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Câmara Municipal devolve
100 mil aos cofres públicos

O Vereador Presidente Waldinei Alves Ferreira (Ney da Saúde), em nome da Câmara Municipal,
devolveu no mês de julho aos cofres públicos, através de depósito bancário, a quantia de 100 mil
reais, fruto da economia dos funcionários e vereadores nos primeiros sete meses como chefe do
Legislativo Municipal. (pág 03)

Devolução

Passeio

5° Grande
passeio ciclístico
de São Lourenço
Cerca de 300 ciclistas participaram do 5° grande passeio ciclístico de São Lourenço na tarde deste sábado (20/07). Jovens, crianças, homens e mulheres fizeram
o percurso com muita alegria e
animação. (pág 05)

Autorização para
a Festa de Agosto
2013 - Conselho
Tutelar
Até quarta-feira (31) o Conselho Tutelar de São Lourenço
funcionará até as 21h, para atender as solicitações de autorização para os adolescentes maiores de 16 anos que desejarem permanecer no recinto da festa após
as 20h. (pág 08)

Festival Mundial do Circo
Novo arco cirúrgico já
leva muita diversão e alegria está sendo utilizado no
para as ruas de Caxambu (pág 08) Hospital São Lourenço (pág 04)

Atacante Bill está
de volta ao Coritiba
O São- Lourenciano e jogador
de futebol profissional Bill, de 29
anos já está de volta ao Brasil e ao
Coritiba (Coxa), time que defendeu
entre 2010 e 2011. (pág 09)
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EDITORIAL
A história, às vezes, comporta-se como uma tecelã
caprichosa, que, não contente em urdir os fatos, procura fazê-lo de forma a conferir, a certos acontecimentos, uma relevância maior
do que aquela que teriam
em circunstancias normais.
É o que parece estar ocorrendo com a visita do papa
Francisco, que chegou ao
Brasil na segunda-feira, para presidir mais uma Jornada Mundial da Juventude.
O evento já seria importante por diversos motivos,
seja porque esta é a primeira viagem internacional do Papa, seja porque
a visita do Pontífice, num
país predominantemente
católico, tem sempre um
caráter histórico. Mas tornou-se ainda mais significativo depois dos protestos de junho, que tiveram
como protagonistas principais os jovens -- justamente o motivo principal da vinda do Papa ao Brasil.
Os protestos por serviços públicos decentes, mais
eficiência e menos corrupção, criaram para a jornada de Francisco uma moldura vívida e real. As ques-

tões sobre as quais ele veio
falar -- ligadas, basicamente, à valorização do jovem
enquanto agente de direitos e transformações -- literalmente explodiram nas
ruas, apenas alguns dias
antes de sua chegada, como que a gritar para quem
quiser ouvir que elas estão mais vivas do que nunca, e são urgentes.
Os milhões que marcharam pacificamente de norte a sul do Brasil, com seus
cartazes provocadores e
suas infinitas bandeiras de
luta, e também os que depredaram e incendiaram
(se procurarmos entender
o vandalismo como uma
expressão possível daqueles que não enxergam nenhum horizonte, nem possuem motivos fortes para
sentir-se parte da sociedade), abriram caminho para Francisco não apenas
como chefe supremo da
Igreja Católica, mas como
um dos líderes espirituais
da humanidade que têm
algo a dizer para todas as
pessoas, independentemente de crença e religião.
E o Pontífice deu seu recado, ali mesmo, a poucos

ESPAÇO LIVRE
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O Papa e a juventude
metros das autoridades
máximas do País e do Estado do Rio, e também dos
manifestantes e policiais
que se enfrentavam do lado de fora do palácio. Disse o Papa: “A juventude é
a janela pela qual o futuro entra no mundo e, por
isso, nos impõe grandes
desafios. A nossa geração
se demonstrará à altura da
promessa contida em cada jovem quando souber
abrir-lhe espaço; tutelar as
condições materiais e imateriais para seu pleno desenvolvimento; oferecer a
ele fundamentos sólidos,
sobre os quais construir a
vida; garantir-lhe segurança e educação para que se
torne aquilo que ele pode
ser; transmitir-lhe valores
duradouros pelos quais a
vida mereça ser vivida; assegurar-lhe um horizonte
transcendente que responda à sede de felicidade autêntica, suscitando nele a
criatividade do bem; entregar-lhe a herança de um
mundo que corresponda
à medida da vida humana; despertar nele as melhores potencialidades, para que seja sujeito do pró-

prio amanhã e corresponsável do destino de todos.”
Esse pequeno trecho do
discurso de Francisco contém um roteiro factível de
ações para a transformação do mundo pela valorização daqueles que são seus
renovadores potenciais. Esse roteiro não é exatamente novo, mas, por algum
motivo obsceno -- talvez a
busca de privilégios para
grupos e pessoas, que se
encantam com o poder e
se esquecem de sua missão enquanto líderes e políticos --, foi sendo abandonado pelo caminho.
O chamado do Papa, incrustado num pano de fundo transbordante de insatisfações, anseios e expectativas, é um convite para
que as pessoas individualmente e em suas muitas
formas de organização social (especialmente os partidos políticos) revejam
seus passos e tentem corrigir sua trajetória, para
corresponder não ao apelo de Francisco, mas ao desafio que a História coloca diante de cada um na
pessoa do jovem, essa janela para o amanhã.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

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

INDAGAÇÕES
O QUE VOCÊ PREFERE SER: ALGUÉM QUE SABE TUDO OU
ALGUÉM QUE SABE QUE O TUDO QUE SABE AINDA NÃO É
NADA COMPARADO AO QUE TEM A APRENDER?
O QUE VALE MAIS: UM PRECONCEITO OU UM PÓS CONCEITO?
COMO TÊM VALOR AS INCERTEZAS...COMO É BONITA A
CONSTRUÇÃO DIÁRIA DA NOVIDADE DA VIDA...COMO É
BOM FORMAR UMA OPINIÃO HOJE SEM SABER A OPINIÃO
DE AMANHÃ...COMO É BOM ESTAR A CAMINHO...COMO É
LINDO SE PERMITIR TRANSFORMAR...
ONDE ESTÁ A VERDADE?
ONDE ESTÁ A MENTIRA?
ONDE ESTÁ A LUZ?
ONDE ESTÁ A TREVA?
AS INTERROGAÇÕES VALEM MUITO MAIS QUE O PONTO FINAL...
QUESTIONE
ABRA-SE AO NOVO
PERMITA-SE VOLTAR ATRÁS NUMA POSIÇÃO TOMADA
CORAGEM
TIRE AS MÁSCARAS
MOSTRE O QUE PENSA, O QUE SENTE, O QUE É E PARA
QUE VEIO...
NO ESPETÁCULO DA VIDA
SOMOS ATORES
MAS SOMOS TAMBÉM AUTORES...
O SONHO É MAIS IMPORTANTE QUE A REALIDADE
O TRAJETO TEM MAIS SENTIDO QUE A CHEGADA...
OS DIAS PASSAM
A GENTE MUDA
ISSO É VIVER...
NÃO PODEMOS TOMAR O MOMENTO PRESENTE COMO
DEFINITIVO
HOJE ESTAMOS AQUI
AMANHÃ, TALVEZ NÃO MAIS...
O QUE TERÁ VALIDO?
SIMPLESMENTE A INTENSIDADE DA BUSCA...

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Como está sua Vitamina D Papa Francisco e Medjugorje A Palavra de Deus pode ser
A vitamina D está envolvida em muitos processos importantes do nosso corpo, inclusive é indispensável para fixar o cálcio nos ossos. Uma
constatação tem me preocupado: de cada dez pacientes
que vem ao consultório, oito
estão com Vitamina D deficiente! E não pense que os outros
dois que estão dentro do padrão de normalidade, estão no
que eu qualificaria de “ótimo”.
Em alguns laboratórios a faixa varia de 30 a 100ng/ml, portanto quando o exame aponta 32 ng/ml está dentro da faixa de normalidade, porém muito próximo do valor mínimo
referência. Por isso, é preciso
ficar atento.
Quando for ao médico, peça esse exame da seguinte
forma: 25 hidroxivitamina D.
Alguns convênios não cobrem
esse tipo de exame, mas se
não conseguir fazer pelo seu
plano de saúde, vale o investimento.
A Vitamina D é um hormônio com importantes funções
no nosso metabolismo. Receptores para esta vitamina são
encontrados em quase todos
os tecidos do nosso corpo, inclusive no cérebro.
Estudos recentes apontam
que 2.776 pontos de ligação
em nosso código genético necessitam da vitamina D. Sua

falta poder estar associada a
problemas no sistema imunológico, a doenças como Esclerose Múltipla e doenças Inflamatórias Intestinais. Além de
alguns tipos de depressão e
17 tipos de câncer.
A vitamina D também tem
ação antiinflamatória e regula o receptor de insulina, podendo assim beneficiar o controle glicêmico. Como eu escrevi no meu livro “Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém” (Ed. Loyola), obesidade
é reconhecida como uma doença inflamatória. Será que a
falta dessa vitamina não estaria envolvida na dificuldade do
emagrecimento?
O detalhe é que temos poucos alimentos com essa vitamina. Encontramos um pouco no salmão, sardinha e gema do ovo. Mas o importante é você saber que sua vitamina D é fabricada na sua pele a partir do sol + colesterol
(viu que ele não é tão vilão assim). Hoje estamos todos (com
razão) fugindo do sol e usando
protetor solar que impede que
nossa pele fabrique essa vitamina. Na falta desta vitamina,
a suplementação é indispensável, mas como vem em gotas
oleosas lembre de tomar no almoço e no jantar, quando você ingere mais gordura.
Dra. Gisela Savioli

Medjugorje está longe
de ser desconhecida do
Papa Francisco!
Frei Jozo, pároco de Medjugorje, no início das Aparições, durante sua visita
à Argentina, no final de
1990, esteve longo tempo com o Arcebispo Bergoglio. “Passamos muito
tempo juntos e conversamos sobre tudo. Ele se
mostrou interessado. Rezamos juntos e, no final,
me pediu uma bênção. Eu
toquei aquele bom homem. Ele é uma boa escolha para uma Igreja que
está ficando melhor, e não
há pessoa melhor do que
Francisco para reconstruir
a Igreja. O Papa Francisco é um dom para a Igreja, e é fruto da graça neste momento. Ele tem a
coragem de falar sobre as
nossas falhas”, frei Jozo
disse ao croata Slobodna
Dalmacija.
Frei Danko, no ano passado, foi acolhido pelo CardealBergogliopararealizarsua

missão na Argentina.
Em março deste ano de
2013, o Cardeal Bergoglio, poucos dias antes de
sua partida para Roma,
para participar do Conclave, autorizou ao vidente Ivan Dragicevic ter a
aparição de Nossa Senhora, publicamente, para
10.000 pessoas, entre outras ocasiões.
O primeiro gesto de Francisco como Papa, foi ir à
Basílica de Santa Maria
Maior, levando um buquê
de flores para Nossa Senhora. Aí está um homem
que, como Maria, em Caná, vê, sente e sabe para
onde ir.
“Precisamos de pessoas assim, profundamente
enraizadas na oração. Ele
tem um rosário em sua
mão e se apoia no Evangelho. Esta é a chave que
abre todas as portas fechadas, e o Papa está nos
mostrando o caminho.”
Fonte: Anunciando
Medjugorje.

vivida por qualquer pessoa
‘’Bem-aventurados os que
ouvem a Palavra de Deus e
a põem em prática’’ (Lc 11,
28). São Tiago vai nos dizer:
‘’Sede realizadores da Palavra e não apenas ouvintes
que se iludiram a si mesmos’’
(Tg 1, 22). Por que se iludiriam a si mesmos? Porque
tinham conhecimento da Palavra, mas sem fruto; sem
transformação de vida. São
aqueles de quem Jesus fala
no Sermão da Montanha:
“Aquele que ouve a Palavra
de Deus, mas não a põe em
prática é como o homem que
construiu a casa sobre a areia.
De nada adiantou todo o esforço e todo investimento:
a casa ruiu no primeiro vendaval’’ (cf. Mt 7, 26ss). Em
nosso método de ler a Bíblia e fazer o diário espiritual, a última questão é a
mais importante: ‘’Como vou
colocar esta Palavra em prática?’’ Nesse momento somos desafiados a colocá-la
em prática. É como se Deus
mesmo nos desafiasse: “Façam a prova e vejam como

a minha Palavra ‘funciona’’’.
Ela é viva, ela é eficaz. Ela
se realiza. Basta colocá-la
em prática. A Palavra de Deus
é como a semente: se plantar, nasce.
Neste mês, início de mais
um ano do Senhor, você e eu
somos convidados a esse passo importantíssimo na nossa caminhada: colocar a Palavra de Deus em prática. Faça a experiência. Você vai perceber, com surpresa, o quanto ela é concreta. Ela pode
ser vivida por qualquer pessoa e está ao alcance de todos. Experimente fazer isso.
É isso que o Senhor quer para cada um de nós: que não
gastemos mais tempo e esforço à toa. Construir, sim,
mas construir sobre a rocha.
Conhecer a Palavra de Deus
e colocá-la em prática no nosso dia-a-dia é uma experiência excitante. Você vai ver!
Comecemos bem o nosso Ano
Santo, colocando-a em prática! Amém.
Que Deus abençoe o seu
esforço!
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ENTREVISTA Waldinei Alves Ferreira

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

Presidente da Câmara Municipal de São Lourenço

Como Vereador, uma
de suas maiores preocupações é solucionar ou pelo
menos, minimizar os maus
tratos aos animais em nosso município. Assim, recentemente, V. Ex.ª propôs uma
Resolução modificando o Regimento Interno, criando
uma Comissão de Proteção
aos Animais. Quais são as
funções dessa Comissão?
Emitir parecer sobre todos
os projetos relacionados com
animais, bem como averiguar
toda e qualquer denúncia relacionada aos maus tratos
que chegarem ao conhecimento desta Casa Legislativa, emitindo parecer e, confirmados os maus tratos, será encaminhada ao Poder
Executivo e ao Ministério Público para que sejam tomadas as providências cabíveis.
Com essa medida, V.
Ex.ª acha que contribuirá,
de forma efetiva, para coibir os maus tratos a animais
em São Lourenço?
Espero que sim. Pelo menos, com essa Comissão tentaremos averiguar toda denúncia de crueldade a animais que chegarem até nós
e em seguida, após análise
da Câmara Municipal, encaminharemos: ao Ministério
Público, ao Poder Executivo
e Vigilância Sanitária no sentido de penalizar aqueles que
praticam esses maus tratos.

Quanto ao Portal Transparência e às manifestações
populares ocorridas recentemente em nosso município, qual é a sua posição?
Isso é democracia. Acho
importante a população se
manifestar e se impor. Eu,
como Presidente da Câmara, estou tranquilo. Sempre
me primei pela transparência e fico satisfeito que a população nos fiscalize. Todas
as despesas que a Câmara
tem estão à mercê do crivo
popular e sempre fizemos tudo dentro da legalidade.
E quanto à Saúde, o
que V. Ex.ª tem a dizer?
É difícil administrar com
pouco recurso, diante da
imensa demanda. Acho que
o Prefeito Municipal, juntamente com o Secretário Municipal de Saúde, tem feito
o que podem. Em Reunião
Ordinária desta Casa realizada no dia 15 de abril p.p.,
o Secretário Municipal de
Saúde explanou as seguintes ações que serão realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde no decorrer desta Gestão:
- Credenciamento junto ao
SUS para realizar cirurgia de
alta complexidade;
- Construção do laboratório junto à UPA para fazer,
em média, de 20.000 a 25.000
exames por mês;
- Adquirir mais 02 (duas)
ambulâncias para o município: sendo uma de resgate
simples e uma de resgate
avançado que é a UTI;
- Criação do CER – Centro
de Especialidade Regional,
onde contará com um neuropediatra;
- Aumento de leitos na UTI
neonatal, em parceria com
o hospital,;
- Credenciamento para realizar cirurgia de oncologia

e quimioterapia no hospital;
- Adotar monitoramento e
prontuário eletrônico em todas as UBSs e Policlínica;
- Credenciamento do município na rede de urgência/
emergência e consequentemente, São Lourenço terá o
financiamento para UPA, o financiamento para o SAMU e
o Serviço Móvel de Urgência;
- Compra de um tomógrafo.
E quanto à terceirização do Centro Viva Vida
e à Unidade de Saúde Mental, CAPS 1,2 e 3?
Realmente, foi analisado
pelo Poder Executivo e a medida mais assertiva foi a terceirização via Consórcio Intermunicipal de Saúde. Acredito que isso contribuirá de
forma efetiva para a melhoria na demanda da Saúde em
nosso município. O Projeto
ainda será votado e discutido em Reunião Ordinária.
Como Vereador ligado a área da saúde, o senhor
está satisfeito com os serviços prestados à população
de São Lourenço?
Totalmente não, ainda podemos melhorar, apesar dos
avanços que tivemos. Hoje
há pontos que podem ser
aprimorados, como o agendamento de consultas e liberação para exames, porém,
como disse anteriormente,
há pouca verba para a imensa demanda. Além disso, enquanto os Deputados não votarem a PEC 29 os municípios estarão de mãos atadas
nessa questão.
Há sete meses a frente da administração da Câmara Municipal, quais seriam os ponto fortes da sua
gestão?
Primeiramente, a transparência da gestão 2013. Tan-

to no site da Transparência
do Governo Federal quanto
no site da Câmara Municipal de São Lourenço, os contribuintes encontrarão as informações sobre os gastos
desta Casa Legislativa. Além
disso, após Portaria deste
ano, os vereadores terão, ao
viajar, que apresentar no site seus relatórios de viagem,
contendo informações sobre
as mesmas. Para maiores informações visite o site da Câmara Municipal – www.camarasl.mg.gov.br.
Outro ponto importante a
ser destacado, é que com
economicidade de vereadores e funcionários da Câmara Municipal foi possível devolver relevante quantia de
dinheiro aos cobres públicos.
Em relação aos trabalhos
legislativos, vários projetos
estão sendo votados para a
melhoria do nosso município. As indicações e requerimentos estão sendo feitos
para questionar as ações do
Sr. Prefeito Municipal.
E por fim, destaco a Criação da Comissão de Proteção
aos Animais, pela mesa diretora e apoiamento de todos
os vereadores, viabilizando
uma melhor fiscalização, principalmente aos cavalos que
circulam na cidade.
Considerações finais
O Presidente Ver. Waldinei
Alves Ferreira, e a Câmara
Municipal de São Lourenço,
estão sempre à disposição
do São Lourenço Jornal, da
Rádio Alternativa, e principalmente da população sãolourenciana, fiscalizando e
cobrando do Poder Executivo ações efetivas para o nosso município. Pessoalmente,
eu continuarei sendo essa
pessoa simples e amiga que
sempre estará ao lado do povo de São Lourenço.

Câmara Municipal devolve
100 mil aos cofres públicos

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

EXPEDIENTE

O Vereador Presidente Waldinei Alves Ferreira (Ney da
Saúde), em nome da Câmara Municipal, devolveu no
mês de julho aos cofres públicos, através de depósito
bancário, a quantia de 100
mil reais, fruto da economia
dos funcionários e vereadores nos primeiros sete meses como chefe do Legislativo Municipal.
A referida verba, entregue
ao Poder Executivo, será repassada pelo Prefeito Municipal ao Hospital para paga-

mento do segundo plantonista, melhorando assim, o
atendimento do Pronto Socorro de São Lourenço.
A decisão de enviar esse
valor ao Hospital foi tomada,
pelo Prefeito José Sacido Barcia Neto e Dr. Gabriel, pois
segundo relatos da diretoria
o pagamento do segundo plantonista estava complicado devido a falta de verba, e a falta desse profissional no Pronto Socorro acarretaria um prejuízo enorme para a população de toda região.

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Jornalista Responsável: Karla Maria de Almeida Barbedo, Departamento
Administrativo: Flávio Augusto de Paula Dutra, Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra, Assessor Jurídico: Leandro Scatolino de Souza.
Colaboradores: Vera M. Gannam de Castro, Hilda Pinelli, Simone Gannam L. Ribeiro, Izidoro Sant`Angelo Filho, Frei Felipe Gabriel Alves,
Heloísa M. D. de Almeida, Filipe Nacle Gannam, Pedro Jorge de Oliveira Netto, Mariana Dutra, José Celso Garcia, Prof. André, Beto Bacha,
Dom Zeca, Mario Henrique Poli de Oliveira.
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Quais frutos esperamos
da visita do Papa?
Neste domingo termina a
visita do bispo de Roma à
igreja no Brasil e aos jovens
de várias nações. Mesmo querendo ser chamado de bispo de Roma, o papa Francisco foi recebido por todos como o grande chefe detoda a
nossa igreja. Penso que, na
história do Brasil, poucos personagens (ou nenhum outro)
movimentaram tantas pessoas e causaram tanta comoção. Por aqui já se passaram
príncipes, reis e rainhas, presidentes e outros papas,pop
stars como Michael Jackson,
Madonna, Paul McCartney
etc. Todos foram bem recebidos por este povo hospitaleiro. Mas, como cada ação
tende a uma reação, quais
devem ser os frutos dessa visita do papa?
O que acontece depois de
uma visita depende não só
do visitante, mas também do
visitado. Por exemplo: muitos famosos e importantes
que vieram ao Brasil não deixaram muitos frutos bons.
Deixaram fotos e vídeos, mas
sem nenhuma transformação. Alguns causaram até escândalos. Também pudera,
pois muitos deles fugiam do
povo, eram superprotegidos
por seguranças e visavam
questões financeiras, manutenção ou aumento de sua
fama. Por outro lado, a Bíblia é cheia de peregrinos e
visitas “frutuosas”. Deus vi-

sitou Abraão e Sara e a partir de sua visita eles puderam ser pais de Isaac. Jesus
andou por toda a sua região
e visitou muita gente. A visita do Cristo sempre deixava
alegria e salvação.
Francisco se mostra um visitante diferente de outros
do nosso tempo. Driblando
a segurança e os protocolos,
o papa toca e deixa-se tocar
pelo povo, abraça e beija as
crianças, sorri e contagia os
jovens, diz coisas simples e
fala mais por gestos do que
por palavras. Ensinamentos
ele nos tem dado de sobra,
sementes ele tem plantado
de montão, porém os frutos
vão depender de nós. A visita do papa só vai produzir
bons frutos em nós se começarmos agora a repetir no
nosso dia-a-dia seus gestos
de carinho e simplicidade, de
cuidado e atenção para com
os jovens e os idosos, para
com os pobres e doentes. Só
vai produzir bons frutos em
nossa igreja e em nossa sociedade se cada um valorizar mais sua comunidade e
os serviços a serem prestados ao próximo.
Obrigado Senhor, pelos lindos ensinamentos que nos
trouxe através dessa visita
do Papa. Hoje queremosdizer, como no Evangelho de
Lucas: “Um grande profeta
surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo”.

CLASSIFICADOS
OPORTUNIDADE DE EMPREGO. VAGA PARA VENDEDORA
EM LOJA. INTERESSADAS DEIXAR CURRICULO NO SHOPING
ANTÔNIO DUTRA - LOJA 10
AGREGA-SE VEÍCULO 3/4 BAÚ PARA TRANSPORTE DE MÓVEIS.
COLETA EM POUSO ALEGRE. ENTREGAS EM SÃO LOURENÇO E
REGIÃO. CONTATO (00XX19) 9779-6292 COM CARLOS
Admite-se representante comercial com disponibilidade para viajar na região do Circuito das
Águas. Enviar curriculo para: labasmig@
hotmail.com

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.

4

www.saolourencojornal.com.br

cidades

DOMINGO, 28 DE JULHO DE 2013

Novo arco cirúrgico já está sendo
utilizado no Hospital São Lourenço
Nos dias 17 e 18 deste mês,
iniciou-se efetivamente - no
Centro Cirúrgico (CC) do Hospital - a utilização do novo
arco cirúrgico (marca GE, modelo OEC 9800 Plus - 12 polegadas, que custou R$ 375
mil). Houve treinamento para técnicos em raio-x, técnicos em enfermagem e instrumentadores do CC, com
o instrutor Rafael Moraes
(GE/Brasília), além da realização de uma angioplastia
femural (na perna esquerda
de um paciente) pelos cirurgiões vasculares drs. Estevão
Luiz de Souza (diretor clínico-técnico do Hospital) e Felipe Martins, já utilizando o
novo aparelho. A instituição
já possuía um arco cirúrgico
(que ficará de reserva, para
emergências), mas o recém-adquirido é mais moderno
e possibilita uma importante evolução na realização de
cirurgias vasculares.
O Hospital São Lourenço
inicia, assim, uma nova fase
de atenção à saúde de seus
pacientes. Com a chegada de
um arco cirúrgico de subtração digital de ponta, a instituição fica ainda mais habilitada a realizar, com eficácia
e segurança, procedimentos
cirúrgicos de alta complexidade. O dr. Estevão explica
que a cirurgia endovascular
(ligada aos vasos) tornou-se
grande aliada dos especialistas para tratamentos menos
invasivos e de menor risco aos
pacientes. “A nova especialidade surgiu como uma importante alternativa em re-

Saúde

Treinamento do instrutor Rafael, da GE (à esquerda), para técnicos em raio-x

lação às técnicas convencionais”, afirma. Ao utilizar meios
de diagnóstico e tratamento,
a cirurgia endovascular proporciona um recurso mais econômico e menos traumático
ao paciente, com rápida recuperação pós-operatória.
O novo arco cirúrgico vai
permitir a melhor realização
de inúmeros procedimentos
em cardiologia, gastroenterologia, cirurgias geral e vascular, nefrologia, urologia, ginecologia, neurologia e pe-

diatria, entre outras. Conforme o dr. Estevão, para cada
especialidade há uma aplicação específica deste tratamento, as quais podemos
destacar: angioplastia (desobstrução e/ou dilatação de
estenoses nos vasos decorrentes de infartos, derrames
e aneurismas), embolização
(uso de materiais para bloquear ou diminuir a passagem de sangue para determinado órgão ou tumor) e
quimioembolização (injeção

de drogas diretamente dentro dos vasos dos órgãos acometidos, permitindo tratar
tumores e evitar/atenuar efeitos colaterais das drogas).
“Tais procedimentos são de
alta resolutividade, reduzindo tanto a possibilidade de
complicações das intervenções em relação às técnicas
convencionais como, também, os períodos de recuperação do paciente e de internação hospitalar”, conclui o
cirurgião vascular.

DRA. FLÁVIA LARANJEIRA CARDOSO
Especialista em Periodontia

Compreendendo o
estresse e seu efeito
sobre a saúde bucal

Nestes tempos de dificuldades econômicas, onde a
taxa de desemprego está em seu ponto mais crítico
desde a Grande Depressão de 1929, muitos americanos estão sob stress devido a ansiedade e problemas
de ordem financeira. Se não tratado, pode afetar a
mente, o corpo e inclusive a saúde bucal.
O stress é definido como uma resposta fisiológica
do corpo a situações ou problemas que podem afetar negativamente a atitude ou o organismo de uma
pessoa. É dividido em quatro categorias: eustress, distress, hipo stress e hiper stress.
• O eustress é uma forma de stress positivo. É motivador e permite que a pessoa conclua seu projeto
ou trabalho.
• O distress é uma forma negativa que afeta as pessoas através do medo, frustração e, por vezes, raiva.
• O hipo stress ocorre quando alguém não está sob
stress positivo e pode dar origem a mais problemas,
produzindo tédio e desespero.
• O hiper stress é o resultado do stress quando alguém esforça-se em demasia para cumprir prazos.
Quando o stress ocorre, as pessoas podem ser afetadas por hábitos pouco saudáveis ou negativos, tais
como o tabaco e o álcool que têm influência na saúde bucal.
Um estudo publicado no “Journal of Periodontology” em 2007 mostrou que o stress tem influência também na higiene bucal. Cinquenta e seis por cento dos
participantes do estudo afirmaram ter afetado sua capacidade de escovar os dentes e usar o fio dental.
Além disso, o hormônio cortisol, presente no stress,
acumula-se em níveis crescentes e pode levar à doença periodontal.
Outros problemas bucais causados:
• Surgimento de aftas – que são pequenas feridas
na boca causadas por vírus, bactéria e deficiência do
sistema imunológico.
• ATM - Bruxismo – as pessoas podem ter problemas que afetam a articulação temporomandibular
(ATM), assim como o ranger e apertar os dentes durante o dia ou quando dormem.
• Boca seca – afetando o nível de salivação. Certos
medicamentos também podem ter influência sobre o
fluxo salivar.
• Gengivite – vários estudos mostram que o stress
pode afetar a capacidade da pessoa realizar uma boa
higiene bucal.
Estes são alguns dos problemas que podem ocorrer. Portanto, se você estiver passando por qualquer
um deles, procure um dentista. E tente aliviar o stress
seguindo uma dieta nutritiva e equilibrada, tendo boas horas de sono e exercitando-se para reduzir a ansiedade e a tensão decorrentes do stress.

www.saolourencojornal.com.br

saúde

5° Grande passeio
ciclístico de São Lourenço
Passeio

Cerca de 300 ciclistas participaram do 5° grande passeio ciclístico de São Lourenço na tarde deste sábado
(20/07). Jovens, crianças, homens e mulheres fizeram o

percurso com muita alegria
e animação.
A largada aconteceu na Praça da Estação e percorreu
cerca de 5 km nas principais
ruas e avenidas da cidade

atrás de um trio elétrico. Houve ainda a distribuição de
brindes sorteio de uma bicicleta, celulares, um tablet,
um aparelho celular e outros
prêmios entre os inscritos.

A organização do evento
ficou por conta da Comunique brindes. O São Lourenço Jornal parabeniza todos
os participantes pelo belo
passeio que fizeram.

Cursos de Pós- Graduação da Faculdade
Victor Hugo continuam em ritmo intenso
Educação

AGRADECIMENTO

A família Carvalho Póvoa agradece a todos
os amigos e familiares pelas orações e força
recebidas nesse momento doloroso.
Thierry é um amado que Deus nos deu como um presente e agora o leva de volta.
“Não passou aqui na terra como um simples cometa, que passa pela vida sem iluminar, sem aquecer, sem marcar presença no
coração de outras pessoas. Ele passou como
uma linda estrela deixando sua luz, seu amor,
sua alegria”, para nós e os muitos amigos.
Deus abençoe a todos.
Pais e irmãos de Thierry Carvalho Póvoa

Os Cursos de Pós-Graduação que a Faculdade
Victor Hugo oferece e que
estão em pleno funcionamento, como por exemplo, o MBA em Gestão Competitiva e Inteligência em
Negócios, Administração
Hospitalar (em convênio
com a Faculdade São Camilo), dentre outros, apesar de já ter iniciado há
alguns meses continua recebendo inscrições de interessados para novas turmas, em virtude dos próprios alunos divulgarem a
qualidade do corpo docente e da organização da Instituição.
Com alunos provenientes de Itajubá, Pouso Alegre, Itanhandu, Itamonte,
São Lourenço, Passa Quatro, etc. e um Corpo docente altamente gabaritado, experiente e titulado,
a Faculdade Victor Hugo
já programa novas turmas
para breve.
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Prefeitura Municipal de Caxambu
EXTRATO DE CONTRATOS MÊS JANEIRO 2013

O município de Caxambu, MG através de seu Prefeito Municipal, Sr. Ojandir Ubirajara Belini, torna público os contratos celebrados no mês de Janeiro de 2013, como a seguir:
1- Processo licitatório 001/2013 – Inexigibilidade 001/2013 –
Objeto: Contratação Banda Fruto Proibido para Carnaval 2013,
de Caxambu, período de 08 a 12 de Fevereiro de 2013 – Gabe
Eventos Ltda. – Vigência do contrato: 08 a 12 Fevereiro de 2013.
Dotação Orçamentária do exercício vigente
2- Processo licitatório 002/2013 – Pregão 001/2013 – Objeto:
Aquisição de Gêneros Alimentícios não perecíveis para Merenda Escolar – Contratadas: Moema Comercial Ltda. e Pastifício
Santa Amália S/A. Vigência do Contrato: 29 01/2013 a 29/05/2013
- Dotação Orçamentária do exercício vigente
3- Processo licitatório 003/2013 – Pregão 002/2013 – Objeto:
Aquisição de Leite Pasteurizado Integral e Iogurte Tipo Chupeta
para composição do cardápio da Merenda Escolar dos alunos da
rede Municipal de Ensino. Contratada: usina de Beneficiamento
Paiolzinho Ltda. Vigência do contrato: 31/01 a 31/12/2013. Dotação Orçamentária do exercício vigente.
4- Processo licitatório 004/2013 – Tomada de Preços 001/2013
– Objeto: prestação de Serviços com fornecimento de materiais
para execução de tapa buracos em CBUQ (Concreto Betuminoso
Usinado a Quente), em diversas ruas do município de Caxambu
– MG – Contratada: Construtora Niemeyer Ltda – Vigência do contrato: 19/02/2013 a 19/02/2014. Dotação Orçamentária do exercício vigente.
5- Processo licitatório 015/2013 – Dispensa 001/2013 – Objeto: Serviços de Engenharia para elaboração de Projeto de Segurança do Carnaval de 2013 no município de Caxambu – MG, conforme normas do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais – Contratada: - Engetec Engenharia Ltda. Vigência: 25/01/2013 a 25/02/2013
- Dotação Orçamentária do exercício vigente.
Caxambu, MG 01 de Fevereiro de 2013
EXTRATO DE CONTRATOS MÊS FEVEREIRO 2013
O município de Caxambu, MG através de seu Prefeito Municipal, Sr. Ojandir Ubirajara Belini, torna público os contratos celebrados no mês de Fevereiro de 2013, como a seguir:
1- Processo licitatório 005/2013 – Pregão Registro Preços 003/2013
– Objeto: Aquisição de Medicamentos constantes da tabela ABC
Farma. – Contratadas: Acacia Comércio de Medicamentos Ltda.
e Med Way Log Comércio e Serviços Ltda. Vigência da Ata: 09/02/2013
a 09/02/2014- Dotação Orçamentária do exercício vigente.
2- Processo licitatório 006/2013 – Chamada Pública 001/2013
– Objeto: Fornecimento de Gêneros Alimentícios, por produtores rurais integrantes da Agricultura Familiar. – Contratados: - Antonio Carlos da Silva; Antonio Carlos Gomes; Wanessa Abreu Arantes; Vanessa Leal Satiro; Manuel Carlos Moreira Gomes. Vigência : 06 meses - de 14/02 a14/08/2013- Dotação Orçamentária
do exercício vigente.
3- Processo licitatório 007/2013 – Pregão Presencial 003/2013
– Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis - Hortifrutigranjeiros. – Contratados: - Antonio Carlos da Silva; José Carlos da Costa. Vigência : 05/02 05/08/2013 - Dotação Orçamentária do exercício vigente.
4- Processo licitatório 008/2013 – Convite 001/2013 – Objeto:
Contratação de empresa para executar parte da infraestrutura do
carnaval 2013 de Caxambu, no período de 08 a 12 de Fevereiro
de 2013.. – Contratado: - Carlinhos Despachante Promoções de
Eventos Artísticos Ltda. Vigência : 05/02 a 05/03/2013 - Dotação
Orçamentária do exercício vigente.
5- Processo licitatório 009/2013 – Pregão Presencial 004/2013
– Objeto: Aquisição de Kit Escolar – Contratados: - Capital papelaria Informática Ltda.; Dimipel Ltda; Infolock Papelaria Ltda; Orlando Abud Junior; Papelaria e Copiadora Copysul Ltda e Suprema Digital Ltda. Vigência: 08/02 a 08/03/2013- Dotação Orçamentária do exercício vigente.
6- Processo licitatório 010/2013 – Pregão Presencial 005/2013
– Objeto: Aquisição de suplementos alimentares/leites para distribuição gratuita na farmácia. – Contratadas: - Espaço Vida Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda e Pharmanutri Comércio de Med. E Prod. Nutricionais Ltda. - Vigência: 20/02/2013
a 31/12/2013 - Dotação Orçamentária do exercício vigente.
7- Processo licitatório 011/2013 – Dispensa de Licitação nº
005/2013 – Objeto: Prestação de Serviços de Dezinsetização e
imunização de Ambientes, a realizar em todas as escolas municipais da Rede de Ensino de Caxambu - MG. – Contratada: - Dedetizadora Caxambu - Valor : R$ 6.800,00 - Vigência: 25/02/2013 a
25/02/2014 - Dotação Orçamentária do exercício vigente
8- Processo licitatório 012/2013 – Inexigibilidade 003/2013 –
Objeto: Aquisição de Livros Didáticos para a rede Municipal de
Ensino de Caxambu – Contratada: - Empresa editora Gráfica Opet
Ltda. Vigência: 06/02 a 31/12/2013- Dotação Orçamentária do
exercício vigente.
9- Processo licitatório 013/2013 – Inexigibilidade 004/2013 –
Objeto: Contratação da Atração João Luca e Banda para Apresentação no Carnaval de 2013 na Cidade de Caxambu- MG Contratada: - Carlinhos Despachante Promoções e Eventos Artísticos Ltda.
Vigência: 08/02 a 12/02/2013- Dotação Orçamentária do exercício vigente.
10- Processo licitatório 014/2013 – Pregão Presencial 006/2013
– Objeto: Aquisição de Botijões de Gás P-13 e P- 45 – Contratada: - Mauricio Silvério da Silva Vigência: 12 meses: 22/02/2013
a 22/02/2014 - Dotação Orçamentária do exercício vigente.
11- Processo licitatório 016/2013 – Dispensa 002/2013 – Objeto: Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Educação – Contratado: - Robson da Silva Pereira. Vigência: 06/02/2013 a 06/02/2014 - Dotação Orçamentária
do exercício vigente.
12- Processo licitatório 021/2013 – Dispensa 003/2013 – Objeto: Prestação de Serviços de Coleta de Lixo, incluindo o fornecimento de caminhão coletor, compactador com caixa coletora
para resíduos sólidos com capacidade de 15m3, incluindo motoristas e auxiliares para atender as necessidades do município de
Caxambu– Contratada: - Paulv o Edilberto Coutinho Participações
Ltda. Vigência: 90 dias, ou até culminar processo licitatório próprio, a partir de 01 de Fevereiro de 2013 - Dotação Orçamentária do exercício vigente.
13 - Processo licitatório 023/2013 – Dispensa 004/2013 – Objeto: Contratação de serviços assistenciais de saúde, através do
Consórcio Intermunicipal de Saúde de Caxambu – CS - Caxambu
– Contratado: - Consórcio Intermunicipal de Saúde de Caxambu
– CS - Caxambu. Vigência: 120 dias: 08/02/2013 a 07/06/2013Dotação Orçamentária do exercício vigente.
14- Processo licitatório 024/2013 – Dispensa 005/2013 – Objeto: Contratação de Serviços de Desinsetização, Desratização e

Imunização de Ambientes a serem realizados em todas as Escolas Municipais da Rede de Ensino de Caxambu. Vigência: 12 meses: 25/02/2013 a 25/02/2014 - Dotação Orçamentária do exercício vigente
Caxambu, MG 01 de Março de 2013
EXTRATO DE CONTRATOS MÊS MARÇO 2013
O município de Caxambu, MG através de seu Prefeito Municipal, Sr. Ojandir Ubirajara Belini, torna público os contratos celebrados no mês de Março de 2013, como a seguir:

01 - Processo licitatório 018/2013 – Pregão Presencial 008/2013
– Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES A FARMÁCIA BÁSICA.. – Empresas Contratadas:
Alfalagos Ltda vlr de R$ 17.346,20;
Ativa Comercial Hospitalar Ltda, vlr de R$ 28.730,10;
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda vlr de R$ 13.482,10;
Girofarma Medicamentos Ltda vlr de R$ 6.405,60;
Help Farma Produtos Farmacêuticos Ltda vlr de R$ 69.770,40;
Hospfar Ind. e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda vlr de
R$ 4.521,00; Médway Log. Comércio e Serviços Ltda vlr de R$
43.506,30; e
Vale Comercial Ltda vlr de R$ 53.147,20.
Vigência : de 22/03/2013 a 22/03/2014- Dotação Orçamentária do exercício vigente.
02- Processo licitatório 0019/2013 – Pregão Registro de Preços 009/2013 – Objeto: Aquisição de Combustível para abastecimento à frota da Prefeitura Municipal de Cruzília – Contratadas:
- Posto Ferrpaol Ltda vlr de R$ 24.651,00; e Posto Santa Felicidade Ltda vlr de R$ 103.683,10. Vigência: 20/03/2013 a 20/06/2013Dotação Orçamentária do exercício vigente.
03- Processo licitatório 020/2013 – Pregão Presencial 010/2013
– Objeto: Remoção de Pacientes no Município em UTI Móvel –
Contratada: - DJG Remoções e Serviços Congeneres Ltda. Vigência: 18/03/2013 a 18/03/2014- Dotação Orçamentária do exercício vigente.
04- Processo licitatório 022/2013 – Convite 002/2013 – Objeto: Serviços de Engenharia para atender as necessidades do município de Caxambu – MG – Contratado: - Sandro Márcio Alves da
Silva. Vigência: 01/03/2013 a 28/02/2014- Dotação Orçamentária do exercício vigente.
05 – Processo licitatório 025/2013 – Pregão presencial 011/2013
– Objeto: Aquisição de carnes e embutidos - Contratadas: Casa
de Carne Caxambuense, Vlr de R$ 546,00; Frigo Seleta Industria
e Comércio Ltda vlr de R$ 55.240,00- Vigência: 18/03/2013 a
18/01/2014. Dotação Orçamentária do exercício vigente.
06- Processo licitatório 0030/2013 – Convite 004/2013- Objeto: Prestação de Serviços de Assessoria junto ao Gabinete do Prefeito e Secretaria de Planejamento e Urbanismo, referente aos
Convênios das esferas do governo Federal e Estadual, levantamento de informação e acompanhamento dos contratos pertinentes aos convênios existentes no município de Caxambu. Contrato n º 0023/2013. – Contratada: HLF Comércio e Prestação
de Serviços Ltda- Vigência : 21/03/2013 a 21/12/2013. Dotação
Orçamentária do exercício vigente.
07- Processo licitatório 0034/2013 – Inexigibilidade 005/2013
– Objeto : Contratação da Banda Gênese para apresentação de
Show musical no dia 30/03/2013. Contrato nº 0015/2013 – Valor de R$ 20.000,00 - Contratada : Banda Gênese – Dotação Orçamentária do exercício vigente.
Caxambu, MG 01 de Abril de 2013
EXTRATO DE CONTRATOS REFERENTE MÊS ABRIL 2013
O município de Caxambu, MG através de seu Prefeito Municipal, Sr. Ojandir Ubirajara Belini, torna público os contratos celebrados no mês de Abril de 2013, como a seguir:
01- Processo licitatório 0026/2013 – Pregão presencial 0012/2013
– Objeto: Aquisição de pão de sal e pão doce. Contrato nº 0022/2013
– Contratada: Irmãos Sallum Ltda – Valor : R$ 85.521,00 – Vigência: 01/04/2013 a 01/04/2014. Dotação Orçamentária do exercício vigente.
02- Processo licitatório 0028/2013 – Pregão presencial 0013/2013
– Objeto Aquisição de Peças e Acessórios novos e genuínos para
os veículos leves e pesados pertencentes à frota Municipal de Caxambu – Contratadas: A.R. Comércio de Peças e Produtos e Serviços Ltda, vlr de R$ 14.970,00; Empmaq Comércio de Peças Ltda
vlr de R$ 10.240,00; Brasil Máquinas e Veículos Ltda vlr de R$
17.500,00; Retengrol Comércio de Peças e Serviços Eireli vlr de
R$ 14.280,00; Varflex Auto peças Ltda vlr de R$ 5.200,00; José
Maria Pereira vlr de R$ 11.0000,00; Maq Peças e Equipamentos
Ltda vlr de R$ 33.000,00; P.C. Auto peças Ltda vlr. de R$ 32.000,00Vigência : 29/04/2013 a 29/04/2014. Dotação Orçamentária do
exercício vigente.
03 – Processo licitatório 0031/2013 - ~Pregão presencial - Registro de preços 15/2013
Objeto: Aquisição de produtos de Higiene e Limpeza – Contratadas pela Ata de Registro de preços nº 0013/2013
Dimipel Ltda valor de ............................... R$ 12.293,64
Distribuidora Ultimax Ltda valor de.......... R$ 40.535,91
Limpalegre Comercial Ltda valor de......... R$ 28.322,15
Moema Comercial Ltda valor de .............. R$ 16.020,60
Orla Distribuidora de Prod. Eireli ............. R$ 48.121,60
Pedro césar Borges Ramos valor de ....... R$ 5.676,80
Vigência : de 26/04/2013 a 26/12/2013 - Dotação Orçamentária do exercício vigente.
04- Processo licitatório 032/2013 – Pregão Registro de Preços
nº 016/2013 – Objeto: Registro de Preços de Exames Médicos.
Empresas Contratadas:
MAGNESCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
MINAS CARDIO INSTITUTO DE INTERVENÇÃO CARDIOVASCULAR LTDA
NUCLEMINAS MEDICINA NUCLEAR LTDA
RESSOAR CENTRO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA
Vigência: de 09/04/2013 a 09/04/2014 - Dotação Orçamentária do exercício vigente.
05 – Processo licitatório 0035/2013 – Dispensa 006/2013 – Objeto : Locação de imóvel em atendimento à Secretaria de saúde
- Contrato 0019/2013 – Contratada: Associação São Vicente de
Paulo – Valor de R$ 18.000,00 –Vigência: 01/04/2013 a 31/12/2013.
06- Processo licitatório 0036/2013 – Pregão presencial 0017/2013
– Objeto: Prestação de serviços de oficinas práticas junto à escola Municipal João de Deus e Escola de Música de Caxambu, referentes a esportes e recreação, artesanato, artes/dança, música e informática, durante o ano letivo de 2013. Contratada: Informil Informática Ltda- Contrato nº 0025/2013 – Valor de R$ 52.000,00Vigência: 02/04 a 31/12/2013 – Dotação orçamentária do exercício vigente.

07 – Processo licitatório 0038/2013 – Pregão presencial Registro de Preços 0019/2013
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática. Empresas contratadas pela Ata de Registro de Preços nº 004/2013:
Lyron Informática Ltda com o valor de R$48.700,00 e, Printec
Tecnologia da Impressão Ltda, com o valor de R$ 61.045,00- Vigência : 10/04/2013 a 31/12/2013. Dotação Orçamentária do
exercício vigente.
08- Processo licitatório 0039/2013- Pregão Presencial Registro
de Preços 0020/2013 – Objeto: Aquisição de Cestas Básicas em
atendimento à solicitação da Secretaria de Promoção e Assistência Social de Caxambu. Contratada: Amazônia Distribuidora Ltda.
Valor: R$ 47.700,00 – Vigência:11/04/2013 a 11/04/2014.
09 – Processo licitatório 0041/2013 – Pregão presencial Registro de Preços 0022/2013 Objeto: Aquisição de diversos produtos
de higiene para atender as necessidades das unidades de creches
de Caxambu. – Empresas Contratadas: Comercial Farah Ltda com
o valor de R$ 58.809,76; Oralls Comercial Ltda com o valor de R$
3.450,00, e, SEI utilidades e Embalagens com o valor de R$ 41.236,80Vigência: 11/04/2013 a 11/12/2013.
10 – Processo licitatório 0051/2013 – Pregão presencial Registro de Preços 0031/2013
Objeto: Prestação de Serviços de mão de obra mecânica e manutenção de tacógrafos em veículos leves e pesados da frota municipal de Caxambu MG. Contratada: Comércio de Auto Peças F.F.
Martins – Vigência: de 15/04/2013 a 15/12/2013 valor de R$
71.600,00 Dotação Orçamentária do exercício vigente.
11- Processo licitatório 0040/2013 - Pregão Presencial Registro de Preços 0021/2013
Objeto: Mão de obra mecânica em veículos leves e pesados da
frota municipal. Contratada: José Paulo da Silva – ME – Vigência
: 11/04/2013 a 11/10/2013 - Valores: Hora/ Homem Linha leve =
R$ 30,00; Hora/Homem linha pesada = R$ 30,00 e Hora/ Homem
Linha super pesada R$ 30,00 – Dotação orçamentária do exercício vigente.
12- Processo licitatório 0041/2013 - Pregão Presencial Registro de Preços 0022/2013
Objeto: Aquisição de diversos produtos de higiene para
atender às necessidades das unidades de creches municipais de Caxambu. Contratadas: Comercial Farah Ltda Valor de
R$ 58.809,76; Oralls Comercial Ltda Valor de R$ 3.450,00;
SEI Utilidades e Embalagens Ltda valor de R$ 41.236,80– Vigência : 11/04/2013 a 31/12/2013 - Dotação orçamentária
do exercício vigente.
13- Processo licitatório 0042/2013 - Pregão Presencial Registro 0023/2013 - Objeto: Prestação de serviços com fornecimento de materiais na manutenção preventiva e corretiva do SISTEMA DE TELEFONIA FIXA, da administração Municipal de Caxambu. Contratada: Rosemara Maciel Pereira ME – Valor de R$ 7.200,00–
Vigência : 22/04/2013 a 22/04/2014- Dotação orçamentária do
exercício vigente.
14- Processo licitatório 0043/2013 - Pregão Presencial Registro de preços 0024/2013 - Objeto: Prestação de serviços
gráficos. Contratada: Rosani costa Azevedo ME Valor de R$
8.163,00 – Vigência: 08 meses – Dotação orçamentária do exercício vigente.
15- Processo licitatório 0048/2013 - Pregão Presencial Registro 0028/2013 - Objeto: Aquisição de equipamentos de fisioterapia. Contratadas: Multiminas Ltda – Valor de R$ 10.324,05 e Ortopedia Ortovida Ltda valor de R$ 6.576,65 - Vigência: 60 dias Dotação orçamentária do exercício vigente.
Caxambu, MG 02 de Maio de 2013
EXTRATO DE CONTRATOS MÊS MAIO 2013
O município de Caxambu, MG através de seu Prefeito Municipal, Sr. Ojandir Ubirajara Belini, torna público os contratos celebrados no mês de Abril de 2013, como a seguir:
01- Processo licitatório 027/2013 – Convite 003/2013 – Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoramento aos servidores da Prefeitura Municipal de Caxambu
sobre como a Tecnologia da Informação- TI – Contrato nº 0024/2013
- Contratada: I T Soluções em Tecnologia da Informação Ltda –
Vigência: 12 meses : de 02/05/2013 a 02/05/2014- Dotação Orçamentária do exercício vigente.
02 - Processo licitatório 037/2013 – Pregão presencial 0018/2013–
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços na
coleta de resíduos sólidos (coleta de lixo)- Contrato nº 0033/2013Contratada: Paulo Edilberto Coutinho Participações Ltda - Valor
R$ 518.400,00- Vigência: 03/05/2013 a 03/05/2014- Dotação Orçamentária do exercício vigente.
03- Processo licitatório 044/2013 – Tomada de Preços 002/2013
– Objeto: Prestação de serviços com fornecimento de material
para isolamento térmico e acústico impermeável em telhas de vibrocimento das Escolas Municipais Pinguinho de Gente e Chapeuzinho vermelho, no município de Caxambu – MG -Contrato
nº 0034/2013 - Contratada: Therm Jet isolamentos Térmicos LtdaVlr de R$ 118.876,58- Vigência: de 07/05/2013 a 07/06/2013 Dotação Orçamentária do exercício vigente.
04- Processo licitatório 049/2013 – Pregão presencial – Registro de Preços 0029/2013 – Objeto: Materiais de consumo para
atender as necessidades do laboratório da Policlínica Municipal.
Contratadas: BH Laboratórios Ltda. valor de R$ 270,00; Centerlab- Central de Artigos para Laboratórios Ltda. valor de R$ 642,60,
Distribuidora Paranhos Artigos para Laboratórios Ltda. valor de
R$ 15.906,06 e Minaslab Diagnóstica Ltda. valor de R$ 216,00 Vigência: de 13/05/2013 a 13/05/2014 - Dotação Orçamentária
do exercício vigente.
________________________________________________
1) Processo de Licitação 91/2013 – Pregão Presencial 55/2013
– Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS para atender as necessidades da Administração Municipal de Caxambu.
Credenciamento: 09/08/2013 às 13h30. Sessão: 09/08/2013
às 13h45.
2) Processo de Licitação 92/2013 – Pregão Presencial 56/2013
– Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para a Alimentação Escolar do Município de Caxambu. Credenciamento: 12/08/2013
às 13h00. Sessão: 12/08/2013 às 13h15.
3) Processo de Licitação 93/2013 – Pregão Presencial 57/2013
– Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de
SULFADIAZINA DE PRATA para atender a Secretaria Municipal de
Saúde de Caxambu. Credenciamento: 13/08/2013 às 13h30. Sessão: 13/08/2013 às 13h45
Horário de Brasília/DF. Informações e edital na Prefeitura ou e-mail licitação@caxambu.mg.gov.br. Caxambu, 26 de julho de 2013.
Edson Vander Cunha Resende – Pregoeiro
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Festival Mundial do Circo leva muita
diversão e alegria para as ruas de Caxambu
Cultura

A abertura oficial do Festival Mundial de Circo 2013
em Caxambu aconteceu nesta terça feira (23/07) às 17h,
saindo da Praça 16 de Setembro com um cortejo de palhaços, malabaristas, pernas
de pau e acrobatas, colorindo as principais ruas do centro da cidade.
O Prefeito Jurandir Belini,
secretários municipais, s e a
Primeira Dama Néia Belini
participaram ativamente com
integrantes circenses do desfile de abertura.
Uma multidão de artistas,

músicos, turistas e caxambuenses tomaram as ruas do
centro. Muita gente na rua
para ver o circo passar e encantar! O clima de descontração e alegria era visível no
semblante de todos.
Logo em seguida, vários espetáculos aconteceram em diversos pontos da cidade. Até
domingo (28), serão realizados espetáculos circenses, shows, oficinas, exposições e mostra de filmes nas ruas, praças
e parques da cidade.
A “Grande Lona” foi uma
das atrações mais procura-

das. A distribuição de senhas
para a lona aconteciam 1hora antes do espetáculo, sempre estava lotada.
O Festival Mundial do Circo
também apresentou atrações
estrangeirascomooCircoAmarillo (da Argentina) e o Tortell
Poltrona (da Espanha).
A atriz Marisa Orth também
participou no sábado (27/07),
às 21h, apresentando o show
intitulado “Romance Vol. II”,
que abordou o universo amoroso. O evento acontece até
o domingo (28/07), com todas as atrações gratuitas.

CHARGE DA SEMANA

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE SÃO LOURENÇO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente Edital ficam convocados todos os representados quites e no gozo
de seus direitos sindicais para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia
31 de julho de 2013, às 19h30min, com endereço na Rua Dr. Melo Viana, nº. 91,
sala 605, Centro, São Lourenço, Estado de Minas Gerais para tratar da seguinte Ordem-do-Dia: a) Examinar, discutir e deliberar sobre o Relatório e Contas da Diretoria relativos ao exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2012. Caso não haja comparecimento legal, a referida Assembleia será instalada em segunda convocação, às 20h00min, deste mesmo dia e no mesmo local com qualquer número de convocados presentes.
São Lourenço, 24 de julho de 2013.
Valéria Clara de Oliveira Carmo Presidente do Sindicato

Autorização para a Festa de
Agosto 2013- Conselho Tutelar

Até quarta-feira (31) o
Conselho Tutelar de São
Lourenço funcionará até as
21h, para atender as solicitações de autorização para os adolescentes maiores
de 16 anos que desejarem

permanecer no recinto da
festa após as 20h. Nesse
ano, não serão feitas autorizações no local da festa
em hipótese alguma.
Menores de 16 anos só
poderão permanecer na fes-

ta após as 20h, acompanhados dos pais ou responsáveis, devidamente documentados. O Conselho Tutelar
atende na av. Dr. Getúlio
Vargas, nº 781, e o telefone é 3332-2423.

www.saolourencojornal.com.br
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Polícia Militar ministra palestra
antidrogas em encontro de jovens
No dia 20 de julho de 2013,
foi realizada uma palestra do
PROERD para os jovens que
realizavam um retiro de férias organizado na Comunidade Palavra de Deus em São
Lourenço. O encontro contou
com a participação de cerca
de 70 jovens que participaram de várias atividades que
tiveram início na noite de sexta-feira (19/07) e terminaram
na tarde de domingo (21/07)
com a celebração de uma missa pelo Padre Alex.
Os pais dos jovens tiveram
lugar na programação do encontro quando participaram
de uma palestra sobre a adolescência, ocorrida no início
da noite de sábado (20/07).
A Polícia Militar teve participação no evento orientando os jovens sobre os perigos das drogas para a saúde e o relacionamento familiar, mobilizando os instrutores PROERD de São Lourenço e de Itajubá que apresentaram as informações antidrogas. A palestra teve mo-

Palestra

mentos dramatizados pelos
militares com personagens especialmente criados para a fixação dos temas propostos.
O encontro contou ainda
com 22 integrantes do Projeto Fênix que apresentaram
uma peça teatral preparada

pelos jovens da Comunidade do Bairro João de Deus
encerrando a noite de sábado num momento de mostra de talentos.
O Projeto Fênix é realizado pela parceria formada entre o 57º BPM, CAPS/AD – III/

Secretaria Municipal de Saúde e a Casa dos Meninos de
São Lourenço que apoiaram
o encontro que foi de iniciativa da Igreja Católica e contou com a organização da liderança da Renovação Carismática de São Lourenço.

Atacante Bill está de volta ao Coritiba
O São- Lourenciano e jogador de futebol profissional Bill, de 29 anos já está
de volta ao Brasil e ao Coritiba (Coxa), time que defendeu entre 2010 e 2011. Bill
disputará o Campeonato brasileiro defendendo o clube
alviverde, ele estava na Ará-

9

DOMINGO, 28 DE JULHO DE 2013

bia Saudita.
Bill foi revelado pelo Bragantino e, depois de jogar
no futebol chinês e no Adap
Galo Maringá, voltou a Bragança Paulista, onde chamou
a atenção do Corinthians em
2009. Sem sucesso no Timão,
Bill foi emprestado ao Cori-

tiba. Em 2012 ainda passou
pelo Santos antes de ir para o Al-Ittihad (SAU), onde
não foi aproveitado.
O jogador assinou contrato com o Coritiba até o final do ano e já está treinando com o restante do elenco do Coxa.

RICARDO MENDES
Análise

rmchristiani@yahoo.com.br

Nossa tradição
Mantendo a tradição dos pioneiros, desejada pelos modernos e atendendo a curiosidade dos forasteiros, será celebrada mais uma Festa de São
Lourenço Mártir em 2013, mais
uma série de eventos e encontros iniciados no século passado em nosso município, em honra de nosso santo padroeiro,
com entusiasmo e devoção, envolvendo todo o Centro da cidade, onde o importante era
que todos executassem, como
bons cristãos, católicos e sanlourencianos, a missão de transmitir, um atento ao outro, a experiência da fé.
Nós intentávamos sempre
destacar com a perseverança
cristã, a dignidade de um dos
mais importantes santos mártires da cristandade. Não vivemos em vão.
O marco distintivo tem que
ser mantido: a permanente união
entre os vivos, onde quer que
eles se encontrem, sejam os resquícios da festa original, mantido na Paróquia São Lourenço
Mártir, ou os que hoje exibem
o rótulo de “Festa de Agosto”.
Em cada Festa de São Lourenço Mártir, a verdadeira, na Igreja Matriz, há que acrescentar
sempre o tratamento refinado,
a elegância e o ambiente nível
supra, afastando-se das comemorações inadequadas, afinal,
os organizadores representam
a Igreja Católica, a mais importante religião do Brasil e ao lado de outros países.
Anexando um pouco de social e sentimental, acoplando-se ao aniversário do anfitrião,
cujo nome encontra-se inscrito

no Livro da Vida, muito auxilia
a motivação para o comparecimento de todos nas festividades da igreja com a fisionomia
serena, a voz plácida e olhar angelical, aos Homens que não
acham graça na Festa de Agosto que ocorre paralelamente na
conhecida empoada Ilha Antônio Dutra.
Os almoços e jantares são sempre compostos por variações que
atendem aos que têm restrições
a dicas ou mania, aos que têm
o paladar exigente, além de não
distinguir idade, sexo, religião,
cota racial, partido político, deficiência e situação afetiva.
Compareça e leve seus acompanhantes, dependentes, escolta, motorista, babá e tantos outros títulos, só não deixe de ir e de rezar ao nosso
santo protetor.
Se estiver distante e não puder comparecer, reze também,
será agradável e mostrará ser
um bom católico nesta aproximação onde somos recebidos
com honras.
Obrigo-me a destacar ainda
que, no período de festa, é um
momento oportuno de paz e,
portanto, a sobriedade é devida, sendo bom não tentar fazer
surpresa nem passar por inocente e incomodar os outros.
Uma boa Festa de São Lourenço Mártir! E que sua grelha queime com o fogo do inferno todos os inimigos de nossa Estância Hidromineral, os
que fazem mal ao bem-estar
de sua população e permitem
que uma cidade projetada esteja desajeitada.
São Lourenço, rogai por nós!

Todos os dias seu trabalho
transforma a vida de muita gente!

MATRÍCULAS ABERTAS

Pós-Graduação em Gestão
Escolar – Especialização em
Inspeção, Supervisão,
Orientação e Administração
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR
DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O 1º SEMESTRE DE 2013 - CHAMADA PUBLICA Nº. 001/2013
A Empresa Rafael Jonas de Souza Pena, fornecedora de alimentação escolar no Município de São Lourenço/MG - torna publico que em cumprimento a lei 11.947/2009 e
resolução 38/2009 do FNDE, está disponibilizando edital e relação de produtos para o
recebimento das propostas de venda de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Merenda Escolar, dentro dos requisitos da lei.
A entrega do edital e da relação dos produtos com quantidades, serão realizadas no
escritório da Empresa Rafael Jonas de Souza Pena, até o dia 15/08/2013 de 08h00min
as 16h00min na Avenida Getúlio Vargas, 1334 – Bairro Vila Esperança - São Lourenço/
MG- Telefone: (35) 3332-2471.
As propostas de fornecimento e toda documentação exigida no edital, deverão ser
entregues no escritório da Empresa Rafael Jonas de Souza Pena, até o dia 23/08/13.
Os agricultores familiares interessados deverão estar organizados em grupos formais
e ou informais e precisarão cumprir as seguintes exigências:
- Possuir condições de emitir documento fiscal, (nota fiscal)
- Possuir condições higiênico-sanitária de acordo com a legislação
- Possuir viabilidade (condições) de fornecimento constante,
- Cópia da Declaração de Aptidão junto ao PRONAF agricultura familiar, DAP conforme lei nº.
11.326 / 2006.
- Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios (grupo formal). Esse projeto deve ser feito, através de uma Entidade Articuladora, cadastrada no Sistema Brasileiro de Assistência e Extensão Rural-SIBRATER ou ser Sindicato de Trabalhadores Rurais, Sindicatos dos
Trabalhadores da Agricultura Familiar ou entidades credenciadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário- MDA. Exemplo: Emater.

Curso de Extensão em Educação
Especial 180 horas
Torne-se um profissional
capacitado, faça o Curso
Técnico em Enfermagem e o
Curso Técnico em Farmácia
Informações na Secretaria da Faculdade de
São Lourenço - Horário: 13 às 22 horas
Telefone: (35) 3332-3355
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Nascimento

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Mulher Oriental

Festa de Agosto
Neste dia 31 de julho, quarta-feira, acontece na Ermida do Senhor Bom Jesus do
Monte, a tradicional
transladação da Imagem Primitiva de nosso Padroeiro São Lourenço, para a Igreja
Matriz, onde inicia-se a sua festa. Esta
tradição histórica de
fé e devoção em nossa cidade, já vai a mais
de sete décadas, desde que foi construída a Matriz pelo vigário Frei Egídio de
Assis, em 1935. Neste ano, haverá a benção das velas e das águas minerais, às 19:00 horas, no interior do Parque das Águas, seguindo a procissão luminosa para a Igreja Matriz. Adquira sua vela de São Lourenço,
na livraria da Praça da Igreja Matriz.

Sofia e Safira, as princesinhas que chegaram dia 07 passado, para alegrar o lar do casal Robson e Thatiane Pereira, na vizinha São Gonçalo do Sapucaí. A vovó coruja, Professora Isabel Cristina Luíz Pereira, Diretora da Escola São
Francisco de Assis do Presidio de São Lourenço, está toda
radiante com a chegada das lindas netinhas. Desejamos a
todos milhões de felicidades, e as gêmeas, rogamos a Deus
muitas bençãos, saúde e paz!!!

Casamento

Ressocialização

Detentos do Presidio de Itajubá, trabalharam na confecção de artigos religiosos, que foram utilizados por fiéis durante a Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro.
As peças produzidas, ajudaram a custear as despesas da jornada, uma vez que foram licenciadas pela Arquidiocese do
Rio de Janeiro, organizadora do evento, para venda e reversão de valores. O Diretor Geral do Presidio de Itajubá, Rodney Dantas, relata que a unidade está investindo na expansão de oportunidades de emprego para os presos, e que essa atividade é de grande relevância, pois incentiva os detentos em sua recuperação, tornando-se uma fonte inspiradora para continuar o trabalho de ressocialização.

Vanessa Lippelt e Eduardo, se uniram em matrimônio, no
último dia 20, na cidade de Brasília. A cerimônia foi realizada no Empório da Mata, Jardim Botânico, naquela cidade, e foi celebrada pelo Padre Ribamar, da Paróquia Nossa
Senhora da Medalha Milagrosa. O garotão João Henrique,
filho do casal, foi um dos padrinhos, e a linda Chiara, dama de honra. Os noivos são flhos de Dr. Henrique Lippelt
e Dra. Jane Meire Cambraia Lippelt, Ariplinio Nilson (in memorian) e Eleonora Nilson. Desejamos aos noivos, milhões
de felicidades, e que Deus os abençoe!!!

Bodas

Aniversário

Enviamos nossas felicitações ao casal Liliana Nascimento
Lobo e Lobão, residentes nos Estados Unidos, pela passagem
de suas Bodas de Prata, vinte e cinco anos de união, comemorada dia 16 passado. Que Deus possa continuar abençoando o lar de nossos amigos. Parabéns e muitas realizações!!!

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

DÉBORA CENTI

Yuri Antonio Ribeiro Cunha,
completa neste dia 1° de agosto, mais um aniversário, juntamente com os papais Ana
Lúcia e Diórgenes Antônio da
Cunha Silva, o irmãozinho
Diorgenes e vovó Carolina.
Parabéns Yuri, e que Papai
do céu lhe conceda vida longa e feliz!!!

Para conseguir realçar a beleza da mulher oriental
é importante ter em mente que devem-se valorizar
os traços asiáticos e não esconde-los. A mulher oriental naturalmente possui a pele no tom amarelado ou
rosado. Sendo assim é fundamental saber escolher as
nuances de corretivo, base e o pó.
A make para realçar os olhos da mulher oriental o
ideal é apostar no preto. Aplique a sombra preta no
côncavo, puxando para a marrom, criando um novo
formato para os olhos. Use iluminador no canto interno dos olhos e na parte inferior das sobrancelhas.
Já os lábios podem ser vermelhos, cereja ou até mesmo vinho para ganhar assim um maior destaque na
maquiagem. Mas se você prefere algo mais romântico e delicado pode usar o nude, rosa, rosê, marrom
ou salmão.
Se desejar aumentar os olhos usando a make, o truque é fazer um traço com o lápis preto na raiz dos cílios superiores e esfumá-lo na pálpebra móvel, acentuando um pouco o côncavo. Em seguida aplique uma
sombra acima do traço do lápis e esfume-o em direção à pálpebra superior. Use também o lápis para branco ou cor de pele na parte interna dos olhos para
‘abrir’ o olhar. Outra dica para aumentar ainda mais
o destaque dos olhos é usar o curvex ele ajuda a deixar os cílios bem arqueados dando a sensação de um
olho maior.
Outro truque que faz toda a diferença na maquiagem para as mulheres orientais é o uso do blush. Sendo que a mulher oriental possui o rosto mais oval, o
indicado é aplicar o blush nas maçãs do rosto, levando o pincel em direção às têmporas. Já para quem
tem o rosto mais redondo, a dica é aplicar a make de
tonalidade mais escura, nas diagonais do rosto.

www.saolourencojornal.com.br
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Operação Tapa Buraco chega ao
bairro Santo Antônio em Caxambu
Obras
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BETO BACHA

Giro Esportivo

SEMANA DOS CAMPEÕES

Futsal da Prefeitura é penta campeão do Campeonato
de Empresas e Comércio.

As ruas do bairro Santo Antônio em Caxambu estão mais seguras, motoristas já sentem a diferença ao trafegarem pelas ruas graças ao trabalho incansável da Secretaria de Obras com a operação tapa-buraco. A indicação do “Tapa Buraco” no Santo Antônio foi um pedido do Vereador Jean do Gás e atendido pelo prefeito Jurandir.

Resultados
do Extreme
Challenge

Esporte

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

- Pretendem se casar:

000319 - ALEX PERES CAMPOS GOMES, solteiro, maior, Engenheiro de Instalações Industriais,
natural de São Lourenço-MG, residência Rua Ipiranga, 56 - casa 01, São Lourenço-MG, filho de
JOÃO TADEU GOMES e SÔNIA GORETI CAMPOS; e KELLY OLIVEIRA ROSA CASADO, solteira, maior,
Comissaria de Bordo, natural de Guarulhos-SP, residência Rua Ipiranga, 56 - casa 01, São Lourenço-MG, filha de VALTER CASADO e CLEUZA APARECIDA OLIVEIRA ROSA CASADO;
000321 - THIAGO MACEDO PIRES, solteiro, maior, estudante, natural de São Lourenço-MG, residência Al. Nenê Bacha, 48, São Lourenço-MG, filho de DANIEL BARBOSA PIRES e MARIA DE FATIMA MACEDO PIRES; e REJANE DA SILVA MARQUES, solteira, maior, professora, natural de Pouso Alegre-MG, residência Al. Nenê Bacha, 48, São Lourenço-MG, filha de JOÃO BATISTA MARQUES
e LÚCIA ELENA DA SILVA MARQUES;
000322 - MÁRCIO DE ARANTES, solteiro, maior, serviços gerais, natural de Aiuruoca-MG, residência Rua José Simeão Dutra, nº 349, São Lourenço-MG, filho de DEUSDETE DE ARANTES e ORANIDES ISABEL DE ARANTES; e DENISE TOLEDO RUFINO DE SOUZA, solteira, maior, do lar, natural
de São Louenço-MG, residência Rua José Simeão Dutra, nº 349, São Lourenço-MG, filha de FRANCISCO BERNADETE DE SOUZA e IRANI TOLEDO BARBOSA;
000323 - EDUARDO CAMILO FERRAZ, solteiro, maior, Agente de Faturamento, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Saturnino da Veiga, 759, São Lourenço-MG, filho de PAULO DONIZETE DE
SOUZA FERRAZ e DULCELI CAMILO FERRAZ; e FLÁVIA FIGUEIREDO, solteira, maior, promotora de
vendas, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Madame Schimidt, 368, São Lourenço-MG, filha de FRANCISCO ASSIS DE FIGUEIREDO e FRANCISCA DE FÁTIMA TAVARES FIGUEIREDO;
000324 - FRANCISCO DOS REIS, divorciado, maior, aposentado, natural de Aiuruoca-MG, residência Al. Jose Carrasco Solaiara, 305, São Lourenço-MG, filho de JOVINO ANTONIO DOS REIS e
MARIA JOSÉ DOS REIS; e DAMARES DE ALMEIDA SILVA, solteira, maior, Do lar, natural de São Lourenço-MG, residência Al. Jose Carrasco Solaiara, 305, São Lourenço-MG, filha de JOSE PAULINO
DA SILVA FILHO e MARIA NAZARETH DE ALMEIDA SILVA;
000325 - MAURO CÉSAR DOS SANTOS AMORIM, divorciado, maior, Aux. Administrativo, natural de Guaratinguetá-SP, residência Rua João Geraldo Brizon, 138, São Lourenço-MG, filho de MOACYR AMORIM e MARIA CELESTE DOS SANTOS AMORIM; e ADELAIDE LUIZA DA SILVA, solteira,
maior, Autonoma, natural de São Lourenço-MG, residência Rua João Geraldo Brizon, 138, São
Lourenço-MG, filha de JOSÉ LUIZ DA SILVA e LEONINA DE SOUZA DA SILVA;
000326 - ADVENTINO RODRIGUES DE BRITO, viúvo, maior, Aposentado, natural de Juazeiro-BA,
residência Rua Izidoro Machado, 338, São Lourenço-MG, filho de SAMUEL RODRIGUES e MAXIMIANA GONÇALVES DE BRITO; e CLÁUDIA CRISTINA LOPES DA SILVA, solteira, maior, Do lar, natural de Poços de Caldas-MG, residência Rua Izidoro Machado, 338, São Lourenço-MG, filha de GUILHERME JOAQUIM DA SILVA e CLAUDETE LOPES D´AVANTEZ DA SILVA;
000327 - JOSE SEBASTIAO DE SOUZA, solteiro, maior, Servente de pedreiro, natural de Pouso
Alto-MG, residência Rua José Bacha Filho, 215, São Lourenço-MG, filho de SEBASTIAO NERI DE
SOUZA e ODETE CORDEIRO; e JULIANA DA SILVA DOS SANTOS, solteira, maior, Do lar, natural de
Pouso Alto-MG, residência Rua José Bacha Filho, 215, São Lourenço-MG, filha de PEDRO DOS SANTOS e MARIA APARECIDA DA SILVA;
000328 - PEDRO AUGUSTO DA SILVA, solteiro, maior, Motorista, natural de Carmo de Minas-MG,
residência Rua Comendador Silva Simões, 467, São Lourenço-MG, filho de PEDRO RAIMUNDO DA
SILVA e MARIA DE FATIMA TOMAZ DA SILVA; e PRISCILA FERNANDES DOS SANTOS, solteira, maior,
Babá, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Comendador Silva Simões, 467, São Lourenço-MG, filha de SEBASTIÃO LUIZ DOS SANTOS e MARIA DO CARMO FERNANDES DOS SANTOS;

No sábado (20/07)
em São Lourenço, o
atleta Luís Paulo da Silva Antunes, de Cruzeiro (SP), foi o vencedor
do Extreme Challenge
Run, (corrida de rua).
O percurso total foi
de 14 km.
No domingo (21), José Luiz Nogueira, de
Itanhandu, ficou em
primeiro lugar no Challenge Biker. O atleta,
que faz parte da elite
do moutainbike, chegou à frente no final
do percurso de 65 km.

Vereador Ney da Saúde entrega o troféu ao capitão Vaguinho.

O quarteto dos véinhos todos os anos dizendo que “agora chega”. O goleiro Elissandro, Purguinha, Gegê e o Marrento Fabinho.

No Torneio de Inverno de futebol de campo parabéns aos
campeões: categoria sub 13 o ECSL e sub 15 a equipe de
Carmo de Minas. Participação especial de Ilha Bela com o
técnico Simplício.
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Prefeitura Municipal de São Lourenço

SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO (Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores
alterações).
Contrato nº SAAE/SLO-017/2013. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada:
Multilimp Saneamento Ltda. EPP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 002/2013. Objeto: serviços de hidrojateamento. Valor: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil Reais). Forma de pagamento: parcelada. Dotações orçamentárias: 17.512.0282.0125-3390.39.00 (Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto) e 17.512.0282.0126-3390.39.00 (Operação e Manutenção
do Sistema de Drenagem Urbana). Vigência: de 10/07/2013 a 09/07/2014. Data da assinatura: 10/07/2013. Deusdete dos Santos, Diretor Presidente.
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