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Canta Brasil 2013
movimenta Caxambu

Aproximadamente 2500 vozes participaram de um dos maiores eventos do Canto Coral Brasileiro, realizado de 15 a 18 de agosto, na Estância Hidromineral de Caxambu. O Canta Brasil, chegou a sua décima terceira edição, coordenado pelo Maestro José
Henrique Martins, recebeu corais de vários Estados brasileiros, com vários estilos, principalmente em seus repertórios. (pág 11)

Sucesso

Visita

Deputado Juarez
Távora visita São
Lourenço
O Deputado Estadual Juarez Távora (PV), esteve em São Lourenço nesta primeira quinzena de agosto. Durante a visita, Távora encontrou com lideranças e conversou
com a população. Juarez Távora
andou pela cidade, ele esteve na
“Festa de Agosto” no sábado (09)
e no domingo (10)... (pág 06)

Festival de
Corais Ameride
A abertura da terceira edição
do Festival e Concurso Internacional de Corais, na segunda-feira
(19/08), na Igreja Matriz de São
Lourenço Mártir, contou com a presença de membros dos corais participantes do evento e de grande
público. (pág 08)

Funcionário do Hospital supera
deficiência visual e é aprovado
na 1ª fase de exame da OAB

(pág 09)

Odair entrega carros
e equipamentos para
Conselhos Tutelares (pág 08)

Mais um acidente
envolvendo moto
no centro da cidade
Por volta das 13:30 desta quarta- feira(21/08), no cruzamento entre as ruas Comendador Costa com
Olavo Gomes Pinto... (pág 09)
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EDITORIAL
Por dever de ofício, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou na semana passada que não têm fundamento as análises pessimistas a
respeito do crescimento da
economia brasileira.
Não se exclui, é claro, que
o ministro de fato acredite
no que diz. Ele tem razão,
por exemplo, ao lembrar que
a inflação está em queda ao menos por ora - e ao depositar alguma esperança nas
licitações de obras de infraestrutura, neste segundo semestre.
A realidade, porém, se mostra mais complexa - a começar pelo câmbio. Apesar das
intervenções do Banco Central, o dólar disparou nas últimas semanas e, chegou a
fechar acima de R$ 2,40.
Verdade que a valorização
da moeda americana é um
fenômeno global. Mas sua
intensidade no Brasil tem sido maior que a média.
Uma das consequências para o país é o agravamento do
risco inflacionário. Com o dólar mais caro, aumentam os
custos das empresas que utilizam insumos importados, e
repasses ao consumidor tendem a ser inevitáveis. Estima-se que, com a atual cotação, a inflação possa subir
de 6,27% (acumulada em 12
meses) para até 7%.

Cenário Perigoso

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

Designos...

A desvalorização do real
também impõe prejuízos bilionários à Petrobras - a estatal importa combustíveis e
os revende a um preço inferior, sob controle do governo. A empresa clama por um
reajuste para não inviabilizar planos de investimento,
mas cada 10% de aumento
na gasolina eleva o IPCA (Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo) em meio
ponto percentual.
Há também o represamento das tarifas de transporte
e energia. A falta de planejamento do governo desorganizou a área elétrica. Esgotaram-se os recursos de
fundos setoriais e será ine-

ESPAÇO LIVRE
Governo envia ao
Congresso adendo à
lei do Ato Médico
O governo enviou ao Congresso essa semana um adendo à Lei do Ato Médico, sancionada com vetos pela presidente Dilma Rousseff em julho.
A lei regulamenta a profissão do médico, estabelecendo atos que são privativos
desse profissional. O projeto colocou médicos de um
lado e as demais profissões
da saúde de outro, que temiam que a lei restringisse
sua prática.
O texto original previa que
o diagnóstico e a prescrição
de tratamentos seriam ações
exclusivas dos médicos. Com
os vetos da presidente, essa exclusividade foi retirada
da lei, porque o governo temia que isso pudesse afetar
ações do SUS realizadas por
outros profissionais, como a
prescrição de remédios para hanseníase, entre outros.
Com o adendo enviado ontem ao Congresso, o governo pretende restabelecer que
o diagnóstico de doenças e
a prescrição sejam atos pri-
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vativos do médico, ressalvados os procedimento feitos
por outros profissionais segundo protocolos do SUS,
usados tanto na rede pública quanto na privada.
O texto, porém, continuou
a desagradar os médicos e
também contrariou outros
profissionais da saúde.
Em vários pontos, o projeto tenta proteger as ações
do SUS. Diz, por exemplo,
que se excluem do rol de procedimentos privativos do médico os “invasivos realizados
segundo protocolos e diretrizes clínicas do SUS”.
Segundo o ministro da Saúde Alexandre Padilha, outros
trechos do novo projeto pretendem deixar claro que a
acupuntura não é ato privativo do médico e que outras
profissões não dependem de
um diagnóstico prévio do médico para agirem.
“O texto protege que o psicólogo faça o diagnóstico de
uma depressão leve, sem uso
de medicamentos”, disse.

vitável um repasse ao consumidor.
Fica claro que o trabalho
de combate à inflação do BC
não é facilitado pelo governo. Não por acaso, os juros
no mercado só fazem subir,
a despeito do crescimento
pífio da economia e da grande probabilidade de alta no
desemprego.
O mercado financeiro já
projeta juros de 10% ao final deste ano e acima de 12%
a longo prazo. Começa a desbotar outra das sonhadas
bandeiras do governo - a dos
juros baixos.
Questiona-se, assim, se o
crescimento de 2014 será mesmo maior que o deste ano.

O acúmulo de decisões voluntaristas e inconsistentes
cobra sua fatura. O ambiente externo mais adverso é
apenas o estopim.
Ainda não chega a ser o
caso de falar em crise, pois
há margem de manobra - do
lado fiscal, por exemplo, há
o que fazer para restaurar
um semblante de seriedade.
Não se pode ignorar, contudo, que certas crises demoram a chegar, mas atingem com mais força aqueles que não se preparam
para seus efeitos. E o governo Dilma Rousseff não
parece ter-se dado conta
de que as dificuldades se
avolumam.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Maria, mulher de fé.

“Bem aventurada és
tu que creste, pois se
hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas!”
Desta forma falou Isabel, respondendo à saudação de Maria. E são
palavras pelo Espírito
Santo (cf. Lc 1,14), que
focalizam a virtude principal de Maria: a fé. A fé
permitiu a Maria enfrentar, sem medo, o abismo insondável e desconhecido do plano salvífico de Deus. Não era fácil acreditar que Deus
pudesse “assumir a forma humana” e morar entre nós, isto é, que Deus
se escondesse na insignificância do nosso dia-a-dia, assumindo a nossa fragilidade, sujeita a
tantas humilhações.
Maria acreditou neste projeto impossível de
Deus, confiou em Deus

todo-poderoso e se tornou a principal colaboradora da admirável iniciativa de Deus, que devolveu ao mundo a esperança.
Maria, em momento
algum esmoreceu, nem
mesmo aos pés da cruz
de seu Filho. Que sofrimento e que dor vendo
seu Filho Jesus, crucificado! Com certeza o coração de Maria também
sangrava. Mas, Ela acreditava em Deus, acreditava nas palavras de Jesus, acreditava na ressurreição... Maria tinha fé.
Nós somos chamados
para a mesma atitude
de fé, que nos leva a
olhar, corajosamente,
além das possibilidades
e limites humanos.
Que a exemplo de Maria,tenhamossempreuma
fé forte e solidificada.
Fonte: Revista “O Milite”

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 mudança 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
paranósmotivodejúbilo!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

Os problemas são verdadeiros
trampolins na nossa vida
Nós somos sacrários vivos
do Espírito Santo, aonde vamos, Ele vai, por isso, precisamos “levá-Lo” conosco, – clamando pela presença d’Ele –
para que Ele vá santificando
tudo à nossa volta e operando curas, milagres e prodígios.
A vida do Espírito Santo vive em nós, ela está borbulhando em nosso interior. Ela
nos anima, transforma e fortalece cada vez mais. Mesmo
se morrermos, Ele estará conosco, pois somos templos e
verdadeiros santuários d’Ele.
O apóstolo Paulo sabia que
precisava “alçar vôo e bater
asas”. Nós podemos fazer o
mesmo que ele fazia. O Espírito Santo nos quer dar a
mesma graça, basta orarmos
e clamarmos por Sua ajuda.
Você pode enfrentar muitas
“alturas”, medos e muitos
problemas. Imagine a águia-mãe forçando a águia-filha
a voar; ela vai a empurrando até que a filha abra as
asas, batendo-as. Muitas vezes, eu digo que sou como
um menino que anda na corda bamba; e quem anda ne-

la não pode parar, pois se fizer isso cairá. Seja qual for a
situação em que você se encontra, você também tem
“asas” e tem o Espírito Santo dentro de você. Ele é um
Espírito vivificante.
Diga comigo: “Glória a Deus
que a minha vida é um constante problema, pois assim
preciso ‘bater asas’. Benditos problemas que me empurram e me fazem ‘voar’.
Obrigado, Senhor, pelos meus
inúmeros problemas, pois
posso ‘alçar vôo’ e ir cada vez
mais alto”.
Benditos os problemas que
são verdadeiros “trampolins”,
levantando-nos e nos ajudando a “alçar vôo”, porque são
eles que nos tornam flexíveis,
para que “saltemos” para a
vida, para a ressurreição, para o “alto”.
Repita comigo: Espírito Santo, Você está dentro de mim,
vem e vivifica a minha vontade, para que esta me motive
por dentro. Preciso recuperar
minhas forças e determinação
para bater ‘asas’ e assim ‘alçar’ vôo’ rumo ao céu.

SÃO LOURENÇO COUNTRY CLUBE
ERRATA
O edital de convocação da ASSEMBLÉIA GERAL DO SÃO LOURENÇO COUNTRY CLUBE
esta com erro de digitação onde se lê: “com
a presença de 1/3 (um terço) dos sócios e
em segunda convocação, 13h00min depois,”
o correto é: “com a presença de 1/3 (um terço) dos sócios e em segunda convocação as
13h00min, com qualquer numero de sócios”
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ENTREVISTA Maria Socorro Pinto

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

Escritora, compositora e cantora

Conheça a história da escritora e compositora que tornou em melodia cômica um
fato comovente, sua música
esta em todo país, através da
internet, uma mulher que transforma a tristeza em alegria.
Youtube: (Karol Maria)
Titulo da música: “Pinicou
tem que coçar”
Qual é a sua nova
criação?
A minha nova criação é o
lançamento de dois CDs, com
duas músicas cômicas, sendo que uma delas atribui a
um fato emocionante, que
aconteceu com a minha mãe
há três anos. Ela foi colocada em um asilo em Niterói,
no Rio de Janeiro, e eu fui
buscá-la, chegando lá a encontrei cheia de sarna, e ela
repetia por várias vezes: “Minha filha não da pra disfarçar, pinicou tem que coçar”,
e através do fato eu compus
a música com o título: “Pinicou tem que coçar”, o qual
esta fazendo muito sucesso
pela internet.

E a segunda música,
o que a levou a compor com
o titulo de bombom? Qual
o ano que você a compôs?
A segunda música é direcionada não só para as crianças como exclusivamente a
duas pessoas, hoje adultas:
uma delas é o Paulo César
Caju, ex-jogador de futebol,
onde estivemos por algum
tempo na casa do pobre,
um Educandário em Copacabana, na Rua Hilário de
Gouveia, e que hoje em seu
lugar se encontra a Matriz
Nossa Senhora de Copacabana, e um menino que veio
da Alemanha com três anos
de idade e que o orfanato
o doou para uma família em
Copacabana na Rua Leopoldo Miguel e nunca mais o
vi, e naquela ocasião nos
éramos loucos por bombom,
e o que nos era oferecido
era simplesmente uns saquinhos de doces na época de São Cosme e Damião,
somente com cocada, Maria Mole, Pirulito e Pipoca,
mas bombom nem pensar.
E foi por isso que criei a musica do bombom, que foi
feita no ano de 2005 e gravada somente agora, e já
esta na internet é só acessar Youtube: Karol Maria,
e vocês vão rir muito, eu
sempre fiz do sofrimento
uma arte do viver com a graça do viver...
Você sempre teve o
dom de cantar? Já gravou
algum cd?

Eu comecei a cantar aos
quatorze anos de idade e
sempre cantei no Rio de Janeiro, Igreja Nossa Senhora
de Copacabana e Colégio Sagrado Coração de Maria, na
Rua Toneleiros e também em
seresta. No momento eu só
gravei quatro CDs: “quero
embalar Jesus, não deixe seu
sorriso fenercer, pinicou tem
que coçar e bombom”. Tenho mais de trinta músicas
para gravar.
Você tem patrocínio
ou alguma ajuda para realizar seu trabalho e sonhos
aqui na cidade?
Infelizmente não tenho patrocínio de ninguém, e tudo
que faço é com muita dificuldade e renúncia de muitas coisas, pois os limites são
muitos. Muitos me perguntam se vale a pena lutar tanto, mas digo que vale a pena fazer tudo que faço, porque cada um tem uma missão a cumprir seja de uma
forma ou de outra, como por
exemplo, cantar e escrever
é uma arte que não é para
todos, sim um privilégio que
faz parte da vida de quem
os tem, agora se todos fizessem o que eu faço então não
valeria a pena.
Você continua escrevendo? Estando envolvida
com as músicas?
Sim, eu continuo escrevendo, mas às vezes tenho que
dar uma paradinha, há pouco tempo eu terminei um li-

vro de antologia poética e já
estou começando outro de
crônicas, mas só tenho 10 livros escritos, e continuo viajando buscando ideias e inspirações.
Você tem recebido alguma critica em relação ao
seu trabalho?
Claro que sim, sem as críticas não há crescimento. Há
pouco tempo me fizeram uma
pergunta, se valia a pena eu
fazer o que eu faço e a resposta já esta incluída na entrevista deste jornal, são pessoas que não são capacitadas a fazer o que muitos fazem, mas que gostariam de
fazer. Eu agradeço a todos
os elogios, mas as criticas é
que me fazem crescer, eu
agradeço a Deus e a todos
que me deram inspirações
para escrever para falar da
vida e das coisas que ela contém.
Como você se sente
diante de tantos elogios pela internet com seu trabalho divulgado e bem acatado por todos?
Eu me sinto uma pessoa
comum, mas me emociono
muito porque nem eu mesma esperava de fazer tantas
coisas e acima de tudo isto
esta a grandeza de Deus eu
nada sou. Um beijo para todos os que me valorizam e
um abraço para os que me
aplaudem e se cada um procurar dentro de si por certo
encontrará algo belo para
executar.

Primeiro Campeonato Green World de Skate
No último dia 17/08, a Pista Municipal de Skate de Caxambu localizada na “Fundação”, foi sede do Primeiro
Campeonato Green World

Campeonato

de Skate Amador de Caxambu. O evento teve o apoio
da prefeitura através da Secretaria de Esporte e Lazer.
Durante a manhã a pista fi-

cou reservada para o aquecimento e conhecimento por
parte dos competidores. No
período da tarde rolou a tão
esperada competição, que foi
disputada em três categorias:
mirim, iniciante e amador.
Participaram da primeira
edição, atletas de diversas
cidades da região. De acordo com um dos organizadores, Paulo Rocha, o campeonato é um incentivo a pratica do skate na cidade. “O
principal objetivo do campeonato é reunir os atletas e
mostrar um pouco mais so-
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bre o esporte para a população local”, ressaltou Paulo
Rocha, enfatizando a relação
da prática do skate com as
artes e estilo de vida. O Secretário de Esportes da cidade, André Brazolin “O Anjo
do Esporte”conversou com
a nossa reportagem e se disse emocionado ao ver a alegria dos competidores. “Não
tem dinheiro no mundo que
pague esse momento. Ver a
alegria no rosto destas crianças e destes competidores já
valeu todo o trabalho que foi
feito”, disse Brazolin.
Confiraaclassificaçãogeral:
Categoria Amador: 1º Lugar: Gabriel Buralli
2º Lugar: Tássio Andrade
3º Lugar: William
Categoria Iniciante: 1º Lugar: Renan Reis
2º Lugar: Mateus Silva
3º Lugar: Matheus Mendes
Categoria Mirim: 1º Lugar:
Leonardo Kistmann
2º Lugar: Fábio Fidelis
3º Lugar: Fabricio Marques

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo, Jornalista Responsável: Luciana Dutra
Valério, 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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O Senhor te abençoe
e te guarde
Com essas palavras São
Francisco iniciou uma bênção que escreveu a Frei Leão,
seu querido discípulo. Quando a gente ama uma pessoa,
sente bem em abençoá-la.
Assim, bons pais gostam de
abençoar os filhos, filhos pedem a bênção dos pais, fiéis
pedem bênção de padres e
demais religiosos, que com
zelo os abençoam. Abençoar é próprio de quem ama e
se sente amado, é expressão de carinho e respeito. As
canções que dizem: “Eu preciso dizer que te amo” e “Deixa eu dizer que te amo (...)
isso me ajuda a viver”anunciam
essa nossa necessidade de
expor com palavras nossos
bons sentimentos de amor
e de respeito.
Quando São Francisco, inspirado na Bíblia (Nm 6,2227), abençoa seu irmãozinho,
começa invocando sobre ele
o nome de Deus. Você se lembra dos dez mandamentos?
O segundo é “Não usar o nome de Deus em vão”. Um dos
fundamentos desse mandamento está justamente no
fato de que o nome de Deus
é importante, invocar o nome do Senhor sobre alguém
é garantia eficaz de bênção.
O nome de Deus é tão sa-

grado para os judeus que eles
nem sequer o pronunciam.
Isso vale como alerta para
nós hoje que nem sempre nos
preocupamos com as palavras
que dizemos e às vezes deixamos de lado o verdadeiro
nome de uma pessoa e a tratamos por apelidos ou por palavras quaisquer.
Deus pediu a Aarão que
abençoasse o povo com essas palavras, pois quem ama
também quer “guardar” a
pessoa. Se quem ama de verdade leva a pessoa consigo
aonde vai, quem abençoa
guarda os que amana memória do coração. Memória não
é um instrumento que nos
tortura e entristecedizendo-nos que antigamente era melhor. Memória existe é para
guardar as pessoas no sentido de protegê-las e poder
dizer a elas: nada de ruim vai
acontecer com você, porque
como um guarda vou te guardar dentro de mim! Assim
como a poetiza Adélia Prado, vou dizer: “O que a memória ama, fica eterno.Te amo
com a memória, imperecível.” Eu te abençoo porque
preciso, preciso te dizer, preciso te amar, preciso guardar você sempre dentro do
meu coração.
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Câmara Municipal de São Lourenço
Proposições da 24ª Reunião Ordinária de 2013

Ver. Agilsander Rodrigues da Silva

Ver. Fabrício Guedes dos Santos

Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com
base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja
enviada uma Moção de Parabéns à Coordenação do Ciclo de Formação Cristã e aos participantes por mais um encontro realizado nos
dias 16, 17 e 18 de agosto do corrente ano. Ensejamos a todos que
o testemunho de fé, humildade e esperança do nosso Papa Francisco estimule no dia a dia dessa nova família ciclense rumo à paz.

Indicação 315/2013
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 construção de minhocários nas escolas municipais, nas associações e em todas as entidades filantrópicas,
pois os minhocários vão ao encontro da sustentabilidade que o
nosso planeta precisa ter.

Requerimento 95/2013
Em conformidade com as reivindicações dos moradores do Bairro Palmeiras (“Carvãozinho”), visando a melhoria na qualidade
de vida dos mesmos, Agilsander Rodrigues da Silva, Vereador do
PSL, vem até V. Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações: Por que não há tratamento de água na referida
localidade? Por que, até a presente data, não foi levado saneamento básico para este bairro?
Requerimento 98/2013
Agilsander Rodrigues da Silva, Vereador do PSL, vem até V.Ex.ª,
embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de
Trânsito (SLTRANS) que envie a esta Casa Legislativa a seguinte
informação: Quando serão tomadas providências quanto ao pseudoestacionamento localizado em frente a Auto–SKP? JUSTIFICATIVA: São frequentes as reclamações da população após as 18h
e nos finais de semana, pois quando esta tão conceituada empresa encontra-se fechada, os automóveis que estacionam sobre a
calçada impedem o livre acesso de idosos, cadeirantes e pessoas com carrinho de bebê.
Indicação 317/2013
A realidade do atendimento de fisioterapia realizado pela Secretaria Municipal de Saúde está completamente aquém da qualidade dos profissionais que ali trabalham. É fato que a estrutura
física do local atual de atendimento não permite que os profissionais desempenhem um atendimento de ótima qualidade. Por
isso, em nome da melhoria da qualidade do atendimento da população, Agilsander Rodrigues da Silva, Vereador do PSL, vem,
mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine à Secretaria Municipal de Saúde que tome providências, com a máxima urgência,
quanto à transferência desse tão importante serviço para um local de melhor qualidade e mais acessível, permitindo assim que
a inquestionável qualidade técnica dos fisioterapeutas que ali trabalham possa ajudar ainda mais a nossa população.
Ver. Antônio Carlos Canaverde Sanches
Projeto de Lei nº 2.604/13 – De Autoria do Ver. Antônio Carlos Canaverde Sanches. Dispõe sobre o Parcelamento de Solo, a
regularização Onerosa de Construções, Ampliações e Reformas
em desacordo com a Legislação Urbanística Municipal e dá outras providências
Ver. Evaldo José Ambrósio
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 Ilm.º Sr. Antônio Marcos
Lopes - interlocutor da Empresa Circular São Lourenço, na negociação da paralisação dos motoristas e demais funcionários da referida empresa, que ocorreu nos dias 03 e 04 de agosto do corrente ano, onde foi resolvido, com sucesso, o término da greve,
no dia 04 de agosto p.p., às 20h30min. Receba o nosso sincero
agradecimento.
Indicação 311/2013
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 efetuar capina e limpeza com o uso da máquina patrol, para a realização do patrolamento de área denominada verde, existente na
Rua Américo Lobo, para dar condições aos moradores para revitalizar a área existente. JUSTIFICATIVA: Em 25 de março de 2013,
este Vereador, através da Indicação n.º 95/2013, solicitou um estudo para transformar a área existente da Rua Américo Lobo em
uma praça de lazer. Reivindicação esta feita em audiência pública desta Casa Legislativa, pela Assembleia Legislativa de Minas
Gerais, em 18 de março. Foi requerido verba, naquela oportunidade, ao Presidente da Assembleia, que solicitou deste Vereador
que enviasse o pedido, juntamente com projeto de revitalização.
Vale ressaltar que a comunidade sempre esteve interessada em
dar início a uma revitalização desta área, com plantio de árvores
e construção de uma calçada (passeio) para uma melhor acessibilidade do local.
Indicação 312/2013
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 realizar um projeto de revitalização da área verde localizada na Rua
Américo Lobo, com construção de praça, se possível, com ponto
de ônibus e calçadão para cooper. Este Vereador gostaria de ressaltar que o mesmo fez a referida solicitação em audiência pública realizada nesta Casa Legislativa, no dia 18 de março p.p. e segundo o Presidente da Assembleia Legislativa de Minas, há recurso financeiro para tal, basta somente apresentar um projeto.

Indicação 316/2013
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, com a máxima urgência, a manutenção geral no playground da Escola Municipal Manoel Monteiro, tendo
em vista que os brinquedos da referida escola se encontram em
péssimo estado, colocando em risco de acidente as crianças que
brincam nesta área de lazer.
Ver. João Bosco de Carvalho
Indicação 306/2013
João Bosco 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 entrar em contato com a direção da Cemig, no sentido de providenciar a melhoria na iluminação pública na Ponte “Presidente Dr. Antônio Carlos” (Ponte da Estação), tendo em vista que a
falta de visibilidade tem prejudicado muito a fluência do tráfego
na referida ponte.
Indicação 307/2013
João Bosco de Carvalho, Vereador do PMN, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar
de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Departamento Municipal de
Trânsito (SLTRANS) que tome providências no sentido de melhorar a fluência do trânsito na Ponte “Presidente Dr. Antônio Carlos” (Ponte da Estação).
Ver. Luiz Antônio de Almeida
Indicação 286/2013
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 efetuar estudos, juntamente com o Comando da 57º Batalhão
da Polícia Militar, para a instalação de um posto da Polícia Militar dentro do Paço Municipal. JUSTIFICATIVA: Tal medida se faz
necessária para a segurança daqueles que praticam a sua caminhada no período noturno, bem como daqueles que utilizam dos
equipamentos de ginástica localizados no Paço Municipal. Além
de que tal medida reforçará a proteção e a segurança para aqueles que fazem uso do caixa eletrônico que se encontra dentro do
prédio da Prefeitura, onde atualmente somente um vigia noturno, funcionário público municipal, nos feriados prolongados e nas
festas locais exerce tal função, além de coibir atos de promiscuidade e o uso de drogas que acontecem, constantemente, atrás
do prédio do Poder Executivo.
Indicação 305/2013
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 construção de bocas de lobo, o mais urgente
possível, na Via Silvestre Ferraz dos 02 (dois) lados, principalmente na altura da venda da D. Graça. A pedido dos moradores.
Ver. Paulo Gilson de Castro Ribeiro
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. Hilbert
Gurgulino de Souza Filho, pelo seu falecimento ocorrido no dia
14 de agosto p.p..
Indicação 308/2013
Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro, Vereador do PSC, vem,
mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente
da Prefeitura que proceda a reparação no calçamento na Ruas
Professora Maria do Carmo Ferraz, na altura do n.º 50. A pedido
dos moradores e transeuntes.
Projeto de Lei nº 2.607/13 – De autoria do Ver. Paulo Gilson
Chopinho de Castro Ribeiro. Exige fundamentação na notificação
de decisão e resultado de recurso contra a penalidade por infração à legislação de trânsito, de competência municipal e dá outras providências.
Ver. Ricardo de Mattos
PROJETO DE LEI Nº 2605/2013. De autoria do Ver. Ricardo de
Mattos. Dispõe sobre as penalidades a serem aplicadas à prática
de maus tratos aos animais.
Ver. Renato Bacha de Lorenzo
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. Fernando Leça do Nascimento, Coordenador Geral do COGEP - Coordenação Geral de
Ética e Política da SBE, onde no dia 10 de agosto p.p., na Sede da
Eubiose, na Av. Dr. Getúlio Vargas, foi realizado um debate com
o tema “O momento atual da política brasileira e a SBE - Sociedade Brasileira de Eubiose”, transmitida ao vivo via internet a todos Eubiotas.
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. Celso Antônio da Silva, pela sua vitória na eleição realizada recentemente como Presidente da Associação dos Moradores do Bairro Jardim das Estâncias (Santa Mônica).
Indicação 313/2013
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 para que proceda a reparação no calçamento da Rua Barão do
Rio Branco - Bairro Porta do Céu, no trecho compreendido entre
os n.ºs: 938 a 1213, pois este trecho se encontra cheio de buracos, com alguns bloquetes soltos, dificultando muito o trânsito e
danificando os veículos.
Indicação 314/2013
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 para que proceda a reparação no calçamento no final da Rua
Albano Magalhães - Bairro Vila Nova, pois este trecho se encontra com o calçamento todo quebrado, praticamente intransitável.
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 aos organizadores da Festa
de Agosto 2013, não só pelos shows que só por isso já seria merecido, mas principalmente pela preocupação, carinho e respeito da Equipe de Gestão da Festa de Agosto para com as PcD (Pessoas com Deficiência), atendendo ao pedido da Ong Sem Limite
e, dentro do possível, permitindo a acessibilidade da área de show.
Assim, disponibilizaram, na frente do palco, uma área reservada
para as PcD. Para cadeirantes, bastava entrar nesta área reservada e para portadores de algum outro tipo de deficiência, necessitando de uma cadeira para poderem se acomodar melhor, rapidamente, isto era resolvido. Todas as PcD que pediram para conhecer seu artista predileto foram atendidas. A exemplo do Rafael, do Wellington e da Jade. Tudo isto só foi possível porque a
Equipe que gerenciou a Festa de Agosto pensou na acessibilidade e quis oferecer uma oportunidade para estas pessoas participarem de todas as áreas desta festa. Este Vereador gostaria de
destacar nesta equipe o importante papel das seguintes pessoas: “Beto”, Gustavo e “Kadu Eventos”.
Indicação 309/2013
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 aos Setores Pertinentes da Prefeitura que tomem as providências citadas abaixo, a respeito da
Rua Jaime Sotto Maior, mais conhecida como a rua da Saúde porque nela se encontram: a Clínica São Lourenço, vários consultórios médicos e dentários, Secretaria de Saúde do nosso Município, Policlínica e, logo, logo, a UPA. É inadmissível aceitar que, à
noite, no final da Rua Jaime Sotto Mayor, torne-se um local para
o consumo de drogas e encontros de namorados utilizando-na
como motel a céu aberto. Inconformado com esta situação, este
Vereador vem solicitar do Poder Público que entre em contato
com as autoridades policiais de nosso município para que os mesmos possam tomar as devidas providências em prol dos moradores da referida rua e de todos os transeuntes que por ali passam
no período noturno, como também fazer uma vigilância de combate à venda e consumo de drogas nesta área, lembrando que
estamos próximos de colégios e faculdades e os traficantes estão
aproveitando de nossos jovens estudantes para venderem e indicam este local para fazer uso de drogas. Este Vereador solicita
também que o Poder Executivo entre em contato com a direção
da Cemig, no sentido de melhorar a iluminação pública, bem como promover a poda das árvores. Sugere ainda a elaboração de
um projeto de maior impacto, no sentido de qualidade de vida,
como uma praça com aparelhos de ginástica, como tem próximo
à Prefeitura.
Indicação 310/2013
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 execute a poda das árvores, bem como tome as devidas
providências no sentido de sanar o problema, qual seja, as raízes
das árvores localizadas na Rua Ida Mascarenhas Lage, em frente
ao número 15 e próximo ao Bar Amarelinho, estão acima do passeio, atrapalhando a passagem de pedestres e comprometendo
a acessibilidade. Vale lembrar que esta rua dá acesso à Rua Jaime Sotto Mayor, a rua da saúde, onde existem várias clínicas,
Pronto Atendimento da Unimed e o Hospital Fundação Casa de
Caridade de São Lourenço. A pedido dos moradores, comerciantes e transeuntes.

saúde
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Deputado Juarez Távora visita São Lourenço
O Deputado Estadual Juarez Távora (PV), esteve em
São Lourenço nesta primeira quinzena de agosto. Durante a visita, Távora encontrou com lideranças e conversou com a população.
Juarez Távora andou pela
cidade, ele esteve na “Festa de Agosto” no sábado (09)
e no domingo(10), antes de
retornar a Belo Horizonte,
almoçou na casa do vereador Chopinho(PSC), que aproveitou a oportunidade para
solicitar ao deputado, recursos para o município através de Emenda Parlamentar. “São momentos como
estes que permitem uma
proximidade maior do deputado com o povo e faz com
que novos projetos sejam
alcançados”, disse Távora à
nossa reportagem durante
a visita a São Lourenço.

Giro Esportivo

Visita
RINGUE BRASIL

Secretário de governo recebe condecoração
Prêmio

BETO BACHA

O Secretário Municipal de
Governo Marcos Teixeira, foi
homenageado com a Comenda Colar Alferes Tiradentes.
A medalha, concedida pela
Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira (OCIM),
condecora pessoas reconhecidas pela contribuição para o desenvolvimento do país e ligadas ao crescimento
social, político e econômico
em sua história. A cerimônia aconteceu em Tiradentes, no último sábado (17/08).
A OCIM é uma entidade civil sem fins lucrativos com
sede em Belo Horizonte, fun-

dada por comendadores da
Ordem dos Cavaleiros da Concórdia. Tem como objetivo
desenvolver trabalhos sociais
e culturais, estudar e exaltar
os feitos dos inconfidentes,
valorizar os sentimentos de
liberdade, igualdade e fraternidade; apoiar as campanhas
de combate à fome e à miséria.
Dentre as várias personalidades que receberam a condecoração, esteve também,
o 2° Tenente BM Richelmy
Murta Pinto, comandante do
3° pelotão de Bombeiros Militar em São Lourenço.

A Equipe do Centro de Lutas de São Lourenço, mais uma
vez é destaque no Jiu Jitsu do sul deminas. No dia 18 de
Agosto no comando dos competentesprofessores Rogerinho, Manu e Emerson a equipe consagrou-se campeã geral por equipes da “Copa Okinawa” na cidade de Lambari.
Parabéns a todos os atletas e professores pelo resultado
que vem sendo realizado com muita garra e orgulhando a
todos de São Lourenço.
ESTILO SÃO VÍTOR DO GALO

O goleiro Marcelo Ribeiro, jogador da equipe do Biquinha, foi o destaque da partida semifinal da Copa da Amizade, ajudando na classificação para a final e para o Campeonato Municipal. Após empate no tempo normal em 2
a 2, na decisão de penais, Marcelo levou a melhor, pegando um pênalti da equipe do Novo Horizonte do goleiro Danilo. A grande final será entre o Biquinha e o Guiomoto
Honda que eliminou o Santa Mônica também nos penais
após empate em 2 a 2. Vale destacar o trabalho do técnico Fernando Guiomoto que montou a equipe nos gramados pela primeira vez e chegando à decisão e classificação
para o Municipal que começa logo em seguida.
QUASE 30 ANOS

Muito legal esta foto que recebi do primo “gordo”. A equipe do Esporte Clube São Lourenço no ano de 1984 que enfrentou o Flamengo RJ e venceram por 1 a 0, gol do Jamelão, apagando o fogo do Mengão. Na foto o Donizete treinador, o vascaíno Emílio Póvoa, Ivaldo, Jamelão, Gordo metido a goleiro, Luciano, Dentinho, Pardal, Toni do Bamerindus, Bianquini do Esporte Total, Alexandre Vilela, Landolfo, André, Titi, Maurício Dadá, saudoso Trequinho, Paulinho e Betinho da Léa e outro que prematuramente se foi
o Vander Cosenza.
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Prefeitura Municipal de Caxambu - MG

EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS:

1) Quarto Termo Aditivo ao contrato 0048/2011 referente processo licitatório 0032/2011 Pregão presencial 0013/2011, Objeto: Contratação de serviços de ambulância para simples remoção, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde. Prorrogação de vigência para até 31 de Dezembro de 2013.
Parte: Maria Teresa Pereira.
2) Primeiro termo aditivo ao contrato nº 053/2012, contratada: SCALIONI E LAGE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ref. Processo
licitatório 0028/2012, Convite 002/2012 - Objeto: prestação de
serviços de instalação de alarmes, bem como monitoramento nas
dependências onde os mesmos estão instalados. Ficam alteradas
as seguintes clausulas do documento originário assinado em 15
de Junho de 2013: Clausula Segunda: o prazo de vigência passa
a ser até o dia 31/07/2013; O valor aditado é de R$ 1.842,12;. Dotações do orçamento vigente. Vanderlei Ramos Ribeiro Junior –
Comissão de Licitação.
3) Processo licitatório 004, Pregão 003/2013. Quarto termo
aditivo à Ata de Registro de Preços nº 001/2013, Objeto é a colocação de pontos de acesso a internet. Contratada: BR AUTOMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA . Fica prorrogado o prazo de vigência constante na Cláusula Segunda do Termo de Compromisso –
Ata de Registro de Preço assinado em 02 de janeiro de 2012 até
30 de Julho de 2013. Dotações do orçamento vigente. Marcelo
Carvalho Gallo/Pregoeiro.
4) Processo licitatório 0019/2013 Pregão 009/2013- Segundo termo aditivo ao contrato nº 021/2013, contratada: POSTO FERRPAOL LTDA e 020/2013, contratada: POSTO SANTA FELICIDADE LTDA
- EPP, - Objeto: a aquisição de COMBUSTÍVEIS para abastecimento
da Frota Municipal de veículos e equipamentos originário assinado em 31 de março de 2013, até 31 de Julho de 2013. Dotações do
orçamento vigente. Marcelo Carvalho Gallo/Pregoeiro.
5) Segundo termo aditivo ao contrato nº 025/2013, contratada: INFORMIL INFORMÁTICA Ltda, ref. Processo licitatório 0036/2013,
Pregão presencial 017/2013 - Objeto: Prestação de serviços de
oficinas práticas, junto as Escolas Mons. João de Deus e Escola de
Música, referente a esportes/recreação, artesanato, artes/dança, música e informática durante o ano letivo de 2013. Ficam alteradas as seguintes clausulas do documento originário assinado
em 02 de Abril de 2013: Clausula Segunda: Fica acrescido ao montante estipulado no item 4.1da cláusula quarta do documento
originário o valor de R$ 11.312,00 (Onze mil, trezentos e doze reais), referente a acréscimo ocorrido na execução dos serviços conforme objeto contratado, sendo 04 aulas diárias de segunda a
sexta-feira, ministradas aos alunos em período integral da Escola Mons. João de Deus- Dotações do orçamento vigente. Vanderlei Ramos Ribeiro Junior – Comissão de Licitação.
6) Processo licitatório 47, Pregão 27/2013 - Objeto: Aquisição
de materiais de expediente. Contratadas: ORLA DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS EIRELI , no valor de R$ 139.423,10; PAPELARIA E
COPIADORA COPYSUL LTDA no valor de R$ 276.349,66 e RAFAEL
BECCARI DE SENA ME no Valor de R$ 194.631,45. Dotações do
orçamento vigente. Marcelo Carvalho Gallo/Pregoeiro. Caxambu,
21 de Junho de 2013.

12) Processo licitatório 0059/2013, Tomada de Preços nº 004/2013.
Objeto: Prestação de serviços, mão-de-obra com fornecimento
de materiais, para OBRA DE AMPLIAÇÃO DE SALAS NO CENTRO
DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO SANTA TEREZA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIRO E VARANDA NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOÃO DE DEUS no Município de Caxambu/MG. Contratada: E. A. Empresa Associada De Construção Ltda, com o vlr de R$
111.842,75. Vigência: 05 meses - Dotações do orçamento vigente - Vanderlei Ramos Ribeiro Junior – Comissão de Licitação.

24) Processo licitatório 0072/2013, Dispensa de Licitação nº
008/2013. Objeto: Prestação de serviços de Máquinas Pesadas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras Públicas, junto a Associação dos Municípios da Microrregião do Circuito das Águas - AMAG. Vigência: 07 meses.

13) Processo licitatório 0060/2013, Tomada de Preços nº 005/2013.
Objeto: Prestação de Serviços de mão-de-obra com fornecimento de materiais, para OBRA DE P60IMENTAÇÃO COM BLOQUETES
de concreto em vias públicas do bairro Jardim Alvorada, no município de Caxambu. Contratada: 3 G LOCAÇÕES E EDIFICAÇÕES
LTDA, com o vlr de R$ 236.188,42. Vigência: 05 meses- Dotações
do orçamento vigente -Vanderlei Ramos Ribeiro Junior – Comissão de Licitação.

25) Processo licitatório 0073/2013, Pregão Presencial nº 0042/2013.
Objeto: Prestação de serviços preventivos e corretivos com fornecimento de peças junto a REPETIRORA DE SINAIS DE TV do Município de Caxambu. Contratada: CAT – Chocolate Artesanal da Titia Ltda, com o valor de R$ 24.000,00 – Vigência: 12 meses – de
09/07/2013 a 09/07/2014- Dotações do orçamento vigente. Vanderlei Ramos Ribeiro Junior – Comissão de Licitação.

14) Processo licitatório 0061/2013, Tomada de Preços nº 006/2013.
Objeto: Prestação de Serviços de mão-de-obra com fornecimento de materiais, para OBRA PARCIAL DE PAVIMENTAÇÃO COM
BLOQUETES de concreto em vias públicas do bairro Caxambu Velho, no município de Caxambu. Contratada: 3 G LOCAÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA, com o vlr de R$ 81.899,72. Vigência: 03 meses Dotações do orçamento vigente - Vanderlei Ramos Ribeiro Junior
– Comissão de Licitação.

26) Processo licitatório 0074/2013, Pregão Presencial nº 0043/2013.
Objeto: Aquisição de Combustível para atender as necessidades
da Prefeitura Municipal de Caxambu. Contratadas: : Posto Santa
Felicidade Ltda, com o valor de R$ 361.075,00; e PIVA Comércio
de Derivados de Petróleo Ltda, com o valor de R$ 37.920,00 - Vigência: 01 de Agosto de 2013 a 28 de Fevereiro de 2014. - Dotações do orçamento vigente. Vanderlei Ramos Ribeiro Junior – Comissão de Licitação.

15) Processo de Licitação 62/2013 – pregão Presencial 35/2013.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUMÁTICOS, LUBRIFICANTES E MATERIAIS DE LIMPEZA AUTOMOTIVOS, em atendimento às necessidades de diversos setores da Prefeitura Municipal de Caxambu - MG.Compromissárias: CANEDO COMERCIO E REPRESENTSAÇÃO LTDA com o
valor de R$ 15.241,75; CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA, valor de R$ 20.338,00; CURINGA DOS PNEUS LTDA, valor de R$
127.768,00; DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA valor de R$ 155.581,00;
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA, valor de R$
20.997,60; GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA valor de R$
11.065,00; LAGOS QUIMICA LTDA, valor de R$ 1.925,00, SPACE
INFO & MOVEIS LTDA, valor de R$ 32.344,00 e SUPERLUB DIVISÃO ATACADISTA REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES LTDA, no valor de R$ 12.197,00.Vigência: 12 meses- Dotações do orçamento
vigente. Marcelo Carvalho Gallo/Pregoeiro.

27) Processo licitatório 75, Pregão Presencial 44/2013 - Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMUNICAÇÃO VISUAL E VEICULAR. Contratada: Contratadas: Driana Rodrigues Silva com o valor de R$ 7.875,00 e Lema Comunicação Visual Ltda com o valor
de R$ 21.348,00- Vigência: 12 meses – de 09/07/2013 a 09/07/2014
- Dotações do orçamento vigente. Vanderlei Ramos Ribeiro Junior
– Comissão de Licitação.

16) Processo licitatório 0064/2013 – Pregão presencial 0037-Objeto: Contratação de mão de obra Mecânica e Manutenção de Tacógrafos em veículos leves e pesados da frota municipal de Caxambu – Compromissárias: Carlos Roberto de Campos Vlr de R$ 7.500,00;
e Comércio de Auto Peças F.F. Martins Ltda com o vlr de R$ 6.000,00
– Vigência: 06 meses - Dotações do orçamento vigente. Marcelo
Carvalho Gallo/Pregoeiro.

29) Processo licitatório 0077/2013, Dispensa de Licitação nº
009/2013. Objeto: Contratação de profissional especializado para exames de Avaliação da Capacidade Laborativa e Emissão de
Laudos em Caso de Afastamento do Trabalho junto aos servidores da Prefeitura Municipal de Caxambu, nos termos do Art. 82,
§ 2º da Lei Municipal 1.301/96. Contratado: Franklin de Freitas,
com o valor de R$ 7.500,00 – Vigência: 03 meses – de 21/06 a
21/09/2013- Dotações do orçamento vigente. Vanderlei Ramos
Ribeiro Junior – Comissão de Licitação.

17) Processo licitatório 0065/2013 – Convite: 006-Objeto: Locação de Trator de Esteira para manutenção dos serviços junto ao
Aterro sanitário de Caxambu – Compromissária: Xandrico Comercio Transportes Prestação De Serviços Ltda - Vlr de R$ 73.937,50–
Vigência: 06 meses - Dotações do orçamento vigente. Vanderlei
Ramos Ribeiro Junior – Comissão de Licitação.

7) Processo licitatório 49, Pregão 29/2013 - Objeto: Aquisição
de materiais de consumo em atendimento às necessidades do
Laboratório da Policlínica Municipal. O item 15 (coletor de materiais perfurocortante de 20 lt. 15 caixas c/ 10), fica contratado
com a empresa Distribuidora Paranhos Ltda, no valor de R$ 600,00.
Dotações do orçamento vigente. Marcelo Carvalho Gallo/Pregoeiro. Caxambu, 21 de Junho de 2013.

18) Processo de Licitação 66/2013 – Pregão presencial 38/2013.
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e utensílios diversos para realização das festividades juninas das Secretarias Municipais
de Caxambu. Compromissárias: Irmãos Sallum Alosta Ltda, vlr de
R$ 1.731,00; José Carlos Da Costa vlr de R$ 813,16; R G S Distribuidora De Produtos Alimenticios Ltda, vlr de R$ 3.181,70; Sei Utilidades E Embalagens Ltda vlr de R$ 2.186,05. Vigência: 30 dias. Dotações do orçamento vigente. Marcelo Carvalho Gallo/Pregoeiro

8) Processo licitatório 50, Pregão 30/2013 - Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização e desratização das dependências internas e externas dos imóveis do
setor de saúde do município de Caxambu. Contratada: DEDETIZADORA CAXAMBU com o valor de R$ 3.880,00 LTDA, vigência de
03/05/2013 A 31/07/2013. Dotações do orçamento vigente. Marcelo Carvalho Gallo/Pregoeiro. Caxambu, 21 de Junho de 2013.

190) Processo licitatório 0067/2013 – Pregão presencial 0039/2013
– Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para diversos lanches e coffee break para atender as necessidades das Secretarias
Municipais de Caxambu.. Compromissárias: Irmãos Sallum Alosta Ltda vlr de R$35.582,00 e SEI Utilidades e Embalagens Ltda
com o valor de R$ 5.024,90 – Vigência: 12 meses- Dotações do
orçamento vigente. Marcelo Carvalho Gallo/Pregoeiro.

9) Processo licitatório 51, Pregão 31/2013 - Objeto: Contratação de mão de obra de Mecânica e Manutenção de tacógrafos,
em veículos leves e pesados da frota municipal de Caxambu. Contratada: Comércio d Peças F.F. Martins Ltda, com o valor de R$
71.600,00, com vigência de 08 mêses. Dotações do orçamento
vigente. Marcelo Carvalho Gallo/Pregoeiro. Caxambu, 21 de Junho de 2013.

20) Processo licitatório 0068/2013 – Pregão presencial 040/2013
Objeto: Aquisição de Dietas e Complementos Alimentares para
pacientes assistidos pelo Município, atendendo as necessidades
da secretaria Municipal de Saúde de Caxambu – Compromissária: Pharmanutri Com. De Medicamentos e Produtos Nutricionais
Ltda, Vlr de R$ 13.163,10 – Vigência: 06 meses Dotações do orçamento vigente. Marcelo Carvalho Gallo/Pregoeiro

10) Processo de Licitação 55/2013 - Pregão Presencial 34/2013.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E MOBILIÁRIOS, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Caxambu
- MG. Compromissárias: C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, vlr
de R$ 10.784,00; CIRUMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES LTDA, vlr de R$ 6.927,00; CIRURGICA FÊNIX LTDA
vlr de R$ 55.989,00; COMERCIAL FARAH LTDA, vlr de R$ 12.539,20;
JAMEP EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES LTDA, vlr de R$
590,00; : LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS, vlr de R$ 35.065,00;
MACROSUL LTDA, vlr de R$ 450,00; REGINALDO CAMPOS PEREIRA, vlr de R$ 540,00; R H ELETROMEDICINA E SERVIÇOS LTDA, vlr
de R$ 6.231,00; ROGER EDUARDO DOS SANTOS, vlr de R$ 20.713,50
e SUL MINAS FABRICA DE MOVEIS LTDA, vlr de R$ 8.160,00; e COMCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA com o valor de R$ 35,570,00- Vigência: 08 meses Dotações do orçamento vigente. Marcelo Carvalho Gallo/Pregoeiro.

21) Processo licitatório 0069/2013 – Pregão presencial 0041/2013
– Objeto: Aquisição de Equipamentos Eletrônicos para atender
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Caxambu.
Compromissária: SEI Utilidades e Embalagens Ltda com o vlr de
R$ 18.314,00- Vigência: 90 dias - Dotações do orçamento vigente. Marcelo Carvalho Gallo/Pregoeiro.

11) Processo licitatório 0058/2013, Tomada de Preços nº
003/2013. Objeto: Prestação de Serviços de mão-de-obra com
fornecimento de materiais, para OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM
BLOQUETES de concreto em vias públicas do bairro Caxambu
Velho, no município de Caxambu. Contratada: 3 G LOCAÇÕES E
EDIFICAÇÕES LTDA, com o vlr de R$ 45.699,06. Vigência: 03 meses- Dotações do orçamento vigente Vanderlei Ramos Ribeiro
Junior – Comissão de Licitação.

ção Municipal de Caxambu. Contratada: Paulo Eduardo Mello Advogados Associados, com o vlr de R$ 32.000,00. Vigência: 08 meses - Dotações do orçamento vigente -Vanderlei Ramos Ribeiro
Junior – Comissão de Licitação.

22) Processo licitatório 0070/2013, Convite nº 007/2013. Objeto: Contratação de Agência de Viagens para atender as necessidades dos participantes do Programa Projovem Adolescente
da Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social do Município de Caxambu. Contratada: B R Vinte e Um Viagens, Turismo e Eventos Ltda, com o vlr de R$ 59.150,00. Vigência: 60 diasDotações do orçamento vigente -Vanderlei Ramos Ribeiro Junior
– Comissão de Licitação.
23) Processo licitatório 0071/2013, Inexigibilidade nº 006/2013.
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para Prestação de Serviços Especializados de Advocacia contenciosa no âmbito judicial
ao Poder Executivo Municipal, no que tange o acompanhamento e defesa do Município, em 2ª Instância, nos seguintes feitos:
Ação Civil pública, ação popular, mandado de segurança, mandado de injunção, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de inconstitucionalidade , reclamações, suspensão de segurança, entre outros assuntos de maior complexidade, além de
análise de questões pontuais atinentes à elaboração da legisla-

28) Processo licitatório 0076/2013, Pregão Presencial nº 0045/2013.
Objeto: Prestação de serviços de Internet para atender as Secretarias do Município de Caxambu. Contratada: BR AUTOMAÇÃO E
CONSULTORIA LTDA com o valor de R$ 11.128,80 e 5GTELECOM
AZEVEDO INFORMATICA LTDA com o valor de R$ 6.000,00 - Vigência: 12 meses – de 12/07/2013 a 12/07/2014 - Dotações do
orçamento vigente. Vanderlei Ramos Ribeiro Junior – Comissão
de Licitação.

30) Processo licitatório 0078/2013, pregão Presencial nº 0046/2013.
Objeto: Prestação de serviços especializados para MANUTENÇÃO
DE APARELHO DE RAIO X locado na Policlínica Municipal de Caxambu. Contratada: CIRURGICA ELETRO-MED LTDA , com o valor
de R$ 7.749,00 Vigência: 30/07/2013 a 31/08/2013 - Dotações
do orçamento vigente. Vanderlei Ramos Ribeiro Junior – Comissão de Licitação.
31) Processo licitatório 0079/2013, pregão Presencial nº 0047/2013.
Objeto: Aquisição de Cama Empilhável Infantil. Contratada: FARE
IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA, com o valor de R$ R$ 42.000,00
Vigência: 30/07/2013 a 31/08/2013 - Dotações do orçamento vigente. Vanderlei Ramos Ribeiro Junior – Comissão de Licitação.
32) Processo licitatório 0080/2013, pregão Presencial nº 0048/2013.
Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO
E AUTOMAÇÃO COMERCIAL para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Caxambu. Contratada: DIGIMAQ AUTOMAÇÃO E FRANCHISING LTDA, com o valor de R$ 11.540,00, Vigência: 90 dias, sendo de 30/07/2013 a 31/10/2013 - Dotações do
orçamento vigente. Vanderlei Ramos Ribeiro Junior – Comissão
de Licitação.
33)) Processo licitatório 0081/2013, Pregão RP nº 0049/2013.
Objeto: Aquisição de tonners e unidades de cilindros, Contratada: MEGAMÁQUINAS LTDA, com o valor de R$ R$ R$ 48.605,00
Vigência: 31/07/2013 a 31/05/2014 - Dotações do orçamento vigente. Vanderlei Ramos Ribeiro Junior – Comissão de Licitação.
34)Processo licitatório 0082/2013, Dispensa nº 0010/2013. Objeto: Prestação de serviços de Consultoria na Elaboração do Código Tributário e Planta Genérica de Valores. Contratada: Tecsam
Ltda com o valor de R$ R$ 6.300,00 - Vigência: 18/07/2013 a
31/12/2013 - Dotações do orçamento vigente. Vanderlei Ramos
Ribeiro Junior – Comissão de Licitação.
35)Processo licitatório 0083/2013, Dispensa nº 0011/2013. Objeto: Prestação de serviços de do VAF – Valor Adicional Fiscal.
Contratada: RD ASSESSORIA LTDA com o valor de R$ R$ R$ 7.800,00
Vigência: 18/07/2013 a 31/12/2013 - Dotações do orçamento vigente. Vanderlei Ramos Ribeiro Junior – Comissão de Licitação.
36) Processo licitatório 0094/2013, Dispensa nº 0012/2013.
Objeto: Prestação de Serviços Editoriais e Publicações de Atos oficiais, documentos e relatórios de interesse do Poder Executivo
do município de Caxambu. Contratada: São Lourenço Jornal Ltda,
com o valor de R$ R$ 5.000,00 Vigência: 24/07/2013 a 31/12/2013
- Dotações do orçamento vigente. Vanderlei Ramos Ribeiro Junior
– Comissão de Licitação.
37)Processo licitatório 0095/2013, Dispensa nº 0013/2013. Objeto: Prestação de serviços de Rádio FM Comercial Local, Contratada: Sociedade Radio Circuito das Águas Ltda, com o valor de
R$ R$ R$ 5.000,00 Vigência: 31/07/2013 a 31/12/2013 - Dotações
do orçamento vigente. Vanderlei Ramos Ribeiro Junior – Comissão de Licitação.
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Odair entrega carros
e equipamentos para
Conselhos Tutelares
O deputado federal Odair
Cunha (PT-MG), vice-líder
do Governo no Congresso,
e o coordenador geral do
Sistema de Garantia de Direitos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR),
Marcelo Nascimento, realizaram a entrega simbólica
de 20 veículos 0 km, 100
computadores, 20 impressoras, 20 bebedouros e 20
refrigeradores. O evento
aconteceu na Praça Dom Ferrão em Campanha, na manhã de sexta-feira (16/08).
Os carros e equipamentos,

destinados aos municípios
por meio de emenda individual do deputado federal
Odair Cunha, representam
um investimento de R$ 700
mil. As cidades beneficiadas
foram: Alfenas, Botelhos,
Campanha, Campos Gerais,
Caxambu, Coqueiral, Monsenhor Paulo, Nepomuceno,
Oliveira, Paraisópolis, Piraúba, Piumhi, Santa Rita de Caldas, Santa Rita do Sapucaí,
São Bento Abade, São José
da Barra, São Lourenço, Senador Amaral, Tocos do Moji e Virgínia.
Em 2011, 46 conselhos re-

Festival de Corais
Ameride em São Lourenço
Festival

ceberam um veículo 0 km e,
em 2009, foram 21. Com esta solenidade, até o momento, o total de conselhos contemplados com ações do deputado chegou a 87, número que, em breve, aumentará, pois durante o evento, o
deputado Odair Cunha informou que irá destinar recursos para mais municípios
mineiros, que ainda não foram atendidos.
Os veículos FIAT Palio Weekend destinados para São
Lourenço e Caxambu já estão atendendo às necessidades dos Conselhos Tutelares.

Veículos

A abertura da terceira edição do Festival e Concurso
Internacional de Corais, na
segunda-feira (19/08), na

CHARGE DA SEMANA

SÃO LOURENÇO COUNTRY CLUBE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL
O presidente do Conselho Deliberativo do São Lourenço Country Clube, no uso de suas atribuições estatutárias, vem convocar os senhores associados, em dia com suas obrigações sociais, para à Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia o 23/11/13, em sua sede social, cito
à Rua J.C.Soares, 400, em São Lourenço, Minas Gerais, em primeira convocação às 12 horas, com
a presença de 1/3 (um terço) dos sócios e em segunda convocação 13h00min, com qualquer número de sócios, estendendo-se até às 17 Horas, com qualquer número de Sócios, para tratar das
seguintes ordens do dia:
A) Eleição da Diretoria Executiva
B) Eleição do Conselho Fiscal
Desejamos contar com a participação de todos.
ROBERTO CAROLOS DOS REIS – PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO
Obs.: As inscrições das chapas concorrentes terão que ser homologadas até o dia 30/08/13 às
17 horas, na sede do São Lourenço Country Clube.

Igreja Matriz de São Lourenço Mártir, contou com a presença de membros dos corais participantes do evento

e de grande público. Até o
domingo (24/08), 30 grupos
vocais do Brasil e do exterior
participam do encontro.
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Funcionário do Hospital supera deficiência visual
e é aprovado na 1ª fase de exame da OAB
Quando se estabelece objetivos de maneira firme e
determinada, os desafios podem ser suplantados com
menor dificuldade. No Hospital São Lourenço, há um
belo exemplo desta constatação: o operador de telemarketing Diego Martins Corrêa, de 23 anos (que trabalha no setor de Comunicação/Ouvidoria). Embora seja deficiente visual, ele cursa o último (10º) período de
Direito na Faculdade de São
Lourenço e, no dia 18 de agosto passado, foi aprovado na
primeira fase do Exame da
Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB), em Varginha.
Agora, o funcionário do Hospital se prepara para a segunda fase, que será realizada no próximo dia 6 de outubro.
Diego perdeu totalmente
a visão logo após o nascimento, mas sempre contou com
irrestrito apoio da família e
dos amigos. “Só temos or-

Superação

gulho da trajetória que ele
vem traçando na vida. Digo
sinceramente que, apesar de
todas as dificuldades, a vontade do meu filho em vencer cada obstáculo foi e é tamanha que, hoje, sinto que
não vi o tempo passar”, destaca a mãe do jovem, Eliane
Martins Corrêa. Ela conta que
Diego sempre se empenhou
em procurar ter uma vida como qualquer outra pessoa.

“Meu filho é apaixonado por
futebol, sendo torcedor fervoroso do Corinthians. Além
disso, curte estudar, ouvir
música, sair com os amigos,
andar de bicicleta... Difícil saber do que ele não gosta”,
afirma Eliane.
No Hospital, Diego - sempre assíduo e pontual - está
encarregado de realizar, por
telefone, pesquisas de pós-atendimento com pessoas

que ficaram internadas na
instituição (ou acompanhantes). O funcionário sincroniza as ligações com um programa de voz, que “lê” as
telas do computador e narra o conteúdo para ele, acessado por um fone de ouvido. “É um grande prazer estar aqui. Poder colaborar para que uma instituição de
saúde melhore seus serviços, a cada dia, é algo que
não tem preço”, afirma. Para o coordenador de Comunicação/Ouvidoria, Marcos
Querino, o operador de telemarketing atua de forma
exemplar. “Ele tem muita
competência e dedicação ao
trabalho”, explica.
Quanto ao futuro profissional, Diego - que aprecia
mais as áreas de Direito Civil e Trabalhista - pensa em
advogar e prestar concursos.
“O importante é sempre estar em atividade e buscar
meus objetivos, passo a passo”, conclui.

Mais um acidente envolvendo moto no centro da cidade
Por volta das 13:30 desta
quarta- feira(21/08), no cruzamento entre as ruas Comendador Costa com Olavo
Gomes Pinto, mais um acidente envolvendo motocicleta foi registrado.
De acordo com testemunhas no local, a moto Yamaha
Fazer com placa de Soledade
de Minas tentou fazer uma
ultrapassagem e acabou esbarrando em um Fiat Palio
Weekend com placas de Belo Horizonte- MG, vindo o condutor da moto a cair no chão.
O Corpo de Bombeiros foi

acionado e rapidamente chegou ao local para prestar socorro ao motociclista, que foi
encaminhado para o Pronto
Socorro do Hospital de São
Lourenço. Uma equipe da SL
Trans também compareceu
rapidamente para controlar
o trânsito.
De acordo com os militares,
o condutor da moto foi identificado como sendo Adélcio
de Souza, de 26 anos, trabalhador da Oásis pastelaria, posteriormente os militares nos
confirmaram que Adélcio teve apenas ferimentos leves.

Acidente

Prefeitura Municipal de Caxambu - MG

1) Processo de Licitação 85/2013 – Pregão Presencial 51/2013 – Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de
PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Caxambu. Credenciamento: 10/09/2013 às 13h00. Sessão: 10/09/2013 às 13h15.
2) Processo de Licitação 101/2013 – Pregão Presencial 63/2013 – Objeto: Prestação de serviços para APRESENTAÇÃO DE SHOWS DE ARTISTAS LOCAIS nas festividades em comemoração ao 112º Aniversário de Emancipação Político Administrativa do Município de Caxambu. Credenciamento: 05/09/2013 às 13h00. Sessão: 05/09/2013 às 13h15.
3) Processo de Licitação 91/2013 – Pregão Presencial 56/2013 – Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS para atender
as necessidades da Administração Municipal de Caxambu. Credenciamento: 06/09/2013 às 13h00. Sessão: 06/09/2013 às 13h15.
4) Processo de Licitação 102/2013 – Pregão Presencial 64/2013 – Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços para
HOSPEDAGEM E RESTAURANTE para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Caxambu. Credenciamento: 05/09/2013
às 15h00. Sessão: 05/09/2013 às 15h15 .Horário de Brasília/DF. Informações e edital na Prefeitura ou e-mail licitação@caxambu.
mg.gov.br. Caxambu, 23 de agosto de 2013. Edson Vander Cunha Resende - Pregoeiro
01) Extrato de contrato referente ao Processo Licitatório 0086/2013, Pregão Presencial nº 0052/2013. Objeto: Contratação de
empresa para elaboração de trabalhos técnicos no desenvolvimento da Política Municipal de PROTEÇÃO DO PATRIMÕNIO CULTURAL E TURISTICO do Município de Caxambu. Contratada: R3 ARQUITETURA E URBANISMO LTDA com o valor de R$ R$ 17.994,00
Vigência: 14/08/2013 a 14/02/2014 - Dotações do orçamento vigente. Vanderlei Ramos Ribeiro Junior – Comissão de Licitação.

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

- Pretendem se casar:

000343 - JOÃO BALDE OLIVEIRA DE JESUS, solteiro, maior, cozinheiro, natural de São Lourenço-MG, residência Rua João Maria, 119, São Lourenço-MG, filho de JOÃO BALDE DE OLIVEIRA e MANUELA RUFINA DE JESUS; e POLYANA MANOEL DINIZ, solteira, maior, Operadora de Caixa, natural de São lourenço-MG, residência Rua Professor Miguel Couto, 180, São Lourenço-MG, filha de
ILSON ALVES DINIZ e ELIETE MARCIA MANOEL DINIZ;
000344 - LUCAS VICENTE DA SILVA, solteiro, maior, professor de artes marciais, natural de Varginha-MG, residência Av. Getulio Vargas, 2125- apto 07, São Lourenço-MG, filho de e MARIA APARECIDA DA SILVA; e CÉLIA RITA DE MATTOS, solteira, maior, do lar, natural de Santa Rita do Sapucaí-MG, residência Av. Getulio Vargas, 2125- apto 07, São Lourenço-MG, filha de AURELIANO RIBEIRO DE MATTOS e MARIA CÉLIA NOGUEIRA;
000345 - RODRIGO DOS SANTOS, solteiro, maior, auxiliar de contabilidade, natural de Nova Iguaçu-RJ, residência Rua Joaquim Alves Pradella, 44, São Lourenço-MG, filho de IVANILDO DOS SANTOS e DULCE MARIA DOS SANTOS; e ELOÍ DANTAS MESSIAS, solteira, maior, recepcionista, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Dr. Orestes Junqueira, 58, São Lourenço-MG, filha de JOÃO
PAULO MESSIAS e TERESA CRISTINA DANTAS MESSIAS;
000346 - EDER SOUZA FONSECA, solteiro, maior, comerciante, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Barão do Rio Branco, 938, São Lourenço-MG, filho de CARLITO RIBEIRO DA FONSECA e ROSARIA FATIMA SOUZA FONSECA; e NICOLI AMARAL DE CARVALHO, solteira, maior, assistente administrativo, natural de São Lourenço-MG, residência Al. João Pinto da Silva, 200, São Lourenço-MG, filha de SEBASTIÃO DONIZETTI DE CARVALHO e MARCIA DO AMARAL DE CARVALHO;
000347 - AMERICO BORDIGNON NETO, viúvo, maior, APOSENTADO, natural de POÇOS DE CALDAS-MG, residência RUA ZILFA, 26, São Lourenço-MG, filho de OSCAR BORDIGNON e CARMEN
ANAIA BORDIGNON; e MARIA ELIZABETH SANCHES, solteira, maior, PEDAGOGA APOSENTADA, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA ZILFA, 26, São Lourenço-MG, filha de SILVERIO SANCHES NETTO e CELESTE CANAVERDE SANCHES;

9

RICARDO MENDES
Análise

rmchristiani@yahoo.com.br

Nossas jóias e
objetos preciosos
Um zelo tão ardente em
defender a integridade da cidade de São Lourenço, atira-me em veementíssimas
polêmicas contra os rebeldes de nossa urbe mineira,
quem os considero inimigos
pessoais, onde jamais os pouparei e que empregarei toda a minha dedicação. Poupar um inimigo de nossa Estância é não mostrar-se um
amante e apaixonado pelo
nosso sagrado território.
Atrair sobre si o furor da
pessoa ímpia é até uma felicitação, uma honra à bravura, sustentando os mesmos combates aplaudidos
desde muito tempo, desde
em que todos para atravessar parte da cidade tinham
que passar para o outro lado por cima de lama, embora hoje a lama seja outra.
O mundo inteiro era para
ter os olhos postos sobre nós,
todavia ainda não surgiu publicamente o restaurador da
antiga, única e verdadeira
São Lourenço, permanecendo apenas um sinal que considero em qualquer tempo
mais glorioso e, atentai caro leitor caso estejamos do
mesmo lado, que todos os
inimigos nos perseguem com
um ódio igual, matando-nos
pelos seus desejos, na impossibilidade de nos imolar
sob suas forças.
Uma luta de todos os instantes com duelos ininterruptos com os maus, concentram sobre mim o ódio
dos perversos, pois geralmente eles odeiam aqueles
que não cessam de os atacar, justamente e principalmente os que lhes recriminam a vida e os crimes, sendo inversamente considerados demônios.
Contudo, todos os homens
virtuosos, sem nenhuma exceção, amam e admiram nossa Estância Hidromineral. O
ódio dos lesivos, dos maus,
levam-me a suportar penosos sofrimentos, sobretudo
quando se atiram sobre a cidade e a saqueiam, a destroem, causando um efeito
negativo na soberania da municipalidade.
Mesmo assim suporto tudo com equanimidade todos
os maus tratos e todas as in-

júrias, sempre disposto que
estou, na defesa de São Lourenço, uma área nobre de
nosso país, uma base geográfica do Estado de Minas
Gerais que engrandece a nossa Pátria e por isso mesmo
exige respeito, porquanto
sofre de malignos adivinhos
e falsos profetas infiltrados
pela fenda eleitoral que insuflam e enganam a população sempre pronta a se agitar provocando uma pseudo-revolta.
Nossas jóias e objetos preciosos, respectivamente águas
minerais com o Parque das
Águas, não pode nos ser arrancados como que a um dente, como no meio de uma multidão enlouquecida e humilhada pela incultura reinante que apenas visa vilipendiar
a civilização judaico-cristã em
todo o Ocidente.
Exatamente por isso um
grande questionamento dentro e fora da cidade de São
Lourenço já há muito tempo passou a avaliar se é correto e lícito entregar riquezas estratégicas do Brasil
voluntariamente à morte,
mas isto não é uma dúvida,
nunca foi, é claro que a resposta é não, a não ser que
haja traição, o que nesse
caso é preciso agir com rigor e responsabilidade contra esses estados mentais
patológicos.
Infelizmente muitos não
aprendem com os próprios
erros, só querendo saber
do sistema dinheirista imediatista, onde qualquer psicólogo sério consegue identificar um comportamento
esquizofrênico com reações
de atos histéricos na contrariedade.
Enquanto isso, sob o manto ilusório do desenvolvimento, visto que a cidade não garante a si mesma em emergências simultâneas, ou seja, não consegue socorrer,
caso por exemplo, seja necessário resgatar nossas águas
e o hospital por qualquer razão, temos que nos proteger
para não acabarmos vivendo como se a cidade estivesse tomada por uma multidão
de demônios enfurecidos.
Todo assunto sério tem que
ser resolvido de forma séria.
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Canta Brasil

A notícia é...

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Como fazer a Make
Olho esfumado da
Grazi Massafera

Dança

Caxambu, recebeu no último final de semana, os participantes do festival nacional de corais, Canta Brasil. A cidade parou, para assistir ao desfile dos corais pela Avenida Camilo Soares, e as apresentações que aconteceram
no Centro de Convenções do Hotel Glória, Igreja Matriz e
Parque das Águas. Os corais também fizeram apresentações em Baependi, homenageando a Beata Nhá Chica.
Do dia 16 a 26 de Julho as Alunas do Studio de Dança Denise Fonseca estiveram dançando, fazendo cursos e assistindo a grandes espetáculos em Joinville Santa Catarina. O
maior Festival de Dança do Mundo. Para alegria de toda
família do Studio de dança Denise Fonseca, Passamos na
seletiva com a Dança Folclórica” Nossa Raízes”. são Lourenço no 31º Festival de Dança de Joinville. Foram dias de
muita alegrias para estas jovens saolourenciana.

Noivado
Todas nós sabemos que uma maquiagem bem
feita faz verdadeiro milagre e deixa qualquer mulher muito mais bonita. Algumas famosas sabem
bem explorar a make e sabem o que lhes favorece em cheio. A bela atriz GraziMassafera adora
realçar os olhos usando um esfumado chiquérrimo e a boca nude. Que tal aprender hoje como
fazer o olho esfumado que a atriz está usando na
foto acima? Siga corretamente o passo a passo
abaixo e veja como é simples.

Falecimento

Ficaram noivos, no último dia 17, Lara Furquim e o engenheiro Rafael Gonçalves de Mattos. Ao casal, desejamos
milhões de felicidades, e ficamos no aguardo do convite
para o casamento. Que Deus os abençoe!!!

Orquídeas
Faleceu no último dia 13, Sonia Maria Chaib Junqueira
Ferreira, mulher de uma bondade e um carisma muito especial. Grande filha, irmã, mãe, esposa e avó. Hoje, deixa
uma grande saudade no coração de todos os que com ela
conviveu. Gostaria de enviar minhas sinceras condolências
a todos os familiares, em especial seu esposo Edson Ferreira, seus filhos Ruth Caroline, meu amigo Diego, e Bruno, sua mãe Ruth Murad Chaib, seus irmãos Sheila, Maria
Aparecida, Janeth, Gutemberg, Vanor, Faduc e Ruth. Que
Deus console cada coração desta família, e dê a nossa grande amiga, o descanso eterno.

Falecimento

Comunicamos com pesar, o falecimento de Hilbert de
Souza Filho, conhecido como Beto Gurgulino, ocorrido dia
14 passado. Enviamos aos familiares, nossos sentidos pesames, em especial aos seus filhos Hugo e Danilo, seus irmãos Walquiria e Dr. Arthur Gurgulino. Paz a sua alma!!!!

No próximo dia 06 de setembro, ás 20:00 horas, na
Quadra da Ilha Antônio Dutra, estará acontecendo a
abertura oficial da vigésima
edição da Exposição Nacional de Orquideas. Participação especial do Coral Mauricio França Mendes. Vale a
pena prestigiar este evento
de rara beleza.

Campeonato

Gabriel Henrique, conquistou o primeiro lugar, no campeonato Okinawa de Jiu Jtsu,
na cidade de Lambari, dia 18
passado. Os agradecimentos
aos patrocinadores Diretores
da Mury, equipe Ringue Brasil, e ao Professor Rogerinho.
Parabéns ao atleta!!!

Make Olho esfumado da GraziMassafera
1- Primeiroaplique o corretivo no rosto para esconder as imperfeições. Depois , aplique a base
em todo o rosto, cobrindo também os lábios até
eles “sumirem”.
2- Agora passe batom cor de boca .em seguida
passe gloss, para deixar os lábios mais volumosos.
3 - Agora chegou o momento de destacar os
olhos que na verdade é o carro chefe dessa make.
Primeiro passe o primer para os olhos. Agora
com o lápis preto, siga por toda a linha d’água e
esfume em cima do traço, usando uma sombra
da mesma cor. Com sombra marrom ou preta,
puxe um gatinho e finalize com sombra perolada no côncavo interno dos olhos. Prontinho agora é só arrasar!
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Canta Brasil 2013 é
sucesso em Caxambu
Canto Coral
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Contrato nº 028/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Francisco Lazaro Rodolfo. Objeto: prestação de serviços temporários nos termos da Lei Municipal nº 2945 de 18/12/09.
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. Dotação Orçamentária: 17.512.028.1.0042-3.1.90.04.099. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 19/08/2013.
Contrato nº 029/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Geovane Maciel Alves.
Objeto: prestação de serviços temporários nos termos da Lei Municipal nº 2945 de 18/12/09.
Valor R$825,34 (Oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos), mensais. Vigência:
03 (três) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro. Dotação Orçamentária: 17.512.028.1.0042-3.1.90.04.099. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE.
Data da assinatura: 19/08/2013.
Contrato nº 030/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Marcio Lucio da Silva.
Objeto: prestação de serviços temporários nos termos da Lei Municipal nº 2945 de 18/12/09.
Valor R$825,34 (Oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos), mensais. Vigência:
03 (três) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro. Dotação Orçamentária: 17.512.028.1.0042-3.1.90.04.099. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE.
Data da assinatura: 19/08/2013.

Aproximadamente 2500
vozes participaram de um
dos maiores eventos do Canto Coral Brasileiro, realizado de 15 a 18 de agosto, na
Estância Hidromineral de Caxambu.
O Canta Brasil, chegou a
sua décima terceira edição,
coordenado pelo Maestro José Henrique Martins, recebeu corais de vários Estados
brasileiros, com vários estilos, principalmente em seus
repertórios.
O desfile dos corais participantes pela Avenida Camilo Soares, na manhã do dia
17/08, foi aplaudido por to-

dos que assistiaram.
As apresentações aconteceram no Centro de Convenções do Hotel Glória, cedido
gentilmente ao Maestro José Henrique, pelo grupo Engecon, proprietários do Hotel Glória e do My Place Savassi de Belo Horizonte, Igreja Matriz e Parque das Águas.
Baependi também recebeu o Canta Brasil, com o
apoio da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, através de seu secretário, Filipe
Condé. As apresentações
aconteceram na Igreja Nossa Senhora da Conceição (Nhá

Chica), nos dias 16 e 17.
Para 2014, no período de
14 a 17 de agosto, o Maestro José Henrique já está preparando, um festival voltado totalmente a um dos maiores ícones da MPB, falecido
em julho passado, Dominguinhos, nome que receberá o
troféu, que será entregue aos
coros participantes.
O Canta Brasil 2013, contou com o apoio e patrocínio da Prefeitura Municipal
de Caxambu, Secretaria de
Turismo e Cultura, Caxambu
Convention Bureau, Sindicato de Hotéis e Gastronomia
de Caxambu e Hotel Glória.

Contrato nº 031/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: José Luiz dos Santos.
Objeto: prestação de serviços temporários nos termos da Lei Municipal nº 2945 de 18/12/09.
Valor R$825,34 (Oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos), mensais. Vigência:
03 (três) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro. Dotação Orçamentária: 17.512.028.1.0042-3.1.90.04.099. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE.
Data da assinatura: 19/08/2013.
Contrato nº 032/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Lúcio Cesar Ribeiro.
Objeto: prestação de serviços temporários nos termos da Lei Municipal nº 2945 de 18/12/09.
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. Dotação Orçamentária: 17.512.028.1.0042-3.1.90.04.099. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 19/08/2013.
Contrato nº 033/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: José Maria Nunes Bueno. Objeto: prestação de serviços temporários nos termos da Lei Municipal nº 2945 de 18/12/09.
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. Dotação Orçamentária: 17.512.028.1.0042-3.1.90.04.099. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 19/08/2013.
Contrato nº 034/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Lourenço Augusto da
Conceição. Objeto: prestação de serviços temporários nos termos da Lei Municipal nº 2945 de
18/12/09. 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. Dotação Orçamentária: 17.512.028.1.0042-3.1.90.04.099 (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do
SAAE. Data da assinatura: 20/08/2013.
Contrato nº 035/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratada: Carla Cristina Passos
Silva. Objeto: prestação de serviços temporários nos termos da Lei Municipal nº 2945 de 18/12/09.
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. Dotação Orçamentária: 04.122.001.2.0123-3.1.90.11.004. (a) Deusdete dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 21/08/2013.

Câmara Municipal
de São Lourenço

DECRETO LEGISLATIVO Nº 208/2013
Concede o Título de Cidadã Honorária de São Lourenço
à Srª. Célia Shiguematsu Cavalcanti Freitas Lima.
A Câmara Municipal de São Lourenço aprova:

Artigo 1º - Fica concedido o Título de Cidadã Honorária de São Lourenço à “SRª. CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA”, pelos relevantes serviços prestados à
comunidade sãolourenciana.
Artigo 2º - De acordo com o Regimento Interno, o Presidente da Câmara, juntamente com o proponente e a homenageada, marcará o dia para a entrega do Título de Cidadã Honorária.
Artigo 3º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua aprovação.
Sala Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, em 19 de agosto de 2013.
Ver. Waldinei Alves Ferreira
Presidente
55

Ver. Luiz Cláudio Siqueira
Ver. Renato Bacha de Lorenzo
Vice-Presidente 					
Secretário
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