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III Corrida dos Bombeiros
foi um grande sucesso

375 atletas participaram do evento no último ﬁnal de semana que teve trajetos de 6 e 12Km, e
categorias masculino e feminina. Conﬁra as fotos. (pág 07)

Sucesso

Prevenção

Dia Nacional
de Combate
as Drogas
Proerd e Paesc, serviços especializados da Polícia Militar, realizaram palestras em diversas escolas de São Lourenço com o intuito
de prevenir o uso e o tráﬁco de
drogas. (pág 06)

Projeto Brasil
de Todos Nós
Nos dias 3 e 4 de julho (sexta-feira e sábado), São Lourenço receberá o Projeto Brasil de Todos
Nós. As atividades serão realizadas
na Praça João Lage, com início na
parte da manhã e encerramento
às 17h. (pág 06)

Leia a entrevista com Jair
de Carvalho Presidente do
Hospital São Lourenço (pág 03)

Moradores do bairro N. S.
de Lourdes sofrem com duas
queimadas no mesmo dia (pág 04)

Festival de
Basquete Mirim
Alunos de diversas escolas de São
Lourenço participaram do evento
sob orientação do professor André,
coordenador da Federação Mineira
de Basquete da região. (pág 05)
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EDITORIAL
jornalismo@portalalternativa.com.br

Aprovada pela Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ)
da Câmara, a proposta que
reduz a maioridade penal no
Brasil de 18 para 16 anos promete colocar ainda mais “lenha na fogueira” dessa já
acalorada discussão.
Apesar da oposição de deputados ligados ao governo,
a CCJ, fortemente inﬂuenciada pela a Frente Parlamentar
da Segurança Pública, conhecida como Bancada da Bala,
aprovou a constitucionalidade da PEC (Proposta de Emenda Constitucional) nesta terça-feira (31).
Agora, a Câmara criará uma
comissão especial para analisar a proposta. Só depois
de ser votada duas vezes na
Câmara e de passar pelo Senado (também em duas votações) é que poderá, se for
aprovada, virar lei. A tramitação da PEC ainda pode ser
questionada no STF (Supremo Tribunal Federal).
Selecionamos alguns argumentos contra e a favor da
redução da maioridade penal. Conﬁra:
Contra

1) A redução da maioridade
penal fere uma das cláusulas
pétreas (aquelas que não podem ser modiﬁcadas por congressistas) da Constituição de
1988. O artigo 228 é claro: “São
penalmente inimputáveis os
menores de 18 anos”;
2) A inclusão de jovens a
partir de 16 anos no sistema
prisional brasileiro não iria
contribuir para a sua reinserção na sociedade. Relatórios
de entidades nacionais e internacionais vêm criticando
a qualidade do sistema prisional brasileiro;
3) A pressão para a redução da maioridade penal está baseada em casos isolados, e não em dados estatísticos. Segundo a Secretaria
Nacional de Segurança Pública, jovens entre 16 e 18
anos são responsáveis por
menos de 0,9% dos crimes
praticados no país. Se forem
considerados os homicídios
e tentativas de homicídio,
esse número cai para 0,5%;
4) Em vez de reduzir a maioridade penal, o governo deveria investir em educação

DRA. RENATA FONSECA
Coluna
Popular
Dermatologia, Alergia
e Imunologia
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Maioridade Penal
e em políticas públicas para
proteger os jovens e diminuir
a vulnerabilidade deles ao
crime. No Brasil, segundo dados do IBGE, 486 mil crianças entre cinco e 13 anos
eram vítimas do trabalho infantil em todo o Brasil em
2013. No quesito educação,
o Brasil ainda tem 13 milhões
de analfabetos com 15 anos
de idade ou mais;
5) A redução da maioridade penal iria afetar, preferencialmente, jovens negros,
pobres e moradores de áreas periféricas do Brasil, na
medida em que este é o perﬁl de boa parte da população
carcerária brasileira. Estudo
da UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) aponta
que 72% da população carcerária brasileira é composta por negros.
A favor
1) A mudança do artigo 228
da Constituição de 1988 não
seria inconstitucional. O artigo 60 da Constituição, no
seu inciso 4º, estabelece que
as PECs não podem extinguir
direitos e garantias individuais. Defensores da PEC 171

aﬁrmam que ela não acaba
com direitos, apenas impõe
novas regras;
2) A impunidade gera mais
violência. Os jovens “de hoje” têm consciência de que
não podem ser presos e punidos como adultos. Por isso
continuam a cometer crimes;
3) A redução da maioridade
penal iria proteger os jovens
do aliciamento feito pelo crime
organizado, que tem recrutado
menores de 18 anos para atividades, sobretudo, relacionadas ao tráﬁco de drogas;
4) O Brasil precisa alinhar
a sua legislação à de países
desenvolvidos com os Estados Unidos, onde, na maioria
dos Estados, adolescentes
acima de 12 anos de idade
podem ser submetidos a processos judiciais da mesma
forma que adultos;
5) A maioria da população
brasileira é a favor da redução da maioridade penal. Em
2013, pesquisa realizada pelo instituto CNT/MDA indicou
que 92,7% dos brasileiros são
a favor da medida.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Rinite alérgica ou resfriado? Maria nos ensina
Chegou o inverno e com
ele a tosse, os espirros, a coriza etc....
Nesta estação do ano aumenta muito o número de
pessoas, tanto adultos como
idosos e crianças, com sintomas respiratórios. E ai vem
aquela dúvida: “O que eu tenho doutor: resfriado ou rinite alérgica?”
Primeiramente é importante esclarecer que nem toda rinite é alérgica.
As rinites são classiﬁcadas
da seguinte forma:
1. Rinite alérgica
2. Rinite Não alérgica:
-Infecciosa: viral, bacteriana, fungica
- Não infecciosa: irritativa,
hormonal, medicamentosa,
gustativa, ocupacional, gestacional entre outras.
A rinite infecciosa causada
por vírus (resfriado comum) é
deﬁnida como início súbito de
dois ou mais sintomas como
secreção nasal, obstrução nasal, dor ou pressão facial, hiposmia (diminuição do olfato)
e tosse. Geralmente acompanhada de febre e mal estar geral. Tem incidência bastante
alta no mundo. Estima-se que

adultos apresentam de 2 a 5
resfriados /ano e crianças em
idade escolar podem sofrer de
7 a 10/ano. A rinite infecciosa
viral (rinossinusite viral), geralmente apresenta remissão em
7 a 10 dias. Estima-se que menos de 10 % desses resfriados
evoluirão para infecção bacteriana. Esse dado nos mostra
que a prescrição de antibióticos será destinada para uma
minoria de casos, pois mais de
90% apresentarão melhora apenas com sintomáticos.
Já a rinite alérgica é um quadro crônico de inﬂamação do
tecido do nariz e das estruturas adjacentes, resultante do
contato com alergenos inalados. Os sintomas mais comuns
são: espirros, prurido (não somente nasal, mas também no
palato, olhos, faringe e laringe), obstrução nasal e rinorreia. A idade de inicio é precoce, dos 5 aos 20 anos aproximadamente.
Levando-se em conta que a
abordagem terapêutica para
ambas as doenças, são diferentes, nunca se automedique.
Procure sempre o seu medico
para que seja instituído o tratamento correto.

Em nossa vida espiritual, temos alguém que nos
conduz pela mão, que nos
ensina a fazer a vontade
do Pai: Maria! Mãe de Deus
e nossa Mãe! Mãe da Igreja, Mãe de todos nós, que
nos leva a Jesus e nos ensina a amar seu Filho mais
que tudo, mais que todos.
Sempre tive muito amor
à Mãe do Céu e com Ela
aprendi a caminhar na fé.
Há 30 anos, chegou às
minhas mãos um livro precioso que, desde o momento em que tive a felicidade de tomar conhecimento de seu conteúdo,
nunca mais dele me separei, meditando diariamente em suas mensagens e
procurando colocá-las em
prática. Trata-se do livro,
“Aos sacerdotes, ﬁlhos prediletos de Nossa Senhora”,
destinado não somente
aos sacerdotes, como também aos religiosos e ﬁeis
que amam Maria Santíssima. Como diz a Mãe, em

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

A viagem
Não é novidade que a
morte é certa para quem
vive. Porém, não costumamos viver nos preparando para este momento.
Queremos tanto viver
intensamente e talvez
não estejamos suficientemente empenhados
em aproveitar com responsabilidade e cristianismo o dia de hoje, que
talvez seja o último. A
vida é como uma viagem que empreendemos, levando na bagagem, sonhos, planos,
esperanças, medos, angústias e talvez até muitas mágoas. Certamente, existem muitas coisas a serem ditas, abraços a serem dados, carinhos a serem feitos,
pedidos de perdão a

serem feitos.
O que será que nos
espera na próxima curva? Será que estamos
preparados para o juízo
ﬁnal? Que providências
tomaríamos se soubéssemos que hoje seria o
último dia de vida terrena? Então, façamos o
que tem que ser feito
agora. Não ﬁquemos parados na estação, apaticamente, olhando o
trem de nossa história
seguir adiante como expectadores. Somos passageiros e nossa passagem é instransferível.
Reﬂitamos profundamente a respeito de nossa vã existência e da necessidade de sermos intensos e verdadeiros durante a nossa passagem
por aqui.

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

Onde você quer que
a sua família passe a
vida eterna?

uma de suas mensagens,
muitos recebem o livro,
não se interessam por ele
deixando-o esquecido em
uma gaveta. Felizmente Com certeza, queremos um melhor lugar
isso não ocorreu comigo. para nós e para nossa família na eternidade
Aprendi com Maria a buscar Jesus na Eucaristia, a
falar com Ele através da
oração e a ouvi-Lo falar
comigo através da leitura
da Bíblia.
Maria tem me mostrado o caminho que devo
seguir para ser feliz. Segura-me pela mão e me
conduz, sustentando-me
e animando-me a dar um
passo após o outro, assim
como a mãe com seus fiNão podemos ter uma fa- remos ao lado d’Ele para semlhinhos. Quantas vezes mília em que Cristo não seja pre. É por essa razão que Ele
tomou-me em seus bra- o centro dela. Isso é coisa sé- precisa ser o centro da nosços. Após alguma queda, ria! E embora o mundo es- sa família.
É tão bonito vermos a faquantas vezes cuidou de teja fazendo com que nos
minhas dolorosas feridas acostumemos a pensar que mília se reunir para um jane fortaleceu-me em mi- isso é “coisa de religião”; na tar e observamos que Jesus
verdade, é coisa de vida, e é o centro dessa união fanha fraqueza!
vida eterna!
miliar.
A minha Mãe querida
A vida eterna não é apePara evitar as preocupacom quem tenho aprendi- nas um período de férias. Je- ções com nossas famílias, a
do tanto ofereço o meu co- sus está preparando um lu- única maneira é colocarmos
ração repleto de gratidão! gar para nós na vida que te- Jesus no centro delas.
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ENTREVISTA Jair Pereira de Carvalho
cargo de presidente até
quando?
Assumi o cargo de presidente do Conselho Diretor em vista da licença do presidente titular,
sr. Márcio Santiago, por
60 dias - ou até quando
ele retornar.
Sabemos que o
Hospital está com problemas ﬁnanceiros. O
que está sendo feito para resolver tais problemas?
Em novembro do ano
passado, contratamos
uma empresa especializada em Administração
Hospitalar, estando à
frente dela os srs. Eustáquio e Letícia, para nos
ajudar a resolver os problemas ﬁnanceiros. De
lá até hoje, estamos avançando positivamente e
acredito que, em breve,
O senhor ﬁcará no conseguiremos equili-

Quais foram os
principais desaﬁos que
o senhor encontrou ao
assumir a Presidência
do Conselho Diretor?
Os desaﬁos principais
são os de melhorar, cada vez mais, os serviços
de atendimento aos usuários que procuram o
nosso Hospital; temos,
também, problemas ﬁnanceiros que estamos
procurando sanar, mesmo sabendo não ser tarefa fácil.

Presidente do Conselho Diretor em
exercício - Hospital São Lourenço
brar as contas.

Em relação à Oncologia, como está o
processo de credenciamento junto ao SUS?
O serviço de Oncologia já está funcionando
na modalidade particular e junto a alguns convênios. Quanto ao credenciamento pelo Sistema Único de Saúde
(SUS), já montamos o
processo e o encaminhamos para análise do Ministério da Saúde.
Que melhorias podemos esperar ainda
para este ano?
Estamos programando
alguns projetos para melhoria do atendimento
ao pessoal do Carnê de
Contribuição. Já neste
mês de julho, iniciaremos uma obra interna
no Hospital, para cons-

DOM ZECA

trução de quartos exclusivos à disposição dos
contribuintes. Como já
disse na resposta anterior, esperamos que, neste ano, haja o credenciamento da Oncologia
junto ao SUS. Em parceria com a Coral Tintas,
iremos fazer a pintura
externa do Hospital. Outra melhoria será a ampliação da Central de
Esterilização de Materiais, com a instalação
de duas novas autoclaves doadas pelas Centrais
Elétricas de Minas Gerais
(CEMIG). Estamos, também, fazendo contato
com os prefeitos dos municípios da região, cuja
população também usufrui de nossos serviços,
com a ﬁnalidade de melhorar os repasses para
otimizar o atendimento,
principalmente no Pronto Socorro.

A notícia é...

Falecimento

Aniversário

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

EXPEDIENTE

Comemorando mais um
aniversário neste dia 08 de
julho, nosso amigo Mauricio
Júnior, funcionário da Livraria São Lourenço (Praça da
Igreja Matriz). Ao aniversariante, nossos votos de felicidades, saúde e paz, e rogamos a Deus muitas bençãos, concedendo-lhe vida
longa e feliz!!!

RITA ABBUD

Cantinho da Poesia

“VIVA APESAR DE...”
Nossa existência é curta e frágil demais
para ser gasta com futilidades, para ser
esbanjada nas valas da tristeza, sem
esperança e no desamor. Os fortes,
sábios, otimistas persistem enquanto
outros desistem deixando de viver...
Insista, mesmo quando a vitória se
distancia. Você nasceu para triunfar e não
para fugir. Viver é uma arte, um presente
de Deus. “Viva apesar de...”

CLASSIFICADOS
VENDA - UM APARTAMENTO, AREJADO, BEM CONSERVADO,
SALA, COZINHA ESPAÇOSA,BANHEIRO,DOIS QUARTOS E MAIS
UM NA ÁREA COMUM,VAGA NA GARAGEM.TERRAÇO,HORT
A,PISCINA,CHURRASQUEIRA. AMBIENTE TRANQUILO. SÃO
LOURENÇO VELHO, PRÓXIMO A APAE.CONTATO: 35-33322092/ 35-8832-8834.
ALUGA-SE APTO EM UBATUBA (PRAIA GRANDE). TRATAR
(35) 8816-2486 OI / (35) 9105- 6305 - TIM.
ACEITO DOAÇÕES. MOVÉIS E OUTROS; ROUPAS – UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS E ANTIGUIDADES EM BOM ESTADO. RETIRO NO
LOCAL TEL: (35)9753-6121 / 3332-8671 - FALAR COM TANIA.
END. ALAMEDA JOSÉ TEIXEIRA FAGUNDES Nº 60 JARDIM
SERRANO
VENDO CASA VALE DOS PINHEIROS, SALÃO 3 AMBIENTES,
3 SUÍTES, COZINHA PLANEJADA, LAVABO, LAVANDERIA,
JANELAS E BOX EM BLINDEX. SUPER AREJADA, SOL O DIA
TODO. TERRENO 379 M², TOTALMENTE PLANO. 2 VAGAS DE
GARAGEM. TRATAR COM O PROPRIETÁRIO, (35) 8877-4000.
TROCO IMÓVEL MENOR VALOR.

Música

maestromartins@yahoo.com.br

A cidade de São Lourenço, recebeu com pesar, a noticia do falecimento de João Chaib,
ocorrido no dia 27 de
junho último. João, chegou a São Lourenço, vindo da antiga Sylvestre
Ferraz (atualmente Carmo de Minas) no ano
de 1954, juntamente
com sua mãe Carmem
Chaib, que tinha se enviuvado recentemente
do Sr. Jorge Chaib. Além
de Joaõ, vieram seus outros irmãos: Rubens, Julinha, Walter, Beto, Nair
e Adelina. A irmã mais
velha Leonor, já residia em São Lourenço, era casada com Nadra Chaib.(Texto biográﬁco - Filipe Nacle Gannan). João tornou-se um dos maiores empresários da cidade, sendo uma
de suas empresas o tradicional Café Rizza. Era uma pessoa de
um grande coração. Sempre conversador e contador de grandes histórias, muitas delas de cunho político, do qual sempre
estava participando. Hoje, se vai mais uma página de nossa
história, o último dos últimos irmãos, parte para a eternidade, deixando aqui, um legado de honra e honestidade. Meus
sentimentos a todos os familiares, em especial a sua esposa
Mariza Chaib e seu ﬁlho João Eduardo. Que Deus os conforte
com Sua inﬁnita misericórdia. Paz a sua alma!!!
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Parabéns ao Padre Roberto Nogueira da Paróquia São
Pedro e São Paulo, pela grande iniciativa de se criar em
nossa cidade, a primeira ORQUESTRA DE VIOLAS. Os violeiros interessados em participar, procure a Secretaria da
Paróquia, na Igreja Nossa Senhora das Graças, Bairro Carioca. Parabéns Padre Roberto!!!

Aniversário
Nossos votos de felicidades, saúde e paz, ao querido
Padre Douglas Baroni, que
neste dia 08, comemora mais
um aniversário. Que Deus o
abençoe sempre mais, concedendo-lhe vida longa e feliz. Parabéns!!!

Festa Julina
Acontecerá
no próximo dia
11, sábado, à
partir das 15:00
horas, na Praça
da Igreja Matriz de São Lourenço, uma animada Festa Julina em benefício da APAE
de São Lourenço. Barracas com comidas típicas, brinquedos, salgados e
música ao vivo. Toda renda da festa, será em prol da construção do Espaço Recreativo adaptado para os alunos da
APAE. Participando você estará colaborando com essa causa nobre para nossa Apae.

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra. Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo. Jornalista Responsável: Luciana Dutra.
Designers: Lúcio Adriano e Romano Vieira. Diagramação: Marcio Vinícius Gouveia. Departamento Administrativo: Isabel Cristina de Paula Dutra.
Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra e Luciana Dutra. Assessor Jurídico: José Manoel Pereira. Distribuição: Júlio César de Paula Dutra.
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, Monsenhor Jonas Abib, José Luiz Mendes, Padre Bruno César, Dr. Rodrigo C. Santos, Cecília Britto, Débora Centi, Rita Abbud.

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: escritorio@portalalternativa.com.br / jornalismo@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.

4

www.sljornal.com.br

cidades

DOMINGO, 05 DE JULHO DE 2015

Queimada atinge o bairro
Nossa Senhora de Lourdes

Os moradores da Cohab no
bairro Nossa Senhora de Lourdes sofreram duas vezes no
mesmo dia com a forte fumaça causada por queimadas em uma área de vegetação mista nesta última terça-feira (30/06).
No período da manhã após

ser acionada, uma equipe do
Corpo de Bombeiros compareceu ao local e controlaram
as chamas, mas na parte da
tarde novamente atearam fogo mata, o que causou muitos
transtornos aos moradores
atingidos pela densa fumaça.
Realizar queimadas é cri-

me e quem desobedece está sujeito a diversas penalidades tais como processo
criminal, com possibilidade
de prisão, de acordo com o
dispositivo na Lei de Crimes
Ambientais (Lei Federal
nº6.905/98), pagamento de
multas entre outras.

SÓ ESTE ANO, 235 MIL
NOVAS FAMÍLIAS DE BAIXA
RENDA ESTÃO PAGANDO MENOS
PELA ENERGIA EM MINAS GERAIS.
Não dá pra imaginar o mundo sem energia. E, para garantir que
um número maior de famílias tenha acesso a esse bem tão essencial
a todos nós, o Governo Federal mantém o programa Tarifa Social.
Com ele, as famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único
do Governo Federal recebem descontos de até 65% na tarifa
de energia elétrica.
Desde o início do ano, o Governo de Minas Gerais
e a Cemig ampliaram em quase 1/3 o total de
famílias beneficiadas no Estado. Hoje, são
3,5 milhões de mineiros e mineiras
pagando menos pela energia.

Para receber esse benefício, você não
precisa entrar em contato com a Cemig,
mas precisa manter seus dados atualizados no
Cadastro Único junto à prefeitura de sua cidade.
O Governo de Minas Gerais e a própria Cemig
irão identificar e incluir novas famílias que também
poderão ser beneficiadas.
Para saber mais sobre a Tarifa Social acesse o nosso
site www.cemig.com.br

www.sljornal.com.br

cidades

Festival de Basquete
Mirim em Passa Quatro
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Faculdade de São Lourenço realiza entrega de
alimentos e agasalhos ao Asilo São Vicente de Paulo

Foi realizado dia 27 de junho, na cidade vizinha de
Passa Quatro o II Festival
Mirim de Basquete, sob a
orientação do professor André, coordenador da Federação Mineira de Basquete

em nossa região.
Participaram do evento
alunos de várias escolas do
município e do Projeto Viva
Esporte de São Lourenço.
Os jogos transcorreram
em clima de muita alegria e

confraternização tendo alcançado o objetivo proposto pela organização.
Eventos como este deveriam servir como exemplo
para que fossem realizados
também em outras cidades.

Natação nos Campeonatos Mineiros
Petiz e Junior/Sênior de Inverno 2015
Realizados nas cidades de
Ipatinga e Belo Horizonte respectivamente os Campeonatos Mineiros de Inverno Petiz e Junior/Sênior de natação, tiveram para a equipe
APAN – CriaCarmo – São Lourenço – Country Clube – Carrossel, além dos bons resultados mais uma convocação
para seleção mineira e uma
grande reapresentação...
Na categoria Petiz os novos atletas calouros em mineiros Gabriel Soares e Monique Narciso, estrearam com
ótimos resultados e voltaram
para casa muito motivados
a buscar suas medalhas no
ﬁnal da temporada no mineiro de verão.
Já no Júnior/Sênior tivemos
a volta por esta temporada
de nosso atleta campeão brasileiro Jackson Jr., que junto
a Hugo e Ana Beatriz voltaram para casa com a mala
cheia de medalhas.
Além destes grandes resultados, mais uma ótima noti-

A comunidade acadêmica da Faculdade de São Lourenço se uniu em prol da arrecadação de agasalhos na “Campanha do Agasalho 2015”. A segunda edição da campanha teve início no mês de Abril e contou com a parceria e contribuição dos alunos,
professores e funcionários da Faculdade de São Lourenço. O saldo foi um resultado
positivo, sendo arrecadada aproximadamente cerca de quinhentas peças de agasalhos,
que certamente muito ajudarão a aquecer àqueles que se beneﬁciarão da doação. A
entrega do material arrecadado aos internos do Asilo São Vicente de Paulo, foi realizada no sábado dia 20 de junho pela Diretora Pedagógica Professora Vanessa, pelos
coordenadores Nei e Diogo e contou ainda com a participação da aluna Roseane do
Curso de Recursos Humanos. Foram entregues na ocasião os alimentos arrecadados
no Projeto “Imposto de Renda Solidário” idealizado pelo Curso de Ciências Contábeis.
É com satisfação que a Faculdade de São Lourenço em cumprimento à sua missão
social, fez a entrega dos alimentos e agasalhos arrecadados começando por uma
instituição que, a exemplo das demais, promove um trabalho de dedicação e amor
às pessoas que encontram no asilo um recanto de afeto longe dos familiares.
Prof. Nei Domiciano da Silva

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

cia veio destes resultados...
Ana Beatriz Santos foi convocada para Seleção Mineira, para a disputa do Campeonato Brasileiro de Seleções, que acontecerá na cidade de Anápolis/GO neste

ﬁnal de semana.
Parabéns aos nossos nadadores e aos nossos grandes parceiros CriaCarmo, Supermercado Carrossel, Country Clube e a Prefeitura Municipal de São Lourenço.

000857 - CAIO CESAR DE SOUZA, solteiro, maior, SERVENTE, natural de SAO LOURENÇO-MG, residência
RUA NATAL PALMIERI, 95, São Lourenço-MG, ﬁlho de CARLOS ALBERTO DE SOUZA e BERNADETE DE JESUS
ONOFRE; e JESSICA MIRA CORREA, solteira, nascida em 1 de fevereiro de 1998, ESTUDANTE, natural de SAO
LOURENÇO-MG, residência RUA ARIOSTO FRANCES, 180 CASA 01, São Lourenço-MG, ﬁlha de ALTAIR GABRIEL
CORREA e JOSENIRA MIRA CORREA;
000859 - EDERSON CORNELIO RICARDO, solteiro, maior, doceiro, natural de Taubaté-SP, residência Rua
Henrique Morais Sarmento, 235, São Lourenço-MG, ﬁlho de JOÃO RICARDO FILHO e MARIA HELIODALVA
CORNELIO; e GABRIELA PEREIRA ALVES, divorciada, maior, secretária escolar, natural de São Paulo-SP, residência Rua Rosalbo Bortoni, 392, São Lourenço-MG, ﬁlha de VALENTIM LIBERATO ALVES e PAULINA FATIMA
PEREIRA ALVES;
000858 - THÔMAS ROBERT ARAUJO DOS SANTOS, solteiro, maior, técnico de suporte, natural de São Lourenço-MG, residência Rua F, 365, São Lourenço-MG, ﬁlho de CARLOS ROBERTO DOS SANTOS e CRISTINA MARIA ARAUJO; e LIVIA DANIELE DE SOUZA NILSON, divorciada, maior, vendedora, natural de São Lourenço-MG,
residência Rua F, 365, São Lourenço-MG, ﬁlha de ROGERIO NILSON e MARIA DE FATIMA DE SOUZA NILSON;
000860 - CARLOS HENRIQUE MACEDO DE SOUZA, solteiro, maior, COMERCIANTE, natural de SÃO JOSE
DOS CAMPOS-SP, residência AV. ANTONIO JUNQUEIRA DE SOUZA, 386 APTº 903, São Lourenço-MG, ﬁlho de
CARLOS MACEDO DE SOUZA e MARIA DO CARMO SILVA DE SOUZA; e TAMIRES DA SILVA OLIVEIRA, solteira,
maior, DO LAR, natural de SAO LOURENÇO-MG, residência AV. ANTONIO JUNQUEIRA DE SOUZA, 386 APTº
903, São Lourenço-MG, ﬁlha de ALBINO DE OLIVEIRA FILHO e ANGELA MARA DA SILVA OLIVEIRA;
000861 - JEAN CARMO DA COSTA, divorciado, maior, COMERCIARIO, natural de SÃO GONÇALO-RJ, residência AL. A, 120, São Lourenço-MG, ﬁlho de OCTACILIO MENDES DA COSTA e CARMECILDA DO CARMO DA
COSTA; e CLEIDE MARQUES TERRA COSTA, divorciada, maior, COMERCIARIA, natural de VARGINHA-MG, residência AL. A, 120, São Lourenço-MG, ﬁlha de JURACY SEBASTIÃO TERRA e VALDIVINA MARQUES TERRA;
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Projeto Brasil
de Todos Nós
em São Lourenço
Nos dias 3 e 4 de julho
(sexta-feira e sábado), São
Lourenço receberá o Projeto Brasil de Todos Nós. As
atividades serão realizadas
na Praça João Lage, com início na parte da manhã e encerramento às 17h. O evento é gratuito e será organizado pela empresa Jatobá
Cultural, com apoio da Oscip
Terra das Águas, do São Lourenço Convention e Visitours
Bureau e da prefeitura de
São Lourenço.
O Projeto Brasil de Todos
Nós tem como foco promover a qualidade de vida e
bem-estar da comunidade.
Entre as atividades realizadas estão as atrações de dan-

DR. RODRIGO C. SANTOS
Médico Veterinário

Bolas de Pelo - Uma
ameaça para os Gatos

ça, teatro, circo, contação de
histórias, música, capoeira,
macule, esportes e oﬁcinas
educativas sobre sustentabilidade e valores humanos.
Conﬁra a programação:
Sexta-feira (3) – das 8h às
17h – escolas inscritas: show
musical e “tubom”; oﬁcinas:
pintura de rosto, maracá e
chocalho, palhaço e teatro
de sombra, percussão e tambores de balde.
Sábado (4) – das 10h às 17h
– contação de histórias, música, “tubom e capoeira; oﬁcinas: palhaço e teatro de
sombra, percussão e tambores de balde, tangram no tecido, chaveiro pet, maracá,
chocalho e mandala.

PROERD e PAESC comemoram Dia
Nacional de Combate as Drogas

Em comemoração ao dia
nacional de combate as Drogas, no último dia 26 de junho o PROERD (Programa
Educacional de Resistência
as Drogas e Violência) e a
PAESC (Patrulha Escolar)
que são serviços especia-

lizados da Policia Militar,
realizaram várias palestras
nas escolas de São Lourenço com intuito de prevenir
o abuso e o tráfico de drogas nas escolas e suas imediações, tendo como foco
principal os alunos do en-

sino fundamental.
Os responsáveis por estas
operações de prevenção são
Sargento Wendell e Soldado Bicalho, que utilizam da
música de forma bem dinâmica e lúdica para chamar
a atenção e alertar aos alu-

nos quanto ao perigo das
drogas.
Tal ação é bem recebida
pelos alunos que são público alvo e também pelos pais
e toda comunidade, pois essa é mais uma forma de afastar os jovens das dorgas.

Os gatos dedicam uma
grande parte do seu tempo
à limpeza da sua pelagem.
Eles tem uma grande preocupação em manter o seu
pelo limpo e para isso a sua
língua contém inúmeras espículas, que a tornam bastante áspera.
Durante o processo de
limpeza, é natural que o gato engula o seu próprio pelo, mas o fato pode tornar-se preocupante quando a
quantidade ingerida se torna grande ou quando o animal é de uma raça de gatos
com pelo comprido.
Na primavera e no outono há uma exagerada queda de pelo, a sua ingestão
poderá ser em tão grande
que o pelo deglutido pode
formar bolas no estômago.
A principal sintomatologia observada é a diminuição da atividade, falta de
apetite e vômitos onde se
poderá observar as bolas
de pelo. Nos casos mais graves, as bolas de pelo poderão impedir o trânsito intestinal, provocando diﬁculdade de defecação ou
mesmo uma obstrução intestinal. Ao observar de
qualquer um destes sintomas consulte rapidamente
um Médico Veterinário.
No caso de gatos que vivem dentro de casa, a mudança do pelo é constante
ao longo do ano, pois estão
sujeitos a uma temperatura ambiental relativamen-

te elevada (muitas fez com
a ajuda de aquecedores!)
e com exposição à luz prolongada.
Como em tudo, “Mais vale prevenir do que remediar!” existe no mercado
alimentos especialmente
formulados para poder controlar de uma forma fácil
esta consequência do comportamento natural dos gatos. A administração de Pasta de Malte (disponível em
Clínicas Veterinárias e em
Pet Shops) que produz um
efeito laxante suave ajudando na eliminação das bolas
de pelo. Assim prevenindo
o problema.
Para que o gato não ingira uma grande quantidade
de pelo, deverá também
escová-lo diariamente, principalmente durante as épocas da muda do pelo. Desta forma irá eliminar o pelo morto e evitará que o
gato o ingira.

Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa
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III Corrida dos Bombeiros
foi grande sucesso

DOMINGO, 05 DE JULHO DE 2015

BETO BACHA

Giro Esportivo

Tudo verde

A III Corrida dos Bombeiros, realizada em São Lourenço, no domingo (28), foi um grande sucesso. Com 375 atletas inscritos, o evento garantiu a presença de grande público, tanto na largada, quanto na premiação. Com trajetos de 6 km e 12
km, homens e mulheres de várias idades participaram com grande entusiasmo e determinação. Conﬁra os resultados:

Categoria 6 km masculino:
1º Douglas Xavier de Souza
2º Willian Brito
3º André Aloísio Fortunato

Categoria 12 km feminino:
1º Aurilene I. da Silva
2º Jane Maria da Cruz
3° Luciana A. da Costa

Categoria 12 km masculino:
1º Anderson Clóvis da Silva
2º Ibraim O. Neto
3º Fábio F. Fagundes

Categoria 6 km militares masculino:
1º Ricardo Brant
2º Leonardo Garcia
3º Eliseu da Silva Marques

Categoria 6 km feminino:
1º Cristiane Lopes Vieira
2º Aline J. Martin
3º Camila Goulart Portela

Categoria 12 km militares masculino:
1º Márcio Henrique P. Cunha
2º Victor Henrique F. Carvalho
3º Denílson C. dos Santos

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA
A Diretoria do 17º/MG-GESFA convoca os associados que compõem o Grupo Escoteiro, para Assembleia Ordinária a ser realizada no dia
12 de julho de 2015, 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 e aprovação da ata anterior; apresentação e aprovação
de contas do exercício 2014 e assuntos diversos.

A Escola Estadual Ana Dantas Motta, situada
a Rua Maestro José Venâncio, nº 84 na cidade
de Carvalhos MG, trás ao conhecimento de todos os interessados que fará a abertura da chamada pública para a aquisição de gêneros Alimentícios para a merenda escolar dos alunos
dia 13/07/2015 na segunda-feira as 08h00min
da manhã, de acordo com o edital nº 01/2015,
afixado no mural da Escola e nas empresas
(EMATER) da região.
José Ademar Maciel - Diretor MASP 1048088-7

14
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A equipe do Verdão conquistou mais um caneco de
campeão, vencendo na ﬁnal da Copa União o Esporte pelo placar de 4 a 2, gols
de Felipinho, Reynaldo e
dois do Maquel. O artilheiro da competição foi um dos
ﬁlhos de Francisco, o Reynaldo com seis gols. O melhor goleiro Marcelo também do Verdão. No apito
da ﬁnal Dezio, auxiliado por
Carlos Roberto e Eduardo.
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OFERTAS VÁLIDAS DE 26 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2015, OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

Imagens meramente ilustrativas
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Leite Longa
Vida Classe A
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