa a fumar às 9h, no segundo às 11h, no terceiro às
13h, no quarto às 15h, no
quinto às 17h e no sexto às
19 h. O sétimo dia é a data
para deixar de fumar e o primeiro dia sem cigarros.
Lembre-se também que fumar cigarros de baixos teores não é uma boa alternativa. Todos os tipos de derivados do tabaco (cigarros,
charutos, cachimbos, cigarros de Bali, etc.) fazem mal
à saúde. Cuidado com os métodos milagrosos para deixar de fumar. Caso não consiga parar de fumar sozinho,
procure orientação médica.
Para obter informações sobre tabagismo consulte o site do Instituto Nacional de
Câncer (Inca) [http://www1.
inca.gov.br/tabagismo/], órgão do Ministério da Saúde
responsável por coordenar e
executar o Programa de Controle do Tabagismo no Brasil.
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Disidrose

O que é?
Disidrose é uma erupção com bolhas pequenas (vesiculante) de pés e mãos (mais nas palmas das mãos e plantas
dos pés) de caráter agudo, crônico ou recidivante.
Como se desenvolve?
Afeta ambos os sexos, com maior incidência entre os 20
e 40 anos de idade, com freqüente associação ao estresse
emocional ou sudorese aumentada nas mãos e pés, principalmente nos meses de verão.
Em geral, na disidrose verdadeira, a causa é desconhecida. Às vezes existe uma erupção disidrosiforme onde se
detecta claramente a causa: por dermatite de contato ou
atópica, reações medicamentosas e mícide disidrosiforme
(reação imunológica à distância de uma micose).
O que se sente?
Clinicamente observam-se bolhas pequenas (vesículas)
claras, profundas, com uma área avermelhada de base, nas
palmas das mãos e nas partes laterais dos dedos em 80%
dos casos. Outros 10% têm envolvimento também na planta dos pés. Apenas 10% têm só envolvimento plantar.
Os surtos de lesões são de aparecimento abrupto, com
sensações de calor e coceira, às vezes precedendo os ataques. Posteriormente pode haver descamação, secura e
crostas. As unhas podem tornar-se distróficas (alteradas
clinicamente). As lesões podem se dolorosas se houver infecção ou rachadura nos locais atingidos.
Como se faz o diagnóstico?
Como, em geral, é uma doença de causa desconhecida,
torna-se necessário um diagnóstico bem detalhado para
tentar detectar a causa ou os desencadeantes do processo. É feita uma história detalhada (de relações com os surtos), exame das lesões e exames complementares, se necessário. Se a causa for detectada, eliminá-la, se possível.
Como se trata?
A maioria das crises tem resolução espontânea no período de uma a três semanas. O intervalo entre os surtos pode ser de semanas a meses. Entretanto, como a disidrose
pode ser sintomática, algumas medidas tais como alívio
destes sintomas e proteção local, podem ser necessárias,
além da medicação tópica (na lesão) mais adequada, dependendo se o quadro for agudo (com lesões úmidas) ou
crônico (com lesões secas).
Casos raros mais graves exigem tratamento por via oral.
O paciente deve ser orientado se a doença é agravada por
estresse ou sudorese abundante.
Como se previne?
Principalmente tentando detectar os fatores precipitantes dos surtos.
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Polícias Militar e Civil trabalham
juntas. O saldo foi positivo
A Delegacia de Polícia de
São Lourenço esteve bastante movimentada na tarde desta segunda-feira (14/01),
quando foram apresentados
perante a autoridade policial
os possíveis autores de vários delitos, ao todo oito pessoas foram presas em operações diferentes, veja:
1° Caso - Traficantes são
retirados de circulação
O 1° Pelotão de Policiamento Militar sob o comando do Capitão PM Andreílson, em um trabalho conjunto realizado com a Polícia Civil na tarde desta segunda-feira (14/01), tirou de circulação três traficantes do bairro Nossa Senhora de Lourdes, que segundo os policiais
militares, incomodavam a comunidade vendendo drogas
e aliciando inclusive menores para o consumo. Com eles
foram encontrados crack, maconha, dinheiro, rádios transmissores e câmeras que filmavam o movimento das viaturas. Desta operação participaram 25 policiais (entre
Civis e militares) e oito viaturas.

tar conseguiu com o Juiz de
Direito um mandado de busca e apreensão para vistoriar a residência de um suspeito ao assalto ocorrido na
madrugada de domingo (13/01),
na Padaria São Lourenço, no
centro da cidade. A PM logrou êxito mais uma vez e
acabou prendendo o suspei-

to em menos de 24 hs. Com
ele foi encontrado um revólver Cal. 38/ 4pol. e ainda uma
parte do dinheiro roubado
na padaria.
3° Caso - Drogas na escola
A Polícia Militar prendeu
no interior da Escola Estadual Dr. Mário Junqueira Fer-

BETO BACHA

Giro Esportivo

E VAI ROLAR A FESTA

raz, dois jovens, um maior e
o outro menor de idade, que
ao serem submetidos a uma
busca pessoal, a PM encontrou com os dois, uma pequena porção de maconha.
A Diretora da escola disse
que os dois não são alunos
e que não existe nenhum vínculo deles com a escola.

Trabalho conjunto

Vai rolar a bola pelos estaduais deficitários pelo Brasil
afora. No carioca, o Fluminense manteve a base dos campeões Brasileiros e com grandes chances de fazer excelente campanha em 2013. O Vasco do Dinamite amigo do Eurico, realizou uma limpa geral, saíram Fernando Prass, Juninho Pernambucano, Felipe, Alecssandro e as contratações sem expressão, será um ano novamente difícil na vida dos Vascaínos. O Botafogo contratou peças importantes de reposição: os zagueiros Bolívar e André Bahia e o
atacante Henrique, um garoto de futuro que fará dupla com
Bruno Mendes. No Flamengo após a chegada do Presidente Eduardo Melo, política de pés no chão, menos vazamento de informações, sem contratações milionárias e limpeza no elenco, saíram Vagner Love, Botineli, Wellington e
outros. A proposta é de construir um time e não um bando. Chegou Elias um volante que sabe jogar, Gabriel destaque no Bahia e o desconhecido João Paulo. Agora é torcer para que os campeonatos estaduais, que deveriam ser
mais enxutos, consiga prender a atenção dos amantes do
futebol. Na foto abaixo, a galera rubro negra conseguiu importantes aliados para a torcida neste ano, o Xandinho (ex
Galo), Robô (ex Vasco) e o Kadu (ex Fluminense).

2° Caso - Assaltante de padaria acaba preso
De posse de uma denúncia anônima, a Polícia Mili-

QUEM SERÁ?

Prefeitura Municipal de São Lourenço
Licitação
Processo 0021/2013 – Pregão Presencial nº 0005/2013 –Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição
de vidros. Credenciamento: 04/02/2013 a partir das 13h. Sessão Pública: 04/02/2013 às 13h30min.
Processo 0018/2013 – Pregão Eletrônico 0009/2013 - Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de
medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Sessão: 05/02/2013 às 14h. Credenciamento até as 12h do dia 05/02/2013. Apresentação das propostas: até as 13h do dia 05/02/2013. Início dos lances: às
14h até as 18h do dia 05/02/2013. Local: www.caixa.gov.br.
Processo 0020/2013 – Pregão Eletrônico 0010/2013 - Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de
luvas. Sessão: 06/02/2013 às 14h. Credenciamento até as 12h do dia 06/02/2013. Apresentação das propostas: até as
13h do dia 06/02/2013. Início dos lances: às 14h até as 14h30min do dia 06/02/2013. Local: www.caixa.gov.br.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone (35) 3339-2781, ou no site www.saolourenco.mg.gov.br – Juliana Rangel de Oliveira Assis – Pregoeira Oficial e Cássia Carneiro Mangia – Pregoeira Substituta.
Errata:
Na publicação do dia 13/01/2013, Edição nº 4073, página 07, do São Lourenço Jornal, onde se lê:

Esta chegando
o carnaval e esses dois malucos
resolveram desafiar os amantes
da coluna Giro Esportivo. Se você
reconhece quem
são estas duas figurinhas difíceis
de São Lourenço,
liguem no Programa Alternativa Esportes desta 5ª
feira, dia 25 e acertando, ganhe um kit para churrasco e
comece embalando seu carnaval.

PURGA DO BEM
O 3º futebol Solidário do Santa Mônica, arrecadou 200 Kilos de alimentos não perecível para famílias necessitadas. No
gramado os amigos do Purguinha venceram por 8 a 5, parabéns a galera Demian, Davi, Kinho, Feijão, Purguinha, Tel, Reinaldo, Lelê e Eder. Tiveram apoio da Mercearia do Celso, RB
Toldos, Lanches do Purguinha, Stock Malhas e Alternativa.
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Jovem vive o drama de Memórias de São Lourenço
poder perder a visão Dr. Emílio Abdon Póvoa
Xxxxx

Drama

“O Médico de nossos pobres”

O Jovem Ramerson Luiz Rangel Gouveia, de 31 anos, vem
enfrentando uma situação delicada assim que sofreu um
acidente com sua bicicleta na
Rua Luiz Lobo no Bairro Nossa Senhora de Lourdes.
Segundo o relato do próprio Ramerson, o acidente
aconteceu muito rápido, sua
bicicleta perdeu o freio e ele
veio a bater de frente com
um poste da Cemig. Com o
impacto, Ramerson sofreu
uma lesão grave no olho esquerdo e agora precisa de
um transplante de córnea.
Ramerson já fez todos os
exames necessários para o
transplante, agora só falta o
encaminhamento que deve
ser feito pela Funsaúde ao
Hospital dos Olhos que fica
em Sorocaba - SP.

E é justamente neste encaminhamento que o jovem
vem encontrando grande dificuldade. Ramerson tenta
este encaminhamento para
o Hospital dos Olhos há mais
de um ano e ainda não tem
previsão de quando isto irá
acontecer. Ramerson está hoje com o olho esquerdo totalmente branco, o que causa uma impressão estranha
à primeira vista e o incomoda muito. Ele continua trabalhando como servente de
pedreiro forçando a outra vista que também pode acabar
sendo prejudicada.
A mãe do jovem Ramerson, Dona Sueli, disse à nossa reportagem que quanto
mais tempo demorar, pior
será para Ramerson, já que
este transplante tem que ser

feito urgente.
O Jovem Ramerson que
tem uma filha pequena, de
nome Suellen, disse à nossa
equipe que tem pessoas que
querem aposentá-lo como
inválido para que ele receba
pensão do Governo, mas isso ele nos afirmou que não
quer. “Não quero ficar encostado no Governo, sou novo,
tenho apenas 31 anos, quero é minha visão de volta,
não quero ficar aposentado”,
disse o jovem.
A Saúde Pública Municipal foi procurada por nossa
reportagem durante esta semana e nos afirmou que o
encaminhamento de Ramerson já foi feito e que agora
ele terá que aguardar somente o chamado do Hospital dos Olhos.

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

- Pretendem se casar:

000173 - GIOVANI RIBEIRO DA SILVA, solteiro, maior, INSTALADOR, natural de CARMO DE MINAS-MG, residência RUA EVARISTO DA VEIGA, 111, São Lourenço-MG, filho de EURICO RIBEIRO DA SILVA e BENEDITA RIBEIRO DA SILVA; e JÉSSICA CARDOSO COSTA DE OLIVEIRA, solteira, maior, PROFESSORA, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA GERALDO RANGEL DE CARVALHO, 65, São
Lourenço-MG, filha de WILSON CARDOSO DE OLIVEIRA e ZELIA MARIA COSTA DE OLIVEIRA;
000174 - DEMILTON FIRMINO NORONHA, divorciado, maior, VENDEDOR, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA SANTO ELOI, 162, São Lourenço-MG, filho de HEMILTON JOSE NORONHA e DALCI FIRMINO NORONHA; e EDIRLENE MARIA DOS SANTOS, solteira, maior, SERVIÇOS GERAIS, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA DR. RIBEIRO DA LUZ, 963, São Lourenço-MG, filha de JOSE BRAZ DOS SANTOS e CLEUZA DE LIMA;
000175 - THIAGO RAMOS DA SILVA, solteiro, maior, auxiliar de produção, natural de São Lourenço-MG, residência Avenida das Oliveiras, 78, São Lourenço-MG, filho de JAIR SANTOS DA SILVA e MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA; e PLATIA HALLIA MACIEL NASCIMENTO, solteira, maior,
operadora de caixa, natural de São Lourenço-MG, residência Avenida das Oliveiras, 78, São Lourenço-MG, filha de EXPEDITO AUGUSTO NASCIMENTO e NEUSA MACIEL;
000176 - SERGIO FERREIRA RANGEL, solteiro, maior, serviços gerais, natural de São Lourenço-MG, residência Viela 1º de maio, 49, São Lourenço-MG, filho de VICENTE FURTADO RANGEL e
ANA ANGELICA FERREIRA; e MARIA DE LOURDES TOTÓ, viúva, maior, domestica, natural de São
Lourenço-MG, residência Viela 1º de maio, 49, São Lourenço-MG, filha de JOSE SEBASTIÃO e MARIA ISABEL;
000177 - CLAUDINEI DOS SANTOS, divorciado, maior, eletricista, natural de São Lourenço-MG,
residência Rua José Maria, 148, São Lourenço-MG, filho de BENEDITO DOS SANTOS e MARIA SUELI DOS SANTOS; e ISABELA TAVEIRA DE OLIVEIRA, solteira, maior, contadora, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Rosalbo Bortoni, 164, São Lourenço-MG, filha de REIS RODRIGUES DE
OLIVEIRA e NEIDE DAS GRAÇAS COSTA DE OLIVEIRA;
000178 - LEANDRO DA SILVA, solteiro, maior, motorista, natural de AIURUOCA-MG, residência
RUA HENRIQUE MORAES SARMENTO, 120, São Lourenço-MG, filho de LÊONIDAS DA SILVA e LUIZA VICENTE DA SILVA; e CAMILA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, solteira, maior, do lar, natural de SÃO
LOURENÇO-MG, residência RUA ALBANO MAGALHAES DE CARVALHO, 121, São Lourenço-MG, filha de RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA e VANUZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA;
JULIO CESAR DE SOUZA, brasileiro, solteiro, tecnico em enfermagem, natural desta Cidade, residente na Rua Saturnino da Veiga, 779, nascido aos 29/12/1978, filho de: Raul Claret de Souza,
falecido e Edna Maria de Jesus Souza; e ADRIANA CRISTINA DE BORBA, brasileira, solteira, agente penitenciária, natural de Lambari-MG e residente na Rua Joaquim Costa Cruz, 356, nascida aos
09/02/1986, filha de Odair de Borba e Rosana Cristina Paulani de Borba.

Nasceu no dia 1° de dezembro de 1906, em Formosa,
GO. Filho do Advogado e Juiz
de Direito, Dr. Arthur Abdon
Póvoa, e de Gertrudes Dutra
Póvoa. O casal ainda deixou
mais três filhos: o advogado,
Dr. Paulo Francisco Póvoa, o
médico Dr. Arthur Francisco
Póvoa e Maria do Rosário Póvoa (Mariquita).
Estudou no Liceu de Goiás
até os dez anos de idade, e
depois seguiu para o Rio de
Janeiro, onde estudou no Colégio Pedro II, ingressando na
Escola Militar do Realengo,
ali permanecendo durante
dois anos, na Cavalaria.
Neste período estudava com
Ernesto Geisel, ex presidente da República. Sofrendo um
acidente, uma queda ao andar de cavalo, durante sua
convalescência, além dos pedidos de sua mãe para deixar a Escola Militar, pedia ao
seu irmão Paulo que comprasse livros, para que pudesse
estudar para o vestibular. Passando no vestibular, ingressou na Faculdade Nacional de
Medicina, no Rio de Janeiro.
Durante cinco anos de estudo, foi presidente do Diretório Acadêmico do RJ. Trabalhou na Pró Matre, na área
de obstetrícia, no Instituto
Oswaldo Cruz, em Manguinhos. Formou-se em 1934.
Em 1935, casou-se com Maria Aparecida Junqueira Póvoa, e foram residir em Cambuquira., ficando cinco anos
naquela cidade, onde lá nasceram dois filhos: Cecil e Sueli. Em 1940, mudou-se para
São Lourenço, para trabalhar
na Casa de Caridade (Bairro
São Lourenço Velho).
Mais tarde com a ajuda de
João Lage, Manoel Dias Ferraz (avô de sua esposa), fundou o Hospital e contou com
a ajuda de Dico Junqueira para a compra do terreno. Conseguiu para o hospital, um

aparelho de Raio X, por intermédio de Dr. Raimundo de
Brito, então Ministro da Saúde e seu colega de turma, e
uma ambulância através de
Juscelino Kubtschek, na época Governador de Minas, e
seu amigo particular, amizade feita desde os tempos de
estudante.
Como médico, fez mais de
trinta mil partos em São Lourenço e cidades vizinhas. Foi
médico no Parque das Águas
e Posto de Saúde por mais de
40 anos. Atendia no Asilo São
Vicente de Paulo, Casa de Maria, Lar de Bethânia, Orfanato e escolas. Foi Inspetor Escolar no Colégio Imaculado
Coração de Maria. No Parque
das Águas, trabalhou a convite de José da Costa Soares, na
época Diretor da Empresa.
Durante toda sua vida atendeu aos pobres em seu consultório, sem cobrar nenhum
centavo por isso, e ainda, doava remédios e muitas vezes
sacolas de compras na Casa
Dutra e Armazém Abreu. Nunca esqueceu seu juramento
de Médico, atendendo a todos, a qualquer hora do dia
ou da noite.
Extremamente católico,
sempre invocava a presença
de Deus e de Nossa Senhora
do Bom Parto, e contava que
nunca perdeu uma parturiente e nem o filho durante o
parto. Foi diretor do hospital
durante 29 anos. Foi Vereador, Prefeito eleito por três
vezes, sem nunca ter perdido uma eleição, trazendo melhorias para a cidade como
aparelhagem para o hospital,
retificação do Rio Verde, alargamento de várias ruas, trouxe a CEMIG para São Lourenço, renovou a rede de esgoto da cidade, reformou o serviço de água, asfaltou o aeroporto, calçou inúmeras ruas, reformou várias escolas,
reformou a Praça da Igreja

Matriz, construiu escolas como Manoel Dias Ferraz, Ida
Mascarenhas Lage, Ismael
Junqueira. Com verba por ele
conseguida, construiu o INPS.
Fez parte do Diretório Estadual do PSD, convivendo com
os políticos JK, Gustavo Capanema, Crispim Jacques, Bias
Fortes, Israel Pinheiro, Manoel da Silva Costa, José Maria
Alkimim, Tancredo Neves e
outros.
Convidado pelo Presidente JK para ser candidato a Deputado Estadual, não aceitou,
por preferir a medicina e não
tirar votos de seu amigo Dr.
Manoel Costa.
Nomeado pelo Governador
Israel Pinheiro, fez parte do
Conselho Fiscal da Hidrominas e do Conselho do Banco
de Minas Gerais, permanecendo no cargo a convite do Governador Rondon Pacheco.
Em 1959, presidiu o Congresso Nacional de Municipios,
realizado em São Lourenço.
Residindo em São Lourenço, desde 1940, nasceram mais
oito de seus dez filhos: Emilce, Maria Antonieta, Arthur
José, Emilinho, Luzia Helena,
Paulo, Gabriela e Jussara.
Dr. Emilio, faleceu no dia
29 de maio de 1996. Para a
cidade, ele apenas partiu naquela manhã fria, pois, os
grandes homens não morrem,
eles passam a viver na memória do povo e na saudade
dos amigos.
(Crédito Texto: Luzia Helena
J. Póvoa)

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Prefeitura Municipal de São Lourenço

1º Aditamento ao Contrato nº 001/12. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Amilton José Damázio. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por 09 (nove) meses. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 11/01/2013.
1º Aditamento ao Contrato nº 002/12. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Joel Cristiano de Brito. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por 09 (nove) meses. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 11/01/2013.
1º Aditamento ao Contrato nº 004/12. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Paulo Roberto de Lima. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por 09 (nove) meses. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 11/01/2013.
1º Aditamento ao Contrato nº 005/12. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Gilberto Antônio da Silva. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por 09 (nove) meses. (a)
Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 16/01/2013.
1º Aditamento ao Contrato nº 006/12. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Daniel Marcos Alves. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por 09 (nove) meses. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 16/01/2013.
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Mudança no local e horário Hospital doa roupas para
para marcação de consultas o coral do presídio
Novos horários

A partir de segunda-feira (21/01), o Departamento de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde
estará funcionando, de segunda à sexta, no prédio da
Policlínica, das 8h às 15h,
para o público externo, sem
intervalo para almoço. O

Departamento de Regulação abriga os setores de Controle e Avaliação, Tratamento Fora de Domicílio (TFD)
e Laboratório.
É no Departamento de Regulação que os usuários marcam consultas, exames e cirurgias eletivas, depois de

obterem o encaminhamento do médico da Unidade Básica de Saúde. Até então, o
atendimento era feito no prédio da secretaria (Casa Azul),
das 8h às 11h e de 13h às17h.
Com a mudança, o expediente interno será feito das 15h
às 17h.

Moradores da Rua Livio Bacci
reclamam da falta de manutenção
Nossa reportagem atendeu
esta semana o pedido dos
moradores da Rua Livio Bacci no bairro Nossa Senhora
de Lourdes. O pedido era para que nossa reportagem mostrasse o estado precário da
manutenção do logradouro
público. Nossa equipe compareceu no local na tarde desta quarta-feira (09/01) e lá
conversamos com alguns mo-

radores, que nos relataram
estarem cansados de pedir
providências ao Executivo
Municipal.
“A nossa rua está com o
mato muito alto, os bloquetes soltos já causaram acidentes, um rapaz já caiu de
moto aqui por este motivo
do calçamento estar nestas
condições”, disse dona Suelli,
moradora do número 61.

Outra moradora também
reclama: “É uma vergonha
ter que implorar e chamar
a imprensa para que a prefeitura venha arrumar isso
aí, tinha que ter uma equipe de manutenção de ruas
aqui na cidade, quando estraga demora um ano para
consertar”, reclamou a dona de casa que preferiu não
se identificar.

Estado precário

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO – MG. Pregão Presencial nº 001/2013 – Obejto: Contratação de empresa para realização do Carnaval 2013, com apresentação de 03
(três) bandas estilo marchinha e axé. Realização: 1º/02/13.
Pregão Presencial nº 002/2013 – Obejto: Contratação de empresa para realização dos seguintes serviços: locação de banheiros químicos, tendas, palco, iluminação, sonorização,
sistema de monitoramento de segurança por câmeras e contratação de equipe de apoio e
logistica, telões e serviços de computação gráfica, para organização do Carnaval 2013. Realização: 04/02/13.
Pregão Presencial nº 003/2013 – Obejto: Registro de preços para aquisição, parcelada de
produtos químicos para tratamento de água das Eta’s deste município, para o exercício de
2013. Realização: 05/02/2013.
Pregão Presencial nº 004/2013 – Obejto: Contratação de empresa para transporte de alunos das Escolas Municipais, para o ano de 2013, conforme calendário escolar e programação
de acordo com os dias letivos, nas quantidades de linhas descritas no edital. Realização:
1º/02/2013. Maiores informações pelo Tel/ Fax (035) 3371-2000, E-mail: licitacaop4@speet.
com.br. Paulo José de Almeida Brito, Prefeito Municipal. Passa Quatro, 17 de janeiro de 2013.

O Hospital São Lourenço
está realizando uma campanha de arrecadação de
calças (de cor branca) para compor o uniforme do
Grupo Feminino Canto Livre, formado por reeducandas do Presídio de Caxambu e coordenado pelo competente maestro José Henrique Martins (Zeca).
Na foto, o coordenador
de Comunicação/Ouvidoria, Marcos Querino, repassa à funcionária Nelma (Presídio) as primeiras peças
doadas ao Grupo.
Pela participação na campanha até o momento, nossos agradecimentos aos seguintes setores do Hospital: Coordenação Geral de
Enfermagem (coordenadora Thelma Junqueira); Gestão de Pessoas (coordenadora Beatriz Guimarães e

funcionária Dayana Mello)
e Higienização (coordenadora Naiara Framil).
A campanha ainda não
terminou: funcionárias e
médicas do Hospital façam
suas doações! Favor deixar
as peças no Apontamento.
Também aceitamos doações

externas.
Para o Hospital, é sempre gratificante colaborar
com iniciativas tão louváveis quanto às desenvolvidas pelo maestro José Henrique Martins (nome de destaque na música coral penitenciária do Estado).

Exposição: O Carnaval de São
Lourenço de todos os tempos
A Diretoria de Cultura do
Município está começando a
organizar a exposição de fotos que conta a história dos
carnavais de São Lourenço.
São Mais de 300 fotos (em cor
e PB) que documentam a folia na cidade desde 1924. Este será o quarto ano da exposição que, a cada ano, ganha
novas imagens.
As fotos são, na maioria, re-

gistros enviados por moradores e turistas. Mostram o carnaval em diversos aspectos,
como os grupos fantasiados,
os desfiles, os bailes nos cassinos, clubes e hotéis, os blocos de rua, as crianças, as famílias... A Diretoria de Cultura tem os registros até 2011
e está em busca de fotos do
carnaval de 2012. Quem quiser participar da exposição po-

de enviar as imagens para o
email cultura12@hotmail.com
ou levar em pen drive ou CD
na diretoria, que fica na Rua
Wenceslau Brás, 330, sobreloja (entrada pela Avenida Comendador Costa). A exposição será aberta ao público no
dia 8 de fevereiro, na Galeria
da Casa da Cultura (Avenida
Comendador Costa, em frente ao ponto das charretes).
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Aniversário

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Tendência de maquiagem
Outono/Inverno 2013
Naturalidade

Homenagem
“A morte não é
nada. Eu somente passei para o
outro lado do caminho. Eu sou eu,
vocês são vocês.
O que eu era para vocês, eu continuarei sendo.
Me deem o nome que vocês sempre me deram,
falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas, eu estou vivendo no mundo do Criador.
Não utilizem um tom solene ou triste, continuem a rir daquilo que que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem
em mim. Rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado
como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo. Sem nenhum
traço de sobra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela
sempre significou, o fio não foi cortado. Porque eu estaria
fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de
suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho... Você que aí ficou, siga em frente, a vida
continua, linda e bela como sempre foi.” (Santo Agostinho)
Geraldinho, grande amigo e parceiro de todas as horas.
Você alçou grandes voos... Seus amigos , choram sua partida. Mais do fundo de nosso coração, desejamos a você,
UMA FELIZ ETERNIDADE nos braços de seu Criador. O céu
agora, é todo seu!!!

Davi Flori, está comemorando seu quarto aniversário natalicio, neste dia 20 de janeiro. Os avós Helena Flori e Pedro, radiantes com esta data, e aproveitam para enviar ao
garotão Davi, muitas felicidades e muitos anos de vida.

Falecimento
Jorge Luiz Marcilio, faleceu
no último dia 08, deixando
saudades entre todos os amigos e familiares. Sua esposa, a Professora Ludimila Sanches, sua filha Mariana e demais familiares, agradecem
a todos, pela solidariedade
prestada neste grande momento do desenlace. Que
Deus abençoe a todos, e dê
o descanso eterno ao nosso
querido Jorge.

Sacerdote

A naturalidade irá reinar na próxima estação, o Inverno
2013 promete rostos limpos, com pele perfeita e boca apagada. Garantindo assim, limpeza como foco da produção,
mostrando que a beleza natural está em foco.
Nos desfiles das marcas, Glória Coelho, Maria Garcia e
TufiDuek, as modelos vieram com pele perfeita, algumas
vezes com uma sombra bem neutra e pouco rímel. Criando um visual limpo e sem tanta cor, como pede a sobriedade do Inverno.
Metalizado
O brilho metalizado já conhecido nas temporadas passadas aparece para o Inverno 2013, porém mais retraído,
quem foi responsável pela tendência na passarela foram
às marcas Samuel Cirnanscke Forum.

Falecimento
Faleceu no último dia 08,
Cecilia Vieira de Almeida, esposa do saudoso Silverinho
de Almeida, falecido ano passado. Enviamos a todos os
familiares nossos sentidos
pesâmes, em especial aos
seus filhos, Orlando, Oldair,
Olair, Oltair, Eliane, Elenice
e Elaine. Que Deus dê a nossa amiga Cecilia, o descanso
eterno!!!

Batom Escuro
Um dos pontos fortes da maquiagem para o Inverno 2013
será a boca, que virá com cores fechadas e escuras. Vinho,
preto, azul e verde são as cores predominantes.

Parabéns
JÚNIO CASTILHO, Meu pequeno e grande homem, minha essência de vida, meu mundo, meu tudo... Hoje, amadurecido não só pelas adversidades vencidas, mas principalmente pelo crescimento através de bons momentos vividos
em família, você completa seus
quinze anos e eu agradeço a
Deus cada dia, o privilégio de
vovó que te acompanhará e estará ao seu lado em qualquer
circunstância. Você nasceu abençoado, com prognóstico de vida voltado para exercitar sempre “O Bom Combate”, “Ser Bom” e, é por isso, que quem
convive ao seu lado é uma pessoa feliz... Você é um adolescente especial e muito amado porque suas ações são
sempre direcionadas para o respeito, amizade, observando os ensinamentos de Deus que é presença em sua vida.
Você já O sentiu em seus momentos de alegria e tristeza e
sabe que Ele o conforta dando-lhe forças para caminhar
com retidão. Coisas importantes têm acontecido em sua
vida e com isso você tem a oportunidade de fazer algo extraordinário, de fazer a diferença onde quer que esteja. Vá
e faça! És um adolescente que sabe caminhar com suas
próprias pernas e está construindo seu futuro subindo um
degrau de cada vez. Continue assim e saiba que amo-te incondicionalmente. Conte sempre comigo, pois eu não preciso estar aqui para estar contigo... Descubra dentro de você uma surpresa nova a cada dia e seja muito, muito feliz.
Parabéns pelo seu aniversário elembre-se que eu como a
um farol aqui estarei, orientando-o quando necessitar de
um conselho, uma palavra amiga... Sou a vovó “bruxinha”
mais feliz do mundo. Obrigada por me fazer sentir útil e
querer viver para poder presenciar suas vitórias. Beijos
cheios de carinhos quentes. Cidinha Pelúcio / 17/01/2013.

DÉBORA CENTI

Padre Wesley Clay, ordenou-se dia 05 passado, na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Itanhandu, sua terra natal. Ao novo sacerdote, nossas orações, para que seu
novo caminho, seja coroado pelas bençãos de Deus.

Aniversário

Paula Di Lorenzo, aniversariou no último dia 15. Para a
aniversariante nossos votos
de felicidades, rogando a Deus
bençãos para sua vida!!!
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Funasa e Estado assinaram convênio
para tratar o lixo em São Lourenço
Funasa e Governo do Estado de Minas Gerais, por meio
da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedru), assinaram na terça-feira (15/01),
em Brasília, um convênio de
R$ 12,5 milhões para instalar
em São Lourenço uma usina
de compostagem de resíduos sólidos que substituirá o
atual aterro sanitário da cidade. A usina usará uma tecnologia inovadora de embolsamento do lixo e atenderá a todos os oito municípios (São
Lourenço, Soledade de Minas,
Carmo de Minas, Dom Viçoso, Itanhandu, Itamonte, Cristina e Olimpio Noronha) do
Consórcio Intermunicipal de
Desenvolvimento Socioeconômico e Socioambiental dos
Municípios da Microrregião
de São Lourenço (Cidesea).
A implantação do sistema
ficará por conta da Sedru,
responsável também pelo
processo licitatório e contratação da obra. A prefeitura
de São Lourenço doará o terreno em frente ao aterro sanitário, já desapropriado, para a instalação da usina. A
previsão é que o novo sistema de armazenamento de
resíduos já esteja funcionando no início de 2014, prazo
fixado pela Política Nacional

de Resíduos Sólidos para que
os municípios acabem com
aterros e lixões a céu aberto. O atual aterro será desativado, recuperado com plantio de árvores e sustentação
do talude e cercado, para que
ninguém entre.
Embolsamento – O Sistema de Gerenciamento Socioambiental de Resíduos Sólidos Urbanos (SGSRU) é um
processo inovador de acon-

dicionamento de resíduos,
depois de compactados, em
bolsas impermeáveis de 2,5m
x 1,6m, que impedem a entrada de água de chuva e a
formação do chorume. Cada bolsa tem capacidade para acondicionar 5m³ de lixo
compactado, o equivalente
a 25m³ de lixo “in natura”.
Os oito municípios do consórcio coletam por dia cerca de 70 toneladas, quanti-

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Prefeitura Municipal de São Lourenço

SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS (Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores alterações).
Contrato Nº.SAAE/SLO-001/2013. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Moema Comercial Ltda. ME Modalidade: Pregão Presencial nº. 016/2012. Objeto: Fornecimento de
pó de café e açúcar para o SAAE. Valor: R$ 9.083,40 (nove mil, oitenta e três Reais e quarenta
centavos). Forma de pagamento: Parcelada. Dotações Orçamentárias: 04.122.0012.0123-3390.30.00
(Operação e Manutenção da Administração), 17.512.0282.0124-3390.30.00 (Operação e Manutenção do Sistema de Água), 17.512.0282.0125-3390.30.00 (Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto) e 15.512.0282.0126-3390.30.00 (Operação e Manutenção do Sistema de Drenagem Urbana). Vigência: 02/01/2013 até 31/12/2013. Data da assinatura: 02/01/2013. Deusdete dos Santos. Diretor Presidente.
Contrato Nº.SAAE/SLO-002/2013. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Panificadora San Remo Ltda. EPP Modalidade: Pregão Presencial nº. 016/2012. Objeto: Fornecimento de pães, leite e margarina para o SAAE. Valor: R$ 18.478,00 (dezoito mil, quatrocentos e setenta e oito Reais). Forma de pagamento: Parcelada. Dotações Orçamentárias: 04.122.0012.01233390.30.00 (Operação e Manutenção da Administração), 17.512.0282.0124-3390.30.00 (Operação e Manutenção do Sistema de Água), 17.512.0282.0125-3390.30.00 (Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto) e 15.512.0282.0126-3390.30.00 (Operação e Manutenção do Sistema de Drenagem Urbana). Vigência: 02/01/2013 até 31/12/2013. Data da assinatura: 02/01/2013.
Deusdete dos Santos. Diretor Presidente.
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:
Fornecimento de gasolina comum. Valor: R$ 26.565,00 (vinte e seis mil, quinhentos e sessenta
e cinco Reais). Forma de pagamento: Parcelada. Dotações Orçamentárias: 04.122.0012.01233390.30.00 (Operação e Manutenção da Administração), 17.512.0282.0124-3390.30.00 (Operação e Manutenção do Sistema de Água) e 15.512.0282.0126-3390.30.00 (Operação e Manutenção do Sistema de Drenagem Urbana). Vigência: 02/01/2013 até 31/12/2013. Data da assinatura: 02/01/2013. Deusdete dos Santos. Diretor Presidente.
Contrato Nº.SAAE/SLO-004/2013. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Posto Ferrpaol Ltda. Modalidade: Pregão Presencial nº. 017/2012. Objeto: Fornecimento de etanol,
óleo diesel e óleo diesel S-50. Valor: R$ 52.170,00 (cinquenta e dois mil, cento e setenta Reais).
Forma de pagamento: Parcelada. Dotações Orçamentárias: 04.122.0012.0123-3390.30.00 (Operação e Manutenção da Administração), 17.512.0282.0124-3390.30.00 (Operação e Manutenção do Sistema de Água) e 17.512.0282.0125-3390.30.00 (Operação e Manutenção do Sistema
de Esgoto). Vigência: 02/01/2013 até 31/12/2013. Data da assinatura: 02/01/2013. Deusdete
dos Santos. Diretor Presidente.
Contrato nº. SAAE/SLO-005/2013. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: JSA
Mineração Ltda. EPP. Modalidade: Pregão Presencial nº. 018/2012. Objeto: fornecimento de brita 01 e pó de pedra. Valor: R$ 32.240,00 (trinta e dois mil, duzentos e quarenta Reais). Forma
de pagamento: parcelada. Dotações orçamentárias: 17.512.0281.0042-4490.51.00 (Construção,
Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Água), 17.512.0281.0043-4490.51.00
(Construção, Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Esgoto). Vigência: de
02/01/2012 até 31/12/2012. Data da assinatura: 02/01/2012. Deusdete dos Santos. Diretor Presidente.

dade que, depois de compactada, vai encher menos de
duas bolsas (bags) por dia.
A usina inclui uma área para separação do lixo orgânico do reciclável – o que será feito por uma cooperativa
– e uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Antes de
ir para a bolsa, o lixo coletado pelos municípios será separado e só o material orgânico será compactado. O líquido retirado vai para a ETE
e, depois de tratado, reutilizado para limpeza da própria
usina. Depois de três anos na
bolsa, o material se transforma em adubo que será doado para os municípios utilizarem em praças, jardins e
reflorestamentos.
Nesse sistema, os municípios são responsáveis pela coleta e pagam por tonelada de
lixo deixada na usina. Dessa
forma as administrações são
incentivadas a implantar a coleta seletiva em suas sedes,
para diminuir a quantidade
que levarem para a usina.

RICARDO MENDES
rmchristiani@yahoo.com.br

Estratégico Nióbio

Um determinado número de
pessoas, de olho grande, sem
preocupação com o seu povo e
o distintivo da nação, são ameaças claras. Pensamentos futuristas, supostos interesses momentâneos nos problemas sociais, poder e fala solta, cuidado! De acordo com Ernesto Caruso, coronel reformado do Exército Brasileiro, “todo mundo quer
passar a mão.”
O Brasil tem a maior reserva
de nióbio do mundo, a do Morro dos Seis Lagos no município
de São Gabriel da Cachoeira, no
estado do Amazonas, ainda intocada, como também há reservas,
na Raposa-Serra do Sol em Roraima e na cidade de Araxá, aqui
mesmo em Minas Gerais. Um estratégico elemento químico, pelo qual, só para se ter uma idéia,
nenhum avião supersônico levanta vôo sem ele e, tamanha sua
importância e grandeza, é o único mineral capaz de substituir no
futuro o ouro como lastro.
Entretanto, o nióbio de Araxá e da Raposa, suprem o mundo “a preços de banana.” Notícias ainda não confirmadas dão
conta de que, na Raposa-Serra
do Sol, índios estariam sendo
usados e a própria Funai estaria envolvida no contrabando
do minério. Em Araxá, atentem
bem, no nosso estado, da mesma forma chegam informações
ainda não confirmadas, através
do Cel. Gelio Fregapani, do “envolvimento de políticos como o
Zé Dirceu e o Aécio Neves em
relação ao subfaturamento do
minério em Araxá.”
No ano de 2011, o Coronel
Fregapani já havia escrito: “Um
consórcio chinês de cinco estatais pagou US$ 1,95 bilhão por
participação de 15% na produtora de nióbio Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, a fim de assegurar o acesso a esse importante mineral.
A compra coloca o grupo chi-

nês de frente com um grupo de
empresas do Japão e Coréia do
Sul, que em março havia comprado outros 15% da empresa,
de propriedade da família Moreira Sales. Entretanto a CBMM
já era controlada por estrangeiros. O Grupo Moreira Sales detinha oficialmente 51% das ações
com direito a voto, sendo o restante de empresa norte-americana subsidiária da “Union Oil”,
e o diretor financeiro e outros
membros da alta direção eram
pessoas da empresa estrangeira. Segundo o Almirante Gama
e Silva, é antiga a posição de
testa-de-ferro do Sr. Moreira Sales, que teria prosperado acobertando, durante a “nacionalização” da Crescinco, aos verdadeiros donos da financeira,
os Rockfellers, nos anos 1950.”
De acordo com o jornal Hoje
em Dia, promotores de Justiça
já preparam documentos para
“abrir a caixa-preta da exploração de nióbio em Araxá” sem licitação há mais de 40 anos e
tem-se a suspeita de que a Rede Globo Minas está atrelada
ao esquema de arrecadação ilícita de recursos, através da venda subfaturada do raro metal.
Ficando caracterizada uma
traição ao país, sendo uma questão de segurança nacional, devido ao ato de agressão de nossa soberania e pela ameaça da
integridade do território nacional, envolvendo altos escalões
governamentais, vendendo nossas riquezas de qualquer jeito,
mas uma vez volto a indicar a
necessidade das nossas Forças
Armadas, cumprindo com a missão constitucional, que defendam a Pátria de seus inimigos
internos e externos.
“Nada há e mais perigoso do
que riquezas que não se pode
defender.”
Vem-me a memória o fato sobre o nosso Paraíso das Águas
Minerais...

JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA, OFICIAL SUBSTITUTO DO SERVIÇO REGISTRAL PRIVATIVO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DESTA COMARCA DE SÃO LOURENÇO, ESTADO DE MINAS GERAIS, NA FORMA DA LEI, ETC...
EDITAL DE LOTEAMENTO – Pelo presente Edital, torno público em cumprimento ao
Artigo 19 da Lei 6.766/79, que a PEMI CONSTRUTORA LTDA., sociedade empresária
de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.348.247/0001-36, com sede na Praça Tenente Francisco Souza Lima, nº 22, centro, Lavras/MG, com a 6ª Alteração Contratual devidamente registrada e arquivada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINA GERAIS sob o nº 3893741, em data de 29/02/2008, neste ato, devidamente representada por seu sócio administrador PERICLES PEREIRA, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portado da Identidade nº M-634.730 SSP/MG, inscrito no CPF nº
038.753.186-68, residente na Alameda das Hortências, 83, Jardim das Palmeiras, Lavras/MG, depositou nesta Serventia toda documentação para registro do Loteamento “CONDOMÍNIO JARDIM EUROPA”, situado no Sítio Bela Vista, Bairro Monte Verde,
nesta cidade, sendo que o mesmo foi aprovado em 25.06.2012, pela Prefeitura Municipal desta cidade. O Imóvel objeto do mesmo, encontra-se devidamente registrado na matrícula 25.447 do Livro 02, de Registro Geral. O Loteamento será composto de 110 lotes, numa área total de 71.175,04m², assim discriminada: Equipamento
comunitários (Clube) – 3.853,40m²; Equipamento comunitário (Praça) – 2.184,51m²;
Equipamentos Urbanos (Servidão) – 1.207,69m²; Área verde (de proteção) – 4.998,50m²;
Sistema Viário – 14.108,40m²; Áreas privativas (lotes) 110 unidades – 44.822,54m²;
sendo todos os lotes distribuídos em quadras. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias
a contar da terceira e última publicação do presente, em Órgão da Imprensa local,
de acordo com o art. 19 da Lei acima, sem que haja impugnação será feito o registro. Dado e passado nesta cidade e Comarca de São Lourenço/MG, aos 02 de janeiro de 2013. O Oficial Substituto – Júlio César Círio Nogueira.

Contrato Nº.SAAE/SLO-006/2013. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Inovação Computação Móvel Ltda. EPP. Modalidade: Dispensa nº. 181/2012. Objeto: licença e manutenção de software de coleta de leituras. Valor: R$ 7.883,16 (sete mil, oitocentos e oitenta e
três Reais e dezesseis centavos). Forma de pagamento: Mensal. Dotação Orçamentária:
04.122.0012.0123-3390.39.00 (Operação e Manutenção da Administração). Vigência: 02/01/2013
até 31/12/2013. Data da assinatura: 02/01/2013. Deusdete dos Santos. Diretor Presidente.
Contrato Nº.SAAE/SLO-007/2013. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Comasa Ltda. ME. Modalidade: Dispensa nº. 186/2012. Objeto: locação de copiadora/impressoras. Valor global estimado: R$ 3.384,00 (três mil, trezentos e oitenta e quatro Reais). Forma de
pagamento: Mensal. Dotação Orçamentária: 04.122.0012.0123-3390.39.00 (Operação e Manutenção da Administração). Vigência: 02/01/2013 até 31/12/2013. Data da assinatura: 02/01/2013.
Deusdete dos Santos. Diretor Presidente.
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