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Prefeitura realiza blitz
surpresa em charretes

As Gerências de Trânsito – SLTRANS e Vigilância Sanitária – VISA, realizaram no sábado, 13 de julho blitz surpresa nas charretes e seus respectivos animais. A blitz foi realizada por agentes de trânsito e a médica veterinária da VISA, Maria Emília Mendes Chaves, no período de 07:30
às 12:30h, na Praça Brasil e ponto de charretes da Av. Comendador Costa. O objetivo foi verificar o cumprimento das orientações já realizadas
durante as vistorias ocorridas no período de 17 a 21 de junho passado. (pág 04)

Fiscalização

Miss

Miss Caxambu
2013 foi realizado
no Centro de
Convenções
Na noite do último sábado
(13/07), abrindo com chave de ouro a nova fase do Centro de Convenções, foi realizado o concurso
Miss Caxambu 2013, que elegeu
as novas representantes da beleza caxambuense. (pág 07)

Operação do
57° BPM tira 04
armas de fogo
de circulação
No último dia 12 de julho, o 57º
Batalhão de Polícia Militar juntamente com as Polícias Rodoviária
Federal e Estadual, desencadeou
operação “Divisa Segura” na BR267 em Caxambu e na MG- 158 em
Passa Quatro. (pág 05)

Sebrae Minas, Poder Público
e Empresariado - “Projeto
de Turismo de Bem Estar e
Natureza” (pág 09)

Caxambu será palco do
13º Canta Brasil - “Grande
Encontro de Corais”
(pág 11)

Campeões de
Jiu-Jitsu
Atletas do Centro Municipal de
Artes Marciais representaram São
Lourenço em Niterói (RJ), entre os
dias 12 e 14 de julho... (pág 05)
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EDITORIAL
O quebra-quebra promovido em bairros nobres da
Zona Sul do Rio de Janeiro
na noite de quarta-feira, particularmente nos bairros Leblon e Ipanema, demonstra
um elevado grau de desvirtuamento de manifestações
que, até recentemente, vinham merecendo amplo apoio
da sociedade. Ao mesmo tempo, expõe o despreparo dos
organismos de segurança para lidar com atos sem coordenação claramente definida, característicos dos que
se multiplicaram pelo país a
partir do último mês. O descontrole, que contribuiu nos
últimos dias para um recuo
de multidões dedicadas a pressionar pacificamente por soluções para alguns problemas
emergenciais do país, atinge
proporções preocupantes, exigindo uma revisão imediata
na estratégia oficial de segurança. Esse é o momento de
o poder público discernir quem
luta por causas justas, e fazer a sua parte para atendê-las, e quem se dispõe simplesmente a destruir patrimônio público e privado, devendo por isso se responsabilizar pelos prejuízos.
Por razões óbvias, fatos como os registrados agora no
Rio ganharam imediatamente projeção internacional, fazendo com que os prejuízos

não se limitem apenas aos
danos físicos e de ordem material. Ainda assim, o balanço de iniciativas como a que
transformou parte da mais
conhecida cidade do país numa verdadeira praça de guerra só pode provocar indignação na comunidade: pessoas feridas, clientes que são

PROF. ANDRÉ

Esportes

Natação de São Lourenço
Brilhando em Águas Paulistas

A equipe de natação APAN
– São Lourenço – Country
Clube – Carrossel, participou da 57ª. Edição dos Jogos Regionais, promovido
pela Secretaria Estadual de
Esportes e Laser de São Paulo, realizado na cidade de
Caraguatatuba-SP, no período de 10 a 13 de julho próximo passado.
Convidada pela cidade de
Cruzeiro-SP, que buscava acesso a primeira divisão dos jogos, condição esta conquistada com a primeira ou segunda colocação por equipe
na contagem geral de pontos, com os resultados dos
nadadores de São Lourenço
e mais quatro nadadoras do
Esporte Clube Pinheiros, a cidade de Cruzeiro
atingiu sua meta,
pois sagrou-se, Campeã Feminina e Vice Campeã Masculina na edição 2013
do evento.
Com ótimos resultados e muitas
medalhas conquistadas os atletas de
mineiros fizeram

bonito em águas paulistas,
pois também na cidade de
São José dos Campos, tivemos o honra de ver mais um
nadador de São Lourenço se
destacar na competição, Lessinha foi o único a nadar abaixo dos cinquenta segundos
a prova dos 100m nado livre, entre outros de seus grandes resultados.
Além da sensação do dever cumprido, Pedro Ferrer,
que nadou novamente por
São Lourenço, atingiu o índice para os Jogos Abertos
de São Paulo.
São Lourenço mais uma vez
comprova ser um celeiro de
grandes nadadores, parabéns
a toda a comunidade aquática de nossa cidade.
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Ameaça real

obrigados a sair às pressas
de estabelecimentos comerciais, pessoas que não conseguem entrar em casa depois do trabalho ou das aulas, vitrinas destruídas e lixeiras arrancadas e incendiadas, além de lojas completamente saqueadas por ladrões acobertados por más-

caras infiltrados entre manifestantes.
O recrudescimento da violência nos protestos ocorre
às vésperas da visita oficial
do papa Francisco, que chega ao país na segunda-feira
para a Jornada Mundial da
Juventude. Coincide também
com o momento em que a
escolha do país para a Copa
de 2014 é questionada publicamente pela Fifa, justamente pela dificuldade enfrentada pelo poder público
para manter os protestos dentro dos limites da ordem. As
perdas, por isso, vão muito
além das enfrentadas nas imediações dos conflitos, estendendo-se também à própria
imagem externa do país, reconhecido internacionalmente pela hospitalidade, pelo
elevado grau de civilidade e
pelo respeito que os brasileiros, de maneira geral, costumam dedicar ao próximo.
Quando uma minoria passa a afrontar as instituições,
desrespeitando qualquer limite legal ou do bom senso,
cabe ao poder público assegurar direitos mínimos do
conjunto dos cidadãos. A sociedade está aprendendo a
ser mais tolerante com os
apelos por um país mais justo e mais próspero, mas não
pode assistir inerte a quem
boicota esse processo.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Mensagem de
Nossa Senhora
“Queridos filhos! Rezem,
rezem, somente rezem, até
que seus corações se abram
na fé, como as flores se abrem
aos raios quentes do sol. Este é um tempo de graças que
DEUS concede a vocês através da minha Presença, mas
vocês estão longe do Meu
Coração. Portanto, EU os chamo a uma conversão pessoal e à oração familiar. Possa
a Sagrada escritura ser sempre um incentivo para vocês.
EU os abençoo, a todos, com
a minha benção maternal.
Obrigada por terem correspondido ao meu apelo.” (2504-2013).
Nossa Senhora convida-nos, há muito tempo, a rezarmos incessantemente, porque sabe que é este o meio
infalível de os fiéis crescerem
na fé e no conhecimento das
coisas de Deus. Com muita
frequência, declaramos nosso amor a Deus, à Santíssima Virgem e aos santos de
nossa predileção. Se o primeiro mandamento ensina-nos a amar a Deus sobre todas as coisas, como entender que considerável núme-

ro de cristãos católicos pouco conhece os Santos Evangelhos e muito menos as Sagradas Escrituras? Como posso afirmar que Cristo é minha vida, que é meu Salvador, meu Redentor e soberano Senhor, se pouco ou
quase nada conheço de sua
vida? Como posso fazer essas afirmações, se nem sei
onde nasceu, onde morreu e
por que morreu? Não posso
amar uma pessoa que não conheço nem desejar algo que
nunca vi. Por isso, Nossa Senhora nos incentiva a ler e a
conhecer as Escrituras, pois
é, nesse Livro Sagrado, que
Deus nos fala, nos ensina e
declara seu Amor desmedido por todas as criaturas humanas, sem nenhuma exceção. A oração em família é
vista por Nossa Senhora como excelente meio de santificação de seus membros,
pois, como declarou Jesus:
“Onde dois ou três estiverem
reunidos em meu nome, Eu
estarei no meio deles.” Haverá melhor companhia?
FONTE: INFORMATIVO RAINHA DA PAZ

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

Nossa vida
Nossa vida é aquilo que
é, mas ela é também muito daquilo que queremos
que seja.
Nossa vida envolve surpresas, mas ela envolve
muito mais conseqüências
de nossos próprios atos.
Nossa vida abrange derrotas, mas também nos
presenteia com vitórias
provenientes de nossa
maior ou menor vontade
de lutar.
Nossa vida contém espinhos, mas eles podem
nos atingir em graus profundos ou superficiais, conforme nos permitirmos machucar.
Nossa vida é feita de bons
momentos, mas eles podem se tornar mais maravilhosos ainda do que são,
se formos capazes de nos
encantar com os detalhes
imperceptíveis.
Nossa vida é um pouco
de Deus e um pouco de
nós.
Nossa vida é um pouco
de tudo o que, ao longo
do caminho, aceitamos trazer para dentro dela.
Nossa vida é simples…é

como um barco navegando no mar. Nós a dirigimos até onde nossa competência humana alcança.
A partir de um certo ponto, é preciso buscar a força e a orientação divina,
a fim de que esta nos guie
no melhor sentido.
Nossa vida, nosso barco… como todo ser que
navega, estamos sujeitos
à tempestade. Quando ela
nos atinge, titubeamos por
algum tempo, somos “balançados” e esta turbulência é essencial para que
não deixemos de vigiar,
para que não nos acomodemos, para que não nos
sintamos o mais hábil dos
comandantes e também
para que não reneguemos
nossa importância como
se outras forças fossem suficientes para nos guiar…
Nossa vida pode e deve
ser o que nós sonhamos
e, principalmente, o que
nós realizamos, porque se
algum dia não pudermos
mais realizar o que sonhamos, nossa vida deixará
de ser vida e passará a ser
apenas mais um sopro…

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

O pecado paralisa
É preciso que cada um dos
nossos volte, mesmo que tenha perdido tudo e já esteja “cheirando mal”, como o
filho pródigo. Para Deus não
há caso sem solução. Não há
casos perdidos. Olhando para Maria Madalena, Jairo, Mateus, percebemos que para
o Senhor não há casos impossíveis. É preciso que cada um dos nossos volte para casa.
Aquele homem que estava paralisado (cf. Lucas 5, 1819) não tinha mais como ir
sozinho, tal era a situação em
que ele havia chegado. Foram seus amigos que o colocaram na maca e o levaram para Jesus. Tiveram um
grande trabalho porque não
tinham como entrar. Mas, finalmente, conseguiram levá-lo à presença do Senhor.
É assim que precisamos fazer com os nossos. Não podemos parar de trabalhar enquanto não conseguirmos levá-los todos até Jesus. Ao ver
aquele homem paralítico na
padiola Cristo percebeu que
sua maior necessidade era
o perdão dos seus pecados,
por isso, lhe diz: “Teus peca-

dos te são perdoados” (Lucas 5, 19b). A maior necessidade dos nossos é essa também. Eles estão nessa situação porque foram para longe de Deus e acabaram no
pecado, como o filho pródigo e como aquele homem
paralisado. O pecado vai entrevando a pessoa de tal maneira que se torna vão qualquer socorro humano. É preciso o socorro divino.
Pois com Deus faremos proezas, realizamos maravilhas.
Por isso, faça a sua parte: lute, ore, interceda, jejue, sacrifique-se, fale, exorte... Faça tudo o que estiver ao seu
alcance. Chegará a hora em
que cada pessoa da sua família haverá de se decidir e
voltar para a casa do Pai. E
quando isso acontecer, o Senhor mesmo irá dizer: “Meu
(minha) filho (a), tem confiança; os teus pecados te
são perdoados”. Depois Ele
cuidará do restante: curando a paralisia, dando roupas
novas, sandálias e anel novo de filiação (cf. “A parábola do filho pródigo” (Lucas
15, 11-32)).
Deus o abençoe!
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ENTREVISTA Dr. Henrique Ramon

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

Poli de Almeida

Primeiramente, gostaríamos que o senhor falasse sobre sua experiência
profissional.
Sou formado em Odontologia há quase duas décadas
e nos últimos anos venho me
dedicando à área de Ortodontia na qual estou cursando pós-graduação, nesses
primeiros anos na ortodontia, tenho me dedicado ao
estudo do uso de Mini-implantes e Aparelhos “Auto-ligados”.
Dr.Henrique, o que
vem a ser a Ortodontia?
É o ramo da Odontologia
especializado no diagnóstico, prevenção e tratamento
das irregularidades dentais
e faciais. Visa a harmonia entre dentes, lábios e ossos maxilares, proporcionando um
equilíbrio facial adequado.

Que importância o
senhor atribui à Ortodontia,
dentro do contexto odontológico?
Não se pode pensar em
Odontologia sem Ortodontia. O fechamento de boca
correto sem traumas, sem
desvios da mandíbula, sem
apinhamentos é uma necessidade de saúde bucal que
não se pode ignorar. Graves
problemas periodontais (gengiva), da ATM (articulação da
boca) e maior incidência de
cáries, são decorrentes, diretamente, de um incorreto
fechamento bucal (más oclusões dentárias).
Quando devemos procurar um Ortodontista?
Ele deve ser procurado a
partir do completo “nascimento” dos dentes de leite,
ou em qualquer fase da vida adulta. A partir dos quatro anos já é possível detectar problemas na mordida e
pode-se iniciar um tratamento adequado para a idade.
Nesta idade, é comum observarmos problemas relacionados à respiração bucal,
hábito de chupar dedo ou
chupeta, interposição da língua (falar projetando a língua para fora ou interpor a
língua no meio dos dentes
durante a deglutição).

Reunião do Conselho
do Museu de Caxambu
Cultura

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

EXPEDIENTE

Na quarta-feira (17/07) aconteceu uma reunião entre
os integrantes do Conselho do Museu de Caxambu para
definir suas novas diretrizes. O diretor do museu Paulo
Paranhos sugeriu aos demais integrantes do grupo, uma
programação mais diversificada, diferentes exposições
para atrair mais visitantes. Com esta iniciativa ele espera aumentar a frequência da população de Caxambu,
bem como, estimular os turistas a também visitarem nosso museu de Caxambu.

Então os adultos também podem ser tratados pelo Ortodontista?
Sem dúvida os adultos também podem se beneficiar de
um tratamento ortodôntico,
pois o processo básico que
envolve a movimentação dos
dentes é o mesmo em qualquer idade.
O que são Mini-Implantes Ortodônticos?
São mini parafusos de titânio que fixados temporariamente na estrutura óssea
da boca, auxiliam na movimentação dos dentes diminuindo consideravelmente o
tempo do tratamento.
E o que são os aparelhos ortodônticos “autoligados”?
Os aparelhos ortodônticos autoligados (ou autoligáveis) são aqueles onde os
braquetes não precisam de
ligaduras elásticas (as famosas borrachinhas de aparelho) para manter o fio, ou arco ortodôntico, preso ao aparelho. Cada peça possui uma
trava, para prender o arco
em seu interior. Isso propicia várias vantagens aos pacientes que o utilizam como:
• Diminuição do atrito.
Maior rapidez na movimentação dos dentes

• Melhora no hálito (sem
as borrachinhas fica mais fácil higienizar)
• Redução do número de
visitas ao consultório
• Menor necessidade de
extrações
E quanto tempo dura este tipo de tratamento?
O tempo varia para cada
paciente, cada um tem seu
plano de tratamento de acordo com a desarmonia apresentada , a técnica utilizada e a sua cooperação em
todo o processo, pois a casos em que há necessidade do paciente utilizar aparelhos móveis em casa e
quanto mais tempo ele usar
mais rápido conclui-se o tratamento.
Quais outros benefícios que o tratamento proporciona?
Além do benefício estético e funcional a autoestima
do paciente melhora à medida que os dentes os lábios
e a face são conduzidos a uma
harmonia. O tratamento ortodôntico ajuda no sucesso
profissional, nos relacionamentos sociais enfim promove uma visível melhora da
atitude da pessoa em relação à vida.

TRE ressalta que apenas
quatro municípios de Minas
estão recadastrando seus
eleitores pela biometria
Brás Pires, Divinópolis,
Dores do Turvo e Senador
Firmino. Esses são os quatro municípios de Minas Gerais cujos eleitores estão
sendo recadastrados pelo
sistema biométrico, que
identifica o indivíduo por
meio de suas impressões
digitais. O TRE-MG esclarece isso, diante das inúmeras consultas que tem recebido de cidadãos de diversos municípios do Estado que não sabem se precisam ou não se cadastrar.
No caso de Divinópolis,
o recadastramento será encerrado no dia 29 de novembro. Nos três demais
municípios, pertencentes à
Zona Eleitoral de Senador
Firmino, o prazo terminará no dia 30 de agosto. Até
as eleições 2014, não está
previsto o recadastramento obrigatório em outros
municípios mineiros.

Assim, reitera a coordenadora administrativa da
biometria em Minas Gerais,
Patrícia Montenegro: “apenas eleitores dos quatro municípios citados devem procurar neste momento a Justiça Eleitoral local, sob pena de terem o título cancelado, pois o procedimento
é obrigatório e será, nestes
municípios, a única forma
de identificação nas Eleições 2014.”
Até essa segunda-feira (15),
os cartórios de Divinópolis
contabilizavam quase 36 mil
cadastrados, após 43 dias
de efetivo atendimento para este fim. Já em Senador
Firmino, que tem 6471 eleitores, mais de 60% do total
de eleitores já foram cadastrados, enquanto Brás Pires
e Dores do Turvo já cadastraram cerca de 53% dos
seus cidadãos – 4293 e 4838,
respectivamente.

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.
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Papa Francisco, a Jornada
e as manifestações
Estou profundamente emocionado com as movimentações de tantos moços e moças nesta semana da Jornada Mundial da Juventude, a
JMJ. Mais de um milhão de
jovens reunidos no Rio de
Janeiro, outros milhões conectados espiritualmente a
partir de seus lares, alguns
realizando encontros, dançando o flashmob(coreografia
preparada para acolher o papa) etc. Apesar de ter na programação do Encontro do
Papa com os jovens também
encontros com adultos, inclusive autoridades, penso
que até nestes momentos
o Papa vai defender os anseios dos jovens, não só dos
católicos, mas de todas as
crenças, culturas e condições sociais.
Vejo que é providencial que
tudo isso esteja acontecendo em plena época de manifestações juvenis por todo
o país. Apesar de alguns atropelos, é bom ver a juventude nas ruas reivindicando
muitos direitos dos cidadãos.
Se écerto que as lideranças
da Igreja Católica pouco se
envolveram nessas manifestações, espero que o encontro do Papa com os jovens
possa sanar essa lacuna. Não
podemos prever o conteúdo dos discursos, nem os ges-

tos proféticos que ele poderá fazer, mas tudo indica que
o Papa Francisco seguirá o
exemplo de Francisco de Assis nesta Jornada. Ele certamente será um ânimo para
que os jovens deste tempo
encontrem em Jesus e na
mensagem do Evangelho caminhos de transformação do
mundo em um lugar melhor.
O Papa já disse que não
está preocupado com as possíveis manifestações durante a jornada. Do jeito que
Francisco tem surpreendido
a todos, pode ser que até ele
se enquadre no rol dos manifestantes. Também penso
que, mais do que preocupar com as manifestações,
podemos acreditar que a
própria jornada seja uma
manifestação, a maior manifestação da juventude acontecida em toda a história
deste país. Que com essa
jornada os jovens consigam
tocar os corações de todos
para que haja entre nós mais
atenção para com as questões sociais e para as políticas públicas que implantem em nosso país um futuro melhor para todos. Seja bem vindo, Papa Francisco! Sejam bem vindos, jovens de todo o mundo! Seja bem vindo, um futuro Brasil mais justo e solidário!

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
EMPRESA NO RAMO DE SAÚDE, ESTÁ RECEBENDO CURRICULO PARA OS SEGUINTES CARGOS: TÉCNICO DE LABORATÓRIO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS GERAIS.
ENVIAR CURRICULO (ARQUIVO EM WORD) PARA
BIO10@BIO10SAUDE.COM.BR
AGREGA-SE VEÍCULO 3/4 BAÚ PARA TRANSPORTE DE MÓVEIS.
COLETA EM POUSO ALEGRE. ENTREGAS EM SÃO LOURENÇO E
REGIÃO. CONTATO (00XX19) 9779-6292 COM CARLOS

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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Prefeitura de São Lourenço realiza
blitz surpresa em charretes
As Gerências de Trânsito
– SLTRANS e Vigilância Sanitária – VISA, realizaram no
sábado, 13 de julho blitz surpresa nas charretes e seus
respectivos animais.
A blitz foi realizada por
agentes de trânsito e a médica veterinária da VISA, Maria Emília Mendes Chaves,
no período de 07:30 às 12:30h,
na Praça Brasil e ponto de
charretes da Av. Comendador Costa. O objetivo foi verificar o cumprimento das
orientações já realizadas durante as vistorias ocorridas
no período de 17 a 21 de junho passado.
Foram vistoriadas 40 (quarenta) charretes, das 53 (cinquenta e três) existentes e
56 (cinquenta e seis animais).
Os animais apresentavam-se em boas condições de
saúde, bem como as charretes. A equipe foi incisiva
quanto à legislação, principalmente quanto às condi-

Especialista em Periodontia

Fiscalização

Facetas dentárias – para
deixar seus dentes bonitos

ções sanitárias do animal,
condições da charrete, número de passageiros, deixando claro que o não cum-

As facetas dentárias são
próteses de porcelana finas que são coladas na
frente dos dentes (conhecida como face vestibular),
proporcionando uma aparência natural e atraente.
As facetas dentárias são
usadas para corrigir dentes trincados, manchados,
desalinhados, desgastados, desiguais ou com espaçamento anormal.

primento da lei tornará o
condutor sujeito à aplicação
de penalidades.
A blitz surtiu efeito positi-

vo junto à comunidade e turistas, visto que foi realizada também em charretes com
passageiros.

Top Model Stella Abreu fez bonito nos EUA

Stella Abreu fez bonito nos
EUA, ela figurou entre as cinco finalistas no concurso internacional Miss Teen Pageant,
levando o nome da nossa querida São Lourenço e revelando que nossa cidade é um celeirodemulheresbonitas. Stella
Abreu tem 18 anos e nasceu
em São Lourenço é bailarina
clássica e de jazz. No momento Stella reside e trabalha como modelo em São Paulo- SP.
Ela se prepara para lançar seu
blog sobre moda e beleza no
portalwww.ig.com.breemOutubro fará a coroação de sua
sucessora no Miss Teen Brasil
2013-2014.EmSãoPauloStella
também faz curso de TV com
o Diretor Global Wolf Maya.
Na foto a vencedora de Porto
Rico, seguido da Inglaterra, Escócia, Estados Unidos e Brasil
com Stella Abreu.

DRA. FLÁVIA LARANJEIRA CARDOSO

Concurso

Agradecimento

Venho através deste meio de comunicação agradecer ao Corpo Clínico do Hospital
de São Lourenço em especial ao Dr. Mauro Horta, Dr. Flávio Tadeu e Drª Kátia, ao seu
filho Dr. André, Dr. José Roberto, Drª Heloisa, Drª Mônica, Dr. José Márcio; ao Corpo
Clínico do Hospital das Clínicas Samuel Libânio em Pouso Alegre, e em especial ao Dr.
João, Dr. André, enfermeira “Tuca”; ao meu esposo Evaldo, minha assistente “Tati”, minhas filhas Maria Clara e Sophia, ao meu pai Paulo, aos irmãos, Léo, Nando e Fred e
cunhadas Jomara, Francine e Vanessa, aos tios Claret, Márcio, Manoel e tias Bernadete , Vanira, Katia e Bia; aos primos e primas; às irmãs Franciscanas do CICM (Colégio
Imaculado Coração de Maria) e em especial as irmãs Elza e Gesualda.
Nem todos nomes foram citados devido a grande emoção atual que me conduz e tenho a certeza de que deixei de nomear alguns que de alguma forma demonstraram
sua participação.
Agradeço ainda a manifestação de centenas de amigos (as) pelas orações em intenção ao restabelecimento do momento tão delicado em que a minha mãe Maria Clara
Guimarães vem enfrentando com a garra e determinação que só ela tem e sabe demonstrar em forma de grandeza em nossas vidas, e é claro com a graça Deus.
Peço a atenção na continuação das orações em favor de minha mãe Maria Clara Guimarães, para que a recuperação do seu estado clínico, que ainda necessita de cuidados, seja feita com muito amor, dedicação e muita FÉ, fé que sempre uniu nossa família e nos engrandece em suas realizações.
O caminho é longo e difícil, mas se fosse fácil não seria para nós.
Obrigada,
Samantha Guimarães Matos

Como as facetas são colocadas?
O dentista remove uma
pequena quantidade da
superfície do dente para
permitir a colocação das
lâminas. Em seguida, ele
tira o molde dos dentes
e o envia a um laboratório de prótese. A faceta
é feita de modo a caber
perfeitamente no dente
e na boca. A faceta é colada ao dente com cimenTipos de facetas dentárias to resinoso.
Os dois materiais mais
comumente usados na fa- Limpeza das facetas denbricação das facetas den- tárias
tárias são a resina e a porA limpeza das facetas decelana. Ambos os tipos ve ser feita como a dos
podem ser fabricados por seus próprios dentes. O
um protético em labora- uso do fio dental uma vez
tório de prótese dentária, ao dia e a escovação duchamadas facetas indire- as vezes ao dia com um
tas, ou ainda com aplica- creme dental com flúor
ção direta de resina no ajudam a remover os reconsultório, conhecida co- síduos alimentares e a plamo faceta direta. As face- ca bacteriana responsável
tas são coladas aos den- pela cárie e problemas gentes com cimento resino- givais. Consulte seu denso. A porcelana é um ma- tista e peça a ele que reterial frágil, mas, quando comende produtos de hifirmemente colada ao den- giene bucal que ajudam a
te, pode tornar-se muito manter a durabilidade das
forte e durável.
restaurações dentárias.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Prefeitura Municipal de São Lourenço

SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITAMENTOS (Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores
alterações).
1º Aditamento ao Contrato nº. SAAE/SLO-031/2012. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Raimax Internet Ltda. ME Modalidade: Pregão Presencial nº. 009/2012. Objeto: prorrogação do prazo de vigência. Vigência: de 21/06/2013 a 20/06/2014. Data da assinatura: 20/06/2013.
Deusdete dos Santos, Diretor Presidente.
Contrato nº 026/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Ederval Antônio da Silva. Objeto: prestação de serviços temporários nos termos da Lei Municipal nº 2945/09 de 18/12/2009.
Valor R$1.639,24 (Um mil, seiscentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos), mensais.
Vigência: 03 (três) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro. Dotações
orçamentárias: 17.512.028.1.0042-319004. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 01/07/2013.
Contrato nº 027/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Silvio Santos. 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: 03 (três)
meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro. Dotações orçamentárias:
17.512.028.1.0042-319004. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 03/07/2013.
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Campeões de Jiu-Jitsu Futsal feminino de

Caxambu é campeão

Esporte

Já na segunda competição
da temporada saiu o primeiro título para o futsal feminino de Caxambu em 2013.
Na tarde de domingo (14/07),
a equipe de futsal feminino
de Caxambu sagrou-se campeã dos Jogos Abertos de São
Sebastião do Rio Verde/MG

da categoria adulto/livre ao
vencer a forte equipe de Soledade de Minas pelo placar
de 3X2 nos pênaltis, após empate em 2X2 no tempo normal. Muita garra e muita determinação pode-se descrever a conquista do futsal feminino. Parabéns meninas!

Vitória

Atletas do Centro Municipal de Artes Marciais representaram São Lourenço em
Niterói (RJ), entre os dias 12
e 14 de julho, no campeonato mundial organizado pela
Confederação Brasileira de
Jiu-Jitsu Olímpico. Nove atletas conquistaram as primeiras colocações em diversas
faixas etárias e categorias.
Medalha de ouro: Jéssica
dos Santos (juvenil 16 e 17
anos, faixa branca, peso médio, -60,5kg) e Gabriel H. Silva Cyro (12 e 13 anos, laranja/verde, pesado); Prata: Diego de Oliveira Isidoro (oito

e nove anos, amarela, leve),
Daniela Jacó Batista Ferrer
Bueno (adulto, branca, leve,
-64 kg), Gilcimar Nogueira
(máster, azul, meio-pesado,
-88,3kg) e Adriano Luís de
Carvalho (máster, roxa, pesado, -94,3kg); Bronze: Carolina dos Santos Fonseca (12
e 13 anos, amarela, leve),
Geovane Forastiéri de Jesus
(juvenil 16 e 17 anos, branca, médio, -74 kg) e Jost Dayan
de Souza Melo (máster, branca, meio-pesado, -88,3kg). O
São Lourenço Jornal parabeniza os atletas pelo belo desempenho.

Acesse nosso site e fique por
dentro de todas as novidades!
www.saolourencojornal.com.br

Operação do 57° BPM tira 04
armas de fogo de circulação
No último dia 12 de julho,
o 57º Batalhão de Polícia Militar juntamente com as Polícias Rodoviária Federal e Estadual, desencadeou operação “Divisa Segura” na BR267 em Caxambu e na MG158 em Passa Quatro.
Com objetivo de combater sistematicamente a prática de infrações penais ligadas ao crime organizado e
tornar o ambiente seguro para a população, a operação
foi coroada de grande êxito.
Durante realização de buscas em veículos na BR- 267
foram apreendidas 04 armas de fogo tipo cartucheira, sendo 02 calibres 20, 01
calibre 12 e 01 calibre 28,
além da apreensão 17 cartuchos, 04 facões, 01 corneta e 01 lanterna.
De acordo com o Comandante do 57° BPM, Ten Cel
PM Paulo Valério Júnior, tais
operações, além de integrar
as forças de segurança para

um trabalho conjunto, integrado e harmônico, permite

Apreensão

tirar de circulação, infratores da lei bem como fortale-

cer a sensação de segurança das pessoas de bem.
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DRª LUCIANA B. VIEIRA
Aftas

O que é?
É a enfermidade da mucosa bucal mais comum, caracterizando-se por úlceras (feridas) branco-amareladas de contorno avermelhado, múltiplas ou solitárias.
Como se desenvolve ou se adquire?
As causas ainda são desconhecidas, embora haja evidências de
auto-imunidade. Pode estar associada a alterações genitais (ciclo
menstrual) e de outros órgãos. Em muitos casos, ocorre a nítida
associação com o estresse emocional ou ingestão de alimentos.
É, raramente, observada em fumantes, que, pela ação irritativa do fumo e da temperatura do cigarro, têm uma mucosa mais
espessa e resistente.
O que se sente?
Manifesta-se por lesões que variam em número e intensidade,
mas costumam ser percebidas pela ardência e área avermelhada. Podem atingir toda a mucosa oral, sendo mais freqüente na
borda da língua e sulcos gengivo-labiais. As lesões da afta minor,
pequenas e superficiais, desaparecem, em média, em dez dias e
não deixam cicatrizes. Já a major pode demorar até um mês para regredir e deixa cicatrizes. Podem ocorrer agrupamentos de
lesões, o que denomina a afta herpetiforme.
Como o médico faz o diagnóstico?
A partir da identificação da úlcera, recoberta por uma membrana branco-amarelada e circundada por um halo vermelho.
Como se trata?
O tratamento depende da intensidade do quadro. As medicações de uso sistêmico, como os imunossupressores, são mais efetivas na redução dos sintomas. Por possuírem efeitos colaterais
indesejáveis são reservadas para os casos mais severos da doença. Os quadros clínicos mais leves podem ser tratados com aplicação tópica de anti-sépticos, antiinflamatórios, anestésicos ou
protetores de mucosa, naturais ou sintéticos.
Como se previne?
Pessoas com propensão para aftas devem evitar consumir frutas e condimentos ácidos. O combate ao estresse também é um
forte aliado.
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Miss Caxambu 2013 foi realizado
no Centro de Convenções
Na noite do último sábado (13/07), abrindo com chave de ouro a nova fase do
Centro de Convenções, foi
realizado o concurso Miss Caxambu 2013, que elegeu as
novas representantes da beleza caxambuense.
Compuseram o corpo de jurados, o Prefeito Jurandir Belini, o Secretário de Turismo
e Cultura André Bassi, o executivo carioca Luiz Vairenash,
a atriz da Rede Record Bia Braga, a cantora e modelo Zélia
Corsino, a designer de sapatos Tânia Cordeiro e a miss terceira Idade Vilma Barroso.
Quinze belas candidatas
concorreram ao título, desfilando em trajes esportivo, de
banho e de gala, passando
ainda por uma entrevista. Destacando-se entre elas Jéssika Bernardes, representante
do centro, vestiu a faixa de
Miss Caxambu 2013. Quem
levou o título de Miss Turismo foi Jéssica Arantes representante do Trançador e empatadas, para Miss Simpatia

Miss

versas atrações, todas envolvendo a sociedade local; Apresentações do Ballet Elza Rafael e de dança de salão com
o Professor Genivaldo Prudente e Tânia Sallum; Desfiles das boutiques Companhia

“De seus filhos e netos.”

55

BETO BACHA

Giro Esportivo

OLHA O ESTILO DOS CABELOS
Equipe do Esporte Clube São Lourenço dos anos
80, em que o André Platino era banco de reservas. Figurinhas embaralhadas e carimbadas como o Vanderlei, Caetaninho, Wagner, Paulinho,
Marcelo Gomes, Bizico,
Irmão do Miguel Rato,
Lucio Peres, Sr. Sacramento, Jairo e Zé Celso.
SE LIGA NA LIGA

foram eleitas Maria Eduarda
e Cristiane Espinelli. As vencedoras receberam uma boa
premiação e todas as participantes foram homenageadas com rosas e diplomas.
O evento contou com di-

do Surf e Pijamarte; Finalizando com a animação do
Grupo Caroço de Banana.
Logo na abertura, o Prefeito Jurandir Belini e a Primeira Dama Neia Belini dividiram
com o público a alegria de novamente poderem contar com
um espaço tão importante
para toda população, o Centro de Convenções.
O concurso foi promovido
por Elza Rafael e Priscila Rodrigues com apoio da Prefeitura Municipal e a Secretaria de Turismo e Cultura.
O São Lourenço Jornal parabeniza todos os envolvidos
direta ou indiretamente pelo empenho, a organização
e o sucesso deste evento.
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A Liga Sul Mineira de Vôlei, com a parceria da Unimed Sul de Minas, esta com
o calendário recheado de
atrações para o mês de julho. A equipe de São Lourenço no comando do técnico Denis participou do Festival Infanto Juvenil Masculino na cidade de Piumhi com
bons resultados.

COPA DA AMIZADE
O Campeonato de Futebol de campo que classifica duas equipes para a disputa do Municipal chegando à fase
do mata a mata. Neste domingo no campo do Esporte a
partir das 13 horas teremos: o 1º colocado geral da primeira fase o Guiomoto Honda jogando com vantagem de
empate contra o 8º colocado Desportivo São Lourenço e
logo em seguida a equipe do Biquinha (foto) que classificou na 2ª colocação pega o União Verdinho (7º) na briga
caseira do bairro Nossa Senhora de Lourdes. O bicho vai
pegar. E a realização é da Liga Desportiva e na mesa a incansável Valdete.
FUTSAL NA FINAL
Nesta terça feira dia 23, promessa de casa cheia na Quadra Pedro Melo na Ilha Antônio Dutra, ainda sem vestiários e com péssima iluminação, a grande final do Campeonato Municipal de Futsal de Empresas e Comércio com a
partida entre a experiência da equipe da Prefeitura (atual
campeã) contra a novata e jogando com muita raça da equipe da CRA Construções.

Cursos de Administração e Ciências
Contábeis movimentaram o 1º semestre
da Faculdade de São Lourenço
Os cursos de graduação em Administração e Ciências Contábeis da Faculdade de
São Lourenço encerra
o 1° Semestre Letivo
de 2013 analisando positivamente sua atuação para a competência da formação técnica e compromisso
social dos alunos, contribuindo para as demandas do mercado
de trabalho de São Lourenço e região. A Coordenadoria dos Cursos desenvolveu e implementou projetos nas áreas acadêmicas, social e ambiental. De fevereiro até junho foram realizadas diversas atividades que envolveram acadêmicos, professores e a sociedade:
Visitas Técnicas: INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – Cachoeira Paulista), Yakult (Lorena) e Helibrás (Fábrica de Helicópteros - Itajubá).
Palestras: “Experiência de Marca: A arte de encantar o cliente” – Eduardo
Zugaib, “Da Deficiência à Empregabilidade” – painel apresentado pelos alunos portadores de necessidades da IES.
Cursos de Extensão: Rotinas Trabalhistas: Teoria e Prática
Responsabilidade Social: Visita ao Asilo São Vicente de Paulo, Projeto Imposto de Renda Solidário (Em parceria com a Receita Federal – Agência de
São Lourenço)
Ambiental: Caminhada Ecológica com jardinagem da Praça Brasil.
Para o próximo semestre de 2013 o Coordenador dos Cursos Prof. Nei Domiciano da Silva está preparando novos projetos em parceria com o CRA e
CRC e convida a todos a participarem da Semana Acadêmica dos Cursos de
Administração e Ciências Contábeis que acontecerá entre os dias 23 e 25 de
setembro próximo.
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Câmara Municipal de São Lourenço
Proposições da 22ª Reunião Ordinária de 2013

Ver. Abel Goulart Ferreira

mais peçonhentos. A pedido dos moradores.

Requerimento 102/2013
Testemunham nossas atas que, de longa data, moradores
próximos da “Caixa d`Água” do Bairro Carioca percebiam o
vazamento de enorme quantidade de água tratada, o que foi,
por algum tempo, contornado. Agora, para lamento de todos,
o aludido desperdício voltou a ocorrer. Assim, Abel Goulart
Ferreira, Vereador do PR, vem até V. Ex.ª, embasado no § 2º
do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido
o Plenário, que seja solicitado do SAAE, por intermédio do
Exm.º Sr. Prefeito Municipal, notícias sobre o fato, eis que, de
longa data, vem sendo asseverado que o problema estava para ser resolvido de forma definitiva.

Indicação 279/2013
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 fiscalizar e notificar os comerciantes para que
os mesmos construam rampas de acessibilidade, fazendo cumprir a legislação existente, pois os nossos cadeirantes têm encontrado muita dificuldade para locomoção ao realizarem suas compras.

Ver. Evaldo José Ambrósio

Requerimento 100/2013
Luiz Antônio de Almeida, Vereador do PR, vem até V. Ex.ª,
embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo.
Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da
Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações: Há estudos no sentido de construir um posto de saúde na Vila Pascoal - Bairro Ramon? Em caso afirmativo, tem
previsão de data para o início da citada obra?

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 Exm.º Sr.
Juarez Távora - DD. Deputado Estadual de Minas Gerais, do
Partido Verde (PV), pela sua bela atuação junto à Assembleia
Legislativa, onde sempre que este Vereador necessita de orientação, bem como atender à comunidade, este Deputado está
sempre disposto e pronto a atendê-lo, assim como ao Ver. Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro.
Requerimento 94/2013
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PR, com o apoiamento
dos Vereadores: Abel Goulart Ferreira, Luiz Antônio de Almeida e Paulo Gilson Chopinho 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. Chefe do Departamento Municipal de Trânsito (SLTRANS),
Sr. Alexandre Chaves, que compareça a esta Casa Legislativa,
em Reunião Ordinária a ser marcada por S. Ex.ª - o Sr. Prefeito Municipal, para prestar informações com relação ao trânsito de São Lourenço, abordando os seguintes requisitos: 1)
Com referência ao projeto do trânsito, quando da sua iniciação: 1.1) Quem elaborou? 1.2) Qual foi o custo do projeto? 2)
Explanação geral sobre o projeto do trânsito de nosso município para os próximos 04 (quatro) anos desta Administração.
3) Explicação sobre o excesso de faixas amarelas, carga e descarga, os quais aumentaram, assustadoramente, de 2012 até
a presente data. 3.1) Informar o número de cargas e descargas existentes atualmente em nosso município. 4) Falar sobre
a arrecadação no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta
mil reais) referente às multas aplicadas: 4.1) Como foi gasto essa verba, qual foi a sua destinação? 4.2) Trazer, em mãos, documentos comprobatórios. 5) Falar sobre os equipamentos de
segurança, fornecimento de uniformes, manutenção dos veículos utilizados e possibilidade de aumento de frota para atender ao SLTRANS. 6) Explanação sobre os agentes de trânsito:
6.1) A reciclagem dos mesmos está sendo realizada? 6.2) Os
agentes são motivados para o trabalho no seu dia a dia, sendo
seus direitos trabalhistas e constitucionais respeitados? 6.3) Os
agentes têm cumprido seus deveres a contento? 7) Qual a média de cobrança de multas no nosso município e qual a média
de recursos contra as mesmas? 8) Explanar sobre um grande
problema local - ônibus de turismo circulando na cidade.
Indicação 280/2013
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 entrar em contato com a direção da Cemig, no
sentido de colocar um poste com iluminação pública na Rua
dos Hibiscos, próximo ao n.º 97. JUSTIFICATIVA: Esta indicação vem em virtude de esse trecho ser o final da citada rua e
da necessidade de expansão de rede para as residências ali
construídas, pois a Cemig já esteve nesta localidade e constatou a necessidade de mais um poste para atender às reivindicações dessa comunidade, a qual, com a iluminação precária,
encontra-se insegura diante de possíveis assaltos e roubos.
Indicação 281/2013
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 Departamento
Municipal de Trânsito (SLTRANS) que providencie a retirada
de faixa amarela e placas no trecho compreendido entre a esquina da Rua J. C. Soares com a Rua Cel. José Justino até a esquina da Rua Santos Dumont, em frente à Associação dos Alcoólatras Anônimos (AAA). JUSTIFICATIVA: Há um ponto de
caminhão que termina na esquina da Rua J. C. Soares com a
Rua Cel. José Justino, sentido Rua Santos Dumont, que segundo moradores do local e também os proprietários do caminhão, não há necessidade do ponto até o AAA, pois não há
veículos para ocuparem o local. Segundo informações extraoficiais, já houve solicitação dos moradores, bem como já houve solicitação verbal deste Vereador ao Chefe do SLTRANS Sr. Alexandre Chaves e até a presente data, nenhuma medida
foi tomada para sanar o problema em tela.
Ver. Fabrício Guedes dos Santos
Indicação 278/2013
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 providenciar a limpeza e a capina, urgente,
na Rua José Fernandes Garrido - Bairro Jardim das Acácias,
pois com o alto mato, houve uma grande proliferação de ani-

Ver. Luiz Antônio de Almeida

Indicação 277/2013
Luiz Antônio de Almeida, Vereador do PR, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente
da Prefeitura providenciar a limpeza e a capina, urgente, nas
seguintes ruas: Vasco Lima, Pedro Cotti e J. C. Soares. A pedido dos moradores.
Ver. Luiz Cláudio Siqueira (Vice-presidente)
Requerimento 97/2013
Luiz Cláudio Siqueira, Vereador do DEM, vem até V. Ex.ª,
embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo.
Sr. Prefeito Municipal que determine à Secretaria Municipal
de Saúde que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações: Há algum estudo para terceirizar, via Consórcio, o
Centro Viva Vida, Unidade de Saúde Mental e CAPS I, II e III?
Em caso afirmativo, favor informar o motivo dessa terceirização e enviar todo o processo referente ao assunto em tela.
Indicação 284/2013
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 aos Setores Pertinentes da Prefeitura que façam a manutenção, pintura, reposição
de torneiras e tampas de vasos, melhorias nos sanitários do
Parque Municipal Ilha Antonio Dutra, colocação de placas de
sinalização definitivas de entrada e saída e, por último, que
providenciem a colocação em vários pontos da Ilha de extintores de incêndio, para trazer mais segurança ao público presente em eventos no local.
Indicação 285/2013
Luiz Cláudio Siqueira, Vereador do DEM, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S.Ex.ª que determine ao Setor Pertinente
da Prefeitura que crie uma equipe de manutenção permanente no quadrilátero central da cidade, contendo: 02 (dois) jardineiros, 06 (seis) varredores, 02 (dois) pintores, 02 (dois) pedreiros e 02 (dois) serventes, além de uma caminhonete para dar suporte aos profissionais acima relacionados, tendo em
vista que o centro da cidade, além de receber todos os munícipes, é o cartão-postal para os turistas que nos visitam.
Ver. Paulo Gilson de Castro Ribeiro
Requerimento 92/2013
Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro, Vereador do PSC,
vem até V.Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao
Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações: Enviar a relação de cargos Ad-Nutuns, discriminando nome, cargo, funções e respectivos
salários, do início do ano de 2013 até a presente data. Enviar
o total de contratados pelo município e autarquia, discriminando nome, cargo, funções, respectivos salários e em que
Secretaria estão lotados, do início do ano de 2013 até a presente data. Há funcionários menores de idade trabalhando
para o município? Em caso afirmativo, informar quantos, bem
como sob qual lei os mesmos estão amparados. Enviar lista
de estagiários, discriminando nome e em que Secretaria estão lotados, do início do ano de 2013 até a presente data. Em
caso de os mesmos serem de algum programa do “Menor
Aprendiz”, favor discriminar qual o programa a que pertencem.
Requerimento 93/2013
Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro, Vereador do PSC,
vem até V.Ex.ª, embasado no § 2º, do artigo 30, da Lei Orgânica Municipal solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao
Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações, reiterando o Requerimento n.º
48/2013 (em anexo), referente ao mobiliário urbano de nosso município: 1) Enviar relatório (conforme asseverado pelo
Sr. Prefeito, em sua resposta, através do Ofício n.º 579, datado de 03 de junho de 2013), no questionamento n.º 03 do referido requerimento, que a empresa All Space repassa men-

salmente à Prefeitura Municipal de São Lourenço, desde a data de assinatura deste sinalagma. 1.1) De que maneira é disponibilizado este relatório e quem os confere? 1.2) Discriminar e enviar cópia dos relatórios com datas de envio e recebimento, a conferência dos mesmos pelo responsável, ou seja, o “Ok”. 02) Nesta mesma esteira, enviar cópia dos extratos
ou outro documento que o substitua ou equivalha, dos referidos demonstrativos de depósitos (referente aos relatórios)
junto aos cofres públicos, com as respectivas datas, conforme
o contrato enviado.
JUSTIFICATIVA: Este requerimento é uma reiteração do Requerimento n.º 48/2013 (em anexo), tendo em vista que o item
n.º 03 do mesmo, não foi respondido a contento, deixando na
penumbra a maneira como se fiscaliza e a maneira de como se
arrecada, sendo este o escopo do presente requerimento.
Ver. Ricardo de Mattos

Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente,
com base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V.
Ex.ª que seja enviada uma Moção de Parabéns para todos os
médicos cooperados, funcionários, colaboradores e a todos
os clientes pela comemoração aos 25 anos de existência da
Cooperativa Unimed Circuito das Águas (Jubileu de Prata) junto à população de nossa cidade e região e que este sucesso
cresça cada vez mais, primando sempre pelo resgate da ética,
do papel social da medicina e da valorização de toda a equipe multiprofissional de saúde.
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 para o Ilustríssimo Senhor Wagner Alves da Silva. Começou na Polícia Militar como soldado e trilhou, brilhantemente, sua carreira militar ao longo de 30 (trinta) anos, prestando excelentes serviços para a comunidade. Hoje é coroado pela aposentadoria
como Sargento e nada mais justo que receber o nosso agradecimento por tudo o que fez pela nossa população e nossos
votos de felicidade e regozijo de sua aposentadoria ao lado
de sua família.
Indicação 282/2013
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 a colocação de um segurança no “Forró da Praça”, pois bêbados e perturbadores adentram, assiduamente, no recinto, impedindo que os frequentadores possam dançar e se divertir devidamente.
Indicação 283/2013
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 também parte da destinação
do dinheiro arrecadado do estacionamento no Paço Municipal em decorrência da Festa de Agosto, além dos Asilos, para
as Associações de Moradores que se encontram devidamente em dia com os seus documentos perante a Prefeitura Municipal. JUSTIFICATIVA: As Associações de Moradores estão
em grande dificuldade financeira, em virtude do atraso das
subvenções sociais, não tendo dinheiro sequer para pagamento de água e luz, mas sempre procurando servir, dignamente,
a nossa população.
Ver. William Rogério de Souza
Requerimento 96/2013
William Rogério de Souza, Vereador do PV, vem até V. Ex.ª,
embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo.
Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da
Prefeitura entrar em contato com a direção da Cemig para o
envio da seguinte informação a esta Casa Legislativa: Por que
tem ocorrido constante falta de energia no Bairro São Lourenço Velho ultimamente? Tal indagação vem ao encontro de muitas reclamações dos moradores deste bairro a este Vereador.
Indicação 273/2013
Considerando que este Vereador sempre foi preocupado
com a Educação e esta sempre foi uma das suas principais
bandeiras; Considerando que continuamente este Vereador
vai buscar melhorias para essa área e para os seus profissionais; Considerando que toda mãe tem o direito de deixar seus
filhos em uma creche, com segurança, para poderem trabalhar tranquilamente; e Considerando a falta de creches um
problema recorrente nos municípios; William Rogério de Souza, Vereador do PV, vem, mui respeitosamente, com base no
Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que
determine ao Setor Pertinente da Prefeitura viabilizar a construção de uma creche no Bairro da Federal, onde a passarela
que liga esse bairro ao do bairro João de Deus aumenta em
muito esta população. Este Vereador salienta ainda que se o
local para esta construção for próximo ao posto de saúde do
referido bairro, poderíamos unir o útil ao agradável, ou seja,
saúde e educação. Ressalta ainda que as crianças de até 05
(cinco) anos têm, pela Constituição Federal, o direito à creche
e à pré-escola. Essa batalha não só poderá ajudar as mães,
como também as próprias crianças, porque estarão em local
seguro e com educação de qualidade.
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Sebrae Minas, Poder Público e Prefeitura Municipal de Caxambu
Empresariado - “Projeto de
Turismo de Bem Estar e Natureza”

1) Processo de Licitação 84/2013 – Pregão Presencial 50/2013 – Objeto: Aquisição
de CARNES E EMBUTIDOS da Alimentação Escolar para manutenção da Secretaria Municipal de Educação de Caxambu. Credenciamento: 01/08/2013 às 13h30. Sessão:
01/08/2013 às 13h45.
2) Processo de Licitação 85/2013 – Pregão Presencial 51/2013 – Objeto: Registro de
Preços para futura e eventual aquisição de PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Caxambu. Credenciamento: 05/08/2013 às 13h00. Sessão: 05/08/2013 às 13h15.
3) Processo de Licitação 86/2013 – Pregão Presencial 52/2013 – Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de trabalhos técnicos no desenvolvimento da Política Municipal de PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E TURÍSTICO do Município de Caxambu. Credenciamento: 01/08/2013 às 09h00. Sessão: 01/08/2013 às 09h15.
4) Processo de Licitação 87/2013 – Pregão Presencial 53/2013 – Objeto: Aquisição de MATERIAL ESPORTIVO para atender a Secretaria de Esporte e Lazer do Município de Caxambu, conforme Convênio nº 30/2012 firmado com a Secretaria de
Estado de Esportes e da Juventude. Credenciamento: 02/08/2013 às 13h30. Sessão: 02/08/2013 às 13h45.
5) Processo de Licitação 88/2013 – Pregão Presencial 54/2013 – Objeto: Registro de
Preços para futura e eventual aquisição de MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Caxambu. Credenciamento: 06/08/2013 às 13h30. Sessão: 06/08/2013 às 13h45.

Empreendedores, associações e prefeituras dos municípios de Baependi, Caxambu, Cambuquira, Carmo de
Minas, Lambari e São Lourenço, visando o fortalecimento do setor turístico e a
consolidação de um novo
destino formado por estân-

cias hidrominerais, unem-se
no Projeto de Turismo de
Bem Estar e Natureza.
O projeto organizado pelo Sebrae Minas, tem como
principal proposta requalificar as opções turísticas por
meio de ações conjuntas que
maximizam o desempenho

coletivo. São hotéis, pousadas, balneários, restaurantes, cafeterias, parques, trilhas, fazendas, centros de artesanato e antiquários que
formam um destino altamente atrativo para quem busca
relaxar, comer bem e embeber-se de cultura e história.

CHARGE DA SEMANA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Prefeitura Municipal de São Lourenço

SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATO E ADITAMENTOS (Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores alterações).
Contrato nº SAAE/SLO-017/2013. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Multilimp Saneamento Ltda. EPP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 002/2013. Objeto: utilização do
portal da transparência. Valor: R$ 360,00 (trezentos e sessenta Reais). Forma de pagamento: parcelada. Dotações orçamentárias: 17.512.0282.0125-3390.39.00 (Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto) e 17.512.0282.0126-3390.39.00 (Operação e Manutenção do Sistema de Drenagem Urbana). Vigência: de 10/07/2013 a 09/07/2014. Data da assinatura: 10/07/2013. Deusdete dos Santos, Diretor Presidente.
4º Aditamento ao Contrato nº. SAAE/SLO-016/2011. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: MGF Informática Ltda. Modalidade: Pregão Presencial nº. 016/2010. Objeto: altera
a cláusula sexta do Contrato original nos seguintes termos, parágrafo segundo letra A para: “as
despesas com deslocamentos serão calculadas à base de 01 (um) litro de gasolina comum para
cada 10 (dez) quilômetros rodados, devidamente comprovadas através de Notas Fiscais ou Cupons
Fiscais” e o parágrafo terceiro para: “o pagamento será efetuado mensalmente mediante apresentação da Nota de Débito, acompanhada dos respectivos comprovantes das despesas realizadas”. Data da assinatura: 15/07/2013. Deusdete dos Santos, Diretor Presidente.

6) Processo de Licitação 88/2013 – Tomada de Preço 007/2013 – Objeto: Prestação
de serviços, mão-de-obra com fornecimento de materiais, para OBRA DE CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS E VÍDEOS CRECHE localizada no Bairro Caxambu Velho no Município de Caxambu/MG. Visita técnica: 24/07/2013 à 26/07/2013 das 14h às 16 h. Recebimento dos envelopes e abertura da documentação: 06/08/2013 às 09h00. Abertura das propostas: 13/08/2013 às 09h00.
7) Processo nº 082/2013 - Chamada Pública nº 002/2013 - Objeto: Chamamento Público de Produtores Rurais na condição de integrantes da “AGRICULTURA FAMILIAR”,
para fornecimento de gêneros alimentícios da merenda escolar junto as Unidades Escolares Municipais, conforme dispõe a Resolução CD/FNDE nº 38/2009, as Leis nº
11.947/2009 e 8.666/93 no que couber. Período de Credenciamento: de 22/07/13 à
30/08/13. Horário: das 08:00 h às 12:00 h e de 14:00 h às 17:00 h. Horário oficial de
Brasília/DF. Informações e Edital na sede da Prefeitura Municipal, telefone (35) 3341
3992 ou mail licitacao@caxambu.mg.gov.br. Caxambu/MG, 19 de julho de 2013. Vanderlei Ramos Ribeiro Júnior - Presidente da CPL.
Horário de Brasília/DF. Informações e edital na Prefeitura ou e-mail licitação@caxambu.
mg.gov.br. Caxambu, 19 de julho de 2013. Edson Vander Cunha Resende - Pregoeiro
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DOM ZECA

Miss

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza
Batons com Cor de Frutas
Vermelhas, Tendência do Inverno

maestromartins@yahoo.com.br

Falecimento

DÉBORA CENTI

Jéssica Bernardes,
foi eleita Miss Caxambu 2013, dia 13 passado, com linda cerimônia realizada no Centro de Convenções de
Caxambu.Parabéns e
felicidades a Miss!!!

Destaque

Nossos sentidos pesames aos familiares do Advogado Dr.
Ivan Arantes da Fonseca, falecido dia 10 passado. Que Deus
console cada coração desta família, e dê ao nosso amigo,
o descanso eterno.

Reunião

Uma nova cor de batom começa a fazer sucesso durante o inverno, batizado de “berry” que imita a Cor de
Frutas Vermelhas, família de tonalidades que
vai do vinho fechado até
o roxo bem intenso –
como as frutas vermelhas. Para ficar mais fácil de entender essa paleta de cores,
pense nas frutinhas que levam o radical “berry” em inglês,
como blueberry (mirtilo), blackberry (amora), plumberry
(ameixa) e raspberry (framboesa).O tom deixa os lábios
sensuais e marcantes. Não à toa, as famosas já aderiram,
como Beyoncé, Katy Perry e Drew Barrymore, além de Eliana e Isis Valverde, que até já compartilharam fotos usando o seu batom berry nas redes sociais.

Lançamentos de Pincéis Mary Kay

Maestro José Henrique Martins, reuniu-se no último dia
13, com o Secretário de Turismo de Caxambu, André Bacci, com o Diretor de Cultura, Luíz Cláudio Rocha, e o Gerente Comercial do Hotel Glória, Alexandre Moura, para
dar a largada final, para os preparativos que antecedem o
Canta Brasil 2013, Festival Nacional de Corais, que acontecerá no período de 15 a 18 de agosto naquela cidade.

A jovem são lourenciana, Stella Abreu, ficou entre as finalistas do Concurso Miss Teen Internacional, realizado dia
28 de junho, em Houston, Estados Unidos. Parabéns Stella,
você ainda vai longe!!!

Nascimento

Juventude

Jovens do Grupo, Conectados em Cristo, da Paróquia de
São Pedro e São Paulo, rumo ao Rio de Janeiro, representando São Lourenço, na Jornada Mundial da Juventude 2013,
que acontece nesta semana, naquela cidade. Que Deus
abençoe a todos. Estaremos em oração para todos vocês!!!

Luiza, chegou dia 19 de junho passado, trazendo muita
alegria ao lar de Dr. Eduardo Bittencourt Ferreira e Martha
Bacci Bittencourt Ferreira. Desejamos a todos felicidades,
e rogamos a Deus as bençãos para a princesinha Luiza.

Homenagem

Aniversário
O garotão Davi, comemorou seu primeiro aniversário, dia 13 passado, juntamente com
seus familiares, titios,
seus pais Dr. Leonardo
Godoi e Mary, e seus
avós Dr. Dirceu Luciano
Godoi e Cristina. Que
Deus o abençoe sempre, trazendo-lhe muita paz, saúde e felicidade. Parabéns Davi!!!!

Parabéns
Nossas felicitações ao
amigo, José Marcelino Simões Barbosa, que neste
dia 21, comemora mais um
aniversário. Parabéns, e
que Deus lhe conceda vida longa e feliz!!!

Alo! Turma de 1949 do Ginásio São Lourenço. “Preciosa é à
vista do Senhor a morte dos seus
santos”. Salmo 116 v.15. Nossa
queridíssima amiga e colega Leda Romano Tabet partiu para o
Reino do Santíssimo Pai Eterno,
no dia 05 de junho de 2013. Cristã convicta foi exemplo de filha,
irmã, esposa, grande e inesquecível amiga! Irradiante esta sua
beleza física e espiritual! Por onde passava deixava um rastro de
luz mostrando a todos que os mandamentos de Nosso Senhor Jesus
Cristo estavam em seu coração.
“Nunca mais e servirá o sol para
a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará; mas o
Senhor será a tua luz perpétua,
e o teu Deus a tua glória”. Isaias
60 v.19. Leda, nossa saudade será eterna, sou grata a Deus por
sua preciosa existência e por nossa amizade que nasceu em 1946
e durou 67 anos!!! Nosso abraço
de condolências para suas dedicadas e amorosas irmãs; Olga e
Dirce, co a proteção da Santíssima Trindade.
Da amiga Edna Neves
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Caxambu será palco do 13º Canta
Brasil - “Grande Encontro de Corais”
No sábado (13/07), reuniram-se no Hotel Glória, o Secretário de Turismo e Cultura André Bassi, o Chefe do
Departamento de Planejamento Turístico Luiz Cláudio
Rocha, o Gerente do Hotel

Canto Coral

Glória Alexandre Moura e o
Maestro do Canta Brasil José Henrique Martins, definindo a realização do 13º
Canta Brasil, que acontecerá em Caxambu, com apoio
da prefeitura. O evento acon-

tecerá entre os dias 15 e 18
de agosto.
Trata-se de um grandioso
encontro de corais, de todas
as partes do Brasil, que reunirá cerca de 3.000 participantes segundo a organização.

Projeto Águas da
Mantiqueira de Minas
Turismo

Quarta-feira (16/07), reuniram-se na Câmara dos Vereadores de Baependi os
prefeitos de Cambuquira
Evanderson Xavier, Carmo
de Minas Guy Junqueira Vilela, Caxambu Jurandir Be-

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

- Pretendem se casar:

000309 - AMILTON JOSÉ DAMÁZIO, solteiro, maior, pedreiro, natural de Pedralva-MG, residência Alameda Antonio Severo Mendes, 170, São Lourenço-MG, filho de ANTONIO FRANCISCO DAMÁZIO e TEREZA GONÇALVES DAMÁZIO; e VERA LÚCIA NOGUEIRA DOS SANTOS, solteira, maior,
faxineira, natural de Cruzilia-MG, residência Alameda Antonio Severo Mendes, 170, São Lourenço-MG, filha de JAIR SOARES DOS SANTOS e MARIA DE LOURDES NOGUEIRA DOS SANTOS;
000310 - ALESSANDRO FERREIRA REIS, solteiro, maior, PEDREIRO, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência Rua José Avelino Pinto, 121, São Lourenço-MG, filho de JOÃO REIS e ANA FERREIRA REIS; e LUCIANA MARA SOUZA DE OLIVEIRA, solteira, maior, Do lar, natural de Rio de Janeiro-RJ, residência Rua José Avelino Pinto, 121, São Lourenço-MG, filha de ANTONIO CARLOS
DE OLIVEIRA e INÊS TEREZINHA DE OLIVEIRA;
000311 - JAIRO ANTONIO DA SILVA, solteiro, maior, professor de dança, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Ademar de Paiva Xavier, 311 Cs B, São Lourenço-MG, filho de e MARIA JOSE DA SILVA; e NATALIA ARANTES DE ALMEIDA, solteira, maior, vendedora, natural de São
Lourenço-MG, residência Rua Ademar de Paiva Xavier, 311 Cs B, São Lourenço-MG, filha de JOSE ARILDO DE ALMEIDA e LEILA FRANCISCA ARANTES;
000312 - MARCO AURELIO BALBINO, solteiro, maior, tapeceiro, natural de São Lourenço-MG,
residência Rua Antônio Cordeiro Junior, 98, São Lourenço-MG, filho de e SONIA APARECIDA BALBINA; e MEIRE LUCIA FRANCISCO, solteira, maior, domestica, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Antônio Cordeiro Junior, 98, São Lourenço-MG, filha de ANTONIO CARLOS FRANCISCO e MARIA ALICE BONIFACIO FRANCISCO;
000313 - EDMAR ROBERTO DE ARAUJO, solteiro, maior, Serviços Gerais, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Jonas Pereira Maduro, s/nº, São Lourenço-MG, filho de JOSE JORGE DE
ARAUJO e MARIA BENEDITA DE ALMEIDA; e CAMILA DE ABREU FERNANDES, solteira, maior, Tecnica em Enfermagem, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Jonas Pereira Maduro, s/nº, São
Lourenço-MG, filha de ARGENTINO VALÉRIO FERNANDES JUNIOR e ADRIANA DA SILVA ABREU;
000314 - ÂNGELO DE CASTRO BRAZ, solteiro, maior, servente, natural de Carmo de Minas-MG,
residência Rua das Baunilhas, 55, São Lourenço-MG, filho de SEBASTIÃO DIVINO BRAZ e GENI
LÚCIA DE CASTRO BRAZ; e GABRIELA APARECIDA DA SILVA, solteira, maior, do lar, natural de Carmo de Minas-MG, residência Rua das Baunilhas, 55, São Lourenço-MG, filha de e LUZIA CLEMENTE DA SILVA;
000315 - PAULO ROBERTO GONÇALVES JUNIOR, solteiro, maior, Coordenador Pedagogico, natural de Carmo de Minas-MG, residência Rua Ismael Junqueira de Souza, 129, São Lourenço-MG,
filho de PAULO ROBERTO GONÇALVES e MARIA ROSARIA GOUVEIA GONÇALVES; e LIUANE APARECIDA DA SILVA, solteira, maior, Advogada, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Ismael Junqueira de Souza, 330, São Lourenço-MG, filha de SEBASTIAO ERSO DA SILVA e LAEDI NOGUEIRA PINTO DA SILVA;
000316 - CLEBER EDUARDO DE JESUS, solteiro, maior, cobrador, natural de Contagem-MG, residência Rua Maria José da Costa Souza, 370, São Lourenço-MG, filho de e TEREZA ROSA DE JESUS; e JAQUELINE ROSA LIMA, solteira, maior, autonoma, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Erasmo Justino Ferreira, 06, São Lourenço-MG, filha de GERALDO LIMA SOBRINHO e LUCIA MARIA ROSA LIMA;
000317 - VINICIUS GARCIA, solteiro, maior, Representante comercial, natural de São Lourenço-MG, residência Rua XV de Novembro, 267, São Lourenço-MG, filho de MAURO JORGE GARCIA e MARLUCI DE CASTRO GARCIA; e LUIZA OLIVEIRA GOMES, solteira, maior, Administradora
de empresas, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Coronel Jose Justino, 191, São Lourenço-MG, filha de LUIZ ANTONIO CARVALHAL GOMES e ROSANGELA OLIVEIRA GOMES;
000318 - HENRIQUE MONTOZA HERNANDES, divorciado, maior, Comerciante, natural de Sertanópolis-PR, residência Rua Ariosto Francia, 540, São Lourenço-MG, filho de HENRIQUE MONTOZA FILHO e ISABEL HERNANDES AGUILERA; e MARISA PARENTE, solteira, maior, Programadora visual, natural de Rio de Janeiro-RJ, residência Rua Fany, 59, São Lourenço-MG, filha de ANTONIO PARENTE e NORMA PARENTE;
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lini e o prefeito anfitrião
Marcelo Faria Pereira (Baependi), em pauta o “Projeto Águas da Mantiqueira
de Minas”.
O projeto tem como objetivo posicionar o destino tu-

rístico das águas, no segmento de Bem Estar e Natureza
para o mercado de proximidade, aumentando a oferta
de serviços turísticos e inserindo produtos turísticos inovadores no mercado.

Câmara Municipal
de São Lourenço
Decreto Legislativo Nº 206/2013
Concede o Título de Cidadão Honorário de São Lourenço ao Dr. José Roberto de Araújo.
A Câmara Municipal de São Lourenço aprova:
Artigo 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Honorário de São Lourenço ao “DR.
JOSÉ ROBERTO DE ARAÚJO”, pelos relevantes serviços prestados à comunidade sãolourenciana.
Artigo 2º - De acordo com o Regimento Interno, o Presidente da Câmara, juntamente com o proponente e o homenageado, marcará o dia para a entrega do Título de Cidadão Honorário.
Artigo 3º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua aprovação.
Sala das Sessões, em 15 de Julho de 2013.
Waldinei Alves Ferreira
Presidente
Luiz Cláudio Siqueira				
Vice-Presidente				

Renato Bacha de Lorenzo
Secretário

Decreto Legislativo Nº 207/2013
Concede o Título de Cidadão Honorário de São Lourenço ao Sr. Henrique José da Costa
A Câmara Municipal de São Lourenço aprova:
Artigo 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Honorário de São Lourenço ao “SR.
HENRIQUE JOSÉ DA COSTA”, pelos relevantes serviços prestados à comunidade sãolourenciana.
Artigo 2º - De acordo com o Regimento Interno, o Presidente da Câmara, juntamente com o proponente e o homenageado, marcará o dia para a entrega do Título de Cidadão Honorário.
Artigo 3º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua aprovação.
Sala das Sessões, em 15 de Julho de 2013.
Waldinei Alves Ferreira
Presidente
Luiz Cláudio Siqueira				
Vice-Presidente				

Renato Bacha de Lorenzo
Secretário
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