www.sljornal.com.br

1

82 ANOS

CORREIOS

Impresso
Especial

CONTRATO
N. 9912166940/2008

DOMINGO, 12 DE ABRIL DE 2015

Domingo, 12 de Abril de 2015
Edição nº 4190 - R$ 1,00

São Lourenço tem mais
um assalto à mão armada
Loja de Móveis é assaltada no Centro de São Lourenço em plena luz do dia. (pág 07)

Assalto

Conﬁra entrevista
com a pedagoga
Isabel Cristina Luiz (pág 03)

Hospital São Lourenço
divulga arrecadação do
Show Beneﬁcente (pág 06)

Veja como participar
do Curso para gestantes
no dia 25 (pág 04)
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EDITORIAL Um conceito
ampliado de saúde

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

jornalismo@portalalternativa.com.br

Durante muito tempo,
predominou o entendimento de que saúde era sinônimo de ausência de doenças físicas e mentais.
Nesse sentido, os serviços
de saúde privilegiaram na
sua organização a atenção
médica curativa.
A Organização Mundial
de Saúde deﬁne que “saúde é o completo bem-estar
físico, mental e social e não
a simples ausência de doença”. Essa deﬁnição aponta para a complexidade do
tema, e a reﬂexão mais
aprofundada sobre seu signiﬁcado nos leva a considerar a necessidade de
ações intersetoriais e interdisciplinares no sentido
de criar condições de vida
saudáveis.
Atualmente, é senso comum entre a população e
os militantes desse setor
que o processo saúde-doença é um processo social
caracterizado pelas relações dos homens com a
natureza (meio ambiente,

espaço, território) e com
outros homens (através
do trabalho e das relações
sociais, culturais e políticas) num determinado espaço geográﬁco e num determinado tempo histórico. A garantia à saúde transcende, portanto, a esfera
das atividades clínico-as-

DR. LUÍS PAULO DE OLIVEIRA
Coluna
Popular
Ortopedia
e Traumatologia

Dor Total
A conceituação e o tratamento da dor são objeto de
estudos constantes. A complexidade dos mecanismos
envolvidos e de sua abordagem tornam o tratamento altamente desaﬁante.
Considerada atualmente
um dos sinais vitais do organismo, a dor é fundamental para a vida, já que, frequentemente, é o primeiro
sinal de alerta de que algo
não está bem no corpo. Mecanismos físicos e químicos
complexos, desde o estímulo doloroso inicial, seu trajeto até o cérebro, sua interpretação e a resposta deﬂagrada, controlam o processo do ponto de vista físico. No entanto, a dor não
pode ser entendida apenas
neste contexto. Em 1948,
uma enfermeira inglesa chamada Cicely Saunders começou a desenvolver o tratamento humanizado de doentes terminais, e cunhou
o termo Dor Total. Ela aﬁrmava que a dor que uma
pessoa sente não pode ser
entendida apenas como algo físico, mas sofre inﬂuên-

sistenciais, suscitando a
necessidade de um novo
paradigma que dê conta da
abrangência do processo
saúde-doença. Nesse sentido, a promoção à saúde
aglutina o consenso político em todo o mundo e em
diferentes sociedades como
paradigma válido e alterna-

tivo aos enormes problemas
de saúde e do sistema de
saúde dos países.
A carta de intenções da
Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada em
Ottawa, Canadá, em 1986,
denominada Carta de Ottawa, assim deﬁne a promoção à saúde:
“...o processo de capacitação da comunidade
para atuar na melhoria da
sua qualidade de vida e
saúde, incluindo maior participação no controle desse processo. Para atingir
um estado de completo
bem-estar físico, mental e
social, os indivíduos e grupos devem saber identiﬁcar aspirações, satisfazer
necessidades e modiﬁcar
favoravelmente o meio
ambiente... Assim, a promoção à saúde não é responsabilidade exclusiva do
setor da saúde, e vai para
além de um estilo de vida
saudável, na direção de
um bem-estar global.”

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Maria e a Eucaristia
cia emocional, mental, social, religiosa. As experiências passadas do indivíduo
em relação ao enfrentamento da dor, o momento afetivo-emocional em que se encontra, seu contexto social
e crenças religiosas determinam a intensidade em que
a dor é percebida, sua evolução e diﬁculdade para o
tratamento, tendo papel decisivo na abordagem mais
adequada para cada indivíduo. Os tratamentos têm que
ser individualizados e, nos
casos de dor crônica, muitas
vezes separamos a dor de
sua causa inicial, e a Dor passa a ser entendida e tratada
como uma patologia. Neste
conceito de tratamento, é
fundamental a abordagem
multidisciplinar, com Fisioterapia, Psicoterapia, Terapia
Ocupacional, medicações
adequadas, médico especializado em Dor e Terapias complementares como Acupuntura, Reiki, Shiatsu e outras.
Ao entender sua dor, o indivíduo passa a ser capaz de
enfrentá-la e melhorar sua
qualidade de vida.

Em Medjugórie, todas as
mensagens concorrem para
nos centrar na Eucaristia, em
Jesus Vivo. Nossa Senhora
pede que façamos da Missa
nossa vida (de abril de 1998),
que vivamos a missa todos
os dias se as circunstâncias
o permitirem.
“A missa não pode ser substituída por nada”, diz Ela. Mas
também: “São muitos a vir
regularmente (à missa), mesmo se está fazendo mal tempo, porque me querem bem
e desejam manifestar seu
amor. Peço-lhes para demonstrarem seu amor com a vinda à Missa; o Senhor os recompensará largamente”.
“Convido-os a uma oração
mais ativa e a frequência à
Missa. Desejo que cada uma
de sua missa seja uma experiência de Deus”. (Mensagens
frequentemente citadas pelos videntes).
Em todos os dias do ano,
a Igreja celebra a Eucaristia
que é oferecida a Deus em
sacrifício de louvor, a nós é
distribuída em alimento, e
nos tabernáculos é conservada a ﬁm de que Cristo, presente no Sacramento, seja o

centro e o sustentáculo de
nossa vida.
Maria é a Mãe da Eucaristia e como Mãe, Ela está
sempre junto de seu Filho
Amado: “Onde Jesus está
presente, Eu também lá estou. Junto de cada Sacrário
está também a presença extasiada e jubilosa de nossa
Mãe do Céu”.
Maria nos leva Jesus Eucarístico: “Sobre tudo atraio-vos suavemente para junto
da divina pessoa de meu Filho Jesus presente, como no
Céu, no Sacramento da Eucaristia. Aprendereis cada vez
mais de Mim o gosto da oração de adoração, de ação de
graças, de reparação.
“Adorai-o comigo, comigo
enchei-o de amor, comigo
consolai-o, comigo agradecei-lhe, comigo reparai as
ofensas, o gelo e a grande
indiferença de que é vítima”.
Agradeçamos ao Senhor
pelo dom da Eucaristia. Agradeçamos por Ele se fazer
nosso alimento, nos fortalecendo na caminhada da
vida e nos preparando para
vivermos eternamente com
Ele, no céu.

Convite

Imagine que hoje chega às suas
mãos um convite para uma completa renovação. Você está sendo
chamado a começar tudo do zero,
abandonando tudo o que ﬁcou para trás. Seu olhar deve estar ﬁxo
no hoje, presente maior. Hoje, viva como se fosse o último dia de
sua vida terrena, conﬁante numa
vida fora do alcance de seus olhos,
plena e eterna.
Você está sendo convidado a
abandonar todas as suas idéias ﬁxas, preconceitos e situações tidas
como deﬁnitivas e imutáveis. Tudo
pode ser mudado, se houver disposição, coragem e atitude concreta. Se não dá pra fazer este caminho de volta sozinho, não se
sinta diminuído. Peça ajuda num
gesto grandioso de humildade. E
acredite que na sua volta há anjos
que te conduzirão nesta empreitada difícil, porém muito válida.
Você está sendo convidado a
pedir perdão e a perdoar, a amar
para poder ser amado depois, a
aceitar as coisas e as pessoas e a
buscar um aperfeiçoamento constante ao invés de ﬁcar apontando
os erros e os defeitos alheios. Isso
verdadeiramente funciona.
Você está sendo convidado a
olhar tudo com olhares positivos,
a ver o lado bom das coisas e das
pessoas, a enxergar um crescimento por trás da queda e uma puriﬁcação depois da lágrima. Você
está sendo chamado a empurrar
as pedras do sepulcro da sua existência que te levam a se fechar no

seu mundo cômodo, onde só tem
valor a sua própria verdade. Você
está sendo convidado a “vir para
fora” e enfrentar a beleza da vida
com todos os desaﬁos que ela apresenta diariamente, na certeza de
que, apesar do medo, da angústia
e da insegurança, é preciso dar o
primeiro passo para que a chegada se concretize, pois a largada já
foi dada e você não pode ﬁcar parado esperando que os milagres
aconteçam.
Você está sendo convidado a sair
do seu egoísmo e pensar no outro,
a entender e a viver considerando
que faz parte de um mundo onde
a sua omissão contribui para a manutenção do estado atual da sociedade e que se algo não vai bem,
a responsabilidade não é só das
autoridades constituídas, mas é
antes de tudo, de quem não se envolve e não participa do processo
de mudança que se inicia com pequenos gestos aparentemente insigniﬁcantes para o contexto.
Você está sendo convidado a
olhar este tempo com ares de ressurreição...Você está sendo convidado, literalmente, a celebrar a sua
existência, o amor de Cristo por
você a ponto de se entregar por
toda a humanidade e, principalmente, você está sendo convidado
a viver e experimentar o verdadeiro sabor da vitória, a mudança, a
abertura, a plenitude...
Aceite o convite. Conﬁrme sua
presença nesta festa!
Feliz Páscoa...

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

Você é chamado a
cantar um cântico novo!

“Lá está o meu tesouro, lá
onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos
de louvor ao Senhor, aleluia,
aleluia…” (Meu tesouro –
Vencedores por Cristo)
Páscoa é tempo de esperança, é tempo de esperar
na certeza de que aquilo que
não vemos, mas que foi prometido pelo Senhor, se cumprirá. Tenha os olhos voltados para o Alto, onde está o
seu tesouro, o lugar eterno
que Deus tem reservado para cada um de nós.
Essa deve ser a nossa meta.
Estou pedindo ao Senhor que,

no dia de hoje, Ele renove em
seu coração a esperança, e que
esta esperança quebre todo
desânimo que há em você.
Que a expressão do amor de
Jesus contagie a todos que se
aproximem de você.
Quero convidá-lo a viver o
dia de hoje, dia de adoração
na presença de Jesus. Viva
como se Ele estivesse ao seu
lado ﬁsicamente, assim como nossos pais, amigos, sempre estão conosco e ao nosso lado.
Como os anjos, vamos cantar ao Senhor um cântico novo. Deus o abençoe!
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RITA ABBUD

ENTREVISTA Isabel Cristina Luiz

Pedagoga, professora universitária,
mestra em Educação

Isabel Cristina Luiz, professora efetiva do Estado de Minas Gerais há 31 anos e há 07
anos trabalha na Escola Estadual “São Francisco de Assis”,
sendo 01 como secretária e 06
como diretora da escola localizada no Presídio de São Lourenço.
Soubemos de sua saída
da escola e gostaríamos que
comentasse a respeito:
Minha saída se deu por alguns fatores divergentes, como
em qualquer lugar que trabalhamos nunca conseguimos
agradar a todos e como a escola prisional possui um convênio válido até setembro do
ano corrente e respondo a duas secretarias, sendo uma a Secretaria da Educação e a outra
Secretaria da Defesa Social, fica muito difícil conciliar as exigências diferenciadas de ambas. Pela Secretaria da Educação eu estou entre as diretoras
mais bem avaliadas da Superintendência de Ensino de Caxambu, porém desde o ano passado não consegui ter a mesma
interpretação pela Defesa Social, mesmo batendo todas as
metas da escola mantendo a
nota 10. Porém isso sempre se
explica no sentido de que relações interpessoais para algumas pessoas tornam-se mais
importante do que alcançar os
objetivos almejados.
Quando você iniciou
como diretora na escola como
ela se encontrava em seu aspecto físico?
A escola contava com uma
diretoria que funcionava com
secretaria, diretoria, sala de pedagogo e sala de professores e
duas salas de aula para atender
os reeducandos. Em uma das
salas funcionava também informática com sete computadores
da Secretaria da Defesa no qual
os reeducandos tinham cursos
de informática.

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

EXPEDIENTE

E como se encontra a
escola hoje após sua saída, ou
seja, como você está entregando a escola?
Mesmo não tendo caixa escolar fui ampliando à mesma
e procurando conservar. Os computadores foram recolhidos pela Defesa Social, acredito eu
que por uma questão de segurança e não fazem mais parte
da escola. Como eu era na época Coordenadora do curso de
pós-graduação da UNIPAC, assim que meu contrato foi cancelado sem justa causa e eu
continuei apenas como professora e recebi de Fundo de garantia cerca de seis mil reais na
época e investi cinco mil e quinhentos na escola, pois tinha
muitos sonhos e planos. Como
a mão de obra era feita apenas pelos reeducandos ficava
mais fácil e barato construir.
Então com o aval do então diretor geral Carlos Alfredo Sa-

les, construí mais duas salas
de aula, uma sala para ser salão de beleza para as mulheres
que na época chegaram até a
iniciar um curso de corte e manicure, mas como elas foram
transferidas, essa sala passou
a ser utilizada para arquivo e
guarda de materiais dos reeducandos e professores. O canil que foi levantado e coberto se transformou num depósito. Mais duas salas na parede de trás foram feitas, uma
para funcionar cursos profissionalizantes e uma para sala
de artesanato. Depois foi coberta toda parte central das
salas porque tanto a chuva
quanto o sol castigava muito
os agentes que faziam a segurança das salas de aula. E por
último foi fechado um espaço
central para funcionar como
sala dos professores. Claro que
o dinheiro não foi suficiente,
ainda comprei as madeiras da
cobertura central no cartão e
o Juiz Dr. Fábio me doou o piso para uma sala. E ganhei ainda 2 galões de tinta de 18 litros e um caminhão de areia
de alguns parceiros que sempre foram solidários, os quais
ainda irei agradecer pessoalmente. Agora finalizando em
janeiro o Conselho da Comunidade doou o Forro e a manta térmica para sala da administração e a manta térmica
para uma das salas de aula,
doou ainda um galão de tinta
de 18 litros para pintar o chão.
Recebi mais dois galões de tinta de parceiros da escola e mais
30 metros de manta de parceiros que se uniram na doação.
Sai deixando toda escola pintada, com todas as carteiras
pintadas e consertadas, com
materiais de secretaria para
quase todo o ano graças a doação da SRE e SEDS que perceberam que a escola não tem
como subsistir sem verbas. Agradeço a papelaria Mundo dos
Presentes que durante todos
esses anos aceitou que eu pegasse todo material de consumo da escola e pagasse da forma que eu pudesse. Ainda não
fechei o pagamento com ela,
mas farei isso essa semana. Porque quero deixar a escola funcionando plenamente bem para quem for me substituir e sem
dívidas.
Como funciona a modalidade de ensino na escola
prisional?
A escola funciona na modalidade EJA e por isso mesmo tem
a exigência legal dos projetos
para complementar as horas do
Ensino Médio e no início essas
horas eram estendidas também
para o ensino fundamental. Mas
independente disso durante o
tempo que estive a frente da
escola desenvolvemos mais de
80 projetos cognitivos relacio-

nados a conteúdos e projetos
de ressocialização como Páscoa,
confraternização, festa junina,
artesanato, dia das mães, dias
das crianças, dia do estudante,
formatura. E não posso deixar
de agradecer Irmã Elza e Irmã
Gesualda da Congregação Franciscana que sempre cedeu para
nós o salão onde a formatura
demonstrava a toda comunidade resumidamente todo trabalho de minha equipe de trabalho.
Quer deixar uma mensagem?
Apenas agradecer a todos
os agentes que tiveram paciência com meus muitos projetos e com a correria do dia
a dia. Em todo trabalho temos
as pessoas que realmente possuem dom para executar a
função e outros que se esforçam para permanecer no trabalho e eu tive sorte de contar com muitos agentes que
aprenderam a valorizar o trabalho de minha equipe e se
alegrar com nosso sucesso,
que na realidade era o sucesso deles também. Agradecer
às agentes femininas pela educação, compromisso e alegria
que sempre me recebiam. E
principalmente a toda equipe
de professores, secretário, supervisora, pedagoga e analista das Seds que foram respon-
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Cantinho da Poesia

sáveis pelo sucesso dessa escola referência na superintendência de ensino. Espero que
Deus ilumine o coração de cada um que ficou para que esse sonho realizado continue
cada vez mais forte e que nossa escola prisional, digo nossa, pois ela estará sempre em
meu coração continue apresentando os mesmos resultados que podem ser comprovados até hoje. E aos meus
reeducandos agradeço por todo respeito e carinho que sempre tiveram comigo e pelo
comportamento exemplar tanto em sala de aula como nos
projetos executados fora dela. E ao Juiz Dr. Fábio pelo carinho que sempre demonstrou
por essa instituição de ensino
permitindo sempre as saídas
dos reeducandos para efetuar os projetos elaborados. E
a todos os parceiros, me aguardem, pois em breve receberão uma visita minha. E eu vou
continuar minha missão no
Polivalente onde eu acredito
que Deus escolheu para eu
fechar minha aposentaria ao
final do ano e procurarei fazer valer a confiança que o
colegiado depositou em mim
no meu primeiro dia de trabalho me escolhendo para vice-diretora. Que Deus abençoe a todos!

“Gratidão”

Que palavra pequena
Com sentido grandioso
Razão de nossa existência
Vale a pena compartilhado
Em qualquer circunstância
Um gesto de carinho
Onde a luz divina
Encontra o “Eu” humano.
Obrigada família Alternativa
E ao São Lourenço Jornal
O fortalecimento da vida
Com o Senhor Jesus Cristo.

CLASSIFICADOS
VENDO 190.000,00 - SÃO LOURENÇO - MG. EM FRETE AO PARQUE
2. APARTAMENTO DE 1 QUARTO E SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA
DE SERVIÇO, VISTA LATERAL, GARAGEM, VENDENDO COM TUDO
DENTRO, PRÉDIO MUITO BEM CUIDADO, VALOR DO CONDOMÍNIO
R$196,00. MILTON PARENTE - CRECI - RJ - 19.159 - (21) 99949-0735.
ALUGA-SE CASA COM 4 QUARTOS, 3 SALAS, 2 BANHEIROS, GARAGEM
COBERTA PARA DOIS CARROS E CANIL NO BAIRRO SANTA MÔNICA.
CONTATO: (35) 8835-4565 OU (35) 9807-8515
VENDE-SE CASA RUA JAIME SOTTO MAYOR, Nº 421.PRÓXIMO
AO HOSPITAL.TERRENO 245,12M² COM MINA D’AGUA. LUGAR
PRIVILEGIADO PARA COMÉRCIO OU CLÍNICA. CONTATO MARIA INÊS
(35) 3332-4614 OU 8883-2847
ALUGA-SE LOJA NO ANTONIO DUTRA SHOPPING – 2º PISO –
LOJA 64.TELEFONE DE CONTATO: 35-3332-2092 OU 8832-8834(OI)
ALUGA-SE APTO EM UBATUBA (PRAIA GRANDE). TRATAR (35)
8816-2486 OI / (35) 9105- 6305 - TIM.
ALUGUEL - CASA COM DOIS QUARTOS SENDO UMA SUÍTE, SALA,
COZINHA, BANHEIRO SOCIAL, ÁREA DE SERVIÇO, SEM GARAGEM.
ENTRADA INDEPENDENTE, LOCALIZADA NO ANDAR SUPERIOR E
POR ISSO POSSUI ESCADA. CONTADOS PELO TELEFONE (19) 988029913 OU (19) 99265-0865.

Quando eram apenas três salas – diretoria e duas salas

Como deixei a diretoria em março de 2015

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo, Jornalista Responsável: Luciana Dutra,
Designer: Lúcio Adriano, 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.

VEJA OUTROS VALORES
PLANTÃO SÁBADO E DOMINGO
(0XX31) 3043-8384 OU (0XX31) 3043-5185
(0XX31) 9590-4678
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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Curso para Gestantes será
realizado no próximo dia 25

O Hospital São Lourenço
junto com a Secretaria Municipal de Saúde e com a
Unimed Circuito das Águas
irão realizar o primeiro curso para gestantes de 2015.
O Curso será realizado no
dia 25 de abril no CTEC/Unimed – Av. Antônio Junqueira de Souza, 476 – Centro
– das 7h15 às 12h30.
Podem participar do curso gestantes e acompanhan-

tes. As inscrições são gratuitas e serão realizadas de
6 a 20 de abril nos postos
de saúde dos bairros (Unidades Básicas de Saúde –
UBS) ou no Espaço Viver Bem
da Unimed no Parque das
águas (tel: 3332-1203)
No dia do Curso, após o
cadastro de chegada (das
7h15 às 8h), as gestantes e
seus acompanhantes assistirão a palestras e partici-

parão de atividades práticas,
abordando orientações diversas sobre o período gestacional, com os seguintes
temas: “A importância do
pré-natal e modificações no
organismo da mulher”; “Amamentação”, “Nutrição da gestante” e “Atividade física durante a gestação”. Às 10h15
(após a segunda palestra)
haverá coffee-break e, ao final, entrega de brindes.

EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO CONTINUADO 2015 / 2º semestre
O Diretor da Faculdade Victor Hugo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade
com o § 3º do art. 32 da PN nº 40/2007, torna público que se acha instituído o Processo Seletivo com a finalidade de ocupação das vagas para o 2º Semestre letivo de 2015 que será realizado em uma única etapa, sendo ao mesmo tempo qualificatório e classificatório, dando
acesso ao curso de Pedagogia com 90 vagas, com duração de 7 semestres, ao curso de Administração com 50 vagas, com duração de 8 semestres, ao curso de Gestão Comercial com 50
vagas, com duração de 4 semestres, e ao curso de Gestão de RH com 50 vagas, com duração
de 4 semestres todos no período noturno, cuja primeira avaliação acontecerá no dia 27 de
abril de 2015 às 20h. Caso as vagas não sejam preenchidas será aberto o Processo Seletivo
Continuado, cujas inscrições podem ser feitas a partir de 30 de abril, através do site www.victorhugo.edu.br ou na secretaria da Faculdade, cujas avaliações poderão ser agendadas, a partir desta mesma data, com exames de segunda a sexta feira nos horários de 9 horas, 14 horas
e 20 horas, ou ainda nos sábados e domingos, sempre às 9 horas, em datas previamente divulgadas em nosso site, na Faculdade Victor Hugo, à Avenida D. Pedro II, 135 – São Lourenço.
Para inscrever-se o candidato deverá preencher formulário disponível no site, pagar a importância de R$ 30,00 e apresentar um documento original (Cédula de Identidade, Carteira de
Trabalho ou Carteira Nacional de Habilitação). Não haverá devolução da taxa de inscrição exceto quando não formar turma. Não haverá revisão de provas. O candidato deverá apresentar
o comprovante de inscrição e o documento de identidade utilizado no ato da inscrição. A classificação, em rigorosa ordem decrescente, será determinada pelo total de pontos alcançados
pelos candidatos, respeitado o limite de vagas. As matrículas dos candidatos classificados serão sempre imediatamente após o resultado, tendo até 24 horas após o mesmo para efetuá-la, sendo que esgotado este prazo, a Faculdade poderá convocar novo candidato. As matrículas não efetuadas dentro do prazo previsto não garantem a vaga do candidato em data posterior, estando este sujeito a novo processo seletivo. A secretaria da Faculdade efetuará matrículas das 8h e 30 min. às 21h., onde o aluno apresentará obrigatoriamente os seguintes
documentos: original e uma cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio e do Histórico Escolar do Ensino Médio, para o candidato que concluir o ensino médio regular ou supletivo, original e uma cópia do Diploma registrado, para os candidatos que concluírem curso
profissional; original e uma cópia do Atestado de Equivalência de Estudos emitido pela Secretaria de Educação para os candidatos que tenham concluído Estudo de Equivalência de Ensino
Médio no exterior; cópia da quitação do Serviço Militar; Cédula de Identidade; Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição; Certidão de Nascimento; 2 fotos 3x4; requerimento da matrícula assinado; recibo de pagamento da 1ª parcela da semestralidade.
Caso o candidato seja menor de 18 anos, será imprescindível a presença do responsável legal
para efetuar a matrícula. A utilização de documentos falsos como meio comprobatório de Conclusão do Ensino Médio anulará, a qualquer tempo, todos os atos escolares publicados no nome do interessado. As matrículas que se façam por determinações judiciais, ficarão na dependência do que venha a decisão final pelo Poder Judiciário. A inscrição ao Processo Seletivo
implicará na aceitação plena das normas estabelecidas no presente Edital, na legislação específica e do Regimento da Faculdade Victor Hugo. O cancelamento da matrícula pela não apresentação dos documentos exigidos para a mesma no período fixado para a entrega destes não
dará direito a reembolso dos valores pagos e abrirá vaga para o candidato classificado seguinte, conforme o resultado do Processo Seletivo. A Faculdade Victor Hugo reserva 40% (quarenta por cento) de suas vagas, respeitadas as vagas de cada curso, para os inscritos pelo ENEM.
A Mantenedora reserva-se o direito de não iniciar turmas com menos de 25 alunos matriculados pagantes, sendo que nesta hipótese, serão reembolsados pelo valor pago na inscrição.
Para conhecimento dos interessados do presente Edital, na integra, encontra-se no site www.
victorhugo.edu.br . São Lourenço, MG, 09 de abril de 2015. Adolfo Cherman Direzenchi - Diretor da Faculdade Victor Hugo.

CURSO DE DIRPF
(Imposto de Renda da Pessoa Física)

O curso de extensão sobre o DIRPF 2015 – Imposto de Renda da Pessoa Física ocorreu no final de março e foi ministrado pelo Prof.
Arlindo Jacques Filho, Mestre em Administração, Pós-Graduado em Auditoria e
Contabilidade Financeira.
Na oportunidade foram

abordados aspectos gerais,
tais como: obrigatoriedade
de entrega, rendimentos
tributáveis, rendimentos
isentos, rendimentos com
tributação exclusiva na fonte, modelos completo e simplificado e apuração de saldo de imposto, fazendo com
que os participantes inte-

ragissem com o programa
disponibilizado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e capacitando os mesmos a elaborarem suas próprias declarações de imposto de renda. Esta foi mais
uma das contribuições da
Faculdade Victor Hugo à comunidade.

“A matéria de Jogos de Empresas, é uma disciplina que
proporciona aos alunos da
Faculdade Victor Hugo a prática da gestão de um negócio. As equipes, normalmente formadas entre 3 a 5 integrantes, administram – cada uma – uma empresa simulada e competem entre

si em um determinado mercado deﬁnido por um cenário. O professor Sérgio Pinelli, acompanha a turma
definindo prazos e ajudando
as equipes tirando dúvidas
e lançando desafios. Muitas coisas acontecendo ao
mesmo tempo. Precisamos
providenciar recursos como

máquinas, insumos, pessoas, crédito, clientes… Como
saber se estamos no caminho correto? Precisamos estar atentos aos sinais que vão
surgindo, saber interpretá-los e, assim, fazer nossas escolhas. Assim é no mundo
real, assim é no ambiente de
Jogos de Empresas.”

Jogos de Empresas

EDITAL DE LOTEAMENTO – Pelo presente Edital, torno público em cumprimento ao Artigo 19 da Lei 6.766/79, que a SANTA HELENA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS E RECREATIVOS LTDA., sociedade inscrita no CPF nº
18.209.949/0001-61, sediada na Rua Monsenhor Jatobá, nº 379, Centro,
Itanhandu/MG, devidamente representada por sua sócia Anna Carolina Guerreiro de Morais, inscrita no CPF nº 046.104.256-88, depositou nesta Serventia toda documentação para registro do Loteamento “CANNÃ II”, situado na Rua dos Hibiscos, nesta cidade, sendo que o mesmo foi aprovado em
09-12-2014, pela Prefeitura Municipal desta cidade. O Imóvel objeto do
mesmo encontra-se devidamente registrado na matrícula 12.806 do Livro
02, de Registro Geral. O Loteamento será composto de 42 lotes, sendo todos os lotes distribuídos em quadras, numa área total de 10.718,07m²; Áreas Públicas – 7.526,54m², sendo elas subdivididas em: Sistema Viário –
3.522,52m², Áreas Institucionais - 1.185,50m², Áreas verdes – 2.244,84m²,
Faixas de Servidão – 472,11m² e Área de Elevatória – 101,57m²; e, Área de
APP – 1.755,39m². 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, sem que haja impugnação será feito o registro.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de São Lourenço/MG, aos 27 de
março de 2015. O Oﬁcial Substituto – Júlio César Círio Nogueira.
JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA – O OFICIAL SUBSTITUTO
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DÉBORA CENTI

Homenagem

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Como recuperar o brilho dos
cabelos logo após a química!

Páscoa

Tenente Coronel Leonel Junqueira, foi homenageado pelo
Presidio de São Lourenço, durante o desﬁle do dia 1° de abril.
Homenagem justa e merecida ao grande ex combatente e escritor, que em dezembro de 2014, completou seu centenário
de nascimento, e hoje é a história viva de nossa cidade.
Belíssima a cerimônia do Domingo de Páscoa na Igreja
Matriz de São Lourenço. Logo quando o dia amanheceu,
as três Paróquias da cidade, se uniram em uma grande celebração na Praça da Matriz. Parabéns a Padre Bruno, Padre Roberto Nogueira e Padre Ilidio Coelho.

Adoção

Falecimento
Nossos sentimentos aos
familiares de Dulce Maria dos
Santos, falecida dia 04 último. Que a misericórdia de
Deus, seja o bálsamo necessário para aliviar a dor da separação. Nossas preces para
seu eterno descanso!!!

Sabor

As lindas amigas, Yasmin e Marceli saboreando um delicioso açaí na pizzaria do Ronaldo na Porta do Céu.

1 – Descanse um pouco da química
Um dos maiores vilões para a falta de brilho dos cabelos
é a química. Alguns tipos de tratamentos, como escova com
formol, relaxamento, permanente, alisamento e descoloração daniﬁcam profundamente os cabelos retirando seus
nutrientes e provocando o ressecamento do ﬁo.
2 – Nutrição nos ﬁos
Para recuperar um cabelo que foi quimicamente tratado
e está sem brilho , faça um bom tratamento baseado na nutrição dos ﬁos como : reposição de aminoácidos e proteínas,
reconstrução capilar sem queratina. Aposte também no uso
de xampu puriﬁcante, que equilibra o pH ( acidez).
3 – Acerte nos produtos
Aposte nos produtos que possuam elementos nutritivos
e reestruturantes na fórmula.
4 – Alimentos que estimulam o brilho
Crie um cardápio com uma alimentação, que equilibra o
pH. Nesse caso especíﬁco o ideal é consumir bastante frutas, ricas em vitaminas A, B1, B2 e C, legumes A, B e D, e,
nas carnes, B2, B3, B6, B12, ferro e Zinco. Essa simples mudança nos hábitos alimentares já vão nutrir os seus cabelos
e gradativamente eles vão ﬁcar mais brilhantes e saudáveis.
A nutrição dos ﬁos ocorre de dentro para fora.
5 – Beba bastante água

Nutrição?
A mudança dos hábitos alimentares registrada nas últimas décadas introduziu algumas práticas menos saudáveis na alimentação da população.
A vida agitada, a redução da atividade física e uma alimentação incorreta são fatores que
têm contribuído para o aumento do risco de desenvolver algumas doenças, consideradas por
muitos, da sociedade moderna e, consequentemente redução da qualidade de vida.
O nutricionista é o proﬁssional que estuda todos os tipos de alimentos e sua interação com
os processos metabólicos e ﬁsiológicos, levando em conta a doença e a saúde, em nível comunitário ou individual. Este proﬁssional investiga as atitudes alimentares das populações, seus
impactos psicológicos, sociais, econômicas e culturais. Depois de realizar este trabalho, o nutricionista propõe a aplicação de uma política alimentar para fazer com que a alimentação promova um aumento na qualidade de vida das pessoas (educação alimentar).
Os requisitos exigidos para este proﬁssional são: boa capacidade de comunicação para que,
utilizando-a, possa analisar a necessidades nutricionais das pessoas sob sua responsabilidade
e identiﬁcar, assim, as melhores formas de corrigir velhos e nocivos hábitos de alimentação.
As atividades de um nutricionista são exercidas na atenção básica (unidades de saúde), atenção secundária (unidades de especialidades, clínicas especializadas) e terciária (hospitais). Dentre as áreas de atuação deste proﬁssional, podemos citar a indústria (onde supervisiona a produção e a transformação dos gêneros alimentícios); nutrição e esporte (elaboração especíﬁca
de dietas para proﬁssionais do esporte ou de qualquer pessoa praticante de esportes interessada nestas dietas); ensino (ministração de cursos de educação alimentar para grupos comunitários, docência); investigação (pesquisa alimentar em laboratórios de análise de alimentos,
bem como em institutos e universidades); restauração coletiva (setor ligado à saúde pública,
onde o tem a função de planejar e coordenar os serviços de nutrição em órgãos públicos). Tem
ainda sob sua tutela a elaboração de merenda escolar, as inspeções sanitárias e análise do processamento dos alimentos, da qualidade dos produtos e dos equipamentos utilizados.
É cada vez maior o número de pessoas que tomam consciência da importância que uma boa
alimentação traz para a saúde, desta forma, cresce a quantidade de gente interessada em uma
alimentação saudável e equilibrada, pois isto garante uma vida mais longa, com mais saúde e
sem distúrbios ou problemas de saúde já que uma alimentação correta e balanceada é fator
preponderante para a promoção e/ou recuperação da saúde, além de qualidade de vida.
Quando você decide ser um bom proﬁssional, você demonstra seu desejo em pertencer a
um determinado grupo e assumir as rotinas e desaﬁos desse grupo. Quando você decide ser
reconhecido, você sabe que o caminho não será fácil, mas que, com muito esforço e dedicação, é possível alcançar todos os seus objetivos. Venha para Faculdade de São Lourenço!!!
Cristiany Reis Costa Ferreira Pinto
Coordenadora do curso de Nutrição
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Sabe quanto deu o Show
Beneﬁcente Hospital/APAE?

Estes foram os totais arrecadados com a venda das mesas do Show Beneﬁcente realizado no último dia 25 de
março, no Centro de Convenções do Hotel Guanabara: R$
211.225,00 para o Hospital
São Lourenço e R$ 39.000,00
para a APAE São Lourenço. A
renda foi destinada em prol
das duas instituições: na APAE,
os recursos já foram investidos na aquisição do Protocolo Pedasuit - e o Hospital já
está fazendo o orçamento dos
aparelhos a serem comprados para o Centro Cirúrgico.
Inclusive, antes do show,
alguns artistas estiveram na
APAE conhecendo o novo
projeto e, no Hospital, visitando a entrada do Centro
Cirúrgico e demais instalações,
como a UTI Neonatal/Pediátrica. “É muito prazeroso dedicar uma ou duas horas do
nosso dia pra participar de
ações como esta, que ajuda-

rão tantas pessoas. Fazemos
com muita alegria”, destacaram Munhoz e Mariano.
Além da venda das mesas,

houve a grata participação de
diversos parceiros. O Hospital e a APAE agradecem ao
Kadu Eventos (e equipe), por

demonstrar tanto carinho por
duas instituições que tanto
precisam de iniciativas como
a que ele ofereceu.

JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA- COMARCA DE SÃO LOURENÇO- SECRETARIA DA 1ª VARA – EDITAL DE NOTIFICAÇÃO COM PRAZO DE 20
DIAS- Saibam todos quantos o presente Edital virem que perante
a 1ª Vara Cível da Comarca de São Lourenço- MG, corre uma Ação
de Alteração de Regime de Bens entre Cônjuges, Processo nº 637.14
003599-8, requerido por: César Eduardo Teixeira Fleming Ferraz e
Daniele Fernandes Conde Ferraz e, pelo presente dá ciência a quem
interessar que foi deferido o pedido, autorizando a alteração de regime de bens do casamento dos autores, passando do regime de
separação total de bens para o da comunhão universal de bens,
ressalvados direitos de terceiros, a partir do trânsito em julgado. E
para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido
o presente que será publicado através do Diário do Judiciário Eletrônico (Dje), com acesso através do Portal do TJMG (www.tjmg.
br), em jornal de circulação local e aﬁxado no saguão do fórum.
São Lourenço, 07 de abril de 2015. Eu Flávio Roberto F. De Oliveira,
Oﬁcial de Apoio Judicial do digitei. Eu Rosemary Aparecida Bittencourt, Diretora da 1ª secretaria o subscrevo. Eu Drª Cecília Natsuko
Miahira Goya, Juíza de Direito e Titular da 1ª Vara Cível, o assino.

DOMINGO, 12 DE ABRIL DE 2015

DR. RODRIGO C. SANTOS
Médico Veterinário

O que é DAPP

A dermatite alérgica à picada de pulga (DAPP) é uma
doença de pele comum em cães e gatos sensibilizados às proteínas da saliva da pulga por meio de picadas repetidas ou intermitentes.
Os sinais clínicos geralmente são sazonais (ocorre
sempre em uma determinada época do ano), meses
quentes e no outono, é mais comumente constatada
durante no verão, pois a população de pulga aumenta pelo calor, sendo essa a razão de exacerbação de
prurido (coceira) em pacientes com DAPP. Em algumas situações a infestação ocorre em ambientes fechados, assim a DAPP pode não ser sazonal. Atinge
animais de qualquer raça, afetando animais em qualquer idade.
Normalmente, as feridas aparecem na área lombossacral caudodorsal (região da bacia sobre a calda), a
ponta dorsal da cauda, as áreas caudomediais (meio
e parte de traz) das coxas, o abdome e os ﬂancos. As
lesões incluem erupções pruriginosas, papulares e
crostosas, com eritema secundário, seborreia, alopecia, escoriações, piodermite, hiperpigmentação e liqueniﬁcação.
O tratamento consiste no controle do prurido e das
pulgas. É necessário medicar os outros animais da casa.
As pulgas adultas são parasitas obrigatórios, e seu
controle tópico é indispensável. Entretanto, o ciclo
biológico, do ovo até pupa, ocorre no ambiente doméstico do animal infectado, e isso requer tratamento do ambiente.
O prognóstico é bom se for realizado um controle
rigoroso das pulgas.

Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa
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Loja de Móveis é assaltada
no Centro de São Lourenço
Duas funcionárias foram
rendidas durante um assalto
em uma loja de móveis e eletrodomésticos no centro de
São Lourenço-MG, no ﬁnal
da tarde de quarta feira, dia
08 de abril.
De acordo com informações da Polícia Militar, por
volta das 17h30, um cidadão
de baixa estatura, cabelos
negros, que trajava calça jeans e camisa cor de rosa, entrou no estabelecimento que
ﬁca na Av. Antônio Junqueira de Souza.
Ao abordar uma das funcionárias se identiﬁcou como
advogado do proprietário e
pediu falar com ele ou com
o gerente, ele pediu uma
quantia em dinheiro para custear despesas jurídicas de
uma audiência que o proprietário havia perdido.
No momento em que a funcionária da loja pegou o telefone no intuito de conﬁrmar a situação com o proprietário, o homem sacou um
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BETO BACHA

Giro Esportivo

O Novo Basquete Brasil
(NBB) é a liga oﬁcial de basquete do Brasil, organizada
pela Confederação Brasileira de Basketball. Em seis
edições realizadas, três títulos para o Brasília e três
para o Flamengo. Terminada a primeira fase classiﬁcatória do NBB 2015, os
quatro primeiros colocados
ﬁcam aguardando para entrar na fase das quartas de
ﬁnal (Bauru, Limeira, Flamengo e Mogi das Cruzes).
Fomos conferir de perto na quadra do Tijuca Tênis Clube, no
último dia 03, a partida entre o Flamengo e o Limeira. Um
jogo equilibrado e decidido apenas no ﬁnal, com a torcida
Rubro Negra fazendo novamente a diferença, o placar foi 86
a 70 para o Flamengo. Destaques para o técnico José Neto
e os jogadores Herman (argentino) e a garra do Olivinha.
revólver e exigiu que ela lhe
entregasse o dinheiro. As vítimas então entregaram a
quantia ao autor que saiu da
loja imediatamente.

Ainda de acordo com as
informações da PM, o proprietário da loja aﬁrmou que
ele não tem nenhum processo tramitando na justiça.

De posse das informações,
a Polícia Militar iniciou o rastreamento do autor, mas até
o momento ele não havia sido identiﬁcado.

Cartório de Reg. Civil e Notas da Comarca de São Lourenço
Tabelião: Cecil Domingos J.Póvoa - Pretendem se casar:
000802 - PATRICK VALERIO DIAS, solteiro, maior, ADMINISTRADOR, natural de ITAJUBA-MG, residência AL. FREI JOAO BOSCO, 550, São Lourenço-MG, ﬁlho de MATEUS DIAS e VALERIA ROSEMARI VALERIO DIAS; e JAQUELINE SILVA PRINCE, solteira, maior, PROFESSORA, natural de SAO LOURENÇO-MG, residência AL. FREI JOAO BOSCO, 550, São Lourenço-MG, ﬁlha de JOAQUIM VIEIRA PRINCE e MARIA DO CARMO DA SILVA PRINCE;
000803 - ISAIAS MOREIRA DE OLIVEIRA, solteiro, maior, PEDREIRO, natural de CRUZILIA-MG, residência RUA ORLANDO B. DE ALMEIDA, 240
CASA 5, São Lourenço-MG, ﬁlho de JOAO GOMES DE OLIVEIRA e MARIA APARECIDA MOREIRA DE OLIVEIRA; e JOSILENE DOS SANTOS, solteira,
maior, COSTUREIRA, natural de CARMO DE MINAS-MG, residência RUA ORLANDO B. DE ALMEIDA, 240 CASA 5, São Lourenço-MG, ﬁlha de DILSON
DOS SANTOS e MARIA DO CARMO CARLOTA DOS SANTOS;
000804 - PAULO RICARDO GONÇALO DIAS DA SILVA, solteiro, maior, AUX. AÇOUGUEIRO, natural de CARMO DE MINAS-MG, residência RUA
FREI MORÉ 50, São Lourenço-MG, ﬁlho de LUIZ PAULO DIAS DA SILVA e MARIA DO ROSÁRIO GONÇALO DIAS DA SILVA; e ISABEL CRISTINA AIRES
DOS REIS, solteira, maior, DO LAR, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA FREI MORÉ 50, São Lourenço-MG, ﬁlha de ANTONIO LOURENÇO DOS REIS e MERCIA VALERIA AIRES DOS REIS;
000805 - PAULO AUGUSTO DA SILVA XAVIER, divorciado, maior, ENCANADOR, natural de SAO LOURENÇO-MG, residência AL. DR. ARTHUR FRANCISCO POVOA, 270, São Lourenço-MG, ﬁlho de JOSE RIBEIRO XAVIER FILHO e SONIA DA SILVA XAVIER; e MARIA EDITE CABRAL AIRES, divorciada,
maior, COSTUREIRA, natural de JUAZEIRO-CE, residência AL. DR. ARTHUR FRANCISCO POVOA, 270, São Lourenço-MG, ﬁlha de FRANCISCO CICERO
CAMPOS AIRES e MARIA DO SOCORRO LUCIO CABRAL;
000000 - FRANCISCO CARLOS RIBEIRO MARINS, solteiro, maior, empresário, natural de São Lourenço-MG, residência Alameda Jorge Amado,
275 - apto 101 - A, São Lourenço-MG, ﬁlho de FRANCISCO CARLOS RODRIGUES MARINS e MARLENE RIBEIRO MARINS; e INGRID DA SILVA SANTOS,
solteira, maior, estudante, natural de Carmo de Minas-MG, residência Rua Virgilio Alves Pereira, 182, Carmo de Minas-MG, ﬁlha de JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS e LUCILIA APARECIDA DA SILVA SANTOS;
000806 - JOSE HENRIQUE CAETANO, divorciado, maior, CARPINTEIRO, natural de SAO LOURENÇO-MG, residência RUA LUDGERO FERNANDES, 439,
São Lourenço-MG, ﬁlho de JOAQUIM MACIEL CAETANO e ANA MORAIS MACIEL; e RITA DE CASSIA LIMA, divorciada, maior, DOMESTICA, natural de
CARMO DE MINAS-MG, residência RUA LUDGERO FERNANDES, 439, São Lourenço-MG, ﬁlha de JOSE FILADELFO NETO e MARIA DO CARMO LIMA;
000000 - SÉRGIO MARQUES MONTEIRO, solteiro, maior, pastor evangélico, natural de Porto Alegre-RS, residência Av. Dom Pedro II, 984, São
Lourenço-MG, ﬁlho de ELSON DA SILVA MONTEIRO e FÁTIMA DOS SANTOS MARQUES; e BRENDA HORRANA SILVA OLIVEIRA, solteira, maior, estudante, natural de Itajubá-MG, residência Rua Orlando Mohallem, 782, Itajubá-MG, ﬁlha de ODINEY DE OLIVEIRA e MARIA DE FÁTIMA SILVA;
000809 - GERMÁN ALFONSO WEISSER VASQUEZ, solteiro, maior, MUSICO, natural de SAO JOAO NEPOMUCENO-MG, residência RUA CASSIMIRO DE ABREU, 40 APTº 203, São Lourenço-MG, ﬁlho de FERNANDO MIGUEL WEISSER SEPULVEDA e MARIA INES DEL CARMEN VASQUEZ LANGER;
e PRISCILA DE SOUZA GOMES, solteira, maior, NUTRICIONISTA/LOCUTORA, natural de ITANHANDU-MG, residência RUA CASSIMIRO DE ABREU, 40
APTº 203, São Lourenço-MG, ﬁlha de MARCOS CARVALHAL GOMES e TEREZINHA DE JESUS DE SOUZA GOMES;
000808 - MATEUS AMARAL MAIA DA SILVA, solteiro, maior, CAIXA, natural de SOLEDADE DE MINAS-MG, residência AL. MARIA LUCILA C. RIBEIRO, 120 FUNDOS, São Lourenço-MG, ﬁlho de EDICERLEI MAIA DA SILVA e SONIA AMARAL DA SILVA; e KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA, solteira, maior, VENDEDORA, natural de SAO LOURENÇO-MG, residência AL. MARIA LUCILA C. RIBEIRO, 120 FUNDOS, São Lourenço-MG, ﬁlha de ROBERTO TADEU DE OLIVEIRA e KELEN FERNANDES DE BARROS;
000807 - ARONISIO RIBEIRO DE LIMA, divorciado, maior, GARI, natural de GUARATINGUETA-SP, residência RUA SILVESTRINI, 13, São Lourenço-MG, ﬁlho de JOSE RIBEIRO DE LIMA e MARIA JOSE DE LIMA; e DANIELI FABIOLA APARECIDA SILVA, solteira, maior, DO LAR, natural de CARMO DE
MINAS-MG, residência RUA SILVESTRINI, 13, São Lourenço-MG, ﬁlha de BENEDITO NATAL LUIZ e ODETE BARBOSA LUIZ;

Parabéns e muita saúde
para minha princesa Luna Bacha que fez 11 anos no último dia sete. Que papai do
céu abençoe!

www.sljornal.com.br
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Imagens meramente ilustrativas

OFERTAS VÁLIDAS DE 10 A 20 DE ABRIL DE 2015, OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

12,

6,99

49
UN

UN

Azeitona Verde
La Violetera
Vidro 500g

Azeite Borges
Extra Virgem
Vidro 500ML

11,

Classe A
78 Arroz
Tipo 1 - 5kg
UN

2,

1,

Sêmola
79 Macarrão
Classe A 500g

UN Cortados / Espaguete

99
UN

Suco Tial
1 Litro
Sabores

2,

de Mandioca
99 Farofa
Hikari Tradicional
UN 500g

13,

98
KG

Acem

17,

Mole
99 Coxão
Cortado
KG

5,

49

9,

Toscana
49 Lingüiça
Congelada Frimesa
KG

2,

2,

Doriana
99 Margarina
500g - Com e sem sal
UN

19

Amaciante
Mon Bijou
2 Litros
Fragrâncias

de Frango com
89 Peito
Osso Congelado
KG Cogran

3,

29

UN

Desinfetante
Pinho Bril
500ml
Fragrâncias

4,

UN

1,

Líquido
29 Detergente
Limpol 500ml
UN Fragrâncias

UN

Água Sanitária
Candura
2 Litros

6,

em Pó
99 Detergente
Omo Multiação
UN 1kg

