www.sljornal.com.br

81 ANOS

CORREIOS

Impresso
Especial

CONTRATO
N. 9912166940/2008

DOMINGO, 09 DE NOVEMBRO DE 2014

Domingo, 09 de Novembro de 2014
Edição nº 4168 - R$ 1,00

1

Leia entrevista
com Valéria Clara de
Oliveira Carmo, Presid.
do Sindicomércio de
São Lourenço. (pág 03)

São Lourenço atinge o 73º
lugar no Índice FIRJAN de
Desenvolvimento Municipal
O Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal divulgou esta semana o resultado da análise dos municípios de todo o Brasil. (pág 08)

Cidades

Saúde

Campanha
Nacional de
Multivacinação
Dia 08 e 22 de Novembro são
os dias da Campanha Nacional de
Multivacinação. Em São Lourenço,
começa no dia 08/11 e vai até o
dia 28/11. A campanha, que vai durar todo o mês, tem como público-alvo as crianças de até cinco anos
de idade, para se vacinarem contra
Poliomielite e também atualizar os
cartões de vacina. (pág 07)

PROCON alerta
para vírus que
altera boleto
A Internet facilita o cotidiano de
quem não tem tempo de ir ao banco para pagar suas contas. Porém,
os internautas precisam estar atentos na hora de efetuar os pagamentos pela rede. (pág 04)

Polícia Ambiental
Novembro Azul:
Campanha de Prevenção apreende pássaros
ao Câncer de Próstata (pág 06) silvestres (pág 09)

Enem 2014:
Chegou a hora!
Mais de 8,7 milhões de estudantes irão participar, entre os dias 8 e
9 de novembro, do Exame Nacional
do Ensino Médio de 2014. No primeiro dia, será aplicada... (pág 08)
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LAURA MATHIASI
Editorial

jornalismo@portalalternativa.com.br

Dia 14 de novembro é o
Dia Mundial do Diabetes. De
acordo com dados da Federação Internacional de Diabetes (IDF), em todo o mundo mais de 400 milhões de
pessoas têm a doença, e um
alto percentual vive em países em desenvolvimento. No
Brasil, segundo o Ministério
da Saúde, já são cerca de 14
milhões de pessoas com diabetes e aparecem 500 novos
casos por dia.
A Sociedade Brasileira de
Diabetes vai realizar diversas atividades pelo país para marcar a data. O objetivo
é chamar a atenção dos brasileiros para a importância
de cuidados, como o controle da alimentação e a prática de atividades físicas, capazes de prevenir e controlar o diabetes tipo 2, responsável por mais de 90% dos
casos da doença e o único
tipo de diabetes que pode
ser evitado. Os problemas
cardiovasculares, como infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral, são as
maiores causas de mortalidade no diabético, o que pode ser evitado com a prevenção da doença.
Este ano, o tema central
da campanha foca a adoção
de uma alimentação saudável, prática do exercício físico e educação em Diabe-
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Dia Mundial do Diabetes

Falando ao
Coração
sigannam@yahoo.com.br

Experimente...

tes, que tem como objetivo
a necessidade crescente de
informações à população
sobre o diabetes e o aumento de programas de prevenção, para evitar ou retardar
a doença.
Dia 14, diversos monumentos em todo o mundo também serão iluminados de azul,

chamando a atenção para a
data. No Brasil, nos últimos
anos, vários edifícios e monumentos foram iluminados,
entre eles cartões postais como o Cristo Redentor e o Maracanã no Rio. E 160 países
participaram da iniciativa,
que foi idealizada em 1991,
pela Organização Mundial de

Coluna Popular

Indignação

Maria Nossa Mãe

MENSAGEM DE
NOSSA SENHORA

E logo que acabamos nosso sorvete, ela me perguntou
onde era a lixeira, e eu, envergonhado, apontei o dedo,
tímido, para uma lixeira que
estava ao lado. Ela novamente riu e falou “mas isso é uma
lixeira? Jogamos o lixo em
cima e ele cai por baixo!” Eu
ﬁquei calado. Então fomos
passear no calçadão e... pasmem. Havia um homem, mal
vestido, parecia ser mendigo, dormindo no banco do
calçadão.
A pergunta ﬁca no ar... É
essa a impressão que queremos dar aos turistas que
visitam nossa cidade?

Saúde (OMS) e pela Federação Internacional de Diabetes (IDF), como resposta ao
aumento dos casos da doença no mundo, que pode dobrar na próxima década se
não forem tomadas medidas
urgentes, segundo a OM.
Dados:
diamundialdodiabetes.org.br

VERA GANNAM

JOSÉ LUIZ MENDES

Sábado à tarde, eu a minha esposa, fomos tomar um
sorvete na Praça Brasil. Atravessamos a ponte e sentamos
em um dos bancos que machucam as costas. De repente, ela me perguntou onde
estavam os brinquedos para
as crianças, e eu mostrei. Ela
sorriu e me disse que aqueles são brinquedos ﬁcam nos
quintais das famílias nos Estados Unidos. Lá, nas praças
existem muitos brinquedos,
por que é comum que as famílias se reúnam nas praças
diariamente, para que as crianças brinquem e se integrem
desde cedo na sociedade.

SIMONE GANNAM

Queridos ﬁlhos:
Rezem e tenham consciência de que, sem Deus, vocês são (apenas) pó. Por isso,
dirijam seus pensamentos e
seus corações a Deus e à oração. Conﬁem em Seu Amor!
No espírito de Deus, meus
ﬁlhos, todos vocês são convidados a serem testemunhas. Vocês são preciosos.
Convido-os, pois, à santidade e à vida eterna. Estejam conscientes de que esta
vida é passageira. Eu os amo
e convido-os a uma nova vida de conversão. Obrigada,
por terem correspondido ao
meu apelo. (25-05-2014)
MENSAGEM EM REFLEXÃO
Deus criou o homem e a
mulher para viverem com
Ele eternamente no Paraíso.
Era esse o seu plano. Entretanto, a desobediência de
Adão e Eva gerou o pecado
original e, por causa dele,
todos os seres vivos morrem
e se transformam em pó ou
em cinzas (à exceção da Virgem Maria). Nada mais que
isso... Pela infinita bondade
divina e insondável miseri-

córdia, apesar de nossos pecados, muitos dos quais horríveis ou satânicos, Deus,
nosso Pai, nos perdoa, desde que haja sincero arrependimento e indispensável Confissão, “porque ele sempre
se lembra de que somos pó”
(Sl 103,14). Não há pecado,
por mais grave que seja que
supere a grandeza do amor
de Deus. Por isso, Nossa Senhora, nesta mensagem,
lembra aos seus filhos; ainda não convertidos, que dirijam ao Altíssimo seus pensamentos e seus corações,
confiando cegamente no Seu
Amor e absoluto perdão. Vejam que maravilhosa notícia
nos dá nossa Santíssima Mãe:
Vocês são preciosos! Aos
olhos da Santíssima Trindade e ao meigo olhar da Virgem, nós somos uma preciosidade de incalculável valor, que Jesus e sua Mãe desejam ardentemente ter Consigo no céu com nossas almas
santificadas.
Vivamos, pois, como testemunhas de verdadeiros
cristãos, sempre, em qualquer lugar, até o último dia
da nossa vida.
Fonte: Informativo
RAINHA DA PAZ

EXO DE LAZER
COMPL

WaTe r clube
Salão de Festas, Duchas, Lanchonetes
Piscinas, Play Ground, Quadras e muito mais...
Rua Bartolomeu de Gusmão, 495 - Estação
São Lourenço/MG - Tel.: (35) 3331-7631

Era o mês de novembro e o
ano, 1987. Chovia copiosamente naquela manhã, mas eu acordei como quem estava prestes
a se casar. Sabia que seria um
dia especial, que entraria para
sempre na minha história para jamais se apagar de minha
lembrança.
O vestido estava estendido
sobre a cama e ao coloca-lo realmente me senti como uma
noiva a espera de receber o seu
amado. E das mãos de um Sacerdote amigo das crianças, Jesus fez do meu coração o Seu
sacrário, pela primeira vez e,
a partir daí, foram incontáveis
comunhões, sem nenhuma interrupção de tempo ou espaço.
A partir de então, apesar de todas as minhas falhas, nada mais
nos separou...
Jesus Sacramentado é a mais
linda de todas as visões que podemos ter ao longo da vida. Comungar é a maior de todas as
graças que um ser humano pode
receber. Se repararmos durante
uma missa na ﬁla da comunhão
poderemos perceber claramente um pedacinho do Reino do
Céu aqui mesmo, pertinho de
nós, pois de repente vemos pessoas tão diferentes que se tornam plenamente iguais. Na ﬁla
para receber a Eucaristia, não se
cobra ingresso para experimentar o Rei, não há seguranças abrindo o caminho para uns e barrando outros, não há qualquer espécie de distinção ou discrimi-

nação. Todos precisamos dEle,
de Sua força, de Seu poder e portanto, ele não se oferece a esta
ou aquela pessoa, mas a todos,
indistintamente.
Vivemos a reclamar da vida,
das pessoas, dos acontecimentos. Vivemos a criticar a tudo e
a todos, apontando o que não
temos e o outro tem, o que não
conquistamos e o que o outro
conquistou. Queremos títulos,
cargos, dinheiro, poder, reconhecimento, mas somos incapazes de reconhecer que a maior
de todas as glórias nos é oferecida diariamente na missa, na
celebração eucarística, em que
Deus feito homem, perfeito e
imortal, não se importa de misturar-se com nosso corpo e nosso sangue impuros, desde que
haja em nós arrependimento,
fé e acima de tudo, amor profundo pelo Sacramento da Eucaristia.
De tudo o que vemos e ouvimos, não existe melhor receita
para bem viver. A comunhão
com Cristo nos espiritualiza a
tal ponto de nos fazer felizes,
apesar das diﬁculdades que fatalmente enfrentaremos ao longo do caminho. Ao invés de tomar um calmante ou comprar
uma roupa de marca para se
sentir melhor, entre em comunhão com Jesus Sacramentado
e verá que sua vida nunca mais
será a mesma...
Tenho experimentado esta
graça há exatos 17 anos!

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

Nós esperamos o Senhor!

Se você soubesse que o Senhor viria hoje ou amanhã,
como seria a sua vida? Como
você procederia? Com certeza, seria um corre-corre,
não é verdade? Você, com
certeza, desejaria mudar de
vida radicalmente! É assim
que precisamos viver sempre. Mas por não agirmos assim, quantos de nós, por causa de nosso relaxamento,
perdemos a vida eterna?
Não dá para improvisar. Na
hora que Jesus vier, é com
essa vida que seremos julgados, do jeito que estivermos.
Seremos medidos de acordo
com a vida que estivermos
vivendo, e muitos gritarão e
baterão à porta, mas o Se-

nhor lhes responderá: “Em
verdade eu vos digo: Não vos
conheço!” (Mt 25,12). Jesus
nos convida a estarmos com
Ele, mas se formos relaxados
e vivermos uma vida “morna”, ﬁcando na “coluna do
meio”, quando Ele vier não
nos reconhecerá. Portanto,
vigiai e orai, como ensina a
Palavra.
O mais importante é que
quando Jesus vier, aqueles
que morreram na Sua graça
serão ressuscitados e viverão a vida eterna na Sua glória. E os que estiverem vivos
nem precisarão morrer, pois
num piscar de olhos serão
arrebatados ao céu para viver como Jesus e Maria.

www.sljornal.com.br

opinião

ENTREVISTA
importante do Sindicato. É
a que requer mais habilidade e responsabilidade dos
sindicalistas.

O que é uma Entidade sindical?
Entidade Sindical (simplesmente Sindicato ) são
entidades legais que representam categorias laborais
ou patronais, sem ﬁns lucrativos, vinculadas ao Ministério do Trabalho (MTE).
Quais são as funções
de um sindicato?
Zelar pelos interesses de
seus representados; Cuidar
dos interesses de seus representados perante à sociedade
e justiça; Celebrar convenções
coletivas de trabalho; Recolher as contribuições sindicais
previstas em lei; Promover a
harmonia entre trabalhadores
e empregadores; Orientar os
representados para boas práticas que mantenham a paz
social no trabalho; Divisar direitos e deveres das partes laboral e patronal.
O que é uma Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)?
É a formalização legal do
dever dos sindicatos de promover entendimentos quanto às condições que o trabalho será realizado. É na CCT
que se registra toda particularidade da base representada (no nosso caso, o Município de São Lourenço).
Provavelmente, a função mais

O que acontece quando não se respeita as cláusulas da CCT?
As CCTs depois de celebradas, devidamente assinadas pelos Presidentes, são
registradas em Cartório e no
MTE. Feito isto, passam a ter
força de lei e alteram disposições da CLT pelo período
de vigência. Portanto, o não
cumprimento de suas cláusulas é passível de punição
pela Justiça do Trabalho.
Como os Sindicatos se
mantêm ﬁnanceiramente?
Vou responder pelo Sindicomércio/Slço que eu presido. O Sindicomércio vive
atualmente, exclusivamente
das contribuições sindicais,
previstas na CLT e conﬁrmadas nas Convenções de trabalho. Todo trabalho da Diretoria é voluntário e gracioso. Por força de lei, temos
que ter uma sede, telefones
e meios de comunicação abertos aos representados. Toda
documentação é registrada
em cartório e auditoradas
pelo TCU. Portanto, o que se
arrecada mal dá para manter o funcionamento nas condições exigidas por lei.
Então a inadimplência é grande tendo em vista
o tamanho do comércio de
São Lourenço?
Sim, a inadimplência é
mais de 70%. Aproveito esta
pergunta para deixar um recado para nossos representados. Estamos caminhando
para 12 anos da abertura do
Sindicomércio/Slço. Foram
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Valéria Clara de Oliveira Carmo

Presid. do Sindicomércio de São Lourenço. Formada em
Física/Matemática, Especialização em Gestão Escolar e
atua no Comércio de São Lourenço
anos de muito trabalho de
um grupo de empresários
que fundaram e trabalharam
duro para manter o Sindicomércio em funcionamento.
Já realizamos muito, inclusive trouxemos a Unidade regional do SENAC, que é uma
prestadora de serviço do nosso Sistema FECOMÉRCIO/MG,
ainda em fase de implantação
para nossa cidade. Como muitos não pagam as contribuições devidas e as conquistas
do Sindicomércio/Slço são
para todos, tem uma grande
parcela de empresários “parasitando” o sistema e impedindo o avanço da entidade.
E uma curiosidade registrada,
é que a grande maioria que
quer cobrar, se informar ou
até mesmo reclamar direitos,
é inadimplente. É vergonhoso não respeitar a entidade
que os representam.
Por que não se cobra
judicialmente estes valores?
Há um consenso entre os
diretores e, particularmente,
acho que a entidade só é forte pelo convencimento e não
por ações judiciais. Peço aos
empresários que estão inadimplentes que dividam o valor
da contribuição por 365 dias
do ano: Para a maioria, os
valores não passarão de centavos. É por esse valor que
o Sindicomércio está representando sua empresa durante o ano todo.
Estes valores pagos
ﬁcam integralmente com o
Sindicato?
Esta resposta está disponível no nosso Site (www.sindicomerciosl.org.br). É dividido entre sindicatos, federação e FAT (Fundo de assistência do trabalhador/MTE)

Quem pode participar da diretoria?
Qualquer empresário do
comércio varejista de São
Lourenço! São todos bem-vindos!
Qual a sua mensagem
ﬁnal?
Tivemos na última eleição
presidencial um resultado
mais ou menos. Para os que
acharam justo ou injusto o
resultado, ﬁquem sabendo
que reﬂetiu o que somos:
mais ou menos! Acho que
todos deveriam tomar partido. Tomar partido de nossas vidas, de nossos destinos
como pessoas e como sociedade. Comece fortalecendo a entidade profissional
que te representa, cuide dela, sugira mudanças, participe. Faça-a ter uma cara que
realmente te represente. Só
assim você falará grosso! Você vai precisar falar grosso
(se informe sobre o decreto
8243). E não diga que você
não tem tempo, porque existem pessoas que estão sobrecarregadas pela sua “falta de tempo”. E o pior: existem outras que estão traçando o seu futuro como
elas bem entendem. Enquanto isso você está aí, mais
ou menos e sem tempo reclamando da sua rua, da sua
cidade, do seu país....E pessoas, com muito tempo,
cheias de intenções que não
deixam dúvidas nenhuma
estão cuidando do seu futuro. Se você é empresário
do comércio varejista de São
Lourenço abrace as entidades que te representam, CDL,
ACI e Sindicomércio/Slço e
nos ajude a sermos mais fortes e fazermos nosso próprio futuro!
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Pe. BRUNO CÉSAR DIAS GRACIANO

Paróquia
em Ação
padrebrunocesar@yahoo.com.br

Indulgência Plenária
para os falecidos
Segundo um costume muito antigo os ﬁéis que visitam
o cemitério entre os dias 01
e 08 de novembro, ou na própria Igreja fazem oração pelos
falecidos, lucram indulgência
plenária, não para si, mas para os que já morreram.
A indulgência é uma Graça
que Deus concede aos seus
ﬁlhos por intermédio da Igreja, desconhecida por muitos...
De antemão, havemos de
considerar que as indulgências estão intimamente ligadas ao Sacramento da Penitência: quando cometemos
um pecado, duas consequências diretas vem sobre nósa pena e a culpa.
A pena remete-nos à necessária reparação do erro...
Não basta estar arrependido,
mas é preciso realizar algum
gesto concreto para sanar o
erro cometido: por exemplo,
se alguém defraudou outro,
para demonstrar arrependimento sincero deve devolver
o que foi tirado. Ao nos confessarmos o padre nos dá uma
penitência, o gesto concreto
que deve ser cumprido para
que seja verdadeira a reparação dos erros cometidos.
Costumamos dizer que a
conﬁssão apaga os pecados.
De fato, mas acontece que

ﬁca a marca de termos errado, ou seja, a culpa, como
quando escrevemos a lápis
em uma folha e após apagarmos com a borracha, veriﬁcamos que a marca do escrito ali permanece... Para
eliminar esta marca o remédio é a indulgência, que pode ser parcial ou plenária. É
parcial, quando retira parte
da marca do pecado, e plenária, quando elimina toda
culpa e é recebida depois de
um gesto concreto de contrição e piedade.
Para lucrar indulgência é
preciso, antes de mais nada,
buscar o Sacramento da Penitência, cumprir a penitência dada pelo sacerdote...
Depois, participar da Eucaristia e comungar; o passo
seguinte é rezar o Credo e o
Pai Nosso, nas intenções do
Santo Padre e realizar o gesto de piedade, como por
exemplo, a referida oração
em sufrágio dos falecidos, no
cemitério ou na Igreja (entre
01 e 08 de novembro). Esta
indulgência da semana de ﬁnados é destinada àqueles
que já nos precederam na
eternidade. É, portanto, obra
de misericórdia para com
nossos irmãos falecidos buscar lucrá-la.

MISSAS NO DIA DE FINADOS
08H- NO CEMITÉRIO
10H-17H E 19H- NA MATRIZ
MARCAR AS INTENÇÕES NO ESCRITÓRIO PAROQUIAL
(no próximo artigo vamos concluir a explicação sobre o
Processo de Nulidade matrimonial, com o artigo número 3).

RITA ABBUD

Cantinho da Poesia

Flagrantes!

Alerta Azul
Chegou o Novembro Azul.
É preciso divulgar;
Agora é o homem.
Que precisa se cuidar;
Exames e prevenção
Tudo para ajudar;
O diagnóstico precoce
Sua vida vai salvar;
Agora é a vez do azul
Todos nós vamos usar;
Esse espaço é pra você
Sempre vou deixar;
Uma mensagem positiva
De carinho para alertar;
A saúde é um presente caro.
Não permita que a doença
Barata possa te pegar;
Dedicado ao Novembro Azul

CLASSIFICADOS

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

EXPEDIENTE

Cavalos continuam soltos
Repetindo o Flagrante de semana passada, voltamos a
falar sobre os cavalos que se encontram soltos pela cidade. O fato é que, depois de várias denúncias ao SL Jornal,
descobrimos que apenas um funcionário da prefeitura é o
responsável por recolher estes animais, sem nenhum tipo
de transporte adequado para isso. Apenas uma pessoa para caminhar pela cidade toda e recolher os animais soltos?
Isso precisa ser revisto! Na foto, um cavalo solto no Bairro
Sonda, na Alameda Cecilia Marta.

Lixo no Cemitério
No dia de Finados, cemitério movimentado, muitos visitantes e também muito lixo. Nossa reportagem ﬂagrou uma
das poucas lixeiras: pequena, enferrujada e sem condições
de suprir o lixo colocado. Observa-se que o lixo acabou ﬁcando espalhado pelo chão.

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo, Jornalista Responsável: Laura Mathiasi
Henriques, Designer: Júnior Leal, 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.

ALUGA-SE CASA PARA FINS COMERCIAIS. OTIMA LOCALIZAÇÃO – CENTRO DA CIDADE. TRATAR PELOS TELEFONES: (35) 9977-4115 (OI) OU (35) 8415-0773 (CLARO)
ALUGA-SE CASA RESIDENCIAL OU COMERCIAL NO CENTRO. TRATAR (35) 8817-7800.
ALUGA-SE APTO EM UBATUBA (PRAIA GRANDE). TRATAR (35) 8816-2486 – OI / (35) 9105- 6305 - TIM

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.
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PROCON alerta para vírus
que altera boleto bancário
Segurado com doença grave pode
ter aposentadoria por invalidez

A Internet facilita o cotidiano de quem não tem tempo de ir ao banco para pagar
suas contas. Porém, os internautas precisam estar atentos na hora de efetuar os pagamentos pela rede. Isso porque, tem sido disseminado
na internet um vírus que altera boletos bancários e faz
com que os usuários em vez
de pagar suas contas, transﬁram dinheiro para as contas
dos criminosos virtuais. Diversos são os casos registrados já em São Lourenço e,
portanto, recomendamos
bastante cautela antes de
efetuar o pagamento de boletos gerados na internet.
Recomendamos a todos os
consumidores que mantenham seus navegadores, an-

tivírus, sistema operacional
e plugins atualizados, e que
não façam downloads de sites não conﬁáveis. Evitar o
uso de computadores públicos para esse tipo de pagamento também pode ser uma
forma de se previnir.
Dicas para os internautas
- Mantenha sempre o seu
antivírus e o seu sistema operacional atualizados. Com isso, você cria uma barreira de
proteção no seu computador.
- Ao receber um boleto
bancário para pagamento
online, é importante também
checar se o código do banco
confere com o logotipo da
instituição ﬁnanceira. Em testes realizados em uma máquina infectada com o vírus,

foram gerados boletos de diversos bancos, mas os códigos de pagamento eram sempre do mesmo banco. Portanto, o dinheiro usado no
pagamento do boleto, na
verdade, era transferido para outro local e não para o
que, teoricamente, estava
cobrando a fatura.
- Boletos criados por computadores infectados com
este vírus apresentam também os códigos de barras
com espaçamentos incomuns,
que não podem ser lidos automaticamente. Assim, o
usuário acaba tendo que digitar um código alterado e
realiza o pagamento errado.
Não deixe de verificar se os
espaços entre números estão corretos.

Faculdade Victor Hugo estará
presente no 14º Congresso Nacional
de Iniciação Cientíﬁca – CONIC
A Faculdade Victor Hugo
se fará presente no 14º Congresso Nacional de Iniciação
Cientíﬁca – CONIC. O evento
acadêmico é promovido pelo SEMESP – Sindicato das
Entidades Mantenedoras de
Ensino Superior – e reúne
pesquisadores envolvidos nas
mais diversas áreas de conhecimento.
Sob orientação da professora Christiane Nascimento Ferreira, as alunas
Cintia Rodrigues Halfeld e
Rafaella Cristina de Carvalho, bolsistas da FAPEMIG
(Fundação de Amparo à
pesquisa do estado de Minas Gerais), tiveram seus
trabalhos aprovados.
As pesquisas têm como título, respectivamente, “A hu-

Cintia e Rafaella

manização do cão e a humanização do homem, um paradoxo contemporâneo” e “A
temática da morte no Ensino

Fundamental”. O congresso
acontecerá em São Paulo, no
ﬁnal de novembro. Parabéns
a toda a equipe.

O segurado do Instituto
Nacional do Seguro Social
(INSS) que sofre de alguma
doença grave que o incapacita para o trabalho pode requisitar a aposentadoria por
invalidez. Segundo especialistas, o benefício é um direito dos trabalhadores que,
por doença ou acidente, forem considerados incapazes,
pela perícia médica da Previdência Social, de exercer
suas atividades.
Os requisitos para a concessão da aposentadoria por
invalidez são: ser segurado
da Previdência Social, período de carência de 12 contribuições mensais – exceto
em razão de acidente de qualquer natureza ou de doença
grave –, incapacidade total
e deﬁnitiva para o exercício
de atividade que garanta a
sobrevivência do segurado e
dos seus dependentes, o que
deverá ser comprovado por
perícia do INSS.
José Ricardo Caetano Costa, professor e doutor em
Serviço Social, destaca que
existe uma lista clara de doenças que conduzem à aposentadoria por invalidez. No
âmbito da Previdência Social,
a Portaria Interministerial
MPAS/MS nº 2.998/01 identiﬁca, entre outras, a hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, doença de
Parkinson, cardiopatia grave,
cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, nefropatia grave e aids.
“Um ponto importante na
concessão de aposentadoria
por invalidez no caso de doença grave é a dispensa da
carência, ou seja, o segurado
não precisa comprovar o tempo mínimo de 12 meses de
contribuição”, aponta o professor e autor de obras de
Direito Previdenciário Marco
Aurélio Serau Júnior.
Os especialistas ressaltam
que, caso o segurado já for
portador da doença grave
antes de se ﬁliar ao Regime
Geral da Previdência Social,
ele não terá direito ao bene-

fício, exceto quando a incapacidade for motivada pela
progressão ou agravamento
da doença.
Valor
Segundo José Ricardo Costa, o valor da aposentadoria
por invalidez é de 100% do
salário de benefício. De acordo com o Ministério da Previdência Social, o salário de
benefício dos trabalhadores
inscritos até 28 de novembro
de 1999 corresponde à média dos 80% maiores salários
de contribuição, corrigidos
monetariamente, desde julho de 1994. Já para os inscritos a partir de 29 de novembro de 1999, o salário de
benefício será a média dos
80% maiores salários de contribuição de todo o período
contributivo. “Não é aplicada a fórmula do fator previdenciário no cálculo deste
benefício”, avisa.
O professor e advogado na
área de Direito Previdenciário Rodrigo Sodero informa
que, no caso do trabalhador
rural, o benefício será de um
salário mínimo, se ele não
contribuiu facultativamente.
Segundo Sodero, o valor da
aposentadoria por invalidez
do segurado que necessitar
da assistência permanente
de outra pessoa – conhecida
como “grande invalidez” –
poderá ser acrescido de 25%.
“A soma do valor da aposentadoria com esse complemento pode ultrapassar o
valor-teto dos benefícios previdenciários, que hoje é ﬁxado em R$ 4.390,24. O complemento será recalculado

quando houver reajuste do
benefício. Este acréscimo desaparece com a morte do
aposentado, não sendo incorporável ao valor da pensão”, explica Sodero.
De acordo com o professor
José Ricardo Costa, embora
o auxílio-doença não seja necessário para a concessão da
aposentadoria por invalidez,
normalmente a pessoa solicita o benefício para dar entrada no pedido. “Primeiro,
o segurado protocola o auxílio-doença e depois, caso
a reabilitação ou a habilitação proﬁssional não sejam
possíveis, o benefício é convertido em aposentadoria
por invalidez”, diz.
Prova
A prova da incapacidade é
o principal obstáculo para a
concessão da aposentadoria
por invalidez no Judiciário
brasileiro. “Esse é o problema central não somente da
Previdência Social como dos
benefícios que tramitam na
Justiça, basicamente nos Juizados Especiais Federais. Não
tem sido fácil para o segurado comprovar a incapacidade, seja temporária ou permanente. O sistema pericial
do INSS, assim como o sistema pericial judicial, não vêm
dando conta de uma realidade nova: a contextualização social dos segurados e
das doenças que eles têm”,
aponta José Ricardo.
(Do portal Previdência
Total/Caio Prates)
Mais informações www.
previdenciatotal.com.br

EDITAL DE LOTEAMENTO – Pelo presente Edital, torno público em cumprimento ao
Artigo 19 da Lei 6.766/79, que ALICE MARIA DE TOLEDO, brasileira, viúva, do lar, inscrita no CPF nº. 839.615.858-49, portadora da identidade nº. 6.535.546 SSP/SP, residente
e domiciliada na Rua Mauricio de Biasi, nº. 203, Centro, São Sebastião do Rio Verde –
MG, depositou nesta Serventia toda documentação para registro do LOTEAMENTO “ALVORADA”, situado na Rua Mauricio de Biasi, Bairro Centro, no município de São Sebastião do Rio Verde – MG, sendo que o mesmo foi requerido junto ao Município de São
Sebastião do Rio Verde – MG em 24.09.2014(Loteamento) e 01.10.2014 (Loteamento
e arruamento), tendo ambos sido aprovados em 03.10.2014. O imóvel objeto do mesmo encontra-se devidamente registrado na matrícula 26.841 do Livro 02, de Registro
Geral, com uma área total de 79.012,00m² (100%). O loteamento será composto de
163 lotes, divido em 10 quadras (A,B,C,D, E, F, G, H, I, J), numa área total com 51.194,32m²
(64,7430947%) assim discriminada: Quadra A: Lotes 30 unidades; Quadra B: Lotes 19
unidades; Quadra C: Lotes 13 unidades; Quadra D: Lotes 05 unidades; Quadra E: Lotes
23 unidades; Quadra F: Lotes 11 unidades; Quadra G: Lotes 14 unidade; Quadra H: Lotes 15 unidade; Quadra I: Lotes 24 unidades; Quadra J: Lotes 09 unidades. Área Institucional 01 (quadra A): 9.294,57m² (11,7634916%); Área Institucional 02 (quadra D)
1.856,29m² (2,3493773%). Áreas Vias Públicas: 15.468,56m² (19.5774819%); e, Área
Servidão: 1.198,26m² (1,5165544%). Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias a contar
da terceira e última publicação do presente, em Órgão da Imprensa local, de acordo
com o art. 19 da Lei acima mencionada, sem que haja impugnação será procedido o
registro. Dado e passado nesta cidade e Comarca de São Lourenço/MG, aos 05 de novembro de 2014. O Oﬁcial Substituto – Júlio César Círio Nogueira.
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Sistemas de Informação
Carreira em alta

O mercado de trabalho de Sistemas de Informações enfrenta um momento novo:
sobram vagas faltam proﬁssionais qualiﬁcados. De acordo com a IDC Brasil –consultoria especializada na análise de mercado- A área cresce 10% ao ano, em média,
e a previsão é que chegue aos 12% em 2015. Só no ano passado, as companhias
brasileiras investiram cerca de 90 milhões de reais em infraestrutura na área, valor
que deverá ser superado neste ano, uma vez que mais da metade delas pretende
elevar seus orçamentos até dezembro. Quem decidir se aventurar por esse caminho, contudo, deve se preparar adequadamente. O setor precisa de bons proﬁssionais. O bacharel em Sistemas de Informações é responsável por criar, adaptar e instalar programas dentro da empresa para facilitar as consultas e administra redes de
computadores. Pode atuar em qualquer tipo de empresa, pública ou privada, de
quase todos os setores do comércio, indústria ou de serviços. Pode também ser um
proﬁssional independente ou optar pelo mundo da pesquisa e, ainda, pela vida docente. As áreas mais valorizadas: Administração de Banco de dados, Administração
de Redes, Processamento de dados, Programação dentre outras.
Contato: Coordenação Professora Eliete Lourdes de Almeida Augusto
e-mail: si@faculdadesaolourenco.com.br
Tel: 3332-3355
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Novembro Azul

DR. RODRIGO C. SANTOS
Médico Veterinário

Campanha de Prevenção ao Câncer de Próstata Cinomose
O câncer de próstata atinge grande parte da população masculina e, mesmo assim, ainda é um tema que
enfrenta muitas barreiras.
Quase 50% dos brasileiros
nunca foram ao urologista e,
em 2014, a projeção é de que
12 mil vão morrer da doença
em função da descoberta em
estágio avançado.
Preocupado com a saúde
do homem, o Instituto Lado
a Lado pela Vida criou, em
2008, a campanha Um Toque,
Um Drible, que tem o objetivo de promover uma mudança de paradigmas em relação à ida do homem ao médico para a realização de exames preventivos. A campanha
permanece ativa durante o
ano todo e, em novembro de
2012, lançou no Brasil o Novembro Azul, que se tornou
referência na missão de orientar a população masculina a
cuidar melhor da saúde.
O público-alvo da campanha, que é realizada durante
o ano todo e tem seu ápice
no mês de novembro, são
homens a partir de 40 anos
de idade e grupos que participam do processo de prevenção e cuidados, como familiares e parceiros.
Para quebrar esse preconceito, o objetivo é informar

a população por meio de
ações interativas, além de
conscientizar sobre a importância da realização dos exames periódicos relacionados
ao câncer de próstata, que
é o segundo mais recorrente
em brasileiros, perdendo apenas para o câncer de pele.

As causas do
câncer de próstata
Ainda são desconhecidas.
Embora normalmente apareça em homens com mais de
65 anos de idade, as chances
de desenvolver a doença aumentam em até 50% se já hou-

ve algum caso de câncer de
próstata na família, como pai
ou irmão. Outros fatores, como o estilo de vida, alimentação inadequada à base de gordura animal e pobre em frutas,
legumes, verduras e grãos também podem interferir no surgimento da doença.

Homenagem à família

Há 10 anos a filha Águida Maciel dos
Santos cuida de sua mãe com muito carinho, Marta Maciel Oliveira, chamada
carinhosamente de Martinha, que hoje
tem 96 anos.
Lúcia, irmã de Águida e também filha
de Marta, faz nesses anos todos, sua visita matinal à mãe, sendo sempre a primeira a chegar.
Gostaria de agradecer ás minhas sobrinhas Águida e Lúcia que cuidam com tanto zelo de minha querida irmã Martinha.
Nelson José dos Santos

A cinomose é uma doença que acomete cães mais jovens
em seu primeiro ano de vida, podendo também infectar
animais mais velhos que não tenham sido imunizados regularmente com vacinas próprias, ou por alguma doença
seu sistema imunológico se encontra debilitado.
A cinomose pode atingir vários órgãos, é sistêmica, podendo atuar em todo o organismo, é altamente contagiosa. É uma doença causada por um vírus que sobrevive por
muito tempo em ambiente seco e frio. Porém é um vírus
muito sensível ao calor, luz solar e desinfetantes comuns,
dura em média três meses no ambiente após a retirada do
portador.
A cinomose é adquirida por contato direto com outros
animais infectados, pelo ar contaminado ou por objetos
que já tiveram contato com o portador.
Quais são os sintomas da cinomose?
Pode haver perda de apetite, corrimento ocular e nasal,
diarreia, vômito e sintomas nervosos (tiques nervosos, convulsões e paralisias), diﬁculdade de respirar e febre. E de
acordo com o estado imunológico do animal como um todo, ele pode vir a óbito.
Qual o tratamento?
Não existe. O que se pode fazer é usar medicamentos
para o controle dos sintomas. É importante que o animal
seja mantido em um ambiente limpo, com temperatura
agradável e alimentação correta de acordo com as indicações do veterinário.
Como prevenir a cinomose?
A melhor forma de prevenir é a vacinação, que pode ser feita em uma clínica veterinária. Os ﬁlhotes devem receber três
doses desta vacina na primeira fase da vida. Posteriormente os
cães devem receber uma dose da vacina anualmente.

Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa

www.sljornal.com.br
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BETO BACHA

Giro Esportivo

BOA BILL

A expectativa é vacinar 12,7 milhões de crianças
contra Poliomielite em todo País
Dia 08 e 22 de Novembro
são os dias da Campanha
Nacional de Multivacinação.
Em São Lourenço, começa
no dia 08/11 e vai até o dia
28/11. A campanha, que vai
durar todo o mês, tem como público-alvo as crianças
de até cinco anos de idade,
para se vacinarem contra
Poliomielite e também atualizar os cartões de vacina.
As gestantes também podem participar para a inclusão da Tríplice Acelular, assim como meninas entre 11
e 14 anos para receberem
a 2º dose da HPV.
Além da vacina Sabin contra a Poliomielite será ofertada, também, contra febre
amarela, triviral, pentavalente, rotavírus, pneumocócica 10 valente, meningocócica C e DTP para as
crianças em atraso no cartão ou que estejam na data
de receberem estas vacinas.
A população poderá receber a vacina nas unidades
de saúde dos bairros Vila
Carneiro, Porta do Céu, Carioca, Nossa Sra. de Lourdes

Imagem meramente ilustrativa

e Policlínica Municipal, das
8h ás 17h.
Vale lembrar a importância de apresentar o cartão
de vacinação.
A Poliomielite
Também conhecida como
paralisia infantil, a Poliomelite é causada pelo poliovírus, que pode ser transmitido por meio do contato com
fezes ou secreções expelidas
pela boca. A paralisia dos

membros inferiores acontece quando o vírus atinge o
cérebro atacando os neurônios motores. Se o vírus chegar às células nervosas que
controlam a musculatura envolvida no sistema respiratório e de deglutição, a doença pode ser fatal.
Dia Mundial do Diabetes
Será comemorado, no sábado (15), o Dia Mundial do
Diabetes. Em São Lourenço,

a Secretaria Municipal de
Saúde realizará, em parceria com a Unimed, na Praça
João Lage, das 8h às 13h,
diversas atividades. Entre
elas, o cálculo do índice de
massa corpórea, aferição
da pressão arterial e exame
de glicemia capilar. Às 9h,
haverá uma aula de ginástica na praça. E, às 10h, no
salão de eventos do Parque
das Águas, palestra sobre
diabetes.

Multas de trânsito
ﬁcaram mais caras

O Código de Trânsito Brasileiro sofreu mudanças que
vão pesar muito no bolso de
quem cometer algumas infrações. Há casos em que o
valor pode chegar a quase
R$ 2 mil. A proposta foi feita
pela Polícia Rodoviária Federal com o objetivo de diminuir o índice de acidentes e
mortes nas rodovias.
A lei federal alterou 11 artigos do código e faz parte
do pacote de mudanças legislativas proposto pela PRF
para tentar reduzir em 50%
o número de mortes no trânsito até 2020. Na prática, isso quer dizer que algumas
multas ﬁcam até dez vezes
mais caras, são elas: ultrapassar na faixa contínua em
pontes, viadutos ou pela direita usando o acostamento
que vão passar dos atuais
R$ 191 para R$ 957. Outro
foco dos novos valores de
multas é inibir a prática de
competições e manobras perigosas ao volante. Promover ou participar de “rachas”
teve penalidade alterada de
R$ 957,70 para R$ 1.915,40.
De acordo com a Polícia
Rodoviária, as batidas de frente são as que mais matam
nas estradas brasileiras e 90%
delas são provocadas por ultrapassagens perigosas.
A nova lei vale em todo
o território nacional. Além
do policiamento ostensivo
nas rodovias federais e estaduais, as regras serão aplicadas por órgãos municipais

Familiares e amigos do Bill, atacante do Ceará, estiveram
na cidade de Varginha para conferir de perto mais uma
partida do jogador de São Lourenço no Campeonato Brasileiro da série B. Durante a viagem vários fatos e histórias
foram comentados sobre a vida do ﬁlho da Dona Elenice e
seu Tupete. A partida foi contra o Boa Esporte da cidade
de Varginha e após contato no Hotel fomos ao Estádio Dílson Melo, Melão. No início da partida por teimosia e retranca do técnico Cearense Paulo César Gusmão, o jogador
Bill começou no banco de reservas. Com 10 minutos de jogo
o placar já acusava 2 a 0 para o time de Varginha. Foi aí que
após gritos eufóricos de pedido de entrada do Bill, principalmente pelo William e o garoto Diego, enﬁm o jogador entrou. Não foi suﬁciente para a derrota do Ceará, que contava também com uma pequena torcida, o placar ﬁnal foi 3 a
1, mas para a alegria da galera amiga do Bill o gol único foi
dele. Parabéns ao atacante pela dedicação e principalmente
em levar o nome da nossa cidade pelo Brasil afora. Foram
para a cidade de Varginha torcer pelo Bill: Vilmar Tupetinho,
Denílson Tupete, Diego, Luize, Edimara, Willian, Roy, Ana Júlia, Gustavo, Paulo, Didi, Thiago, Dézio e eu.

PEDIDO É UMA ORDEM

Esta foto é da equipe juvenil do Esporte do ano de 1999,
com o técnico Galego, o goleiro Leandro Maluco (jogador
da Cabofriense Carioca), Diego Carvalho, Vinícius Garcia,
Júlio Mancilha, Caio Passos (ﬁlho do Peixeiro), Diego Paiva,
Leandrinho, Thiago Pires (Batistinha), Juan e Gustavo Gonçalves o Guty.

de trânsito.
Dentre as medidas contidas na Lei nº 12.971, sancionada em maio deste ano,
foram acatadas alterações
propostas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Elas se
preocupam principalmente
com as ultrapassagens em
locais proibidos.
Uma característica da nova
lei é fazer pesar o bolso dos
reincidentes. Na maioria dos
11 artigos alterados, foi adi-

cionado um parágrafo para
determinar a aplicação do dobro da multa para quem for
ﬂagrado na mesma infração
em até 12 meses. A nova lei
traz também mais rigidez para algumas situações em que
o condutor acaba causando
mortes no trânsito.
Teste toxicológico
Dos 11 artigos alterados,
apenas um não vale a partir
de hoje. É o 306, que agora

prevê a realização de testes
toxicológicos. A prática não
estava clara na legislação
anterior, mas a intenção é
que os exames comprovem
se o condutor está sob efeito de drogas ilícitas, como
a cocaína. A medida não será aplicada pois depende de
uma resolução do Conselho
Nacional de Trânsito (Contran) para especificar a equivalência desse teste com o
da alcoolemia.
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São Lourenço ﬁcou em 73º no Índice
FIRJAN de Desenvolvimento Municipal
Saiba Mais
O Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal – IFDM
– foi criado em 2008, tendo
em vista a necessidade de
se monitorar anualmente o
desenvolvimento socioeconômico brasileiro, considerando as diferentes realidades da menor divisão federativa: o município. Desde
sua criação, o IFDM acompanhou o desenvolvimento
de todos os 5.565 municípios do país, apresentando-se como referência no acompanhamento anual dos aspectos básicos ao desenvolvimento das cidades, nas
três áreas fundamentais ao
desenvolvimento humano:
Educação, Saúde e Emprego & Renda.
Apesar dos bons resultados
de todo o Brasil, muitos desaﬁos, no entanto, permanecem, principalmente quando
se compara a realidade brasileira à de outras nações do
mundo. A taxa de abandono

O Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal divulgou esta semana o resultado
da análise dos municípios de
todo o Brasil. Tendo como base o ano de 2011, foram analisados três quesitos: Emprego e Renda, Eduação e Saúde.
São Lourenço ﬁcou em 73º
lugar no Estado de Minas Gerais e 641º no Brasil.
Vale destacar que a cidade
de Itanhandu teve o melhor
resultado no Circuito das Águas,
ﬁcando em 11º lugar no ranking
Estadual. São Loureço perdeu
no item saúde para São Sebastião do Rio Verde, Baependi e Carmo de Minas. Contudo, comparando com o último
resultado de 2010, São Lourenço melhorou, pois estava
na 105º posição estadual e
916º nacional.
Sul de Minas
Na nossa região, cinco cidades do Sul de Minas estão entre as 10 mais desenvolvidas
no Estado. Conﬁra a tabela:

Estudantes

Imagem meramente ilustrativa

chados às 13h, de acordo
com o horário de Brasília.
Chegar com antecedência
Chegar com antecedência
de uma hora ao local de prova para evitar ainda mais nervosismo ao candidato. Se o
candidato não se preparar e
chegar em cima da hora no
local de prova, ele já chega
nervoso, sobressaltado, e isso prejudica a concentração.
Hidratação
Levantar para beber água
ou ir ao banheiro durante o
período da prova para ativar
a circulação e espantar o sono
e aproveitar todo o tempo dis-

trabalho brasileiro, por sua
vez, tem muito a evoluir no
que tange à distribuição da
renda e da geração de empregos formais, ainda muito
desigual entre municípios urbanos e rurais, entre o Norte
e o Sul do país.
Foto: SL Jornal

Cidade passou de 105º para 73º lugar no estado

PROF. ANDRÉ

Enem 2014: Chegou a hora!

Mais de 8,7 milhões de estudantes irão participar, entre os dias 8 e 9 de novembro, do Exame Nacional do
Ensino Médio de 2014. No
primeiro dia, será aplicada a
prova de ciências humanas
e ciências da natureza e suas tecnologias. Já no segundo dia de prova, os alunos
responderão questões de linguagens, códigos e suas tecnologias e matemática. A redação também será aplicada
no dia 9.
O Enem de 2014 será realizado em 1.699 municípios. Nos dois dias de prova, os portões de acesso
serão abertos às 12h e fe-

no ensino fundamental, por
exemplo, é duas vezes maior
que a encontrada em outros
países sulamericanos, que
também estão à frente do
Brasil no que diz respeito ao
acompanhamento da saúde
da população. O mercado de

ponível para responder às questões. Aproveite todo o tempo
de prova e não saia antes do
ﬁnal. Mesmo que tenha terminado a prova, é interessante aproveitar todo o tempo
para revisar as questões que
foram mais difíceis de resolver e geraram dúvidas.
Estratégia
O tempo médio gasto em
cada questão deve ser três
minutos. A redação também
merece planejamento prévio. É interessante que não
deixem a redação para o ﬁnal, ou façam antes, entre a
prova de linguagens e a de
matemática.

Esportes

V Etapa Campeonato Mineiro de Karatê

Jullyanne Campeã Mineira

Jullyane de Sousa Lima Silva, karateca do Projeto CriaCarmo de Carmo de Minas
sagrou-se campeã da V Etapa do Campeonato Mineiro
de Karate, que aconteceu na

cidade de Alfenas.
Jullyane mais uma vez se
destaca entre as atletas de
sua categoria e soma, junto
a seus colegas, uma pontuação suﬁciente para conquis-

ta do terceiro lugar por equipe para Carmo de Minas.
Parabéns a Jullyane, seu
técnico e mestre Kiko e a toda a equipe de Karate do Projeto CriaCarmo de Karate.

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

- Pretendem se casar:

000000 - JAIR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR, solteiro, maior, mecânico de manutenção, natural
de São Lourenço-MG, residência Rua Heráclito Moreira, 1347, São Lourenço-MG, ﬁlho de JAIR
FERREIRA DE SOUZA e JORGINA ROSELI DE SOUZA; e DELSUMIRA APARECIDA DUARTE, solteira,
maior, auxiliar de escritório, natural de Virgínia-MG, residência Rua Dom Ferrão, 584, Dom Viçoso-MG, ﬁlha de ATACIZO CIRILO DUARTE e MARIA DA PENHA DEODATO DUARTE;
000705 - ERIK PRINCE LIZ DE PAULA, solteiro, maior, auxiliar de instalação de antenas, natural
de São Lourenço-MG, residência R Francisco Forastieri, 62, São Lourenço-MG, ﬁlho de PAULO
SERGIO DE PAULA e RAQUEL PRINCE LIZ DE PAULA; e JOCIMARA PEREIRA DOS SANTOS, solteira,
maior, do lar, natural de São Lourenço-MG, residência R Francisco Forastieri, 62, São Lourenço-MG, ﬁlha de JOAQUIM DOMINGOS DOS SANTOS e ALCIMAR PEREIRA DOMINGOS;
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Após 14 anos de paralisação, obras no
‘Edifício Avenida’ serão retomadas
Com as obras paralisadas por
aproximadamente 14 anos, o
Edifício Avenida, localizado no
cruzamento da Av. Damião Junqueira de Souza com Rua Dr. Ribeiro da Luz, no centro da cidade, parece que ﬁnalmente irá
retomar as atividades para a
conclusão do projeto inicial. É
o que aﬁrma o advogado Dr. Arthur Gurgulino, representante
do condomínio.
No período em que o canteiro de obras ﬁcou parado, a construção inacabada gerou diversas
polêmicas. A mais recente foi
em janeiro de 2013, quando
grande parte da população de
São Lourenço ﬁcou assustada
devido a uma notícia veiculada
na mídia local.
Na época, blogs de notícias
chegaram a aﬁrmar pela internet que o prédio de número 253
da Av. Antônio Junqueira de Souza poderia desabar a qualquer
momento. Com a rápida repercussão do assunto pela internet,
logo, diversas discussões nas
redes sociais geraram dúvidas
aos moradores da cidade sobre

o que realmente aconteceu para que o imóvel (já em fase ﬁnal
de construção) permanecesse
fechado por tanto tempo.
O assunto voltou a tomar corpo recentemente, quando uma
faixa foi colocada em frente ao
imóvel, disponibilizando novas
unidades para futuros compradores e ao mesmo tempo, anunciando o retorno das obras.
Procurado pela nossa reportagem, o Secretário de Infraestrutura Urbana da cidade, Dr.
Rogério Melo, aﬁrmou que o
Edifício Avenida não tem e nunca teve nenhum impedimento
na prefeitura e que nunca correu o risco de desabar.
Para sanar de uma vez por
todas, as dúvidas sobre esse
caso, nossa reportagem procurou também o Dr. Arthur Gurgulino para falar oficialmente
sobre o Edifício Avenida, ele é
o advogado e representante do
condomínio. Dr. Arthur recebeu gentilmente a nossa reportagem em seu escritório, veja
a seguir a entrevista exclusiva
cedida ao SL Jornal:

SL Jornal: Observamos
que o Ed. Avenida vem
apresentando maiores cuidados, como reforma dos
muros e portões, das portas das lojas e limpeza geral. O comentário era de
que o prédio estava condenado. O que esta acontecendo afinal?

a paralização da obra. Depois, em virtude de ação judicial para apurar responsabilidades, a obra ﬁcou interrompida. Justiça, ainda mais
em São Lourenço, é lenta,
mas ﬁnalmente o processo
chegou a um ponto onde se
pode retomar as obras.

Dr. Arthur Gurgulino: Em
primeiro lugar é importante deixar claro que o prédio
não está e nunca esteve condenado. O que aconteceu
é que em virtude da enchente do ano 2.000, o prédio
sofreu um pequeno recalque em uma das suas fundações. Coisa pequena, mas
que por cautela determinou

SL Jornal: Pelo dito as
obras vão ser retomadas.
Não existe mesmo risco de
o prédio cair?
Dr. Arthur Gurgulino: Dá
até vontade de rir! Nunca
existiu risco de o prédio cair,
isso é bom ﬁcar claro. De toda maneira, nos procedemos
a um apurado estudo de todos os pilares e fundações

Foto: SL Jornal

Prédio está com apartamentos a venda

do prédio. Foram tomadas
amostras para veriﬁcar a composição de cada coluna, de
cada viga, de cada laje. Com
base nestes estudos foi elaborado um projeto de recuperação do prédio que me
dá segurança de aﬁrmar que
este será um dos edifícios
mais seguros da cidade, se
não for do país! Já as obras
estão para ser retomadas logo. Estamos disponibilizando
alguns apartamentos para
venda e sanando as ﬁnanças
do condomínio, e acho que
em dois ou três meses já estaremos em plena execução
das obras.
SL Jornal: Então tem apartamentos a venda? Pode

SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITAMENTOS
(Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores alterações).
1º Aditamento ao Contrato nº. SAAE/SLO-001/2014. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Paniﬁcadora San Remo Ltda. EPP. Modalidade: Pregão Presencial nº. 016/2013. Objeto: acréscimo de quantidade em 25%. Data da assinatura: 21/10/2014. Adauto Lúcio Cardoso,
Diretor Presidente.
3º Aditamento ao Contrato nº. SAAE/SLO-037/2011. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Planejar Consultores Associados Ltda. Modalidade: Pregão Presencial nº. 011/2011.
Objeto: reajuste de preços. Valor: de R$ R$ 834,87 para R$ 864,43 o valor mensal do contrato,
e prorrogação do prazo de vigência. Vigência: de 29/10/2014 a 28/02/2015. Data da assinatura:
24/10/2013. Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente.
1º Aditamento ao Contrato nº. SAAE/SLO-019/2014. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Irineu Cláudio de Melo & Cia. Ltda. ME. Modalidade: Pregão Presencial nº. 007/2014.
Objeto: acréscimo de quantidade em 25%. Data da assinatura: 22/10/2014. Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente.
Contrato nº SAAE/SLO-033/2014. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Real
Design Gráﬁco Ltda. ME Modalidade: Dispensa nº 232/2014. Objeto: prestação de serviços de
comunicação. Valor: R$ 7.800,00. Forma de pagamento: parcelada. Dotação orçamentária: Gestão Administrativa do SAAE. Vigência: de 27/10/2014 a 26/02/2015. Data da assinatura: 27/10/2014.
Adauto Lúcio Cardoso. Diretor Presidente.
1º Aditamento ao Contrato nº 031/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Paulo José de Souza. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 09 (nove) meses. (a)
Adauto Lucio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 05/11/2014.
1º Aditamento ao Contrato nº 032/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: José Donato da Cunha. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 09 (nove) meses. (a)
Adauto Lucio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 05/11/2014.
1º Aditamento ao Contrato nº 033/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Frederico Domingos de Albuquerque. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 03 (três)
meses. (a) Adauto Lucio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 07/11/2014.

adiantar o preço?
Dr. Arthur Gurgulino: Nossa obra é feita no sistema
obra por administração a
Preço de Custo, a obra é custeada pelos próprios adquirentes, através de um ﬂuxo
de desembolso adequado
às suas disponibilidades e
compatível ao desenvolvimento das diversas etapas
da obra. Temos uma estimativa de custo ﬁnal, muito inferior aos preços normalmente praticados no
mercado, o que compensa
o investimento. Quem se
interessar pode entrar em
contato comigo através do
telefone 332 1145, no horário comercial.
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CECÍLIA DA SILVA BRITO
Psicologia

O que é stress?
Stress é uma reação global
do organismo, que envolve sinais psicológicos e físicos, frente a determinadas situações
que excitem, emocionem, confundam e/ou façam a pessoa
imensamente feliz. O stress
compõe-se de três fases:
1) Em doses moderadas,
o stress pode ser benéﬁco,
pois em momentos de tensão produzimos uma substância chamada adrenalina
(ou dopamina) que nos dá
força, vigor, entusiasmo e
energia. Nesta fase do stress
também sentimos taquicardia, tensão muscular, boca
seca, nó no estômago e ﬁcamos com as mãos suadas e
frias. Esta fase é o que denominamos fase de alerta.
2) Se o stress é continuado, o organismo se cansa em
excesso e a pessoa começa
a se desgastar demais. Também há diﬁculdades com a
memória. É nesta fase que
você precisa parar um pouco
e avaliar o que está acontecendo e tomar algumas providências. Esta é a fase de
resistência.
3) As conseqüências de um
stress excessivo pode ocasionar algumas doenças físicas
e problemas emocionais, como por exemplo: gastrite,
problemas de pele, hipertensão arterial, diﬁculdades sexuais, envelhecimento precoce, depressão, ansiedade,
hipersensibilidade emotiva,
raiva e irritabilidade.
Para se proteger do stress
excessivo, o tratamento envolve cuidados que chamamos de quatro pilares do con-

trole do stress:
1) Boa alimentação;
2) Respiração e relaxamento;
3) Exercício físico: 30 minutos ou mais!;
Caminhada, dança, yoga,
arrumar a casa...
4) Automanejo: ensina a
pessoa a lidar com a causa
do seu problema e não somente com o desconforto ou
sintoma do momento - fazer
uma reﬂexão da situação.
Como aliviar os sintomas do
ponto de vista psicológico?
• Não se cobre melhoras
imediatas;
• O importante é que todo
dia algo seja feito para sua
melhora;
• Evite tomar decisões importantes até se sentir melhor;
• Exija menos de si próprio;
• Estabeleça metas menos
ambiciosas no momento e
tente se dar o direito de ser
feliz ou de estar bem;
• Mantenha em mente que
tudo irá melhorar – o tempo
é o melhor remédio para tudo na vida;
• Explique às pessoas o
processo pelo qual você está passando;
• Controle a pressa;
• Não pense que você deve ser amado e desejado por
todos; valorize-se em primeiro lugar!;
• Pratique o bem – pode
ser um ato, uma oração;
• Aprenda a lidar com o
que não pode ser mudado.
Cecília da Silva Brito
Psicoterapia Holística
Psicologia e Terapia Floral

Polícia Ambiental apreende
pássaros silvestres
Em Soledade de Minas, no
dia 03/11, a equipe de policiais do 1º Grupamento de
Polícia Militar de Meio Ambiente de SÃO LOURENÇO/
MG, após terem recebido várias denúncias de populares
da localidade, e em decorrência da denúncia formalizada através do sistema de
DISQUE DENUNCIA 181 compareceram ao local da ocorrência no bairro Olaria.
No local, a Polícia localizou
cinco Trica-Ferros; quatro Coleiros; um Pintassilgo; dois
Tico-Ticos, e um Pássaro Preto. Os referidos pássaros da
Fauna Silvestre estavam em
gaiolas que foram encontradas penduradas nas paredes
interna e externa da casa, e
dentro do Paiol. Ainda dentro do paiol, foram encon-

Foto: PMMA

Após denúncias a Polícia apreendeu pássaros e uma arma

trados alçapões, estilingues
e armadilha de ferro terrestre popularmente como ja-

caré. No interior da casa, foi
localizada uma espingarda
de fabricação artesanal.
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DOM ZECA

Bebê da Semana

A notícia é...

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

A Revolução do BB Cream:

Sorteio

CC CREAM – multibenefícios
FPS 15 – cor, cuidado e correção

José Antônio Nazaré, morador de São Lourenço, está feliz da vida!!!! Recebeu uma casa zerinho, em um sorteio
promovido pela Canção Nova, no último dia 29 de outubro.
Parabéns ao Sr. José Antônio, esposa e ﬁlhas. Que Deus o
continue iluminando!!!

Maria Clara, é nossa linda princesinha de hoje em Bebê
da Semana. A garotona nasceu no último dia 05 de outubro, e é ﬁlha do casal Cintia Malvão e Cristiano Siqueira,
nosso grande Keridão. Para Maria Clara, as mais preciosas
bençãos de Deus, e felicidades aos pais e avós.

Aniversário

Banda PMMG
Minha sobrinha, Andréa Martins Osório,
residente na cidade
do Rio de Janeiro, comemorando no próximo dia 12, mais um
aniversário. Desejamos milhões de felicidades. Que Deus lhe
conceda vida longa e
feliz. Parabéns!!!

A Banda da Policia Militar de Minas Gerais, fará seu Concerto Natalino, no dia 21 de dezembro próximo, na Igreja
Matriz de São Lourenço, contando com a participação dos
corais da cidade.

Gospel

A Mary Kay lança no Brasil a revolução do BB Cream: o
CC CREAM.
São 8 benefícios, 4 tonalidades e 1 passo para uma pela
impecável.
1- Protege – Com fator de proteção solar, mantém a pele jovem por mais tempo
2- Tom da Pele Uniforme – Realça a luminosidade natural e uniformiza o tom da pele
3- Corrige – Pigmentos minerais que proporcionam cobertura leve
4- Aspecto Saudável – Livre de óleo. Perfeito para pele
sensível
5- Esconde – Olheiras e pequenas imperfeições
6- Hidrata – Por até 10 horas
7- Anti-idade – Mantém a pele jovem por mais tempo
8- Acalma – Com extrato botânico e vitamina E que ajuda a acalmar a pele
O CC Cream pode ser usado sozinho, no entanto o ideal
é fazer o seguinte passo-a-passo:
1- Faça a sua rotina de cuidados com a pele
2- Aplique o Primer Mary Kay em todo o rosto
3- Em seguida, aplique o CC Cream
4- Aplique a sua base Mary Kay

Campeonato

Doação

No próximo dia 13, quinta-feira, às 20:00 horas, no Hotel
Brasil, o CORAL LOUVOR JOVEM DA ASSEMBLÉIA DE DEUS
DE MACEIÓ, AL, estará se apresentando um grande espetáculo gospel. Você é nosso convidado. Venha prestigiar.
Entrada Franca.
O CONSELHO DA COMUNIDADE DA EXECUÇÃO PENAL DE
SÃO LOURENÇO, está recebendo doações de roupas adultos e infantis, sapatos, brinquedos e acessórios, para o seu
Bazar Beneﬁcente de Natal. As doações poderão ser entregues nos seguintes locais: SECRETARIA DA PARÓQUIA DE
SÃO LOURENÇO (Praça da Igreja Matriz) e no PRESÍDIO DE
SÃO LOURENÇO. Colabore conosco!!!

Formatura

Adoção
Esse alegre e jovem mestiço de Pastor Capa Preta,
precisa de um lar temporário
para ser amado. Se dá bem
com outros animais e com
crianças. Contato: Veterinária Capricho - 33325418

Leonardo Lemes de Paula, nosso amigo Leo, formou-se
no Curso de Formação dos Bombeiros da PMMG, dia 30 de
outubro último, em linda cerimônia no Auditório do Colégio Marista, na cidade de Varginha. Parabéns Leo, que
Deus te abençoe nesta nova empreitada.

No dia 19/10/2014 ocorreu o I Senshi Matto de Jiu-Jitsu
em Caxambu MG, onde a equipe Projeto Integral E.M.Fabiano
Viotti, o professor Dener Valério que é agente de segurança penitenciário no Presídio de Baependi, conquistou juntamente com sua equipe inúmeras medalhas de campeão
por categoria e o troféu de terceiro lugar por equipe. Dener Valério é conhecido na cidade de Baependi e região
por atuar como um ótimo professor, ensinando lições não
só de artes marciais mas também lições de disciplina e respeito ao próximo. Esta foi só mais uma conquista e entre
tantas outras acumuladas pelo atleta que é natural de Itajubá. O Servidores do Sistema Prisional se orgulham em
tê-lo como colega de trabalho.
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1º Congresso de Iniciação
Cientíﬁca da Faculdade Victor Hugo
Data: 10 e 11/11 (2ª e 3ª f) – 19 h

O curso de Administração da Faculdade Victor Hugo realizará a 1ª Feira de Criatividade e Inovação. O evento integra atividades práticas da
disciplina “Criatividade Empresarial e Geração de Ideias”, ministrada
Prólogo: “A importância do trabalho cientíﬁco na formação dos alunos de gradua- pelo Prof. Marcelo Dias Lopes. Estarão presentes para prestigiar esse
evento, além dos alunos dos cursos da Faculdade Victor Hugo, da Unição” – Prof. Plínio Fernandes Toledo (Doutor em Ciências Literárias pela UFRJ).
Apresentação: Alunos bolsistas da FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa do versidade Braz Cubas, professores, funcionários e comunidade empreEstado de Minas Gerais).
sarial de São Lourenço e região.
A Feira de Criatividade e Inovação propõe o despertar do espírito em- Aluna: Cinthia Campos
- Título: “Um modelo epistemológico para pensar a educação no Brasil”.
preendedor dos alunos visando a formação do futuro administrador.
- Orientador: Plínio Fernandes Toledo
Aguardamos todos vocês!
- Aluna: Cíntia Rodrigues Halfeld
- Título: “A humanização do cão e a animalização do homem, um paradoxo contemporâneo”.
- Orientador: Christiane Ferreira Guenoun
- Aluno: Dener Donizeti Pereira da Silva
- Título: “Redução de atrito corporativo”.
- Orientador: Diogo Junqueira de Castro
- luno: Marcelo Rodrigues
- Título: “A Fragmentação na Educação: do desenraizamento do homem contemporâneo”.
- Orientador: Plínio Fernandes Toledo
- Aluna: Miriã Mendes de Sena
- Título: “A ideologia e suas facetas coercitivas sobre a educação”.
- Orientador: Maria Ignez Arantes de Oliveira
- Aluna: Paula Nogueira Rune Vetorazzi
- Título: “Ética e moral na sociedade pós moderna”.
- Orientador: Estélio José Cardoso
- Aluna: Rafaella Cristina de Carvalho
- Título: “A temática da morte no Ensino Fundamental”.
- Orientador: Christiane Ferreira Guenoun
- Aluna: Renata Ribeiro Vieira
- Título: “Estudo da Escola da Ponte na Relação Afeto-Educação”.
- Orientador: Joana Pires Luiz da Costa
- Aluno: Samuel de Paula
- Título: “Racionalização do processo de decisão empresarial”.
- Orientador: Estélio José Cardoso

Dia: 29/ 11 (sábado – manhã e tarde)

Processo de Treinamento em Telemarketing;
• Roteiros Telefônicos (simulações);
• Recomendações de Uso do Sistema de Telemarketing etc...

www.sljornal.com.br
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Imagens meramente ilustrativas

OFERTAS VÁLIDAS DE 31 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2014, OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

3,

2,

29

79
UN

Amaciante
Classe A 2 Litros
Fragrâncias

11,

Classe A
68 Arroz
Tipo 1 - 5kg
UN

4,

UN

Farinha de
Trigo Classe A
com Fermento
1kg

78 Café
Classe A 500g
Tradicional / Extra Forte
UN

2,

69

1,

Sêmola
69 Macarrão
Classe A 500g

UN Cortados / Espaguete

9,

98 Apresuntado
Rezende
KG

12,

99
KG

Paleta Bovina

1,

99

9,

UN

Pão de Forma
Tradicional
Classe A 450g
Maionese Classe A
Pet 500g

98 Copa Lombo

KG Congelada Premiada

0,

89
UN

UN

Sabonete
Palmolive 90g

10,

Classe A
98 Sorvete
Pote 2 litros
UN Sabores

17,

7,

2,

1,

Mole
49 Coxao
Friboi Reserva
KG Peça a vácuo

89

Biscoito Recheado
Salgado Hot Cracker
UN Parati 150g - Sabores

de Peito de
69 Filé
Frango Rivelli
UN 1Kg

de Tomate
19 Molho
Quero - Sache 340g

UN

