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Leia entrevista com
Renato Rodrigues,
Coordenador Geral
do Procon de São
Lourenço (pág 03)
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São Lourenço comemora
o Dia 7 de Setembro

O dia 7 de Setembro é o dia que o Brasil todo se concentra para comemorar a Independência do Brasil. Em São Lourenço não foi diferente. A população compareceu ao desfile e presenciou as solenidades em respeito à Pátria. Logo no início
da manhã foi feito o hasteamento das bandeiras Nacional, do Estado e do Município, e a execução do Hino Nacional, pela
Sociedade Musical Antônio de Lorenzo. (pág 05)

Desﬁle

Consumidor

Planos de saúde
são alvos de
reclamações
Atualmente, com a Internet e
a facilidade de acesso às informações, o consumidor está preparado para se defender dos mais variados tipos de problemas e situações as quais se sente lesado de
alguma forma. Os planos de saúde
são campeões em reclamações nos
órgãos de defesa do consumidor
em todo país... (pág 06)

6º Encontro Land
Rover Brasil 2014
No último ﬁnal de semana a cidade foi invadida por carros Land
Rover dos mais variados modelos,
tipos e cores. O encontro dos Amigos da Land Rover aconteceu entre
os dias 04 e 07 de Setembro e contou com a participação... (pág 07)

Polícia Ambiental fala
sobre queimadas e maus
tratos aos animais (pág 04)

Crianças que
praticam o bem

SAAE fecha
parceria com
Hospital
(pág 06)

O SAAE de São Lourenço, em
parceria com o Hospital, está disponibilizando um espaço na conta
de água dos consumidores... (pág 09)
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EDITORIAL
O Brasil está presenciando
a multiplicação de atitudes
racistas nos últimos meses.
Os fatos divulgados são, na
maioria, de torcedores adversários que não sabem competir de maneira saudável,
como deveria ser o futebol,
e partem para insultos e palavras de ofensas.
Hoje, ﬁca muito mais difícil
se esquivar da imprensa e das
redes sociais. Os brasileiros
se apoiam e se colocam naquela situação revoltante.
Desde o episódio com o jogador Daniel Alves, que comeu a banana jogada pelo
torcedor, a campanha “somos
todos macados” virou epidemia na internet, se tornando
até estratégia de marketing
para muitos empresários. Até
o último acontecimento com
o goleiro Aranha, no qual foi
chamado de “macaco” por
diversos torcedores, em especial a torcedora do Grêmio,
Patrícia Moreira, que teve seu
rosto estampado em todos
os sites e redes sociais.
O fato é que racismo ou
violência não se paga na mesma moeda. Em entrevista, a
torcedora revelou que não
conseguiu voltar mais em sua
própria casa, pois recebe
ameaças constantes. Além
disso, ela teve todos seus dados pessoais distribuídos na
Internet, até mesmo seus do-

O racismo persiste

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

Pensando e agindo
diferente...

cumentos. Esta não é a melhor forma de combater o
racismo. Isso é radicalismo.
Sabemos que o racismo
não é novidade.Esse comportamento está entranhado na
sociedade brasileira desde
sempre. Contudo, séculos
após a escravidão, ainda te-

JOSÉ LUIZ MENDES
Coluna Popular

No pé do candidato

Você acompanhou o que ﬁzeram os candidatos que elegeu na última eleição? O voto
consciente na urna é importante, mas ﬁcar de olho nos
políticos depois de eleitos também é. Parece uma missão impossível? Boa notícia: o seu
trabalho como eleitor pode
ﬁcar um pouco mais fácil.
Isso porque foi lançado esta semana um serviço online
gratuito que ajuda a acompanhar os passos dos políticos escolhidos ao longo de
quatro anos: a Newsletter
Incancelável.
É simples participar. Basta
fazer o cadastro no site newsletterincancelavel.com.brindicando suas intenções de
voto para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.
Depois disso, você começará
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a receber boletins mensais
por e-mail com notícias recentes sobre os políticos escolhidos.
Até o dia de ir às urnas, dá
para alterar os candidatos da
Newsletter. Depois disso, é
como votar: você ﬁca “no encalço” daquele político pelos
próximos quatro anos, por
e-mail. O objetivo da ferramenta é estimular o debate
político nestas eleições.
Apesar do nome, na verdade, o serviço não é incancelável já que as leis brasileiras
não permitem isso. Mas a ideia
é válida! Aﬁnal, não podemos
“cancelar” o voto que já ﬁzemos nas urnas. O melhor mesmo é ﬁcar “no pé” dos políticos e cobrar o cumprimento das promessas!
Fonte: Revista Super Interessante

mos que lamentar episódios
como este.
Não é mais aceitável que
as pessoas sejam desrespeitadas da forma como foram
nos recentes acontecimentos. Ainda falta muito para
que a tal democracia racial
realmente se instaure no Bra-

sil. Ela passa por iguais oportunidades de emprego, educação e crescimento para todos. O caminho é árduo, mas
cada um pode contribuir com
gestos de respeito no dia a
dia. E se esse respeito não
vem espontaneamente, que
venha pela força da lei.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Pra que tantas razões,
tanta lógica e tantos
argumentos? Pra que
tanta preocupação vã
com coisas que já passaram e com coisas que
nem ao menos sabemos ao certo se virão?
Pra que se desgastar
desnecessariamente,
se consumir desesperadamente? É tempo
de parar, contemplar
a vida, amar literalmente as pessoas como se
não houvesse amanhã...
pois como diria um sábio, “Se você parar pra
pensar, na verdade não
há...”Um dia não mais
estaremos por aqui,
mas o mundo continuará seguindo seu curso. As nossas chaves
serão substituídas, nossos segredos serão desvendados e tudo aquilo que imaginávamos

ser apenas nosso, será
do conhecimento de
todos. As gavetas serão abertas, tudo será
remexido e outra história será escrita. Não
somos os senhores do
universo, somos parte
integrante dele. Sou
alguém que precisa viver intensamente e degustar os segundos em
que aqui estou, aprendendo, errando, acertando e me permitindo
ser feliz.
Hoje gostaria de fazer um apelo aos meus
amigos: vamos no exercitar no sentido de pensar e agir diferente, com
os olhos e o coração
voltados para o Alto...
vamos soltar literalmente o que é superﬁcial e agarrar com todas as forças aquilo que
jamais irá perecer!

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

Nossa Senhora das Dores Precisamos ter
A devoção das sete dores
Silenciosamente, deixa as
de Maria deu origem à Me- lágrimas rolarem por sua conﬁança em Deus
moria de Nossa Senhora das face...

Dores, celebrada no dia 15 de
setembro.
Ao levar Jesus ao templo para apresenta-lo ao Senhor, Maria, sua Mãe, ouve as palavras
proféticas de Simeão: “Eis que
este menino está destinado a
ser uma causa de queda e de
soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições
– e uma espada transpassará
a tua alma – a ﬁm de serem
revelados os pensamentos de
muitos corações” (Lc 2,34-35).
As palavras dirigidas por Simeão à Mãe de Jesus já anunciam a Paixão de Cristo. Quando Maria encontrou sob a cruz,
cumpriram-se as palavras do
velho Simeão: Uma espada
lhe transpassou o Coração
diante da paixão e da morte
do Filho. Diante da cruz, Maria é a Mãe que, silenciosamente, deixa que as lágrimas
rolem por sua face, revelando
toda a dor de seu coração ao
presenciar o sofrimento e a
morte de seu Filho amado.
Ainda hoje, Maria é a Mãe das
Dores. A espada que transpassou seu coração junto à
cruz continua a feri-la...
Maria, nossa Mãe, chora.

Lágrimas de Mãe que chora
ao ver que os homens se afastam cada vez mais de Deus e
de sua Lei de Amor...
Lágrimas de Mãe que se entristece ao constatar que os
corações dos homens se tornam frios e fechados por um
grande egoísmo...
Lágrimas brotam dos olhos
misericordiosos de Maria diante dos ﬁlhos que percorrem o
caminho do mal e do pecado,
numa obstinada recusa de Deus
apesar de seus insistentes pedidos de conversão.
Em suas recentes aparições,
Maria nos chama à conversão,
convida-nos a voltar para Deus
que a todos espera, para oferecer o seu perdão e o seu
amor de pai...
Com muitos sinais Maria
acompanha este pedido!
No entanto, a maior parte
de seus ﬁlhos, não acredita,
não acolhe seus sinais extraordinários...
Que o nosso coração não ﬁque indiferente diante das lágrimas de nossa Mãe.
Através de nossa conversão,
estaremos confortando o Coração de Maria, consolando
suas dores.

“Sem ﬁrme conﬁança não
vos ﬁrmareis” (Is 7,9b)
O único jeito que você tem
de sobreviver é ao acreditar
em Deus. A única maneira
de você contemplar a vitória
é ao depositar sua fé no Senhor. Se você tiver um bom
coração e uma cabeça boa,
terá matéria-prima para acreditar no Deus do impossível,
no Deus de milagres.
Ao passo que, se não depositar sua fé no Senhor, você não sobreviverá. Por mais
autossuﬁciente que você seja, não será sua inteligência,
sua proﬁssão ou o seu dinheiro que vão lhe dar garantias.
Você pode ter tudo isso ago-

ra, mas, amanhã, pode não
os ter mais.
Como o profeta Isaías, eu
ouso dizer: Você precisa depositar sua conﬁança em Deus.
Para você conﬁar, precisa ter
uma cabeça boa e um coração bom. Você precisa ser
uma pessoa de fé.
Por si só, você não conseguirá firmeza debaixo de seus
pés; sua única firmeza é a
fé. Se você for incrédulo e
calculista, precisará deixar
de ser assim. Se for um ignorante, querendo resolver
tudo com sua lógica e seus
esforços, precisará mudar.
Você precisa ser uma pessoa de fé!
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Renato Rodrigues

PROF. ANDRÉ

Esportes

Coordenador Geral do Procon de São Lourenço
a documentação possível a
respeito do problema, prestação de serviço ou aquisição
do produto.

Muitas vezes o consumidor deixa de procurar o
Procon quando tem alguma
dúvida ou problema com alguma empresa, e acaba deixando seu direito de lado. Como funciona o procedimento
do Procon na prática, para que
as pessoas não tenham mais
receio de procurar o órgão?
É muito simples. O PROCON
funciona na Prefeitura Municipal de São Lourenço, e ao
chegar ao local, o consumidor
é prontamente atendido por
um de nossos funcionários. A
resolução de pequenas dúvidas ou problemas mais simples pode ser feita de maneira instantânea, e para os casos
de maior complexidade são
dadas todas as orientações e
acompanhamento possível.
Caso um consumidor adquira
um produto ou serviço com
vício de qualidade, basta formalizar uma reclamação junto ao órgão, e todas as providências cabíveis serão tomadas. Porém, para que o atendimento possa ser o mais eﬁciente possível, ressaltamos
que é necessário que o consumidor esteja portando seus
documentos pessoais e toda

Você acha que o Código de Defesa do Consumidor deveria ser mais divulgado, para que a população tenha mais acesso aos seus direitos?
Sem dúvida alguma. Embora o Código de Defesa do Consumidor seja acessível a qualquer pessoa com acesso a internet, e de haver distribuição
por parte do PROCON, a divulgação das informações a
respeito da defesa do consumidor deveriam ser repassadas de maneira mais abrangente para a população. Divulgação por meio de palestras, ensino nas escolas, distribuição
de cartilhas e outros modos
capazes de atingir o público
consumidor podem auxiliar no
pleno exercício e conhecimento de seus direitos por parte
dos consumidores.
Qual o tipo de empresa que mais recebe reclamação no Procon? (telefonia,
planos de saúde, lojas, etc)?
Apesar das altas sanções
aplicadas pelos PROCONs e
pelos órgãos de defesa do consumidor em geral, as empresas de telefonia ainda lideram
com alguma folga o ranking
de reclamações apresentadas.
Há de se ressaltar, porém, que
96,8% das reclamações são
resolvidas diretamente pelo
PROCON, sendo apenas 3,2%
dos casos encaminhados ao
poder judiciário.
De acordo com o no-

Flagrante!

vo regulamento aprovado pela Anatel, novas regras foram
implantadas para trazer mais
transparência em relação à
telefonia móvel. As empresas
estão cumprindo essas regras?
De fato, a ANATEL publicou
em março do corrente ano,
com início de aplicação no mês
de julho, novas regras que deverão ser cumpridas obrigatoriamente praticadas pelas
operadoras de telefonia. Entre
elas, podemos ressaltar as mais
importantes sendo O Cancelamento Automatizado de planos, o Retorno das ligações
interrompidas por parte das
empresas, a simpliﬁcação do
sistema de contestação de faturas, a validade mínima de
30 dias para créditos de celulares pré-pagos e a igualdade
de clientes novos e antigos no
fornecimento de promoções.
Sem dúvida nenhuma, essa
facilitação reduziu o número
de reclamações. Entretanto,
as operadoras de telefonia
ainda têm que melhorar muito. Acredito que com as novas
mudanças e aplicação de multa nos casos de desobediência, a tendência é melhorar
cada vez mais.
Quando uma pessoa
realiza uma compra,e ao chegar em casa,veriﬁca um defeito no produto, ela pode
devolver e ter o dinheiro de
volta? Como resolver?
Se a compra foi feita a domicílio, pela internet ou por
telefone, ou seja, fora do estabelecimento comercial, e
chegando em casa veriﬁcar-se
um vício de qualidade no produto, o consumidor pode solicitar a devolução do dinhei-

ro ou substituição dele por
outro da mesma espécie no
prazo máximo de 07 dias. Entretanto, se a compra tiver sido efetuada dentro de estabelecimento comercial, ou o
prazo de 07 dias seja excedido
nas compras fora da loja, caso
encontre um vício de qualidade o consumidor deverá
enviá-lo para a assistência técnica autorizada, que terá o
prazo máximo de 30 dias para
solucionar o problema. Caso
esse prazo seja ultrapassado,
ﬁca a critério do consumidor
a restituição da quantia paga
devidamente atualizada, a substituição do produto por um novo de igual qualidade ou o abatimento proporcional do valor
pago em outro produto.
Muitos telejornais estão falando sobre a criação
do Cadastro Positivo. Explique-nos o que é este cadastro e se, na sua visão, será
bom ou ruim para o consumidor.
O Cadastro Positivo é um registro de pontualidade nos pagamentos de consumidor, que
tem como objetivo facilitar o
acesso ao crédito aos consumidores com bom índice de
adimplência. A ideia é excelente, mas deve ser recepcionada
com certa cautela pela sociedade, tendo em vista que existe a possibilidade de empresas
o utilizarem de maneira diversa a aquela proposta. O Cadastro Positivo não pode se tornar
uma nova ferramenta de restrição ao crédito, e sim uma
forma de premiar aqueles consumidores que estão em dia
com todos os seus pagamentos
e obrigações.

APAE na Faculdade
Victor Hugo
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Troféu José Finkel
Campeonato Brasileiro
de Natação Absoluto

Atletas da APAN com Sara e Lessinha... Ficou faltando o Jackson

Realizado na cidade de
Guaratinguetá (SP), o Troféu José Finkel, é a principal competição do calendário nacional da natação,
e mais uma vez contou com
presença de três atletas
de São Lourenço.
Sara representando o
Minas Tênis Clube (MG)
que sagrou-se Tetra Campeão, Jackson nadando
pelo Pinheiros (SP) e Lessinha pela Associação de
São José dos Campos (SP).
Aproveitando a proximidade da realização deste grande evento, atletas
e técnicos da APAN estiveram presentes no Parque Aquático do Itaguará
Country Clube de Guaratinguetá/SP, “tietando”

nossos atletas e também
nadadores olímpicos como Bruno Frato, Cesar
Cielo entre outros.
Foi de grande importância esta experiência para
a equipe de São Lourenço, pois além do aprendizado técnico, ao assistir
estes grandes nomes do
esporte mundial em ação,
fortaleceu-sea crença de
que só depende da vontade e da determinação
de cada um para estar entre os melhores.
Parabéns Sara, Jackson
e Lessinha que vocês
continuem sendo este
exemplo de sucesso e
perseverança a todos os
jovens nadadores da
APAN e região.

CLASSIFICADOS
ALUGA-SE APTO EM UBATUBA (PRAIA GRANDE). TRATAR (35) 8816-2486 – OI / (35) 9105- 6305 - TIM
VENDE-SE UM LAVA JATO COM ESTACIONAMENTO EM
SÃO LOURENÇO – MINAS GERAIS. EXCELENTE PONTO COMERCIAL. TRATAR PELO TELEFONE: (35) 8836-3858

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

EXPEDIENTE

Nossa reportagem ﬂagrou
durante a semana esta imagem. Um canteiro no passeio,
com uma árvore plantada. Até
então uma imagem comum.
Contudo, o canteiro está sem
proteção em volta, a qualquer
momento pode desmoronar
e aárvore corre risco de cair.

Isso pode se tornar um risco
para o pedestre, que circula
diariamente pela calçada, visto que a árvore é de porte
grande e pesada.
O canteiro está localizado
na Rua Comendador Costa,
no Centro da cidade.
Cuidado pedestre!

No dia 28/08 os alunos do
Curso de Pedagogia foram
brindados com a presença
do Presidente da APAE de
SL, Eduardo Gonçalves, do
Diretor Administrativo André Mattos e da aluna Angela Maria da Conceição,
que fizeram uma apresentação sobre os preconceitos,
desafios e conquistas da
APAE de São Lourenço, que
é a 1ª APAE fundada de Minas e a 2ª do País.

Tal apresentação ocorreu
em virtude da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.Com o tema: “Construindo uma história de igualdade de oportunidades para
todos! APAE Brasil: 60 anos
fazendo inclusão”, depoimentos emocionantes foram
feitos pelos expositores.
Uma lição de vida para os
presentes que aplaudiram
efusivamente os palestrantes.

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.

AMAURI PINTO COSTA – GRANJA IANA,
CPF 412.255.626-00, por determinação do
CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL – COPAM, torna público que obteve LICENÇA DE OPERAÇÃO, processo nº
04891/2005/007/2010, para a atividade
de AVICULTURA DE POSTURA, situada no
Bairro Cachoeira do Coura, Município de
Pouso Alto, MG, CEP 37468-000
AMAURI PINTO COSTA – GRANJA IANA,
CPF 412.255.626-00, por determinação do
CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL – COPAM, torna público que solicitou REVALIDAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, processo nº 04891/2005, para a
atividade de AVICULTURA DE POSTURA,
situada no Bairro Cachoeira do Coura, Município de Pouso Alto, MG, CEP 37468-000

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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Anastasia visita São Lourenço

XXI Exposição Nacional de Orquídeas

Foto: SL Jornal

Foto: SL Jornal

O ex-governador de Minas
e candidato a senador Antônio Anastasia, fez uma visita
a São Lourenço na última
quarta-feira (10/09).
O candidato fez uma caminhada no Centro da cidade, e depois realizou um discurso para cerca de 500 pessoas em um hotel da cidade.
Em seu discurso, ele defendeu o fortalecimento do Estado de Minas, o combate à
burocracia para o produtor
rural, além de mudanças na
legislação em favor da segurança pública no país.
Anastasia visitou também
outras cidades do Sul de Minas, como Três Corações e
São Gonçalo do Sapucaí.

Candidato Antônio Anastasia em SL

Polícia Ambiental fala sobre
queimadas e maus tratos aos animais
A Rádio Alternativa recebeu
em seus estúdios a equipe da
Polícia Militar de Meio Ambiente de São Lourenço. O bate papo no Plantão da Cidade,
que foi ao ar no último dia
04/09, foi sobre as queimadas
que se tornaram frequentes
na cidade e também sobre
maus tratos contra animais.
Nas últimas semanas estes
dois assuntos fizeram parte
do nosso noticiário e o Cabo
Luís Cláudio junto com o Sargento Teixeira puderam dar
dicas e explicar sobre cada
um dos temas.
A respeito das queimadas,
eles informaram que foram
poucos registros dentro da área
urbana da cidade. Contudo, é
comum vermos terrenos abandonados serem alvos de fogueiras. Isso acontece por que,
muitas vezes, o proprietário
do terreno não mora na cidade e deixa o local abandonado. Dessa forma, o mato cresce, aparecem animais peçonhentos, e as pessoas em volta acabam colocando fogo para evitar futuros problemas.
A questão é que o fogo não é
a solução, muito pelo contrá-

Foto: SL Jornal

Incêndio recente na montanha sagrada em SL

rio, pois ele pode alastrar e
chegar até as casas vizinhas.
A solução nesses casos, é que
o proprietário não abandone
o terreno e o mantenha limpo.
Mas se isso não acontecer, a
população pode denunciar junto à Prefeitura, pois o dono será multado. Colocar fogo em
área urbana é proibido.
Sobre os maus tratos aos
animais, assunto de várias polêmicas na cidade, os policiais
explicaram que os donos devem se preocupar com bem
estar do animal, como alimentação, e um lugar adequado
para viver. Os cavalos e bur-

ros, por exemplo, são animais
fortes e de carga, mas mesmo
assim precisam de descanso
e alimentação ideal para viver bem.
De acordo com os policiais,
todosofrimento desnecessário ao animal é considerado
maus tratos. As denúncias podem ser feitas á Polícia ou à
Prefeitura, contudo é necessário que o caso seja muito
bem apurado antes de ser denunciado. Tem que haver testemunhas que comprovem as
informações e o animal precisa realmente estar em uma
situação de risco.

EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO CONTINUADO 2015 / 1º semestre

O Diretor da Faculdade Victor Hugo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o § 3º do art. 32 da PN nº
40/2007, torna público que se acha instituído o Processo Seletivo com a ﬁnalidade de ocupação das vagas para o 1º Semestre
letivo de 2015 que será realizado em uma única etapa, sendo ao mesmo tempo qualiﬁcatório e classiﬁcatório, dando acesso ao
curso de Pedagogia com 90 vagas, com duração de 7 semestres, ao curso de Administração com 50 vagas, com duração de 8
semestres e ao curso de Gestão Comercial com 50 vagas, com duração de 4 semestres, todos no período noturno, cuja primeira avaliação acontecerá no dia 22 de setembro de 2014 às 20h. Caso as vagas não sejam preenchidas será aberto o Processo
Seletivo Continuado, cujas inscrições podem ser feitas a partir de 24 de setembro, através do site www.victorhugo.edu.br ou
na secretaria da Faculdade, cujas avaliações poderão ser agendadas, a partir desta mesma data, com exames de segunda a sexta feira nos horários de 9 horas, 14 horas e 20 horas, ou ainda nos sábados e domingos, sempre às 9 horas, em datas previamente divulgadas em nosso site, na Faculdade Victor Hugo, à Avenida D.Pedro II, 135 – São Lourenço. Para inscrever-se o candidato deverá preencher formulário disponível no site, pagar a importância de R$ 30,00 e apresentar um documento original
(Cédula de Identidade, Carteira de Trabalho ou Carteira Nacional de Habilitação). Não haverá devolução da taxa de inscrição
exceto quando não formar turma. O aluno inscrito em um curso terá o outro curso automaticamente inscrito como segunda
opção. Não haverá revisão de provas. O candidato deverá apresentar o comprovante de inscrição e o documento de identidade
utilizado no ato da inscrição. A classiﬁcação, em rigorosa ordem decrescente, será determinada pelo total de pontos alcançados
pelos candidatos, respeitado o limite de vagas. As matrículas dos candidatos classiﬁcados serão sempre imediatamente após o
resultado, tendo até 24 horas após o mesmo para efetuá-la, sendo que esgotado este prazo, a Faculdade poderá convocar novo
candidato. As matrículas não efetuadas dentro do prazo previsto não garantem a vaga do candidato em data posterior, estando
este sujeito a novo processo seletivo. A secretaria da Faculdade efetuará matrículas das 8h e 30 min. às 21h., onde o aluno apresentará obrigatoriamente os seguintes documentos: original e uma cópia do Certiﬁcado de Conclusão do Ensino Médio e do
Histórico Escolar do Ensino Médio, para o candidato que concluir o ensino médio regular ou supletivo, original e uma cópia do
Diploma registrado, para os candidatos que concluírem curso proﬁssional; original e uma cópia do Atestado de Equivalência de
Estudos emitido pela Secretaria de Educação para os candidatos que tenham concluído Estudo de Equivalência de Ensino Médio no exterior; cópia da quitação do Serviço Militar; Cédula de Identidade; Título de Eleitor com comprovante de votação da
última eleição; Certidão de Nascimento; 2 fotos 3x4; requerimento da matrícula assinado; recibo de pagamento da 1ª parcela
da semestralidade. Caso o candidato seja menor de 18 anos, será imprescindível a presença do responsável legal para efetuar
a matrícula. A utilização de documentos falsos como meio comprobatório de Conclusão do Ensino Médio anulará, a qualquer
tempo, todos os atos escolares publicados no nome do interessado. As matrículas que se façam por determinações judiciais,
ﬁcarão na dependência do que venha a decisão ﬁnal pelo Poder Judiciário. A inscrição ao Processo Seletivo implicará na aceitação plena das normas estabelecidas no presente Edital, na legislação especíﬁca e do Regimento da Faculdade Victor Hugo. O
cancelamento da matrícula pela não apresentação dos documentos exigidos para a mesma no período ﬁxado para a entrega
destes não dará direito a reembolso dos valores pagos e abrirá vaga para o candidato classiﬁcado seguinte, conforme o resultado do Processo Seletivo. A Faculdade Victor Hugo reserva 40% (quarenta por cento) de suas vagas, respeitadas as vagas de
cada curso, para os inscritos pelo ENEM. A Mantenedora reserva-se o direito de não iniciar turmas com menos de 25 alunos
matriculados pagantes, sendo que nesta hipótese, serão reembolsados pelo valor pago na inscrição. Para conhecimento dos
interessados do presente Edital, na integra, encontra-se no site www.victorhugo.edu.br . São Lourenço, MG, 09 de setembro de
2014. Adolfo Cherman Direzenchi - Diretor da Faculdade Victor Hugo.

O encontro reuniu diversos modelos e cores de orquídeas

Orquídeas dos mais variados tipos e cores enfeitaram
a quadra da Ilha Antônio Dutra no último final de semana. Mais uma vez a cidade
recebeu a XXI Exposição Nacional de Orquídeas, que
contou com a presença de

orquidófilos de São Lourenço e região.
Durante o evento, os participantes puderam expor e
vender os diferentes exemplares das ﬂores. Além disso,
esta foi boa oportunidade para trocar experiências sobre

o cultivo deste tipo de planta.
Os visitantes também puderam usufruir da facilidade
para estacionamento e da
disposição dos stands para
admirar, fotografar e adquirir conhecimentos sobre o
cultivo de orquídeas.
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São Lourenço comemora o Dia da Pátria

Foto: SL Jornal

Alunos desﬁlam na Av. Dom Pedro II

O dia 7 de Setembro é o dia
que o Brasil todo se concentra para comemorar a Independência do Brasil. Em São
Lourenço não foi diferente.
A população compareceu ao

desﬁle e presenciou as solenidades em respeito à Pátria.
Logo no início da manhã
foi feito o hasteamento das
bandeiras Nacional, do Estado e do Município, e a exe-

cução do Hino Nacional, pela Sociedade Musical Antônio de Lorenzo.
Em seguida, o desﬁle seguiu pela avenida D. Pedro
II, com a participação dos

Esclarecimento

Em nossa última edição do SL Jornal, publicamos a matéria “Professores da Rede Municipal ameaçam ‘Operação Tartaruga’”. Nossa redação recebeu um esclarecimento da Secretaria Municipal de
Educação, que segue na íntegra:
“- O Piso Salarial Proﬁssional Nacional dos Proﬁssionais do magistério público da educação básica foi instituído pela Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que regulamenta o inciso VIII do art.
206 da Constituição Federal. De acordo com a Lei, consideram-se proﬁssionais do magistério aqueles que exercem ‘atividade de docência, ou suporte à docência, isto é direção, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais’.
- O Piso é estabelecido para a formação em nível médio, na modalidade Normal, como vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, para JORNADA DE NO MÁXIMO

alunos das escolas da cidade
e de diversas entidades civis
e militares.
Como já virou tradição, na
parte da tarde aconteceu a
Corrida da Independência, que

saiu da Praça Duque de Caxias.
Conﬁra os nomes dos três
primeiros colocados em cada
categoria:
Masculino – Daniel Freitas
(Carmo de Minas), Fábio Go-

mes (Cambuquira), Douglas
Xavier (São Lourenço);
Feminino – Luciana Aparecida (Três Corações), Deise
Aparecida (Três Corações),
Márcia Corrêa (São Lourenço).

40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,PROPORCIONAL, POIS, ÀS DEMAIS JORNADAS DE TRABALHO.
- A composição da jornada de trabalho do professor deve ser cumprida com o limite máximo de 2/3
da carga horária do professor para trabalho efetivo com os alunos e 1/3 da jornada de trabalho deve ser
destinado às atividades de planejamento, reuniões, coordenação e avaliação do trabalho didático.
- O PROFESSOR I, pré-escola e ensino fundamental ( 1º ao 5º ano) está trabalhando hoje, 24 horas semanais, conforme registro em ponto eletrônico e folha de pagamento informada pela direção
da escola. Não consta em nossos arquivos que ele esteja trabalhando 27 horas semanais.
- Em janeiro de 2014, o piso salarial do magistério foi reajustado em 8,32%, passando a ser R$ 1.
697,00 para a jornada de até 40 horas semanais. Portanto, se o Professor I do município de São
Lourenço trabalha 24 horas semanais, estabelecendo a proporcionalidade seu piso seria de R$
1.018,20. Vejamos: R$ 1.697,00 : 40 x 24 = R$ 1.018,20. Entretanto, o que o PI recebe é R$ 1.300,89,
estando acima do Piso estabelecido pela Lei Federal.
- O piso salarial do magistério público tem que observar o cumprimento dos limites de gastos
com pessoal ﬁxados pela Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.”

2° Bem Cuidar

Com a primavera começa o 2° Bem Cuidar – Encontro de Terapias Naturais no Sul
de Minas – trata-se de um encontro onde médicos, terapeutas e pesquisadores,
destacados pelos processos de tratamentos em saúde por instrumentações totalmente naturais, estarão expondo e mostrando técnicas e novos conceitos nos processos do cuidado com aqueles que necessitam de cura.
O primeiro encontro aconteceu em Caxambu, desta vez será em São Lourenço,
em parceria com a Faculdade de São Lourenço. O 2° Bem cuidar acontecerá nos dias
26, 27 e 28 de setembro de 2014 no Auditório da Faculdade de São Lourenço.
Segundo Marcus André Reis, organizador do evento, isto representa um crescimento e amadurecimento natural, pois após o primeiro encontro que contou com
um público circulante em torno de 150 pessoas, a tendência era o crescimento e a
incorporação de entidades seriamente comprometidas em discutir o Cuidar do homem de forma não impactante para a Natureza, que, é certamente onde reside toda
origem das curas. Assim, com esta parceria,
teremos em um espaço maior e o aumento
em conferências e práticas na programação.
A abertura do encontro será na sexta-feira
26 de setembro às 19 horas e a organização
promete surpreender com reﬂexões profundas. O médico Murilo Bortolozzi fará a conferência “Bem Cuidar da Mente: o Pensamento e o Ato de Cuidar”. No sábado os trabalhos
se iniciam às 8 horas e terminam em torno
de 18 ou 19 horas e no domingo também
inicia às 8 horas e termina às 13 horas.
Uma boa notícia é que um evento como
este será gratuito, sendo condicional apenas a realização da inscrição, pois as vagas
sãolimitadas. A programação de conferências e práticas com os respectivos conferencistas pode ser encontrada no facebooksegundobemcuidar.
Maiores informações através dos tels.: (35)
8828-8888 ou 9211-2222, pelo e-mail acaodaalma@gmail.com e com a Coordenação
do Curso de Enfermagem da Faculdade de
São Lourenço pelo emailenfermagem@faculdadesaolourenco.com.br.
Contamos com a participação de todos!
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Crianças que praticam o bem

Idosos do Asilo São Vicente de Paulo passam um dia diferente
Uma visita mais que agradável animou o dia dos moradores do Asilo São Vicente
de Paulo. Como parte do projeto “Praticando o Bem”, as
crianças do Centro Municipal
de Educação Infantil Professora Noêmia Goulart Ferreira, ﬁzeram uma visita para
entregar produtos de higiene que foram arrecadados
na escola. Além de levar alegria aos idosos, os alunos ﬁzeram também apresentação
musical que foi apreciada pelos moradores.
O projeto “Praticando o
Bem” tem como principal objetivo promover o bem desde
a infância, sensibilizando crianças, professoras, auxiliares de
creche e toda a comunidade
escolar para mudanças de atitudes com o próximo e exercitando a inclusão dos idosos
no nosso meio.
São, ainda, metas do projeto: dar ênfase à leitura e à

Foto: Divulgação

Médico Veterinário

O que é castração?
É uma cirurgia que impede deﬁnitivamente a
procriação sem controle. E consiste na retirada
do ovário e útero na fêmea, ou dos testículos (
orquiectomia) no macho.
A castração dói?
A cirurgia é realizada sob anestesia geral e por
médico veterinário. Como toda cirurgia seu animal
vai dormir bastante nos dois primeiros dias, mas
em pouco tempo estará totalmente recuperado.
A castração é cara?
A médio prazo, o custo da cirurgia será amplamente compensado pelos gastos com alimentação do animal gestante e ﬁlhotes, além da despesa com medicamentos, etc.

Crianças passam o dia na companhia dos idosos

escrita através de atividades
lúdicas (longo prazo); desaﬁar o aluno e família, através
de atividades que estimulam

o pensamento crítico (longo
prazo); interagir professor/
aluno/auxiliares de creche/
família, para que as ativida-

Consumidor

Quando castrar?
Não existe limite de idade para castrar um anides educacionais sejam mais mal. Não há comprovação cientiﬁca de que é merelevantes no processo ensi- lhor para a fêmea ter um cio ou uma ninhada anno aprendizagem, com o foco tes da castração.
na valorização dos idosos.
O fato real é que cada cio ou cria é um desgaste para a fêmea, podendo debilitá-la, e continuam com o risco elevado de câncer nas mamas.
Além do mais as cadelas adultas não castradas
podem ter uma doença chamada pedometria,
cujo tratamento envolve a castração.

Planos de saúde são alvos de reclamações
Atualmente, com a Internet e a facilidade de acesso
às informações, o consumidor está preparado para se
defender dos mais variados
tipos de problemas e situações as quais se sente lesado
de alguma forma.
Os planos de saúde são
campeões em reclamações
nos órgãos de defesa do consumidor em todo país, assim
como serviços de telefonia
e compras pela internet. Aqui
em São Lourenço, de acordo
com informações do Procon,
as principais reclamações que
chegam até o órgão são referentes á falta de cobertura,
valores e determinadas situações contratuais.
A orientação da Agência
Nacional de Saúde (ANS)é para que o usuário busque o
máximo de informações antes de assinar o contrato, para ﬁcar tudo esclarecido e evitar problemas futuros.
A ANS deﬁne uma lista de
consultas, exames e tratamentos, denominada Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que os planos de saúde

DR. RODRIGO C. SANTOS

são obrigados a oferecer, conforme cada tipo de plano de
saúde - ambulatorial, hospitalar com ou sem obstetrícia,
referência ou odontológico.
Essa lista é válida para os planos contratados a partir de
02 de janeiro de 1999, os chamados planos novos. É válida
também para os planos contratados antes dessa data, mas
somente para aqueles que
foram adaptados à Lei dos
Planos de Saúde. Antes de veriﬁcar se você tem direito a
um procedimento, não deixe
de checar qual o tipo de plano de saúde você tem.

Sobre os Idosos
Operadoras de planos
de saúde não podem
impedir ou diﬁcultar
acesso de idosos
A aquisição e o acesso
aos serviços dos planos de
saúde não podem ser dificultados ou impedidos em
razão da idade, condição
de saúde ou deficiência do
consumidor.Além disso, os
locais de venda de planos
de saúde devem estar aptos a atender a todos os
potenciais consumidores

(ou beneficiários), sem qualquer tipo de restrição em
razão da idade, condição
de saúde ou por portar deficiência.
Caso a empresa venha a
descumprir as exigências,
ela estará desobedecendo
ao Estatuto do Idoso, ao Código de Defesa do Consumidor, a Lei dos Planos de
Saúde e a Súmula Normativa 19/2011 da ANS. Nesses casos, a operadora do
plano de saúde poderá ser
multada em cinquenta mil
reais, por cada infração verificada. Cabe esclarecer
que os valores decorrentes
dessa multa não são revertidos para o beneficiário do
plano, mas visam punir a
operadora pela prática abusiva e corrigir a sua conduta, assegurando que o consumidor tenha acesso aos
serviços contratados.
Para reclamações ou dúvidas sobre osplanos de saúde, os usuários podem entrar em contato com a ANS
pelo site www.ans.gov.br.

Eu arrumo dono para os ﬁlhotes.
Nem sempre os donos serão responsáveis. A
atitude é de não se preocupar com o problema.
Os ﬁlhotes crescerão e terão outros ﬁlhotes, multiplicando o problema. Existente mais ﬁlhotes do
que lares responsáveis para recebê-los.
O animal vai engordar?
Os fatores que determinam o peso do animal
são: dieta e exercício físico, não uma intervenção
cirúrgica. O animal não engorda pela cirurgia e
sim pela diminuição da atividade física.
Se eu castrar meu cão ele vai ﬁcar bola murcha?
Não, o animal castrado continua sendo guardião do seu território. A maioria perde o hábito
de urinar pelos cantos.

Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa
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São Lourenço recebe o 6º Encontro
Land Rover Brasil 2014
No último ﬁnal de semana
a cidade foi invadida por carros Land Rover dos mais variados modelos, tipos e cores. O
encontro dos Amigos da Land
Rover aconteceu entre os dias
04 e 07 de Setembro e contou
com a participação de mais de
400 landeiros vindos de diferentes partes do país e até do
exterior. De acordo com um
dos organizadores HailtonPariz, a cidade foi escolhida devido às condições geográﬁcas,
que facilitam o acesso de várias partes do país, e também
por apresentaro segundo maior
parque hoteleiro de Minas Gerais. Ele contou que todos os
participantes foram muito bem
recebidos pela população e ﬁcaram muito satisfeitos com a
receptividade. “Acredito que
São Lourenço é uma cidade
que tem grandes chances de
sediar novamente o evento em
2015”, completou.
Durante os dias do evento
foram feitas várias atividades
de confraternização. A programação ofereceu, passeios, circuitos oﬀ-roads, estandes de
expositores com produtos voltados aos landeiros, balonismo, palestras, concurso fotográﬁco, entre outras atrações.

Foto: SL Jornal

Landeiros colocam seus carros possantes na lama sem medo

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Em conformidade com o que determina o Estatuto Social da ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES ARTESANAIS E ARTISTAS POPULARES DE SÃO LOURENÇO – MG, sediada à Rua Saturnino da
Veiga, nº 315, nesta cidade de São Lourenço- MG, em seu artigo 13º, ﬁcam convocados os Associados em dia com suas obrigações sociais (artigo 6º - item II) para comparecerem à Assembleia Geral que deverá ser realizada no próximo dia 13 de setembro de 2014, às 15h00min no
Espaço Feirart, à Saturnino da Veiga, 315, com a maioria dos Associados, em 1ª Convocação, ou
em 2ª Convocação às 15h30min, no mesmo dia e local, com qualquer número de Associados
presentes (art. 14º - parágrafo único) a ﬁm de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
a) Apresentação de chapas concorrentes à Diretoria e ao Conselho Fiscal;
b) Votação e apuração das chapas;
c) Posse da nova Diretoria e do Conselho Fiscal; e
d) Assuntos Gerais.
São Lourenço – MG, 29 de agosto de 2014 - Celso Silva de Lima - Presidente
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BETO BACHA

Giro Esportivo

EXERCITANDO A MEMÓRIA

A foto acima não tem nada a ver com o esporte. Estou
publicando a título de exercitar a memória dos meus amigos leitores, mostrando curiosamente como era a casa de
meus pais naquela época, aproximadamente 80 anos atrás.
A casa pertencia a meu avô José Bacha (Nenê Bacha, como
era conhecido)primeiro delegado de Polícia do município
de São Lourenço. Ele está sentado em uma cadeira na calçada da Rua Junqueira, apoiando com o braço direito o
meu pai, ex-jogador de vôlei, Jair Bacha. O movimento na
rua se fazia pela circulação de algumas charretes conduzindo veranistas (aquáticos) conforme eram conhecidos na
época. Ao lado, em outra cadeira, a minha tia Dirce, mãe
do vereador Renato. Na parte superior, além de minha avó
Puriﬁcação, o tio Zezinho com seus 11 anos de idade e também as irmãs do meu avô. Provavelmente, estavam comemorando alguma conquista do time do Flamengo. Na entrada da garagem, um Ford 29 que era uma relíquiado meu
avô. A foto pertence a minha prima Ana Cláudia.

TAÇA EPTV DE FUTSAL

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

- Pretendem se casar:

000653 - TIAGO PEREIRA MOREIRA, solteiro, maior, montador de eletrodomésticos, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Rafael Cirigriano, 60, São Lourenço-MG, ﬁlho de SEBASTIÃO DONIZETI MOREIRA e ELIANA MARIA PEREIRA MOREIRA; e DANIELA DA SILVA CANDIDO, divorciada,
maior, do lar, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Cassimiro de Abreu, 672, São Lourenço-MG, ﬁlha de JOSE RAIMUNDO DA SILVA e AMELIA CANDIDA DA SILVA;
000655 - GEOVANE MACIEL ALVES, solteiro, maior, SERVIÇOS GERAIS, natural de SAO LOURENÇO-MG, residência AL. MOZARD ARCANJO DA SILVEIRA, 195, São Lourenço-MG, ﬁlho de GERALDO ALVES e LUCIA MARIA MACIEL ALVES; e FRANCIELEN FIRMINO PEREIRA, solteira, maior, DO LAR,
natural de SAO LOURENÇO-MG, residência AL. MOZARD ARCANJO DA SILVEIRA, 195, São Lourenço-MG, ﬁlha de FRANCISCO MARCOS PEREIRA e
CILENE FIRMINO PEREIRA;
000654 - ROBSON DOS SANTOS CORRÊA, solteiro, maior, PORTEIRO, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA RIBEIRO DA LUZ 1067, São Lourenço-MG, ﬁlho de JOSE CARLOS CORRÊA e SHIRLEI DOS SANTOS CORRÊA; e GABRIELA SONIA LOPES DOS SANTOS, solteira, maior, VENDEDORA, natural
de CARMO DE MINAS-MG, residência RUA JARDIM NIRVANA 834, São Lourenço-MG, ﬁlha de ROGÉRIO DOS SANTOS e MARCIA CRISTINA ABREU LOPES;
000000 - JHONATA SELMO MOREIRA PAIVA DE FREITAS, solteiro, maior, técnico em informática, natural de São Lourenço-MG, residência Al. Herbert José de Souza, 245, São Lourenço-MG, ﬁlho de SELMO COSTA PAIVA DE FREITAS e JOSELITA DA SILVA MOREIRA; e MARIA GABRIELA PACHECO
AMARAL, solteira, maior, professora, natural de São Lourenço-MG, residência Rua João Felisberto da Costa, 368, Soledade de Minas-MG, ﬁlha de
PAULO AMARAL e MARIA AUXILIADORA SARNO PACHECO;
000656 - RAFAEL SANTANA PEREIRA, solteiro, maior, gerente comercial, natural de Frutal-MG, residência Al. Homero Candido da Silva, 110, São
Lourenço-MG, ﬁlho de MARIO CESAR PEREIRA e ROSANGELA APARECIDA SANTANA PEREIRA; e DANIELLE DE OLIVEIRA CASTRO, solteira, maior, nutricionista, natural de São Lourenço-MG, residência Al. Homero Candido da Silva, 110, São Lourenço-MG, ﬁlha de LUIZ FERNANDO DE CASTRO e
MARILIA DE OLIVEIRA CASTRO;
000658 - JOSE CARLOS DE MORAIS, divorciado, maior, aposentado, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Leonardo da Costa, 75, São
Lourenço-MG, ﬁlho de JOÃO MORAIS e MARIA DA GLORIA RIBEIRO DE MORAIS; e RUTH GONÇALVES CAMPOS, solteira, maior, acompanhante de
idosos, natural de Carmo de Minas-MG, residência Rua Leonardo da Costa, 75, São Lourenço-MG, ﬁlha de JOSÉ RIBEIRO CAMPOS e GERALDA RIBEIRO DE LIMA CAMPOS;
000657 - LUIZ CARLOS BATISTA, divorciado, maior, SERVIDOR PUBLICO, natural de CRISTINA-MG, residência RUA F, 195, São Lourenço-MG, ﬁlho
de GABRIEL BATISTA FILHO e TEREZINHA ALMENDANHA BATISTA; e DEISE BRANDÃO DE SOUZA, solteira, maior, AUTONOMA, natural de RIO DE
JANEIRO-RJ, residência RUA F, 195, São Lourenço-MG, ﬁlha de PEDRO CLEMENTINO DE SOUZA FILHO e ILCINEA BRANDÃO DE SOUZA;
000661 - BRUNO SAMPAIO KASTELIC, solteiro, maior, engenheiro químico, natural de Londrina-PR, residência Rua Dona Estefania, 1398, São
Mateus do Sul-PR, ﬁlho de JESUMAR GUIZELINI KASTELIC e SONIA DALAZUANA SAMPAIO KASTELIC; e ALINE DE FATIMA PEREIRA LUZ, solteira,
maior, engenheira química, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Cel. José Justino, 466, São Lourenço-PR, ﬁlha de LUIZ CARLOS TEIXEIRA
LUZ e REBECA MENEZES PEREIRA LUZ;
000660 - PAULO HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHO, divorciado, maior, vendedor, natural de Soledade de Minas-MG, residência Rua Dr. Oscar Junqueira Lopes, 140, São Lourenço-MG, ﬁlho de FRANCISCO RODRIGUES DE CARVALHO e ROSA MARIA DE CARVALHO; e LUCIANE CRISTINA
DE LIMA, solteira, maior, vendedora, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Dr. Oscar Junqueira Lopes, 140, São Lourenço-MG, ﬁlha de ARGENTINO MOREIRA DE LIMA e MARIA CRISTINA GERVASIO DE LIMA;
000659 - MARCOS AURELIO COSTA WERNECK, divorciado, maior, APOSENTADO, natural de RIO DE JANEIRO-RJ, residência AV. ANTONIO JUNQUEIRA DE SOUZA, 615 APTº 1104, São Lourenço-MG, ﬁlho de JOAQUIM WERNECK e MARIA DA GLORIA COSTA WERNECK; e SARBÉLIA ASSUNÇÃO
DA CRUZ E SILVA, divorciada, maior, PSICOTERAPEUTA, natural de RIBEIRA DO POMBAL-BA, residência AV. ANTONIO JUNQUEIRA DE SOUZA, 615
APTº 1104, São Lourenço-MG, ﬁlha de PEDRO MALAQUIAS DA SILVA e ROSEDETE MARIA DA CRUZ E SILVA;

A equipe de São Lourenço venceu as duas primeiras partidas válidas pelo grupo G da 25ª edição da Taça EPTV de
futsal masculino. A cidade vizinha de Baependi trazendo
sorte aos garotos do técnico Renato Motta, 6 a 3 na equipe da casa e depois 3 a 1 em Elói Mendes. A próxima partida será na quadra Rosão em Pouso Alegre dia 15, segunda feira contra a equipe de Itajubá que perdeu a primeira
para Baependi pelo placar de 2 a 1.

www.sljornal.com.br
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Venha fazer um Tecno Drive
Preços válidos até 30/09/2014 ou enquanto durarem os estoques - 80 unidades. Novo Ka Hatch SE (cat. Kcc5) a partir de 35.390,00. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de
despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso.

Respeite os limites de velocidade.
• Caxambu
• Itajubá
• São Lourenço

(35) 3341-3200
(35) 3629-9100
(35) 3339 -2450

www.mandalaford.com.br
www.facebook.com/mandalaford

www.sljornal.com.br
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SAAE fecha parceria com
Hospital para doações
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CECÍLIA DA SILVA BRITO
Psicologia

Psicoterapia Holística

Consumidor pode colaborar através da conta de água
O SAAE de São Lourenço,
em parceria com o Hospital,
está disponibilizando um espaço na conta de água dos
consumidores para que a população possa, voluntariamente, colaborar com a instituição de saúde. É de conhecimento geral que o Hospital passa por diﬁculdades
ﬁnanceiras, e várias campanhas estão sendo realizadas
para colaborar.
Por sua vez, o SAAE resolveu intermediar as doações
também, e o consumidor pode decidir qual quantia quer
doar. Dessa forma, o valor
será incluso mensalmente na
própria conta de água.
De acordo com informações do SAAE, toda verba que
for arrecadada com as doações será destinada ao Hospital e o consumidor pode
doar a quantia que quiser,
basta preencher o formulá-

Para quem quiser colaborar basta preencher este cupom

rio que virá junto com a conta de água, autorizando a cobrança e entregar ao leiturista. A partir deste mês o

formulário chegará junto com
a conta de água.
Caso não encontre o leiturista, o documento pode ser

entregue na sede do SAAE,
que ﬁca na Rua Senador Soares dos Santos, 51, no bairro Nossa Senhora de Fátima.

Ong cria Centro Cultural no antigo Hotel Primus
A Ong Casa da Colina
inaugurou, na noite de
sexta-feira (5), no saguão
do antigo Hotel Primus,
um centro cultural. O objetivo é oferecer aos cidadãos um espaço para confraternização e apresentações artísticas e culturais. Para isso, pretende
promover parcerias com
o poder público e a iniciativa privada. Na oportuni-

dade, o governo municipal
foi representado pelos secretários de Governo e de
Desenvolvimento Social.
A Organização visa educação ambiental, cultural
e inclusiva; sensibilização
política não partidária,
valorização de produções
artísticas e culturais, promoção do desenvolvimento sustentável e sensibilização crítica do cidadão.

Foto: SL Jornal

Apresentação da Ong no antigo hotel Primus

COMARCA DE SÃO LOURENÇO-EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Oficial Substituto do Serviço Registral de Imoveis da Comarca de São Lourenço/
MG, com base no parágrafo 4°, DO Art. 26 da Lei n° 9.514/97, vem intimar o Sr. BRUNO CEZARIO DE OLIVEIRA, inscrito no CPF n° 084.241.626-92; e, NATALY PEREIRA LISBOA, inscrita no CPF nº. 080.236.136-69, para satisfazer, no prazo de quinze dias,
contados a partir da ultima publicação deste Edital, o pagamento da divida assumida
a partir de 05/09/2014, com acréscimos contratuais, o montante de R$ 5.177,78 (cinco mil, cento e setenta e sete reais e setenta e oito centavos), acrescidos de atualização monetária e juros de mora até a data do efetivo pagamento, despesas de cobrança, e o(s) encargo (s) que vencer (em) no prazo desta intimação, relativo ao contrato
Habitacional n° 855550427850, constante do R.02, na matrícula 22.828 do Livro 02,
desta Serventia. O não cumprimento da referida obrigação garante o direito de Consolidação de Propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAIXA-Instituição Financeira sob forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, com sede no setor bancário Sul, quadra 04, lote 3/4, em
Brasília/DF, inscrita no CNPJ n° 00.360.305/0001-04. São Lourenço, 05 de Setembro
de 2014.O Oficial Substituto: Julio César Círio Nogueira.

EDITAL DE LOTEAMENTO – Pelo presente Edital, torno público em cumprimento ao
Artigo 19 da Lei 6.766/79, que empresa limitada GUIMARÃES PEREIRA LTDA ME, com
o nome fantasia COMPASSO PROJETOS E OBRAS CIVIL, inscrita no CNPJ nº. 71.108.062/000160, com sede na Rodovia BR 354, nº. 383, loja 02, Bairro Centro, Município de Pouso
Alto/MG, devidamente registrada na JUCEMIG - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE
MINAS GERAIS, sob o nº. 3120414861-3 em data de 23/06/1993, neste ato, devidamente representada por seu sócio e administrador ANTONIO AUGUSTO GUIMARÃES,
brasileiro, solteiro, empresário, portador da Identidade MG-10.961.307 SSP/MG, inscrito no CPF nº. 013.564.826-27, residente e domiciliado na Av. Fernando Petronilho,
nº. 194, Centro, Pouso Alto – MG, depositou nesta Serventia toda documentação para registro do LOTEAMENTO URBANO “RESIDENCIAL TERRAS ALTAS”, localizado no
município de Pouso Alto - MG, na Rodovia BR 354, Centro, sendo que o mesmo foi
aprovado em data de 19/08/2014 pelo Município de Pouso Alto/MG. O imóvel objeto do mesmo encontra-se devidamente registrado na matrícula 27.033 do Livro 02,
de Registro Geral. O Loteamento será composto de 123 lotes, divido em 08 quadras
(1,2,3,4,5,6,7 e 8), numa área total com 67.552,00m², assim discriminada: Quadra
01: 06 lotes; Quadra 02: 25 lotes; Quadra 03: 19 lotes; Quadra 04: 26 lotes; Quadra
05: 21 lotes; Quadra 06: 14 lotes; Quadra 07: 03 lotes; Quadra 08: 09 lotes; totalizando uma área de 40.839,98m²; área verde: 1.634,71m²; área de sistema de circulação:
11.824,00m²; área equipamentos comunitários: 3.416,96m²; área livre de uso público: 9.836,35m². Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias a contar da terceira e última
publicação do presente, em Órgão da Imprensa local, de acordo com o art. 19 da Lei
acima mencionada, sem que haja impugnação será feito o registro. Dado e passado
nesta cidade e Comarca de São Lourenço/MG, aos 28 de agosto de 2014. O Oﬁcial
Substituto – Júlio César Círio Nogueira.

O psicoterapeuta é um psicólogo clinico, ou seja, alguém
que além de ter feito a faculdade de psicologia se especializou no atendimento
das diﬁculdades psicológicas.
Sendo assim um psicólogo
que trabalha em RH não é
um psicoterapeuta. Outra diferença é entre psicoterapeuta e terapeuta. O terapeuta
é um proﬁssional que não
tem formação em psicologia
necessariamente, mas que
também é de grande ajuda.
Psicoterapia é o atendimento realizado por um psicólogo
com a ﬁnalidade de superar
diﬁculdades emocionais, comportamentais ou cognitivas.
Exemplos de diﬁculdades
emocionais: Crise no casamento, diﬁculdades em tomar decisões, traumas emocionais, diﬁculdades em lidar
com pessoas, choro fácil, sensibilidades e irritabilidades,
diﬁculdade em namorar, di-

ﬁculdade em decidir qual carreira seguir, etc.
Exemplos de diﬁculdades
comportamentais: Medo de
falar em publico, explosões
de raiva, timidez, fobias, compulsão por comida, bebida
ou drogas, etc.
Exemplos de diﬁculdades
cognitivas: Pensamentos depressivos ou de morte, sensação de estar sendo perseguido, ansiedade, etc.
A psicoterapia holística é
àquele que vê o ser humano
em sua totalidade: corpo,
mente e alma, cujo tratamento costuma ser integrativo,
utilizando-se além do conhecimento psicológico, outros
recursos, como por exemplo:
ﬂorais e reiki.
Cecília Brito
Psicoterapeuta Holística
Novo local de atendimento:
Espaço Visaro – Rua
Wenceslau Braz, 176 - Centro

SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE ADITAMENTOS
(Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores alterações).
1º Aditamento ao Contrato nº. SAAE/SLO-016/2014. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Irineu Cláudio de Melo & Cia. Ltda. ME. Modalidade: Pregão Presencial nº.
007/2014. Objeto: acréscimo de quantidade em 25%. Data da assinatura: 27/08/2014. Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente.
1º Aditamento ao Contrato nº. SAAE/SLO-007/2014. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Sempre Editora Ltda. Modalidade: Dispensa nº. 005/2014. Objeto:
acréscimo de quantidade em 25%. Data da assinatura: 27/08/2014. Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente.
3º Aditamento do Contrato Nº.SAAE/SLO-036/2012. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Oi Móvel S/A. Modalidade: Ata de adesão a Registro de Preços nº.002/2012.
Objeto: prorrogação do prazo de vigência e inclusão de linhas. Vigência: de 01/09/2014 a
31/08/2015. Data da assinatura: 29/09/2014. Adauto Lúcio Cardoso.
Contrato nº SAAE/SLO-025/2014. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Bruna Couto Amaral – ME. Modalidade: Pregão Presencial nº 013/2014. Objeto: locação de veículos. Valor: R$ 47.040,00. Forma de pagamento: parcelada. Dotações orçamentárias: Manutenção da Limpeza Urbana. Vigência: de 05/09/2014 a 31/12/2014. Data da assinatura:
05/09/2014. Adauto Lúcio Cardoso. Diretor Presidente.
2º Aditamento ao Contrato nº 002/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado:
Paulo Sérgio Generoso. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 06 (seis) meses. (a) Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 01/09/2014.
2º Aditamento ao Contrato nº 018/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado:
Roberto dos Reis Cândido. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 09 (nove)
meses. (a) Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 01/09/2014.
3º Aditamento ao Contrato nº 019/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado:
Eliandro dos Santos Antônio. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 09 (nove)
meses. (a) Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 02/09/2014.
3º Aditamento ao Contrato nº 020/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado:
Paulo Francisco Santana. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 09 (nove)
meses. (a) Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 02/09/2014.
3º Aditamento ao Contrato nº 022/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado:
Antônio Carlos da Silva. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 09 (nove)
meses. (a) Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 02/09/2014.
3º Aditamento ao Contrato nº 024/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado:
Jorge Alfredo de Souza. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 09 (nove) meses. (a) Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 02/09/2014.
3º Aditamento ao Contrato nº 025/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado:
Alvaro Fernandes Penedo. Objeto: inclusão da prestação de serviços de Engenheiro Civil e a
responsabilidade técnica, perante o CREA-MG, sobre o Departamento de Serviços Urbanos
ao Contrato de Trabalho. (a) Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 01/09/2014.
5º Aditamento ao Contrato nº 007/12. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado:
Sebastião Oliveira Junqueira Neto. Objeto: inclusão da prestação de serviços de Engenheiro
Civil e a responsabilidade técnica, perante o CREA-MG, sobre as seções de Expansão de Drenagem Urbana e Manutenção de Redes Pluviais ao Contrato de Trabalho. (a) Adauto Lúcio
Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 01/09/2014.
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DOM ZECA

Bebê da Semana

A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Viagem

Irresistível mundo da beleza

Nosso Bebê da
Semana de hoje,
é o garotão Saulo
Diniz Graciano, ﬁlho de Raquel Diniz Graciano e Fabrício Graciano dos
Santos. Vós Ana
Lúcia e Sérgio Diniz, Otília e Deusdete dos Santos.
Saulo nasceu em
07 de junho de
2014. Parabéns!!!

Professor José Marcelino Simões, com a primeira turma
do Curso Técnico em Contabilidade do CESEC, em visita
técnica ao CRC/MG, Cidade Administrativa e Pampulha em
Belo Horizonte.

DÉBORA CENTI

Tendência de maquiagem
para o Verão 2015

Aniversário

Aniversário

Nedi Palma, reuniu seus familiares e amigos no último
dia 06, para comemorar seus 80 anos de vida. Que Deus
continue abençoando a aniversariante, e lhe conceda vida
longa e feliz. Parabéns e muitas felicidades!!!

Antonio Ramos Palma, comemorou mais um aniversário
no último dia 06, juntamente com sua esposa Maria Aparecida Paulino Palma, e os ﬁlhos Marcos Antonio Palma,
Andre Luis Palma e Otilia Maria Palma. Um grande abraço
ao aniversariante. Que Deus o abençoe sempre!!!

Falecimento

Formatura
Olavo Guimarães, conhecido por todos como Olavinho, faleceu
no último dia 02. Registramos aqui nossos
sentidos pesames a todos os familiares, em
especial a seus ﬁlhos
Olavo e Roberto. Que
Deus lhe dê o descanso eterno.

Priscila Maduro Santos, colou grau em Pedagogia, dia 29
de agosto último, pela Faculdade Presidente Antônio Carlos de São Lourenço. A solenidade, aconteceu no Auditório
do Colégio Imaculado Coração de Maria, tendo como Paraninfa a Professora Maria Inês Luiz Ribeiro, e como Patronesse da turma, a Professora Isabel Cristina Luiz. Desejamos felicidades e sucessos a formanda, e rogamos a Deus,
que ilumine seu novo caminho.

Os últimos desfiles nacionais apontaram as cores e os
estilos de maquiagem que, segundo os beautyartists mais
antenados do país, serão tendência na próxima temporada de calor.
Conheça, a seguir, os principais destaques das passarelas
da SPFW e do Fashion Rio para atualizar o look nos dias
quentes.
Olhar aquecido
Usados sozinhos ou combinados entre si, os tons terrosos
foram as apostas de muitas marcas para valorizar os olhos.
Marrom, cobre, dourado e bronze compuseram a cartela de cores
Boca vibrante
As amantes de lábios chamativos podem comemorar!
Tonalidades vivas e intensas de vermelho, laranja e rosa
ﬁzeram inúmeras aparições e trouxeram um colorido especial ao visual das modelos. Elas combinam em cheio com
o clima alegre da estação e são excelentes companhias para a pele bronzeada.

Adoção
Aniversário

Bodas de Ouro
O casal José Marciano e
Maria Eunice Marciano, comemoraram dia 05 último,
cinquenta anos de feliz união.
Queremos aqui, abraçar
esse lindo casal, e também
a seus ﬁlhos José Márcio, Cilene, Elenice e Luiz Henrique,
pela grande dádiva, de ter
em suas vidas, um grande pai
e uma grande mãe. Louvemos o Senhor por esta grande ação de graças!!!

Minha mãe, Irene de Almeida Martins, Dóca, reuniu seus
ﬁlhos e familiares no último dia 06, para comemorar seu
aniversário, 93 anos de vida. Parabéns a nossa mãe. Que
Deus a abençoe!!!

Lupita precisa de um lar, é de fácil adaptação, muito meiga. Vacinada e castrada! 3332-5418.
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Imagens meramente ilustrativas

0,

99
UN

OFERTAS VÁLIDAS DE 12 A 21 DE SETEMBRO DE 2014, OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

Achocolatado
Danette 200ml

11,

Classe A
78 Arroz
Tipo 1 - 5kg
UN

1,

98

1,

Farinha de Trigo
Classe A sem
UN Fermento 1kg

29

1,

Recheado
79 Biscoito
Bono Nestlé 140g
UN Sabores

4,

3,

Bis
49 Chocolate
Lacta 140g
UN Sabores

UN

Creme
de Leite
Paulista
200g

0,

Instantaneo
55 Macarrão
Classe A 85g - Sabores
UN

4,

99
UN

Tampico
2 Lt
Sabores

98
UN

Café Bom Dia
Tradicional /
Extra Forte
500g

16,

Swift
49 Patinho
Peça a vácuo
KG

1,

com ovos
99 Macarrão
Ninfa 500g

UN Cortados / Espaguete

5,

13,

90 Bacalhau Desfiado
UN Brascod bdj 400g

1,

Dental
89 Creme
Close Up Gel 90g

de Frango
69 Peito
com osso congelado
KG Quality

UN Sabores

9,

Lombo
49 Copa
Congelado

3,

KG Premiada

em Pó
99 Detergente
Surf - Sachê 1kg
UN Fragrâncias

