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Região discute segurança durante
a Beatificação de Nhá Chica

Com o objetivo de garantir a segurança e conforto da comunidade e peregrinos que vierem à Baependi para a Beatificação de Nhá Chica, se reuniram na tarde do dia 10 de abril, na Casa da Cultura de Baependi, a Administração Municipal, através da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, junto a representantes da Polícia
Rodoviária Federal e Estadual, Polícia Militar e Civil, Defesa Civil, além de representantes administrativos de
cidades vizinhas. Discutiram os procedimentos a serem adotados e seguidos nos preparativos e na data da cerimônia que acontecerá no próximo dia 04 de maio. (pág 09)

Segurança

Lixo

Montanha de
lixo e entulho é
finalmente retirada

Na edição de número 4016, de
14 de abril, mostramos na nossa
página 04, uma montanha de lixo, entulho, sofás, carcaças de TV,
vaso sanitário e outros tipos de
descartes, tudo jogado em plena
via pública... (pág 04)

Hospital oferece
Casa da Gestante

O Hospital já disponibiliza, à população de São Lourenço e região,
uma nova unidade de atendimento: a Casa de Apoio à Gestante de
Alto Risco e Puérpera (CAGEP) - denominada, mais costumeiramente, de Casa da Gestante. (pág 04)

Comerciante planta
flores nos buracos da
Rua Otto Jargow
(pág 11)

Brazolin leva o
basquete para os alunos
da APAE/ CAXAMBU
(pág 04)

Pelé do “Faria’s
Samba Show”,
continua internado em estado grave

O músico Alexandre Santana,
carinhosamente chamado de “Pelé”, foi encontrado próximo de casa na madrugada deste Sábado
(13/04), no Bairro Nossa Senhora de Lourdes. (pág 03)
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EDITORIAL
Pesquisa Datafolha publicada na quarta-feira (17) registrou apoio recorde à redução da maioridade penal,
hoje fixada aos 18 anos. Nada menos que 93% dos paulistanos disseram-se a favor
da mudança legislativa.
A quase unanimidade é rara em levantamentos do tipo. Ainda que a comoção
diante de novo assassinato
estúpido cometido por um
adolescente tenha estimulado a tendência, é inequívoco que a sociedade clama, com razão, por ações
capazes de combater a insegurança.
Não há como fugir desse
debate. O direito penal precisa, já no plano simbólico,
mostrar-se habilitado a preservar a ordem, e um divórcio completo com a opinião
pública só prejudica esse objetivo. Daí não decorre que
a redução da maioridade seja a melhor medida para alcançar os efeitos desejados.
Existem 9.013 internos da
Fundação Casa, órgão do Estado de São Paulo responsável por adolescentes infratores. Somente 134 deles, ou
menos de 1,5%, cometeram
crimes envolvendo mortes.
Se, por hipótese, uma lei
mais dura para jovens e de
eficácia máxima tivesse sido
adotada anos atrás, o impac-
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Maioridade legislativa

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

Sobre o amor...

to na criminalidade paulista
teria sido pouco perceptível.
Nos últimos dois anos, homicídios e latrocínios (roubo seguido de morte) no Estado somaram quase 10 mil
casos. Os adolescentes internados respondem por menos de 1,5% deles.
Ao final de 2012, as penitenciárias paulistas tinham
23.786 presos por homicídio
ou latrocínio. Considerando
a população adulta do Estado, esses crimes levaram ao
cárcere 75 pessoas a cada
grupo de 100 mil. A interna-

MARIANA DUTRA
Coluna da Mari

ção de jovens homicidas entre 15 e 17 anos é menos frequente: 7 a cada 100 mil.
Há que levar em conta,
ainda, que um adolescente,
em fase de formação, seria
presa fácil para os bandidos
adultos numa cadeia comum.
Misturá-los, em ambiente
perverso, seria contraproducente.
Por outro lado, como é preciso fazer algo para afastar
indivíduos perigosos do convívio social e combater a impunidade, não há sentido em
limitar a três anos o perío-

do máximo de internação dos
jovens mais violentos.
A melhor saída é ampliar
esse prazo --apenas para os
crimes dolosos contra a vida, dentro de critérios estritos e mantendo os jovens separados dos adultos, mesmo
após os 18 anos. É crucial que
tal matéria seja analisada com
serenidade. A turbulência
emocional será daninha se
levar os parlamentares ao
populismo fácil, mas bem-vinda como catalisador de
um necessário amadurecimento legal.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Certa vez, Jesus perguntou a Pedro se ele O amava. Pedro afirmou: Senhor,
tu sabes que te amo. Perguntou mais duas vezes e
Pedro se entristeceu. E,
apesar desta declaração,
Pedro negou conhecer a
quem amava, três vezes,
diante do perigo.
Pedro era um homem
que, apesar de seu amor
por Cristo, falhou. Assim
somos nós e, por conta
disso, muitas vezes, sabemos amar com palavras mas, diante das dificuldades, traímos e negamos nosso sentimento. Assim, o amor tem se
tornado banal, quando
na verdade é o que existe de mais sublime.
Será que sabemos amar?
Amor que é amor, apesar
de falho, é pleno, é inteiro e é, antes de tudo, constante. Amor é algo que
vai além das juras e declarações. Amor se mostra com atitudes concretas, com gestos de abne-

gação, renúncia e a capacidade de colocar-se no
lugar do outro.
Hoje, as pessoas parecem brincar de amar, como se isso fosse possível.
Impõem esta ou aquela
condição para amar, sem
a qual, tudo se desfaz num
piscar de olhos. Amar enquanto tudo está saindo
da maneira que planejamos, é fácil, é, literalmente, pra qualquer um. Amar
em todas as circunstâncias, apesar dos pesares,
apesar das diferenças, nas
tempestades e nas tribulações, isso sim, é mérito
de poucos.
Aprendamos com o Cristo_que ofereceu Sua vida
por nós_ a amarmos verdadeiramente, a nos entregarmos ao próximo sem
medidas, sem restrições,
sem exigências múltiplas.
Aprendamos um amor que
ultrapassa os limites do
entendimento e da razão
humana e, acima de tudo,
um amor que liberta...

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Preparai o caminho
As 12 principais dúvidas O silêncio vale ouro
tempo atribulado em clamamos de tudo e de tosobre a escolha da profissão queNovivemos
como é difícil dos. Nada está bom. Só ve- do Senhor
3 - Tenho algumas opções
de curso em mente. Opto por
aquela que me identifico ou
por aquela outra que trará
maior retorno financeiro?
A resposta da pergunta anterior já pode dar uma norteada nesses pensamentos.
Qual o padrão de vida que
você deseja levar na sua vida adulta? Simples ou luxuosa? Isso deve ser pesado se
o aspecto financeiro é muito importante para você, no
entanto, especialistas recomendam que a escolha por
um curso não seja feita com
base na moda ou no momento atual do mercado de trabalho, pois este está em constante mudança e aquela carreira que você gostava, e que
decidiu abandonar, pode ser
uma boa opção para daqui
5 ou 10 anos.
4 - Me interesso por diversas áreas do conhecimento.
Como me decidir?
Conhecendo o dia a dia
do profissional. As atividades que ele exerce em seu
cotidiano se encaixam em
seu estilo de vida? Isto lhe

faria feliz e realizado como profissional? É preciso
pesar os prós e os contras.
Por exemplo: se você adora ajudar as pessoas, mas
tem medo de sangue, Medicina não é o caminho. Para conhecer melhor as profissões e as atividades realizadas, consulte nosso
Guia de Profissões. A seção Vida de Profissional
também é uma boa para
você ouvir da boca do próprio profissional aquilo que
ele vê de melhor e de pior
na carreira que escolheu.

5 – Nenhuma área me atrai.
Como posso escolher?
Não conseguir identificar
o que mais gosta não significa necessariamente não ter
interesse por nenhuma área
do conhecimento. Por esta
razão o trabalho do estudante em se descobrir será maior.
Aqueles velhos testes psicológicos podem te ajudar a direcionar seus pensamentos.
Alguns deles você pode encontrar na nossa seção Orientação Vocacional.
Continua

fazer silêncio! O barulho nos
rodeia, as vozes nos confundem, o tumulto nos incomoda. Mas, como é agradável,
fazer como Jesus, afastar dos
rumores do mundo, para ficar a sós com o Pai. Com deus
falar através da oração e a
Deus ouvir no silêncio do nosso coração.
Aprecio o silêncio de Maria que guardava tudo no coração e, no coração sabia ouvir a voz de Deus.
Nós criaturas fracas e pecadoras precisamos aprender a falar menos e orar mais.
Vigiar nossa boa e controlar nossas palavras, pois a
maior parte das palavras que
saem de nossa boca não constroem nem edificam como
desejaria o Senhor:
“Nenhuma palavra má saia
da vossa boca, mas só que for
útil para a edificação, sempre
que for possível, e benfazeja
aos que ouvem.” (Ef 4,29).
Frequentemente nos encontramos a murmurar, re-

mos o mal ao nosso redor.
Se chove, reclamamos, se faz
sol, lamentamos, nunca estamos satisfeitos, quando o
que deveríamos fazer seria
louvar e agradecer a Deus
por tudo!
De nossos lábios deveriam
sair palavras de louvor e gratidão a Deus como nos ensina a palavra: “Nada de obscenidades, de conversas tolas ou levianas, porque tais
coisas não convêm; em vez
disto, ações de graças” (Ef 5,4).
A palavra de Deus nos diz
que o silêncio vale ouro (Ecli
19,4-12) e também que é
preciso saber calar-se e, saber falar (Ecli 20,1-8). Inúmeros trechos da Bíblia nos
exortam a respeito da prudência no falar, pois “é por
nossas palavras que seremos justificados ou condenados” (Mt 12,37).
Sejamos, a exemplo de Maria, prudentes no falar silenciando em nós as palavras
que não precisam ser ditas!

ERRATA: Na edição do dia 14/04/2013, 5º parágrafo, a frase
correta é: Maria nos ensina a falar menos e orar mais, pois
Ela, mais que ninguém, sabe como isso é necessário.

“Preparai o caminho do Senhor”. Ele virá para instaurar céus novos e uma terra
nova. E cada um daqueles
sobre os quais você tem responsabilidade precisa estar
nesse Reino. Há um lugar que
é só seu na humanidade nova. E é por isso que todos
nós precisamos nos irmanar.
Para preparar a primeira
vinda de Jesus, Deus Pai enviou muitos profetas e apóstolos, dentre os quais: São
João Batista. E, agora, para preparar a segunda, o Senhor está enviando um povo de profetas. Ele quer que
façamos tudo isso com muita alegria. Muitos católicos,
ao ouvirem falar da segunda vinda de Jesus, se aterrorizam, mas São Lucas diz:
“Quando virdes essas coisas acontecerem, levantai
a vossa cabeça a alegrai-vos, pois a vossa libertação se aproxima”(Lc 21,28).
O livro dos Tessalonicenses (1Ts 5,16-24) já fala da

segunda vinda do Senhor. Nele está escrito, para nós, hoje: “Estai sempre alegres!”
(id.ib.16) E afirma também:
“Afastai-vos de toda espécie
de maldade!” (id.ib.22)
“Que o Deus da paz vos
conceda santidade perfeita.
Que todo o vosso ser, espírito, alma, corpo, seja conservado irrepreensível para
a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo! Fiel é aquele que
vos chama, e o cumprirá” (I
Tes 5, 23-24).
Ele nos chamou para essa humanidade nova. Você
foi chamado, você é um eleito, um escolhido. “Fiel é
aquele que vos chama, e o
cumprirá”.
Meu irmão, minha irmã, é
assim: O grande dom que o
Senhor está dando a nós para que sejamos santificados
inteiramente e preparados
para a sua segunda vinda é
um grande derramamento
do Espírito Santo.
Deus abençoe você!
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ENTREVISTA Leila R. Direzenchi

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

Diretora Pedagógica da Faculdade Victor Hugo

Leila, como caminha
a Faculdade Victor Hugo?
Costumo dizer que quem
melhor pode analisar esta
trajetória são nossos alunos,
professores e a comunidade
que visualiza o que temos
oferecido para melhorar nossa Cidade e Região.
Temos muitos alunos que
se deslocam de várias cidades diariamente para estar
conosco e nosso objetivo é
justamente corresponder às
suas expectativas.
Por isso nossa organização,
nossa infra-estrutura física,
corpo docente, colaboradores e a biblioteca tem que
tentar ser a melhor possível,
dentro de nossas possibilidades e limitações.
Isto é o mínimo que podemos fazer para aqueles que
confiam em nós.
Vocês possuem um
Banco de Empregos dentro da
Faculdade. Como funciona?
Eu sempre falo para os alunos que não faltam empregos
em nossa Cidade e Região.
Tanto é que quase que dia-

riamente eu envio para eles
inúmeras oportunidades de
estágio/emprego.
As Empresas entram em
contato comigo, falam o perfil que necessitam, eu faço
uma pré-triagem dentro destes quesitos solicitados, os
alunos preenchem um modelo de Currículo próprio da
Faculdade Victor Hugo e eu
encaminho para as Empresas. A partir disso o processo seletivo ou as entrevistas começam.
É preciso dizer que muitas
vezes o que ocorre é que faltam alunos que não tem o
perfil desejado pelas Empresas. Muitos alunos não dominam excell e sem excell
fica difícil trabalhar.
Mas os alunos são testemunhas da quantidade de oportunidades que envio para eles!

pois alunos e Professores vem
de diversas cidades e estados do País e isto além de
facilitar o calendário para todos, faz com que os cursos
tenham preços mais acessíveis (pois além da mensalidade, há locomoção, alimentação, estadia etc...)

Que Cursos a Faculdade Victor Hugo possui?
Atuamos com graduação,
extensão, Pós-Graduação e
Ensino a Distância (junto com
a UBC).
Há cursos de todas as áreas e em todos os níveis, desde educação, administração,
libras, gestão da saúde, administração hospitalar etc...
Todos os Cursos estão caminhando muito bem. Quem
ainda quiser ingressar em
MBA, Pós-Graduação e libras
ainda dá tempo, pois estamos com inscrições abertas.
Nossas Pós-Graduações
funcionam aos sábados e domingos, uma vez por mês,

Talvez as pessoas não
saibam o tamanho das salas de aula, laboratórios da
Faculdade Victor Hugo. Lembro que há poucos anos vocês iniciaram com algumas
salas e hoje como está?
As pessoas que nos visitam
realmente falam que quem
não conhece por dentro, não
imagina o que é a Faculdade Victor Hugo. Todos ficam
encantados! Tanto que tiramos nota máxima no MEC
neste quesito (e em outros)
em todas as avaliações.
Hoje tivemos que “pegar”
muitas salas nos dois andares em que funcionamos. No
momento estamos amplian-

Leila, quais suas outras atuações na área de Educação?
Há mais de 10 anos sou Assessora Pedagógica da Faculdade de Medicina de Itajubá (FMIt) e do Hospital Escola (HE). Há anos sou avaliadora do MEC e estive por
muito tempo também como
Assessora Pedagógica de outra Faculdade em Itajubá.
Mas hoje me divido entre
MEC, Medicina, Hospital e
Faculdade Victor Hugo.

do tantas outras Os toiletes
são lindos, todas as salas muito amplas, climatizadas, e
mobiliadas com equipamentos de última geração. Primamos pela limpeza acima
de tudo!
Gostaria de deixar
uma mensagem final?
Leila – Não posso deixar
de agradecer a todos que tem
confiado em nosso trabalho.
Todos sabem que na Faculdade Victor Hugo os alunos
e professores são atendidos
diretamente por mim ou
Adolfo (Diretor). Somos da
Cidade e isto faz com que as
pessoas acreditem em nosso trabalho.
Lógico que ninguém faz nada sozinho e por isso tenho
que agradecer primeiramente a Deus. Faço questão de
agradecer publicamente a
nossa equipe técnica-administrativa que é muito competente. Nossos colaboradores, nosso corpo docente,
nossos alunos, nossos coordenadores e nossas tutoras
da UBC são a imagem da Faculdade Victor Hugo. Sem eles
a Faculdade Victor Hugo não
estaria começando a fazer sua
história lentamente!
De nossa parte, estejam
certos que enquanto Deus
permitir e tivermos condições
de levar a “Bandeira da Educação” com respeito, comprometimento e envolvimento para fazer esta cidade crescer e progredir permaneceremos nesta jornada.

Pelé do “Faria’ s Samba Show”, continua internado
em estado grave na U.T. I do Hospital de São Lourenço

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

EXPEDIENTE

O músico Alexandre Santana, carinhosamente chamado de “Pelé”, foi encontrado próximo de casa na
madrugada deste Sábado
(13/04), no Bairro Nossa Senhora de Lourdes. Ele estava caído no chão e com um
corte profundo na cabeça.
O músico já estava chegando em casa após ter feito um “show” em uma lanchonete da cidade.
As primeiras informações
foram repassadas a nossa
reportagem por um médico
que não quiz se identificar.
“O estado dele é grave, ele
foi operado e está na UTI, o
que pudemos fazer por ele,
foi feito, agora temos que
aguardar, disse o médico.
A Assessoria de Imprensa
do Hospital foi contactada
pela nossa reportagem no
início da noite deste domingo (14/04), mas não atendeu nossas tentativas.
Nossa reportagem tam-

bém conversou com o Celsinho, irmão do Pelé que nos
contou como tudo aconteceu:” Ele estava vindo para
casa, nós chegamos à conclusão de que ele caiu e bateu a cabeça por volta das
3 horas da madrugada, mas
ele só foi encontrado às 6
da manhã, quando a esposa dele saiu para procurálo, pois ele já estava demorando muito. Ele foi socorrido e operado, agora temos que rezar por ele, para que ele melhore logo”,
disse Celsinho.
Mais informações:
A Assessoria de Comunicação do Hospital de São
Lourenço emitiu uma nota
sobre o estado de saúde do
músico na manhã, segundafeira (15/04).
Veja o comunicado oficial
do Hospital de São Lourenço:
“O QUADRO DO ALEXAN-

DRE FARIA (PELÉ), CONTINUA INALTERADO: O ESTADO DO PACIENTE É GRAVE,
ELE ESTÁ SEDADO E RESPIRANDO COM A AJUDA DE
APARELHOS”, finaliza a nota emitida pelo Hospital de
São Lourenço.
Esta foi a última nota oficial emitida pelo hospital,
a pedido da família, devido a uma série de boatos e
informações desencontradas que foram espalhadas
pela cidade.
Nossa reportagem entrou
então em contato novamente com Celsinho, irmão do
Pelé, que nos explicou o
motivo da situação acima
narrada.
Ademais, durante a semana a notícia errada de que
Pelé havia falecido foi transmitida por uma Rádio AM
local, o que deixou amigos
e parentes de Pelé ainda mais
transtornados.
No fechamento desta re-
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Que o vento sopre leve
em teus ombros

No dia-a-dia a gente nem sempre se dá conta da importância
do vento em nossa vida. Apesar de às vezes ele causar algumas coisas tristes, o vento, que
é o ar em movimento, é fundamental para muita coisa. Ele é
importante para a temperatura
de nosso planeta e de nosso corpo. Pode ser até causa de prazer: como é bom ter um ventinho refrescante num momento
de calor!? Ele também é indispensável para a proliferação de
algunsvegetais,inclusivedasflores. Mesmo sendo algo que não
se vê, o vento e o ar são como
Deus,invisível,forte,semprepresente em todo canto e garantia
da vida humana em particular
e da vida do mundo em geral.
Não é à toa que na Bíblia muitas vezes Deus é chamado de
vento, de sopro, pois a vida, que
vem de Deus, é semelhante a
um sopro: só continuamos vivos enquanto respiramos, enquanto o sopro que recebemos
de Deus continua existindo em
nós. De fato, a presença da força de Deus em nós é como um
sopro leve. Dificilmente conseguimos experimentar Deus na
agitação, no barulho, na corre-

ria. Muitas vezes precisamos silenciar um pouco, nos esforçar
para ter momentos de calma e
de silêncio, para que entremos
em contato com esse sopro leve de Deus que habita em nós.
Quando desejamos bênçãos
para uma pessoa, estamos almejando que a força de Deus
movimente-a para frente. É como um vento sobre os ombros.
Tem gente que quando está com
problemas, não costuma dizer
que tudo está caindo sobre os
ombros? Já ouvimos dizer que
Jesus carregou sobre os ombros
todos os nossos pecados? Os
ombros lembram a nossa capacidade de carregar o peso dos
problemas que a nós aparecem.
Assim, ao desejar que o vento sopre leve sobre os ombros, queremos que Deus nos
dê força para enfrentar os problemas ou nos alivie dos mesmos. Também pode ser umpedido para que o vento divino leve para longe de nossos ombros os problemas que
estamos carregando com dificuldades. Ainda bem que
problemas chegam, mastambém se vão embora, como um
leve vento sobre os ombros.

CLASSIFICADOS
OPORTUNIDADE DE EMPREGO. VAGA PARA VENDEDORA
EM LOJA. INTERESSADAS DEIXAR CURRICULO NO SHOPING
ANTÔNIO DUTRA - LOJA 10
VENDO MONZA 92 SLE. VIDRO EÉTRICO, TRAVA E ALARME
GERAL. DOCUMENTO EM DIA. TRATAR PELO TEL: 8854-3190

Convocação para AGE

portagem, entramos em contato com a família de Alexandre Faria, que nos informou às 20:00 de quinta feira (18/04) o estado de saúde dele.
“Os médicos aguardaram
passar 72 horas para tentar
tirá- lo do coma induzido, e
isto foi feito hoje com sucesso. Agora vamos aguarda a
evolução do quadro de melhora, na Graça de Deus vai
dar tudo certo”, finalizou Celsinho, irmão do Pelé.

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Jornalista Responsável: 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.

Reunião no dia 22/04/2013 às 09h00min
no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Lourenço- MG, estabelecido à Rua XV de Novembro, 199, centro,
São Lourenço.
Assunto: Alteração da base territorial
do Sindicato, aprovação de gastos da comemoração do Trabalhador.
ERRATA
Comunicamos que na divulgação de nosso folheto Lote Numerado Chevrolet que tem validade de 01.04.2013
a 30.04.2013, o veiculo Agile 1.4 Ano 2012, modelo 2013
Versão LT , modelo 5B48XD configuração R9U, teve em
seu texto divulgado possuir ABS com EBD, esta versão
não possui estes opcionais.
Spin 1.8 Ano 2013, modelo 2013 Versão LT , modelo 5B75ZD
configuração R9K, teve em seu texto divulgado possuir Rodas de Alumínio 15 com pneus 195/65/R15/Radio AM/FM
com CD/MP3 player / Bluetooth /entrada USB e auxiliar/4
falantes esta versão não possui estes opcionais.
AUTOGERAIS – CONCESSIONARIA CHEVROLET - SÃO
LOURENÇO-MG e ITAJUBA - MG

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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Montanha de lixo e entulho é
finalmente retirada pela prefeitura
Na edição de número 4016,
de 14 de abril, mostramos
na nossa página 04, uma
montanha de lixo, entulho,
sofás, carcaças de TV, vaso
sanitário e outros tipos de
descartes, tudo jogado em
plena via pública há vários
dias, na Rua Francisco Izidoro no Bairro São Lourenço velho, sem que a prefeitura tomasse providência.
A montanha de Lixo e entulho também foi um tema
bastante discutido no programa Plantão da Cidade da
Rádio Alternativa 107, 9 FM,
apresentado por José Luiz
e Cristiano Siqueira (Keridão), que de uma forma firme, solicitaram uma rápida
intervenção do Governo Municipal para a solução da-

quele problema.
O radialista Keridão, que
esteve no local, disse que
os fatores preocupantes são
vários. “Aqui tem água parada, então tem perigo de
dengue, tem baratas e ratos que podem causar dano à saúde das crianças que

brincam na rua e o pior, obriga o pedestre a caminhar no
meio da rua, já que a calçada está impedida com muito entulho”, disse o Keridão
no dia em que esteve na Rua
Francisco Izidoro.
Logo após o pedido feito
na rádio pelos radialistas e

a publicação da reportagem
em nosso semanário, um caminhão da prefeitura esteve no local no dia seguinte
e removeu todo o lixo e o
entulho. O São Lourenço Jornal agradece em nome dos
moradores, o serviço feito
pela prefeitura no local.

Hospital São Lourenço oferece Casa da Gestante
O Hospital já disponibiliza, à população de São Lourenço e região, uma nova unidade de atendimento: a Casa de Apoio à Gestante de
Alto Risco e Puérpera (CAGEP) - denominada, mais costumeiramente, de Casa da
Gestante. A CAGEP recebe
gestantes de alto risco (que,
embora necessitem de tratamento e observação, não
precisam ficar internadas),
que estejam em início de trabalho de parto (e residam em
regiões distantes do Hospital) e/ou puérperas (mães recentes) com bebês internados na UTI Neonatal (UTIN)
do Hospital e morem em outros municípios.
Trata-se de uma ampla e
confortável residência, com
capacidade para 12 pessoas, bastante próxima ao Hospital (última casa da Jayme
Sotto Mayor, rua da Policlínica), com assistência permanente de uma equipe multiprofissional da instituição
(médico, equipe de enferma-

gem, assistente social, psicólogo e auxiliar de serviços
gerais), integrada à Secretaria Municipal de Saúde/Viva
Vida (cujos profissionais também atuam na assistência exemplos: realização de exames e, nesta semana, na vacinação contra a gripe).
Se uma ocupante da Casa
necessitar de atendimento
hospitalar, imediatamente é
levada - com toda segurança - ao Hospital, através do
carro exclusivo da Casa (doado ao Hospital pelo Governo de MG); caso necessário,
uma ambulância é chamada.
Além de recepção, quartos,
cozinha e banheiros, a CAGEP possui uma sala de estar/realização de cursos, reuniões etc.; sala de cuidados,
sala para trabalhos manuais
e ampla área externa.
A primeira ocupante da Casa foi Josyane, de Caxambu,
cuja filha precisou ser transferida para a UTIN logo após
o nascimento. “Todos foram
simplesmente excelentes co-

migo. Senti-me em casa, segura e com todo o apoio”,
elogiou. Eunice (gestante de
Carmo de Minas), que atualmente está na CAGEP, ressaltou o fato de que, na Casa, pode-se recebe - durante o dia - a visita de familiares: no dia em que conversamos com ela, o marido (José Heleno), a filha (Maria Eduarda) e o pai (Luiz Paulo) estavam lá, visitando-a.
A enfermeira Gislene Nogueira (Maternidade) explica que, com a Casa, a ges-

tante de alto risco é devidamente acompanhada e a mãe
que tenha o bebê na UTI Neonatal estará sempre próxima a ele - favorecendo a evolução do quadro clínico do
neonato, com amamentação regular no próprio peito e viabilizando a alta dele em menos tempo. Já a coordenadora administrativa
da CAGEP, Renata Maciel,
ressalta a importância de
manter o vínculo familiar
das gestantes e puérperas,
através das visitas.

Brazolin leva o basquete para os alunos da APAE/ CAXAMBU
Com objetivo de desenvolver a cada dia mais o
desporto para portadores
de necessidades especiais,
os alunos da APAE/Caxam-

bu, coordenados pela professora Sabrina Morais, receberam no ginásio Jorge
Curi, a visita dos jogadores profissionais de Volei-

bol da equipe BMG/São
Bernardo: Giovana Baliana que atua como Central
e o levantador Fred Amaral que já passou por algu-

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Prefeitura Municipal de São Lourenço

Contrato nº 004/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Edson da Silva. 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: 12
(doze) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro. Dotações orçamentárias: 17.512.0281.0043-319004. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da
assinatura: 09/04/2013.
Contrato nº 005/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Alessandro Candido
Alves. 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: 12 (doze) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro. Dotações orçamentárias: 17.512.0281.0043-319004. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente
do SAAE. Data da assinatura: 09/04/2013.

mas equipes no Brasil como Flamengo, Santo André, São Caetano e fora do
país atuou pelo Vencidario, Andorra (Espanha) e
Castelo da Maia (Portugal).
O Secretário Municipal
de Esportes André Brazolin agradece a visita dos
atletas profissionais e enaltece o trabalho desenvolvido em parceria com APAE
no qual enobrece o trabalho que vem sendo feito. SobreosnovosalunosdaAPAE,
Brazolin disse: “Eles são os
verdadeiros atletas da vida
equesirvamdeexemplopara todos nós, amo vir aqui
ensinar basquete para as
crianças”, finalizou o “Anjo
do Esporte”.

DR. WALTER RODRIGUES JR.

Dr. e Mestre em Implantodontia

saúde

www.saolourencojornal.com.br
DOMINGO, 21 DE ABRIL DE 2013
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Prefeitura Municipal de São Lourenço
Prefeitura Municipal de São Lourenço MG
Rol dos Contratos – Período: 01/03/2013 - 31/03/2013
Valor
Processo
Modalidade
R$ 6.084,55
1471/2011
Inexigibilidade
R$ 912,50
1471/2011
Inexigibilidade

C / TA
TA
TA

Número
2
2

Assinatura
01/03/2013
01/03/2013

Vigência
30/04/2013
30/04/2013

TA

2

01/03/2013

30/04/2013

_

1484/2011

Inexigibilidade

TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA

2
3
3
3
4
4
5
5
5
5
5

01/03/2013
01/03/2013
01/03/2013
01/03/2013
01/03/2013
01/03/2013
01/03/2013
01/03/2013
01/03/2013
01/03/2013
01/03/2013

30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
01/05/2013
30/04/2013
31/03/2013
30/06/2013
30/04/2013
31/03/2013
31/03/2013
01/05/2013

_
R$ 949,00
_
_
_
R$ 2.000,00
R$ 26.000,00
_
R$ 8.358,28
R$ 3.981,75
_

1484/2011
1471/2011
0665/2010
1210/2011
0665/2010
0399/2010
0692/2009
0665/2010
0002/2009
0042/2009
0484/2011

Inexigibilidade
Inexigibilidade
Inexigibilidade
Tomada de Preços
Inexigibilidade
Pregão presencial
Inexigibilidade
Inexigibilidade
Convite
Convite
Tomada de Preços

TA

5

01/03/2013

01/07/2013

_

0833/2011

Tomada de Preços

TA
TA
TA
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
TA
TA
C
C
C
C

5
5
6
2013.03-001
2013.03-002
2013.03-004
2013.03-005
2013.03-006
2013.03-007
2013.03-008
2013.03-009
2013.03-010
2013.03-011
2013.03-012
2013.03-013
2013.03-014
2013.03-015
1
1
2013.03-016
2013.03-017
2013.03-018
2013.03-019

01/03/2013
01/03/2013
01/03/2013
01/03/2013
01/03/2013
01/03/2013
04/03/2013
05/03/2013
05/03/2013
05/03/2013
05/03/2013
05/03/2013
05/03/2013
05/03/2013
05/03/2013
05/03/2013
06/03/2013
07/03/2013
07/03/2013
07/03/2013
07/03/2013
07/03/2013
07/03/2013

31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
28/02/2014
31/12/2013
01/03/2014
04/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
31/12/2013
31/12/2013
07/08/2013
01/01/2014
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013

R$ 1.452,00
R$ 7.920,00
R$ 6.900,00
R$ 8.220,00
R$ 2.800,00
R$ 12.021,00
R$ 1.410,00
R$ 7.480,50
R$ 9.911,00
R$ 51.304,50
R$ 28.685,00
R$ 6.787,50
R$ 4.442,00
R$ 100.055,00
R$ 3.950,00
R$ 3.950,00
R$ 15.000,00
_
R$ 2.008,65
R$ 16.812,05
R$ 5.259,40
R$ 274,80
R$ 1.012,96

0597/2009
0801/2010
0520/2010
0455/2012
0055/2013
0039/2013
0037/2013
0036/2013
0036/2013
0036/2013
0036/2013
0036/2013
0040/2013
0038/2013
0038/2013
0056/2013
0054/2013
0181/2012
0023/2013
0032/2013
0032/2013
0032/2013
0032/2013

Pregão presencial
Pregão presencial
Pregão presencial
Convite
Dispensa
Pregão eletrônico
Pregão eletrônico
Pregão eletrônico
Pregão eletrônico
Pregão eletrônico
Pregão eletrônico
Pregão eletrônico
Pregão eletrônico
Pregão eletrônico
Pregão eletrônico
Dispensa
Dispensa
Tomada de Preços
Pregão presencial
Pregão eletrônico
Pregão eletrônico
Pregão eletrônico
Pregão eletrônico

C

2013.03-020

07/03/2013

31/12/2013

R$ 18.911,00

0032/2013

Pregão eletrônico

C
C
C
C
TA
C
C
C
C
C
C

2013.03-021
2013.03-022
2013.03-023
2013.03-024
1
2013.03-025
2013.03-003
2013.03-026
2013.03-027
2013.03-028
2013.03-029

07/03/2013
07/03/2013
07/03/2013
07/03/2013
11/03/2013
11/03/2013
12/03/2013
12/03/2013
12/03/2013
12/03/2013
12/03/2013

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
10/04/2014
31/12/2013
08/04/2013
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014

R$ 12.880,00
R$ 2.884,00
R$ 1.977,34
R$ 1.300,00
_
R$ 1.389,00
R$ 5.096,00
R$ 3.770,00
R$ 4.499,80
R$ 2.279,58
R$ 9.488,50

0032/2013
0032/2013
0032/2013
0032/2013
1388/2007
0049/2013
0063/2013
0050/2013
0035/2013
0035/2013
0035/2013

Pregão eletrônico
Pregão eletrônico
Pregão eletrônico
Pregão eletrônico
Concorrência
Pregão eletrônico
Dispensa
Pregão eletrônico
Pregão eletrônico
Pregão eletrônico
Pregão eletrônico

C

2013.03-030

12/03/2013

12/03/2014

R$ 4.373,40

0035/2013

Pregão eletrônico

C
C
C
C
TA
TA
TA
TA
C
C
C
C
C
TA

2013.03-031
2013.03-032
2013.03-033
2013.03-034
1
5
5
6
2013.03-035
2013.03-036
2013.03-037
2013.03-038
2013.03-039
6

12/03/2013
12/03/2013
12/03/2013
12/03/2013
13/03/2013
13/03/2013
13/03/2013
13/03/2013
13/03/2013
13/03/2013
13/03/2013
13/03/2013
13/03/2013
14/03/2013

12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
31/03/2013
31/12/2013
31/03/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/03/2013
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
31/12/2013

R$ 18.514,05
R$ 37.817,42
R$ 51.316,46
R$ 78.800,00
R$ 52.301,20
R$ 407,97
R$ 1.080,00
R$ 936,00
R$ 78.200,00
R$ 13.407,40
R$ 4.405,58
R$ 2.223,65
R$ 3.421,35
R$ 1.091,88

0035/2013
0035/2013
0035/2013
0042/2013
0423/2012
1633/2009
0451/2012
0451/2012
0053/2013
0033/2013
0033/2013
0033/2013
0033/2013
0425/2010

Pregão eletrônico
Pregão eletrônico
Pregão eletrônico
Convite
Pregão presencial
Dispensa
Pregão presencial
Pregão presencial
Convite
Pregão presencial
Pregão presencial
Pregão presencial
Pregão presencial
Dispensa

Contratado
G L Loterias Ltda
Adriana Fátima de Paula Pinto Pereira
Serviço Registral Imobiliário Privativo da Comarca de
São Lourenço
Ofício do 2º Tabelionato de Notas de São Lourenço
Brito e Guilhermino Informações Cadastrais Ltda
HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo
Premoldados e Const. São Lço Ind. e Com e Eng. Ltda
Banco Bradesco S/A
Laral Empreendimentos Ltda ME
Marina Pimenta Advogados Associados
Caixa Econômica Federal
Planejar Consultores Associados Ltda
S&L Consultoria Administrativa Ltda
Tri-Service Engenharts e Terceirização Ltda
CONCIV CONSTRUÇÕES CIVIS E FUNDAÇÕES
LTDA.
Oxi-Air Equip. para Terapia Respiratória Ltda - EPP
Laral Empreendimentos Ltda ME
CH Dedetizadora Ltda
E & E Segurança Ocupacional S/C Ltda
Antônio Guerra de Carvalho
RM2 Comércio de artigos de informática e papelaria Ltda
Vilson da Silva Brum - ME
Papelaria Saty Ltda.
Papelaria Irmãos Borges Ltda - ME
Manu Form Papelaria e Informática LTDA
Tevilo Comércio Ltda
Mecpaper Ltda
Moema Comercial Ltda ME
IBF Industria Brasileira de Filmes S/A.
Master Soluções R&L Ltda - EPP
Cadmodel Ltda
Alex Fabiani Ambrósio Panissi
Tri-Service Engenharts e Terceirização Ltda
Liberty Medical Produtos Hospitalares Ltda.
D & D Empreendimentos Comerciais Ltda
Distribuidora Ultimax Ltda
Fênix Distribuidora de Materiais Médico Hospitalar Ltda
Vilson da Silva Brum - ME
CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS
LTDA - EPP
Equipos Comercial Ltda - ME
Romaze Ind. Com. de Computadores Ltda - EPP
Terra Clean Comércio de Produtos de Limpeza Ltda
Roberto Afonso Miranda Marques
José Ricardo Mendes
Rosani Costa Azevedo ME
Posto Ferrpaol Ltda
Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A
Campomori Sociedade Comercial - CSC Ltda - ME
Dimipel Limitada - ME
Distribuidora Ultimax Ltda
Ferrasul Com. Var. e Atac. de Ferramentas E Equip.de
Segurança
Moema Comercial Ltda ME
Pactual Comércio de Descartáveis e Limpeza Ltda - ME
Vilson da Silva Brum - ME
Kadu Eventos e Promoções Ltda
Editora Positivo Ltda.
Dolin Indústria e Comércio Ltda ME
Link Sat Serviços de Vigilância Eletrônica Ltda
Link Sat Serviços de Vigilância Eletrônica Ltda
Kadu Eventos e Promoções Ltda
Carlos Eduardo Samia ME
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP
Emigê Materiais Odontológicos Ltda
Med Center Comercial Ltda
Renato de Melo Paiva

C
TA
TA
TA
TA
C
C
C
C
C
TA
TA
C
TA
TA
C
C
C
TA
C
TA
C
C
C
C
C
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
C
C
C
C
C
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
C
C
C
C
C
C
C
TA

2013.03-034
1
5
5
6
2013.03-035
2013.03-036
2013.03-037
2013.03-038
2013.03-039
6
2
2013.03-040
2
3
2013.03-041
2013.03-042
2013.03-043
2
2013.03-044
6
2013.03-045
2013.03-046
2013.03-047
2013.03-048
2013.03-049
3
2
2
2
2
2
2
3
6
6
7
2013.03-050
2013.03-051
2013.03-052
2013.03-053
2013.03-054
1
2
2
2
2
3
3
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
8
8
8
9
9
2013.03-055
2013.03-056
2013.03-057
2013.03-058
2013.03-059
2013.03-060
2013.03-061
19

12/03/2013
13/03/2013
13/03/2013
13/03/2013
13/03/2013
13/03/2013
13/03/2013
13/03/2013
13/03/2013
13/03/2013
14/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
18/03/2013
18/03/2013
19/03/2013
20/03/2013
20/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
25/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013

31/03/2013
31/12/2013
31/03/2013
31/12/2013
cidades
31/12/2013
31/03/2013
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
31/12/2013
30/04/2013
15/03/2014
31/12/2013
31/12/2013
19/04/2013
31/12/2013
31/12/2013
05/05/2013
21/03/2014
31/12/2013
22/03/2014
31/12/2013
22/03/2014
22/03/2014
22/03/2014
31/03/2013
30/06/2013
30/07/2013
30/04/2013
30/09/2013
30/09/2013
31/12/2013
30/06/2013
30/06/2013
31/12/2013
31/12/2013
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
08/04/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/06/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/06/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/06/2013
31/12/2013
31/05/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
31/05/2013

R$ 78.800,00
R$ 52.301,20
R$ 407,97
R$ 1.080,00
R$ 936,00
R$ 78.200,00
R$ 13.407,40
R$ 4.405,58
R$ 2.223,65
R$ 3.421,35
R$ 1.091,88
_
R$ 21.936,00
R$ 39.963,00
R$ 33.066,00
R$ 25.000,00
R$ 7.395,00
R$ 1.400,00
_
R$ 11.900,00
R$ 55.566,36
R$ 1.545,00
R$ 27.027,00
R$ 246.757,60
R$ 4.180,00
R$ 1.545,00
R$ 246,00
R$ 9.000,00
R$ 8.000,00
R$ 2.600,00
R$ 13.900,00
R$ 15.800,00
R$ 36.630,00
_
R$ 18.000,00
R$ 35.835,75
R$ 6.300,00
R$ 30.017,24
R$ 25.595,60
R$ 4.140,00
R$ 623,90
R$ 25.000,00
_
R$ 4.500,00
R$ 3.600,00
R$ 26.250,00
R$ 24.955,98
R$ 24.850,26
R$ 8.109,00
R$ 56,00
R$ 18.927,00
R$ 8.604,00
R$ 3.150,00
R$ 4.743,00
_
_
R$ 11.520,00
R$ 5.880,60
R$ 6.990,57
R$ 49.500,00
R$ 2.904,00
R$ 72.600,00
R$ 10.143,00
R$ 16.844,58
R$ 43.177,59
R$ 4.634,82
R$ 17.780,40
R$ 5.728,32
R$ 288.000,00
R$ 1.170,00
R$ 2.314,00
R$ 830,00
R$ 14.622,18
R$ 3.102,15
R$ 4.536,60
R$ 10.062,80
R$ 2.902,60

0042/2013
0423/2012
1633/2009
0451/2012
0451/2012
0053/2013
0033/2013
0033/2013
0033/2013
0033/2013
0425/2010
1484/2011
0061/2013
0003/2012
0003/2012
0090/2013
0048/2013
0048/2013
0257/2012
0073/2013
0002/2009
0058/2013
0089/2013
0034/2013
0034/2013
0041/2013
0302/2011
0074/2012
0133/2012
0004/2012
0066/2012
0177/2012
0351/2012
0041/2012
0988/2009
0042/2009
0676/2009
0044/2013
0044/2013
0044/2013
0044/2013
0075/2013
0063/2013
0161/2012
0332/2012
0251/2012
0399/2012
1094/2011
0101/2011
1022/2011
0302/2011
1022/2011
1572/2009
0815/2011
0576/2010
0668/2010
0399/2010
1027/2011
1633/2009
0411/2010
0597/2009
0801/2010
1074/2010
0674/2009
0670/2009
0613/2009
0675/2009
0947/2010
0411/2010
0047/2013
0047/2013
0047/2013
0047/2013
0047/2013
0047/2013
0047/2013
0091/2011

Convite
Pregão presencial
Dispensa
Pregão presencial
Pregão presencial
Convite
Pregão presencial
Pregão presencial
Pregão presencial
Pregão presencial
Dispensa
Inexigibilidade
Pregão presencial
Pregão presencial
Pregão presencial
Inexigibilidade
Pregão eletrônico
Pregão eletrônico
Tomada de Preços
Pregão presencial
Convite
Pregão eletrônico
Inexigibilidade
Pregão eletrônico
Pregão eletrônico
Pregão eletrônico
Dispensa
Dispensa
Dispensa
Pregão presencial
Pregão presencial
Pregão presencial
Pregão presencial
Pregão eletrônico
Dispensa
Convite
Dispensa
Pregão eletrônico
Pregão eletrônico
Pregão eletrônico
Pregão eletrônico
Pregão eletrônico
Dispensa
Dispensa
Dispensa
Pregão presencial
Pregão presencial
Dispensa
Dispensa
Dispensa
Dispensa
Dispensa
Dispensa
Dispensa
Tomada de Preços
Tomada de Preços
Pregão presencial
Dispensa
Dispensa
Pregão presencial
Pregão presencial
Pregão presencial
Dispensa
Dispensa
Dispensa
Dispensa
Dispensa
Dispensa
Pregão presencial
Pregão eletrônico
Pregão eletrônico
Pregão eletrônico
Pregão eletrônico
Pregão eletrônico
Pregão eletrônico
Pregão eletrônico
Pregão presencial

Kadu Eventos e Promoções Ltda
Editora Positivo Ltda.
Dolin Indústria e Comércio Ltda ME
www.saolourencojornal.com.br
Link Sat Serviços de Vigilância Eletrônica Ltda
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21Serviços
DE ABRILde
DEVigilância
2013
Link Sat
Eletrônica Ltda
Kadu Eventos e Promoções Ltda
Carlos Eduardo Samia ME
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP
Emigê Materiais Odontológicos Ltda
Med Center Comercial Ltda
Renato de Melo Paiva
São Lourenço Cartório Reg. Tit. Doc. e Reg. Civil P J
Casa Ferreira Materiais de Construção Ltda
Luiz Fernando Maciel
Máximos Turismos Ltda - ME
Arteciência Ltda
D & D Empreendimentos Comerciais Ltda
Ivani M Gasparetto Soster Aviamentos ME
ATROS CONSTRUTORA LTDA. EPP
Restaurante e Lanchonete Tripoli Ltda.
Planejar Consultores Associados Ltda
Grafica Editora Biquense Ltda - ME
Circular São Lourenço Ltda
Garra Auto Peças Ltda.
Retro-Minas Comércio de Peças LTDA-EPP
Vilson da Silva Brum - ME
Waldemir Carlos e outros
Marília de Fátima Pereira Zhouri
Esporte Clube São Lourenço
Leandro Fernandes Gorgulho - ME
G S Transportes de Passageiros Terrestres Ltda. ME
Raposo & Cunha Locadora de Veículos LTDA ME
Luciene Barbosa Fernandes Silva
R R Locações Ltda ME
Marcelo Agostini Megda
S&L Consultoria Administrativa Ltda
Heloísa Montenegro de Freitas Teixeira
Med Center Comercial Ltda
Joaquim Eugênio Monteiro de Barros & Cia Ltda
CBS Médico Científica Comércio e Representação Ltda
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.
FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
Posto Ferrpaol Ltda
Hotel Beira Parque Ltda.
Kátia Cirlene Gonçalves e Luiz Claudio Gonçalves
MS Viagens, Excursões e Locação Ltda - ME
Copygraph Serviços Ltda
João Chaib Empreendimentos Ltda
Paulo Cezar Ribeiro
Luiza Rodrigues Alves
Waldemir Carlos e outros
Luiza Rodrigues Alves
José Eduardo da Silva
Hotel Beira Parque Ltda.
Premoldados e Const. São Lço Ind. e Com e Eng. Ltda
Premoldados e Const. São Lço Ind. e Com e Eng. Ltda
Laral Empreendimentos Ltda ME
Vivian Pinto Monteiro
Dolin Indústria e Comércio Ltda ME
Laral Empreendimentos Ltda ME
Oxi-Air Equip. para Terapia Respiratória Ltda - EPP
Laral Empreendimentos Ltda ME
Hotel Beira Parque Ltda.
Ordem Franciscana Secular -Fraternidade de São Lço
Ronaldo Dutra
Afonso Ramos de Oliveira
Cristiano de Oliveira Pereira
Nataly Maduro de Castro - inventariante
Irineu Cláudio de Melo - ME
FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
Fared Comercial Ltda - ME
Logos Papelaria Ltda. EPP
Mecpaper Ltda
Papelaria Saty Ltda.
Tige Tecnologia e Serviços Ltda
Vilson da Silva Brum - ME
Starweb Telecomunicações Ltda
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Câmara Municipal de São Lourenço
Proposições da 9ª Reunião Ordinária de 2013

Ver. Abel Goulart Ferreira
Moção de Pesar
Faleceu no final de semana na Estância, o Sr. Pedro Mariano
Leite, alfenense de nascimento, mas, com toda certeza, um apaixonado por nossa cidade. Era viúvo e, do seu único casamento, a
cidade se orgulha das suas filhas: Professora Agnes, Rosana e Dr.ª
Andiara, que aqui constituíram família. Foi sócio fundador da Auto Comercial São Lourenço e da Auto Comercial Caxambu, empresas essas que representaram por muitos anos a Volkswagem
do Brasil na nossa região, com o que São Lourenço conheceu importante época na venda de veículos e na prestação de serviço,
desde o início da indústria automobilística nacional ocorrida no
término da década de 50. Isto posto, este Vereador requer que
sejam apresentados à família enlutada, na pessoa da Professora
Agnes Leite de Souza, os pêsames desta Casa.
Indicação 122/2013
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 que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que
proceda a reparação no calçamento na Alameda Fagundes Varela, na altura do n.º 95, com a máxima urgência, tendo em vista
que há um grande buraco na referida localidade. Tal providência
se faz necessária, diante da reivindicação de morador da mesma
artéria, que está precisando construir no local.
Ver. Evaldo José Ambrósio
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. José Dantas, pelo seu falecimento ocorrido no dia 10 de abril p.p..
Requerimento 40/2013
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PR, com o apoiamento dos
Vereadores: Abel Goulart Ferreira, Luiz Antônio de Almeida e Paulo Gilson de Castro Ribeiro, 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 Infraestrutura Urbana, Sr. Luiz Sérgio Carbone, que compareça a
esta Casa Legislativa, em Reunião Ordinária a ser marcada por S.
Ex.ª - o Sr. Prefeito Municipal, para prestar informações sobre as
obras que estão paradas em nosso município, bem como sobre
a manutenção e recuperação das vias, limpeza pública e encerramento de contrato com a VINA.
Indicação 127/2013
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 que proceda estudos para a recontratação do professor Willyam Fernandes Damaes para o cargo de monitor de
natação. O mesmo exercia suas funções na piscina localizada
na AABB, fundos da Escola Cida Costa - Bairro Vila Carneiro,
desenvolvendo trabalhos com idosos e crianças, muitos deles
com problemas pulmonares, trazendo, assim, resultados positivos consideráveis. A pedido dos moradores e dos usuários
da referida piscina. Este Vereador gostaria de enfatizar que o
Sr. Helson Salgado, na época, Coordenador de Esporte e atualmente, substituindo o Sr. Jorge Marcelino na Secretaria de
Infraestrutura, prometeu aos moradores e usuários da piscina
o retorno do citado professor em 2013.
Indicação 128/2013
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 que
providencie o conserto, bem como a colocação de uma tampa no
bueiro localizado na Ilha Antônio Dutra, em frente à barraca do
Sr. Rildo, que usa o espaço nas feiras de domingo. Tal providência se faz necessária devido ao risco de as pessoas que frequentam a feira sofrerem um acidente grave.
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 a todos os funcionários da Saúde Mental, na pessoa da Dr.ª Patrícia Stiner Almeida
Cabral - Chefe da Saúde Mental, pela dedicação, carinho e zelo
demonstrado no tratamento a todos os pacientes que ali se encontram. Este Vereador gostaria de ressaltar que observou que
todos que trabalham no referido local têm realmente o dom e a

vocação para realizar essa belíssima missão.
Indicação 120/2013
Fabrício Guedes dos Santos, Vereador do PSB vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar
de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura notificar o proprietário do Hotel Metrópoles, localizado na Av.
D. Pedro II, 648, para que o mesmo providencie, urgentemente,
o nivelamento do passeio, pois há um “degrau” no referido passeio que tem prejudicado o acesso dos idosos e os comerciantes
ao redor já presenciaram vários acidentes com idosos, que caíram devido a esse desnivelamento.
Indicação 121/2013
Fabrício Guedes dos Santos, Vereador do PSB, vem mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar
de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que proceda o calçamento, urgente, em frente à piscina da Biquinha, pois há muita poeira, buraco e quando chove, vira um lamaçal. Os moradores que ali residem lutam por este calçamento
há muito tempo. Os mesmos estão fartos de reivindicarem o ora
relatado e de nenhuma providência ser tomada.
Ver. Francisco Lourenço de Carvalho
Indicação 119/2013
Francisco Lourenço de Carvalho, Vereador do PMN, vem, mui
respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno,
solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Departamento Municipal de Trânsito - SLTRANS que providencie um estudo para
reformular a área de estacionamento próxima à Aldeia Vila Verde. O Vereador justifica a sua proposição diante das constantes
multas que turistas e lojistas têm recebido, em virtude de os
mesmos não terem praticamente vagas de estacionamento. O
que verificamos na Rua Saturnino da Veiga, no trecho que compreende a Aldeia Vila Verde é a seguinte situação: do lado oposto das lojas é proibido estacionar em toda a sua extensão; do
lado das lojas, há: um ponto de ônibus; uma área em que é proibido estacionar, reservada a manobras dos ônibus que estacionam no Hotel Brasil; e mais uma outra área de proibido estacionar com aproximadamente 30 m (trinta metros). Diante do exposto, este Vereador solicita providências urgentes para solucionar esse problema.
Ver. Luiz Cláudio Siqueira (Vice-presidente)
Indicação 102/2013
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 fazer o alargamento da Rua dos Andradas, entre as ruas: Dr. Olavo
Gomes Pinto e Melo Viana, visto que o local é de grande tráfego
de veículos e sua largura é insuficiente para a passagem de dois
veículos, simultaneamente e ainda notificar os proprietários dos
terrenos da Rua dos Andradas a providenciarem a feitura dos passeios. A pedido dos moradores.
Indicação 126/2013
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 executar, urgentemente, os seguintes serviços no
Bairro Solar dos Lagos: 1) Limpeza do lago para evitar a mortandade dos patos - dragagem do lago para aprofundamento
e maior retenção de água; despoluição da água da lagoa; e muro para evitar o assoreamento do solo. 2) Revisão das nascentes e das águas de esgoto - evitar que as águas de esgoto sejam jogadas no córrego que alimenta o lago. 3) Refazer o curso do córrego da Alameda Cecília Meirelles - Uso de retroescavadeira para alinhar o curso do córrego; contenção da encosta do córrego; e recuperação do leito do córrego que já
compromete a Alameda. 4) Criar áreas de lazer no entorno do
lago - Ampliação da área inundada; nivelamento do solo no
entorno do lago; quadra poliesportiva (vôlei, peteca, futsal e
futevôlei); colocação de aparelhos de ginástica (semelhante
aos do Parque das Águas) para a população se exercitar, mantendo, dessa forma, o estado de higidez das pessoas; colocação de 04 (quatro) mesas para jogos de xadrez, buraco, sueca,
etc; refazer a pista para caminhada. 5) Colocação de cestos de
lixo, com coleta frequente. 6) Serviço de capina do lago e das
ruas em seu entorno pelo menos 01 (uma) vez a cada 02 (dois)
meses. 7) Colocação de postes de luz para iluminar o entorno
do lago - Possibilitar acesso para utilizar maquinário de exaustão das impurezas das águas do lago. A pedido dos moradores
do Bairro Solar dos Lagos.

Ver. Paulo Gilson de Castro Ribeiro
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 jovem Gilmar Furquim Domingues pela sua colaboração na organização, bem como pela
sua dedicação com os preparativos, festividades e eventos realizados na Paróquia São Lourenço Mártir.
Indicação 103/2013
Paulo Gilson de Castro Ribeiro, Vereador do PSC, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal,
INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que tome providências, urgentemente, para o escoamento da água pluvial na ponte do Bairro da Federal, visto que tem
empoçado muita água no período de chuvas na mesma, bem como providenciar a colocação de telas de proteção no corrimão
da referida ponte, pois os grandes vãos no corrimão oferecem
muito perigo às crianças.
Indicação 110/2013
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 à autarquia de Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE tomar providências, urgentemente, quanto ao vazamento de água ou esgoto na Av. Damião Junqueira de Souza, na altura do n.º 211. Este Vereador gostaria de
ressaltar que esta situação persiste por aproximadamente 01 (um)
ano, com vários pedidos para solucionar o problema, mas até o
presente momento, nenhuma atitude foi tomada para saná-lo.
Ver. Renato Bacha de Lorenzo (Secretário)
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. Pedro Ildebrando da Silva, pai do “Carlão da quitanda”, pelo seu falecimento ocorrido no dia 13 de abril p.p..
Indicação 123/2013
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 entrar em contato com a direção da Cemig, no sentido de colocar 03 (três) braços de iluminação pública nos postes localizados em frente aos números: 55 e 95 na Alameda “D”, esquina com
a Alameda “G” - Residencial Rio Verde.
Ver. Ricardo de Mattos
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. Douglas Reis
Guerreiro, pelo seu falecimento ocorrido no dia 12 de abril p.p..
Ver. Waldinei Alves Ferreira (Presidente)
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 Sr.ª Carmem Sabra Barcia,
pelo seu aniversário de 80 (oitenta) anos ocorrido no dia 13 de
abril p.p.. Oitenta anos estes de muito trabalho e dedicação à sua
família e às suas empresas. Nossas congratulações e que Deus
lhe conceda muita saúde e muitos anos de vida.
Indicação 124/2013
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 que
providencie novos uniformes, botas, luvas, máscaras e outros acessórios indispensáveis para melhor segurança dos funcionários do
nosso cemitério. A pedido dos próprios funcionários.
Indicação 125/2013
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 que proceda a reparação no calçamento das seguintes ruas:
Caxambu - Bairro Santa Mônica; Barão do Rio Branco - Bairro Porta do Céu; e Cambuquira - Bairro Santa Mônica. A pedido dos moradores e transeuntes.
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Reunião na Casa da Cultura em Baependi discute
medidas de segurança para a Beatificação de NHÁ CHICA
Com o objetivo de garantir a segurança e conforto da
comunidade e peregrinos que
vierem à Baependi para a Beatificação de Nhá Chica, se
reuniram na tarde do dia 10
de abril, na Casa da Cultura
de Baependi, a Administração Municipal, através da Secretaria de Turismo e Meio
Ambiente, junto a representantes da Polícia Rodoviária
Federal e Estadual, Polícia
Militar e Civil, Defesa Civil,
além de representantes administrativos de cidades vizinhas. Discutiram os procedimentos a serem adotados
e seguidos nos preparativos
e na data da cerimônia que
acontecerá no próximo dia
04 de maio.
Na ocasião também foi falado sobre a importância e
dimensão que a notícia da
Beatificação de Nhá Chica
tem assumido perante a mídia, sendo que o evento será de âmbito internacional,
causando impactos não ape-

nas em Baependi, mas também nas cidades ao redor.
Uma série de medidas e
ações preventivas foram traçadas, sendo que em bre-

ve farão parte do cenário
municipal, buscando garantir a melhor logística e fluxo de turistas durante os
dias do evento.

Prefeitura Municipal
de São Lourenço
Licitação
Processo nº 00126/2013 –
Pregão Presencial 0023/2013
– Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de dedetização e desratização. Credenciamento: 07/05/2013 a partir das 15h – Sessão Pública
07/05/2013 às 15h30min.
Processo nº 00129/2013 –
Pregão Presencial 0024/2013
– Objeto: Contratação de empresa especializada para organizar, coordenar e executar o III AMERIDE, Festival e
Concurso Internacional de
Corais e o IX Seminário Internacional de Regência de
Corais. Credenciamento:
06/05/2013 a partir das 15h
– Sessão Pública 06/05/2013
às 15h30min.
Processo 0127/2013 – Pregão Eletrônico 0060/2013 Objeto: Aquisição de estabilizador e impressora para
atender as necessidades da
Secretaria de Educação e das
Escolas de Ensino Infantil e
Fundamental. Sessão: 06/05/2013

55

às 14h. Credenciamento até
as 12h do dia 06/05/2013.
Apresentação das propostas:
até as 13h do dia 06/05/2013.
Início dos lances: às 14h até
as 14h30min do dia 06/05/2013.
Local: www.caixa.gov.br.
Processo 0130/2013 – Pregão Eletrônico 0061/2013
- Objeto: Registro de preços para futura e eventual
aquisição de relógios de ponto e bobinas. Sessão: 07/05/2013
às 14h. Credenciamento até
as 12h do dia 07/05/2013.
Apresentação das propostas: até as 13h do dia
07/05/2013. Início dos lances: às 14h até as 14h30min
do dia 07/05/2013. 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 Cás-
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sia Carneiro Mangia – Pregoeira Substituta.
Processo 0087/2013 – Leilão nº 0001/2013 - REPUBLICAÇÃO - Objeto: Leilão de
bens inservíveis. Sessão Pública: 08/05/2013 às 9h. 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 Comissão Permanente de Licitações.
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).

Outra grande preocupação
da organização é manter o
município com suas principais características, vindas
de um ambiente pacato e acolhedor, com baixos índices de
violência e criminalidade.

RICARDO MENDES
Análise

rmchristiani@yahoo.com.br

O povo e a cidade de
São Lourenço
Partindo sempre do pressuposto de que nossa cidade é pequena demais e não
deve ser totalmente ocupada, mas que tenha um eficiente desenvolvimento e de
acordo com suas características e infra-estrutura, minimiza sempre a possibilidade
da chantagem através de DNA
condenados.
A simples observação acima, devido às maiores audácias e a incapacidade de resistência, bem como a inexistência de um sério e não submisso e disfarçado projeto
preventivo protegendo o território e a população, considera-se a necessidade que temos de organização para a
conquista da lealdade de seus
habitantes e das pessoas que
fazem turismo, desestimulando ambições que desvalorizam e contaminam o povo e
a cidade de São Lourenço.

A paz, que é o desejo de
todos nós, podemos até garantir com essas simples medidas e outras complementares, desde que não haja
propagandas, promoções,
privilégios, homenagens e
sim, haja o cumprimento do
dever de ofício.
Esses elementos indicam
a extrema importância do
deslocamento evolutivo e eficiente dos sustentadores do
município, que pagam acuados os seus impostos, sendo a única ação principiada
para a garantia da preservação da soberania e integridade territorial.
O apoio de toda sociedade, de modo irrestrito, apaixonado e inteligente à história da cidade, ao que ela é,
ao que ela será e representa, é uma obrigação.
São Lourenço não se vende e não se transfere.
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Casamento

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Como fazer o batom
durar por mais tempo

Nhá Chica
A nova imagem de Nhá
Chica, a mais nova Bem
Aventurada da Igreja Católica, já está pronta para sua festa de Beatificação, no próximo dia 04
de maio em Baependi.
As cores e detalhes de
seu “vestido de missa”,
foram recuperados da foto original, e o rosário,
objeto da manifestação
de sua fé, reproduzido
no modelo e nas cores
originais. No dia 02 de
maio, às 19:30 horas, durante a Missa de Oração
de Cura e Libertação, Padre Afonso Henrique, fará uma homenagem a Nhá Chica, em nossa Igreja Matriz
de São Lourenço. Levar para a missa, Medalhas ou estampas da Serva de Deus (a venda na Livraria São Lourenço).

Dr. Eduardo Bittencourt Ferreira e a jornalista Martha
Bacci, se uniram em matrimônio, no último dia 13. Desejamos ao casal, milhões de felicidades, e rogamos a Deus
muitas bençãos para suas vidas. Parabéns aos amigos, pais
dos noivos, Dr. Abel e Verinha, Livinho e D. Elza Bacci.

Sacerdote

Aniversário
Luna Bacha Telles Poeta,
completou nove aninhos dia
07 de abril. Parabéns a linda garota.... muitas felicidades e muitos anos de vida. A aniversariante, é neta de nosso colunista esportivo, Beto Bacha.

Casamento
Dr. Helil Bruzadelli e Alessandra Paula, se uniram em
matrimônio no último dia 12,
na Romana Recepções, Buritis, Belo Horizonte. O noivo,
é Superintendente de Atendimento ao Preso, da Suapi,
grande frequentador e apaixonado pela nossa cidade. Desejamos milhões de felicidades ao casal, rogando a Deus
muitas bençãos nesta nova
etapa de suas vidas.

A Paróquia de São Lourenço Mártir e a Ordem Franciscana Secular, estão em festa. Mais um filho de nossa cidade, ordena-se Presbítero neste dia 20, pelas mãos de Dom
Frei Diamantino Prata de Carvalho. Frei Rodrigo da Silva
Santos, nasceu em São Lourenço no dia 30/04/1984. Filho
de Adilson dos Santos (Adilson do Táxi) e Regina Celi da Silva Santos. Desde criança, servia como coroinha em nossa
Paróquia, iniciando ali, sua vocação, onde mais tarde, seguiu para a Província Franciscana da Imaculada Conceição
do Brasil, da Ordem dos Frades Menores (OFM). Sua ordenação, será neste sábado, dia 20, às 10:00 horas, e sua primeira Missa, domingo dia 21, às 08:00 horas, na Igreja Matriz. Que Deus o abençoe Frei Rodrigo!!!

Falecimento

Aniversário
O garotão Caio, filho de
Rodrigo Bittencourt Ferreira e Viviane, completou seu
primeiro aniversário, dia 30
de março passado. Enviamos milhões de felicidades
ao aniversariante, rogando
ao Papai do Céu, muitas bençãos, concedendo-lhe muitos anos de vida, com paz
e muita saúde.

DÉBORA CENTI

Registramos neste semanário, com muito pesar, o falecimento de nossa grande
amiga, Sandra Maria da Silva, conhecida carinhosamente por Sandra Cabeleireira,
ocorrido no último dia 09.
Enviamos a seus familiares,
nossos sentimentos, em especial a seu filho, Eduardo,
seus irmãos, Regina (Abelhinha), Maria da Penha, Cristina e Luíz Antônio (Bisico).
Que Deus conforte a todos.
Que nossa amiga, descanse
em paz nos braços de Jesus.

Acesse nosso
site e fique por
dentro de todas
as novidades!
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SÃO LOURENÇO COUNTRY CLUBE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Diretoria Executiva do São Lourenço Country Clube, por esta via
própria, conforme disposições estatutárias convoca o sócio proprietário do título a
seguir numerado (não tendo sido encontrado pelo correio) para que compareçam
à sede social do clube – em sua secretaria, à Rua J.C.Soares, 400, de terça a sábado, das 07h00min às 17h00min, até o dia 27 de Abril de 2013, com a finalidade de
sanar pendências de mensalidades, sob pena de, não o fazendo, ficarem constituídos em mora retomando os títulos a integrar o patrimônio social do clube.
Número: 0064—0265
São Lourenço, 17 de Abril de 2013.
Edson José faria Rodrigues - pres. da Diretoria Executiva

O batom esta de volta ditando tendências no inverno, e será que você sabe como fazer o produto durar
mais tempo nos lábios? Se ainda não conhece nenhum
truque para tirar proveito do cosmético e economizar, você vai aprender um passo a passo muito simples que vai fazer toda a diferença na durabilidade do
seu batom. As dicas valem tanto para lábios jovens e,
principalmente, para as mulheres maduras. Pois, ao
longo dos anos, os lábios perdem a densidade e acabam ficando com sulcos, isto dificulta ainda mais a fixação do batom.
1- Primeiro defina os lábios usando um lápis de contorno labial;
2- Agora aplique corretivo ou primer suavemente;
3- Em seguida passe o batom com a ajuda de um
pincel, o que facilita o preenchimento nos lábios;
4- Retire o excesso do produto encostando delicadamente os lábios em um lenço de papel;
5- Agora passe mais outra camada de batom e pronto!
CURSO DE AUTOMAQUIAGEM
27-04-2013
O curso de aut maquiagem tem como objetivo
promover uma nova experiência no mundo da beleza,
onde a cliente além de aprender técnicas e dicas de
automaquiagem também recebe informações de como
cuidar corretamente de sua pele e prevenir/combater os
sinais do envelhecimento precoce.
Tudo isso por meio de aulas teóricas e práticas
adaptadas a todas as faixas etárias e incluindo os
produtos e acessórios necessários.
RESERVE JÁ A SUA VAGA E ARRASE EM TODAS AS OCASIÕES!
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Comerciante planta flores nos buracos da Rua Otto Jargow
Empresários e comerciantes da Rua OTTO JARGOW,
no bairro da Federal reclamam sistematicamente, há
mais de dois anos para que
a referida rua receba um
novo recapeamento, já que
o existente está pior que
queijo suíço.
Em nosso semanário já mostramos que os comerciantes
e moradores da rua, recentemente jogaram terra nas
enormes crateras, a fim de
amenizar o problema, já que
a prefeitura nada faz para solucionar de vez a situação crítica daquela rua.
Cansada de reclamar na

prefeitura, a empresária e
comerciante de uma Madeireira existente naquele local,
resolveu protestar de uma
forma inusitada. Ela comprou
vários tipos de flores, que foram “plantadas” nos buracos. Uma forma inusitada e
diferente de protestar.
Resultado: A rua virou atração, carros e pessoas de todos os bairros foram lá para
dar uma “espiadela”.
Enquanto a prefeitura continua sendo omissa, os comerciantes e moradores da
Otto Jargow continuam sofrendo com tamanho descaso do Governo Municipal.

Deputado apela para a Comissão de Direitos
Humanos em favor de Jornalistas mineiros
O deputado Lavrense Fábio
Cherem falou na tarde desta quarta-feira, dia 17/04, na tribuna da
Assembleia Legislativa e em especial para a Comissão de Direitos Humanos sobre o que ele chamou de “um assunto surpreendente”, se referindo à decisão do
juiz eleitoral Rodrigo Melo Oliveira, em cassar os direitos políticos
do jornalista Cacildo Silva Júnior
e do proprietário do jornal Tribuna de Lavras, José Eduardo Carvalho Gomide, por 8 anos. Fábio
Cherem disse estranhar tal atitude “porque não estamos numa
ditadura, não estamos num Esta-

do ausente de direito, não estamos, em hipótese alguma, sob
nenhum regimento de exceção.
Estamos, neste momento, vivendo plena democracia e plena liberdade de imprensa, na manifestação e no trabalho da Nação
para que convivam pacificamente todos os interesses conciliados
com os direitos humanos”, disse
o parlamentar.
O deputado falou também sobre a condição do jornal Tribuna de Lavras, que segundo ele,
existe há 44 anos. “Não se trata
daqueles jornais temporários,
criados numa eleição para apoiar

A ou B, de maneira indevida, ilícita. É o jornal de uma cidade
culturalmente preparada, que
abriga a Universidade Federal
de Lavras (Ufla), uma das melhores universidades do País; de
uma cidade conhecida como a
terra dos ipês e das escolas, cidade plena de conhecimento e
de cultura”, disse.
Para o parlamentar, a notícia
foi recebida “com surpresa e indignação”. Cherem fez uma comparação: “além de essa situação
ferir a liberdade de imprensa,
fere também os direitos humanos”. O deputado lavrense falou

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

- Pretendem se casar:

000241 - MARCELO JUNQUEIRA PAIS, solteiro, maior, administrador de empresas, natural de São Lourenço-MG, residência Rua José Bernanrdes, 551, São Lourenço-MG, filho de PAULO RODRIGUES DA COSTA PAIS e
ELIANE JUNQUEIRA PAIS; e LUDMILA RODRIGUES DE CARVALHO, solteira, maior, advogada, natural de São Lourenço-MG, residência Rua José Bernardes, 379, São Lourenço-MG, filha de JAIR PEREIRA DE CARVALHO e ELIANE RODRIGUES DE CARVALHO;
000242 - BENEDITO ADINALDO DA SILVA, solteiro, maior, MONITOR, natural de PARAIBUNA-SP, residência
RUA MARCELO PRAZERES, 185, São Lourenço-MG, filho de JOSE CARLOS DA SILVA e BENEDITA ANESIA DOS
SANTOS; e MARILIA FERREIRA RAMOS DA FONSECA, divorciada, maior, SERVIDORA PUBLICA, natural de CARMO DE MINAS-MG, residência RUA LUIS LOBO, 352, São Lourenço-MG, filha de ALTIVO FERREIRA e MARIA BATISTA FERREIRA;
000243 - SAMUEL DE PAULA, solteiro, maior, BALCONISTA, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA
IDA MASCARENHAS LAGE, 780, São Lourenço-MG, filho de EGÍDIO DE PAULA e DULCELINA PALMA DE PAULA;
e TAMIRES REBÊLLO HORTA, solteira, maior, PEDAGOGA, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência AV. COMENDADOR COSTA, 267, APTO. 62, São Lourenço-MG, filha de HELIO SYLVIO REBÊLLO HORTA e EDITH PEREIRA REBÊLLO HORTA;
000244 - ABIMAEL FONSECA, solteiro, maior, PORTEIRO, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA
SATURNINO DA VEIGA, 720 - CASA 01, São Lourenço-MG, filho de OSWALDO GABRIEL DA FONSECA e MARIA
DO CARMO FONSECA; e KELY EVANGELISTA RAMILLO, solteira, maior, AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA COMENDADOR SILVA SIMÕES, 247, São Lourenço-MG, filha de
VITOR RAMILLO e JONAS DARC EVANGELISTA RAMILLO;
000245 - MESSIAS DINIZ, solteiro, maior, mecânico, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Salomão
Chaib, 197, São Lourenço-MG, filho de JOSE CARLOS DINIZ e DEORCEA APARECIDA DINIZ; e LAIS ROMANA DE
ASSIS, solteira, maior, estudante, natural de São Lourenço-MG, residência Zona Rural, Pouso Alto-MG, filha
de SEBASTIÃO MARCIO DE ASSIS e ELIANE APARECIDA DA SILVA DE ASSIS;
000246 - AILTON ARANTES DOS SANTOS, divorciado, maior, MOTORISTA, natural de SOLEDADE DE MINAS-MG, residência ZONA RURAL, SOLEDADE DE MINAS-MG, filho de VITOR ARANTES DOS SANTOS e LUZIA MACIEL DOS SANTOS; e ELISANGELA SANTOS DA SILVA, solteira, maior, AUX. DE PRODUÇÃO, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA PRESIDENTE KENID, 53, São Lourenço-MG, filha de SEBASTIÃO JONAS RIBEIRO DA
SILVA e MARIA LUCI DOS SANTOS DA SILVA;
000247 - MARIO SERGIO DA SILVA DE FREITAS, solteiro, maior, auxiliar de serviços gerais, natural de São
Lourenço-MG, residência Rua Dr. Orestes Junqueira, 05, São Lourenço-MG, filho de JOSE ROBERTO DE FREITAS e MARIA DE LOURDES BATISTA; e ALINE BORGES DE SOUZA, solteira, maior, do lar, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Dr. Orestes Junqueira, 05, São Lourenço-MG, filha de GILSON EDUARDO DE SOUZA e
SONIA DE FATIMA BORGES SOUZA;
000248 - THIAGO LUIZ DE SOUZA, solteiro, maior, administrador, natural de São Lourenço-MG, residência
Rua Miranda, 89 - apto 102, São Lourenço-MG, filho de JORGE LUIZ DE SOUZA e VERA LUCIA SILVA DE SOUZA;
e IVY CARVALHO FERRER, solteira, maior, policial civil, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Barão do
Rio Branco, 53 - apto 701, São Lourenço-MG, filha de DENNI FERRER e DAYSE CARVALHO FERRER;
000249 - MARIO RODRIGUES, solteiro, maior, COPEIRO, natural de GUIRICEMA-MG, residência RUA D, 40,
São Lourenço-MG, filho de ODILON RODRIGUES e MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES; e CARLA RAFAELA DE SOUZA, solteira, maior, DO LAR, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA D, 40, São Lourenço-MG, filha de
JOSE CARLOS DE SOUZA e ISABEL MACIEL DE SOUZA;
000250 - ALLYSON CARLOS DE PAULA, solteiro, maior, AUX. DE PRODUÇÃO, natural de POUSO ALEGRE-MG,
residência RUA JUSTINO JOSÉ GOULART, 132, São Lourenço-MG, filho de ANÉSIO DE PAULA e MARIA ANTONIA DE PAULA; e DAIANE JAQUELINE DOS SANTOS, solteira, maior, DO LAR, natural de SÃO LOURENÇO-MG,
residência RUA JUSTINO JOSÉ GOULART, 132, São Lourenço-MG, filha de JOSE BENEDITO DOS SANTOS e MARIA DO CARMO DE JESUS DOS SANTOS;
000251 - CLÉUCIO LUIZ MATHIAS PAULINO, solteiro, maior, estoquista, natural de São Lourenço-MG, residência Viela Francisco Madalena, 61, São Lourenço-MG, filho de LUIZ CARLOS PAULINO e MARA ALESSANDRA
MATHIAS PAULINO; e MARIELLY APARECIDA DA SILVA ALVES, solteira, maior, vendedora, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Engenheiro Alfredo Capelache, 49, São Lourenço-MG, filha de MARCIO TEIXEIRA
ALVES e NILZA HELENA DA SILVA;
000252 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA AUGUSTO, solteiro, maior, técnico em eletrônica, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Ilma Martins dos Santos, 02, São Lourenço-MG, filho de JOSE CARLOS AUGUSTO e
MARLI ALICE MOREIRA AUGUSTO; e JULIANA BASTOS, solteira, maior, atendente de caixa, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Ilma Martins dos Santos, 02, São Lourenço-MG, filha de e MARCIA VALERIA BASTOS;

sobre o que poderia acontecer
quando eles - Silva Júnior e Eduardo Gomide – chegassem em
casa e fosse questionado por um
filho: “Papai, vi seu nome no jornal, e alguém comentou que você foi condenado”. Segundo Fábio Cherem, a resposta naturalmente seria: “Fui, de fato, meu
filho”. Ainda segundo o deputado, “o filho perguntará: Por quê?
Ele responderá: Por conta da minha profissão. O filho ainda perguntará: O que você é, papai: ladrão, estelionatário ou sequestrador? O pai responderá: Sou
um jornalista e estava exercendo minha função de oferecer minha visão das coisas, mas ela foi
considerada irregular e abusiva”.
Fábio Cherem falou que os dois
aproveitaram, ao longo de suas
carreiras e do instrumento de trabalho que possuíam, para denunciar, o que ele classificou de “as
mais diversas barbaridades administrativas perpetradas pela
gestora anterior da Prefeitura de
Lavras, fatos que foram divulgados na imprensa local e na mídia
estadual, chegando a ter repercussão na mídia nacional, em vários órgãos da imprensa. Pergunto: todos os jornalistas que mencionaram esses fatos serão punidos? Todos os que se manifestam frontalmente contrários aos
interesses de A, B ou C deverão
ter seus direitos políticos cassados?”, finalizou o deputado.
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BETO BACHA

Giro Esportivo

DESFILE DE FERAS
O amigo Nardo guarda com carinho diversas fotos do fundo do
baú. Nesta em especial no desfile de feras no aniversário da
cidade reuniu representantes do ECSL:
Gilson Meneguete,
Sílvio Navalha, Nardo, Hélcio, Rubens Aleixo e Romeu Acre. Agachados estão
o Zezé 2 irmãos, Beto Ayres, Ditinho Sanches, Pilé, Toninho
Branco e Feitiço.
FAMÍLIA UNIDA NOS GRAMADOS

Trata-se da equipe da Fazenda Bomba do ano de 1960,
postada no facebook
na página “Memórias de São Lourenço”, com a família
Junqueira em peso
no gramado: Dr. Celso Ferrer, Rosaldo,
Alcides Gorgulho, Helio Junqueira, José Gilberto (Capilé) e Roberto Lopes. Completando agachados: Wilson, Jose Adalberto (Fiínho), Jose
Francisco, Lairo Junqueira e Paulo Junqueira.
HANDEBOL EM DESTAQUE
A equipe de handebol feminino da Diretoria de Esportes,
treinando forte para o JOJU
(Jogos da Juventude) que
será realizado
na cidade de
Passos. No comando técnico do Thiago
Chininha e da
Ana Paula.
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