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Leia entrevista
com Dr. Gabriel Dias,
Provedor do Hospital
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Números das Eleições:
Resultado dos votos em SL

O primeiro turno das eleições São Lourenço ocorreu tranquilamente na cidade. Nossa reportagem - do SL Jornal e Rádio Alternativa - acompanhou a apuração no Cartório Eleitoral e tudo aconteceu dentro da normalidade. De acordo com o Tenente Coronel Paulo Valério Júnior, do
57º Batalhão de Polícia Militar, foram poucas ocorrências registradas, “A boca de urna e panﬂetagem já era de se esperar, mas comparando
com outras eleições, o número foi reduzido. Queremos que o segundo turno também seja assim”, completou. O Juiz Eleitoral da 259º Zona,
Dr. Ronaldo Ribas disse que esta foi uma das eleições mais tranquilas da cidade. (pág 08)

Apuração

SAAE

Obras no Jardim
Serrano aguardam
ﬁnalização
Moradores do bairro Jardim
Serrano, especificamente da Rua
João Guimarães Filho, estão aguardando o término das obras que
foram iniciadas em Junho deste
ano. O SAEE abriu vários buracos
na rua para a colocação das manilhas, em função da captação das
águas pluviais. (pág 09)

Mercado Municipal
não pertence
mais à Prefeitura
O Mercado Municipal de São
Lourenço agora pertence à Associação dos Lojistas do Mercado Municipal. A oﬁcialização da concessão aconteceu semana passada,
quando foi assinado um contrato
administrativo... (pág 04)

Outubro Rosa
Você conhece?

(pág 06)

Árvores que representam
perigo são retiradas do
bairro Estação (pág 04)

Taxistas de SL
assinam contrato
Na sexta-feira (03/10), aconteceu a última fase da licitação de
serviços de táxi em São Lourenço.
Os 45 inscritos assinaram o contrato de permissão para... (pág 05)
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LAURA MATHIASI Criança tem
Editorial

jornalismo@portalalternativa.com.br

Muitas vezes quando crianças, precisamos passar por determinadas situações as quais
somos cobrados como adultos. Claro, que a maturidade
para tomar decisões adquire-se com o passar dos anos, porém hoje, é perceptível, que
cada vez mais as crianças têm
agido como adultos.
Brincar na rua, pique-pega,
amarelinha, queimadas, são
brincadeiras desconhecidas
por muitas crianças atualmente. Ficaram esquecidas no passado. Hoje a turma gosta de
brincar no smartphone, no tablet, vídeo-games e televisão
a cabo. Estas são as formas de
entreter que mais se adaptam
às gerações atuais. Com isso,
as crianças acabam se tornando adultos precoces, devido
ao grande número de informações as quais estão submetidos, e assim, perdendo a inocência infantil.
Nada contra esse mundo
tecnológico cheio de magia
em que vivemos atualmente. Ele traz inúmeros benefícios, o que não tínhamos
pouco tempo atrás. No entanto, acho que os pais de
hoje devem incentivar as brincadeiras de ontem. São mais
inocentes, ajudam no exercício físico e aumentam o círculo de amizade real, e não
virtual. Aﬁnal, para tudo tem
seu tempo.

A maturidade virá na hora
certa, a hora de namorar, de
trabalhar, de pensar como
adulto, tudo tem seu tempo
e a vida deve ser aproveita-

JOSÉ LUIZ MENDES
Coluna Popular

O que você vai ser
quando envelhecer?
O envelhecimento é deﬁnido como um conjunto de
processos que ocorre nos organismos vivos e que, com
o passar do tempo induz a
perda da adaptabilidade e
diminuição das capacidades
funcionais. O envelhecimento não ocorre simultaneamente com a idade biológica,
ele apresenta considerável
variação interindividual e sofre forte inﬂuência de fatores
externos, como os hábitos e
os comportamentos da vida
de cada indivíduo. Muitas das
causas associadas à baixa capacidade funcional dos idosos parecem não estar associadas somente ao processo
natural de envelhecimento
celular, mas também ao alto
grau de sedentarismo entre
os idosos. Dentre as alterações morfológicas que ocorrem nessa fase da vida, a mais
marcante é a perda de massa muscular.
Especialistas aﬁrmam que
para aumentar a expectativa
de vida, não basta evitar doenças, é preciso exercitar o
corpo para que ele não en-

fraqueça. Doenças potencialmente fatais, como câncer e
o infarto, não aparecem de
imediato. Antes que elas se
instalem, o corpo torna-se
mais frágil e vulnerável. Os
exercícios físicos são uma ferramenta essencial. Eles combatem o primeiro sinal do
envelhecimento, que é a perda de força muscular.
Você pode minimizar os
processos degenerativos associados ao envelhecimento biológico, através de um
treinamento específico que
tenha por objetivo, principalmente aumentar a força
e a massa muscular, ocorrendo consequentemente o
aumento da massa óssea,
prevenindo assim o aparecimento de doenças como
a osteoporose.
Dessa forma, é interessante que você planeje a forma
como deseja envelhecer, priorizando desde cedo a qualidade de vida, através de uma
alimentação balanceada e a
prática de exercícios físicos
regulares, orientados por um
proﬁssional qualiﬁcado.

que ser criança

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

Verdades sobre nossos ﬁlhos

e querer ter atitudes infantis
que nunca teve.
Por isso, a mensagem de
hoje neste Dia das Crianças
é: Seja Criança!

Neste dia das crianças, dedico estas palavras de Cinthia Moralles aos meus ﬁlhos, Lucas e Daniel, a todas as crianças e a
todos os responsáveis pelas crianças também)
Eles vão crescer e dispensar nosso colo.
Vai chegar a fase em que os amigos serão mais importantes
que os pais.
Que nossas demonstrações de afeto serão consideradas um
grande mico.
Que em vez de torcemos para que eles durmam, torceremos
pra que cheguem logo em casa.
Que não se interessarão pelos velhos brinquedos.
Que o alvoroço na hora do almoço, dará lugar a calmaria.
Que os programas em família serão menos atrativos que o
churrasco com a turma.
Que dirão coisas tão maduras que nosso coração irá se apertar.
Que começaremos a rezar com muito mais frequência.
Que morreremos de saudade de nossos bebés crescidos.
Por isso...
Viva o agora!
Releve as birras.
Conte até 10.
Faça coceguinhas
Conte histórias.
Dê abraços de urso.
Deite ao lado deles na cama.
Abrace-os quando tiverem medo.
Beije os machucados.
Solte pipa.
Brinque de boneca.
Faça gols.
Comemorem.
Divirtam-se.
Acorde cedo aos domingos pra aproveitar mais o dia.
Rezem juntos.
Estimule-os a cultivar amizades.
Faça bolos.
Carregue-os no colo.
Faça com que saibam o quanto são amados.
Passem o máximo de tempo juntos...
...assim quando eles decidirem partir para seus próprios vôos,
você ainda terá tudo isso guardado no coração!”

VERA GANNAM

MONS. JONAS ABIB

da em todas as fases. Assim,
aquela criança precoce não
se torna um adulto frustrado, que corre o risco de chegar uma determinada idade

Maria Nossa Mãe

Eternamente Mãe
As festividades marianas
do mês de outubro nos aproximam mais de Maria, nossa bondosa Mãe do Céu,
que tanto nos ama e que
se faz presente em nossa
vida conduzindo nossos passos e nos levando a Jesus.
Senhora do Rosário, Aparecida e de Fátima, são vários títulos, para uma só
Mãe, a Mãe de Deus, a nossa Mãe: Maria Santíssima!
Existe entre nós, um carinho especial a Maria sob o
título de Nossa Senhora da
Conceição Aparecida. Sua
imagem, encontrada no Rio
Paraíba, deu origem a peregrinações e devoções em
um pequeno santuário que,
depois, se tornou uma Suntuosa Basílica, onde inúmeros devotos da Virgem
Maria, de vários recantos
do Brasil, vão ao encontro
da Mãe do Céu Morena,
para agradecer as graças
recebidas, suplicar suas
bênçãos, auxílio e proteção. A pequena imagem da
Senhora Aparecida é um
sinal da presença de Maria
no meio de nós.

Devemos olhar com amor
para cada imagem de Nossa Mãe Celeste, porque não
só nos transmitem a sua
lembrança, como também
se torna um sinal particular
de sua presença no meio
de nós.
Maria, a Mãe terna e carinhosa, em suas aparições,
sempre nos pede oração.
Em Fátima, onde tantas vezes se manifestou aos pastores Lúcia, Jacinta e Francisco. Ela faz o seu pedido:
“Quero que rezem o terço
todos os dias!” Fazendo do
terço, nossa oração diária,
estaremos atendendo ao
pedido de nossa Mãe. Se
esta oração lhe é tão agradável porque não a recitarmos diariamente?
Em vários lugares do mundo, onde Maria se manifesta, vemos o carinho da
Mãe com os filhos que tanto ama...
Medianeira das graças,
Mãe zelosa de todos nós,
não quer que seus ﬁlhos se
percam e vem nos mostrar
o caminho seguro que nos
leva a Jesus.

Reﬂexão

A receita para viver bem

Fomos criados para o louvor, a adoração e a ação de
graças. Este é o maior desejo
do coração de Deus. Precisamos realizar aquilo que Ele nos
pede: ‘Estai sempre alegres,
orai incessantemente, dai graças em todas as circunstâncias,
pois esta é a vontade de Deus
a vosso respeito em Cristo Jesus’ (1Ts 5, 16-18).
Existem situações em que
é difícil dar graças: a doença
e a morte de alguém muito
querido, o problema com as
drogas, o alcoolismo ou o
adultério em nossa família.
Diante de todo e qualquer

problema, precisamos nos
voltar para Deus, dando graças, louvando e adorando em
todas as circunstâncias. Quando acontece algo doloroso
em nossa vida, ﬁcamos muito sensíveis. O nosso coração
ﬁca apertado, caímos na tristeza e nos fechamos para o
Senhor.
O Pai insiste para agirmos
de modo contrário: ‘Em tudo, em todas as circunstâncias, em qualquer situação,
aconteça o que acontecer,
dai graças, louvai e adorai’.
O louvor e a adoração são o
remédio para o coração.
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ENTREVISTA Dr. Gabriel Dias

Provedor do Hospital de SL, ele explica
sobre a verdadeira situação da Instituição.

a Prefeitura receber primeiro para repassar. A previsão
é entre os dias 10 e 15 de
Outubro.

Qual a verdadeira situação do Hospital em relação às verbas anunciadas?
Essa verba de R$2,4 milhões vem do Ministério da
Saúde, e vai ser parcelada
mensalmente no nosso orçamento, serão parcelas de
R$200 mil reais. Esse recurso virá através da Prefeitura.
O Ministério vai depositar
para a Prefeitura e ela irá repassar para o Hospital. O Ministro da Saúde, Arthur Chioro, publicou a portaria no dia
24 de Setembro. A partir de
Outubro vamos receber a primeira parcela. Esse será um
recurso muito importante
para o Hospital, é um recurso que corremos atrás desde
Agosto do ano passado e agora em Setembro foi viabilizado. É bom esclarecer que
não é a Prefeitura que esta
passando essa verba, e sim
o Ministério da Saúde.
Então a verba vai vir
do Ministério para a Prefeitura, e quando será repassada para o Hospital?
Estamos dependendo de

Essa verba foi anunciada pelo nosso Jornal na
edição do dia 28/09, contudo, no dia 27/09 os médicos
do Pronto Socorro ﬁzeram
uma paralização, reivindicando os pagamentos atrasados e melhores condições
de trabalho. Como podemos
explicar esta situação?
Houve uma paralização por
que os médicos do Pronto
Socorro já tinham dado 30
dias de prazo (que venceu
justamente no dia 27/09) para receberem seus pagamentos atrasados. E o Hospital,
recebe um repasse menor
que o custo que temos. Para ter uma ideia, uma diária
de UTI custa para o Hospital
R$1000 reais e o SUS repassa R$478, se ﬁzermos as contas, nós temos um prejuízo
mensal de R$200 mil somente na UTI. Então, com essa
escassez de recurso, o Hospital atrasou os pagamentos.
E a partir disso, o que
foi feito?
O Mauro Guimarães, nosso Secretário Municipal de
Saúde, entrou em contato
com a Secretaria Estadual de
Saúde e pediu para antecipar o recurso do “Pró-Hosp”,
para que possamos colocar
os salários em dia. Essa verba do governo Estadual, no
valor de R$320 mil reais, é
um recurso destinado diretamente para o Hospital, e

não passa pela Prefeitura, já
existe há mais de oito anos
e vem a cada três meses para a Instituição. Foi depositado para o Hospital no dia
28/09.
E sobre a verba que
a Prefeitura repassou através da Câmara Municipal?
Houve uma promessa, da
Câmara Municipal, de que para ajudar nos pagamentos
atrasados do Pronto Socorro,
seria repassada para o Hospital uma quantia de R$150
mil reais. Esse dinheiro pertence aos gastos economizados pela Câmara Municipal,
que seria devolvido para a
Prefeitura, e esta, repassaria
para o Hospital. Seu destino
é pagar os plantonistas do
Pronto Socorro. Contudo, nós
recebemos uma quantia de
R$100 mil reais e acertamos
o mês de julho com os médicos, faltando agosto.
E a verba do “Pró-Hosp” que o senhor falou
acima?
Não é somente o Pronto
Socorro que está atrasado,
mas sim todos os plantonistas. Temos 30 plantonistas
internos, e estes médicos dão
retaguarda para o atendimento do Pronto Socorro. O paciente grave vai para UTI ou
centro cirúrgico, por exemplo. Então, eles também precisaram receber o mês de julho, e essa verba serviu para
isso. Faltou recebermos os
R$50 mil reais prometidos
pela Câmara para completar
os pagamentos.

E os pagamentos estão sendo feitos?
Sim, já começamos a pagar os plantonistas para tudo
voltar ao normal.
Com relação ao Pronto Socorro?
O Pronto Socorro é um local onde se atende urgência
e emergência. No sábado
(27/09) ele ﬁcou fechado por
um período de mais ou menos três horas, somente. Nós
ﬁzemos uma reunião com os
médicos e eles aceitaram diminuir o número de atendimentos até resolver a situação. Estão atendendo urgência e emergência. Agora, consultas e casos crônicos, devem ser destinados aos postos de saúde. Estamos atendendo 60 pacientes a cada
12 horas no Pronto Socorro.
Aqueles casos que não precisam necessariamente do
Pronto Socorro estão sendo
dirigidos aos postos. Esta é
uma maneira de educar a população, para procurar as
unidades básicas.
Qual o recado para
a população de São Lourenço e região que utiliza o Hospital?
Estamos sempre de portas
abertas para discutir e solucionar os problemas que acontecem. Peço para que as pessoas não acreditem em tudo
o que é publicado nas Redes
Sociais, sem antes realmente procurar saber qual a verdade dos fatos. Por isso, estou aqui para esclarecer qualquer dúvida.

Faculdade Victor Hugo faz visita
Polícia Rodoviária
apreende 600kg de Truta técnica: “Canetas Compactor” e
Foto: PRF Caxambu

“Niely Cosméticos”
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RITA ABBUD

Cantinho da Poesia

Dia das Crianças

Quero dizer algumas palavrinhas:
Entrar no mundo da fantasia;
Uma homenagem saudável,
No cantinho da poesia.
É um momento sublime
Desde que é concebida;
Inocência, alegria e fé;
A melhor fase da vida.
Amada e querida por todos
A criança é abençoada por Deus;
Por toda sua vida.
Parabéns às Crianças!
Dedico esta oração à todas as crianças:
“Santo Anjo do Senhor;
Meu zeloso guardador;
Desde que a ti me conﬁou,
A piedade divina;
Sempre me rege, guarde, governe e ilumine,
Amém.”

CLASSIFICADOS
ALUGA-SE CASA PARA FINS COMERCIAIS. OTIMA LOCALIZAÇÃO – CENTRO DA CIDADE. TRATAR PELOS TELEFONES: (35) 9977-4115 (OI) OU (35) 8415-0773 (CLARO)
EMAGREÇA E PERCA MEDIDAS COM SAÚDE (NOZES DA
ÍNDIA). PRODUTOS NATURAIS. TELS: (35) 9125 – 9287
(Tim) (35) 8833 – 3634 (Oi)
ALUGA-SE CASA RESIDENCIAL OU COMERCIAL NO CENTRO. TRATAR 35-8816-2486
ALUGA-SE APTO EM UBATUBA (PRAIA GRANDE). TRATAR (35) 8816-2486 – OI / (35) 9105- 6305 - TIM

Os peixes eram transportados sem inspeção sanitária

Uma operação conjunta
da Polícia Rodoviária Federal de Caxambu e do Instituto de Meio Ambiente, apreendeu, na última quarta-feira (08/10), 600kg de Truta
sem inspeção sanitária.
A apreensão aconteceu na

BR -267, Km 45, no município de Seritinga, onde um
veículo com placa de Teresópolis foi pego em flagrante transportando a carga.
Todo o material foi descartado no lixão da cidade de
Liberdade.

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

EXPEDIENTE

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

No dia 25 de setembro, o
Prof. Marcelo Dias Lopes, da
Faculdade Victor Hugo participou de uma visita técnica
com os alunos dos cursos de
Administração de Empresas,
Gestão Comercial e Pedagogia (área Empresarial) junto
às empresas “Canetas Compactor” e “Niely Cosméticos”,
ambas localizadas na cidade
de Nova Iguaçu – RJ.
A Niely Cosméticos, fundada em 1981, é uma das
principais indústrias brasileiras do setor de cosméticos. Possui uma equipe com
cerca de dois mil funcionários, fabrica mais de 250 produtos e apresenta mais de
R$ 500 milhões em faturamento ao ano. Seu produto
de maior expressão atualmente é “Cor&Ton”, creme
para coloração dos cabelos,
líder absoluto em unidades
vendidas em todo o Brasil.
A “Canetas Compactor” é
uma empresa brasileira fa-

bricante do ramo de artigos
de papelaria e escritório. Foi
fundada em 1954 por imigrantes recém-chegados da
Alemanha. Hoje é uma das
líderes do segmento no Brasil, estando presente também
em outros países da América Latina. A empresa atua
principalmente no segmento de canetas esferográﬁcas,
lapiseiras e colas. É a responsável pela fabricação da tradicional cola Polar (“a cola
do ursinho”), entre outros
produtos bem populares do
grande público.
Na visita técnica, os alunos
tiveram oportunidade de conhecer todo o processo produtivo, desde a chegada da
matéria prima até a expedição
e logística. Foi uma experiência positiva, pois todos puderam observar a prática dos
conceitos estudados em sala
de aula, o que agregou conhecimentos válidos para a formação de cada um deles.

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.

Caminhão para o
trânsito no Centro

Foto: SL Jornal

Caminhão teve problemas mecânicos e parou no meio da Avenida

Por volta das sete horas da noite de segunda-feira (06/10),
uma carreta apresentou problemas mecânicos e ﬁcou parada no meio da Avenida Comendador Costa, na esquina
com a Rua Saturnino da Veiga.
O local ﬁcou congestionado e precisou do apoio da SL
Trans para controlar os veículos.
A carreta, que estava carregada, precisou ser guinchada
até a Ilha Antônio Dutra e o trânsito foi liberado após as 21h.

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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Árvores que representam Mercado Municipal não
pertence mais à Prefeitura
perigo são retiradas do
bairro Estação

Foto: Divulgação

Foto: José Luiz Mendes

As árvores precisaram ser retiradas para evitar acidentes

Algumas árvores foram retiradas na manhã de segunda-feira (06/10), no bairro
Estação, na Rua Daniel de
Carvalho. De acordo com o
Diretor de Meio Ambiente
da prefeitura, Maurício Chevalier, foi feito um levantamento no mês de Abril e
constatou-se que as árvores
estão ocas por dentro.
Dessa forma, por causa do

peso das copas, os ventos
fortes e a época de chuva
que está por vir, o perigo de
cair em cima de algum carro, ou até mesmo nos pedestres é constante. Antes que
isso aconteça, foram retiradas
seis árvores com grande risco
de queda, elas serão substituídas por quaresmeiras, para que a área do trem continue arborizada e enfeitada.

O trabalho é feito por pessoas autorizadas, com equipamentos seguros e cuidados especiais, principalmente para aquelas árvores próximas às fiações. Ainda de
acordo com Maurício, outros
locais da cidade que possuem árvores com risco de
queda, estão sendo analisados para que sejam retiradas também.

Exemplo de vida e força de vontade
Aos 94 anos de idade, Amália Mariano está dando um
exemplo de vida e perseverança em São Lourenço. Ela
estuda na Escola Mello Viana
e seu objetivo é aprender a
ler e escrever. Amália disse
que nunca teve a oportunidade de estudar, pois sempre
precisou trabalhar para se
sustentar. Agora ela tem a
oportunidade de estudar, e
está se dedicando totalmente às aulas.
“Quero entender a história
da minha vida, escrever sobre ela e a realidade triste
que passei”, aﬁrma.
Ela conta que veio da Espanha para o Brasil, ainda
bebê, direto para o estado
de São Paulo. Em 1945 veio
para São Lourenço onde vive
até hoje. Apesar de não ter
estudo, Amália é fanática por
música clássica e sabe o nome de todas as óperas.
Ao ser questionada sobre
qual conselho daria para os
jovens que não estudam ou
para as pessoas que pararam
de estudar e não voltaram, ela
respondeu: ”Eu acho que todas as pessoas têm que estudar. A educação é tudo. Estude, e vá ser alguém na vida.”

Foto: José Luiz Mendes

Amália desﬁlou no dia 7 de Setembro representando sua escola

JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA – COMARCA DE SÃO LOURENÇO – SECRETARIA DA
2ª VARA – EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS. JUSTIÇA GRATUITA. Saibam todos quantos o presente Edital de Citação virem que perante a 2ª Vara
Cível da Comarca de São Lourenço, corre uma Ação de USUCAPIÃO – nº
637.09.069900-9, requerido por LINDOMAR CARVALHO DA SILVA contra ESPÓLIO DE RAPHAEL GERALD URCIOLO. Fica CITADO, na qualidade de confrontante,
o Sr. VALMIR FRANCISCO DO SANTOS, que se encontra em lugar incerto e não
sabido, para, querendo, acompanhar a referida ação ou contestá-la, dentro do
prazo de 15 dias, sob pena de revelia e de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial (arts. 285 e 319 do CPC). E para que chegue ao conhecimento do interessado, foi expedido o presente que será publicado no Diário
do Judiciário Eletrônico (Dje), com acesso através do Portal do TJMG (www.
tjmg.br), com aﬁxação no saguão do Fórum. São Lourenço, 05 de março de
2012. Eu ( ) Bruno Maciel Santos, Oﬁcial de Apoio Judicial, o digitei. Eu ( ) Adriana Junqueira Marafelli, Escrivã Judicial Substituta, o subscrevo. Eu ( ) Fernando
Catapano Prince Xavier, Juiz de Direito e Titular da 2ª Vara Cível, o assino.

Mercado agora pertence à Associação

O Mercado Municipal de
São Lourenço agora pertence à Associação dos Lojistas
do Mercado Municipal. A oﬁcialização da concessão aconteceu semana passada, quando foi assinado um contrato
administrativo de concessão
de bem público entre o presidente da associação e o
prefeito municipal.
O contrato assinado tem
vigência de dez anos, renovável por igual período, sen-

do que nos dois primeiros,
como carência para investimentos na infraestrutura, a
associação ﬁca desobrigada
do pagamento mensal.
Nos moldes semelhantes
à das lojas da Aldeia Vila Verde e da Feirart, a concessão
remunerada de uso de bem
público consiste em toda a
parte administrativa, ﬁcando
sob inteira responsabilidade
da associação as despesas
apuradas com o consumo de

água e energia elétrica, bem
como os serviços necessários
à sua guarda, limpeza, inclusive do seu entorno, e manutenção e conservação das lojas e do referido bem público.
O objetivo é diminuir os
gastos públicos, visto que,
além das despesas com a manutenção, são necessários
investimentos para melhorar
a infraestrutura do local, o
que não estava sendo feito
pelo governo municipal.

www.sljornal.com.br

cidades

DOMINGO, 12 DE OUTUBRO DE 2014

5

PROF. ANDRÉ
Fim da licitação:
Esportes
Taxistas de São Lourenço
Jogos da Juventude do
assinam contrato
Sudoeste de Minas Gerais
Na sexta-feira (03/10),
aconteceu a última fase da
licitação de serviços de táxi em São Lourenço. Os 45
inscritos assinaram o contrato de permissão para exploração do serviço de transporte remunerado de passageiros em veículos de aluguel – táxi. Eles atenderam
todas as exigências do edital de licitação. A última fase consistiu na vistoria dos
veículos, para verificar se
estavam de acordo com as
especificações exigidas pelo edital e apresentadas na
segunda fase do processo
licitatório.
A primeira fase, com a
abertura dos envelopes de
habilitação para o serviço,
aconteceu no dia 21 de julho. Na oportunidade, foi
feita a abertura dos 49 envelopes entregues pelos
participantes, na presença
de todos. Cada concorrente, presente à sessão, conferiu e analisou todos os
documentos, participando
de todo o processo. No final, os que apresentaram
a documentação correta foram classificados. A segunda fase foi realizada no dia
19 de agosto, com a abertura de 46 envelopes. Nessa fase, foram apresentadas
propostas técnicas, contendo as qualificações dos veículos e dos motoristas, como, por exemplo, especifi-

Foto: Divulgação

JOJUNINHO 2014

Taxistas participam da última fase da licitação

cação do carro, cor, etc. Foi
nessa fase, também, que
ficou definida a classificação para determinar quem
ficaria em qual ponto.
Em São Lourenço, o número de veículos de táxi,
objeto de permissão, fixado
no Edital, é de 56, com base na proporção de um veículo para cada 750 habitantes. Desse total, 11 permissionários foram isentos
de participar da concorrência, por terem iniciado as
atividades de taxistas antes
do dia 5 de outubro de 1988,
data em que foi promulga-

da a Constituição Federal.
Antes dessa data, a permissão para exploração do serviço de transporte remunerado de passageiros em veículos de aluguel, era ato meramente administrativo. Com
a promulgação da nova Carta Magna, passou a ser exigido um contrato entre o
prestador e a administração
pública, o que só pode ser
feito através de licitação. Portanto, os que já tinham a permissão não precisaram participar da concorrência. O
prazo de vigência da permissão é de 20 anos.

Mais uma vez o São Lourenço Country Clube, foi palco de um grande espetáculo
apresentado pelos jovens
campeões da natação de nossa cidade. O Jojuninho/2014
foi realizado no último ﬁnal
de semana com o total apoio
da Secretaria Municipal de
Turismo e Esporte, representada pela Secretária Val, o
Gerente de Esporte Natan de
Oliveira e o Sr. Lourenço, que
não mediram esforços para
receber as cidades participantes da melhor maneira
possível, e no apoio à realização do evento.
As provas tiveram início
no sábado as 15h com o Hino Nacional e o hasteamento das bandeiras pelas autoridades de São Lourenço , o
Exmo. Prefeito Municipal Sr.
José Neto, Exma. Secretaria

Municipal de Turismo e Esporte, Val e o grande parceiro da APAN Chiquinho do
INPS, presenças que muito
honraram nossos atletas e
os presentes.
A equipe de natação APAN
– São Lourenço – Country
Clube – Carrossel, não deixou por menos, com o maior
número de atletas da competição, conquistou, mais
uma vez, o titulo de Campeão
Masculino e Feminino, e melhor índice técnico e eﬁciência feminino, com Mariana
Guedes Lopes Bacelar, que
foi recordista das provas de
100 e 200m livre e também
no feminino Atleta Revelação com, Karina Castro Silva.
No masculino, além do recorde de Samuel Fortunato
Castro nos 50m livre, o melhor Índice Técnico de Alan

Kauê Correa Silva, na prova
dos 800m livre.
Junto a estes ótimos resultados, ﬁca aqui registrado, um
grande agradecimento e os
parabéns pela parceria apresentada pelos pais na organização do cantinho da hidratação, que foi uma barraca
onde nossos atletas encontravam hidrotônico, frutas,
bolos, pão de queijo, barrinhas de cereal, além de muito apoio para se recomporem
do esforço da última prova e
se motivarem para a próxima.
APAN agradece aos patrocinadores do evento, que mais
uma vez estiveram junto aos
nossos campeões. Fora eles:
Auto Peça Santos, Hotel Alzira,
Art. Pisos, Centervel, Locadora
de Van Raposo e Cunha, Sthefany Calçados e Café Carmo de
Minas e Sacolão Rio Verde.

Biomedicina a serviço da beleza

Foi-se o tempo em que o biomédico atuava, somente, com análises clínicas em laboratórios. Graças à Resolução nº 197 do Conselho Federal de Biomedicina (CFBM)
de 21 de fevereiro de 2011, que regulamenta a biomedicina estética, esses proﬁssionais podem exercer procedimentos estéticos, desde que devidamente capacitados.
Embora seja ainda um campo que poucos conhecem, está cada vez mais conquistando espaço no mundo da saúde, e caminha a passos largos na conquista de seu próprio nicho mercadológico nos atendimentos corporais e faciais. Para que o proﬁssional de biomedicina tenha autorização para atuar com estética é necessário se especializar nessa área.
Trata-se de uma área promissora, o curso de biomedicina é ainda novo e vem ganhado bastante espaço no mercado, pois as diretrizes curriculares do curso de graduação descritas pelo Ministério da Educação são bastante amplas. “É um curso em
que são abordadas disciplinas básicas da área da saúde, como anatomia, biologia
celular, histologia, bioquímica, biofísica, microbiologia, ﬁsiologia, farmacologia, diagnóstico laboratorial, entre outras, que fazem com que o biomédico facilmente se enquadre na área da estética.
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Outubro Rosa
Você conhece?
O movimento popular internacionalmente conhecido
como Outubro Rosa é comemorado em todo o mundo.
O nome remete à cor do laço rosa que simboliza, mundialmente, a luta contra o
câncer de mama e estimula
a participação da população,
empresas e entidades.
Este movimento começou
nos Estados Unidos, onde vários Estados tinham ações isoladas referente ao câncer de
mama e ou mamograﬁa no
mês de outubro, posteriormente com a aprovação do
Congresso Americano o mês
de Outubro se tornou o mês
nacional (americano) de prevenção do câncer de mama.
A popularidade do Outubro Rosa alcançou o mundo
de forma bonita, elegante e

DR. RODRIGO C. SANTOS
Médico Veterinário

Esterilização / Castração

Câncer de mama

O câncer de mama pode se manifestar de diversas formas, e conhecer seus principais tipos ajuda a compreender melhor o que está acontecendo. O diagnóstico positivo é sempre uma notícia impactante, mas é importante estar bem informada para
conversar com o oncologista sobre as opções de terapias disponíveis e mais apropriadas para o seu caso. Há os tumores mais e os menos agressivos, e os que crescem mais
ou menos rápido, por exemplo.
Uma série de características vai permitir ao médico indicar o tratamento mais adequado, aquele com maior chance de trazer a cura no menor tempo possível, minimizando os riscos de recaída. Muitas vezes, porém, a paciente não ﬁca sabendo o que
signiﬁcam tantos termos técnicos e quais são suas implicações, o que tende a aumentar ainda mais sua angústia nesse momento tão delicado. Não deixe de conversar com
o seu médico para acompanhar todos os passos do tratamento.
feminina, motivando e unindo diversos povos em torno
de tão nobre causa.
O importante é, na realidade, focar este sério assunto nos 12 meses do ano,
já que a doença é implacá-

vel e se faz presente não só
no mês de outubro. No entanto, este mês é representativo para a causa, tornando-se especial e destacado
dos demais.
Cada ano vem aumentan-

do a adesão ao movimento
mundial “Outubro Rosa”, que
visa chamar atenção, diretamente, para a realidade
atual do câncer de mama e
a importância do diagnóstico precoce.

Grupo Viver comemora
Semana do Idoso

O Centro de Convivência
do Idoso - Grupo Viver, promoveu diversas atividades
voltadas para a terceira idade. Foram feitas palestras,
apresentações de dança,
passeios, e viagens.
Entre os dias 22 e 30 de
setembro foram realizados
o Baile da Brilhantina, visita do grupo “Arus” de

Lambari, Aula de Tai Chi
Chuan com Gláucia Esqueda, Palestra sobre nutrição
com o nutricionista Rafael Mendes, visita do grupo
“Vivendo Mais” de Varginha, além de uma viagem
especial a Campos do Jordão, em São Paulo.
No Centro de Convivência do idoso são desenvol-

vidas diversas atividades
como: Dança de Salão,
Dança Cigana, Alongamento, Aula de Artesanatos,
Informática, Coral, Seresta, Capoeira e Caminhada
no Parque das Águas.
Todo esse trabalho é gratuito, e os interessados em
realizar algumas destas
atividades devem procu-

rar o Centro de Convivência munidos de: CPF, RG
e duas fotos 3x4 para efetivarem sua matrícula. O
Centro está localizado na
Rua Cel. José Justino n°
231 - Centro - próximo ao
Mercado Municipal, o horário de funcionamento é
de segunda a sexta feira
das 8h às 17h.
Foto: Divulgação

O QUE É?
A esterilização é uma cirurgia que impede deﬁnitivamente a procriação e ocorrência do cio. É efetuada
pelo Médico Veterinário e realizada sob anestesia geral. Deve ser feita tanto nas fêmeas como nos machos.
CIO
O cio inicia-se ao redor dos 8 meses de idade. É o
período em que as fêmeas ﬁcam férteis e prontas para cruzar e ter ﬁlhotes. Nas cadelas, pode durar mais
ou menos 21 dias e o período fértil ocorre entre o nono e o décimo segundo dias. As gatas podem apresentar cio durante um tempo indeterminado. Nas cadelas o cio ocorre aproximadamente a cada 6 meses.
As cadelas e as gatas podem gerar, em média, 12 ﬁlhotes todos os anos.
O ANIMAL SOFRE?
Não. A cirurgia de esterilização é feita com anestesia geral e no dia seguinte o animal deve receber analgésicos.
ELE PÁRA DE TOMAR CONTA DA CASA?
Não. Os animais castrados continuam tomando conta da casa como antes.
PENSE BEM!!! A cirurgia de esterilização é o único
método eﬁciente para prevenir as crias indesejadas,
o abandono e o sacrifício dos animais.

Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa
Várias atividades foram feitas em Homenagem à Terceira Idade
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Arte e Saúde podem combinar

Artista expõe quadros no corredor do Hospital

Arte e saúde podem, sim,
caminhar juntas. Quer um
exemplo? O paciente Luiz
Sérgio da Silva, que esteve
internado até o último dia 7
na Ala 1 do Hospital São Lourenço, precisou permanecer
por um período maior na instituição, recuperando-se de
uma cirurgia. Assim, propôs-se a realizar, no corredor
central da própria ala de internação, uma mostra de quadros produzidos por ele mesmo. A Comissão de Humanização do Hospital apoiou, de
pronto, a ideia. E assim foi
feito: desde o dia 3 deste mês,
a exposição foi montada no
corredor da Ala 1 - para de-

leite de pacientes, acompanhantes e proﬁssionais que
atuam naquela unidade.
Além de a iniciativa ser, por
si só, um ato elogiável, é impressionante a beleza dos
quadros de Luiz. “Adoto a
técnica hiper-realista, que
retrata imagens já existentes, utilizando lápis preto e
caneta esferográﬁca”, explicou o artista. De fato, os traços dos desenhos dele chamam muito a atenção - ainda mais pra quem utiliza a
técnica há, apenas, pouco
mais de um ano. “Além dos
que estão nos quadros, tenho outros desenhos em casa. Assim, pensei: por que

não levar parte deles ao Hospital pra outros verem, ainda
mais em um local em que
tanto se precisa distrair ou
esquecer momentos de angústia? Se uma só pessoa sair
do quarto e for ver um quadro meu, já me sinto realizado”, completou Luiz.
A acompanhante Wania
Ribeiro Vieira concorda plenamente. “Meu marido estava no Centro Cirúrgico e,
então, ﬁquei muito nervosa,
saí no corredor e me deparei
com desenhos tão bonitos.
Um dos quadros tem uma
borboleta; assim que a vi,
senti como se ela estivesse
pousando sobre mim e me

abraçando. Foi muito reconfortante”, disse.
Da mesma forma, a também acompanhante Rita de
Cássia elogiou a iniciativa. “O
Luiz e o Hospital estão de parabéns pela exposição. Que
bom seria se outros hospitais
ﬁzessem coisas semelhantes”,
sugeriu. Para o paciente, também só houve benefícios.
“Senti que o Luiz ﬁcou bem
melhor depois da exposição.
Atividades desse tipo são muito positivas, pois aumentam
a autoestima do paciente e
diminuem a ansiedade do
mesmo”, esclarece o psicólogo clínico do Hospital, Jaques Junqueira de Souza.

Greve dos Bancos: Uma semana
de paralização nacional
Após uma semana de paralisação nacional, as agências bancárias públicas e privadas no Sul de Minas voltaram a funcionar normalmente nesta terça-feira (07/10).
Após assembleias realizadas
na segunda-feira entre a Federação Nacional dos Bancos
(Ferban) e os sindicatos dos
bancários da região, os trabalhadores optaram por aceitar as propostas da Ferban
e as propostas especíﬁcas da
Caixa Econômica Federal e

do Banco do Brasil.
Em Varginha, todos os 70
municípios que fazem parte
do sindicato aceitaram as
propostas de 9% de ajuste
no piso salarial, 8,5% nas demais verbas e 12,2% de ajuste no ticket alimentação. Os
35 municípios que fazem parte do sindicato de Itajubá
(MG) e mais as 23 cidades
que integram o sindicato de
Poços de Caldas (MG) também aceitaram as propostas
de reajustes.

Reivindicações
A greve dos bancários começou no dia 30 de setembro e fechou agências de todos os estados brasileiros e
o DF. A greve foi iniciada apenas em agências bancárias,
mantendo o funcionamento
de caixas eletrônicos, serviços de teleatendimento e
centros administrativos.
Os trabalhadores pediam
em reivindicação inicial reajuste salarial de 12,5%, além
de piso salarial de R$ 2.979,25,

PLR de três salários mais parcela adicional de R$ 6.247 e
14º salário. A categoria também pedia aumento nos valores de benefícios como vale-refeição, auxílio-creche, gratiﬁcação de caixa, entre outros.
Os bancários também pediam melhores condições de
trabalho com o ﬁm de metas
consideradas abusivas, combate ao assédio moral, igualdade de oportunidades, entre outras demandas.
Fonte:G1
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BETO BACHA

Giro Esportivo

SAUDOSO HOTEL PRIMUS

No ano de 1995, a equipe badalada do Flamengo fez sua
pré-temporada aqui em São Lourenço. Ficaram hospedados no saudoso Hotel Primus e treinava no campo do Esporte. Infelizmente hoje não temos estrutura de campo
para receber equipes de ponta do futebol brasileiro, só para termos uma ideia, com todo respeito, a equipe do Olaria
do RJ, em 2010, recusou treinar no nosso campo para prétemporada. Voltando ao ano de 95 o Rubro Negro realizou
89 jogos, com 44 vitórias, 21 empates e 24 derrotas. A
equipe no comando do atual técnico Wanderley Luxemburgo foi presenteada pelo Presidente da época Kleber Leite, com dois jogadores da seleção Brasileira da Copa de 94:
o lateral esquerdo Branco e o Baixinho Senador Romário,
foram recebidos pela população de São Lourenço no carro
do Corpo de Bombeiros. Vieram para São Lourenço os jogadores Adriano goleiro, Charles Guerreiro, Gelson Baresi,
Fabinho, Branco, Nélio, Hugo, Sávio, Roger e Romário. O
Mengão ﬁcou muito bem instalado e recebido com carinho
pelos proﬁssionais do Hotel Primus, principalmente pelo
amigo Sebastião Machado Filho (Tião), que na época trabalhava como garçom do Hotel e teve o prazer em tirar várias fotos, entre elas com o técnico dos projetos e da confusão Wanderley Luxemburgo, o lateral Branco, o Baixinho
Romário e o atacante Sávio. O Tião esta muito preocupado
com a campanha atual do Rubro Negro, não consegue sair
da possibilidade de cair para a segundona do ano que vem.
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Números das Eleições em São Lourenço
Resultado dos votos na cidade

São Lourenço registrou 80%
de comparecimento às urnas.
A cidade possui um eleitorado de 32.306 pessoas e deste
número, apenas 6.329 não
votaram. 2.120 pessoas votaram em branco e 1.838 votaram nulo.
Para Deputado Estadual, os
que foram eleitos e tiveram mais
votos foram Tiago Ulisses, com
3.150 votos, Arnaldo com 2.531
e Bráulio Braz com 922.
Os candidatos locais não foram eleitos. O Dr. Dionísio conseguiu 3.861 votos na cidade,
e o Dr. José Roberto ﬁcou com
2.344.
Para Deputado Federal, os
eleitos que tiveram mais votos
foram Rodrigo de Castro com
3.207 votos, Luís Tibe com 2.409
votos e Odair Cunha com 1.803
votos.
Para Senador, a população
de São Lourenço escolheu Antônio Anastasia com 15.119, o
candidato Josué Alencar teve
4.048 votos.
Para Governador do Estado,
Fernando Pimentel teve 6.504
e Pimenta da Veiga 13.980.
E ﬁnalmente para Presidente da República, o candidato
Aécio Neves teve 14.055 votos,
a candidata Dilma teve 4.965
e a candidata Marina Silva ﬁcou com 4.002 votos.
A lista completa com o número de votos dos candidatos
eleitos para Deputado Estadual e Federal, em São Lourenço,
está disponível no site www.
sljornal.com.br.
A votação
O primeiro turno das eleições
São Lourenço ocorreu tranquilamente na cidade. Nossa reportagem - do SL Jornal e Rádio
Alternativa - acompanhou a apuração no Cartório Eleitoral e tu-

do aconteceu dentro da normalidade. De acordo com o Tenente Coronel Paulo Valério Júnior,
do 57º Batalhão de Polícia Militar, foram poucas ocorrências
registradas, “A boca de urna e
panﬂetagem já era de se esperar, mas comparando com outras eleições, o número foi reduzido. Queremos que o segundo turno também seja assim”,
completou. O Juiz Eleitoral da
259º Zona, Dr. Ronaldo Ribas
disse que esta foi uma das eleições mais tranquilas da cidade.
“Tomamos algumas medidas
para evitar a poluição visual.
Determinei a coleta de todas
as propagandas em vias públicas na madrugada, além disso,
houve uma varrição antes do
início das votações para retirar
os santinhos que são jogados
nas ruas”, ressaltou.
O Promotor de Justiça, Dr.
Antônio Borges, também estava presente e conﬁrmou que
dentre as ocorrências durante
o Domingo, nada foi tão grave.
“Passamos por todas as seções
para dar apoio caso fosse necessário”, aﬁrmou.
O caso que teve maior repercussão na cidade foi o da balconista Maria de Lourdes Luiz
de Carvalho, que registrou um
boletim de ocorrência. Segundo a balconista, quando chegou à seção eleitoral para votar
(no Centro da cidade), entregou o título e a identidade aos
mesários, mas foi impedida de
votar. Ela recebeu a informação que o seu voto já havia sido registrado. Segundo o Cartório Eleitoral de São Lourenço,
duas eleitoras têm nomes parecidos e o erro foi cometido
pelo mesário ao preencher a
ﬁcha. O fato foi devidamente
registrado e justiﬁcado, sem
prejuízo para a eleitora.
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Obras no Jardim Serrano
aguardam ﬁnalização do calçamento
SAAE realizou obras de captação pluvial em Junho
Moradores do bairro Jardim Serrano, especiﬁcamente da Rua João Guimarães
Filho, estão aguardando o
término das obras que foram
iniciadas em Junho deste ano.
O SAEE abriu vários buracos
na rua para a colocação das
manilhas, em função da captação das águas pluviais. Contudo, o calçamento ainda não
foi recolocado, e os moradores estão insatisfeitos com a
poeira e a lama que se forma
quando chove.
Durante a última chuva forte que caiu na cidade, uma
das casas foi tomada por lama, como ilustrado na foto.
De acordo com o Secretário
de Infra-estrutura, Rogério
Mello, esta obra está prevista para ser concluída ainda
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CECÍLIA DA SILVA BRITO
Psicologia

O corpo fala

Foto: SL Jornal

Rua João Guimarães Filho

neste mês de Outubro. Ele
esclareceu que a prefeitura

está aguardando chegarem
os bloquetes para serem co-

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Prefeitura Municipal de São Lourenço

2º Aditamento ao Contrato nº 026/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Ederval Antônio da Silva. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 09 (seis) meses. (a)
Adauto Lucio Cardoso, Diretor.

locados na rua. Aqueles bloquetes que estão no local
onde foram retirados, não
são suﬁcientes para serem
reutilizados em toda a rua,
podendo causar desnível, por
isso não foram recolocados.
“O calçamento será refeito
junto com o SAAE, assim que
chegarem os materiais, o mais
rápido possível. Queremos
fazer um serviço de primeira qualidade”, ressaltou. A
previsão é de que os bloquetes sejam entregues entre os
dias 15 e 20 de Outubro.
A Obra
O SAAE vem realizando,
em diversos pontos da cidade, obras de drenagem
urbana para facilitar o escoamento das águas das
chuvas. O bairro Jardim Serrano foi um dos locais que
precisou ser feita a colocação das manilhas. O Presidente do SAAE, Adauto Cardoso, afirmou que as obras
são para melhorar a estrutura do bairro e confirmou
a informação de que o calçamento será concluído ainda no final deste mês.

O tempo todo estamos
dando atenção ao mundo
externo, mas será que paramos para analisar o que
o nosso corpo está nos dizendo? Só paramos um pouquinho quando ficamos doentes. A esta altura o corpo
deixou de falar e está gritando para que possamos
olhar melhor para essa máquina maravilhosa, movido
também por emoções.
Cada parte do nosso corpo
tem uma linguagem a ser entendida. A cabeça, o tronco,
os membros e cada órgão interno recebe um impulso nervoso do cérebro que é comandado pelas emoções.
Existem desejos inconscientes que fazem com que o cérebro impulsione energia para mover ou imobilizar partes
do corpo. Como exemplo disso temos muitas paralisias
musculares psicossomáticas
ocasionadas por um desespero de causa e pelo sentimento de desesperança, que
ocorrem quando o indivíduo
percebe que não tem saída
ou solução para algum problema pessoal. A tensão nervosa paralisa seus membros
e até a fala.
Há uma série de reações
nervosas que causam doenças, sendo que uma grande
parte delas a medicina não

reconhece como inconscientes. Um pensamento crônico
pode transformar seu corpo,
através de reações químicas
comandadas pelo cérebro.
A linguagem do corpo está sempre sinalizando a nossa saúde mental ou o nosso
desequilíbrio. Transformando nossas emoções e pensamentos, estaremos trazendo mais harmonia para o nosso corpo e conseqüentemente mais saúde. Se você está
doente, o seu corpo está querendo dizer algo em relação
ao seu mundo interno, então
está na hora de se modiﬁcar
e parar de esperar que os outros ou as situações mudem.
O primeiro passo para sermos saudáveis é esquecer as
mágoas, as ofensas, os ressentimentos e aprender a
perdoar. O segundo, é ter o
entendimento que tudo é
aprendizado e através dos
reveses da vida é que nos
tornamos pessoas melhores;
e o terceiro passo é “dando
que se recebe”, por isso, faça a sua parte, sendo uma
pessoa melhor a cada dia e
com certeza sua vida se tornará melhor e mais saudável.
Cecília da Silva Brito
Psicóloga Holística
Pós-graduada em Ed.
Infantil e Neuropsicologia

1º Aditamento ao Contrato nº 030/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratada: Gisele de Freitas Prado. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses. (a)
AVISO DE LICITAÇÃO P/ VENDA DE BEM IMÓVEL
DE LEILÃO Nº 1/2014
Adauto Lúcio Cardoso,AVISO
Diretor
Presidente do SAAE. Data da assinatura: 08/10/2014.

Cartório de Reg. Civil e Notas da Comarca de São
Lourenço
EDITAL
DE PRIMEIRO PÚBLICO

Pr oc es s o Adm . nº 68/2014 - C onc or r ênc i a nº 04/2014 - O C ons el ho R egio n a l d e
C R M V-S P, to r n a p ú bli co l ei l ã o q u e se rá r ealizado às 09:00h do dia 30 de setem Contrato nº 035/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado:
Sergio Barcelos. ObjeM edi c i na Veter i nár i a do Es tado de São Paul o – C R M V- SP, por i nter m édi o d e s u a
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Contratada: Poli
Toledo
Comércio de Combustíveis Ltda. Modalidade:
Presencial
nº. 4765.

017/2013. Objeto: acréscimo de quantidade em 25%. Data da assinatura: 03/10/2014. Adauto
Lúcio Cardoso, Diretor Presidente.
EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Sr. Júlio César Círio Nogueira, Oficial Substituto do Serviço Registral de Imóveis da Comarca de São Lourenço-MG, Serventia situada na Rua Dr. Melo Viana
nº 307, Centro, São Lourenço-MG, FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, em virtude de requerimento do BRAZILIAN
MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA, credor do Instrumento Particular com Força de Escritura Pública de Compra e Venda e Financiamento com Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia, Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário e Outras Avenças - Contrato nº 1000000107261-2, datado de São Paulo/
SP, firmado em 27.04.2011, registrado sob nº 1/19.325, na matrícula nº 19.325, deste Ofício, relativo Casa Residencial, localizado à Rua Presidente Castelo
Branco, nº 225, São Lourenço – Minas Gerais, com saldo devedor de responsabilidade de V.S.ª LUIS GUSTAVO CRISTINO ABBUD e SIMONE DE FREITAS
ABBUD, venho intimá-lo(s) para fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas às parcelas em atraso oriundas de Financiamento do Imóvel, Vencidas
em 10/2012 até 09/2014, no valor de R$ 229.010,24 (Duzentos e vinte e nove mil, dez reais e vinte e quatro centavos), para 30.09.2014. Informamos ainda que,
o valor acima descriminado está sujeito à atualização monetária, aos juros de mora, e às despesas de cobrança e intimação até a data do efetivo pagamento,
acrescidas de todas as incidências contratuais, somando-se, também, os encargos que vencerem no prazo desta intimação, e R$ 237,00 de custas referente à
cobrança, e ainda, que comprove o pagamento das parcelas vencidas do imposto predical e das taxas condominiais que incidem sobre o imóvel, sob pena de
não o fazendo, ser efetivada a consolidação da propriedade do imóvel em nome do Fiduciário, de acordo com o art. 26 § 6º da Lei 9.514 de 20.11.1997, Informamos mais que, na sua vinda a esta serventia para o cumprimento da intimação, V.S.ª receberá o número da conta corrente para depósito ou boleto bancário.
Ambas as situações deverão ser resolvidas no mesmo dia. Caso V.S.ª não consiga efetuar o pagamento no mesmo dia, e estando dentro do prazo da intimação,
deverá retornar a esta serventia para recálculo do valor a ser pago. Assim procedo à INTIMAÇÃO de V.S.ª para que se dirijam a este Cartório de Registro de
Imóveis, situado na Serventia situada na Rua Dr. Melo Viana nº 307, Centro, São Lourenço-MG, onde deverá efetuar a purga do débito, acima discriminado, no
prazo improrrogável de 15 dias, contados a partir desta data. Nesta oportunidade, fica V.S.ª ciente que o não cumprimento da referida obrigação, no prazo ora
estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário – BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA
- nos termos do Artigo 26 § 7º da Lei nº 9.514/97. Dado e passado nesta Comarca de São Lourenço, em 30 de setembro de 2014.

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Dias: 19/09 e 29/09 às 15h00- Rua Quatá, nº 733 – Vl. Olímpia - São Paulo-SP

do Milan, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 266, com escritório na Rua. Quatá, n° 733, Vila Olímpia, em São Paulo/SP, devidamente
zado pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com sede na praça Alfredo Egydio de
a Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Compra e Venda de bem imóvel, contrato
116786204, datado de 30/06/2009, com força de escritura pública, registrado na matrícula do imóvel (Matrícula nº 17.538 do 1º Cartório
tas e Ofício de Justiça da Comarca de Mairiporã/SP) nos termos do artigo 61 e parágrafos da lei 4380/64, com as alterações introduzidas
ei nº 5049/66 e lei nº 9514/97, no qual figuram como Fiduciantes ANTÔNIO CARLOS TELO DE MENEZES, brasileiro, advogado, maior,
o no CPF/MF sob o n° 013.285.748-06, portador do RG nº 9.327.176-SSP/SP, e sua mulher TÂNIA CRISTINA FERREIRA MATHIAS
ENEZES, brasileira, economista, portadora do RG nº 18.086.541-SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 116.763.938-38, casados sob o regime
munhão parcial de bens, residentes e domiciliados em Mairiporã/SP, levará a PÚBLICO LEILÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo
parágrafos, em PRIMEIRO LEILÃO dia 19 de setembro de 2014 às 15:00 horas, na Rua Quatá, nº 733 – Vl. Olímpia, em São Paulo-SP,
ance mínimo igual ou superior a R$ 657.000,00(seiscentos e cinquenta e sete mil reais), o imóvel abaixo descrito, com a propriedade
lidada em nome do credor Fiduciário.Imóvel: Matrícula nº 17.538 do 1º Cartório de Notas e Ofício de Justiça da Comarca de Mairiporã/
rédio residencial com 258,64m². Alameda das Patativas, nº 140 – Campos da Cantareira – 1ª Gleba – Mairiporã/SP. Prédio residencial

DATA DO LEILÃO: 10/10/2014 - A PARTIR DAS
Tabelião: Cecil Domingos J.Póvoa - Pretendem se casar:
LOCAL: DE FRONTE AO FÓRUM MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO, AVE
000681 - ESAIAS DE OLIVEIRA AMBROSIO, solteiro, maior, VENDEDOR,
de
SAO ESTADO DE
MUNÍCIPIOnatural
DE PEREIRA
BARRETO,
Osvaldo75
Seoanes,
registrado na Junta Comercial do Estad
LOURENÇO-MG, residência AL. ALVARIM G MACHADO,
CASALeiloeiro
4, Oficial
Sãodevidamente
Lourenço-MG,
Vespasiano, nº 335 - Lapa, São Paulo/SP, telefone (11) 99106-3867, faz saber que devidamente au
ﬁlho de EVALDO JOSE AMBROSIO e ANA MARIA DEdaOLIVEIRA
ROSIMEIRE
Lei nº 9.514 de 20 deAMBROSIO;
novembro de 1997, no diae
e local
acima referido, o imóvel adiante descri
BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO. O lance mínimo para a venda será igual ao valor do imóve
DE PAULO VIANA, divorciada, maior, AUTONOMA, natural
de SAO
resiLei 9.514, devidamente
atualizadoLOURENÇO-MG,
até no momento da realização da praça.
As despesas relativas à
taxas, correrão por conta do arrematante. A escritura, em caso de arrematação por terceiros, será lavra
dência AL. ALVARIM G MACHADO, 75 CASA 4, São Lourenço-MG,
ﬁ
lha
de
JOAQUIM
ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas providênciasDE
de desocupação do m
interessados, informações pormenorizadas sobre o imóvel.
PAULO VIANA e MARIA DE LOURDES VIANA;
CREDOR FIDUCIÁRIO HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO.
Um prédio
residencialCOMERCIANTE,
situado à Rua Nair Teixeira da Cruz,natural
nº 1.690, Lote nºde
09, Quadra Única, Lot
000682 - JOSIVALDO CARLOS DOS SANTOS, solteiro,
maior,
Estado de São Paulo, abrangendo uma área construída de 85,76m²; e, varanda externa de alve
RIBEIRO DO AMPARO-BA, residência RUA JULIETA OLIVEIRA
JUNQUEIRA
261,
São
construída de 62,67m²,
que somadas às duas áreas
perfazem
um totalLoude 148,43m². Seu respec
Nair Teixeira da Cruz; 30m de um lado, confrontando com o lote nº 08; 30m de outo lado, confi
renço-MG, ﬁlho de JOSÉ SEVERO DOS SANTOS e JOSEFINA
DOS
fundos, com a área de
300m². SANTOS; e MARIA DE
VALOR AVALIAÇÃO: R$ 215.000,00
LOURDES DA SILVA, solteira, maior, COMERCIANTE, natural de RECIFE-PE,
residência
RUA
PEREIRA BARRETO, 08 DE OUTUBRO DE
SEOANES
- JUCESP Nº 340
JULIETA OLIVEIRA JUNQUEIRA 261, São Lourenço-MG, ﬁlha de MANOELOSVALDO
JOAQUIM
DA
SILVA e ROSA MARIA DA SILVA;
000683 - ARLEY TADEU BERNARDINO, solteiro, maior, CARGA E DESCARGA, natural de
LAVRAS-MG, residência RUA ONEZIMO SILVESTRINI, 27, São Lourenço-MG, ﬁlho de JOAQUIM BERNARDINO e MANOELINA DOROTÉIA; e FABIANA DA SILVA, solteira, maior,
ARRUMADEIRA, natural de CRUZEIRO-SP, residência RUA ONEZIMO SILVESTRINI, 27, São
Lourenço-MG, ﬁlha de JOAO PEDRO DA SILVA e DULCE HELENA DA SILVA;
000684 - ANTONIO TEIXEIRA PORTO FILHO, divorciado, maior, coletor, natural de Três
Rios-RJ, residência Rua Carlos Alberto Raposo, 85 - Fundos, Matias Barbosa-MG, ﬁlho
de ANTONIO TEIXEIRA PORTO e NILZA MAIA; e SHIRLEY MARIA PINTO DE MELO, solteira, maior, balconista, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Passa Quatro, 210,
São Lourenço-MG, ﬁlha de JOSÉ CARLOS DE MELO e VILMA ISABEL PINTO DE MELO;

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Dias: 19/09 e 29/09 às 15h00- Rua Quatá, nº 733 – Vl. Olímpia - São Paulo-SP
1º Leilão - Lance R$ 657.000,00 - 2º Leilão - Lance R$ 260.450,00

Imóvel: Matrícula nº 17.538 do 1º Cartório de Notas e Ofício de Justiça da Comarca de Mairiporã/SP. Prédio residencial
com 258,64m². Alameda das Patativas, nº 140 – Campos da Cantareira – 1ª Gleba – Mairiporã/SP. Prédio residencial
com 258,64m² de área construída e seu respectivo terreno com área total de 1.365m². Obs.: Ocupado. Desocupação por
conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de
conservação em que se encontra.O arrematante deverá efetuar o pagamento somente à vista.

Fiduciário: ITAÚ UNIBANCO S/A | Fiduciante: ANTÔNIO CARLOS TELO DE MENEZES
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Bebê da Semana

A notícia é...

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Lançamentos
Mary Kay At Play

Nossa Senhora

Arthur Ribeiro Ferreira Amorim, é nosso Bebê da Semana, e também o homenageado pelo Dia das Crianças.
O Reizinho Arthur, nasceu no dia 05 de agosto de 2014,
e é filho de Clara Ribeiro Ferreira Amorim e Jurandir João
Amorim.

Falecimento
Neste dia 12 de outubro, dia consagrado a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, às 19:00 horas, na
Igreja Matriz de São Lourenço, Missa seguida da Procissão Luminosa de Nossa Senhora. Participe deste momento de fé e devoção Mariana.

Dia da Criança

RAIO DE SOL!...
Meu Deus! Quanta beleza invade os campos, as fontes e
os jardins... o perfume doce das ﬂores exala, e o vento gemendo espalha-o pelo ﬁrmamento, a terra treme, quando
no azul do céu as estrelas brincam com os anjos de esconde - esconde. Então os pirilampos voam felizes, tentando
alcançá-los para levar a Deus uma prece. De repente surge
a lua sempre bela para iluminar os mares onde os gondoleiros cantam e choram seus amores. E o espetáculo continua, quando surge a madrugada, e os passáros em bando,
cruzam as árvores à procura de alimento. E nesse cenário
cheio de encantamento que eu me lembro de você, “Raio
de Sol”, brincando também de esconde-esconde, perfumando o mundo com seu sorriso. Como é doce, criança, olhar
seu rostinho de anjo carregando nas mãos um pedaço de
boneca comprado na loja “lixão”. Como é bom apertar suas
mãozinhas, pois criança é céu, é fonte, é aurora, é riqueza,
é conto, é primavera, é riso, é promessa, é futuro, é vida que
desabrocha, em meio às vezes, à miséria e a fome, mas criança é “criança” e preenche o mundo de luz e de amor. Oxalá,
pudéssemos, criança, consolar sua dor, sua solidão, beijar
seu rostinho, embalar seu sono... Oxalá, pudéssemos ainda,
como bons samaritanos tentar, pelo menos, curar suas feridas. Não sei se você vai entender, mas vivemos num mundo
de amor, mistério, medo e ódio. Um mundo de confusão e
contradição. Experimentamos alegrias que nos estimulam a
viver e tristezas que nos deprimem. Quero que você saiba,
que apesar do caos em que o mundo se encontra, ainda existem vozes que gritam a seu favor, esperando que o seu “amanhã” seja construido num universo mais solidário e mais
justo e assim não corremos mais o risco de encontrarmos
pelos atalhos dos caminhos crianças sem família, sem proteção, sem sonhos e sem amor... crianças marginalizadas e
esquecidas sem ter alguém que lute por elas. Parabéns meu
“Raio de Sol”!!! Que você, criança, na ciranda da vida, encontre sempre janelas abertas por onde o sol entrará a cada
manhã, aquecendo de amor e de paz, pois enquanto houver
crianças brincando, sorrindo, gritando, rolando, crescendo,
com certeza teremos sempre momentos que Deus plantará
em cada um de nós. Vale a pena lutar por você criança!!!
Hilda Pinelli - Pastoral Carcerária

A cidade de São Lourenço, recebeu com pesar no último
dia 27 de setembro, a noticia do falecimento de Helio Jeﬀerson de Souza Filho. Neto de dois grandes beneméritos
e pioneiros de nossa cidade, os saudosos Professor Henrique José de Souza e Henrique Fernandes Ensá. Helinho,
como era chamado carinhosamente por todos, era ﬁlho de
Helio Jeﬀerson de Souza e Cindoca Fernandes (in memorian). Queremos enviar nossas condolências, a todos os
familiares, membros da Sociedade Brasileira de Eubiose,
sua esposa Maria José Faria, seus ﬁlhos Leonardo e Guilherme, seu pai Helio Jeﬀerson, suas irmãs Neuza Fernandes e Glória Helena. Que Helinho descanse em paz!!!

Nascimento

Todas as sombras são baked, ou seja, podem ser usadas
molhadas. Sem risco de estragar! Recomendo muito usar
assim, ou em conjunto com um primer mais oleoso (ou
mesmo por cima de sombra ou lápis cremoso).
Muita gente tem diﬁculdade de pegar essas sombras com
pincel, se você tiver esse problema use aquelas esponjinhas, sabe? Ou vá com o dedo indicador mesmo que super
funciona. Se quiser insistir no pincel opte por pincéis com
cerdas bem ﬁrmes (se for cerda molinha não rola!).
São 3 sombras em apenas 1 produto! Com muito brilho
e ótima pigmentação. Cada trio de cores forma um look
completo para todos os estilos.
As cores têm um super brilho e excelente pigmentação.
Todas são incríveis! As embalagens são super fofas e modernas, numa coleção cheia de atitude.

Ordenação
A Paróquia de São Lourenço está em festa. Frei Marcos
Prado, ﬁlho de nossa cidade,
será ordenado Presbítero,
pelas mãos de nosso Bispo
Dom Frei Diamantino Prata
de Carvalho, no próximo sábado, dia 18, às 16:00 horas,
na Igreja Matriz de São Lourenço. Venha participar e
compartilhar deste momento de alegria e felicidade na
vida de Frei Marcos!!!

Matheus Fonseca Pereira Pinho, nasceu no último dia
02 para a alegria de seus pais Isabella Fonseca Pereira Pinho e Guilherme Pinho Ferreira, e também de sua irmãzinha Manuella. Seus avós maternos são Maria Dulce Ribeiro Fonseca Pereira e Adolfo Ferraz Pereira e avós paternos Maria Clelia Pinho Ferreira e Mozar Otaviano Ferreira. Desejamos ao bebê as mais copiosas bençãos de
Deus, e aos pais e avós, felicidades!!!

Patrulha
“PATRULHA ANIMAL QUER APADRINHAR DEZ CASTRAÇÕES DE CÃES E GATOS NECESSITADOS”
Como participar?
• Escreva uma carta para Av. Comendador Costa, 459, loja 08. Centro. Envie pelo correio ou entregue pessoalmente;
• Explique o porquê você está indicando esse animal para ser castrado, se é de rua ou de um vizinho carente;
• Se desejar anexe foto do animal.

Casamento
Nossos votos de
felicidades ao casal
Felipe Rangel e Ana
Carolina Costa Thomaz, que se uniram
em matrimônio, no
último dia 04, em
linda cerimônia realizada na cidade
de Itamonte. Deus
os abençoe e proteja o novo caminho
de vocês!!!
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Imagens meramente ilustrativas

6,

OFERTAS VÁLIDAS DE 10 A 13 DE OUTUBRO DE 2014, OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

26,

40

59
UN

Cerveja Skol
lata 473ml Caixa com 12 un.
Na compra da
2ª caixa 20%
desconto.

Amaciante
Confort Classic
2 litros

Paleta Bovina
Porcionado
Friboi kg
KG (Peça a vácuo
+ ou - 1,5kg)

10,

98

15,

Mole
99 Coxão
Swift cortado
KG

3,

6,

Lacta
79 Bombom
Variedades 378g
UN

14,

98
KG

Presunto Sadia

Frango
congelado
Sadia

2,

Condensado
49 Leite
Itambé Lata
UN 395g

9,

98

Arroz Unissul
UN Tipo 1 - 5kg

UN Cortados / Espaguete

Oleo de Soja
Corcovado/
Concordia
Pet 900 ml

4,

49
UN

1,

Detergente em Pó
Tixan 1 KG
Fragrâncias

de Trigo
79 Farinha
Rosa Branca sem
UN Fermento - 1kg

39
UN

UN

2,

UN

1,

3,
com Ovos
19 Macarrão
Santa Amália 500g

19

KG

19

Bebida à Base
de Soja Sollys
1 Litro - Sabores
(Exceto Original
e Zero)

2,

89

UN

2,

Laminado
83 Biscoito
Marilan 400g
UN Sabores

Molho de
T
Tomate
Pomarola
Tradicional
Sache
340g

