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Motorista foge após acidente, mas deixa
para-choque com placa do veículo

O condutor (a) do veículo evadiu-se do local sem prestar socorro às vítimas e deixando pelo caminho um rastro de
sangue além de parte do para-choque e placa do carro.
(pág 07)

Acidente

Traficante é preso no
Calçadão II
Em atendimento a denúncia
anônima, a qual dava conta de que
dois cidadãos estavam realizando
tráfico de drogas no Calçadão II, a
Polícia Militar se deslocou até o local
e obteve êxito na prisão de dois cidadãos em flagrante delito.
(pág 07)

Trânsito caótico
no centro
Não é de hoje que motoristas
que trafegam pelas ruas da cidade
reclamam da demora no fluxo dos
veículos em transitarem até seus
destinos finais, mas com as obras
que a cidade vem sendo submetida nas últimas semanas, as reclamações aumentaram de uma forma jamais vista.
(pág 07)

Cinema para
surdos e cegos

Equipe de dança representa São
Colégio Imaculado Coração
Lourenço no Disney Performing
de Maria nos Jogos Escolares
Arts e New Star Universal
Brasileiros 2015
(pág 05)

(pág 07)

Devido ao trabalho de inclusão
que desenvolve, a Faculdade Victor
Hugo em 2011 foi uma das 100 entidades selecionadas no país envolvidas diretamente com deficientes
visuais e auditivos. Por isso naquela
época ela foi contemplada com
30 filmes nacionais (Projeto “Cinema Nacional Legendado e Audiodescrito-Versão Videoteca - a 1ª
com audiodescrição)
(pág 06)
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Editorial
jornalismo@portalalternativa.com.br

Em tempos que estamos
sendo bombardeados pelos
noticiários, com cenas chocantes dos imigrantes da
Síria, desabrigados do sul
do país devidos as chuvas, e
outras pessoas passando necessidade por conta da seca,
fica sempre uma pergunta.
Até que ponto somos capazes de dividirmos o pouco
que temos com alguém que
nunca nos ajudou ou com
algum desconhecido?
Para quem nunca passou
nenhum tipo de privação,
essas questões são muito
difíceis de responder, pelo
menos para a maioria das

pessoas, mas para quem
já passou por dificuldades
financeiras que conseguiu
superar, é um pouco mais
fácil, porque, usando de
empatia, coloca-se rapidamente no lugar dos necessitados e percebe como é
bom ter uma mão amiga
que o auxilie nestes momentos difíceis, ajudando-o
a levantar-se.
Devemos fazer o bem, sem
olhar a quem.
É tão lindo o sorriso de felicidade de uma criança humilde ao receber um brinquedo de presente! É tão
gostoso observarmos nos

DR. LUÍS PAULO DE OLIVEIRA
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Solidariedade Humana
rostos das pessoas que ajudamos o semblante estampado da gratidão!
Na África, por exemplo,
as ajudas humanitárias não
conseguem chegar aos seus
destinos, por causa dos
guerrilheiros civis que controlam o país e que saqueiam todas as cargas de
remédios e alimentos enviados por pessoas do mundo
todo. Resultado: milhares
de pessoas morrendo de
fome e de enfermidades a
toda hora neste país.
Aqui no Brasil, outro exemplo de covardia, carade-pau e falta de punição,
é algumas pessoas encar-

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

CIRURGIA DA COLUNA

Estenose do Canal Lombar
A estenose do canal vertebral é o estreitamento do
espaço em que se localiza o
saco dural e as raízes nervosas na coluna. Pode ocorrer
na coluna cervical, torácica
e lombar, com repercussões
clínicas variadas de acordo
com o segmento envolvido.
Mais comumente o quadro
acomete pacientes mais
idosos, em geral acima dos
60 anos de idade, ocorrendo devido a alterações
degenerativas da coluna,
como artrose das facetas
articulares e estreitamento do espaço discal. Em
pacientes mais jovens, nos
quais o disco é mais hidratado, o estreitamento pode
ocorrer por hérnias de disco volumosas, por abscessos ou tumores, ou ainda
por estreitamento congênito do canal. Habitualmente
os pacientes apresentam
sintomas de dor neuropática nos membros inferiores,
com sensação de peso ou
cansaço nas pernas, claudicação (dor nas pernas

ao andar) e parestesia (em
geral dormência / formigamento nas pernas). Nos
casos mais graves, pode
ocorrer um bloqueio completo da função das raízes
nervosas, levando a um
quadro chamado de Síndrome da Cauda Equina,
com alteração da função
urinária e dos membros
inferiores, com indicação
de tratamento cirúrgico de
urgência.
O tratamento pode ser
conservador, através de
medicação e fisioterapia,
ou cirúrgico, através de
descompressão do canal
vertebral, podendo ou não
ser necessária fixação. Em
geral, principalmente nos
pacientes idosos, nos quais
existe maior incidência
deste tipo de patologia, o
resultado do tratamento
cirúrgico, principalmente
nos primeiros 2 anos após
a cirurgia é superior ao do
tratamento
conservador,
com recuperação esperada
de cerca de 70%.

regadas de transportar as
cargas de alimentos, roupas
e remédios para os necessitados, saqueiam essas em
proveito próprio, sem que
nada lhes aconteça.
Enquanto continuarmos assistindo, pessoas que pedem
donativos para ajudar alguma instituição, que na verdade nem sabe da existência
desse dinheiro, saques a doações que seriam destinadas aos necessitados, cenas
como a da cinegrafista húngara, que deu uma rasteira
em um refugiado com uma
criança no colo, fica cada
vez mais difícil de acreditar
na solidariedade humana.

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

BILHETE PREMIADO

Todos nós desejamos tirar a
sorte grande, é verdade. Mas
se pararmos pra pensar e analisar a nossa vida, corremos o
risco de descobrir o quanto somos agraciados, abençoados e
ricos, talvez muito mais do que
poderíamos sonhar...
Ter família e ser família é sem
dúvida a maior de todas as
honras, que não depende de
condição financeira, grau de
escolaridade ou de nenhum
fator semelhante. Ter e ser
família é vocação, é para todos
os que se abrem e degustam
deste presente maravilhoso de
Deus para o ser humano. Ter
e ser família não é pra quem
pode, é para quem quer.
Existe acaso alegria maior do
que saber que temos um pai ou
uma mãe, irmãos ou quem os
represente ? Pessoas que nos
colocam no colo, nos orientam,
rezam por nós, se preocupam
e estão sempre presentes em
todos os momentos? Existe
riqueza que se compare a um
casamento feliz, onde há um
empenho constante da esposa e do esposo em se doarem,
serem fiéis e perserverarem,
aprendendo um com o outro, chorando e sorrindo sempre juntos e unidos a Cristo,

apesar de todas as diferenças
e imperfeições? Isso sem falar
nos filhos, tesouros de valor inigualável, oportunidade
que Deus nos dá para sermos
pessoas melhores e vermos o
mundo com outros olhos!
Abençoados e vitoriosos somos eu, você, nós, que temos
e sabemos valorizar nossa
família, por mais complexa
que ela seja...que sabemos degustar de cada momento em
família, por mais simples que
possa parecer, na presença
dos familiares com quem convivemos, pessoas diferentes e
especiais! .
Vamos refletir sobre esta
maravilhosa graça que dEle
recebemos diariamente: nossa
família! Vamos nos concentrar
nas coisas boas que advém
dela e deixar de pensar nas
que não nos agradam ou não
são exatamente como gostaríamos!. Vamos viver com nossa
família o que nos foi concedido: o dia de hoje, o melhor dos
presentes, o agora, a chance
única que temos para sermos
felizes e fazermos felizes aos
outros também.
Em nossas mãos está o que
mais queremos: o prêmio acumulado, o bilhete premiado!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

MENSAGENS DE NOSSA SENHORA BASE TIMEWISE MARY KAY EFEITO MATTE
O mundo se afastou de Deus.
Cada dia estamos vendo acontecimentos tristes. Antes, inimagináveis. E nada parece tocar os
homens. Tudo é passageiro, pensa-se. Agora é assim! Ouve-se
isso a todo momento.
Poucos são aqueles que dão
um tempo, durante as 24 horas
do dia, para Deus. Há tempo para
tudo. Menos para Deus!
E Seus mandamentos? Quem,
ao nosso redor, vive-os e com o
coração? Tudo hoje é normal!
Pela infinita misericórdia de
Deus, Sua e nossa Mãe está aqui
conosco há tantos anos, chamando-nos à mudança de vida. Ela
pede que nos convertamos, enquanto é tempo. Ela quer todos
os Seus filhos no céu!
Através de Suas mensagens, dadas nos dia 02 e 25 de cada mês,
que são um chamado e ensinamento, convida-nos a “Acordarmos deste sono pesado”, pois o
tempo da graça é AGORA!
- “Rezem, rezem, rezem com o
coração”.
Além disso, Ela nos convida
a: - participar conscientemente
da Santa Missa; - confessar,
ao menos uma vez por mês,
individualmente, ou quando
necessário; - ler e meditar um
trecho da Bíblia, pequeno que

seja, todos os dias; - às quintas-feiras, ler e meditar Matheus
6, 24-34. Rezar por Suas intenções. Fazer o sacrifício de
não ver TV; - adorar o Santíssimo Sacramento. Nossa Senhora
disse que, quando estivermos
em adoração, Ela estará junto de
nós; - fazer jejum às sextas-feiras a pão e água. Depois pediu
também às quartas-feiras. Não
podendo fazê-lo, substituir pela
renúncia de algo que gosta; rezar pelos sacerdotes. Não falar
negativamente sobre ele; - abrir
o coração ao Espírito Santo; amar e perdoar sempre; - rezar
pela paz em seu coração e no
mundo inteiro; - colocar DEUS,
sempre, em primeiro lugar; - ser
Seu apóstolo. Viver e divulgar
Suas Mensagens.
Não pode se pretender realizar
todos os pedidos de Nossa Senhora de uma só vez. Ela vem nos
pedindo para viver esse caminho ao longo dos anos de Suas
aparições, aos poucos, devagar.
Ela é Mãe!
As mensagens estão sendo
VIVIDAS por você? Responda
com seu coração!
Se ainda não começou, tome
sua decisão agora!
Amanhã pode ser tarde
demais!

A QUERIDINHA!

A maioria das mulheres
que conhecem, gostam e
usam maquiagem na sua
rotina diária de beleza não
abre mão da Base TimeWise
Mary Kay.
Para pele mista à oleosa, cobertura total, isenta
de óleo, proporciona acabamento matte à pele e
ajuda a controlar a oleosidade. Reduz visivelmente
a aparência de linhas finas,
rugas e imperfeições para
um acabamento perfeito.
Diferenciais:
Peptídios e Vitamina E: fator antiidade e estímulo de

colágeno
A base TimeWise Mary
Kay é uma das minhas prediletas, pois ela cobre a pele
sem deixar com aquele aspecto pesado. Superprática,
você consegue uma pele
perfeita com pouca quantidade e com uma uma aplicação rápida. A durabilidade
também é sensacional, pois
não derrete e, utilizando
juntamente com um pó
translúcido, não transfere.
Gostou da dica? Gostaria
de conhecer? Agende uma
sessão gratuita, é só entrar
em contato comigo.
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ENTREVISTA Dra. Tereza Christina

Médica com especialização em radiologia

Trabalho na Clínica São Lourenço e Centermed realizando exames de ultrassonografia geral.

Dra.
Tereza
Christina
Moterani Junqueira Lage,
médica com especialiação
em radiologia e diagnóstico por imagem pelo hospital Universitário Alzira
Velano.
O que Faz o médico
radiologista?
O médico radiologista é o responsável por realizar os exames, análise e interpretação
das imagens obtidas através
do raio X ,Tomografia Computadorizada, Mamografia,
Ressonância Magnética,densitometria óssea e ultrassonografia, além de emissão
dos laudos e relatórios.
Local aonde trabalha
e função exercida?

Como você busca manter-se sempre atualizada?
Anualmente participo de
congressos e cursos de atualização na área: Congresso
Americano de Radiologia
(realizado em Chicago-EUA/
Dezembro de 2013);Congresso Europeu de Radiologia(Realizado em Vienna-Austria/Março de 2014)
; Participo anualmente da
Jornada Paulista de Radiologia (realizada em São Paulo-SP/Maio de 2015).
Estou fazendo um curso de
pós graduação em Neurorradiologia realizado pela Faculdade de Ensino e Tecnologia
de Ribeirão Preto em parceria
com a CEDIRP.
Como funciona este
seu novo serviço de Ultrassonografia Portátil?
Recentemente adquiri um Ultrassom Moderno e portátil
para poder atender os pacientes em casa, sejam pacientes
com dificuldades para loco-
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moção até a clínica, pacientes
que prefiram a comodidade
de realizar seu exame em sua
própria casa, além de gestantes que queiram compartilhar o Ultrassom com toda a
família, pois transmitimos na
TV em tempo real, para todos
curtirem este momento mágico de uma nova vida.
Este serviço está à disposição
também para atender as cidades vizinhas mais próximas.
Quais outros serviços
de imagens estão a disposição da população?
Na Clínica São Lourenço estamos sempre oferecendo
serviços de alta qualidade,
como a Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada, Raio-X Digital
e agora uma novidade na
Ultrassonografia com o mais
novo equipamento do mercado, com o sistema FRV™
(Feto Realistic View), uma
tecnologia de processamento de imagens que reúne
muito mais informação de
dados 3D / 4D do que a tecnologia anterior e permite
expressar imagens mais
detalhadas do feto pela re-

alidade
virtual,utilizando
óculos 3D, fornecidos pela
clínica ao usuário. Este novo
aparelho estará disponível
na Clínica São Lourenço a
partir de outubro,fazendo
com que a população da cidade e região tenha assistência médica de alto nível igual
aos grandes centros.
Fale para os nossos
leitores a importância da radiologia para a medicina atual.
Hoje a radiologia é usada
para o auxílio de diagnóstico precoce, bem como para
o acompanhamento da
evolução clínica em diversas áreas médicas , sendo
elas, pediatria, ginecologia
e obstetrícia, cirurgia geral,
clínica médica, oncologia e
todas as outras.
O avanço da tecnologia especialmente na área médica tem contribuído para o
bem-estar da humanidade,
com a promoção da saúde
e longevidade. Isto é conseguido através de diagnósticos precisos oferecidos por
esta área tão importante da
medicina que é a Radiologia
e Diagnóstico por Imagem.

Uma Vida Feliz
Eu, Gila Correia Ferreira
Noronha, estava com 15 anos
quando conheci José Lourenço
Noronha, aquele que me levaria ao altar para sermos
abençoados em nosso matrimônio.
Dois anos depois no dia
01/09/1951 recebemos a
bênção do Pai do Céu na Igreja Matriz de São Lourenço às
17h30min. Foi um dia alegre
para nossas famílias e feliz para
os jovens que pretendem formar a sua família.
O pai do Céu distribuiu para
mim muitos dons: o primeiro
foi o de ser mãe, deu nos 12
e maravilhosos filhos. Moramos com minha sogra, por dois
anos, depois fomos pra nossa
casa a frente do meu sogro que
era bondoso e generoso.
Em julho de 1952 nasceu
Luiz Antônio que nos deu
12 netos e 12 bisnetos. Em
novembro de 1953 nasceu
Gilson, que deu-nos 6 netos
e 9 bisnetos. Em janeiro de
1955 nasceu Evanílson, deunos 5 netos e 7 bisnetos. Em
março de 1957 nasceu Wellington que deu-nos 3 filhos
e 6 bisnetos. No dia 29 de
setembro de 1958 nasceu
Wilson, deu-nos 4 netos e
2 bisnetos. Edmilson nasceu em 01/09/1960, dia de

nosso aniversário de casamento, deu-nos 2 netos e 4
bisnetos. Nelson nasceu em
05/05/1962, deu-nos 2 netos
e 2 bisnetos. Gila Maria nasceu em 08/01/1964, deu-nos
2 filhos. Gilséia Maria nasceu
em 17/02/1966, deu-nos 1
neta e 1 neto.
Rita de Cássia nasceu em
02/11/1968,
deu-nos
1
neto. José Luiz nasceu em
28/06/1973. Ficamos muito
felizes com nossos filhos, netos e bisnetos porque foram
presentes de Deus; e nos deram muitas alegrias e poucos problemas; aos 16 anos
começaram a trabalhar, fui ao
Ministério do Trabalho, assinei
a autorização para que trabalhassem, foram estimados
por seus patrões, obedientes
e unidos, não davam problemas, Agradecemos ao Pai
do Céu, por termos nascido,
crescidos e casados em São
Lourenço, seus moradores
sempre foram nossos amigos,
nos deram apoio em todos os
momentos difíceis, principalmente nos casos de doença,
conseguimos atravessar esses
momentos graças à atenção e
o carinho desses amigos; sou
muito grata a todos.

Gila

Aniversário

A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Adoção

Lindos cães para adoção!
Vacinados, castrados e
vermífugados!
Ligue:
3332-5418 ou 3332-5061

Minha mãe Irene de Almeida Martins ( Doca ), comemorou
94 anos de vida no último dia 06.
Parabéns minha mãe!!! Felicidades, saúde e muita paz!!!

Cidadania

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

EXPEDIENTE

Os Presídios de São Lourenço e Baependi, unidades
prisionais contempladas com aulas de música, receberam
na última semana, da Superintendência de Atendimento
ao Preso, através do Coordenador Estadual de Atividades
Artísticas e Culturais nas Prisões, José Henrique Martins,
Teclados musicais, que irão colaborar nas aulas de música e
canto coral administradas aos jovens privados de liberdade
recolhidos nessas unidades.
Até o dia 25, outras Unidades do Estado também receberão
seus instrumentos.

Falecimento
Faleceu no último dia 06,
uma das mais populares
figuras de nossa cidade, Roberto “Tristão”.
Tristão, como era carinhosamente chamado por todos,
em sua juventude foi um
grande lutador de Boxe, e
logo depois se aperfeiçoou
como fotógrafo.
Não deixava por nada,
sua máquina fotográfica
e suas danças em nossos
bailes, forró da praça e no
calçadão. Quando não tinha
uma parceira, dançava mesmo sozinho, chamando a
atenção de todos.
Que nosso amigo descanse
em paz. Que seus passos
continuem bailando na
eternidade.

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo, Jornalista Responsável: Luciana Dutra
Henriques, Designer / Diagramação: Equipe São Lourenço Jornal, 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: Anderson Joinha, Vera M. Gannam de Castro, Simone Gannam L. Ribeiro, 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.

CLASSIFICADOS
VENDO- Apartamento, arejado, com sala ampla,cozinha,área,banheiro,dois
quartos e mais um quarto na área comum, vaga na garagem. Terraço, horta,
piscina, churrasqueira. Ambiente tranquilo. São Lourenço Velho, próximo
a APAE. Contato: 35-3332-2092/ 35-8832-8834.
ALUGA-SE APTO EM UBATUBA (PRAIA GRANDE). TRATAR (35) 8816-2486 OI
/ (35) 9105- 6305 - TIM
ALUGA-SE CASA NO CENTRO PARA FINS COMERCIAL OU RESIDENCIAL.
TRATAR PELOS TELS: 35-8841-6889(OI) OU 8817-7800(OI).
ALUGO CASA COM 2 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE
SERVIÇO COBERTA E QUINTAL.SEM GARAGEM. RUA DEP. MANOEL COSTA
123 CASA 02 . PRECISA DE AVALISTA.
Fazenda 17ha (parte ideal), Passa Vinte/MG. Sugestão de lance R$ 25.500,00
www.leiloesjudiciaismg.com.br 0800-707-9272
Leilão da Justiça do Trabalho de Caxambu/MG. Imóveis, veículo e outros
bens. Dia 23/09, confira! www.leiloesjudiciaismg.com.br 0800-707-9272

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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JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA - COMARCA DE SÃO LOURENÇO - SECRETARIA DA 2ª VARA
CÍVEL - EDITAL DE PRAÇA E LEILÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. Comunica-se que será
levado a leilão no dia 06 de outubro de 2015, às 15 horas, no átrio do Fórum desta
Comarca, em virtude de Ação de Carta Precatória, autuada sob o nº 637.15.006322-9,
oriunda da Comarca de Pouso Alegre/MG, expedida nos autos de Execução de Título
Extrajudicial, Processo nº.0525.10.014714-5, em que figura como exequente Fundação
de Ensino Superior do Vale do Sapucaí e executada Andréa Toledo Lopes, o seguinte
bem: “veículo KADETT GLS GM, placa JFJ-0820, ano 1998, mod.1998, avaliado por R$
10.600,00 (dez mil e seiscentos reais) em 15/04/2015, pertencente a executada ANDRÉA TOLEDO LOPES, brasileira, solteira, CPF nº.076.991.006-89, RG MG-11.160.391SSP/MG, residente e domiciliada na Rua Batista Luzardo, 361, centro, São Lourenço/
MG”. Se não houver licitantes, ou lanço igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á no dia 20 de outubro de 2015, às 15 horas, no mesmo local, o segundo leilão,
quando o referido bem será alienado a quem mais der. Ficam cientes os interessados
que, após a decisão que julgar boa a arrematação/adjudicação, deverá ser comprovado
nos autos, pelo arrematante, a quitação do imposto de transmissão - ITBI, nos termos
do art.703, III do CPC, para posterior expedição da respectiva carta de arrematação. E
para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente que será
publicado através do Diário do Judiciário Eletrônico (Dje), com acesso através do Portal
do TJMG (www.tjmg.br) e afixado no saguão do Fórum. São Lourenço, 24 de agosto de
2015. Eu, __, Oficiala de Apoio Judicial, o digitei. Eu, __, Cleber Jorge de Araújo, Escrivão Judicial, o subscrevo. O MM. Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível, __, Fernando
Antônio Junqueira, assina.
COMARCA DE CARMO DE MINAS. EDITAL DE PRAÇA. Prazo 05 dias. Comunica-se que será
levado à hasta pública no átrio do Fórum da Comarca de Carmo de Minas no dia 21/09/2015,
às 14 horas, oportunidade em que será o bem alienado a quem maior lanço oferecer acima da
avaliação. Não sendo o bem alienado, desde já fica designado o dia 05/10/2015, às 14 horas,
oportunidade em que será o bem alienado a quem maior lanço oferecer, em virtude da ação
Monitória, Processo nº 0017977-16.2012.8.13.0141, requerida pela Cooperativa Regional
dos Cafeicultores Vale do Rio Verde Ltda contra Dario Francisco Franqueira Carneiro. Eis
o bem: Uma gleba de terreno rural com a área de 28,95.48 há, no local denominado “Sítio
Muchoco”, situado na zona rural, neste município de Carmo de Minas, onde existe uma
plantação de eucalipto. Imóvel registrado no CRI desta Comarca, matrícula nº 6.057, do Livro
2-N, fl. 73, conforme registro abaixo: “Uma gleba de terreno rural de nº 02, com área de
28,95.48 hectares, denominado Sítio Muchoco, situado neste município de Carmo de Minas,
sem benfeitorias, parte deste formado em pastagens, parte com um pequeno eucalipal e um
pequeno bananal. Imóvel com as seguintes medidas e confrontações: Inicia-se a descrição
deste perímetro no vértice 14, de coordenadas N7.552.518,4890m e E 478.235, 5049 m;
centro da estrada rural; deste, segue confrontando com Paulo Sérgio Carneiro Ribeiro e Ângelo
Dario Carneiro Ribeiro, com a seguinte distância: 744,361m até o vértice 15, de coordenadas N
7,552.203,0858m e E 478.838,3147 m; cerca; deste, segue confrontando com Mário Henrique
Junqueira de Moraes, com os seguintes azimutes e distância: 185º33’46” e 102, 971m até o
vértice 16, de coordenadas N7.552.100, 6000m e E 478.828.3330m; 169º46´30” e 46,250m
até o vértice 17, de coordenadas N 7.552.055, 0850m, e E 478.836.5430m; 159º47´37”
e 42,880m até o vértice 18, de coordenadas N 7.552.014, 8440m e E 478.851,3540m;
199º50’22” e 21.147m até o vértice 19, de coordenadas N7.551.994, 9520 e E 478.844.1770m;
córrego a jusante, por 22,278 até o vértice 20, de coordenadas N 7.551.979.0240m e E
478.828,6010m; barra de outro córrego, deste segue a jusante por 13,501m, até o vértice
21, de coordenadas N 7.551.965,7280m e E 478.826,2600m; deste segue pela cerca de
divisa com os seguintes azimutes e distâncias: 103º31’57” e 16,278m até o vértice 22, de
coordenadas N 7.551.961,9190m e E 478.842,0860m;92º39’01” e 50,562m até o vértice 23,
de coordenadas N 7.551.959,5810m; e E 478.892,5940m; 99º57’08” e 25,401m até o vértice
24, de coordenadas N 7.551.955,1910 e E 478.917,6130m; 104º25’31” e 36,934m até o
vértice 25, de coordenadas N 7.551.945,9900m, e E 478.953,3830m; 100º00’45” e 87,885m
até o vértice 26, de coordenadas N 7.551.930,7100m e E 479.039,9290m; ao lado da estrada
rural; deste segue confrontando com Mário Henrique Junqueira de Moraes, com a seguinte
distância: 134,545m até o vértice A5, de coordenadas N 7.551.813,3680m e E 479.100,6070m;
cerca; deste, segue confrontando com Michelly Junqueira Carneiro, Allison Junqueira Carneiro,
Roberson Junqueira Carneiro e Paulo Sérgio Carneiro Junho, com os seguintes azimutes e
distâncias: 186º48’42” e 121,156m até o vértice A6, de coordenadas N 7.551.702,9860m e
E 479.087,4220m; deste, segue confrontando com Daila Estela Carneiro Santiago, com os
seguintes azimutes e distâncias: 210º38’40” e 12.126,415m até o vértice A7, de coordenadas
N 7.551.594,2251m e E 479.022,9871m; deste, segue pelo córrego da cachoeira, confrontando
com herdeiros de José Ribeiro Junho, a montante, com a seguinte distância: 590,606m até o
vértice A4, de coordenadas N 7.551.853,0600 m e E 478. 549,4170m, ao lado da barra de outro
córrego; deste, segue confrontando agora com Dalmo José Fraqueira Carneiro, pelo referido
córrego, a montante, com a seguinte distância: 126,739m até o vértice A3, de coordenadas
N 7.551.977,7918m e E 478.560,0916m; deste, segue divisa livre, com os seguintes azimutes
e distâncias: 279º31’35” e 279,113m até o vértice A2, de coordenadas N 7.552.023,9850 m
e E 478.284,8270m, na confluência dos córregos; deste, segue a montante, com a seguinte
distância: 532,548m até o vértice A1, de coordenada N 7.552.482,4841m e E 478.220, 9389m;
deste, segue pela divisa, com os seguintes azimutes e distâncias: 22º01’34” e 38,899m até o
vértice 14, ponto inicial da descrição deste perímetro. Mat.Ant.nº255, fls.25 do L/2-N. Cód.
Imóvel: 442.097.004.138-2.ITR: Nirf: 1.827.428-5. Proprietários: Conforme Registro nº 01
da Matrícula nº 6.057, Protocolo nº 24.958 em 24/02/2010, por escritura pública de divisão
amigável, lav. nesta cidade pela Tab. Maria Ap. C. Nogueira em seu L/ Notas nº 49, fls. 104
em 29/10/2009, o imóvel acima matriculado foi dividido cabendo em sua totalidade ao
condômino Sr. Dario Francisco Franqueira Carneiro c/c Ângela Maria Pereira Carneiro”.
Avaliação: R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais). Observação: 1) O bem está depositado
em mãos e poder do Sr. Dario Francisco Franqueira Carneiro, residente à Rua Prof.ª Suely Dias
Junqueira, 155, centro, Carmo de Minas-MG; 2)Consta na Av. 02 Penhora em favor do IEF; 3)
A hasta pública será realizada pelos Leiloeiros Oficiais do Estado de Minas Gerais e integrantes
da Minas Gerais Leilões, Sr. Fernando Caetano Moreira Filho, inscrito na JUCEMG sob o nº 445,
Sr. Lucas Rafael Antunes Moreira, JUCEMG 637, Sr. Jonas Gabriel Antunes Moreira, JUCEMG
638, caso em que poderá ser cobrado apenas e tão somente o valor equivalente a 5% sobre o
valor da arrematação, por conta do arrematante. Dado e passado nesta cidade de Carmo de
Minas, em 24 de agosto de 2015 Eu, Maria José de Campos Moraes, Oficiala de Apoio Judicial,
o digitei. Eu, Marília Célia Nogueira Junqueira, Escrivã Judicial, o conferi e assino. Afonso Carlos
Pereira da Silva. Juiz de Direito. Mat. 1980-2
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ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO VILA CARNEIRO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convidam-se todos os moradores de Bairro Vila Carneiro, em idade eleitoral,
para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se na sede desta Associação, à Av.
Getúlio Vargas, 1707, com início em primeira chamada, às 13h ou meia hora depois, em segunda chamada, com encerramento duas horas após o início do dia
04 de outubro de 2015, para Eleição da Nova Diretoria e dos Novos Conselheiros
para o próximo quadriênio, conforme exigência estatutária, as chapas concorrentes deverão ser apresentadas completas, por escrito, ao Presidente das Associações dos Moradores de Bairros de São Lourenço – MG – Sr. Antônio Carlos
(cel. 99096641), até no mais tardar, 07 (sete) dias antes do pleito eleitoral, 18h.

Cartório de Reg. Civil e Notas da Comarca de São Lourenço
Tabelião: Cecil Domingos J.Póvoa - Pretendem se casar:
000540 - WASHINGTON FIRMINO CANDIDO, solteiro, maior, autônomo, natural de São Lourenço-MG, residência
Rua Justino Jose Goulart, 82 FD, São Lourenço-MG, filho de NOEL MARCOS CANDIDO e SILVIA DOS SANTOS
FIRMINO; e REGIANE DE OLIVEIRA, solteira, maior, vendedora, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Justino
Jose Goulart, 82, FD, São Lourenço-MG, filha de JOSE DONIZETE DE OLIVEIRA e MARIA DAS DORES BARBOSA DE
OLIVEIRA;
000903 - JOSE VITOR CANDIDO, divorciado, maior, COZINHEIRO, natural de CARMO DE MINAS-MG, residência
RUA SALOMÃO CHAIB, 83, São Lourenço-MG, filho de JOAQUIM CANDIDO e MARIA DORVALINA; e SONIA MARA
CANDIDA, divorciada, maior, SERVENTE DE LIMPEZA, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA SALOMÃO
CHAIB, 83, São Lourenço-MG, filha de ORLANDO CANDIDO e ANA DO CARMO ALVES CANDIDO;
000902 - EDIMILSON LINO DA SILVA, solteiro, maior, servente, natural de São Lourenço-MG, residência Rua José
Simeão Dutra, 2100, São Lourenço-MG, filho de ROGERIO LINO DA SILVA e LUCIA MACIEL DA SILVA; e LUCIMARA
APARECIDA DOS SANTOS, solteira, maior, comerciante, natural de Cruzeiro-SP, residência Rua José Simeão Dutra,
2100, São Lourenço-MG, filha de JOÃO DOS SANTOS e DIVA APARECIDA DOS SANTOS;
000906 - MARCELO LOPES, divorciado, maior, COLETOR DE LIXO, natural de CARVALHOS-MG, residência RUA LUIZ
FERREIRA DE SOUZA 196, São Lourenço-MG, filho de JOSE LOPES e NAIR MARIA LAMIM LOPES; e ANA MARIA DE
SOUZA, solteira, DOMESTICA, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência ALAMEDA E Nº 35, São Lourenço-MG,
filha de JOAQUIM THOMAZ NETO e EDWIRGE DE JESUS THOMAZ;
000000 - WELLINGTON NATANAEL SANTANA DA SILVA, solteiro, maior, gestor de RH, natural de Barra Mansa-RJ,
residência Rua Isidoro Machado, 242, São Lourenço-MG, filho de WILTON SALVADOR DA SILVA e LUCIA APARECIDA
SANTANA DA SILVA; e GLAUCIA DE OLIVEIRA SILVA, solteira, maior, balconista, natural de Carmo de Minas-MG,
residência Rua Justino Dias, 165, Carmo de Minas-MG, filha de SEBASTIÃO SILVA e LECI DE OLIVEIRA SILVA;
000904 - MARCIO ANTONIO RIBEIRO DA FONSECA, solteiro, maior, PEDREIRO, natural de SÃO LOURENÇO-MG,
residência RUA JOÃO PEDRO DA ROCHA 109, São Lourenço-MG, filho de CARLINDO RIBEIRO DA FONSECA e
ROSALINA RIBEIRO DA FONSECA; e LEANDRA FRANCISCA DE SOUZA, solteira, maior, AUXILIAR DE CABELELEIRO,
natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência TRAVESSA JOÃO PEDRO DA ROCHA 25, São Lourenço-MG, filha de LUIZ
RUFINO DE SOUZA e DINISIA FRANCISCA DOS SANTOS DE SOUZA;
000905 - RAFAEL AUGUSTO DA SILVA, solteiro, maior, serralheiro, natural de São Lourenço-MG, residência Av.
Getulio Vargas, 1717, São Lourenço-MG, filho de SERGIO AUGUSTO DA SILVA e ERCILIA APARECIDA SANTIAGO;
e ROSIANE DO CARMO RAIMUNDO, solteira, maior, vendedora, natural de Carmo de Minas-MG, residência Av.
Getulio Vargas, 1717, São Lourenço-MG, filha de CARLOS RAIMUNDO e HILDA DO CARMO RAIMUNDO;
000905 - RAFAEL AUGUSTO DA SILVA, solteiro, maior, serralheiro, natural de São Lourenço-MG, residência Av.
Getulio Vargas, 1717, São Lourenço-MG, filho de SERGIO AUGUSTO DA SILVA e ERCILIA APARECIDA SANTIAGO;
e ROSIANE DO CARMO RAIMUNDO, solteira, maior, vendedora, natural de Carmo de Minas-MG, residência Av.
Getulio Vargas, 1717, São Lourenço-MG, filha de CARLOS RAIMUNDO e HILDA DO CARMO RAIMUNDO;
000910 - JOÃO MANOEL GERMANO DOS SANTOS NETO, solteiro, maior, CUIDADOR DE IDOSOS, natural de SÃO
LOURENÇO-MG, residência RUA JOSE SIMEÃO DUTRA, 640, São Lourenço-MG, filho de e CLAUDIA DA SILVA
SANTOS; e PATRICIA DIAS TOMÉ, solteira, maior, PROFESSORA, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA
CAXAMBU, 301, São Lourenço-MG, filha de JOSE IVO TOMÉ e MARIA JOSÉ DIAS TOMÉ;
000909 - DANTE MENDES MATHIAS, solteiro, maior, ANALISTA DE SISTEMAS, natural de BELO HORIZONTE-MG,
residência RUA DR. OLAVO GOMES PINTO, 166 APTº 101, São Lourenço-MG, filho de ERNESTO MATHIAS LEMOS
FILHO e MARIA DA GLÓRIA MENDES MATHIAS; e FLÁVIA KINSKY MENDES, solteira, maior, ADVOGADA, natural
de VARGINHA-MG, residência AL. HERBERT JOSE DE SOUZA, 40, São Lourenço-MG, filha de PEDRO HELITON
CARNEIRO MENDES e CHRISTINE DUTRA KINSKY MENDES;
000908 - DANIEL FRANCISCO BECHO FREITAS, solteiro, maior, médico, natural de Paraguaçu-MG, residência Al.
das Margaridas, 277, São Lourenço-MG, filho de JOSÉ DA COSTA FREITAS e LUCY DE ALMEIDA BECHO FREITAS; e
HELLEN FIGUEIREDO REIS FARIA, solteira, maior, psicóloga, natural de Alfenas-MG, residência Al. das Margaridas,
277, São Lourenço-MG, filha de DANIEL TEIXEIRA DE FARIA e MARIA DAS DORES REIS FARIA;
000911 - JOSE RONI DE ALMEIDA, solteiro, maior, MARCENEIRO, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência AL.
SERGIO DE CARVALHO, 50, São Lourenço-MG, filho de JOSE ROMI DE ALMEIDA e MARIA JOSE COTA DE ALMEIDA; e
CRISTIANA MORAIS LEITE, solteira, maior, EMPRESARIA, natural de SOLEDADE DE MINAS-MG, residência AL. SERGIO
DE CARVALHO, 50, São Lourenço-MG, filha de VITOR ANTONIO LEITE e MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO LEITE;
000914 - THIAGO DOS SANTOS OLIVEIRA, solteiro, maior, EMPACOTADOR, natural de SÃO LOURENÇO-MG,
residência RUA BENTO GONÇALVES, 780, São Lourenço-MG, filho de VALDECI MARTINS DE OLIVEIRA e SUELI DOS
SANTOS; e ALINE SANTOS DE ALMEIDA, solteira, nascida em 12 de dezembro de 1997, ESTUDANTE, natural de
SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA BENTO GONÇALVES, 780, São Lourenço-MG, filha de ADELSON PEREIRA DE
ALMEIDA e LUCIANA SANTOS;
000913 - ELTON MENDES DE OLIVEIRA, solteiro, maior, ESTOQUISTA, natural de CARMO DE MINAS-MG, residência
RUA NATAL LUIZ PEREIRA, 94, São Lourenço-MG, filho de JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA e MARIA LÉA MENDES DE
OLIVEIRA; e ROBERTA APARECIDA MORAES SILVA, solteira, maior, VENDEDORA, natural de SÃO LOURENÇO-MG,
residência RUA NATAL LUIZ PEREIRA, 94, São Lourenço-MG, filha de RONALDO PIO DA SILVA e SONIA CRISTINA
MOARES DA SILVA;
000912 - FLAVIO LUIS PÉRICO, solteiro, maior, pintor, natural de Santa Cruz das Palmeiras-SP, residência Rua Professor
João Ferreira de Souza, 71 - Fundos, São Lourenço-MG, filho de ANIZIO PÉRICO e MARIA AMELIA GOMES PÉRICO;
e ROSANGELA LUCILIA BASILIO, solteira, maior, doméstica, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Professor
João Ferreira de Souza, 71 - Fundos, São Lourenço-MG, filha de BENEDITO ANTONIO BASILIO e ROSBELINA LUCILIA
DIAS BASILIO;
000916 - RAFAEL MIRA GOMES, solteiro, maior, APOSENTADO, natural de CARMO DE MINAS-MG, residência RUA
SEBASTIÃO RIBEIRO DA SILVEIRA, 504, São Lourenço-MG, filho de JOSÉ DONIZETTI GOMES e ZILDA MIRA GOMES;
e TARCISA FELIX MENDES, solteira, maior, ARTESÃ, natural de SÃO PAULO-SP, residência AL. BENEDITO MATHIAS DE
LEMOS, 15, São Lourenço-MG, filha de JOSE ADÃO MENDES e OLIMPIA FELIX MENDES;
000915 - ALEX SANDRO DA SILVA SOUZA, solteiro, maior, PINTOR, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA
JOSE SIMEÃO DUTRA, 732, São Lourenço-MG, filho de PAULO ROBERTO DE SOUZA e DIULCEIA SUELI DA SILVA SOUZA;
e VANESSA DA SILVA CANDIDO, solteira, maior, DO LAR, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA ANTONIO DE
LORENZO, 170, São Lourenço-MG, filha de CLAUDIO MARCIO CANDIDO e DEBORA DA SILVA CANDIDO;
000917 - MAURO LUCIANO DE ABREU JUNIOR, solteiro, maior, economista, natural de São Lourenço-MG, residência
Rua Albano Magalhães, 73, São Lourenço-MG, filho de MAURO LUCIANO DE ABREU e GLEICE ALVES PEREIRA
DE ABREU; e CAROLINA MALAQUIAS BRIZON ALVES, solteira, maior, maquiadora, natural de São Lourenço-MG,
residência Rua Dr. Eurípedes Prazeres, 570, São Lourenço-MG, filha de ISAIAS ALVES DA SILVA e ROMI MALAQUIAS
BRIZON ALVES;
Os contraentes apresentaram os documentos exigidos pelo art.1525 do Código Civil Brasileiro. Se alguém souber
de algum impedimento, que os impeçam de se casar, que o faça na forma da Lei.
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Equipe de dança representa São Lourenço no
Disney Performing Arts e New Star Universal

A PROFISSÃO DE ADMINISTRADOR...

Studio de Dança Denise Fonseca no Parque da Disney World e do
Universal Studios.
Parabéns aos atuais e futuros administradores!

Relativamente nova, a
profissão de Administrador
foi regulamentada no Brasil
em 9 de setembro de 1965,
data em que se comemora
o “Dia do Administrador”.
Para alguns autores, administrar é uma arte que exige o desenvolvimento não
somente das habilidades
conceituais e técnicas, mas,
sobretudo a habilidade humana que é a de lidar com
pessoas, comunicando-se
eficientemente, negociando, conduzindo mudanças,
obtendo cooperação e solucionando conflitos.
O profissional de Administração vivencia de perto
os percalços enfrentados
pelo país e identifica que o
grande problema está por
trás da crise econômica,

política e da corrupção, sendo
a inabilidade administrativa
das gestões públicas e privadas
e a regência de leigos, o maior
entrave para que o Brasil
caminhe no rumo certo.
E, pensando em preparar os
alunos para desempenharem
a profissão de Administrador
com qualidade, a Faculdade de
São Lourenço tem cumprindo
sua missão que é a de formar
cidadãos com competência
técnica e compromisso social,
transmitindo valores éticos de
disciplina, respeito, liberdade
e seriedade. Assim, o Curso de
Administração tem promovido
à comunidade acadêmica uma
série de eventos no sentido de
desenvolver as competências
(Conhecimentos, Habilidades
e Atitudes) necessárias ao
profissional de Administração.

No último dia 25 de agosto os alunos prestigiaram
o Seminário de Inovação e
assistiram às palestras “Liderança e empreendedorismo: O que devemos ter para
ser?” proferida por Ricardo
Gandra (SEBRAE) e “Você X
Fisco: a arte da Guerra” ministrada por Valmir Rodrigues
(FEDERAMINAS). Para o mês
de outubro uma série de
atividades entre palestras,
mini-cursos e seminários
serão oferecidas na 2ª Semana do Conhecimento e Jornada de Iniciação Científica
da faculdade, que tem como
escopo principal a interação
entre os cursos e a disseminação de conhecimentos.
Prof. Nei Domiciano da Silva
Coordenador do Curso de
Administração

Studio de Dança Denise
Fonseca representou o Brasil,
Minas Gerais e São Lourenço
após uma seletiva de 5000
grupos de diversas parte
mundo, no Parque da Disney
World e do Universal Studios.
Resultado de muita técnica, dedicação, esforço,
disciplina, e principalmente
amor à arte de dançar.
Segundo a Professora Denise Fonseca que ministra
aulas de Teoria e Pratica da
Dança e Expressão Corporal
no curso de Educação Física da Faculdade São Lourenço, participar do Disney
Performing Arts e New Star
Universal foi um momento
mágico, de reconhecimento
que nós brasileiros podemos fazer a diferença, trabalhando com a Dança e a
Educação Física.
“Dançamos um espetá-

culo de 25 minutos 100%
BRASIL, onde mostramos
diversos ritmos e modalidades de dança; o público
participou e interagiu com o
grupo de bailarinas. Foi uma
experiência fantástica e magica, representar o Brasil
com a dança em um parque

da Disney e Universal em
Orlando nos EUA. ”
Nosso país é um celeiro
de crianças e adolescentes com potencial para
trabalhar diversas modalidades de atividades físicas e habilidades motoras
e nesse cenário a Faculdade São Lourenço e o curso de Educação Física se
dedicam na formação de
nossos alunos, que dia a
dia vão transformando os
sonhos de nossas crianças
e jovens em realidade.
Acreditem em seus sonhos e empenhem para fazer o melhor, pois o sonho
sonhado em conjunto é
mais fácil de ser realizado.
Prof. Henrique Touguinha.
Prof. Denise Fonseca.

Educação Física da Faculdade São Lourenço, participou do Disney
Performing Arts e New Star Universal
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CINEMA PARA SURDOS E CEGOS NA
FACULDADE VICTOR HUGO

DR. RODRIGO C. SANTOS

Médico Veterinário

Você sabe o que é um
animal silvestre? (Parte 2)

VETERANOS

A bola rola nas manhãs de domingo no campo do Miramar pelo
Campeonato de Futebol dos Veteranos. Nas duas rodadas iniciais
os resultados foram:
Santa Maria 1 X 0 Miramar
Conquista 2 X 2 União São Lourenço
Verdão 1 X 0 Santa Helena (WO)
União 0 X 1 Vila Carneiro

Conquista

Miramar

União São Lourenço

audiodescrição para que
este público pudesse ir ao
cinema gratuitamente.
Agora a Faculdade Victor
Hugo acaba de receber mais
96 filmes nacionais da ARPEF
(Associação de Reabilitação
e Pesquisa Fonoaudiológica)
que reconhecendo o trabalho da Faculdade Victor
Hugo, fez esta doação para
que os deficientes auditivos
e visuais possam cada vez
mais usufruir
da cultura
brasileira de forma prazerosa e independente.

FACULDADE VICTOR HUGO NA H. STERN
(GUIDED TOUR) E HOTEL ROYAL TULIP
NO RIO DE JANEIRO

União

Verdão

Vila Carneiro

Devido ao trabalho de inclusão que desenvolve, a Faculdade Victor Hugo em 2011
foi uma das 100 entidades selecionadas no país envolvidas
diretamente com deficientes
visuais e auditivos.
Por isso naquela época
ela foi contemplada com
30 filmes nacionais (Projeto
“Cinema Nacional Legendado e Audiodescrito-Versão
Videoteca - a 1ª com audiodescrição) que utilizaram
as tecnologias de closed
caption (legenda oculta) e

No dia 7 de outubro (4ª f) a
Faculdade Victor Hugo levará
um grupo de alunos para
conhecer a H. Stern, que
está presente em 32 países,
é mundialmente reconhecida pelo design de suas jóias
e pela iniciativa pioneira que
marcam sua história.
Os alunos visitarão o Museu da H. Stern, que é o 3º
ponto turístico mais visitado do Rio de Janeiro. Neste
museu conhecerão as áreas
de trabalho de produção de
jóias e a elaboração de pedras raras e preciosas, interligando com as áreas de
gestão da qualidade, material, logística etc...
Nos laboratórios serão observados o local de trabalho
dos projetistas de jóias e o

hall dos diamantes. Vislumbrarão na prática os conteúdos de materiais, logística e
marketing.
Na parte da tarde os
alunos irão para o Hotel
Royal Tulip (antigo Hotel
InterContinental), um dos
hotéis 5 estrelas mais luxuosos do RJ, localizado em
São Conrado. Neste hotel os
alunos visitarão toda área
administrativa, conhecendo
inclusive três dos melhores
restaurantes da Cidade.
O Hotel administrado
pela BHG (Brazil Hospitality
Group), é hoje a 3ª maior
rede hoteleira do Brasil,
sendo
uma companhia
especializada em hotelaria
com foco em turismo em
negócios.

A legislação brasileira, através da Lei 9.605/98, conhecida como nova lei de
Crimes Ambientais, em seu
Artigo 29, Parágrafo 3º, define “animais silvestres” da
seguinte maneira: “são espécimes da fauna silvestre
todos aqueles pertencentes
às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras,
aquáticas ou terrestres, que
tenham todo ou parte de
seu ciclo de vida ocorrendo
dentro dos limites do território brasileiro, ou águas
jurisdicionais
brasileiras”.
Entende-se por espécie nativa a que ocorre de forma
natural em um determinado
ecossistema ou região.
Em contrapartida, um

animal exótico é aquele
que não faz parte da fauna
original de determinado
local. As espécies introduzidas pelo homem, inclusive
domésticas que se tornaram
selvagens, também são consideradas exóticas. Como
é o caso dos búfalos ferais,
que veremos adiante.
Sendo assim, no Brasil encontramos animais silvestres nativos como, por exemplo, tamanduá-bandeira,
tatu, arara-azul, papagaio e
anta e animais silvestres exóticos – de outros países e
regiões do planeta – como
camelo, leão, tigre, calopsita, pavão, chinchila e outros
animais que não fazem parte da fauna brasileira.

Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa
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PROF. ANDRÉ Traficante é preso no Calçadão II Motorista foge após acidente
Esportes

COLÉGIO IMACULADO CORAÇÃO
DE MARIA NOS JOGOS ESCOLARES
BRASILEIROS 2015

Os Jogos Estudantis Brasileiros (JEB’s) foram a primeira competição de cunho
escolar de abrangência nacional. Criada em 1969 pela antiga
divisão de Educação Física e
Desporto do Ministério da Educação e Cultura (DEF/MEC),
se tornaram referência nacional possibilita aos atletas escolares a oportunidade de vivenciar um intercâmbio esportivo
nacional, onde colocaram em
prática os valores do esporte e
o espírito esportivo.
Entre os objetivos dos
JEB’s estavam: fomentar
a prática do esporte escolar com fins educativos;
possibilitar a identificação
de talentos esportivos nas
escolas; contribuir para o
desenvolvimento
integral
do aluno como ser social,
autônomo, democrático e

A Associação de Pais e
Amigos da Natação - APAN
– através de seus técnicos
parabeniza a atleta Maria
por toda sua dedicação e empenho, a direção do Colégio

participante, estimulando o
pleno exercício da cidadania por meio do esporte; e
garantir o conhecimento do
esporte de modo a oferecer
mais oportunidade de acesso
à prática do esporte escolar.
Para participar do evento é
necessário passar por seletivas municipais e estaduais até
chegar à etapa nacional, em
que os atletas escolares representam a escola de origem.
O Colégio Imaculado
Coração de Maria estará
sendo representado no
JEB’s 2015 pela aluna/atleta
MARIA PALMA RIBEIRO que
após conquistar três medalhas nos Jogos Escolares de
Minas Gerais foi convocada
e estará competindo na modalidade de natação, entre
os dias 01 a 07 de setembro
na cidade de Fortaleza- CE.

Imaculado Coração de Maria
por oportunizar uma vivência
enriquecedora a sua aluna
junto ao esporte e a Prefeitura Municipal de São Lourenço
pelo apoio aos nossos atletas.

Em atendimento a denúncia anônima, a qual dava
conta de que dois cidadãos
estavam realizando tráfico
de drogas no Calçadão II, a
Polícia Militar se deslocou
até o local e obteve êxito na
prisão de dois cidadãos em
flagrante delito.
Com os autores foram
apreendidas aproximadamente 450 gramas de sub-

stância análoga à maconha,
R$101,55 (em cédulas e
moedas de diversos valores), uma cédula de um
dólar, 04 aparelhos de celular, uma faca e uma tesoura.
Os autores e os materiais apreendidos foram encaminhados a delegacia,
onde foram apresentados
à autoridade policial para
procedimentos legais.

Trânsito caótico

Não é de hoje que motoristas que trafegam pelas ruas
da cidade reclamam da demora no fluxo dos veículos
em transitarem até seus destinos finais, mas com as obras
que a cidade vem sendo submetida nas últimas semanas,
as reclamações aumentaram
de uma forma jamais vista.
Dentre as principais reclamações estão a falta de
agentes da SLTrans para
auxiliarem nos cruzamentos
em horários de pico e finais
de semana e feriados já
que muitos motoristas são
turistas e não tem conhecimento dessa obra, outros
motoristas não respeitam
as leis em muitas das vezes
seja fechando o cruzamento ou não respeitando a via
preferencial, a orientação
com placas sinalizadoras

sendo feita de forma precária, além da demora na
liberação dos trechos que
tem obras em execução.
Ouvindo alguns motoristas, pedestres e comerciantes foram listadas algumas ações que poderiam
ser feitas para melhorar a
situação como colocar um
agente em cada cruzamento para orientar os motoristas, melhorar a comunicação com o público alvo,
melhorar a sinalização de
orientação e por fim acelerar o andamento da obra
que está muito de lenta,
uma vez que é realizada no
centro da cidade e tem prejudicado não só motoristas
como também empresas
de logística, passageiros de
ônibus e comerciantes nos
arredores da obra.

Por volta de 20:50 hs na
Rua dos Andradas cruzamento com a Rua Doutor
Olavo Gomes Pinto deixou
um casal com diversos ferimento após o motorista de
um veículo não identificado
até o momento não respeitar a placa de sinalização existente na Rua dos Andradas
indicando que os veículos
parem para dar passagem
a quem transita pela Rua
Doutor Olavo Gomes Pinto causando uma violenta
colisão contra uma moto.
Moradores se assustaram
com o barulho e os gritos de
dor e socorro de um casal
que estava na moto acionando Corpo de Bombeiros e
Polícia Militar que rapida-

mente compareceram ao
local para prestar todo o
suporte aos feridos sendo
ambos encaminhado para o
Pronto Socorro do Hospital
da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço.
O condutor da moto estava
com suspeita de fratura no
nariz já que sangrava bastante e não conseguia respirar,
enquanto uma adolescente
que estava na garupa foi conduzida com vários ferimentos
em ambas as pernas.
O condutor (a) do veículo evadiu-se do local sem
prestar socorro às vítimas
e deixando pelo caminho
um rastro de sangue além
de parte do para-choque e
placa do carro.
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