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Comenda Ambiental Estância
Hidromineral de São Lourenço

A solenidade presidida pelo presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Dinis Pinheiro (PSDB), condecorou 170 personalidades e reuniu autoridades civis e militares de todo
o País. O mau tempo impediu o comparecimento do governador do Estado de Minas Gerais, Antônio Anastasia, que presidiu as duas primeiras edições da Comenda, em 2011 e 2012. (pág 04)

Comenda

Contas

Assembléia de
Minas Gerais
presta contas em
São Lourenço

Apresentando um breve resumo das atividades da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais, principalmente com ênfase em ações
que têm impacto direto aqui no
Sul de Minas, estiveram reunidos
na Câmara Municipal de São Lourenço na manhã desta segundafeira (18/03), diversas autoridades,
imprensa, prefeitos... (pág 06)

Parque das Águas
de São Lourenço
será tombado

O Ministério Público de Minas
Gerais, por meio da Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais
encaminhou... (pág 09)

Coronel Márcio ant’ana
confirma 57º Batalhão da
Polícia Militar do Estado
em São Lourenço (pág 07)

Projeto Sacode a
Praça visita São Lourenço
no dia 30/03
(pág 04)

São Lourenciano
é ordenado Padre
Neste dia 15 de Março, aconteceu
a ordenação do Diácono Antônio Marcos Roque de Carvalho, filho de São
Lourenço, residente no bairro Nossa
Senhora de Lourdes. (pág 07)
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EDITORIAL A triste notoriedade
Hoje, a Agência Nacional de
Águas tem visibilidade pelos
pretensos malfeitos de um de
seus dirigentes e não por sua
importante missão
A Operação Porto Seguro levou à denúncia, como chefe de
quadrilha, de um diretor da até
então desconhecida Agência
Nacional de Águas (ANA). Trata-se de uma agência federal
que, por não exercer um papel regulador direto em relação aos consumidores de água,
acaba não tendo visibilidade
para a população.
Hoje, a ANA tem notoriedade, pena que tenha sido pelos pretensos malfeitos de um
de seus dirigentes e não por
sua importante missão.
Falemos de água, esse recurso essencial à vida e ao desenvolvimento cujo dia é comemorado mundialmente hoje. O Brasil é o país mais rico
em água da Terra. Em média,
18% da água doce renovável
do planeta circula por território brasileiro anualmente. É a
água que molda nossos ecossistemas, que abastece a cidade e o campo, que produz
energia e alimento.
Mas é um recurso caprichoso: nem sempre está disponível quando e onde se deseja.
É um recurso frágil, sujeito a
contaminação e poluição. E é
um recurso difícil de ser gerenciado: são por vezes antagônicos os interesses e as visões em relação à água.

Desde a promulgação da Constituição de 1988, o Brasil vem
construindo um sistema de gestão das águas, envolvendo poder público, setores produtivos e sociedade, atuando no
nível nacional, nos Estados e
nos espaços das bacias e regiões hidrográficas. Muito se fez
nesses últimos 25 anos. Há hoje mais de 160 comitês de bacia instalados no país, colaborando na adoção de práticas
de uso e proteção da água.
A ANA é parte desse sistema. É, de um lado, a agência
reguladora, que zela para que
haja um uso sustentável das
águas de nossos rios. É, por outro lado, provedora de meios
técnicos, como os dados hidrometeorológicos, necessários a
um adequado gerenciamento.
O modelo de gestão do Brasil já é uma referência em todo o mundo. Já foram até criadas outras ANAs na América
Latina, inspiradas em nossa
experiência.
O cidadão brasileiro pode
não saber, mas há muitas decisões tomadas pela ANA que
são de seu maior interesse, como a regra de repartição de
água do Sistema Cantareira em
São Paulo, a forma como se
dará a transposição de águas
do São Francisco, a definição
da operação das grandes barragens e o monitoramento das
secas e das inundações.
Para desempenhar essa missão, a ANA conta com uma

MARIANA DUTRA
Coluna da Mari

das águas

equipe de servidores concursados e é dirigida por uma diretoria colegiada, com diretores indicados pelo presidente
e aprovados pelo Congresso.
Muitas das decisões da ANA
são complexas, tratam de interesses os mais variados da
sociedade e se revestem de
caráter estratégico. Espera-se
que o brasileiro que assuma
uma diretoria tenha os atributos demandados para exercício do cargo.
Não parecia ser o perfil do
diretor denunciado. E não foi
por falta de avisos: houve diversas manifestações contrárias à sua indicação e até uma
recusa, em uma primeira votação no Senado. Mas, eram
obstinados candidato e padrinho político e se aprovou o nome do diretor no Congresso.
Deu no que deu.
Oxalá quando a ANA voltar
a ter toda essa notoriedade
na mídia que seja por alguma
questão relevante para as águas
do Brasil! Fonte: Folha

Será que a água
vai acabar?

Água, palavra pequena, mas
com um grande significado.
Essa é a discussão do momento: a preservação da água e
de suas nascentes e afluentes.
A data em que comemoramos o Dia Mundial da Água é
reservada para discutir os im-

portantes temas que envolvem
esse bem tão importante.
Mas porque lembrar da água
somente em seu dia? São Lourenço depende das águas para sua sobrevivência. Aí fica a
pergunta: será que um dia isso irá acabar?
Pois bem, o problema não
é se a água irá acabar, mas sim
como estará essa água.
Hoje a poluição dos rios e suas nascentes é a grande preocupação. As pessoas não se importam com o futuro, só pensam
no presente, em consumir mais,
ter mais. Consomem sem controle e descartam em qualquer
lugar, principalmente nos rios
que cortam as cidades. Em São
Lourençocadahabitanteusacerca de 150 litros de água por dia.
Tudo começa dentro de casa, na poluição, destino incorreto dos lixos, falta de consciência no gasto diário com atos
simples como tomar banho e
preservação ambiental.
Não sabemos se estaremos
aqui para ver o fim das fontes
de água, mas vale a pena cuidarmos para que nossos filhos,
netos ou bisnetos tenham a
mesma chance de ver um cenário que temos atualmente.
Imaginar um dia de nossas
vidas sem água é uma tarefa
difícil. Passar um dia sem ela
é praticamente impossível. Então a maneira mais correta é
encarar um futuro incerto e
viver o presente com economia deste líquido precioso.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Anorexia na Adolescência E Maria disse sim...
Nessa semana eu estava vendo em alguns sites na internet que a anorexia, ao contrário do que muitos pensam,
não é uma doença rara e sim,
algo muito comum entre meninas de quatorze e vinte anos.
Encucada com o assunto, resolvi pesquisar um pouco mais
sobre o assunto e descobri que
existe dois tipos de anorexia.
A anorexia nervosa e a anorexia alcoólica.
Segundo alguns sites da internet a anorexia nervosa, é
um transtorno alimentar, que
é caracterizada por uma rígida e insuficiente dieta alimentar e estresse físico. A anorexia nervosa é complexa, envolve o psicológico, fisiológico e social de uma pessoa. A
pessoa que é anoréxica pode
sofrer também bulimia. Esses
casos de anorexia são mais comuns entre adolescentes e
que tem problemas na escola e até mesmo falta de aceitação de seu próprio corpo. É
mais comum entre as meninas e é algo que assusta pais
do mundo todo.
Já a anorexia alcoólica, não
é algo muito comum entre
adolescentes, pois é gerada
através falta de apetite devido ao uso abusivo do álcool,

pois na maioria dos casos, a
pessoa acaba trocando os alimentos pela bebida, com intenção de reduzir suas medidas corporais, o que pode
acabar afetando o psicológico da pessoa.
Por fim, só queria alertar e
dizer para todos vocês, que
a anorexia é um problema sério, as chamadas “Annas” sofrem muito com esse problema e ainda são discriminadas pela sociedade. Não é porque elas querem chamar a
atenção que param de comer,
isso é um problema psicológico (muito sério) que pode
acontecer com qualquer um,
até mesmo com você, sentado nessa cadeira e lendo esse texto. Uma dica: Seja feliz, sinta-se feliz com você
mesma. Não viva da opinião
dos outros, pois as pessoas
que julgam sofrem mais, pois
querem achar defeitos nos
outros para ocultar os seus.
E antes de querer que os outros te vejam, se veja primeiro, você tem que se amar
a si próprio e não esperar
que os outros te amam! Por
hoje é só, sei que o texto
não ficou bem como vocês
esperavam, mas ta dado o
recadinho!

A festa de Anunciação do
Senhor, no dia 25 de Março,
nos leva a refletir sobre o sim
de Maria a Deus, o sim que
abriu, para toda humanidade,
as portas da salvação. Estava
no plano de Deus, que a segunda Pessoa da Santíssima
Trindade, viesse ao mundo para nos salvar, assumindo a natureza humana. O anjo Gabriel
foi incumbido da missão de
comunicar a Maria, a realização deste grande mistério.
Achava-se Maria em oração
quando o Anjo Gabriel, entrando no aposento em que
Ela se encontrava, saudou-a
com estas palavras: “Ave, cheia
de graça, o Senhor é contigo...”
Um Anjo do Senhor, um
mensageiro do céu saúda Maria. Diante desta saudação,
ela se perturba, mas não se
deixa dominar pelo orgulho
ou vaidade. Escolhida para a
maior dignidade conferida a
alguém na face da terra, não
se deixa arrebatar pela alegria e o entusiasmo, embora ser a Mãe do Messias fosse a maior ambição de uma

mulher judia.
Conhecedora que era das
sagradas Escrituras, sabendo
bem dos sofrimentos que iria
padecer, Maria esquece-se de
si mesma e diz sim à vontade
de Deus.
Naquele momento, Maria
se constituiu o traço de união
entre o céu e a Terra.
Dobrou os joelhos ante a
majestade do Altíssimo, aniquilou-se ainda mais à face do
Senhor, adorou o Deus eterno feito carne em seu puríssimo seio.
Maria, tão privilegiada por
Deus, escolhida entre todas
as mulheres, merece toda a
nossa veneração.
Não podemos negar nossa
homenagem, respeito, carinho e amor a quem foi honrada, enaltecida e amada por
Deus como Maria Santíssima.
Que nossos lábios e nossos
corações entoem hinos de gratidão a Maria, a Cheia de Graça e Bendita entre as mulheres, pela sua aceitação à vontade do Pai, pelo seu sim que
nos trouxe o Salvador Jesus.

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

Designos...
Muitas vezes, ao longo
de nossa história, vivenciamos situações adversas
em que o desespero parece tomar conta de nós.
A vida nos reserva surpresas desagradáveis, embora, na maioria das vezes,
no mau uso de nossa liberdade, acabemos por
influenciar nosso destino,
de modo de que esta “ surpresa” torna-se, nada mais
nada menos do que algo
plantado por cada um. Fazemos um plano e, de repente, vemos nossos planos transtornados. Imaginamos que tudo será de
um jeito e, no entanto, falhamos em nossas previsões. Do outro lado, entretanto, há Alguém que
vela por nós, apesar de todas as nossas falhas. Alguém cuja Santa Mão está constantemente estendida sobre nós, ainda que
não vejamos ou não sintamos. Alguém que nos
ama a tal ponto de converter a derrota em vitória, a perda em ganho, a
morte em vida e a mudan-

ça em possibilidade de recomeçar...
Procuremos analisar
nossa história sob a ótica dos desígnos insondáveis de Deus. Quantas vezes, num primeiro momento, a revolta tomou
conta de nós perante uma
determinada circunstância que hoje é para nós
motivo de júbilo!Menos
reclamações e mais louvores: esta é a atitude de
quem realmente crê na
Palavra que diz: “tudo
concorre para o bem dos
que amam a Deus...todas
as coisas serão achadas
boas, a seu tempo.”
Deus é tão bom e nos
ama tanto que é capaz de
mudar o curso de nossa
vida, fazendo-nos experimentar a novidade constante e o chamado à fé inabalável a todo instante.
Onipontente, ele muda o
imutável e transforma a
dor de hoje na alegria do
amanhã.
Que Ele nos conceda sabedoria para compreender Seus desígnos!

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

São José, um grande
formador
Ser pai é muito mais do
que simplesmente fecundar a esposa e conceber
um filho. Ser pai é educar,
é formar. José foi escolhido por Deus e assumiu totalmente a missão de “ser
pai” do Menino Jesus. Na
educação de um filho, o
pai é imprescindível.
A importância de Maria
é inegável. Ela foi a que
mais cooperou com o plano de Salvação. São José,
porém, foi a “fôrma” na
qual Jesus foi formado.
Na Canção Nova há uma
imagem da Sagrada Família feita a partir de um tronco de árvore. O artista talhou-o aos poucos e trabalhou-o até que aquele
único tronco adquirisse a
forma das três pessoas:
Jesus, Maria e José. Depois de talhar, aperfeiçoou
os detalhes com muita habilidade e o resultado foi
uma verdadeira “cópia da
Sagrada Família”.

Afirmo, sem medo, que
o Pai ousou formar Seu Filho na “fôrma” que foi José, para imprimir na humanidade de Jesus a Sua
imagem e semelhança. E
para que José fosse aquela fôrma que Deus queria,
deu-lhe Maria como esposa. Por disposição do Pai
ela foi a formadora de José, para que ele fosse, por
sua vez, o formador de Jesus. Maria foi o instrumento de Deus para a santidade de José, e ela o ajudou
na missão de formar Jesus.
O plano de Deus é que,
como José, o homem seja
o formador de seus filhos
e que, como Maria, a mulher seja a formadora do
marido. A vontade do Pai
é fazer do homem a fôrma
para seus filhos. É um grande desafio. Maravilhosa
aventura. Homem, Deus
conta você, assim como
contou com José.
Valei-nos, São José!
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ENTREVISTA
retor da Imprensa Oficial de
Minas Gerais e o Chanceler
da Comenda Ambiental Estância Hidromineral de São
Lourenço.

Logo após o agraciamento dos novos Comendadores,
nossa reportagem conversou
com o Dr. Eugênio Ferraz, Di-

Eugênio, satisfeito
com o evento?
Muito, certamente, em termos plásticos é o melhor dos
eventos, a chuva de certa forma contribuiu com seu romantismo. Por outro lado,
impediu que o Governador
viesse, e que o Vice Governador viesse, e que várias autoridades e agraciados aqui
estivessem, entretanto, pa-
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Dr. Eugênio Ferraz
ra os que estiveram aqui participaram brilhantemente.
Fale- nos sobre as boas notícias que foram divulgadas durante o evento.
Os dois anúncios feitos foram fantásticos para a cidade, foi finalmente, depois de
muitos anos, finalmente criado o Batalhão do Circuito das
Águas e o Tombamento do
Parque das Águas.
Fale- nos sobre o Tombamento do Parque das Águas.
Eugênio- A proposta do Ministério Público é Tombamen-

to do Parque das Águas e a
inscrição das Águas Minerais
de São Lourenço como Patrimônio Imaterial de Minas
Gerais, fato inédito no Brasil. É um marco que simboliza toda uma mudança de
cultura, toda uma mudança
estrutural no pensamento e
na forma de preservar o nosso meio ambiente. São Lourenço mais uma vez sai na
frente. Parabéns para São
Lourenço!
Considerações Finais:
Muito obrigado, parabéns a
todos de são Lourenço.

Seminário discute acessibilidade
O seminário Acessibilidade
em Cidades Turísticas reuniu
durante toda a sexta-feira, na
Câmara Municipal, estudantes, autoridades e representantes do poder público que
ao final do encontro aprovaram a Carta de São Lourenço, propondo iniciativas para melhorar as condições de
acesso nas cidades turísticas.
O seminário proposto pelo vereador Willian Eventos
(PV) foi parte da programação da Comenda Ambiental
Estância Hidromineral de São
Lourenço. Segundo o vereador, a iniciativa teve como objetivo “dar o ponta pé inicial”
nas discussões para melhorar a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência em São Lourenço e cidades turísticas. O presidente
da Câmara Municipal, Waldiney Alves Ferreira, a vice-prefeita de São Lourenço, Patrícia Lessa, representando o
prefeito, e o chanceler da Comenda, Eugênio Ferraz, abriram os trabalhos.
O encontro começou com
a apresentação do Coral Vozes da Cela, formado por reeducandos do Presídio de São
Lourenço, e do Grupo Tambores da Apae. Participaram

Acessibilidade

dos debates o Procurador Geral do Estado de Minas Gerais, Carlos André Bittencourt,
o promotor Marcos Paulo de
Souza, Coordenador das pro-

motorias de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de
Minas Gerais, a promotora
Maria Elmira Evangelina, coordenadora da Promotoria

Mesmo com chuva, o
Espaço Ciência Itinerante do Instituto Inhotim,
instalado na Tenda da Cultura, na Praça João Lage,
recebeu a visita de centenas de estudantes e
professores, além de turistas e moradores da cidade, no primeiro dia de
funcionamento.
O projeto itinerante do
instituto foi criado para
popularizar o acerco bo-
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O mundo precisa
de bênção

Perguntaram-me o real
significado das palavras da
bênção irlandesa que muitas vezes eu canto no final
das missas. Vejo que, independente do significado que
o autor das palavras desta
bênção quis expressar, considero importante cada frase do texto e sinto que cada palavra tem tudo a ver
com a missa, com a mensagem e a ação de Jesus em
nossas vidas. As palavras
desta bênção são as seguintes: “Que o caminho seja
brando a teus pés, o vento
sopre leve em teus ombros,
o sol brilhe em tua face, que
as chuvas caiam serenas em
teus campos.... E até que
de novo eu te veja Deus te
guarde na palma de Sua
mão.” Pretendo a partir deste artigo, fazer algumas considerações sobre essas palavras que na verdade compõem um belo poema.
Bênção é sempre bom.
Não conheço ninguém que
diga que não precisa ou que
não gosta de ser abençoado. O mundo precisa de bênção. A primeira questão que
temos que levar em conta
quando falamos de bênção
é que sempre quem nos
abençoa é o próprio Deus.
Nosso povo sul mineiro ainda guarda o belo costume
entre pais e filhos de pedir
e dar a bênção. Mesmo en-

tre povo e padres, entre afilhados e padrinhos, isso ainda acontece em nosso meio.
E nós sempre respondemos:
“Deus te abençoe!” Assim
também com qualquer bênção, inclusive a irlandesa
(ou celta), quando é usada
nas celebrações cristãs: é
o próprio Cristo quem diz
aquelas palavras.
Podemos dizer que é Cristo quem abençoa porque
primeiro Ele mesmo foi uma
bênção na vida de cada pessoa que ouviu suas palavras
ou recebeu alguma cura ou
ajuda sua. Quando as pessoas deixavam Cristo agir
na vida delas, as bênçãos
de Deus faziam os cegos verem, os paralíticos andarem, os surdos falarem, os
mortos ressuscitarem, os
tristes se alegrarem, os excluídos viverem em paz e
harmonia com todos. Assim também deveria ser
com cada um de nós que
tem o Espírito de Cristo.
Deixo aqui algumas perguntinhas para você refletir nesta Semana Santa: Você tem aproveitado bem o
precioso tempo que Deus
tem te dado perto dos seus
parentes e amigos? Sua presença tem trazido alegria
e paz para os outros? Você também tem sido, como Jesus, uma bênção na
vida das pessoas?

CLASSIFICADOS
Estadual de Defesa da Educação, deputados, vereadores e representantes de entidades ligadas aos portadores de deficiência.

Inhotim, um espaço de ciência

Ciência
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tânico de Inhotim e destacar a importância dos
jardins botânicos para a
conservação de recursos
naturais.
O espaço é equipado
com lupas eletrônicas, microscópio e biorréplicas
da fauna e da flora de Inhotim. Mediadores ambientais do instituto recebem
e atendem os visitantes
com explicações sobre o
acervo.

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo, Departamento administrativo: Flávio
Augusto de Paula Dutra, Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra, Assessor Jurídico: Leandro Scatolino de Souza.
Colaboradores: Vera M. Gannam de Castro, Hilda Pinelli, Simone Gannam L. Ribeiro, Izidoro Sant`Angelo Filho, Frei Felipe Gabriel Alves,
Heloísa M. D. de Almeida, Filipe Nacle Gannam, Pedro Jorge de Oliveira Netto, Mariana Dutra, José Celso Garcia, Prof. André, Beto Bacha,
Dom Zeca, Mario Henrique Poli de Oliveira.
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HOTEL GUANABARA (SÃO LOURENÇO) SA
AVENIDA: GETÚLIO VARGAS N.º 423 – CENTRO
SÃO LOURENÇO – MINAS GERAIS
ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
AVISO DE CONVOCAÇÃO
1- Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social à
Avenida Getúlio Vargas n.º 423 em São Lourenço – MG, os documentos a que refere o Artigo 133 da Lei n.º 6404/76.
2- Ficam os senhores acionistas convocados para as Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária que serão realizadas no dia 25 de Abril
de 2013 às 09:00 h. (nove horas), na sede social a fim deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Discussão e votação do relatório da administração, Demonstrações
Financeiras e Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2012.
b) Eleição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal para o exercício de 2013 bem como fixação dos respectivos honorários.
c) Aumento do Capital Social.
d) Conseqüente reforma dos Estatutos Sociais.
e) Assuntos de interesse geral da Sociedade.
São Lourenço(MG), 05 de Março de 2013.
Carmen Sabra Barcia
Diretora Presidenta

Circulação: São Lourenço e Região Sul de Minas: Lambari, Jesuânia, Olimpio Noronha, Carmo de Minas, Dom
Viçoso, Cristina, Soledade de Minas, Conceição do Rio Verde, Caxambu, Cambuquira, Baependi, Pouso Alto,
Itamonte, Itanhandu, Passa Quatro.
Redação e Administração: Rua Alzira Candal, 100 - São Lourenço/MG - CEP 37470-000
Telefax: (35) 3332-8484 - E-mail: sljornal@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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Comenda reuniu autoridades e
personalidades de todo o País
A solenidade presidida pelo
presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Dinis Pinheiro (PSDB),
condecorou 170 personalidades e reuniu autoridades civis
e militares de todo o País. O
mau tempo impediu o comparecimento do governador do
Estado de Minas Gerais, Antônio Anastasia, que presidiu as
duas primeiras edições da Comenda, em 2011 e 2012.
A solenidade foi aberta com
a cerimônia da entrega da
Tocha da Liberdade por soldados da Polícia Militar do
Meio Ambiente aos Cavaleiros da Ordem da Inconfidência Mineira. Os cavaleiros partiram na manhã de sexta-feira (22) de São Lourenço e vão
percorrer estradas históricas
de Minas, chegando a Ouro
Preto no dia 21 de abril para
as comemorações do Dia de
Tiradentes. A Sociedade Musical Antônio De Lorenzo fez
o fundo musical da solenidade, e o músico Marcus Viana
e a orquestra Transfônica o
show, ao final do evento.

Comenda

Durante o discurso, o prefeito de São Lourenço destacou a importância da Comenda Ambiental para a projeção de toda a região Sul Mineira. Ele falou também do
projeto para construção do

aeroporto regional de Caxambu e do convênio com a Funasa para tratar do lixo de
nove municípios, como importantes ações de integração que visam o desenvolvimento da região. Zé Neto

também anunciou a iniciativa do Ministério Público de
Minas Gerais que propõe o
tombamento do Parque das
Águas e das águas minerais
de São Lourenço como patrimônio cultural e imaterial.

Projeto Sacode a Praça visita São Lourenço no dia 30/03
A FIEMG (Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais), regional Sul, por
meio de suas unidades do
SESI, no Sul de Minas, leva
ao município de São Lourenço, no próximo dia 30, o projeto de responsabilidade social da indústria sul - mineira “Sacode a Praça”
Em São Lourenço será na
Praça Brasil, em frente ao
Parque das Águas, e o horário continua o mesmo.
O evento em São Lourenço será na Praça Brasil, em
frente ao Parque das Águas,
das 8h às 16h, e conta com
o apoio da EPTV, afiliada à
Rede Globo de Televisão. No
11º ano, o projeto “Sacode
a Praça” percorre as cidades
do sul de Minas levando brincadeiras, oficinas culturais e
esporte, com as etapas do
Circuito SESI Sul de Minas de
Corrida de Rua.
A ideia do projeto é despertar cidadania e bem-estar entre as famílias de industriários e comunidade.

Diversão

O “Sacode a Praça” levará
para a comunidade de São
Lourenço diversos brinquedos infláveis, brincadeiras,
oficinas culturais, trupe circense, Circuito SESI Saúde e
a distribuição de cartilha sobre dicas de orçamento familiar, para ajudar as famílias a controlarem os gastos
mensais.
A abertura do projeto acontece com a realização da terceira etapa do Circuito SESI

Sul de Minas de Corrida de
Rua, que vai classificar os primeiros colocados nas categorias, masculino e feminino, da indústria para a Corrida Integração, em Campinas, uma das cinco provas
mais importantes do atletismo do país. A novidade para esse ano é que todos os
classificados irão receber
apoio e infraestrutura do SESI/FIEMG para representarem bem o Sul de Minas na

corrida Integração.
O gerente de lazer e Esportes do SESI Minas ressaltou
a importância de se levar cidadania e esporte para a vida das pessoas. “Iniciamos
mais um ano com o projeto
que tem como objetivo motivar as pessoas para a prática do esporte e para convivência saudável”, disse.
O presidente da FIEMG Regional Sul, Ary Novaes, destaca o trabalho da FIEMG na
inclusão social, sustentabilidade e inovação na indústria,
e ressalta a satisfação com
a realização de mais um ano
de edições do “Sacode a Praça”. “Fazemos esse projeto
com muita satisfação e com
muito gosto”, disse.
Neste mês de março aconteceram outras duas edições
do “Sacode a Praça”, nos municípios de Machado, e Andradas, onde o evento reuniu cerca de três mil pessoas em cada cidade.
Fonte:Assessoria de imprensa FIEMG Regional Sul.

DR. WALTER RODRIGUES JR.

Dr. e Mestre em Implantodontia

saúde
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Assembléia Legislativa de Minas Gerais
presta contas em São Lourenço

Apresentando um breve
resumo das atividades da
Assembleia Legislativa de
Minas Gerais, principalmente com ênfase em ações que
têm impacto direto aqui no
Sul de Minas, estiveram reunidos na Câmara Municipal
de São Lourenço na manhã
desta segunda- feira (18/03),
diversas autoridades, imprensa, prefeitos da região,
secretários municipais, vereadores, vice - prefeitos e
outros políticos, que vieram
para acompanhar a reunião
de “prestação de contas”
dos deputados.
No encontro em São Lourenço, vieram os deputados: Dep. Dinis Pinheiro (Presidente da ALMG); Dep. Tiago Ulisses; Deputado Gustavo Corrêa, Deputado Antônio Carlos Arantes e Deputado Pompílio Canavez
(ex- prefeito de Alfenas).
O Prefeito anfitrião, Zé
Neto e o Vereador Presidente da Câmara, Ney da
Saúde, fizeram parte da
mesa durante os trabalhos.
Vários temas foram debatidos e vários discursos explanados, o que propiciou
uma reunião bastante produtiva.
Os deputados deixaram
os microfones da tribuna à
disposição de qualquer cidadão que quisesse explanar suas ideias e reivindicações sobre qualquer assunto, mas poucos foram
os que participaram.
Esta reunião, que aconteceu hoje em São Lourenço, faz parte de uma série
de 18 encontros regionais
de prestação de contas da
Assembleia.
As reuniões também são
um canal aberto entre população e os deputados, já
que a sociedade também
pode apresentar sugestões
e reivindicar a melhoria das
condições de vida no mu-

BETO BACHA

Giro Esportivo

Contas

nicípio e da região como
um todo.
Em São Lourenço, o presidente da Assembleia ficou à disposição dos jornalistas, respondeu perguntas e esclareceu vários temas abordados.
As propostas feitas na reunião foram recebidas e sistematizadas pela equipe
técnica da Assembleia, que
esteve subsidiando os parlamentares em seu trabalho de criação de projetos
de lei e de outras iniciativas a favor do povo.
Durante os discursos, destaque para o deputado Dalmo Ribeiro, que reforçou a
importância do aeroporto
regional de Caxambu para
o crescimento da atividade
turística na região.
Já o prefeito Zé Neto reivindicou, a redução da carga tributária sobre a água
mineral produzida na região
de todo Sul de Minas, citando como exemplo, Caxambu, Cambuquira, São

Lourenço e Lambari.
Na reunião, também foi
divulgada a criação recente da Comissão Extraordinária das Águas, que foi criada dia 12 de março, e terá
a finalidade de realizar estudos e debates sobre os
recursos hídricos no Estado, assim como o seu uso
sustentável, sua proteção
e sua conservação.
Segundo o membro efetivo da comissão, deputado Pompílio Canavez, os
trabalhos desenvolvidos
buscarão valorizar este importante recurso. “Em Minas Gerais nascem os mais
importantes rios do País,
como o São Francisco, o
Grande e o Doce. Vamos
acompanhar de perto o que
vem sendo feito sobre a
água, uma das nossas riquezas naturais. Queremos
ter relatórios que nos indiquem a situação desse
recurso com relação a saneamento, turismo, geração de energia, entre ou-

JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA, OFICIAL SUBSTITUTO DO SERVIÇO REGISTRAL PRIVATIVO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DESTA COMARCA DE SÃO LOURENÇO, ESTADO DE MINAS GERAIS, NA FORMA DA LEI, ETC...
EDITAL DE LOTEAMENTO – Pelo presente Edital, torno público em cumprimento ao
Artigo 19 da Lei 6.766/79, que a MENEZES IMÓVEIS E INCORPORADORA LTDA, sociedade empresária com inscrição no CNPJ/MF sob nº. 10.857.160/0001-05, com sede na
Rodovia BR 354, nº. 1.271-A, Bairro Vila Nova, Município de Itamonte/MG, neste ato,
devidamente representada por seu sócio DENIS UILIAN LENZE DE MENEZES, brasileiro,
casado, corretor de imóveis, portador da Identidade RG nº. MG-13.405.530 SSP/MG,
inscrito no CPF nº. 055.810.886-59, residente e domiciliado na Rodovia BR 354, nº.
1.271, Bairro Vila Nova, Município de Itamonte/MG, depositou nesta Serventia toda
documentação para registro do Loteamento “RESIDENCIAL BELA VISTA”, situado no perímetro urbano, cadastrado sob o nº. 2-20-0500-01 em Pouso Alto/MG, sendo que o
mesmo foi aprovado em 13.02.2013, pela Prefeitura Municipal de Pouso Alto/MG. O
Imóvel objeto do mesmo, encontra devidamente registrado na matrícula 25.313 do Livro 02, de Registro Geral. O Loteamento será composto de 71 lotes, numa área total
de 57.990,00m², assim discriminada: Área Institucional – 20.764,00m²; Área Verde –
8.100,00m²; Área de Lotes – 71 Lotes – 21.926,00m²; e, Área de Ruas e Passeio –
7.200,00m²; sendo todos os lotes distribuídos em quadras. Decorrido o prazo de 15
(quinze) dias a contar da terceira e última publicação do presente, em Órgão da Imprensa local, de acordo com o art. 19 da Lei acima, sem que haja impugnação será feito o registro. Dado e passado nesta cidade e Comarca de São Lourenço/MG, aos 21 de
março de 2013. O Oficial Substituto – Júlio César Círio Nogueira.

tros pontos ”, disse o Deputado Pompílio.
Já o deputado Tiago Ulisses, ressaltou a grande proximidade e afinidade do trabalho da comissão para a
região. “Vamos olhar com
mais atenção para esse recurso que é de grande importância econômica e cultural para São Lourenço e
região”, disse Ulisses.

A Diretoria Municipal de Esportes, através da coordenação do Professor Plácido Paulo, realizou neste mês de março a etapa microrregional dos Jogos Escolares Municipais
nos módulos I e II, com a participação das escolas: Colégio
das Irmãs, Dr. Emílio Póvoa, Manoel Monteiro, Polivalente, Colégio Laser, Mário Junqueira Ferraz, Sistema Laser,
COC e Humberto Sanches. Nesta etapa são distribuídos em
47 superintendências regionais de ensino do Estado. São
mais de 650 municípios inscritos e 1800 escolas participantes nos Jogos Escolares. Na etapa regional (24 a 29 de Junho), participarão as escolas campeãs das modalidades coletivas, os 4 (quatro) primeiros alunos-atletas colocados
em cada módulo e naipe na modalidade xadrez (classificados na etapa microrregional), mais as escolas inscritas das
6 cidades-sedes. Programa Minas Olímpica /Jogos Escolares de Minas Gerais − JEMG/2013 é uma ferramenta pedagógica que valoriza a prática esportiva escolar e a construção da cidadania dos jovens alunos-atletas do Estado de
Minas, de forma educativa e democrática. Em minha opinião, a competição dos Jogos Escolares no município deveria acontecer em um período maior, com jogos espaçados que dariam condições de destaques individuais e mais
tempo para socialização dos atletas.

Presidente Dinis apontou
ações importantes para
nossa região
Em seu pronunciamento,
o presidente Dinis Pinheiro destacou as principais
ações que tiveram impacto na região Sul de Minas,
como a instituição do Fundo Estadual do Café (Fecafé), com a Lei 20.313, de
2012; a formação do Polo
de Incentivo à Cultura do
Morango (Lei 20.619, de
2013); a redução da carga
tributária sobre o feijão (Lei
19.978, de 2011); e a criação do incentivo conhecido como Bolsa-Reciclagem
(Lei 19.823, de 2011), destinado a associações ou cooperativas de catadores de
materiais recicláveis.
O presidente também
apontou como ações de
grande importância para a
região a Renegociação da
Dívida dos Estados com a
União e a Campanha Assine + Saúde. “Em 2012, Minas Gerais pagou cerca de
R$ 4 bilhões a título de juros e correção monetária
para a União. É uma relação contratual injusta a malévola, que está prejudicando a formação de parcerias
mais proveitosos entre municípios e Estado”, pontuou
o presidente.
* Com informações da ALMG

As escolas campeãs foram:
MÓDULO I: Dr. Emílio (Futsal Masc.), Dr. Emílio (Futsal Fem.),
Humberto (Vôlei Masc.), Humberto (Vôlei Fem.), Humberto
(Handebol Masc.), Objetivo (Handebol Fem.), Colégio das Irmãs (Basquete Masc.) e Estadual (Basquete Fem.).
MÓDULO II: Destaque para a Escola Estadual Humberto
Sanches que levou o caneco no Futsal Masc., Vôlei Masc.
e Fem., Handebol Masc. e no Basquete Masc. e Feminino
e completando as escolas Manoel Monteiro (Futsal Fem.)
e Colégio das Irmãs (Handebol Fem.).
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Coronel Márcio Sant’ana confirma Ex-aluno da pós-graduação da
57º Batalhão da Polícia Militar do Faculdade Victor Hugo conclui
Estado em São Lourenço
mestrado na UNIFEI
Segurança

O ex-aluno do Curso de Pós
Graduação em Gestão e Análise Ambiental da Faculdade
Victor Hugo, Paulo Sergio Rocha de Carvalho defendeu sua
dissertação de Mestrado em
Meio Ambiente e Recursos
Hídricos na UNIFEI (Universidade Federal de Itajubá).
Segundo, Paulo sua dissertação intitulada “Estudo da
Propagação de Ondas de
Cheias no Ribeirão José Pereira, em Itajubá, utilizando
HEC-RAS foi uma pesquisa
que se baseou nas áreas de
diagnóstico, monitoramento e gestão ambiental de bacias hidrográficas e modelagem aplicada à recursos hídricos. O HEC-RAS é um programa elaborado pela Cor-

A Cidade de São Lourenço recebeu uma notícia importante na noite desta quinta feira (21/03), durante o
evento da Comenda Ambiental Estância Hidromineral de
São Lourenço.
Foi anunciado que São Lourenço, passará a ser sede do
57° Batalhão de Polícia Militar. O anúncio foi feito durante o discurso do prefeito Zé Neto, e logo confirmada pelo Comandante Geral da Polícia Militar, Coronel Márcio Sant’Ana.

Ainda durante a cerimônia, foi assinado um protocolo elevando a 14° Cia.
Independente da Polícia
Militar a Batalhão do Circuito das Águas. O protocolo foi assinado pelo Secretário de Estado de Defesa Social, Rômulo de Carvalho, também pelo Comandante Geral da Polícia Militar, Coronel Márcio Sant’ana,
pelo prefeito de São Lourenço e pelo Chanceler da
Comenda, Eugênio Ferraz.
De acordo com o Coman-

dante Geral da Polícia Militar, o Batalhão de São Lourenço vai reforçar ainda mais
a segurança, não só em São
Lourenço, como em todo o
Circuito das Águas e cidades vizinhas, “A cidade só
tem a ganhar”, disse o Comandante Geral da PMMG.
São Lourenço, assim que
se tornar Batalhão, terá seu
efetivo aumentado, mais
viaturas, mais equipamentos e é claro, a consequência será mais segurança aos
cidadãos.

poração de Engenheiros das
Forças Armadas dos Estados
Unidos)”.
Conforme Paulo, ao terminar o seu Curso de Pós-Graduação em Gestão e Análise Ambiental na Faculdade
Victor Hugo, ele apresentou
sua monografia “Diagnóstico ambiental como subsídio
para Programas de Gestão
para o Parque Municipal Florestal das Laranjeiras, em Caxambu/MG” e teve por orientador o Prof. Thomáz Alvisi
de Oliveira, que muito o incentivou a dar continuidade
em sua vida acadêmica.
Hoje como consultor ambiental, Paulo elabora projetos de meio ambiente tais
como: Plano de Controle Am-

biental (PCA), Relatório de
Controle Ambiental (RCA),
Projeto Técnico de Recomposição da Flora (PTRF), Outorga de Uso de Água, Reserva Florestal Legal; medição e mapeamento de propriedades rurais, processo
para licenciamento ambiental para fábricas de calçados,
fazendas, granjas e laticínios,
dentre outros.
Para Paulo Sergio, a Faculdade Victor Hugo através de
seus funcionários e professores foi quem o ajudou a
erguer sua vida acadêmica
e profissional.
“Sou muito grato a Faculdade Victor Hugo que realmente leva seu trabalho muito a
sério”, finaliza Paulo Sergio.

Ambiente Ara-Acá completou
4 anos com muita alegria
Comemoração

São Lourenciano é ordenado Padre
Neste dia 15 de Março, aconteceu a ordenação do Diácono Antônio Marcos Roque de
Carvalho, filho de São Lourenço, residente no bairro Nossa Senhora de Lourdes.
A Igreja Matriz São Lourenço Mártir, esteve repleta de
fiéis da Nona Comunidade e
visitantes de Petrópolis, Florianópolis, Belo Horizonte e
Bauru- SP.
Com a presença de 15 Padres e Frades, 10 seminaristas e dois Diáconos a ordenação foi celebrada pelo Bispo da Diocese de Bauru, Dom
Frei Caetano Ferrari.
Ao Padre Antônio Marcos,
o São Lourenço Jornal deseja parabéns e que Deus o ilumine cada vez mais nesta caminhada cristã.

55

Ordenação

Na última quinta feira (21/03),
o Ambiente Ara-Acá completou quatro anos de fundação.
O aniversário foi comemorado com antecipação durante o “Domingo da Família no
Ara-Acá”, dia 17, em meio às
várias atividades programadas para esse evento, que acontece nos terceiros domingos
de cada mês, sendo este o segundo de uma série até o final do ano. A festa teve início
com a 4ª. Assembleia Geral
Ordinária, para a Prestação de
Contas e Relatório de Atividades de 2012 e Plano de Ação

2013, e a partir daí, um saboroso almoço, tendo como sobremesa o bolo de aniversário e “Parabéns pra você” para o Ara-Acá e para os aniversariantes do mês.
O clima era de alegria e
descontração entre os alunos e seus familiares e convidados, com apresentações
de teatro, violão e canto, além
das brincadeiras.
Entre as atividades que o
Ambiente Ara-Acá proporciona aos seus associados,
estão: Teatro, Canto, Teclado, Violão, Artesanato, Hor-

ta, Meio Ambiente e Reciclagem, Pintura em Tela, Tecido e Madeira, estando previstas para breve, aulas de
Informática e Esportes.
Se você tem um tempinho
livre, gosta do voluntariado
e quer ajudar, faça-nos uma
visita e surpreenda-se.
Estamos em uma área rural, com entrada pela Rua Comendador Silva Simões, 477,
Carioca, das 8 às 10h30 e das
13 às 17horas, de 2ª. à 6ª
Feira e nos terceiros domingos de cada mês, a partir das
11 até às 16 horas.
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Câmara Municipal de São Lourenço
Proposições da 6ª Reunião Ordinária de 2013

Ver. Abel Goulart Ferreira

Moção de Parabéns
Toda comunidade religiosa, na observação deste Vereador, encontra-se extasiado pela escolha do Papa, inclusive pela identificação de S. Santidade com a cúpula da nossa Igreja Católica Romana
do Brasil. Em que pese o pequeno espaço de tempo entre a eleição
e o dia de hoje, o novo mandatário católico já encantou a todos com
sua forma simples e objetiva de tratar o semelhante e falar das coisas do Criador, sempre enfatizando a pessoa pobre. Tanto a nossa
pátria, como a nossa cidade estão intimamente ligadas à história
da religião católica, sobremodo dos franciscanos e jesuítas. E assim
sendo, o nosso regozijo pelo ocorrido foi aumentado consideravelmente. Por tais razões, requeiro, com base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que sejam apresentados os cumprimentos de estilo aos vigários das três paróquias católicas da Estância, bem como de S. Revma. Dom Frei Diamantino Prata de Carvalho, Bispo de nossa Diocese.
Ver. Evaldo José Ambrósio
Indicação 81/2013
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 os garis continuem marcando o ponto no prédio da administração, como acontece atualmente, em virtude do melhor acesso para os mesmos, pois
alguns residem no Bairro Nossa Senhora de Lourdes, outros no Ramon, no curtume e até mesmo no Taboão. Tal procedimento irá facilitar e agilizar para que os mesmos iniciem seus trabalhos dentro
do horário. Caso ocorra mudança do local do ponto para outro bairro, ou seja, para o São Lourenço Velho, dificultará muito os trabalhos,
pois terão um gasto extra com o transporte para esse deslocamento
e consequentemente isso os desmotivará.
Indicação 82/2013
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 faça com que
seja cumprida a Lei Federal n.º 12.740/12, que altera o Artigo 193 da
CLT. Lei esta que beneficia as categorias: Agente de Trânsito, Eletricista e Vigia, concedendo aos mesmos 30% de periculosidade.
Obs.: O projeto de lei que originou a lei em tela é de n.º 1.033/2000,
que dispõe sobre a criação de “O Risco de Vida”, com efeitos financeiros a vigorar a partir de março de 2013.
Ver. Fabrício Guedes dos Santos
Indicação 75/2013
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 à Secretaria de Desenvolvimento Social colocar em funcionamento a informática no CRAS localizado na Rua José
Simeão Dutra, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, próximo à Escola
Municipal Manoel Monteiro. Este Vereador gostaria de ressaltar a
importância de tal iniciativa, pois irá beneficiar a população do bairro, onde a maioria não tem condições de ter acesso à internet em suas residências.
Indicação 76/2013
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 a reparação no calçamento da Rua José Simeão Dutra
- Bairro Nossa Senhora de Lourdes, pois a referida rua encontra-se
cheia de buracos, principalmente próximo à Biquinha, prejudicando o trânsito e colocando em risco a vida dos transeuntes. A pedido dos moradores.
Ver. Francisco Lourenço de Carvalho
Indicação 73/2013
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. x.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que conclua, urgentemente, a obra da ponte no Bairro da Biquinha, pois a
água do Ribeirão está destruindo ainda mais a estrutura da ponte e
a mesma corre o risco de cair. Em anexo, um ofício dos moradores da
Rua José Açúcar - Bairro Biquinha fazendo a supracitada reivindicação ao Sr. Prefeito Municipal, datado de 07 de março de 2013.
Indicação 74/2013
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 Setor Pertinente da Prefeitura passar
a máquina e proceder a limpeza, urgente, no terreno localizado no
Bairro da Biquinha, terreno este onde as crianças costumam jogar futebol, mas que, diante da falta de manutenção no mesmo, as crianças, atualmente, não têm como praticar esse esporte. A pedido dos
moradores do Bairro Biquinha. Em anexo, ofício dos moradores da
Biquinha remetido ao Sr. Prefeito Municipal, em 07 de março de 2013,
reivindicando o ora solicitado.
Ver. Luiz Antônio de Almeida
Indicação 71/2013
Luiz Antônio de Almeida, Vereador do PR, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V.
Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a
S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que proceda
o calçamento ou o cascalhamento, urgente, em um pequeno trecho
localizado nas proximidades do n.º 238, na Via Silvestre Ferraz, Bairro Ramon, pois está inviável a passagem por esse trecho e com a chegada da época das chuvas só tende a piorar essa situação.
Indicação 72/2013
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 tomar providências, urgentemente, para impedir que a água que transborda do
lago do Bairro Solar dos Lagos, em período de chuvas, entre na residência n.º 365 na Al. Cecília Meireles. Esta é uma reivindicação do Sr.
Boris Alberto, morador da referida residência, o qual já perdeu bens
móveis por causa dessa situação lamentável.

Ver. Luiz Cláudio Siqueira (Vice-presidente)

Requerimento 34/2013
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 Educação que envie a
esta Casa Legislativa as seguintes informações: Quantos alunos estão matriculados na rede pública municipal de ensino atualmente?
Quantas crianças de 0 (zero) a 04 (quatro anos) estão matriculadas
nas creches municipais? Quantas crianças estão na lista de espera
nas creches? Estão sendo cumpridas as metas do MEC, referentes ao
atendimento das crianças nas creches?
Requerimento 35/2013
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 de Desenvolvimento Social que envie
a esta Casa Legislativa as seguintes informações: Quando será implantado o CRAS na casa já alugada no Alto do Santo Cruzeiro, na Viela 1º de Maio, esquina com a Rua Wanda de Barros? Enviar data e
hora. Como sabemos, o bairro São Lourenço Velho, mais especificamente o Alto do Santo Cruzeiro, é um dos bairros que mais necessita de programas como esse. Assim sendo, quais as atividades sociais
serão realizadas, após o funcionamento do referido programa? Se já
existe programa e verba para a referida implantação, qual a dificuldade para o início do funcionamento do mesmo? A referida Secretaria conta, no seu quadro de funcionários, com profissionais especializados para atender às necessidades para o funcionamento imediato do referido projeto social?
ADENDO DO VER. ABEL GOULART FERREIRA AO REQUERIMENTO
O Vereador que este subscreve vem por meio deste solicitar a seguinte informação: Qual o valor do aluguel do imóvel citado no requerimento, ou seja, localizado no Alto do Santo Cruzeiro, na Viela
1º de Maio, esquina com a Rua Wanda de Barros?
ADENDO DO VER. ANTONIO CARLOS CANAVERDE SANCHES AO
REQUERIMENTO
O Vereador que este subscreve vem por meio deste solicitar a seguinte informação: Quais os projetos sociais da Secretaria de Desenvolvimento Social para o ano de 2013?
Indicação 83/2013
Luiz Cláudio Siqueira, Vereador do DEM, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª
que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª
que determine à Secretaria Municipal de Esportes proceder estudos
no sentido de colocar tabelas para a prática do Basquete, em todos
os bairros da cidade, no sentido de promover este esporte e incentivar os jovens e adolescentes à praticarem esporte como forma de
promoverem sua saúde física e mental.
Ver. Paulo Gilson de Castro Ribeiro
Indicação 77/2013
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 proceder a
limpeza e a capina, urgente, nas seguintes ruas: Presidente Kennedy,
Professora Maria do Carmo Ferraz e Salomão Chaib. A pedido dos
moradores.
Indicação 78/2013
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 tomar providências quanto à água parada nos fundos do Posto de Saúde da Federal, combatendo assim a proliferação do mosquito da Dengue.
Ver. Renato Bacha de Lorenzo (Secretário)
Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve, vem mui respeitosamente, com
base no Art. 108, do Regimento Interno solicitar de V.Ex.ª que seja
enviada uma Moção de Parabéns ao Sr. Sebastião Francisco de Paula - Coordenador do Terço dos Homens da Paróquia São Pedro e São
Paulo, no Bairro Carioca e ao Revmo. Padre Roberto Nogueira - Administrador Paroquial, pelo belíssimo encontro realizado no dia 10
de março p.p., em comemoração aos três anos do Terço dos Homens,
reunindo aproximadamente mil homens de várias paróquias, e no
encerramento do encontro, foi celebrada uma missa pelo Bispo Dom
Diamantino Prata de Carvalho - Bispo da Diocese da Campanha, na
quadra da Escola Municipal Dr. Emílio Abdon Póvoa.
Indicação 70/2013
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 para que proceda o calçamento, urgente, na Rua Tenente Jamary de Oliveira, ligando a Rua Miguel Couto, no Bairro Vila Carneiro, A pedido dos moradores do local.
Projeto de Lei nº 2590/2013 - Dá denominação
a logradouro público
e contém outras providências.
A Câmara Municipal de São Lourenço aprova:
Artigo 1º - Fica denominada “ALAMEDA VERA AVANY ARRUDA JUNQUEIRA” a atual Alameda B, localizada no Bairro Santa Mônica 2.
Artigo 2º - Fica sob a responsabilidade do Poder Executivo Municipal a colocação da Placa com o nome da referida Alameda e a comunicação aos Correios e Cartórios do município.
Artigo 3º - Faz parte integrante deste projeto de lei o CROQUI de
localização da referida alameda, emitido pelo Departamento de Cadastro da Prefeitura Municipal.
Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, em 18 de março
de 2013.
Ver. Ricardo de Mattos
Requerimento 33/2013
Ricardo de Mattos, Vereador do PMN, 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: Quantas ambulâncias em condi-

ções de uso temos em nosso município? Devido à falta de vaga e ao
grande número de internações no Hospital de São Lourenço, muitos
pacientes estão sendo transferidos para as cidades vizinhas (Lambari, Carmo de Minas, etc.). Essas ambulâncias estão preparadas e equipadas para realizar essas transferências? O TFD (Tratamento Fora do
Domicílio) também utiliza ambulâncias para a remoção de pacientes
portadores de atenção especial em: ortopedia, oncologia e outras especialidades. Isto posto, a Secretaria Municipal de Saúde dispõe desse serviço de ambulância para atender ao TFD? Conforme legislação
federal, é obrigatório, com tripulação mínima, para funcionamento
de uma ambulância, a presença de um profissional de enfermagem
por 24 horas, mais o motorista. A Secretaria dispõe desse serviço de
acordo com a lei?
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 ao Sr. José Severiano Simões pelos
seus serviços prestados como Secretário da Junta de Serviço Militar
de São Lourenço. É notória a sua importância nessa função, desempenhando sua missão com total desembaraço, dedicação e comprometimento. A qualidade de seu trabalho e a sua personalidade o distingue dos demais Secretários. Diante do exposto, nada mais justo
do que prestar esta homenagem ao Sr. Simões.
Requerimento 32/2013
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, 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 Departamento Municipal de Trânsito - SLTRANS que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações: Há
algum estudo no sentido de atualizar todas as placas de sinalização
(regulamentação, advertência e indicação) em nosso município, adequando-as à realidade de nosso município, como por exemplo, diminuir o espaço para carga e descarga, tendo em vista a escassa área
para estacionamento em nosso município e outras situações de modo a permitir uma melhor organização em nosso trânsito? Em caso
afirmativo, qual a previsão para a realização dessa troca de placas de
sinalização?
Requerimento 36/2013
Waldinei Alves Ferreira, Vereador do PMDB, vem até V. Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após
ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa a seguinte informação: Há previsão para o término do calçamento da Rua Tenente Jamari - Bairro Vila Carneiro, tendo em vista que restam apenas 30 (trinta) metros para a conclusão
do mesmo?
Ver. William Rogério de Souza
Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com
base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja
enviada uma Moção de Parabéns ao Dr. Wellington Amaro da Silva médico cardiologista, pelos 35 (trinta e cinco) anos exercendo, brilhantemente, a Medicina.
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. Marcos Antônio
Ventura, pelo seu falecimento ocorrido no dia 13 de março p.p..
Indicação 84/2013
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 proceder estudos para a criação de uma Comissão, onde a sociedade civil também tenha seus representantes, para revitalizar as minas de água de
nossa cidade, de forma que essa água possa ser utilizada novamente pelos nossos munícipes.
Indicação 85/2013
William Rogério de Souza, Vereador do PV, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V.
Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a
S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que construa
uma pista de skate, bem como uma pequena ciclovia na Praça Dr.
Humberto Sanches (Praça da Federal), tendo em vista que vários skatistas já utilizam este local para praticar o seu esporte.
Moção de Pesar de todos os vereadores
Os Vereadores que este subscrevem vêm, mui respeitosamente, com base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª
que seja enviada uma Moção de Pesar aos familiares do Sr. Mauro Ferraz Junqueira, pai do Secretário Municipal de Saúde - Mauro Guimarães Junqueira, pelo seu falecimento ocorrido no dia 16
de março p.p..
Indicações da Comissão de Saúde
Indicação 79/2013
Os Vereadores: Ricardo de Mattos, Agilsander Rodrigues da Silva e Fabrício Guedes dos Santos, Membros da Comissão de EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E SAÚDE, vêm, mui respeitosamente, com base no Art. 107
do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine à Secretaria Municipal de Educação proceder estudos no sentido de
transferir ou criar um novo núcleo do ensino regular - EJA, hoje localizado na Escola Municipal Manoel Monteiro, para a Escola Municipal Melo Viana.
Indicação 80/2013
Os Vereadores: Ricardo de Mattos, Agilsander Rodrigues da Silva
e Fabrício Guedes dos Santos, Membros da Comissão de EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS
E SAÚDE, vêm, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S.Ex.ª que determine à Secretaria Municipal de Educação proceder estudos no sentido que o município
possa oferecer, gratuitamente, o ensino PREVEM (Pré-Vestibular Municipal) aos alunos que estão em fase de conclusão do Ensino Médio
(EJA, CESEC ou Escola Municipal), pois seria um grande incentivo para uma disputa mais igual entre os alunos que concorrem para uma
nota melhor no ENEM e/ou em vestibulares.
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Parque das Águas de São
Lourenço será tombado
O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Promotoria Estadual de Defesa
do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais encaminhou, oficialmente, ao
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas
Gerais (IEPHA) recomendação para a efetivação do tombamento do Parque das Águas
da cidade, “em função de seu
relevante valor cultural para o município e o Estado”.
A recomendação foi feita
juntamente com a Coordenadoria das Promotorias de
Justiça de Defesa da Bacia
do Rio Grande e Promotoria de Defesa do Patrimônio
Cultural da Comarca de São
Lourenço.
Caso inédito no Brasil, o
uso tradicional das águas minerais de São Lourenço também poderá ser registrado
como patrimônio cultural do
povo mineiro, dando-lhes
permanente proteção.
Essa iniciativa vem ao encontro de ações recentes adotadas pelo município na valorização do turismo e das
tradições da estância hidromineral do Sul de Minas. Em
2011, por iniciativa da escritora Ivanise Junqueira, foi
criada a Comenda Ambiental Estância Hidromineral de
São Lourenço, que tem como Chanceler o Diretor-Geral da Imprensa Oficial de Minas Gerais, Eugênio Ferraz.
A idéia da Comenda foi viabilizada pelo prefeito municipal José Neto, que desde
então vem se empenhando
na revitalização do turismo
e das tradições culturais da
cidade no Sul de Minas. Todo esse processo começou
quando Eugênio Ferraz era
Superintendente Regional do
Ministério da Fazenda em Mi-

Tombamento

nas Gerais.
O Parque abriga fontes de
água gasosa, sulfurosa, alcalina, ferruginosa, magnesiana, entre outras, que são consideradas únicas e estão entre as melhores do mundo.
Atualmente, o Parque é administrado pela Nestlé.
Com o tombamento, o Parque das Águas de São Lourenço terá preservada toda
sua área e suas fontes de água
e ao povo mineiro será garantida a certeza da preservação de seu patrimônio turístico e cultural no Sul de Minas, que vem há décadas servindo e dando saúde a todo
o povo mineiro e brasileiro.
Para o Chanceler da Comenda Ambiental, Eugênio
Ferraz, “essa iniciativa assegura a perenidade do Parque
e de suas águas, que vem há
décadas sendo fonte de vida e saúde para o povo mineiro e brasileiro”.
A escritora Ivanise Junqueira declara que “o tombamento é uma ação que vai além
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do tempo e espaço, assegurando para as futuras gerações uma fonte inesgotável
de vida, ao redor de onde
gravita toda uma cidade e
um sentido de vida”.
Para o prefeito de São Lourenço, Zé Neto, “essa iniciativa vem deixar claro que o
Parque está em terras de São
Lourenço, mas suas águas
pertencem à Humanidade”.
O promotor de Justiça Marcos Paulo de Souza Miranda
disse que o Parque “acumula valores históricos, de antiguidade, arquitetônico, evocativo, ambiental, de paisagem, afetivo e cognitivo.
Constitui-se referencial simbólico para o espaço e memória do município, com importância para todo o Estado de Minas Gerais, devendo ser protegido a fim de assegurar suas benesses à sociedade brasileira”.
Os próximos passos agora
serão o tombamento nacional do Parque e das Águas de
São Lourenço e a solicitação

junto à UNESCO das inscrições de ambos como patrimônios da Humanidade.
Com o tombamento, o Parque das Águas de São Lourenço e suas águas serão, definitivamente, protegidos.
O anúncio da iniciativa de
proteção ocorrerá durante
as solenidades da entrega da
Comenda Ambiental Estância Hidromineral de São Lourenço, que além de vários
eventos e atividades ambientais sediará também o I Seminário sobre acessibilidade em cidades turísticas.
Fonte: Assessoria de Imprensa do Chanceler da Comenda
Ambiental Estância Hidromineral de São Lourenço.

RICARDO MENDES
Análise

rmchristiani@yahoo.com.br

Tempos envelhecidos
Com o meu gosto de superestimar o passado, simplesmente pelo presente não
ser semelhante e certamente pior, embora não com inflexibilidade e pelo fato de
uma acanhada superioridade em situações restritas,
eu ando um pouco como o
profeta Jeremias, só me lamentando.
Se nos tempos atuais ou
mais próximos de nós quando quem inspeciona pela primeira vez, por interesse ou
curiosidade, a cidade de São
Lourenço, surge a tremenda
afeição com o pendor de não
haver a ação de retornar para o ponto de onde partiu,
imagina este sentimento e
entusiasmo como era precisamente até o final da década de oitenta.
Barulhos modernos e de cidade grande ou não tão boa,
que fazem com que seus habitantes deixem de estar concentrados desde o amanhecer, tendo da mesma forma
algumas pessoas o desejo agitado, prejudicando as atividades e a saúde, em estado
confuso, através de um ritmo não almejado de quem
representa o autêntico povo
de São Lourenço, o fim da índole pacífica e fraterna, veículos pesados em cima de um
solo delicado onde até uma
charrete se bobear faz com
que trema, a suposta ordem
no trânsito em companhia

dos semáforos que só serviram para expor que os indivíduos que se acham a pé não
sabem o mínimo que seria
atravessar uma rua em segurança, foram e são propostas
duvidosas em que se transformou São Lourenço, mostrando que algo deu errado.
Cada ser ao qual se atribuem direitos e obrigações,
só movendo-se por interesse partidário e financeiro, deveria, tornando-se responsável pelos seus respectivos
atos ou pelos de outrem, responder por alta traição.
A sociedade, não sabendo
o seu devido lugar e com um
ar de superioridade grosseiro, parece-me achar bom e
sentir prazer em ser conduzida pelo caos, através de personagens contendo ares de
autoridade infalível. Denunciar este ardil psicológico é
impossível pela dificuldade
causada por uma lenta, mas
crescente deformação na indolência intelectual.
Quem representa o autêntico povo São Lourenciano?
O passado. Não conheço uma
pessoa sequer, quando alertada e esclarecida para os
tempos “envelhecidos”, não
fique interessada proveitosamente e não concorde que
houve um período que a modernidade destruiu, cumprindo o seu papel de arruinador e que não dizia respeito
ao município, só a alguns.
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Sacerdote

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Dicas para quem
Clareou os Cabelos

Aniversário

Antônio Marcos Roque de Carvalho, já é Padre. Ordenação aconteceu neste dia 15 de março, na Igreja Matriz de
São Lourenço. Familiares, amigos, seminaristas e sacerdotes , lotaram a Igreja Matriz, para poder abraçar o Neo Sacerdote. A cerimônia, foi presidida pelo Bispo da Diocese
de Bauru, SP, Dom Frei Caetano Ferrari.

Nhá Chica
A linda princesinha Laura, filha do casal Rafael Barbosa
Ribeiro e Aline, comemorando neste dia 25, seu segundo
aniversário. Desejamos a aniversariante, milhões de felicidades, rogando a Deus muitas bençãos para sua vida.

Falecimento

Próximo a festa de sua Beatificação, a futura Beata da
Igreja Católica, a Venerável
Serva de Deus, Francisca de
Paula de Jesus, Nhá Chica,
ganha sua nova imagem, feita por um artesão da cidade
de São João Del Rei. Nhá Chica, sempre levou em sua vida terrena, a oração do terço a sua Sinhá “Imaculada
Conceição”, e com suas mãos
benditas, acolhia todos os
pobres que a procuravam.

Ressocialização
Causou-nos profundo pesar, o falecimento de João Fernandes de Oliveira, o Pinhão, falecido dia 1° de março. Pinhão, foi um grande padeiro em nossa cidade. Trabalhou
até aposentar-se na Padaria Federal. Com seu jeito simples
de ser, criou um grande circulo de amigos. Deixamos aqui
registrado, nossos sentimentos a todos os familiares, em
especial aos seus filhos Silvany, Marquinho, Deley, Rogério
e Luiz Antônio (Totonho). Que Deus dê o consolo a todos!!!

Pós Graduação
Dentre 170 inscritos, obtendo o 8º lugar, José Marcelino Simões, grande e respeitado contador da Prefeitura da cidade de Dom
Viçoso, foi aprovado pela
Universidade Federal de Alfenas, para seu curso de
Pós Graduação. Desejamos
milhões de felicidades a José Marcelino, em sua nova etapa na vida.

Semana Santa

Neste dia 24, inicia-se a Semana Santa 2013, em todas
as Paróquias da cidade. Na Paróquia de São Lourenço, o
Domingo de Ramos, terá seu inicio às 07:00 horas, com a
benção dos Ramos, no Parque das Águas, seguindo-se da
Procissão e Santa Missa na Igreja Matriz.No domingo de
Ramos, não haverá missa na Matriz às 17:00 horas.

DÉBORA CENTI

Uma parceria firmada entre o Presidio de Poços de Caldas
e a fábrica de chocolates Ferrero do Brasil, garantiu trabalho
a mais de vinte detentos até o final deste ano. Desde setembro de 2012, eles trabalham na colagem das caixas de bombons da linha Rafaello. Atualmente, mais de dois milhões de
laços de fitas, estão sendo confecionados para as embalagens
dos ovos de Páscoa. Os detentos, receberam treinamentos
de uma semana no setor de
produção da empresa. Os detentos trabalham durante oito horas diárias, de segunda
a sexta-feira. Além da remição de pena, eles recebem
uma quantia proporcional ao
número de caixas coladas, que
pode chegar a vinte mil diariamente. Segundo o Gerente de Produção da Unidade,
Divino Fernandes, a parceria
assinada, trouxe uma nova
perspectiva aos presos. “Mesmo estando privados de liberdade, eles podem ajudar no
sustento da família, e se preparar para a reintegração social”, completou o funcionário. O Diretor do Presidio de
Poços de Caldas, Marcelo Henrique de Souza, ressalta que
atividades como essa, é o caminho para promover a ressocialização e garantir a humanização do Sistema Prisional mineiro.

Se você resolveu clarear os
cabelos seja com mechas, luzes, ou coloração permanente então deve saber que os
fios claros para ficarem bonitos e saudáveis precisam
de cuidados redobrados. Hoje você vai aprender algumas
dicas que vão ajudá-la nessa tarefa.
O ideal antes de clarear os
cabelos é fazer uma nutrição
do fio e aproveitar a ida ao
salão para aparar as pontas.
Só aí você já garante que o
cabelo fique mais forte e os
danos sejam menos intensos. Depois que o cabelo já
estiver claro é essencial usar
cosméticos específicos para
o seu tipo de cabelo e formulados com filtro UV. Se
não quiser trocar de produto, basta incluir na rotina um
filtro solar capilar e aplicá-lo sempre que for para a rua.
Troque o condicionador pela máscara duas vezes por semana e continue tirando as
pontinhas quebradas uma
vez por mês.Cortar as pontas funciona como selador,
evitando que os fios abram
e você tenha que tirar boa
parte do comprimento. Já
quem fez mais luzes do que
o habitual ou ficou loira pre-

cisa trocar o xampu de sempre por um com ação antioxidante, para evitar o amarelamento dos fios que dá a impressão de que a coloração
foi mal feita.Faça também a
manutenção da cor a cada 40
dias. Já no dia a dia outra dica é aplicar sérum nas pontas, para dar uma selada e evitar que elas bifurquem, e duas vezes por semana usar um
xampu com pigmentos violeta, que grudam nos fios e não
deixa amarelarem.
Também vale muito a pena dar o último enxágue no
cabelo com água mineral, o
que confere um brilho maravilhoso; fazer hidratações
semanais com máscaras à base de aminoácidos, que ajudam a repor os nutrientes
perdidos; usar uma escova
do tipo raquete ou um pente de dentes largos, para desembaraçar os fios sem quebrá-los. Lembre-se: antes de
hidratar, o ideal é fazer uma
limpeza profunda usando um
xampu anti-resíduo para remover as impurezas de sal,
cloro, poluição e resíduos de
cosméticos.Assim o cabelo
recebe todos os nutrientes
da máscara e apresenta melhor resultado.

30/03/2013 – CURSO DE AUTOMAQUIAGEM
GARANTA SUA VAGA!
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Prefeitura Municipal
de São Lourenço
Licitação
Processo nº 0060/2013 –
Pregão Presencial 0011/2013
– 2ª CHAMADA- Objeto: Registro de preços para futura
e eventual aquisição de combustível para atender as necessidades da Secretaria de
Educação. Credenciamento:
08/04/2013 a partir das 14h
– Sessão Pública 08/04/2013
às 15h00min.

Processo 0091/2013 – Pregão Eletrônico 0042/2013 Objeto: Aquisição de livros
didáticos. Sessão: 09/04/2013
às 14h. Credenciamento até
as 12h do dia 09/04/2013.
Apresentação das propostas:
até as 13h do dia 09/04/2013.
Início dos lances: às 14h até
as 14h30min do dia 09/04/2013.
Local: www.caixa.gov.br

Processo nº 0059/2013 –
Pregão Presencial 0010/2013
– 2ª CHAMADA- Objeto: Registro de preços para futura
e eventual contratação de
empresa para prestação de
serviços de locação de veículos.
Credenciamento:
10/04/2013 a partir das 14h
– Sessão Pública 10/04/2013
às 15h00min.

Processo 00094/2013 –
Pregão Eletrônico 0043/2013
- Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de luvas Sessão:
10/04/2013 às 14h. Credenciamento até as 12h do dia
10/04/2013. Apresentação
das propostas: até as 13h do
dia 10/04/2013. Início dos
lances: às 14h até as 14h30min
do dia 10/04/2013. Local:
www.caixa.gov.br

Processo nº 0092/2013 –
Pregão Presencial 0017/2013
- Objeto: Registro de preços
para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de confecção de carimbos, cópias de chaves,
abertura e conserto de fechadura. Credenciamento:
09/04/2013 a partir das 15h
– Sessão Pública 09/04/2013
às 15h30min.

Processo 0095/2013 – Pregão Eletrônico 0043/2013 Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de uniformes. Sessão:
11/04/2013 às 14h. Credenciamento até as 12h do dia
11/04/2013. Apresentação
das propostas: até as 13h do
dia 11/04/2013. Início dos
lances: às 14h até as 14h30min
do dia 11/04/2013. Local:
www.caixa.gov.br

Processo 0096/2013 – Pregão Eletrônico 0045/2013 Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de coturno com zíper.
Sessão: 11/04/2013 às 15h.
Credenciamento até as 12h
do dia 11/04/2013. Apresentação das propostas: até as
13h do dia 11/04/2013. Início dos lances: às 15h até as
15h30min do dia 11/04/2013.
Local: www.caixa.gov.br
Processo 0097/2013 – Pregão Eletrônico 0046/2013 Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de papel para ECG. Sessão: 12/04/2013 às 14h. Credenciamento até as 12h do
dia 12/04/2013. Apresentação das propostas: até as 13h
do dia 12/04/2013. Início dos
lances: às 14h até as 14h30min
do dia 12/04/2013. Local:
www.caixa.gov.br
Processo 0098/2013 – Pregão Eletrônico 0047/2013 Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de carrinho metálico.
Sessão: 12/04/2013 às 15h.
Credenciamento até as 12h
do dia 12/04/2013. Apresentação das propostas: até as
13h do dia 12/04/2013. Início dos lances: às 15h até as

15h30min do dia 12/04/2013.
Local: www.caixa.gov.br
Processo 0098/2013 – Pregão Eletrônico 0048/2013 Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de piso de borracha e
cola. Sessão: 12/04/2013 às
16h. Credenciamento até as
12h do dia 12/04/2013. Apresentação das propostas: até
as 13h do dia 12/04/2013.
Início dos lances: às 16h até
as 16h30min do dia 12/04/2013.
Local: www.caixa.gov.br
Para todas as referências
de tempo será observado o
horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência
de Licitações pelo telefone
(35) 3339-2781, ou no site
www.saolourenco.mg.gov.br
– Juliana Rangel de Oliveira
Assis – Pregoeira Oficial e
Cássia Carneiro Mangia – Pregoeira Substituta.
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).

POLICIA MILITAR RODOVIÁRIA ASSUME RODOVIA BR- 459

No final do ano de 2012,
a Polícia Militar de Minas
Gerais assinou convênio com
a Polícia Rodoviária Federal, sobre a delegação de
algumas rodovias federais
a PMMG. Tal convênio delega a Policia Militar competência para fiscalização

de transito bem como o
atendimento de acidentes
e demais problemas de segurança pública nos trechos
delegados, entrando em vigor a partir do dia 1º de abril
de 2013, ficando a Polícia
Rodoviária Estadual responsável por importante rodo-

via federal da nossa região:
a BR 459.
O trecho que passa a ser
de responsabilidade da
PMMG está compreendido entre Pouso Alegre (a
partir da rodovia BR 381 –
Fernão Dias) até a divisa
com o Estado de São Pau-

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

- Pretendem se casar:

000221 - RAFAEL MARQUES PEREIRA RIBEIRO, solteiro, maior, AUX. DE LOGISTICA, natural de
SÃO PAULO-SP, residência RUA B, 120, São Lourenço-MG, filho de BELMIRO RIBEIRO e MARIA
MARQUES PEREIRA RIBEIRO; e FERNANDA PAULA DOS SANTOS, solteira, maior, ESTETICISTA, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA B, 120, São Lourenço-MG, filha de PAULO SERGIO
FERREIRA e DIRCE BERNADETE DOS SANTOS;
000222 - JESUEL RAIMUNDO DE SOUZA, solteiro, maior, AUTONOMO, natural de ITANHANDU-MG, residência AV. ANTONIO JUNQUEIRA DE SOUZA, 534, São Lourenço-MG, filho de MANOEL
RAIMUNDO DE SOUZA e FRANCISCA ISABEL FARIA DE SOUZA; e ANA CLAUDIA DOS SANTOS FERREIRA, solteira, maior, ATENDENTE, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA ADEMAR DE
PAIVA XAVIER, 09, São Lourenço-MG, filha de CLAUDIO ROGERIO FERREIRA e MARIA DA PENHA
DOS SANTOS;
000223 - MARCELO AMBROSIO LEAL, solteiro, maior, professor de educação física, natural de
São Lourenço-MG, residência Rua 07 de setembro, 86, São Lourenço-MG, filho de JOSE MARCIO
DA SILVA LEAL e ELIANE APARECIDA AMBROSIO LEAL; e ALESSANDRA DE SOUZA GASPAR, solteira, maior, fechadora de embalagens, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Presidente Artur Bernardes, 164, São Lourenço-MG, filha de DIRCEU APARECIDO GASPAR e MARIA CANDIDA
DE SOUZA GASPAR;
000224 - SAMUEL NORONHA DE ASSIS, divorciado, maior, AUTONOMO, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência AV. GETULIO VARGAS, 1746, São Lourenço-MG, filho de OSMAR JORGE
DE ASSIS e DEBORAH NORONHA DE ASSIS; e ANA CLAUDIA TOMAZ MENDES, divorciada, maior,
DO LAR, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência AV. GETULIO VARGAS, 1746, São Lourenço-MG, filha de JOSE CLAUDIO MENDES e MARIA ARCEBISPO TOMAZ;
000225 - DENNIS ALCÂNTARA SILVA NEVES, solteiro, maior, professor de educação física, natural
de São Lourenço-MG, residência Rua Saturnino da Veiga, 742, São Lourenço-MG, filho de DONIZETTI DAMIÃO NEVES e VILMA LUZIA DA SILVA NEVES; e INGRID ALICE DE PAULA LIMA, solteira, maior,
enfermeira, natural de Volta Redonda-RJ, residência Rua Saturnino da Veiga, 742, São Lourenço-MG, filha de ERCILIO CARLOS DE OLIVEIRA LIMA e MÁRCIA MARIA DE PAULA FERREIRA LIMA;
000226 - ERIVALDO DONIZETI BARBOZA, solteiro, maior, cabeleireiro, natural de São Paulo-SP,
residência Alameda C, 265, São Lourenço-MG, filho de JOSE BARBOZA e APARECIDA FORMIGARI BARBOZA; e LEILA LUCIA PAULINO, divorciada, maior, esteticista, natural de São Lourenço-MG, residência Alameda C, 265, São Lourenço-MG, filha de ANTONIO PAULINO e CECILIA SANTOS PAULINO;

lo, passando por Santa Rita do Sapucaí e Itajubá, fazendo ligação do extremo
sul de Minas com o Vale
do Paraíba. O trecho delegado é de extrema relevância para o desenvolvimento econômico e social dos
municípios de seu entorno, além de constituir-se
em importante acesso na
divisa do Estado de Minas
Gerais. Às margens de sua
via ficam os municípios de
Pouso Alegre, Santa Rita
do Sapucaí, São José do Alegre, Piranguinho, Itajubá e
Wenceslau Braz.
A expectativa da PMMG
com a delegação é de uma
presença mais constante e
abrangente na rodovia BR
459, realizando ações e operações de cunho educativo
mas também repressivo.
Dar continuidade ao bom
trabalho realizado pela Policia Rodoviária Federal ao
longo dos anos, trazendo
mais segurança e tranquilidade a todos os usuários
da via e comunidades locais com eficiência e comprometimento.
A Unidade da Policia Militar que será a responsável
pelo trecho é a 17ª Companhia PM Independente de
Meio Ambiente e Trânsito,
sediada em Pouso Alegre.
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Memórias

Antônio Carlos Ribeiro
de Andrada, Dr.
O Dr. Antônio Carlos Ribeiro de Andrada era bisneto do
Patriarca da Independência,
José Bonifácio de Andrada e
Silva, neto do Ministro do Império, Martim Francisco Ribeiro de Andrada e filho do Senador Carlos de Lima Duarte
e de Adelaide Feliciano de Lima Duarte.
Nasceu em Barbacena, a cinco de setembro de 1870. Estudou no “Colégio Abílio” e foi
aluno do Barão de Aracaúbas.
Ingressou na Faculdade de Direito de São Paulo bacharelando-se em 1891. Foi, na Faculdade, o redator do jornal
“Vinte e um de abril”.
Regressando a Minas foi nomeado Promotor de Justiça da
cidade de Ubá.
Dois anos depois, tornou-se professor de História do
Brasil e Economia Política e Financeira na Escola Normal de
Juiz de Fora.
FoiDiretor-Proprietáriodo“Jornal do Comércio de Juiz de Fora” e Vice Presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora.
Em 1899 casou-se com Julieta de Araújo Lima Guimarães.
Esta época marcou sua real entrada na vida política. Foi
convidado a discutir assuntos
de grande importância na vida do Estado, como os impostos territoriais que tramitavam
no Congresso.
Sua competência levou-o a
ser escolhido para Secretário
das Finanças do Governo Francisco Sales, em 1902. No início
de 1906 exerceu o cargo de Prefeito de Belo Horizonte.
A partir de então os cargos
se sucederam:
- 1907 - Senador do Congresso, ocupando ainda a Presidência da Câmara de Juiz de Fora.
- 1911 - Eleito Deputado Federal e reeleito em 1925.
No Governo Wenceslau Braz
foi titular da pasta da Fazenda, deixando o Parlamento.
Em 1919 voltou à Câmara
Municipal de Juiz de Fora.
Em 1924 tornou-se líder da
maioria no Governo Arthur
Bernardes.
Em 1925 foi eleito Senador
por Minas Gerais.
Em 1926 representou o Brasil no Congresso Internacional
de Finanças em Londres e o Congresso Internacional Parlamentar em Genebra, ambos organizados pela Liga das Nações.
Regressando da Europa tomou posse do Governo de Minas Gerais para o quatriênio
1926 – 1930, momento em
que sua popularidade cresceu.
Criou pela Lei 956 de sete
de setembro de 1927 a Universidade de Minas Gerais.
Incentivou a cultura, construiu
escolas e colocou Minas Gerais como referência em ensino. Remodelou a Saúde Pública. Reorganizou a Rede Ferroviária Sul Mineira; abriu estradas, construiu pontes, incentivou a indústria e preocupou-se com as Estâncias Hidrominerais.

Em seu governo instituiu o
“Voto Secreto” em Minas, primeiro do país, pelo o Decreto n° 8.403 de vinte e um de
abril de 1928 dando cumprimento à lei 995 de vinte de
setembro de 1927.
Foi apoiado por Minas Gerais para a Presidência da República, mas não aceitou. Encabeçou o movimento que levaria Getúlio Vargas à Presidência da República.
Formada a Aliança Liberal, a
vinte de setembro de 1929 realizou-se a Convenção Liberal
no Palácio Tiradentes no Rio
de Janeiro, por ele presidida.
Consagrou-se, então, a candidatura de Getúlio Vargas e
João Pessoa à Presidência.
1933 foi eleito Deputado à
Constituinte Federal dirigindo
os trabalhos e a elaboração da
Constituição de 1934.
Com este trabalho, não foi
pretensão biografar o Dr. Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, mas lembrar o grande estadista, que faleceu a primeiro de fevereiro de 1946.
No Bairro São Lourenço Velho a rua principal tem o seu
nome. A ponte que liga o centro da cidade ao Bairro da Estação também lembra Dr. Antônio Carlos. Sob o Ato n ° 12
de dezessete de junho de 1930,
O Prefeito Dr. Gastão Braga assim o fez.
São Lourenço tem para com
o Dr. Antônio Carlos Ribeiro
de Andrada uma imensa gratidão. Durante seu governo,
ao visitar todo o Sul de Minas,
fez de nossa pequena cidade,
em 1927, a sede do governo
de Minas Gerais, quando, do
Hotel Brasil decretou nossa
autonomia política nestes termos: “... cria uma Prefeitura
provisória no Distrito de São
Lourenço, Município de Pouso Alto e marca o dia das eleições do Conselho Deliberativo e Juiz de Paz”.
O presidente do Estado de
Minas Gerais, usando da atribuição que lhe é outorgada
pelo Art. 57 da Constituição
e, de conformidade com o disposto nos decretos 373 de dezessete de setembro de 1903
e 396 de vinte e três de Dezembro de 1904, resolve:
Art. 1° - Fica criada, provisoriamente, uma Prefeitura no
Distrito de São Lourenço, Município de Pouso Alto a qual
será seguida, até a expedição
do regulamento, pelo Decreto n° 1777 de trinta de setembro de 1901.
Art. 2° - Fica marcado o dia
dezessete do corrente mês para a eleição do Conselho Deliberativo de que trata o art.
Anterior e para as dos juizes
de Paz.
Palácio da Presidência do Estado de Minas Gerais, em São
Lourenço, 1º de abril de 1927.
Antônio Carlos Ribeiro
de Andrada
Djalma Pinheiro Chagas
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