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Grave acidente na BR-460
deixa duas vítimas fatais

Um grave acidente no início da tarde deste domingo (23/06), envolvendo uma moto Falcon, placa HBO- 6574- São
Lourenço e um ônibus de Turismo, placa LPN- 3916 da Empresa Twister do Rio de Janeiro, tirou a vida do casal que estava na motocicleta. Segundo o motorista do ônibus, Sr. Gerson Avelino Ferreira de 62 anos, o condutor da moto, Itamar José dos Santos de 24 anos, teria perdido o controle do veículo na curva e entrado debaixo do ônibus. (pág 06)

Acidente

Manifestação

Manifestantes
voltam a ocupar
as ruas da cidade
Aproximadamente 80 pessoas
participaram da manifestação que
aconteceu nesta quinta feira (27/06)
em São Lourenço. Os manifestantes se concentraram na Praça da
Federal e protestaram sobre diversos temas. (pág 04)

Cavalos serão
identificados
por Chip
A prefeitura de São Lourenço
vai implantar chips nos cavalos usados para tração e montaria na cidade. O objetivo é propiciar a correta identificação dos animais e
seus proprietários, para facilitar a
fiscalização. (pág 09)

Mais transparência nas
viagens do Legislativo
Municipal
(pág 06)

Caxambu e Carmo
de Minas visitam o
Deputado Cherem

(pág 07)

Pássaros da
fauna silvestre
são apreendidos

No dia 16 de junho de 2013, a
Polícia Militar de Meio Ambiente
de São Lourenço, realizando patrulhamento pelo bairro Monte Verde, na cidade de... (pág 11)
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EDITORIAL
Em meio à revolta popular que já atinge três semanas, o Brasil finalmente começa a adotar medidas concretas para combater o mal
que corrói suas entranhas políticas e fragiliza a confiança
dos cidadãos num futuro melhor: a corrupção. Em apenas um dia, o Congresso, pressionado pelo grito das ruas,
adotou pelo menos três decisões moralizadoras. A primeira e mais importante foi
a aprovação, pelo Senado,
do projeto em tramitação
desde 2011 que transforma
a corrupção em crime hediondo. A partir de agora, os
condenados por corrupção
ativa e passiva e peculato terão de cumprir pena de quatro a 12 anos de reclusão, enquanto os condenados por
concussão e exação estarão
sujeitos a penas de quatro a
oito anos de reclusão. Significativamente, a aprovação
ocorreu de forma simbólica,
sem necessidade de contagem de votos, no exato momento em que, no Mineirão,
a Seleção Brasileira enfrentava o Uruguai pelas semifinais da Copa das Confederações. O jogo foi praticamente ignorado pelos senadores.
Não pode haver melhor demonstração de que a Casa
tem pressa em mostrar serviço, da mesma forma que a

Câmara, responsável pela rejeição da proposta de emenda constitucional que limitava o poder de investigação
do Ministério Público no dia
anterior. E veio dos deputados o segundo sinal de que
o Congresso está interessado em recuperar o tempo
perdido. Em mais um afago
às ruas, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou a proposta de emenda
à Constituição que institui o

MARIANA DUTRA
Coluna da Mari

A arte de ser feliz

Houve um tempo em que minha janela se abria
sobre uma cidade que parecia ser feita de giz.
Perto da janela havia um pequeno jardim quase seco.
Era uma época de estiagem, de terra esfarelada,
e o jardim parecia morto.
Mas todas as manhãs vinha um pobre com um balde,
e, em silêncio, ia atirando com a mão umas gotas de
água sobre as plantas.
Não era uma rega: era uma espécie de aspersão ritual, para que o jardim não morresse.
E eu olhava para as plantas, para o homem, para as
gotas de água que caíam de seus dedos magros e meu
coração ficava completamente feliz.
Às vezes abro a janela e encontro o jasmineiro em flor.
Outras vezes encontro nuvens espessas.
Avisto crianças que vão para a escola.
Pardais que pulam pelo muro.
Gatos que abrem e fecham os olhos, sonhando com pardais.
Borboletas brancas, duas a duas, como refletidas no
espelho do ar.
Marimbondos que sempre me parecem personagens
de Lope de Vega.
Ás vezes, um galo canta.
Às vezes, um avião passa.
Tudo está certo, no seu lugar, cumprindo o seu destino.
E eu me sinto completamente feliz.
Mas, quando falo dessas pequenas felicidades certas,
que estão diante de cada janela, uns dizem que essas
coisas não existem,
outros que só existem diante das minhas janelas, e outros,
finalmente, que é preciso aprender a olhar, para poder vê-las assim.
Cecília Meireles
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O grande mal

voto aberto em processos de
perda de mandato por quebra de decoro parlamentar
e por condenação criminal
com sentença transitada em
julgado.
Num sinal de sintonia com
o Judiciário, a Câmara também decidiu dar tramitação
rápida ao processo de cassação de Natan Donadon
(PMDB-RR), a quem cabe o
inglório título de primeiro
deputado a ter a prisão de-

cretado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) desde a redemocratização. Ele foi condenado a 13 anos, quatro
meses e 10 dias de encarceramento em regime fechado por formação de quadrilha e peculato. O Legislativo
chancela a prisão de Donadon, numa demonstração de
que o procurado não escaparia da Justiça nem na única hipótese em que não pudesse legalmente ser detido
pela Polícia Federal _ no caso de se abrigar nas dependências da Câmara.
É a primeira vez, desde a
entrada em vigor da Constituição de 1988, que os poderes da República encetam
um esforço considerável para coagir os malfeitos que
parecem ser uma praga do
Estado brasileira. Tal fato merece reconhecimento e aplauso, uma vez que se constitui
em efeito óbvio da expressão da vontade do povo. Trata-se, porém, de um começo, ainda que promissor, e
precisa ser acompanhado de
medidas adicionais e comportamento consequente de
parte das autoridades. A corrupção precisa ser combatida implacavelmente, não apenas na política e na administração pública, mas também
em todos os segmentos da
vida nacional.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Mãe da Eucaristia
Como Mãe, estou sempre
junto do meu Filho. Como estive junto dele na terra, assim estou agora no Paraíso,
pelo privilégio da minha Assunção corpórea ao Céu; junto a cada Tabernáculo da terra, onde Jesus está presente, Eu também lá estou.
Do mesmo modo como o
seu Corpo glorioso, estando
fora dos limites do tempo e
do espaço, lhe permite permanecer diante de vós no Tabernáculo de uma Igreja, e
ao mesmo tempo estar presente em todos os Tabernáculos espalhados em todo o
mundo, assim também a vossa Mãe do Céu, com o seu
corpo glorioso, está de verdade junto a cada Tabernáculo onde é guardado Jesus.
O meu Coração Imaculado Lhe faz às vezes de Tabernáculo vivo, palpitante e materno, Tabernáculo de amor,
de adoração, de ação de graças e de perene reparação.
Eu sou a Mãe jubilosa da
Eucaristia.
Sabeis, filhos prediletos,
que onde se encontra o Fi-

lho, aí estão sempre, também,
o Pai e o Espírito Santo.
Como, na glória do Paraíso, Jesus está sentado à direita do Pai, intimamente unido ao Espírito Santo. Assim,
quando é chamado pelos sacerdotes, faz-se presente na
Eucaristia e é colocado na
custódia do Tabernáculo, circundado pelo meu coração
de Mãe. Junto do Filho está
sempre à presença real do
Pai, a presença real do Espírito Santo, está sempre a divina e Santíssima Trindade.
Mas, como acontece no
Paraíso, assim junto de cada Tabernáculo está também
à presença extasiada e jubilosa de vossa Mãe do Céu.
Estou continuamente presente junto a cada Tabernáculo. Minha presença tece
um novo e amoroso Tabernáculo para a presença solitária do meu Filho Jesus;
constrói um jardim de amor
à sua perene permanência
entre vós.
Fonte: “Aos Sacerdotes, filhos prediletos de Nossa Senhora”.

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

Vaias...

A Copa das Confederações
teve início no último sábado
e, certamente, este dia ficará
marcado em nossa história. A
Presidente Dilma, hoje a maior
autoridade política de nosso
país, foi vaiada na cerimônia
de abertura. Após este episódio, é como se o ruído dos que
estavam naquele estádio tivesse ecoado por todo o nosso território, acordando as
mentes adormecidas, despertando, enfim, quem jamais poderia estar dormindo num regime democrático: o povo.
Nesta semana, várias manifestações ocorreram causando repercussão nacional e mundial. Revolta sem objetivo não
se justifica. Vandalismo não
leva a lugar algum. Entretanto, sem dúvida, todas estas
ações, certas ou erradas, orientadas ou desorganizadas estão balançando o Estado e sem
dúvida acarretarão mudanças
há muito desejadas.
Não existe nada mais lindo
do que ver o povo sendo povo de verdade. A classe a quem
estava sendo oferecido o “circo” naquele sábado, ou seja,
o futebol como espetáculo capaz de ofuscar todas as atrocidades que vivemos no dia a
dia, não se calou. Naquele estádio não estavam os que recebem o “pão” das autoridades, ou seja, as bolsas isso ou

aquilo que na verdade não são
ajuda, mas acabam funcionando como moeda de troca em
tempos de eleição. No estádio, não havia lugar para as
massas, pois o preço dos ingressos era caro demais para
eles. A camada mais baixa sempre foi a mais enganada, a mais
sofrida, a mais ludibriada por
promessas que jamais se cumprem. Mas os “torcedores”,
naquele momento, não pensaram apenas em assistir a uma
partida. Pensaram no todo,
nos que deveriam estar ali e
não podiam estar, pensaram
nos que quase nunca pensam
e, melhor ainda, agiram. Aquelas vaias atingiram os corações
dos brasileiros que, bravamente, resolveram mostrar que são
gente, não apenas fantoches.
Esperamos, sinceramente,
que cada um se reconheça como parte integrante deste contexto, que repense sobre sua
condição política, sobre a necessidade de envolver-se. Independente de partidarismo,
fazemos parte desta história
e, portanto, somos personagens que devem atuar, não
apenas assistir. Que o som destas vaias abençoadas nos acordem todos os dias, lembrando-nos de que muita coisa precisa mudar e que as mudanças começam em nós mesmos,
através das mínimas coisas.

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

O caminho da via-sacra
vai acontecer com a Igreja
Uma coisa impressionante, que nos toca, é ver como
aqueles homens, doutores
da lei, escribas e fariseus não
perceberam que o povo de
Deus existiu para preparar a
vinda do Salvador. O Senhor
escolheu este povo, mas quando o Messias chegou, eles
não O aceitaram. Eles faziam
perguntas só para atrapalhar
Jesus naquilo que Ele estava fazendo.
Jesus fala do noivo, que será tirado, que é justamente
Ele. O noivo sempre significou o Messias, aquele que
traria o Reino. O próprio Jesus diz que um dia o noivo
lhes seria arrancado. Você
sabe que toda a ira deles caiu
sobre Jesus, queriam que o
Senhor fosse condenado à
morte – e morte de cruz. Depois de fazer tudo o que fizeram, passados aqueles quarenta dias, Jesus foi elevado
aos céus. “Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu voltará do mesmo
modo que o vistes subir para o céu”(cf. Atos 1, 11ss).
Por trás de todos aqueles

homens, que fizeram todo o
mal que poderiam fazer com
Jesus, estava o inimigo. É claro que o inferno nunca vencerá. No entanto, quando vemos tudo o que fizeram com
Jesus – e hoje ainda continuam fazendo aos indefesos –,
a impressão que temos é a
de que o inferno está vencendo. Mas não, isso não é verdade. A Igreja vai passar por
tudo aquilo que Jesus passou.
Estamos só no começo. Eles
vão nos perseguir muito mais,
como fizeram com Jesus.
Não se assuste, pois o próprio Catecismo da Igreja Católica, quando fala do fim dos
tempos, diz que o caminho
da via-sacra vai acontecer
com a Igreja. Embora pareça um escândalo para muitos aceitar isso [que está no
catecismo], o que não podemos e não devemos nos esquecer é de que Jesus também passou pela ressurreição. De forma que assim como Ele ressuscitou, ela [Igreja] também ressuscitará. Prepare-se para isso: Vigie esperando a aurora!
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ENTREVISTA Acessibilidade é viver

Esta é a opinião da presidente do Conselho Estadual
de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Kátia
Ferraz.
Ao falar em mobilidade urbana, impossível não refletir sobre o tema da acessibilidade. Esse assunto faz parte do Fórum Técnico Mobilidade Urbana – Construindo Cidades Inteligentes, em
formatação pela Assembleia
Legislativa de Minas Gerais
(ALMG), que aborda o assunto em uma série de matérias. Para a bacharel em
tradução e interpretação,
Kátia Ferraz, que também é
presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Centro de Vida Independente de Belo Horizonte, a acessibilidade ainda está engatinhando nas
cidades. De acordo com ela,
que milita há anos pela questão, acessibilidade é dar a
possibilidade a todos de viverem com autonomia e de
participarem plenamente
dos diversos aspectos da vida nos vários espaços.
Como uma cidade inteligente deve tratar a questão
da mobilidade urbana?
Discutir a cidade inteligen-

te significa fazer um planejamento baseado na observação preliminar sobre quem
são as pessoas que ocupam
aquele espaço e o que elas
precisam para se sentirem
parte do contexto local. Fala-se de mobilidade urbana
como o desejo de adquirir
uma solução imediata de fazer o trânsito fluir, mas, na
verdade, a vida do cidadão
não está restrita a isso. Para que os órgãos públicos ou
os concessionários do transporte coletivo exerçam seu
papel, que vai além da oferta e cobrança pelos serviços,
é preciso que seja desenvolvido um olhar democrático
desvencilhado de preconceito e da negação de que o perfil populacional mudou, mas
o sistema de veiculação dos
serviços e sua oferta estão
estagnados há pelo menos
30 anos. O momento atual
requer uma mudança no modus operandi da gestão pública, o que não significa apenas fazer obras. A visão arraigada de que as soluções
se resumem ao aporte financeiro precisa ser superada,
reformulando os padrões de
riquezas e empreendimentos onde vivem os cidadãos.
Como, então, superar essa visão arraigada?
Com sistemas alternativos
de transporte, por meio de
soluções sustentáveis como
a prática do ciclismo e com
a oferta de acessibilidade tendo em vista o modelo social
existente hoje em que a população, pelo avanço da ciência, utiliza recursos científicos a favor da longevidade. Essa longevidade também decorre da utilização de
tecnologia assistiva direcionada às pessoas com defici-

com autonomia
ência e também usada pelos cidadãos com mobilidade reduzida. O exercício de
construção da cidade inteligente demanda hoje um trabalho muito maior, que a sociedade e as instituições ainda não perceberam. Se o fizeram, ainda não conseguiram incluí-lo nas possibilidades de trabalho e formulação de políticas públicas.

Como você conceitua a
questão da acessibilidade?
São recursos de tecnologias assistivas, ações e iniciativas atitudinais, que tenham o objetivo de possibilitar às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida
e àquelas que precisam usar
os mesmos recursos assistivos viver com autonomia e
participar plenamente de todos os aspectos da vida e em
todos os espaços.
Em reunião preparatória
para o evento Mobilidade
Urbana – Construindo Cidades Inteligentes, você levantou a questão de para quem
é a cidade. As políticas públicas têm levado isso em
conta?
As políticas públicas infelizmente ainda não contemplaram essa necessidade de
mudanças. Se o gestor público tem nas mãos o poder
de fomentar a realização das
políticas, não pode se apegar a moldes pré-fabricados
de gestão. O mundo mudou,
as pessoas mudaram e querem outras referências para
suas vidas. Devem existir mecanismos para propostas inovadoras de gestão, pessoas
saudáveis, com direitos garantidos, trânsito com respeito e mais eficiente. O grande gargalo está na questão

da falta de acesso à gestão
pública, visto que ainda existe posicionamento antagônico nos interesses, e não de
modo a somar esforços.
Comparativamente, as cidades têm se tornado mais
acessíveis?
De forma muito lenta, pela falta de visão do que realmente significa acessibilidade. Quando os órgãos declaram oferecer acessibilidade, eles se baseiam em normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
ou do Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), que vão
de indicadores pelo símbolo internacional de acessibilidade com um espaço qualquer, e nem sempre oferecendo rampas ou plataformas que promovam segurança. É a falta do conhecimento do gestor em relação ao
que o público precisa. A visão de que as pessoas já têm
o suficiente para atender à
necessidade delas faz com
que se protelem ações que
promovam a acessibilidade.
Quais as principais dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência no que
tange à mobilidade urbana?
A falta de respeito aos seus
direitos fundamentais, o que
significa não oferecer o necessário a quem precisa. Essa falta de respeito é o reflexo do preconceito de que
a pessoa com deficiência não
precisaria estar no espaço
comum da sociedade. É a
partir da imaginação e conclusão pessoal que se constroem as barreiras arquitetônicas, ou seja, é uma questão cultural.
Fonte/ ALMG

Educação na floresta é exemplo
de interdisciplinaridade
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No final do mês de maio, o
agrônomo e educador Pieter
Joan Van der Veld,a convite
da Faculdade Presidente Antônio Carlos de São Lourenço e do Colégio Imaculado Coração de Maria, compartilhou
com educadores e estudantes do ensino médio e superior sua experiência educacional na Escola Indígena Utãpinopona Tuyuka, na Floresta Amazônica, divisa com a
Colômbia. A escola tem como objetivo fortalecer a atuação dos jovens em suas comunidades por meio de uma
formação que valorize a cultura tradicional, o aprendiza-

do pela pesquisa e o preparo para o trabalho dentro da
própria terra indígena. Em
São Lourenço, diante de um
auditório repleto e entusiasmado, Pieter demonstrou como a Escola Tuyuca consegue articular o conhecimento sistematizado e as novas
tecnologias à cultura nativa.
As oficinas temáticas, o trabalho de campo, a pesquisa
e os registros feitos com desenhos, gráficos, tabelas e
na língua Tuyuca comprovam
como a educação contextualizada promove a aprendizagem interdisciplinar, significativa e eficaz.

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

Deus esteja dentro de
vocêquando a tristeza
lhe envolver
Você já pensou que a
tristeza pode ser um demônio que lhe ataca?
Alguns monges antigos
diziam que a tristeza é
um dos demônios existentes, ou um vício causado por um tipo de demônio. Penso que é interessante refletir assim,
inclusive quando você
pensa no contrário da
tristeza que é a alegria
e a paz. O demônio aqui
não é entendido como
um personagem que deva ser expulso pelo exorcista, mas como algo misterioso que causa mal,
ao contrário das atitudes
e pensamentosbons que
trazem a alegria e a paz
vindas de Deus. Neste
caso, demônio é visto no
sentido de uma tentação
que agena alma, na psicologiada pessoa.
A tristeza, segundo os
monges, é causada principalmente pelo apego
exagerado ao mundo.
Primeiro porque ela aparece quando você não
consegue algo que queria, causando-lhe o que
também chamamos de
frustração. Pode também ser que você fiquelembrando-se das coisas do passado, comparando-as com o presen-

te e achando que antes
era bem melhor, que antes você era mais feliz.
Quando você fica triste,
deixa muitas vezes de
valorizar o presente e
acha que tudo era mais
bonito porque antes você tinha isso ou aquilo
(AnselmGrün, no livro
Convivendo com o Mal,
da editora Vozes, trata
bem desse assunto).
Se por um lado a tristeza não é de Deus, por
outro lado Ele semprepode ajudar-lhe a afastá-la. Quando você opta pelas coisas do bem
e pelas coisas de Deus,
Ele mesmo ou sua própria fé vão extinguir tal
tristeza. Quanto mais cresce sua consciência e sua
fé na habitação de Deus
dentro de você, mais alegria e menos tristeza se
sente. Assimvão se cumprir as palavras de Jesus
que disse: “Tenho dito
estas palavras para que
a minha alegria esteja em
vocês e a alegria de vocês seja completa”(Jo
15,11). E com razão poderemos rezar com o salmista, no salmo 29
(30):“Transformastes a
minha tristeza em dança, e minha roupa de luto em roupa de alegria.”

CLASSIFICADOS
OPORTUNIDADE DE EMPREGO. VAGA PARA VENDEDORA
EM LOJA. INTERESSADAS DEIXAR CURRICULO NO SHOPING
ANTÔNIO DUTRA - LOJA 10
VENDO MONZA 92 SLE. VIDRO EÉTRICO, TRAVA E ALARME
GERAL. DOCUMENTO EM DIA. TRATAR PELO TEL: 8854-3190
EMPRESA NO RAMO DE SAÚDE, ESTÁ RECEBENDO CURRICULO PARA OS SEGUINTES CARGOS: TÉCNICO DE LABORATÓRIO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS GERAIS.
ENVIAR CURRICULO (ARQUIVO EM WORD) PARA
BIO10@BIO10SAUDE.COM.BR

Circulação: São Lourenço e Região Sul de Minas: Lambari, Jesuânia, Olimpio Noronha, Carmo de Minas, Dom
Viçoso, Cristina, Soledade de Minas, Conceição do Rio Verde, Caxambu, Cambuquira, Baependi, Pouso Alto,
Itamonte, Itanhandu, Passa Quatro.
Redação e Administração: Rua Alzira Candal, 100 - São Lourenço/MG - CEP 37470-000
Telefax: (35) 3332-8484 - E-mail: sljornal@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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Manifestantes voltam a
ocupar as ruas da cidade
Aproximadamente 80 pessoas participaram da manifestação que aconteceu nesta quinta feira (27/06) em São
Lourenço. Os manifestantes
se concentraram na Praça da
Federal e protestaram sobre
diversos temas. A maioria estava vestida de roupas pretas e pediram mais atenção
com as nossas águas minerais, melhorias na saúde, transparência nos gastos públicos,
entre outros.
As 19:00 hs os manifestantes saíram em caminhada descendo pela Rua Dr. Ribeiro da
Luz, neste ponto uma chuva
fina começou a cair, mas os
manifestantes continuaram
descendo até a Avenida Dom
Pedro II, por onde seguiram
até a Avenida Dr. Getúlio Vargas até chegar à Praça João
Lage (Brasil), onde cantaram
o Hino Nacional Brasileiro e
se dispersaram. De acordo
com os manifestantes, outra
passeata acontecerá na segunda feira (01/07).

Manifestação
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DRA. FLÁVIA LARANJEIRA CARDOSO
Especialista em Periodontia

saúde
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Grave acidente na BR- 460
deixa duas vítimas fatais
Um grave acidente no início da tarde deste domingo
(23/06), envolvendo uma moto Falcon, placa HBO- 6574São Lourenço e um ônibus
de Turismo, placa LPN- 3916
da Empresa Twister do Rio
de Janeiro, tirou a vida do
casal que estava na motocicleta.
Segundo o motorista do
ônibus, Sr. Gerson Avelino
Ferreira de 62 anos, o condutor da moto, Itamar José
dos Santos de 24 anos, teria
perdido o controle do veículo na curva e entrado debaixo do ônibus.
De acordo com o Boletim
de Ocorrência do Corpo de
Bombeiros, a garupa da moto, Maria Giulia Rocha de 19
anos teve o tórax esmagado
e faleceu na hora, já Itamar
foi encontrado pelos Bombeiros em estado de choque
e sem o membro inferior esquerdo. Os militares presta-

Acidente

ram os primeiros socorros ao
jovem e o encaminharam imediatamente para o Pronto So-

corro do Hospital de São Lourenço, mas ele também não
resistiu e faleceu logo depois.

Mais transparência nas viagens
do Legislativo Municipal
Transparência

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Prefeitura Municipal de São Lourenço

SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITAMENTO (Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores alterações).
1º Aditamento ao Contrato nº. SAAE/SLO-005/2013. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: JSA Mineração Ltda. EPP Modalidade: Pregão Presencial nº. 018/2012. Objeto: acréscimo de quantidade em 25%, sendo mais 14 (quatorze) m3 de pó de pedra CIF no valor unitário
de R$ 68,00 (sessenta e oito Reais), totalizando R$ 952,00 (novecentos e cinquenta e dois Reais)
e 46 (quarenta e seis) m3 de pó de pedra FOB no valor unitário de R$ 55,00 (cinquenta e cinco
Reais), totalizando R$ 2.530,00 (dois mil, quinhentos e trinta Reais). Data da assinatura: 20/06/2013.
Deusdete dos Santos, Diretor Presidente.
Contrato nº 025/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Álvaro Fernandes Penedo. Objeto: prestação de serviços temporários nos termos da Lei Municipal nº 2945/09 de
18/12/2009. Valor R$5.954,31 (Cinco mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um
centavos) mensais. Vigência: 03 (três) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer
primeiro. Dotações orçamentárias: 17.512.028.1.0043-319004. (a) Deusdete dos Santos, Diretor
Presidente do SAAE. Data da assinatura: 19/06/2013.

BETO BACHA

Giro Esportivo

COPA DA AMIZADE
A Liga Desportiva de São Lourenço esta organizando a
Copa da Amizade de futebol, a repescagem para classificação de 02(duas) equipes para o Campeonato Municipal. No
último final de semana a equipe do Novo Horizonte venceu o GBA Esporte Clube pelo placar elástico de 5 a 1, com
dois gols do Paulão e Rafael Bolacha, Gustavo José e Filipinho completando. A equipe da Guiomoto Honda conseguiu sua 2ª vitória, desta vez no time do Zé, o União São
Lourenço por 2 a 1, gols de Rudy e Gustavo. Neste domingão, antes da decisão da Copa das Confederações, duas
partidas no campo do Esporte, válido pelo grupo C: Santa
Mônica enfrenta o Inter Júnior e logo em seguida Biquinha
pega o Beco 901.

O acidente aconteceu na
BR-460 / KM 79- Bairro Sengó- Zona Rural de Pouso Alto.
Em resposta as contestações sobre as diárias de viagem dos vereadores e funcionários da Câmara Municipal de São Lourenço, que
foram recentemente divulgadas no site oficial da casa,
o presidente, vereador Waldinei Alves Ferreira, baixou
a Portaria N° 17/2013 no final da tarde desta quinta feira (27/06), com a seguinte
redação:
“O Presidente da Câmara
Municipal de São Lourenço,
no uso de suas atribuições
e nos termos do Artigo 51,
II do Regimento Interno, Resolve:
I- A partir desta data, ficam
suspensas, temporariamente, as diárias dos funcionários da Câmara Municipal, até
que se elabore nova Resolução pertinente ao assunto.
II- Será obrigatória a inclusão dos relatórios de viagem
dos vereadores, a partir desta data, no site da Câmarawww.camarasl.mg.gov.br- para dar maior transparência”.
Com a nova portaria, as
diárias dos funcionários estão suspensas e os vereadores a partir de agora deverão apresentar os relatórios detalhados sobre os gastos junto com a justificativa da viagem.

EMPRESAS NO FUTSAL
O Campeonato Municipal de Futsal de Empresas e Comércio, na quadra Pedro Melo na ilha Antônio Dutra, sem
vestiários, esta na fase das 8ª de final. As três primeiras
equipes classificadas para a próxima fase decisiva são: Prefeitura Municipal, Unimed e Ugobom. Nesta 3ª feira duas
partidas: CRA Construções pega o Grupo Mury e o Hospital enfrenta a equipe da Oi.

ALUGA-SE GALPÃO

Aluga-se galpão para fins comerciais/industriais,
área aproximada de 250 m² com pé direito duplo
(altura 5m), banheiro feminino e masculino, escritório, copa e ampla área de estacionamento.
Localização: Federal, atrás da Mandala Ford.
Telefone para contato: 8825-4126
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Caxambu e Carmo de Minas
visitam o Deputado Cherem
Visita
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1ª Copa das Águas
Mangalarga Marchador
No sábado (15), o Parque
Municipal Ilha Antônio Dutra foi palco para os mais imponentes exemplares da raça de cavalos Mangalarga
Marchador. Foram julgados
83 animais, que disputaram
a VIII Etapa da XIV Copa de
Marcha do Sul de Minas.
O evento movimentou a
cidade e chamou a atenção
de moradores e turistas, que,
juntando-se aos criadores,

familiares, e aos admiradores de bons cavalos marchadores, que acompanham todas as etapas da competição,
lotaram o espaço destinado às
provas na Ilha Antônio Dutra.
O Mangalarga Marchador
é uma raça de cavalos cuja
origem remonta à coudelaria Alter-Real, que chegou ao
Brasil por meio de nobres da
corte portuguesa e, após, cruzada com cavalos de lida, em

sua maioria advindos da raças ibéricas, que aqui chegaram na época da colonização. O berço da criação foi
o sul de Minas. Esses cavalos cômodos chamaram muito a atenção e, rapidamente, tiveram suas qualidades
notadas, principalmente o
porte e o andamento. Eles
foram apelidados de cavalos
Mangalarga numa alusão à
Fazenda Manga Larga.

Copa

O Deputado Fábio Cherem
(PSD), recebeu na tarde do
dia 19 de junho, em seu Gabinete na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o Prefeito de Caxambu, Jurandir
Belini e a vereadora Eliane
de Freitas (Lili) para a entrega de 200 camisetas ao Instituto Brazolin de Basquete.
As camisetas representam
uma forma particular de o
Deputado Fábio Cherem man-

ter o seu compromisso de incentivo ao Instituto que realiza trabalhos de assistência social e esportes aos mais
carentes na região de Caxambu, com o trabalho do ex-atleta da Seleção Brasileira
de Basquete André Brazolin,
o “Anjo do Esporte”.
Nesta mesma oportunidade, também esteve presente
o Prefeito de Carmo de Minas, Guy Junqueira Villela, que

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA
A Diretoria dos 17°/MG GESFA convoca os associados que compõem o Grupo Escoteiro para
Assembleia Ordinária a ser realizada no dia 14 de
julho de 2013, na sede do Grupo Escoteiro São
Francisco de Assis. Primeira chamada às 16h30min
e segunda chamada às 17h00min, deliberando
assim com qualquer número de presentes.
Pauta da Assembleia: Leitura da ata anterior;
Aprovação das contas do exercício 2012 e assuntos diversos.

entre trocas de experiências
e análises de perspectivas para os municípios, acompanhou
a entrega dos uniformes, unindo forças em prol das questões sociais e do esporte.
Esta interação no ambiente de trabalho do Deputado
Fábio Cherem criou o ensejo, entre os dois municípios,
de iniciarem uma conversa
sobre a criação de um aterro sanitário intermunicipal,
que inclusive possa envolver
outros municípios da região.
Em relação às camisetas doadas ao Instituto, o Deputado salientou a importância
e a necessidade de se apoiar
o que é bom e útil às pessoas, gerando esperança e alegria: “auxiliar é uma forma
de reconhecer e estimular o
esforço do outro, na busca
melhor. O esporte é um dos
caminhos de fortalecimento do ser humano, no corpo
e na alma”, disse Cherem.

CHAMADA PUBLICA EDITAL 03/2013

A Caixa Escolar Dona Mariana Carvalhal Costa, com sede em Soledade de
Minas-MG, n°790, bairro centro, CNPJ 19.689.165/0001-40, torna pública
para conhecimento dos interessados, em conformidade com o seu regulamento Próprio de Licitação Lei 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE N°038/2009
e 025/2012, a presente Chamada Pública, do tipo menor preço por item ou
por ação global da proposta, objetivando a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR para atender alunos matriculados na ESCOLA ESTADUAL DONA MARIANA CARVALHAL COSTA, com a alimentação
escolar, conforme especificação detalhada no Edital, estando tudo de acordo com o disposto no presente edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante, para todos os efeitos.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: os envelopes deveram ser entregues das
08h00min às 13h30min. do dia 08/07/2013.
ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 08/07/2013, às 14h00min.
LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
ESCOLA ESTADUAL DONA MARIANA CARVALAHAL COSTA - RUA MANOEL
GUIMARÃES, N°790, CENTRO, SOLEDADE DE MINAS-MG-TEL: (35)3333-1140.

Alunos do Curso de Sistemas de Informação
da Faculdade de São Lourenço ministraram
curso de iniciação profissional em Hardware
Entre os dias 26 e 28 de Junho os alunos Marcos Paulo, Samuel Ferreira e Thiago
de Araújo, matriculados no 5º períodos do curso de Sistemas de Informação, ministraram o curso de “HARDWARE - Montagem e Manutenção Computadores” aos alunos da Escola Estadual Dr.Humberto Sanches. O curso contou com aula expositiva e
atividades práticas no Laboratório Hardware e Redes de Computadores da Faculdade de São Lourenço.

Instrutores: Marcos Paulo e Thiago de Araújo

Alunos da Escola E. Dr. Humberto Sanches

Informamos que para o próximo semestre serão oferecidos a comunidade de São
Lourenço e região os seguintes cursos:
• Infra estrutura de Redes: O objetivo do curso é fornecer a base de conhecimentos exigidos a todos os profissionais que irão trabalhar com redes de computadores.
• Criação de Sites: Aborda a estrutura de funcionamento da Internet, bem como
os recursos utilizados para a formatação de páginas da Web, utilizando da linguagem
HTML com CSS.
• Introdução à Lógica de Programação: Este curso explica o que é e qual a importância da lógica de programação, aborda também, os tipos de linguagem, sistema de
numeração e estrutura básica de programação.
• Microsoft Office 2010: O objetivo é preparar o usuários para o uso do Microsoft
Word e do Microsoft Excel, na criação, edição de documentos, elaboração de planilhas eletrônicas e relatórios gráficos, etc.
Interessados em participar destas ações deverão entre em contato através do e-mail: si@faculdadedesaolourenco.com.br. O coordenador do curso Prof. Juliano Lopes Venâncio agradece a todos pela participação no curso de HARDWARE e parabeniza os instrutores pelo excelente curso.
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Câmara Municipal de São Lourenço
Proposições da 19ª Reunião Ordinária de 2013

Ver. Agilsander Rodrigues da Silva

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 Academia Olimpus pela realização do II Circuito Mineiro de Taekwondo, ocorrido no dia 23 de junho do corrente ano,
na Ilha Antônio Dutra, onde estiveram presentes 70 (setenta) atletas do
Sul de Minas. Nossas congratulações ao Mestre Tiago Ferreira França e
toda a sua equipe.
Moção de Pesar
Os Vereadores que este subscrevem vêm, mui respeitosamente, com
base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja enviada uma Moção de Pesar aos familiares da jovem Maria Giulia Rocha,
pelo seu falecimento ocorrido no dia 23 de junho p.p.. Diante desta triste realidade, este Vereador gostaria de fazer uma pequena comparação,
tentando trazer um pouco de consolo e de esperança a toda a família, em
especial aos pais. Ao olharmos para os navios diante do mar, à medida
que eles vão se afastando, chega um ponto que, aos nossos olhos, eles
desaparecem na linha do horizonte; simplesmente somem. Mas claro que
isso não é verdade. Eles apenas desaparecem do nosso campo de visão,
enquanto adentram águas profundas. Assim acontece com os mortos.
Eles não deixam de existir. Apenas estão nas águas profundas do coração
de Deus. Então, se perseverarmos na fé, certamente, um dia todos nós
encontraremos aqueles que tanto amamos, depois de nossa morte. Lá
estarão eles nos esperando no porto do Senhor.
Indicação 245/2013
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 ao Setor Pertinente da Prefeitura para que proceda a reparação no calçamento das Ruas: Salomão Chaib e Madame Schimidt, pois a
irregularidade do calçamento está impedindo o tráfego de veículos nas
citadas vias.
Indicação 246/2013
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 ao Setor Pertinente da Prefeitura entrar em contato com a direção
da Cemig, no sentido de providenciar a melhoria da iluminação pública nas
Ruas: Madame Schimidt e Salomão Chaib, pois as referidas vias públicas
estão muito escuras, gerando insegurança aos moradores e transeuntes.
Este Vereador gostaria ainda de ressaltar que no mês de maio do corrente
ano, houve um roubo no ônibus da Circular São Lourenço, onde foi levado
dinheiro em espécie, justamente no cruzamento das ruas supracitadas.
Ver. Evaldo José Ambrósio
Requerimento 80/2013
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PR, vem até V. Ex.ª, embasado no
§ 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa as
seguintes informações com relação à obra da UPA: Quando iniciou a obra
e qual a data prevista para a sua conclusão? Qual o custo dessa obra?
Qual foi o motivo de sua paralisação e para quando está previsto o reinício das obras? Existe algum documento do empreiteiro comunicando a
paralisação da obra e o motivo. Caso exista, favor enviar cópia do referido documento.
Indicação 243/2013
Considerando a residência do ex-Prefeito Municipal - Dr. Emílio Ábdon
Póvoa, localizada na Rua Dr. Olavo Gomes Pinto, onde funcionava o Cartório do Cecil, segundo informações de moradores e comerciantes, encontra-se destelhada, com acúmulo de água em seu interior, tornando-se foco de dengue e ponto para usuários de drogas e prostituição; 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 notificar o proprietário, com urgência,
para que o mesmo tome as providências cabíveis, pois a população em
torno, bem como os comerciantes, estudantes e clientes, correm risco de
contrair dengue e de serem atacadas por usuários de drogas. Assim, trata-se de um caso de segurança e saúde.
Indicação 244/2013
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 um estudo para se criar
uma passagem Bairro-Centro, o que poderá reduzir a passagem no transporte coletivo em até 30%, tendo como ponto final Bairro-Centro, o terminal de embarque e desembarque em frente ao Fórum.
Ver. Fabrício Guedes dos Santos
Indicação 241/2013
Fabrício Guedes dos Santos, Vereador do PSB, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª
que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que
determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que proceda a reparação, urgente, no calçamento em toda a extensão da Alameda “M” da COHAB Nossa Senhora de Lourdes, que se encontra totalmente precário, com vários bloquetes soltos. A pedido dos moradores e transeuntes.
Indicação 242/2013
Fabrício Guedes dos Santos, Vereador do PSB, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que providencie a construção de
abrigos de ônibus, com prioridade, nos seguintes pontos: Em frente as escolas; Em Unidades Básicas de Saúde; e No Hospital de São Lourenço. Tal
reivindicação se faz necessária para proteger os usuários do transporte coletivo de chuvas e sol, principalmente crianças, gestantes e idosos.
Ver. Luiz Antônio de Almeida
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 Reverendíssimo Padre Edvar Rodrigues Rangel pelo seu aniversário que aconteceu no dia 15 de junho p.p.. Nossas
congratulações e que Deus lhe conceda muita saúde e muitos anos de vida, para continuar com o seu trabalho de evangelização, o qual exerce
com muito amor, dedicação e afinco.
Indicação 228/2013
Luiz Antônio de Almeida, Vereador do PR, vem, mui respeitosamente,
com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja
oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que proceda a reparação, urgente, do calçamento da Rua João Álvaro Fagundes - Vila Pascoal - Bairro Ra-

mon, tendo em vista que o mesmo se encontra totalmente desnivelado,
afundando, colocando em risco de acidente os pedestres e danificando
os veículos que por ali trafegam. A pedido dos moradores.

Indicação 229/2013
Luiz Antônio de Almeida, Vereador do PR, vem, mui respeitosamente,
com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja
oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que proceda a reparação, urgente, do calçamento da Rua Dr. Gastão Ferreira - Vila Pascoal - Bairro Ramon, abaixo da Capela Santa Rita de Cássia, tendo em vista que o mesmo se encontra totalmente desnivelado, afundando, colocando em risco
a vida dos pedestres e danificando os veículos que por ali trafegam. A pedido dos moradores.
Ver. Luiz Cláudio Siqueira (Vice-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 a todos os funcionários públicos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, pois os mesmos trabalham
com um número reduzido de pessoal, fazem uso de equipamentos precários, efetuando um verdadeiro milagre para atender à enorme demanda referente à manutenção, serviços e projetos, focando as necessidades
e prioridades da população sãolourenciana.
Requerimento 81/2013
Luiz Cláudio Siqueira, Vereador do DEM, com o apoiamento dos Vereadores: Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro (PSC) e Renato Bacha de
Lorenzo (PSDB), vêm até V. Ex.ª, embasados no § 2º do artigo 30 da Lei
Orgânica Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine à Secretaria Municipal de Saúde entrar em contato com a direção do Hospital de São Lourenço para que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações:
Enviar todas as despesas pertinentes ao funcionamento do Pronto Socorro do Hospital referentes ao período do mês de janeiro a junho de 2013,
mês a mês, separadamente; Quantos e quais os municípios fazem uso do
Pronto Socorro? Informar qual o valor pactuado na PPI na urgência e
emergência dos municípios da microrregião que fazem uso do Pronto Socorro? Informar qual o custo de cada município que usa o serviço de urgência e emergência no Hospital de São Lourenço? Quanto (em valor) está sendo repassado, atualmente, para o Pronto Socorro do Hospital de
São Lourenço desde 1º de janeiro de 2013? Quanto (em valor) e o débito do município de São Lourenço referente aos repasses ao Pronto Socorro? Quem é a pessoa responsável pela pactuação dos recursos da PPI na
urgência e emergência?
Adendo ao requerimento nº. 81/2013 do Ver. Evaldo José Ambrósio
O Vereador que este subscreve vem por meio deste solicitar o envio a
esta Casa Legislativa da seguinte informação: A Secretaria Municipal de
Saúde referendou os R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que seriam destinados à UPA, ao Pronto Socorro do Hospital?
Indicação 247/2013
Luiz Claudio Siqueira, Vereador do DEM, vem mui respeitosamente,
com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja
oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S.Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura entrar em contato com a Direção
do DER ou DNIT no sentido de efetuar estudos para a municipalização do
trecho da BR 460, correspondente a divisa de São Lourenço com Carmo
de Minas até a ligação da Av. D. Pedro II facilitando assim a expansão ao
longo da rodovia e ainda melhorando as medidas de segurança na entrada dos bairros: Solar dos Lagos e Vale dos Pinheiros , a pedido dos moradores e proprietários de imóveis naquelas localidades.
Indicação 248/2013
Luiz Claudio Siqueira, Vereador do DEM, vem mui respeitosamente,
com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja
oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S.Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura entrar em contato com a Direção
da CEMIG no sentido de fazer a retirada ou transferência do poste de iluminação pública localizado fora da calçada, entre as ruas: Arthur Gurgulino de Souza e Oscarito, no Bairro Bela Vista, tendo em vista que a sua
localização dificulta a passagem dos veículos causando assim perigo de
acidentes. A pedido dos moradores.
Ver. Paulo Gilson de Castro Ribeiro
Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com base
no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja enviada
uma Moção de Parabéns aos seguintes funcionários da Secretaria Municipal de Educação: a bibliotecária Sarah, a inspetora de alunos Maria Rita, os professores: David e Paulo e os motoristas: Dair e Josué - pelo empenho e dedicação para levar os alunos da Escola Municipal Ismael Junqueira de Souza à cidade de Petrópolis ao Museu Imperial.
Moção de Pesar
Os Vereadores que este subscrevem vêm, mui respeitosamente, com
base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja enviada uma Moção de Pesar aos familiares do jovem Itamar José Santos,
pelo seu falecimento ocorrido no dia 23 de junho p.p..
Projeto de Lei 2.598/2013
Concede acesso gratuito de transporte coletivo às pessoas com deficiência e seus acompanhantes e dá outras providências. A Câmara Municipal de São Lourenço aprova: Artigo 1º - Fica estabelecido o acesso gratuito nos transportes coletivos no âmbito do município de São Lourenço,
em acordo com o § 3º do Artigo 205 da Lei Orgânica Municipal, a todas
as pessoas com deficiência moradoras deste município e devidamente
habilitadas. Parágrafo Único – Caso a pessoa com deficiência necessite
de acompanhante, esta condição deverá ser mencionada no atestado médico. Artigo 2º - A habilitação da pessoa com deficiência e de seu acompanhante deverá ser concedida pela Prefeitura Municipal, após avaliação
da Secretaria de Desenvolvimento Social e do serviço da perícia médica.
Parágrafo Único - Será permitido o cadastramento de somente um acompanhante legalmente constituído por pessoa com deficiência. Artigo 3º Os pacientes da Unidade de Saúde Mental só terão direito ao benefício,
após análise conclusiva quanto à renda “per capita” familiar, que deverá
ser feita pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. § 1º - Os
beneficiários ficarão obrigados a ser avaliados pelo Médico Psiquiatra,
bem como pela Assistente Social a cada 12 (doze) meses. § 2º - Os pacientes já beneficiados com a emissão da carteira ficam obrigados a fazer a avaliação com a Assistente Social e o Médico Psiquiatra, a partir da
publicação desta lei, sob pena da perda do benefício. Artigo 3º - O Poder
Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias. Artigo
4º - Revogadas as disposições em contrário, nomeadamente as Leis Municipais n.ºs: 1860, de 09/12/1993 e 2.774, de 09/08/2006, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, em 24 de junho de 2013.
Ver. William Rogério de Souza
Moção de Parabéns

O Vereador que este subscreve, vem mui respeitosamente, com base
no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja enviada
uma Moção de Parabéns ao Sr. Roberto Carlos da Silva, mais conhecido
como “Betinho da Léia”, pelo belo trabalho que o mesmo desempenha
em nossa sociedade, sempre fomentando eventos turísticos quando solicitada a sua colaboração. Em especial, este Vereador gostaria de enaltecer seu precioso apoio para o Festival da Cachaça em nosso município.
De todos os vereadores
Moção de Agradecimento
Senhor Presidente, A Câmara Municipal de São Lourenço, em nome de
todos os Vereadores, vem por meio desta, embasada regimentalmente,
agradecer, imensamente, pelo legado que o ex-Vereador Francisco Lourenço de Carvalho deixou a esta Egrégia Casa. Político nato, com vinte
anos de bagagem na carreira política como Vereador deste município, demonstrou sempre muita boa-vontade, dinamismo, sapiência, presteza,
eficiência e competência. A cada projeto de lei que chegava a esta Casa,
o mesmo se debruçava e envidava todo o seu esforço para analisá-lo e
emitir parecer. Indubitavelmente, todos nós sentiremos saudades de seus
discursos coerentes, concisos e precisos. Sua inteligência era demonstrada com pronunciamentos objetivos e convincentes, quando levantada
qualquer questão de ordem ou dúvida sobre qualquer assunto legislativo. O nosso Regimento Interno sempre estava na ponta de sua língua!
Resultado de alguém que escolheu a carreira política, não por acaso, mas
por vocação; que dedicou-se verdadeiramente a ela e a tornou parte imprescindível de sua vida. Contudo, fez muitos inimigos, porque quando o
ser humano é bom no que faz e faz o que ama, ele se destaca dos demais,
gerando inveja em muitos. Mas também fez muitos amigos. Amigos que
hoje realmente sentem e sentirão ainda muito a sua falta. Francisco Lourenço de Carvalho, o “Chiquinho do INPS”, como carinhosamente é chamado e reconhecido, é exemplo de que, com garra, determinação e perseverança, um cidadão é capaz de aprender a cada dia um pouco mais
sobre o que é ser cidadão, o que é ser político; é capaz de entender de
legislação para, com propriedade e convicção, cobrar, fiscalizar e fazer
cumpri-la. Nosso “muito obrigado” a este grande homem que muito colaborou para o engrandecimento deste Poder Legislativo e consequentemente para o desenvolvimento de nosso município.
DECRETOS LEGISLATIVOS PARA SEREM PUBLICADOS
DECRETO LEGISLATIVO Nº 203/2013
Concede o Título de Cidadão Honorário de São Lourenço
ao Dr. Antônio Jorge de Souza Marques.
A Câmara Municipal de São Lourenço aprova:
Artigo 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Honorário de São Lourenço ao “DR. ANTÔNIO JORGE DE SOUZA MARQUES”, pelos relevantes
serviços prestados à comunidade sãolourenciana.
Artigo 2º - De acordo com o Regimento Interno, o Presidente da Câmara, juntamente com o proponente e o homenageado, marcará o dia
para a entrega do Título de Cidadão Honorário.
Artigo 3º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
aprovação.
Sala Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, em 24 de junho de 2013.
Ver. Waldinei Alves Ferreira
Presidente

			
Ver. Luiz Cláudio Siqueira
Vice-Presidente

Ver. Renato Bacha de Lorenzo
Secretário

Ver. Abel Goulart Ferreira
Ver. Agilsander Rodrigues da Silva
Ver. Antônio Carlos Canaverde Sanches
Ver. Evaldo José Ambrósio
Ver. Fabrício Guedes dos Santos
Ver. João Bosco de Carvalho
Ver. Luiz Antônio de Almeida
Ver. Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro
Ver. Ricardo de Mattos
Ver. William Rogério de Souza
DECRETO LEGISLATIVO Nº 204/2013
Concede o Título de Cidadão Honorário de São Lourenço
ao Sr. Lecy Teixeira da Silva
A Câmara Municipal de São Lourenço aprova:
Artigo 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Honorário de São Lourenço ao “SR. LECY TEIXEIRA DA SILVA”, pelos relevantes serviços prestados à comunidade sãolourenciana.
Artigo 2º - De acordo com o Regimento Interno, o Presidente da Câmara, juntamente com o proponente e o homenageado, marcará o dia
para a entrega do Título de Cidadão Honorário.
Artigo 3º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
aprovação.
Sala Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, em 24 de junho de 2013.
Waldinei Alves Ferreira
Presidente
Ver. Luiz Cláudio Siqueira
Vice-Presidente

Ver. Renato Bacha de Lorenzo
Secretário

Ver. Abel Goulart Ferreira
Ver. Agilsander Rodrigues da Silva
Ver. Antônio Carlos Canaverde Sanches
Ver. Evaldo José Ambrósio
Ver. Fabrício Guedes dos Santos
Ver. João Bosco de Carvalho
Ver. Luiz Antônio de Almeida
Ver. Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro
Ver. Ricardo de Mattos
Ver. William Rogério de Souza
DECRETO LEGISLATIVO Nº 205/2013
Concede o Título de Cidadão Honorário de São Lourenço
ao Sr. Edison de Oliveira Costa.
A Câmara Municipal de São Lourenço aprova:
Artigo 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Honorário de São Lourenço ao “SR. EDISON DE OLIVEIRA COSTA”, pelos relevantes serviços prestados à comunidade sãolourenciana.
Artigo 2º - De acordo com o Regimento Interno, o Presidente da Câmara, juntamente com o proponente e o homenageado, marcará o dia
para a entrega do Título de Cidadão Honorário.
Artigo 3º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
aprovação.
Sala Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, em 24 de junho de 2013.
Ver. Waldinei Alves Ferreira
Presidente
Ver. Luiz Cláudio Siqueira
Vice-Presidente

Ver. Renato Bacha de Lorenzo
Secretário

Ver. Abel Goulart Ferreira
Ver. Agilsander Rodrigues da Silva
Ver. Antônio Carlos Canaverde Sanches
Ver. Evaldo José Ambrósio
Ver. Fabrício Guedes dos Santos
Ver. João Bosco de Carvalho
Ver. Luiz Antônio de Almeida Ver. Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro
Ver. Ricardo de Mattos
Ver. William Rogério de Souza
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Espaço abandonado será
Cavalos serão
transformado em mais uma identificados por Chip
opção de esporte e lazer
A equipe da Secretaria Municipal de Esportes de Caxambu esteve presente hoje (21/06),
no campo do bairro São Januário, que foi vistoriado pelo
Secretario André Brazolin e o

Chefe do Departamento de Esportes, Estevão Soares, juntamente com o coordenador do
projeto Paulinho e o Vereador Jean do Gás. O propósito
da visita é a breve utilização

do espaço que hoje está desativado, para uma pista de
atletismo e áreas esportivas,
a fim de oferecer atividades
que atendam melhor as crianças e jovens da cidade.

Revitalização

A prefeitura de São Lourenço vai implantar chips nos
cavalos usados para tração
e montaria na cidade. O objetivo é propiciar a correta
identificação dos animais e
seus proprietários, para facilitar a fiscalização. A medida está prevista para breve
e, até que se adeque e atualize a legislação, coibirá abusos e o abandono de animais
nas ruas.
A responsabilidade sobre
a fiscalização de cavalos usados no município para carregar turistas e puxar charretes e carroças é da Gerência de Trânsito e Transportes Urbanos, com o apoio da
Gerência de Vigilância Sanitária. O trabalho, que está
previsto na legislação municipal, tem como objetivo avaliar as condições das charre-

Tecnologia

CHARGE DA SEMANA

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

- Pretendem se casar:

000288 - ANTONIO MARIA DE SOUZA, divorciado, maior, COMERCIANTE, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA NATAL LUIZ PEREIRA, 580, São Lourenço-MG, filho de JOSE RIBEIRO
DE SOUZA e VERA LUCIA DA SILVA; e LILIANE SANTOS DE SOUZA, divorciada, maior, GERENTE DE
VENDAS, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA NATAL LUIZ PEREIRA, 580, São Lourenço-MG, filha de GABRIEL DE SOUZA LEITE e MARIA APARECIDA DOS SANTOS DE SOUZA;
000300 - THIAGO GUEDES RIBEIRO, solteiro, maior, servidor público federal, natural de Rio de
Janeiro-RJ, residência Av. Dom Pedro II, 169 - apto 303, São Lourenço-MG, filho de LUIZ ANTONIO
NEGREIROS RIBEIRO e ROSINEIA GUEDES RIBEIRO; e ELAINE GLORIA DE ALMEIDA, solteira, maior,
servidora pública estadual, natural de São Lourenço-MG, residência Av. Dom Pedro II, 169 - apto
303, São Lourenço-MG, filha de JOAQUIM SILVERIO DE ALMEIDA e MARIA APARECIDA ROMUALDO DE ALMEIDA;
000301 - VINICIUS GUIMARÃES VAZ DA SILVA, solteiro, maior, assistente administrativo, natural de São Paulo-SP, residência Rua José Simeão Dutra, 436, São Lourenço-MG, filho de ANTONIO
VAZ DA SILVA e MARIA ALICE GUIMARÃES DA SILVA; e ROSANGELA LEMOS DE PAULA, solteira,
maior, vendedora, natural de São Lourenço-MG, residência Rua José Simeão Dutra, 436, São Lourenço-MG, filha de SEBASTIÃO LEMOS DE PAULA e ROSANGELA MARIA DIAS;
000302 - EMERSON FERREIRA DA SILVA, solteiro, maior, recepcionista, natural de São Lourenço-MG, residência Rua José Simeão Dutra, 593, São Lourenço-MG, filho de JOSE PEREIRA DA SILVA e ROSA MARIA FERREIRA DA SILVA; e JULIANA CRISTINA DE SOUZA COSTA, solteira, maior, estoquista, natural de São Lourenço-MG, residência Rua José Simeão Dutra, 593, São Lourenço-MG,
filha de JOSE MAURICIO COSTA e ELENI CRISTINA DE SOUZA COSTA;
000303 - DANIEL GONÇALVES DE MATTOS, solteiro, maior, auxiliar de cozinha, natural de São
Lourenço-MG, residência Rua Aristotelina Bittencourt, 323, São Lourenço-MG, filho de LOURENÇO DONIZETTE DE MATTOS e APARECIDA GONÇALVES; e RHUANA MACIEL, solteira, maior, serviços gerais, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Aristotelina Bittencourt, 323, São Lourenço-MG, filha de e NEUZA MACIEL;
000304 - WANILSON DOS SANTOS FIRMINO, solteiro, maior, SUPERVISOR DE PEÇAS, natural de
SÃO LOURENÇO-MG, residência Rua José Fontes Romero, 280 - casa B, São Lourenço-MG, filho
de WILSON DOS SANTOS FIRMINO e MARIA AUXILIADORA CARVALHO FIRMINO; e LUCIA MENDES LIMA PEREIRA, divorciada, maior, Analista financeiro, natural de BELO HORIZONTE-MG, residência Rua José Fontes Romero, 280 - casa B, São Lourenço-MG, filha de LAURINDO LIMA PEREIRA e ISABEL MENDES DA COSTA;
000305 - THIAGO MESSIAS DE SOUZA, solteiro, maior, operador de máquinas, natural de São
Lourenço-MG, residência Rua Osorio Siqueira Costa, 175, São Lourenço-MG, filho de ROBERTO
MESSIAS DE SOUZA e ANA MARIA MELO DE SOUZA; e LUANA PAULA MARQUES, solteira, maior,
garçonete, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Poços de Caldas, 65, São Lourenço-MG,
filha de AILTON APARECIDO MARQUES e MARIA DA GLORIA MARQUES;

tes, legalidade quanto ao licenciamento e as condições
clínicas dos animais. Conforme estava previsto desde o
dia 7 de maio, na semana de
17 a 21 de junho, foi feita a
vistoria nas charretes e cavalos do município.
Durante a inspeção, o Assessor Operacional de Trânsito Mauro Rogério do Amaral e Agentes de Trânsito, realizaram a vistoria dos veículos de tração animal, quanto às condições do arreamento, regulagem dos coletores
de estrume, pintura e conservação, pneus e amortecedores, bem como licenciamento dos condutores e dos
veículos. As médicas veterinárias da Gerência de Vigilância Sanitária, Maria Emília Mendes Chaves e Francine Coli Aon, avaliaram as con-

dições, considerando o aspecto geral do animal, ausculta cardíaca e pulmonar e
a presença de ectoparasitas
e traumatismos. Os dados
são anotados na ficha “Registro de Eqüinos” juntamente com os dados do proprietário e local de permanência dos animais. A maioria
dos animais avaliados apresentou-se aparentemente
saudável, embora se faça necessários exames laboratoriais e a comprovação de vacinas contra a Raiva e Influenza Equina.
Fechando a semana de fiscalização, foi efetuada, na
sexta-feira (21), uma blitz
com a participação da Polícia Militar do Meio Ambiente, Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA e Gerência
de Vigilância.
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Falecimento

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Sem maquiagem

Campeonato

O garotão e atleta Gabriel Henrique, conquistou o 1° lugar na Copa Circuito das Águas de Jiu Jtsu, dia 16 passado,
na cidade de Caxambu. Sua mãe, Cimar Cristina, vem através deste semanário, agradecer aos patrocinadores de Gabriel, os diretores da Empresa Mury, Wladmir e Lúcia. Um
agradecimento também, a equipe Ringue Brasil e ao Professor Rogerinho. Parabéns Gabriel, e sucessos pela frente.

Falecimento
Nossos sentidos pesames, aos familiares
do jovem Davi Nogueira, falecido brutalmente, dia 19 passado, na
vizinha cidade de Itanhandu. Davi, era aluno da Faculdade de
São Lourenço, onde
cursava Nutrição, e hoje, deixa um imenso
vazio no coração de
todos os seus colegas
e professores. Que
Deus, tenha misericórdia desta família,
que Ele possa dar o
consolo a todos os corações, e ao jovem Davi, o descanso merecido dos justos.

Formatura

A cidade de São Lourenço, recebeu com pesar na tarde do
último domingo dia 23, a noticia do falecimento da estudante de Enfermagem do Colégio COC, Maria Giulia Rocha, e do
Protético Itamar José dos Santos. Dois jovens, que prematuramente tiveram suas vidas ceifadas, após um acidente de
moto, deixando saudades nos corações dos familiares e amigos. Deixamos aqui registrado, nossos sentimentos a todos
os familiares, em especial a seus pais, Dinho (Doces Rocha)
e Júlia, e Sr. Jorge dos Santos. Que Deus, console cada coração dessas famílias, pois hoje sabemos, que Giulia e Itamar,
descansam nos braços de Jesus.

Canto Coral

Está marcado para o dia 14 de setembro próximo, a realização do II Encontro de Corais Penitenciários do Sul de
Minas, que neste ano contará com a participação de 14
Unidades Prisionais da região, contando com a participação especial do Coral da Associação de Proteção e Assistência ao Condenado - APAC, da cidade de Pouso Alegre.
Neste ano, o evento acontecerá no Auditório do Colégio
Imaculado Coração de Maria.

Aniversário

Reeducandos do ensino fundamental e médio, alunos da
Escola Estadual São Francisco de Assis, do Presidio de São
Lourenço, terão sua formatura do ensino EJA, no próximo
dia 05, no Auditório do Colégio Imaculado Coração de Maria. Um novo começo, inicio de uma nova jornada, graças
ao empenho e a força da Diretora da escola, Professora Isabel Cristina Luíz Pereira, professores, e do Diretor do Presidio de São Lourenço, Rafael Barbosa Ribeiro.

Acesse nosso site e
fique por dentro de
todas as novidades!

www.saolourencojornal.com.br

DÉBORA CENTI

Completando mais uma
primavera neste dia 29, nossa grande amiga Sucena Framil. Que Deus a abençoe sempre, concedendo-lhe vida longa e feliz!!!! Parabéns!!!

Vamosfalardeética?
Muitas pessoas preferem gozar de privilégios pessoais em
detrimento do que é
melhor para o todo.
Vota errado (naqueles que oferecem
algo em troca), ocupa duas vagas quando estaciona (preguiça de manobrar), pára no meio da rua para os filhos saltarem
ou entrarem no carro na fila da escola (é rapidinho, não vai atrapalhar), não cede a vez ao pedestre na faixa (que
esperem!), estaciona em faixas amarelas (dane-se!) e em vagas para deficientes (nunca vi algum!), não usa cinto de segurança dentro da cidade (qual o perigo? cidade pequena pode!), joga papéis e guimbas de cigarro no chão (para que
servem os garis?), não cede lugar no banco do
ônibus para o idoso (cheguei primeiro!), não guarda o carrinho de compras (tem funcionários pagos pra isso!), não pára no semáforo fechado (não
está vindo carro!)....
E então seu filho aprende que o errado não é
tão errado assim, banaliza o certo e o errado, a
lei, não aprende a ter cidadania. Daí quando acontecem crimes horríveis, corrupções deploráveis,
atraso e superfaturamento em obras, abuso de
poder, tudo o que pode ser mais grotesco na sociedade, o povo não entende de onde o mal vem
e que só o outro é assim.
Se desejamos mudança, que tal começarmos
pelos nossos próprios atos?
Pequenos atos cotidianos a longo prazo se refletem nos nossos políticos.
Pensemos nisso!!! Um dia nossos filhos e netos colherão os frutos que plantamos hoje.
Com empenho, podemos deixar o mundo melhor, pois bons exemplos movem a humanidade.
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Miss Nações Unidas 2013 Pássaros da fauna
silvestre são apreendidos
De 30 de junho a 05 de julho, a cidade de Cancun, no
México, será a sede oficial
do concurso “Miss Nações
Unidas 2013”. A empresa Look
Top Beauty Produções e Edson de Oliveira especializados na preparação de misses para concursos de beleza nacionais e internacionais,
são os responsáveis, no Brasil, pela seleção da candidata e a escolhida, este ano,
para carregar a faixa brasileira é a Miss Circuito das
Águas Luíza Gontijo. A Miss
também estará representando nossa região no Miss Terra Brasil 2013 em Agosto, nas
cidades de São Lourenço e
Caxambu.

Miss

Gratuidade para acompanhantes
de pessoas especiais no transporte
público é aprovada
Aprovação

No dia 16 de junho de 2013,
a Polícia Militar de Meio Ambiente de São Lourenço, realizando patrulhamento pelo bairro Monte Verde, na cidade de Carmo de Minas, visualizou duas gaiolas penduradas no muro externo de
uma residência.
Os policiais militares constataram serem 02 pássaros
da fauna silvestre brasileira,
conhecidos popularmente
por “Trinca-Ferro”. Foi feito
contato com o proprietário
e solicitado que o mesmo
apresentasse a autorização
do órgão competente (IBAMA), porém o autor declarou que não tinha tal autorização. Os pássaros estavam
sendo mantidos em cativeiro irregular, sendo que um
pássaro estava sem anilha de
identificação e outro com anilha adulterada.
Face ao exposto, autor foi

Apreensão

preso em flagrante delito e
após ser cientificado de seus
direitos constitucionais foi
encaminhado com sua integridade física e psíquica ilesa a Delegacia de Polícia Civil de São Lourenço, para providências subsequentes. Os
pássaros juntamente com as

gaiolas foram apreendidos e
encaminhados ao IBAMA. Em
tese o autor infringiu o artigo 29, § 3º, inciso III da Lei
9.605/98. Foi registrado boletim de ocorrência por ter
em cativeiro espécimes da
fauna silvestre sem licença
consumado.

Moradores da Rua Bartolomeu
de Gusmão reclamam da
falta de calçamento
Calçamento

A Câmara Municipal de São
Lourenço aprovou em segunda votação na noite de segunda feira (24/06) por unanimidade de votos, o projeto de Lei N° 2.598/2013 de

autoria do vereador Paulo
Gilson Chopinho(PSC), que
concede o acesso gratuito de
transporte coletivo às pessoas com deficiência e seus
acompanhantes.

Para começar a valer, o
projeto agora depende apenas da sanção do prefeito
José Neto (PSDB), que terá
sessenta dias para a regulamentação.

RESUMO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
PROCESSO LICITAÇÃO Nº
001/2013
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013
Acha se aberto neste Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas
o Processo de Licitação acima identificado, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com critério de julgamento PREÇO UNITARIO POR ITEM, regido pela Lei Federal 8.666/93 e suas
alterações posteriores.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE HOSPITALAR DE URGENCIA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ANEXO I DESTE EDITAL, A PREÇO UNITÁRIO.
O Edital pode ser Consultado na sala da Gerência de compras e licitações na sede do
Hospital Carmo de Minas, Rua Euclides de Oliveira Castro, 129, centro, no horário das
09h00min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min de 2ª a 6ª feira, ou pelo telefone (35) 3334-1333.
A entrega dos envelopes (Credenciamento, documentação e Proposta) dar-se-á no dia
23 de JULHO de 2013, até às 13h30min, no Departamento de Compras do Hospital de Carmo de Minas, no endereço acima citado, local onde também serão abertos os envelopes.
A ABERTURA DOS ENVELOPES OCORRERÁ CONFORME SEGUE:
CREDENCIAMENTO, PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 23 de JULHO
de 2013 às 13H40MIN.
SE NÃO HOUVER IMPUGNAÇÃO, INICIAR–SE-A, A SEGUNDA FASE DO PROCESSO COM
A ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO A HABILITAÇÃO.
Carmo de Minas, 28 de Junho de 2013.
Presidente da Comissão de Licitação

As reclamações e os transtornos são os mesmos existentes em várias outras ruas da cidade sem calçamento. Quem sofre com o descaso é o povo.
Nesta semana nossa redação recebeu a reclamação de diversos moradores
da Rua Bartolomeu de Gusmão no Bairro da Estação.

55

Os moradores dizem que
quando chove o problema
é o barro e a lama, quando
o tempo está seco o grande
problema é a poeira.
Um grande número de caminhões e carros circulam
pela Bartolomeu de Gusmão
todos os dias, já que a rua
concentra residências e comércios. As ruas no entorno

da Bartolomeu de Gusmão
também são reclamadas pela população pelo mesmo motivo: Falta de calçamento.
Os moradores disseram a
nossa reportagem que já
reivindicaram o calçamento desta rua há muitos anos,
sistematicamente, mas nada é feito pela Prefeitura
Municipal.
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