www.sljornal.com.br

81 ANOS

CORREIOS

Impresso
Especial

CONTRATO
N. 9912166940/2008

DOMINGO, 13 DE JULHO DE 2014

1

Leia entrevista com
Dr. José Roberto de
Araújo, candidato a
Deputado Estadual (pág 03)
Domingo, 13 de Julho de 2014
Edição nº 4151 - R$ 1,00

Eleições 2014:
A disputa começou

Este ano, cerca de 142 milhões de brasileiros se preparam para comparecer às urnas e elegerem o novo presidente da República, governadores, senadores e deputados. Este número, em comparação com o ano de 2010 aumentou em aproximadamente seis milhões. (pág 05)

Vote

Meio Ambiente

O destino das
águas pluviais
Investimentos em obras de saneamento são essenciais para garantir o atendimento de todas as
cidades com coleta e tratamento
de esgoto, mas não são suficientes. É preciso, também, que todos os imóveis sejam conectados
à rede coletora de esgoto e que
os serviços sejam utilizados de maneira correta. (pág 06)

O lado bom da
Terceira Idade
Pela legislação brasileira uma
pessoa é considerada idosa a partir do momento que atinge os 60
anos de idade. Mas, atualmente,
a velhice não é sinônimo de invalidez ou descaso, pelo contrário, a
terceira idade hoje está muito estimada e a expectativa... (pág 09)

Acidente mata
cinco pessoas

Homem é assassinado
Dia “C” da Unicred Mineira/
SL será dedicado ao Hospital no Bairro Nossa Senhora
São Lourenço (pág 04)
de Lourdes (pág 09)

Por volta das 17h30hs de quarta- feira (9), um acidente na MG158, próximo ao trevo da entrada
de Itanhandu, terminou com a vida de cinco pessoas que viajavam
em um Ford Fiesta preto, com placas de Tremembé-SP... (pág 03)
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EDITORIAL
Pode falar que a culpa foi
do Felipão, do Micky Jagger
(o grande pé frio das Copas),
da Dilma ou até mesmo que
foi praga argentina. A verdade é que o vexame foi histórico. A seleção brasileira, há
mais de cinquenta anos, nunca perdeu com uma diferença tão absurda de gols em
tão pouco tempo de partida. O registro que se tem é
de um amistosoque ficou em
8x4 para Iugoslávia, em 1934.
Os alemães, como diria a
expressão popular, “deitaram e rolaram” em campo.
Parecia realmente que os jogadores brasileiros tiveram
um “apagão” coletivo depois
do primeiro gol, e simplesmente esqueceram o que
estavam fazendo ali. O jogo
ficou sem rumo e foi aí que
os gigantes tomaram conta
da partida. A expressão que
eles faziam a cada gol era
de surpresa, por não acreditarem estar ganhando dos
pentacampeões e anfitriões
da Copa.
Vem na lembrança de muitos brasileiros, aquela fatídica derrota de 3x0 para a
França em 1998. Será que a
síndrome de 98 veio atormentar os brasileiros aqui?
Bom, a começar pelo craque da seleção da época,
Ronaldo Fenômeno, que
abandonou o barco e dei-
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Bola pra frente

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

Redes: meios ou fins?

xou o grupo totalmente desestruturado na hora do jogo. Agora, a história se repete, (com alguns detalhes
diferentes) isto é, nosso destaque do time também não
estava presente e tudo desandou. Era visível o descontrole emocional da equipe durante o jogo, faltou o
lado racional falar mais alto, o que o time adversário
teve de sobra.
A torcida, indignada e sem
reação só teve uma atitude:

JOSÉ LUIZ MENDES
Deixa eu Falar

aplaudir os germanos e ir
para as redes sociais soltar
piadas dos mais variados gostos, transformando a tragédia em comédia. O jeito é
superar e enfrentar os próximos desafios de cabeça erguida. Afinal, todo esporte
é assim, sujeito a derrotas.
O sonho do Hexa foi adiado novamente, mas a vida
continua. Nada de feriados,
nem sair cedo do serviço para fazer churrasco em plena terça-feira. Agora, cada

jogador volta para o seu time, continua ganhando seu
salário (em Euro) absurdamente alto, enquanto o trabalhador brasileiro volta a
acordar cedo para garantir
seu salário mínimo.
Vale lembrar que começa
outra etapa muito mais importante para o Brasil, as
eleições. Esta sim é a hora
do “gigante acordar”, e demonstrar sua vontade de
vencer e melhorar a nação
através do voto.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Viver as mensagens
Queremos ser verdadeiramente agradecidos pela grande graça da presença de Nossa Senhora em Medjugorje.
Ela disse que não entendíamos ainda este grande
dom, mas devemos rezar para entendê-lo.
Nossa Senhora quer que
nos renovemos vivendo Suas MENSAGENS.
Tudo o que Ela quer de nós:
- participação da Santa Missa, Leitura da Bíblia, Adoração, Confissão Mensal, Jejum,
Rosário, leva-nos a renovar
nossa relação com Deus, com
nós mesmos e com outros e
com as coisas materiais.
Viver as mensagens de Maria significa transformar-se
em uma pessoa nova, amada por Deus e que leva o amor
a outros. Pois Nossa Senhora nos recomenda: “que a
oração seja para nós VIDA”.
Sem exagerar e sem querer
condenar, devemos ter uma
consciência profunda de que
a oração, para muitos católicos, está verdadeiramente
em crise. Muitos não rezam
por nada. Muitos dizem que
rezam, mas quando se pergunta a eles quando rezam

durante o dia, muitas vezes
respondem somente que rezam somente um Pai-Nosso,
uma Ave-Maria e ao Anjo da
Guarda. Nada mais. Se alguém se comporta assim, não
poderá dizer que reza.
A oração é um encontro
com Deus, e para encontrar
uma pessoa precisa-se de
tempo.
A oração pode ser vida e
amamos, se temos amor, se
temos alegria de estar com
Deus. Se temos amor, tudo
que fazemos se transforma
em contato com Deus. E assim a oração se transforma
para nós em VIDA.
Aqueles que estão na Escola de Maria há tantos anos,
com suas orações, com sua
mudança de comportamento voltado para Deus e para
os outros, podem ser hoje
exemplo para os irmãos.
Medjugorje não nos foi dada para trazer-nos algo, de diferente. Medjugorje nos dá
a força de nos transformarmos em EXEMPLO, ou seja,
de realizar em nossa vida aquilo que esperamos do outro.
Fonte: Anunciando Medjurgorje.

VENDE-SE

Uma Moto CG 125,
ano 2010 com Side Car.
Documento / Carga
Tratar no Tel.:
(35) 9983-1054 com Vera

A cada dia que passa estamos mais envolvidos com
as redes sociais... em todos
os momentos parecemos
estar conectados. Entretanto, será que temos usado
estes instrumentos adequadamente?
Rede significa entrelaçamento. No mundo virtual,
as pessoas se falam, se vêem e trocam informações
que julgam pertinentes. Grupos são criados com interesses em comum e sem
dúvida tudo isso tem aspectos muito positivos no sentido de aproximar pessoas
que vivem fisicamente distantes e favorece uma interação considerável.
No entanto, para alguns,
a rede torna-se a palavra
final e acabada. Tudo é colocado ali e tudo o que é
visto tem um grande poder,
tornando-se verdade absoluta, o que é complicado e
perigoso. Além disso, é preciso que nos questionemos
também a respeito das “amizades” que se devolvem virtualmente e principalmente da dependência que criamos para com a internet,
de forma que as vezes curtirmos e comentamos com

nossos amigos através das
teclas, mas diante de sua
presença física nos colocamos amedrontados e temerosos, vez que o embate de
pensamentos e o receio do
desconhecido não mais apresentam uma tela como forma de proteção.
Enfim, o que as redes têm
sido pra mim, pra você e
para nós: meios de integração, acessórios de comunicação ou a única alternativa de relacionamento? Até
que ponto acultura do encontro é verdadeiramente
favorecida com o uso das
redes sociais? Por mais que
precisemos e admiremos
essa ferramenta tecnológica vale lembrar que nada
substitui, desde sempre e
para sempre, uma reunião,
um olhar nos olhos, um sorriso e principalmente, uma
discussão sadia sobre determinados assuntos...
Encontre-se consigo mesmo, olhe para si. Encontre-se com o Deus que existe
dentro de você e no outro.
Ame, acolha, chore, console, dê gargalhadas,abrace,
perdoe e aprenda com as
diferenças. Essa é a rede
que mais podeagregar...

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Precisamos anunciar sem
medo a vinda de Cristo

Vivamos longe do pecado, afastados de toda maldade, de toda corrupção,
pois a vinda de Jesus é imprevisível! E Ele quer que
sejamos fervorosos em nossa fé. Não podemos deixar
os nossos se perderem, porque a morte está aí para
todos nós, tanto para os
idosos quanto para os jovens. Temos de nos liderar, temos de, principalmente, orar por nossos filhos que precisam voltar
para Deus.
Hoje, o Senhor está mais
perto do que ontem! Nós

precisamos preparar a vinda d’Ele, anunciar sem medo a Sua chegada. O importante é morrer em Cristo!
Uma força nos puxará para o Alto e, assim, estaremos para sempre com o Senhor. É a glória daqueles
que pertencem a Ele!
Essa é a nossa vocação!
Falemos, sem medo e sem
cessar, da segunda e definitiva vinda de Cristo no
meio de nós. Vivamos, a cada dia, a gloriosa vinda do
Senhor. João preparou a primeira vinda de Jesus. Cabe
a nós preparar a segunda.
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ENTREVISTA

Esta semana, o SL Jornal
entrevistou o único candidato da cidade para o cargo de
Deputado Estadual, Dr. José
Roberto de Araújo.
Primeiramente, quem
é o Dr. José Roberto?
Sou médico radiologista,
natural de São Paulo, mas
moro há 25 anos em São Lourenço. Foi aqui que construí
toda minha família.
Quais são seus objetivos ao disputar uma cadeira da Assembleia Legislativa de Minas Gerais?
Tenho o objetivo de trazer

melhores condições de saúde, educação e cultura para
a população da cidade e região. Por ser médico, minha
prioridade é a saúde, pois
hoje, o país está em uma situação precária neste setor.
É inaceitável que uma pessoa fique seis meses esperando para fazer um exame
ou uma consulta médica. Isso tem que mudar. Dessa forma, através da politica sei
que posso contribuir para
melhorar.
No discurso sobre sua
candidatura, o senhor disse
que pretende fazer uma campanha diferente, e que muitas vezes as pessoas acham
estranha a sua maneira de
pensar. O que quer dizer?
Quero fazer aquela política antiga, na qual a pessoa
vota por que acredita no candidato, e não por que está
sendo paga para isso. Para
mim, comprar votos é totalmente inviável. Não vou comprar nada e nem qualquer
situação que me favoreça. O
incrível é que muitas pessoas não estão acostumadas
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Dr. José Roberto de Araújo
com isso e acham que estou
agindo errado, e diferente
do comum.
O senhor pretende
trabalhar em todo Sul de
Minas?
Vamos concentrar nossas
intenções unicamente no Circuito das Águas, não somente em São Lourenço, mas pela região também.
Sua campanha não
terá um comitê fixo, como
vai funcionar?
Acredito que quando se instala um comitê fixo, significa
que a população tem que se
dirigir a ele. O que limita muito. Agora, quando você tem
um comitê móvel, que vai até
o povo, fica mais fácil levar
minhas propostas. Sendo assim, vamos disponibilizar uma
van que vai passar de cidade
em cidade, de bairro em bairro e atender o maior número de pessoas possível.
Como chegar aos líderes desses locais?
Estou tentando chegar da
maneira mais coerente pos-

sível. Não tenho qualquer
forma de agrado, simplesmente falo o que sinto e acho
que isso pode trazer benefícios. Dessa forma, espero que
as pessoas acreditem em mim
e passem a trabalhar em conjunto comigo.

EDITAL DE LEILÃO

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

EXPEDIENTE

Processo 0045430-25.
2008.813.0141, O Juiz de
Carmo de Minas, torna público o leilão do Imóvel: Fazenda 52HA (a ver parte
ideal), Mat.4.961, dia 21/7/14
às 14h, no Fórum local. Leiloeiro Fernando C.M. Filho/JUCEMG 445. Inf: (37)
3242-2001 ou fernandoleiloeiro.com.br.

Pe. BRUNO CÉSAR DIAS GRACIANO

Paróquia
em Ação
padrebrunocesar@yahoo.com.br

Pedro e Paulo

E como vai conciliar
trabalho e campanha?
Agora estou trabalhando
de manhã e fazendo campanha à tarde. Afina, preciso
trabalhar para manter meu
sustento. Somente no último mês de campanha vou
tirar férias e me dedicar integralmente às eleições.
O que o senhor espera para esta campanha?
Espero levar minhas ideias
e propostas a todos. Quero
ser eleito para trazer recursos e melhorar a qualidade
de vida da cidade de São Lourenço e região.
Obs: As respostas são de
responsabilidade do entrevistado e não representam
a opinião deste veículo de comunicação.

Acidente na MG-158 deixa cinco
pessoas mortas em Itanhandu
Por volta das 17h30hs de
quarta- feira (9), um acidente na MG-158, próximo ao
trevo da entrada de Itanhandu, terminou com a vida de
cinco pessoas que viajavam
em um Ford Fiesta preto, com
placas de Tremembé- SP e
que tinham como destino final a cidade de Lambari.
De acordo com as primeiras informações colhidas pela nossa reportagem ainda
no local, o coletivo da Viação Sampaio Nº 4103 havia
saído às 14h da cidade de
Varginha e seguia para o Rio
de Janeiro, mas acabou tendo a viagem interrompida
quando o motorista do Ford
Fiesta que seguia em sentido contrário, perdeu o controle do veículo, rodou na
pista e bateu a lateral esquerda de frente com o ônibus.
No carro viajavam cinco
pessoas, o motorista José Roberto da Silva, de 52 anos;
sua esposa Mary Brandão da
Silva, de 49; o filho do casal
Igor da Silva, de 16 anos e
dois amigos dele, Henrique
Limongi Galvão de Moura e
Gustavo Guerra dos Reis, ambos de 17 anos. Gustavo ainda foi socorrido por uma Equipe de Resgate do Corpo de
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No dia 29 de junho, celebramos a Festa de São
Pedro e São Paulo, que são
dois sustentáculos, duas
colunas para a Igreja: tão
diferentes entre si, mas dois
instrumentos nas mãos de
Deus, para fazer chegar a
todos os corações a mensagem de Jesus Cristo.
Pedro, homem simples,
pescador, representa a
Instituição... Foi o primeiro líder dos seguidores de
Jesus, após o retorno do
Senhor para o céu, o primeiro papa. Sobre a fé de
Pedro Jesus instituiu a sua
Igreja, dando-lhe a missão de apascentar o seu
rebanho...
Paulo, conhecedor das
leis e tradições judaicas
não fez parte do grupo de
Jesus... Encontrou-se com
o ressuscitado quando era
perseguidor dos cristãos
e tornou-se o grande propagador do evangelho, com
viagens e a criação de comunidades... Graças ao dinamismo de Paulo a Igreja nascente pode atingir
longas distâncias e muitos

aderiram à fé em Jesus.
Estas duas colunas nos
mostram que Jesus quer
se utilizar de cada um de
acordo com as capacidades pessoais e quer que
sua Igreja seja conduzida
pelas pessoas: a Igreja não
está nas mãos de uma só
pessoa, o padre, nem de
um grupo específico, mas
conta com as mãos solícitas de todos...
A Igreja é apostólica e
esta apostolicidade se mostra a partir de duas realidades: em primeiro lugar,
ela se formou sobre a fé
dos apóstolos, que contaram a todos a experiência que fizeram do ressuscitado, mas, também,
por ser colegial, conduzida e orientada por pastores em plena comunhão,
que desde o início dão
continuidade à missão de
Jesus Cristo.
Que a fé de Pedro e a
missionariedade de Paulo nos ajudem a sermos
cristãos com maior radicalidade e amor pela nossa Igreja...

Acesse nosso
site e fique por
dentro de todas
as novidades!
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Motorista perde o controle e bate de frente com o ônibus

Bombeiros de São Lourenço
e levada para a Santa Casa
de Itanhandu, porém não sobreviveu aos ferimentos.
Os passageiros e o moto-

rista do ônibus nada sofreram. No local, o trânsito ficou lento, congestionado e
fluía em apenas meia pista
até que a remoção dos cor-

pos foi feita pelos Bombeiros após a perícia da Polícia
Civil. A Polícia Militar de Itanhandu ajudou a controlar
o fluxo de veículos.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Prefeitura Municipal de São Lourenço

2º Aditamento ao Contrato nº 004/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Edson da
Silva. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 09 (nove) meses. (a) Adauto Lúcio dos
Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 09/07/2014.
Contrato nº 030/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratada: Gisele de Freitas Prado. Objeto: Prestação de Serviços Temporários nos termos da Lei Municipal nº 2.945 de 18/12/09 e posteriores alterações. Valor: R$1.378,13 (Um mil, trezentos e setenta e oito Reais e treze Centavos), mensais. Vigência: 03 (três) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro. Dotação
Orçamentária: 04.122.001.2.0123-3.190.04. (a) Adauto Lucio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE.
Data da assinatura: 09/07/2014.

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: Flávio Augusto de Paula Dutra,
Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra, Assessor Jurídico: Leandro Scatolino de Souza.
Colaboradores: Vera M. Gannam de Castro, Hilda Pinelli, Simone Gannam L. Ribeiro, Izidoro Sant`Angelo Filho, Frei Felipe Gabriel Alves, Heloísa
M. D. de Almeida, Filipe Nacle Gannam, Pedro Jorge de Oliveira Netto, Mariana Dutra, José Celso Garcia, Prof. André, Beto Bacha, Dom Zeca,
Mario Henrique Poli de Oliveira.

CLASSIFICADOS
ALUGA-SE UMA SALA COMERCIAL NA AV. D. PEDRO II,
663 – SALA 04 – CENTRO. TRATAR: (35) 8816-2486
VENDE-SE TVS COLORIDAS MARCA PHILLIPS DE DE 14
POLEGADAS; ÚNICO DONO. TRATAR: (35) 8816-2486
ALUGA-SE CASA PARA FINS COMERCIAIS. ÓTIMA LOCALIZAÇÃO. CENTRO DA CIDADE. TRATAR PELOS TEL: (35)
9953-5533 (OI) ou (24) 98139-1592 (TIM)
ALUGA-SE CASA PARA FINS COMERCIAIS. ÓTIMA LOCALIZAÇÃO. CENTRO DA CIDADE. TRATAR PELOS TEL: 35- 99535533 (OI) 24-98139-1592 (TIM) 35-8415-0773 - (Claro)

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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Dia “C” da Unicred Mineira/SL será
dedicado ao Hospital São Lourenço

Foto: Assessoria de Comunicação

Empresários se reúnem em prol do Hospital

O Dia de Cooperar 2014,
também chamado de Dia “C”
é realizado anualmente pela Unicred Mineira (Agência
São Lourenço), e será direcionado ao Hospital de São
Lourenço. Para apresentar a
atividade, houve uma reunião de lançamento do Dia
“C”, realizada no auditório
da Faculdade de São Lourenço, no último dia 03.
Na oportunidade, a gerente da Unicred/SL, Daniela
Lemos, explicou aos representantes do poder público,
empresários e demais voluntários presentes que o
objetivo é estabelecer cotas (nos valores de R$ 20,00,
R$ 50,00 e R$ 100,00) para
que empresas, instituições
(públicas e privadas) e pessoas físicas de São Lourenço e região possam contribuir com o Hospital.
O provedor do Hospital, Dr.
Gabriel Dias Pereira Filho; a
diretora financeira, dra. Eloisa Azalini Máximo e a coordenadora de Lavanderia/Higienização/Hotelaria, Naiara Framil Ribeiro falaram so-

bre a situação financeira da
instituição, bem como as necessidades do enxoval do Hospital (roupas de cama, banho
e itens cirúrgicos utilizados
pelos pacientes internados),
setor escolhido para receber
os recursos arrecadados.
As contribuições poderão
ser depositadas em uma conta aberta, na Unicred, especificamente para o Dia “C”:

banco 756 (Banco Cooperativa do Brasil); agência 5651
(São Lourenço); conta corrente 4516-0; favorecido: Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço (CNPJ:
24.824.195/0001-52).
A campanha terá sequência até o dia seis de setembro, quando o dinheiro arrecadado será entregue ao
Hospital.

COMUNICADO
A partir do dia 08/07 as medicações injetáveis serão
administradas no Pronto Socorro somente nos seguintes horários:
TURNO DIURNO: das 7h30 às 11h30
Medicações que só podem ser feitas no Hospital.
TURNO NOTURNO: das 20h às 21h
Apenas para medicações que devem ser aplicadas também à noite (12 em 12 horas).
Obs.: as medicações que devem ser administradas de
12 em 12 horas (CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA) terão seus horários respeitados, desde que o horário da
primeira aplicação esteja descrito na prescrição.

EDITAL DE CORREIÇÃO

O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício pleno de suas atribuições
legais, conforme o disposto nos arts. 202, II, 205, § 1º, da Lei Complementar nº 34, de 12
de setembro de 1994, FAZ SABER que realizará no dia 31 do mês de julho do corrente ano,
período da manhã CORREIÇÃO ORDINÁRIA na 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de São
Lourenço, oportunidade em que serão recebidas informações, sugestões e/ou reclamações
sobre a execução dos serviços, bem como, quanto a pessoa do representante do Ministério Público na Comarca. E para conhecimento de todos os interessados, expede o presente
edital, que será afixado nas dependências da Promotoria de Justiça e do Fórum da Comarca, em local visível e acessível ao público. Dado e passado na Cidade e Comarca de Belo Horizonte, em 3 de junho de 2014. Publique-se
Luiz Antônio Sasdelli Prudente – Corregedor-Geral

Proibido uso de máscaras
nas manifestações em MG
Qualquer cidadão que queira manifestar livremente e democraticamente, tem seus direitos assegurados pela Constituição da República. Contudo, as últimas manifestações
que foram feitas no país afora, muitos participantes não
estavamlutando somente para o fim da corrupção, pela
melhoria do serviço publico,
da saúde, do transporte, da
segurança e educação. O que
o Brasil presenciou foram criminosos mascarados depredando o patrimônio público.
Para colocar um fim nesta
onda de mascarados, foi aprovado o Projeto de Lei nº
4.474/2013, de autoria do deputado Sargento Rodrigues,
que proíbe o uso de máscara, venda ou qualquer outro
objeto que oculte o rosto de
pessoas nas manifestações
em Minas Gerais.Já foi, inclusive, sancionado pelo governador do Estado de Minas Gerais, Alberto Pinto Coelho,
transformando na Lei 21.324/2014.
A proposição tramitava em

Foto: Divulgação

regime de urgência e foi aprovada em segundo turno, pelos parlamentares no Plenário da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais (ALMG), no
último dia 16/06. O objetivo
é facilitar o trabalho dos policiais na identificação de pessoas que se aproveitam dos
eventos com grande concentração de indivíduos para praticarem atos de vandalismo.
A lei determina, no caso de
uso de camuflagem objeti-

vando a prática das depredações e outros tipos de crime, que a pessoa com o rosto coberto por qualquer meio
será obrigada a se identificar, quando solicitada, por
policial em serviço ou servidor público no exercício do
poder da polícia.Os cidadãos
que não respeitarem a ordem serão encaminhados à
identificação criminal e pagarão multa entre R$1.315,00
e R$26.300.

www.sljornal.com.br
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Eleições 2014: A disputa começou
Este ano, cerca de 142
milhões de brasileiros se
preparam para comparecer às urnas e elegerem o
novo presidente da República, governadores, senadores e deputados. Este
número, em comparação
com o ano de 2010 aumentou em aproximadamente
seis milhões. Regionalmente serão eleitos, governadores, deputados estaduais e distritais.
Desde o último domingo (06) está autorizado o
início da campanha oficial.
As propagandas eleitorais
gratuitas e obrigatórias no
rádio e na televisão, por
sua vez, começam a partir
do dia 19 de agosto para
o primeiro turno e seguem
até o dia 2 de outubro. Para material impresso e internet, a data máxima é

três de outubro.
Em São Lourenço, a cidade conta com somente um
representante que se lançou candidato oficialmente na última semana como
Deputado Estadual, José Roberto de Araújo. Natural do
Rio de Janeiro, ele é médico e pertence ao Partido Republicano Brasileiro, da coligação Minas para Todos.
O candidato irá representar
as cidades do Circuito das
Águas.(Confira entrevista
completa na pág.03)
Na região Sudeste, segundo dados do TSE, está concentrada a maior parte dos
títulos eleitorais, cerca de
43% do total. Em segundo
lugar aparece a região Nordeste, com pouco mais de
26% dos votantes e a região Sul, com cerca de 14%.
Logo em seguida aparecem

as regiões Norte e Centro-Oeste. No exterior, votam
cerca de 330 mil eleitores.
O primeiro turno ocorre
no dia 5 de outubro, das
8h às 17h (horário local).
Em caso de segundo turno,
o mesmo ocorrerá no dia
26 de outubro, também no
mesmo horário, com os dois
candidatos mais votados
em primeiro turno.

O voto é obrigatório para os maiores de 18 anos e
facultativo para os maiores
de 70 anos, os que tenham
entre 16 e 18 anos e os analfabetos. Nas urnas eletrônicas, os cargos serão apresentados para a escolha do
eleitor na seguinte ordem:
deputado estadual/distrital,
deputado federal, senador,
governador de estado e pre-

sidente da República.
Para Presidente
Para presidência da República, foram divulgadas
onze candidaturas após o
prazo finalpara os partidos
realizarem suas convenções. Figuras presentes nas
eleições presidenciais de
2010, também são candidatos em 2014 a presiden-

ta Dilma Rousseff (PT), que
tenta reeleição; Eymaael
(PSDC); Zé Maria (PSTU);
Rui Costa Pimenta (PCO) e
Levy Fidélix (PRTB).
Entre as novidades de 2014
na disputa presidencial estão Eduardo Campos (PSB),
Aécio Neves (PSDB), Pastor
Everaldo (PSC), Luciana Genro (Psol), Mauro Iasi (PCB)
e Eduardo Jorge (PV).

Visita de campo dos alunos do curso de
Ciências Biológicas da Faculdade de São
Lourenço no Parque Nacional de Itatiaia

Alunos e professores do curso de Ciências Biológicas da Faculdade de São Lourenço na
guarita de entrada do Parque Nacional de Itatiaia onde realizaram uma visita de campo

No dia 24 de maio de 2014, os alunos do curso de Biologia da Faculdade de
São Lourenço desenvolveram um trabalho de campo na parte alta da mais antiga unidade de conservação do país, o Parque Nacional de Itatiaia. Foram ao todo 39 participantes, acompanhados pelos professores Rodolfo Ribeiro Junior e
Leonardo Campos Fonseca, além do professor convidado Pedro Paulo Zannini.
Foram analisados aspectos de taxonomia, etologia, botânica, zoologia e ecologia das diversas espécies encontradas ao longo do trajeto. Foram avistados e fotografados exemplares como sapo, lagarto, anelídeos, aves e uma infinidade de
formações botânicas endêmicas. Tudo em um ambiente de baixíssima temperatura, com nevoeiro, chuva e muito vento. Nada que tirasse o ânimo dos participantes que finalizaram o trabalho de campo a 2.650m de altitude no morro do
Couto, dentro do Parque. Trabalhos de campo como estes estimulam o espírito
investigativo dos alunos, promovem a integração dos discentes dos diferentes
períodos e diversificam o processo ensino-aprendizagem, ampliando suas experiências de campo. Parabéns a todos os participantes.
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Água da chuva e esgoto
não devem se misturar
Investimentos em obras de
saneamento são essenciais
para garantir o atendimento de todas as cidades com
coleta e tratamento de esgoto, mas não são suficientes. É preciso, também, que
todos os imóveis sejam conectados à rede coletora de
esgoto e que os serviços sejam utilizados de maneira
correta. Isto significa que a
própria população deve estar atenta ao construir suas
casas. É importante verificar
se o esgoto e a água pluvial
estão sendo canalizados da
forma correta.
Eles devem passar por tubulações diferentes, pois o
volume da chuva ao entrar
na rede de esgoto pode trazer graves consequências como retorno para dentro das
residências, e até mesmo o
rompimento das tubulações.
Isso provoca acidentes, contamina as ruas e trazem prejuízos a toda comunidade.
Alguns cuidados são essenciais para evitar esse tipo de
problema, como não ligar os
ralos dos quintais diretamente ao ramal do esgoto, não
direcionar as calhas para o esgoto, manter as caixas de gordura e de inspeção sempre
tampada e em boas condições, e não abri-las para escoar água nos dias de chuva.
Em São Lourenço, desde o
ano de 2009, através de convênio firmado com a Prefeitura Municipal, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto(SAAE)
assumiu a manutenção do
Sistema de águas pluviais,
também conhecido como
Drenagem Urbana. Desde
então,vem esclarecendo que
é proibida a canalização de
águas pluviais para as redes
de esgoto sanitário e vice versa. Apesar dos esforços, o índice de lançamento de águas
pluviais na rede coletora de
esgoto é muito alto na cidade, é o que informa a diretoria do SAAE.
As águas de chuvas são
águas limpas, portanto devem ser lançadas nas sarjetas, de onde escoarão para
as galerias de águas pluviais
e delas para os rios. Ou
então,outra forma de aproveitamento desta água pode ser feito dentro de casa.

www.sljornal.com.br
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DR. RODRIGO C. SANTOS
Médico Veterinário

As necessidades de
seu gato (Parte II)

A cama
Uma caixa de papelão com roupas velhas é suficiente,
mas podemos comprarcestos mais sofisticados. É importante que o gato possa se sentir seguro neste ninho. Isto
será a base para que ele possa descobrir sua nova casa e
se esconder quando se sentir ameaçado.
O exame de saúde
Se você encontrar um gato, é conveniente consultar um
veterinário. Peça para ele fazer um exame clínico completo,
vermifugá-lo, verificar se ele tem pulgas e confirmar o sexo
do animal.
Os brinquedos
Os gatos adoram brincar: há vários brinquedos disponíveis no comércio, mas uma bola, uma bolinha de papel, um
novelo de lã exercerão igualmente bem a função. Um arranhador permitirá ao gato gastar suas garras sem estragar sua mobília.

DESTINO CERTO:
COMO REAPROVEITAR A ÁGUA DAS CHUVAS
Normalmente a água é drenada através da rede pluvial para os rios e córregos, porém uma boa alternativa pode ser seu reaproveitamento em processos industriais e
vasos sanitários.
Segundo as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
presentes na NBR 15.527/2007, que dispõe sobre o aproveitamento da água da chuva nas coberturas de áreas urbanas para fins não potáveis, indica que água proveniente da captação pluvial não deve ser ingerida, e sim utilizada no preparo de alimentos
ou no banho, coletada assim apenas para usos como:

A coleira
Ela permite identificar seu gato em caso de perda ou
acidente. Escolha de preferência uma que previna o estrangulamento (com uma lingueta elástica) caso a coleira fique presa.
A pequena porta basculante
Muito comum em outros países ela permite a seu gato
entre e saia livremente. Lembre-se que outros gatos poderão aproveitar para entrar em sua casa e esteja consciente de que, ao sair livremente, seu gato corre o risco
de ser atropelado por um veículo ou de ser agredido por
um outro animal.

• Descargas dos vasos sanitários;
• Abastecimento de fontes e espelhos d’água;
• Lavagem de roupas;
• Irrigação de jardins;
• Limpeza de automóveis e áreas externas;
• Reserva para uso emergencial em casos de incêndios;

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

www.sljornal.com.br
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Mineirão é o 1º estádio do país
a receber selo LEED Platinum

Outras cinco arenas brasileiras receberam selos LEED, mas apenas o Mineirão alcançou a
categoria máxima da certificação internacional concedida por instituição americana
O Mineirão é o primeiro
estádio brasileiro e o segundo do mundo a conquistar
o selo Platinum, categoria
máxima de certificação ambiental Leedershipin Energy
and Environmental Design
(LEED), concedida pela Green BuildingCouncilInstitute
(GBCI). A premiação é resul-

tado de ações ambientalmente sustentáveis implementadas desde o início das obras
de modernização da nova
arena, em janeiro de 2010,
através de um rigoroso controle dos documentos exigidos pela empresa responsável pela certificação.
“A conquista da certifica-

7

DOMINGO, 13 DE JULHO DE 2014

ção é fruto de um trabalho
rigoroso desenvolvido desde
o momento da concepção do
novo estádio, em que responsabilidades ambiental, social
e financeira foram devidamente planejadas e, agora,
reconhecidas”, destaca Tiago
Lacerda, secretário de Estado de Turismo e Esportes de

BETO BACHA

Giro Esportivo

O que vou dizer
lá em casa?

Minas Gerais (Setes).
O estádio conquistou 81
dos 110 pontos concedidos
para a concessão do selo máximo e se destacou em vários
quesitos, como Eficiência da
Água (atendendo 10 dos 10
requisitos apontados) e Energia e Atmosfera (completando 32 dos 35 requisitos).
Foto: Divulgação

Eu fico bem à vontade em falar sobre o fiasco da seleção brasileira nesta Copa do Mundo. Quem curte as
matérias do Giro Esportivo e o programa Alternativa
Esportes da 107.9, percebeu que critico desde a convocação do técnico Felipão. A falta de criatividade no
meio campo e da experiência de jogadores era uma
situação visível. Mas, levar esta “traulitada”, cair de
sete em nosso pleno Mineirão, não estava nos planos
de ninguém, foi dose pra elefante. O Sr. Felipão, no
intuito de tirar o seu da reta, quis justificar a derrota
vexatória aos seus auxiliares da base, dizendo que os
técnicos Galo e Roque Junior é que analisaram e instruíram na escalação da equipe contra os Alemães.
Outra pura falta de equilíbrio de um técnico de uma
nação apaixonada pelo futebol foi dizer a alguns jornalistas do arrependimento de convocação de um determinado atleta, não citando nome deixando especulações na área jornalística. A escalação do jogador
Bernard no jogo fatídico, tentando agradar a massa
Atleticana, deixou o time vulnerável com três atacantes sem condições de marcação diante de uma forte
seleção de meio campo perfeito. A contusão de Neymar, apesar do “obaoba” criado, serviu para o técnico Felipão arrepender profundamente da não convocação de outro jogador que metesse medo e respeito ao adversário. Como mencionei na edição anterior,
antes da fase semifinal, esta seleção é a pior de todas
as décadas, seria injusto um título com tantos “barangos” sem identificação nenhuma com clubes brasileiros. Temos sim que rever várias situações, deixamos
de lado um futebol alegre, moleque para nos nivelarmos bem por baixoem relação as outras seleções. Nossos técnicos arrogantes não sabem da importância de
se reciclarem, do aprendizado com tantos outros espalhados pelo mundo, só para ter uma ideia os nossos
supostos adversários argentinos têm como comandantes nas seleções do Chile, Colômbia, Barcelona, Atlético de Madrid e outros, os nossos se limitam a dirigir
clubes da China e do Japão. A disputa do 3º lugar não
vale nada, mas o pior de tudo é ver os Hermanos em
pleno Maracanã, palco que a nossa seleção medíocre
não teve competência para jogar, fazer a festa. E vem
aí o campeonato Brasileiro, tristeza de jogos.

Agora ficou ainda mais
fácil ficar por dentro de
todas as novidades! Acesse:

www.sljornal.com.br

“A CONSERBRAS, sente-se orgulhosa em prestar seus
serviços à cidade de SÃO LOURENÇO, coletando o lixo dentro
dos mais altos padrões de qualidade, utilizando caminhões
compactadores ultra modernos. Para qualquer sugestão e/
ou reclamação contate conosco pelo telefone 3331-4719”

SAAE E CONSERBRAS: NOSSA NATUREZA E PRESERVAR O MEIO AMBIENTE.

www.sljornal.com.br
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Batida entre carro e ônibus na rodovia SP-52
Três pessoas que viajavam em um Fiat Siena de
cor prata, com placas de São
Lourenço (MG), perderam
a vida em um acidente na
manhã desta quinta- feira
(10/07), após uma colisão
frontal com um coletivo da
Viação Bell- Tour na rodovia SP- 52, altura do Km 222,
próximo à rodovia Presidente Dutra, entre as cidades
de Passa Quatro (MG) eCruzeiro (SP).
De acordo com a Polícia
Rodoviária, o Fiat Siena bateu no ônibus após tentar
ultrapassar uma Kombi, com
o impacto, duas pessoas
morreram na hora e a terceira vítima que também
estava no Siena não resistiu aos ferimentos e faleceu a caminho do hospital.
Um passageiro da Kombi teve ferimentos leves, e foi
socorrido para a Santa Casa da cidade de CruzeiroSP e passa bem.
O motorista e os passageiros do ônibus nada sofreram. As vítimas foram
identificadas como sendo:
Robelino Fernandes Maciel,
47 anos, Simone Maciel, 45
anos e Raissa Fernandes Maciel, 21 anos.

Prefeitura e ONG disputam
prédio abandonado em Caxambu

Um prédio no centro de
Caxambu que pertencente
à União, é alvo de disputa
entre uma organização não
governamental (ONG) de São
Lourenço, que cuida de animais silvestres, e a prefeitura. Para a ONG Araras, o
imóvel está abandonado e
pode servir como sede para o seu trabalho. A prefeitura diz que faz a manutenção de parte do imóvel.
O prédio da Rua Américo de Macedo já foi sede
da Fundação Nacional de
Bem Estar do Menor (Funabem), instituição de apoio
a menores em situação de
risco, e de uma escola. São
308 mil hectares com salas de aula, área para oficinas, campo de futebol,

uma quadra poliesportiva
e uma sala de cinema.Tudo está depredado.
Completamente sujo, o imóvel está coberto por mato e
é usado como ponto para uso
de drogas. Segundo o prefeito de Caxambu, OjandirBelini, veículos da Secretaria Municipal de Educação são guardados no local para que a prefeitura possa ajudar na manutenção de pelo menos uma
parte do prédio, mas não se
pode fazer muito.
Ainda de acordo com o
prefeito, a administração encaminhou no ano passado
um ofício solicitando que a
União doe o espaço, mas não
obteve retorno. Lá, a prefeitura pretende instalar uma
faculdade ou criar seu cen-

tro administrativo.
O gestor ambiental Robert Ricelli Oliveira, presidente da ONG que busca a
cessão do prédio, acredita
que a área é ideal para as

UBS do São Lourenço Velho será reformada

atividades do grupo. A ONG
Araras é referência para 22
cidades da região na triagem de animais silvestres
apreendidos.
Fonte: G1 Sul de Minas
A Assessoria de Comunicação da Prefeitura de São
Lourenço informou através
de um comunicado para a
imprensa, que a partir de segunda- feira (14/07), os usuários dos serviços da Unidade Básica de Saúde do bairro São Lourenço Velho serão
atendidos na av. Dr. Antônio
Carlos, nº 447.
O motivo é a reforma do
prédio e a mudança será temporária. Conforme informado
anteriormente, os atendimentos odontológicos continuarão sendo realizados na APAE.

A Copa do Mundo
Falamos a todo o momento
Sobre Futebol;
Aliás, o Brasil é o País
Do Futebol;
Qual será o resultado da
Copa do Mundo?
Não sabemos não é?
Mas sabemos que a palavra
Copa escreve-se com quatro
Letras;
Competição que se realiza
A cada quatro anos;
É um dos eventos esportivos,
Que leva os povos da terra
A se unirem a uma só direção...
O Gol, Ser Campeão!
Imaginem a Copa sem Bola?
Imaginem a Copa sem
Messi, Cristiano Ronaldo,
Fred e Neymar?
Imaginem quantas pessoas,
Braços, cabeças, corpos e
Multidões se agredindo!
Se matando nos estádios
Pelo Mundo afora.
Torcidas fanáticas e quase
Irracionais destruindo o
Maior espetáculo do Planeta!
Precisamos repensar nosso
Valores, limites, poisassim
Como a Bola tem quatro
Letras “DEUS” também
Tem quatro letras, está
Em toda parte em
Qualquer lugar dentro de nós!
Será que vale a pena a
Copa do mundo sem apresença
Do Dono do Mundo?

Rita Cassia Abbud

www.sljornal.com.br
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O lado bom da Terceira Idade
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Cemig lança aplicativo
de atendimento para
tablet e smartphones

Companhia investe em novas tecnologias
para facilitar relacionamento com clientes

Pela legislação brasileira
uma pessoa é considerada
idosa a partir do momento
que atinge os 60 anos de idade. Mas, atualmente, a velhice não é sinônimo de invalidez ou descaso, pelo contrário, a terceira idade hoje
está muito estimada e a expectativa de vida da população mundial aumentou por
causa dessa valorização. Isto é, a ideia de que o idoso
é “velho” começa a ser desmistificada.
Um homem ou uma mulher ainda é capaz de ter uma
vida ativa de trabalho mesmo tendo passado dos 60
anos. Os médicos recomendam principalmente exercícios físicos e um controle alimentar para que os idosos
tenham uma melhor qualidade de vida e uma velhice
saudável, sem ocorrência de
doenças graves.
O idoso hoje pode ser considerado uma pessoa vivi-

da e com muita sabedoria
e inteligência para lidar com
os problemas do dia-a-dia.
Mas nem todos enxergam
dessa maneira ainda. Muitas vezes o idoso é visto pela sociedade como um indivíduo “fraco” para compor
a força de trabalho, que por
valores sociais impedem a
sua participação em vários
cenários.
Mas ainda existe
o preconceito
No Brasil, por exemplo,
diante de muitos problemas
econômicos e sociais que envolvem questões de saúde
e mercado de trabalho, essa classe tem ficado de fora
por preconceito. A aposentada Maria da Conceição Fraga, 64 anos, trabalhava como cozinheira e confessa que
foi mandada embora por causa da idade. “Não tenho família e sempre me sustentei. Estou desempregada ago-

ra, mas ainda tenho força e
disposição para trabalhar, o
que me falta é oportunidade”, conta.
Em 2003, foi criado o Estatuto do Idoso pela Comissão
Diretora do Senado Federal.
O objetivo é assegurar os direitos destas pessoas que fizeram parte da construção da
sociedade atual. Apesar de
muitos brasileiros acharem
que o Estatuto ainda pode
melhorar, hoje, com mais de
dez anos de implantação, parte dos idosos ainda desconhece vários direitos e benefícios
que podem ter.
Dessa forma, os direitos
desta classe não se resumem
somente a poder pegar a fila preferencial ou andar de
ônibus de graça. Por isso é
importante conhecer bem a
lei e fazer questão de que ela
seja cumprida.Confira na íntegra o Estatuto do Idoso disponível no site www.sljornal.
com.br.

Homicídio no Bairro N. S. de Lourdes
Na última terça-feira (07)
duas pessoas foram baleadas no bairro Nossa Senhora de Lourdes em São Lourenço. Uma mulher de 37
anos e um homem de 29 foram levados direto para o
Hospital, contudo o rapaz já
deu entrada em óbito.De
acordo com o prontuário médico, ele foi alvejado na cabeça, região do tórax e barriga. Já a mulher foi atingi-

da no dedo da mão direita.
A vítima relatou à Polícia
Militar que o crime aconteceu assim o casal chegava em sua casa, quando um
homem se aproximou em
uma moto e realizou cerca de cinco disparos, fugindo logo em seguida. Ela informou também que reconheceu o autor, mas não
lembrava seu nome.
Segundo informações da

Polícia Militar, tudo indica
que o assassinato aconteceu por causa de um cordão de prata no valor de
R$1000 reais que a vítima
havia pegadoemprestado
com o autor e não teria devolvido.
A Polícia Militar foi até a
residência do suspeito, onde sua mãe autorizou a entrada dos policiais, porém,
ele não se encontrava.

SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITAMENTO
(Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores alterações).
1º Aditamento do Contrato Nº.SAAE/SLO-002/2014. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Café Dolin Ltda. ME. Modalidade: Pregão Presencial nº.016/2013. Objeto: reajuste
de preços. Valor: de R$ 4,75 para R$ 5,22 o valor do pacote de 500 gramas de café torrado. Data da assinatura: 01/07/2014. Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente.
3º Aditamento do Contrato Nº.SAAE/SLO-030/2011. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: E & E Segurança Ocupacional S/C Ltda. Modalidade: Dispensa nº.140/2011. Objeto:
prorrogação do prazo de vigência. Vigência: de 02/07/2014 a 01/07/2015. Data da assinatura:
01/07/2014. Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente.
Distrato ao Contrato nº. SAAE/SLO-013/2012. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Adriana Fátima de Paula Pinto Pereira. Modalidade: Credenciamento nº. 001/2011. Objeto: rescisão de contrato de prestação de serviços de recebimento de contas de água e esgoto.
Data da assinatura: 07/07/2014. Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente.

Já está disponível para download o aplicativo para tablet e smartphone da Companhia Energética de Minas
Gerais – Cemig. O objetivo é
facilitar o atendimento dos
clientes que utilizam as novas tecnologias em seu dia
a dia. Por meio do aplicativo Cemig Atende, os consumidores vão poder, por exemplo, registrar reclamação de
falta de energia, informar a
leitura do medidor e acessar o valor da conta de luz
para pagamento.
Pelo aplicativo, os clientes
também vão ter acesso a dicas de economia de energia
e conhecer mais sobre a Cemig. Outra novidade é a possibilidade do cliente utilizar

um simulador de consumo,
em que é possível calcular a
quantidade de energia consumida pelos aparelhos elétricos e eletrônicos, a partir
de informações sobre a quantidade de horas e dias em que
o equipamento é utilizado.
Com o lançamento, a Cemig reforça o seu compromisso com as inovações tecnológicas. “A população está cada vez mais conectada
às novas tecnologias, como
o tablet e o smartphone.
Nesse novo contexto, o aplicativo pode facilitar muito
o atendimento aos consumidores que estão inseridos
no mundo digital”, explica
o Superintendente de Relacionamento Comercial da

Cemig, Carlos Augusto Reis
de Oliveira.
Ele destaca as vantagens
do Cemig Atende (Agência
de Bolso) no celular ou tablet. “O aplicativo é muito
fácil de ser utilizado, além de
permitir rapidez na utilização de serviços. Com apenas
dois cliques, o cliente poderá acessar, por exemplo, a
funcionalidade ‘estou sem
luz’ e registrar sua reclamação. Isso porque a confirmação de dados cadastrais é realizada somente uma vez, no
momento da instalação do
aplicativo”.
O aplicativo já está disponível para download nas plataformas Androide IOS, gratuitamente.

Queijo e vinho: combinação
perfeita para o Inverno
O inverno chegou, e com
ele aquela vontade de nos
aquecermos em um bom copo de vinho e apurarmos
nosso paladar junto com
uma fatia de queijo. Pronto, está feita dobradinha
mais famosa da estação:
queijo e vinho.
Para quem já aprecia e ou
tem vontade de experimentar essa combinação saborosa, existem algumas dicas
dadas por especialistas no
assunto.
Os nomes se referem às
uvas usadas na produção da
bebida, como por exemplo,
cabernetsauvignon, malbec,
pinotnoir e merlot.. E isso
ajuda na hora da escolha do
vinho e se mesmo assim surgir alguma dúvida, o rótulo
dá uma pista: vinho branco,
tinto, rose.
O mais importante é ficar atento ao ano de fabricação. Ao contrário do que
muita gente pensa, quanto
mais novo o vinho, melhor,
dizem os entendidos. Pode
parecer exagero, mas existe até a taça mais indicada

na hora de provar um bom
vinho, isso porque em contato com o ar, o vinho libera aromas que fazem toda
a diferença no paladar. E para acompanhar, o queijo é
a escolha certa de quem
quer deixar o inverno ainda mais saboroso.

Os especiais do tipo Edan
e Estepe, que são mais suaves ao paladar tem a preferência do consumidor. São
perfeitos com os vinhos brancos e o melhor, estes queijos são tão saborosos que
até podem dispensar algum
acompanhamento.

Câmara Municipal
de São Lourenço
TERMO DE RATIFICAÇÃO

O Presidente da Câmara, no uso de suas atribuições, ratifica o processo de Dispensa de Licitação n. 114/2014 - Dispensa n. 5 - para:
Aquisição de pneus para os veículos oficiais da Câmara Municipal de São Lourenço.
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Bebê da Semana

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Aniverário

No último dia 6 de Julho, o casal João Machado Homem e Aida Machado, completaram 93 e 90 anos de idade, uma data mais que especial pra se comemorar, mas
não acaba por ai, ainda comemoraram nada mais, nada
menos que 67 anos de casados...eles são o maior exemplo de amor e companheirismo...que Deus com toda Sua
bondade os ilumine SEMPRE!!!

Seu tipo físico X maquiagem

Fico feliz em registrar o nascimento de Hellena, ocorrido
dia 01/07. A bebezinha da semana, é filha de nossos grandes amigos Pedrinho (funcionário da Paróquia de São Lourenço) e Patricia. Desejamos felicidades a todos. Que Hellena seja sempre abençoada pelas mãos divinas de nosso Pai.

Apostolado

Falecimento

Membros do Apostolado da Oração, comemoraram o Dia
do Sagrado Coração de Jesus, dia 27 de junho último, com
uma linda celebração na Igreja Matriz de São Lourenço,
presidida pelo Pároco Padre Bruno César.

Falecimento

Dr. Ítalo Nicoliello, renomado, reverenciado e amado médico baependiano, formou-se em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em 1957; é e sempre foi infinito orgulho e bênção que nossa terra recebeu.
Exerceu a Medicina em Baependi, tendo já cuidado da saúde de quatro gerações, durante sua bonita e profícua vida,
completando 54 anos de trabalho idealista e muito abençoado, bênção esta que se refletiu e cobriu as citadas gerações baependianas! E abençoado foi igualmente todo o Sul
de Minas Gerais, cuja população que, procurando-o, conheceu sua Sabedoria e Humanidade, usufruindo de seus tratamentos cobertos de sucesso. Sua fama correu Minas Gerais e o país todo, trazendo-lhe pacientes dos mais distantes
rincões brasileiros: do Caburaí ao Chuí. A criatividade popular tem origem na Sabedoria, daí muitos de seus pacientes
dizerem que “Baependi não tem só Nhá Chica, não. Tem também o “Nhô Chico”, ou seja, “Nhô Dr. Ítalo”, que sempre foi
dela grande devoto. No último dia 03, o grande e amado
médico de todo nosso Sul de Minas, partiu para a casa do
Pai, merecendo o descanso eterno dos justos. Nossos sentimentos a todos os familiares!!!

Solidariedade
O presídio de São Lourenço, seu diretor e funcionários,
lançam a campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis e material de limpeza em prol do Hospital de São
Lourenço. Colabore conosco.
Deixe sua doação no presídio
de São Lourenço, rua Ipiranga 170, Bairro Federal.

DÉBORA CENTI

Registramos com pesar o falecimento do jovem Guilherme Cerquiz, ocorrido no último dia 03. Queremos enviar
a todos os familiares, nossas sinceras condolências, em
especial a sua mãe Michelli Cerquiz, seu pai Agripino, e
seus irmãos Rafael e Mariana. Que Deus console cada coração desta família!!!

Adoção
Não compre animais sem
antes conhecer nossos lindos filhotes, essa é a Amora, nova mamãe! Visite o
face: Patrulha Animal - São
Lourenço e entre em contato conosco!

Loiras
Quem é loira, geralmente tem a pele bem clara. Para elas o segredo é
não carregar muito nas tintas, senão, o resultado pode ser muito artificial. Aprenda a não errar o tom:
* A base deve ser da mesma cor da pele. Essa história de querer ficar
“bronzeada” com a maquiagem não dá certo. A não ser que você seja um
expert em maquiagem.
* O pó também não pode ser escuro. Os melhores são os bem claros,
quase transparentes.
* O blush serve apenas para deixar o rosto com um ar de saúde e não
deve brigar com o tom natural da pele. Marrom, rosa suave e pêssego
são as melhores cores para as loiras.
* Nos olhos a dupla rosa e marrom também é a melhor pedida. Você
também pode usar variações de bege na região próxima a sobrancelha,
para iluminar o olhar. Cuidado com o lápis e o rímel: eles devem ser usados com suavidade, sem exageros, só para dar um realce a mais.
* Quanto ao batom, você nunca vai errar se escolher uma cor de boca para usar durante o dia. À noite, vale ser mais ousada. A pele para os mais variados tons de rosa e ou até tente um vermelho nas ocasiões mais especiais.
Morenas
Quem faz parte desse time tem sorte. É que as morenas ficam bem
com quase todas as cores. Quer ver só?
* Na hora de escolher a base, a regra é a mesma: compre uma no tom
exato da sua pele.
* Quando o assunto é pó, use também um da cor da sua pele.
* Chegou a vez do blush. Os melhores também são os rosados, os pêssegos e os marrons, que colorem sem brigar com o tom da pele. Você pode até usar um blush alaranjado, mas pegue leve na hora de aplicar: muito laranja vai deixar sua maquiagem meio artificial.
* As sombras mais indicadas para usar durante o dia são as marrons e
as bege. À noite dá para arriscar mais: combine esses tons com rosa, grafite, laranja e até mesmo dourado (mas fique ligada: esse último só para
grandes produções). Lápis e delineador podem ser usados sem medo,
pois vão dar mais profundidade ao seu olhar.
* Nos lábios, tons alaranjados, acobreados e vermelhos são bem-vindos. As morenas também podem usar um batom rosa, mas os maquiadores recomendam reservar essa cor para a noite.
Ruivas
Essas também fazem parte da turma da pele clara. E, na maioria das
vezes, têm até sardas. Para combinas a maquiagem com esse pele delicada e o cabelo que chama a atenção, confira esses truques.
* Na hora de preparar a pele, não brigue com suas sardas. Bases muito escuras até conseguem escondê-las, mas vão deixar a sua expressão
pesada. Então, escolha uma mais clara e, de preferência, líquida, que vai
apenas uniformizar a pele.
* Pelo mesmo motivo, os pós mais claros também são a melhor opção.
É ele que combina melhor com a suavidade da sua pele.
* O blush em tons de marrom, pêssego ou ferrugem (usados com suavidade) são os mais indicados para as ruivas. Mas elas devem passar longe dos rosados, que brigam com a cor do cabelo.
* Nos olhos os rosados são permitidos, mas só aqueles mais fechados,
como o rosa antigo. No mais, fique os marrons, terra e bege. Assim como as loiras, as ruivas devem tomar cuidado com o lápis e o rímel que,
em excesso, podem comprometer o resultado final.
* Batons cor de boca, marrons e os marrons avermelhados realçam a
beleza das ruivas. Vale investir também nos acobreados, principalmente se o cabelo puxar para esse tom.
Negras e mulatas
Para realçar peles naturalmente escuras, é preciso tomar alguns cuidados. Errar a cor da base ou do pó pode deixar o rosto com um tom acinzentado, dando um aspecto envelhecido e apagando o brilho da pele. O
blush, o batom e a sombra também precisam ser escolhidos com carinho.
Por isso, preste atenção:
* As bases ideais são aquelas puxadas para o marrom escuro, já que
esse é o tom mais próximo do natural. Nada de usar bege ou tons marrons avermelhados: eles não favorecem o seu tipo.
* O pó também deve ser escuro. Lembre-se que este produto serve para tirar o brilho e uniformizar a maquiagem – e não para alterar a cor de sua pele.
* Dê preferência aos blushs marrons ou puxados para o ferrugem, apenas um tom acima da cor da sua pele. Eles são os mais indicados para dar
aquele toque de saúde e realçar os seus traços.
* Para maquiar os olhos,escolha sombras em tons quentes (como as
tonalidades de marrom), os grafite e algumas cores mais claras (como o
bege e o amarelo) para iluminar a área próxima à sobrancelha. O dourado também pode ser usado, mas vale lembrar: só à noite, e mesmo assim em look de festa. Os olhos das negras e mulatas ganham mais charme com rímel e delineador, que não devem ser dispensados.
* Quanto aos batons, mais uma vez fique com os marrons, sua cor chave.
Os acobreados também caem bem e, se você quiser arriscar um vermelho,
prefira sempre os mais fechados, puxados para o vinho. Para uma produção
mais exótica, batons marrons com um toque de dourado podem funcionar.
Orientais
O segredo para esta maquiagem dar certo é ficar ligada na tom de pele – como ela costuma puxar para o amarelo,o truque é escolher as cores certas para ganhar em equilíbrio. Veja o que é bom para você:
* A base pode ser clara ou pouquinho mais escura – isso vai depender
do tom de pele, já que as orientais podem ser branquinhas ou até ser
bem morenas.
* O pó vai pelo mesmo caminho, ou seja, deve combinar com a base e
com o tom da sua pele.
* Optar pelos blushs marrons é a melhor pedida para as japonesas, coreanas e chinesas. Todas as variações desta cor ficam bem, desde que
usadas sem exageros.
* Bege, marrons e grafite são os tons de sombra mais indicados. Verdes e amarelos, por sua vez, devem ficar longe dos seus olhos – eles vão
deixar a pele ainda mais amarelada. Lápis e delineador (só na pálpebra
de cima, bem entendido) são fundamentais para deixar seus olhos mais
expressivos.
* Os batons vermelhos são perfeitos para as orientais, em todos os
seus tons. Os marrons também podem causar um bom efeito mas, nesse caso, escolha os tons mais escuros ou aqueles puxados para o laranja.
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A Karacol Outlet está de
volta com promoções
imperdíveis. Venha conferir!!!
Shopping Antônio Dutra
Loja 10 - São Lourenço/MG
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