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com o Dr. Maurício
Teixeira, Médico
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Ficou
para
Janeiro
Mais uma vez adiada a implantação do SAMU no Sul de Minas
E a população espera...

(pág 07)

Parada Natalina inicia
as comemorações de
final de ano

As comemorações oficiais
de final de ano em São Lourenço
começam com a Parada Natalina,
no sábado 13. Com saída às
20h, do início da av. Damião
Junqueira de Souza, no bairro
Nossa Senhora de Fátima.
(pág 07)

Instrutor do TG 04024 recebe Título de
Cidadão Honorário
O Ten. André Luís Ferreira
da Silva, instrutor do Tiro
de Guerra de São Lourenço,
recebeu, o Título de Cidadão
Honorário de São Lourenço.
A honraria foi concedida pela
Câmara Municipal.
(pág 06)

Karateca mirim Nicole Corpo de Bombeiro faz
Maciel se destaca no treinamento com agentes
Campeonato Mineiro das Defesas Civis
(pág 04)

(pág 06)

57º BPM Encerra
atividades do Projeto
Fênix com gincana
Nos dias 27 e 28 de
novembro aconteceu o
encerramento oficial do
Projeto Fênix 2014 com a
Gincana Interescolar.
(pág 03)
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LAURA MATHIASI APAE: 60 anos no Brasil e

Editorial 58 anos em São Lourenço

jornalismo@portalalternativa.com.br

O maior
movimento social
pela dignidade
e inclusão das
pessoas com
deficiência

Dia 11 de Dezembro é uma
data muito importante para
todas as APAES do Brasil.
Trata-se do dia em que foi
fundada a primeira APAE
no nosso País, na cidade
do Rio de Janeiro. Por isso,
este dia ficou consagrado
como o Dia Nacional das
APAEs. Voltando à história,
esta primeira Associação
foi fundada em 1954
por um grupo de pais e
amigos, que deu origem

a este movimento tão
importante, um dos maiores
movimentos de Atenção
e Luta pelos Direitos da
Pessoa com Deficiência,
do Brasil e do Mundo,
marcando presença em
mais de dois mil municípios
e em todos os Estados.
Dessa forma, além desta
data Nacional, comemorase também os 60 anos de
fundação no Brasil. Como não
poderíamos deixar de falar, a

JOSÉ LUIZ MENDES
Coluna Popular

Capela do Educandário
A Capela do Educandário Santa Cecília, dirigido pela Me
Cristina, foi inaugurada no último dia 03/12 e benzida por D.
Fernando Arêas Rifan que é bispo titular da Administração
Pessoal Apostólica São João Maria Vianey, que tem sua
sede em Campos dos Goytacazes-RJ.
A obra da Capela foi iniciada no dia 09 de maio de 2013 e
concluída na última semana. As pintura do forro, do altar
e da Via-Sacra foram feitas pela artista plástica, de nossa
cidade, Simone Ribeiro.
O Padre José Eduardo Pereira estava feliz por ter alcançado
um sonho, e agradecido a todos que com muito amor e
carinho o ajudaram nas obras da Capela.

Flagrante
Esta semana, o Giro nos Bairros esteve no Barreiro e flagrou
este terreno abandonado, cheio de entulho e lixo dos mais
variados tipos. O terreno fica na Rua Santo Elói, é uma área
verde e pegava fogo no momento da foto.

APAE de São Lourenço realiza
um trabalho espetacular há 58
anos, sendo a segunda APAE
fundada no Brasil. Um orgulho
para nossa cidade. Além disso,
também foi a primeira do
Estado de Minas Gerais.
As APAEs do Brasil
dedicam-se ao processo de
inclusão educacional, social e
profissional dos seus assistidos.
Milhares de famílias, amigos
e voluntários fazem parte
deste grande contingente de

pessoas que se unem com
o firme propósito de lutar
pela garantia dos direitos da
pessoa com deficiência, a fim
de proporcionar melhores
condições de educação,
saúde, assistência social,
educação para o trabalho, na
perspectiva de sua inclusão
na sociedade em que vive.
O SL Jornal parabeniza
todas as APAES do Brasil
e, especialmente, a nossa
APAE de São Lourenço.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Vinde, Senhor Jesus!
Diante de nós está o
Advento, tempo de espera
e de preparação. É um
tempo de espera ativa e de
preparação para a maior
alegria experimentada pela
humanidade, a vinda de
Jesus Cristo.
Assim como Nossa Senhora
em seu Coração pleno de
humildade se preparou para
dar à luz, assim também
nós, com a mesma atitude,
devemos esperar o Natal
de Jesus Cristo. Na verdade,
precisamos da simplicidade
de Nossa Senhora, de sua
abnegação e humildade, se
desejamos colher os frutos
do Natal de Jesus. No mesmo
ambiente em que Jesus nasceu
nós devemos esperá-lo.
Onde nasceu Jesus?
Nasceu num estábulo, pois
somente ali havia lugar
para Ele. Neste Natal, Ele
nascerá onde encontrar
lugar, onde o terreno estiver
aplainado, onde encontrar
manjedouras
preparadas
nos corações dos homens.
Ali haverá Natal. Por isso,
nós nos preparamos durante
quatro semanas, porque,
somente quem estiver

preparado no espírito,
poderá escutar o choro
de alegria do Salvador do
mundo.
O Menino Jesus traz
consigo uma mensagem
que encoraja a trabalhar
por um mundo melhor, uma
mensagem que enche nosso
coração de compaixão pelos
pobres, pelos pequenos,
pelos rejeitados.
Se
desejarmos acolher essa
mensagem,
preparemos
nosso coração para que
possa receber esse presente.
Troquemos nosso coração
de pedra por um coração de
carne. Nossa Senhora, por
meio de suas mensagens
dadas em Medjugorje,
conduz-nos constantemente
a seu Filho Jesus. Por isso,
permaneçamos despertos e
busquemos o caminho para
esse Mistério escondido no
estábulo, para que possamos
entrar no mistério da
esperança, da fé e do amor
que Jesus traz para todos
aqueles que são capazes de
recebê-lo.
Frei Mario Knezovic
Fonte: Eco de Medjugorje.

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

LIÇÃO DE NATAL...
Jesus nasceu em meio
aos animais, numa gruta.
Maria deu á luz ao
salvador da humanidade no
mais simples de todos os
lugares, para nos mostrar
que, para deus, não
importam nossos pecados.
Sua misericórdia é infinita e
seu amor, incondicional.
O natal acontece todos os
dias, quando ele nos aceita
com nossas limitações e
inunda nossa vida com seu
amor e também acontece
quando aprendemos a amar
as pessoas, apesar de todas
as suas falhas, a exemplo do
cristo que acolhe e abraça.
Ele não escolheu a melhor
das maternidades, como
também não faz acepção de
pessoas.
Jesus quer fazer morada em

cada um de nós. Ele não opta
por nascer neste ou naquele
coração. Ao contrário, tem
o poder de transformar a
vida aparentemente mais
insignificante
na
mais
nobre de todas, a partir do
momento em que esta vida se
permite conduzir por sua luz.
Porque não havia lugar
para eles, o nascimento de
jesus nos remete à mais bela
de todas as lições: a grandeza
de um homem se mede pelo
seu grau de humildade.
Que jesus seja sempre o
primeiro em nossas vidas.
Que ele esteja sempre a
frente de todos os nossos
projetos. Que o humano
desapareça enquanto o
divino cresça.
Que o natal realmente
aconteça!

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Seja mais que um profissional,
seja um servo

“Assim também vós:
quando tiverdes feito tudo
o que vos mandaram, dizei:
‘Somos servos inúteis;
fizemos o que devíamos
fazer’” (Lucas 17,10)
Alguns me chamam
de Jonas da Bíblia. Esse
contato com a Palavra me
faz entender que nenhum
servo é insubstituível.
Pelo contrário, somos
substituíveis,
por
isso
temos de fazer bem o que
o Senhor quer que façamos.
Se eu não realizo com
perfeição aquilo que nos
é pedido, o Senhor vai me
substituir. E isso Deus diz
também a você. Seja em
que área for, você é mais do

que um profissional, você é
um servo. Você não precisa
ser melhor que os outros,
mas melhor para os outros.
O Senhor quer pessoas
fiéis, a nossa sociedade
está precisando de esposos
e esposas fiéis. Que você
queira e não tenha medo de
ser melhor para os outros.
Também
os
políticos,
médicos, juízes, advogados,
em todas as áreas, no campo
da educação, precisam ser
os melhores para Deus e
para a sociedade.
Não é com palavras ou
discursos que o Brasil vai
se transformar, mas com
pessoas, com homens e
mulheres fiéis a Deus.
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Explique-nos o que é o
câncer de próstata e qual a
importância de ser detectado
com antecedência?
O câncer de próstata é uma
das doenças malignas mais
comuns nos homens a partir
dos 45 anos de idade e existe
uma estimativa de que,
aproximadamente, 68 mil
novos casos serão relatados
no Brasil só neste ano. Quanto
mais precocemente o câncer
de próstata for diagnosticado,
mais chances os pacientes
terão de cura ou de controle
da doença - porque, nos casos
em que não conseguimos
curar, podemos controlar a
evolução da doença, oferecendo,
assim, melhor qualidade de
vida (e mais tempo de vida)
aos pacientes, com menos
dores e outras complicações.
Quais os sintomas do
câncer de próstata?
São muito parecidos com os
sintomas do aumento benigno
da próstata. O paciente percebe
diminuição do jato da urina,
começa a urinar várias vezes
em quantidades pequenas
(inclusive durante a noite,
quando levanta muito para
urinar). Às vezes, pode aparecer
sangue na urina, além de dor
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ENTREVISTA Dr. Maurício Teixeira Luz 57º BPM Encerra
Médico urologista, membro do Corpo atividades do Projeto
Clínico do Hospital São Lourenço.
Fênix com gincana
e ardência na uretra. Mas o concentração no sangue na sua saúde é a prevenção. A
que eu acho importante dizer
é que o câncer pode demorar
muito tempo para provocar
os sintomas, que são mais
precoces no aumento benigno
da próstata. Além disso, muitos
pacientes são assintomáticos,
ou seja, não apresentam
sintoma nenhum e a doença
vai progredindo. Por isso,
pedimos aos homens que não
esperem sentir alguma coisa
para procurar orientação
médica, porque pode ocorrer
de, quando fizerem o exame,
encontrarmos uma doença
em fase avançada e o paciente
sentir coisa alguma.

Somente os homens
acima de 40 anos devem
fazer o exame de próstata?
Por quê?
Os exames para detectar
câncer de próstata são feitos
a partir dos 40 anos, porque
é quando a doença começa
a se desenvolver. Porém,
existem outras doenças comuns
na próstata, como a prostatite
(inflamação crônica muito
comum em homens de várias
idades, inclusive antes dos
40 anos), mas a preocupação
com o câncer de próstata vem
aos 40 anos.
A maioria dos homens
tem receio de fazer o exame.
Mas o resultado dele é muito
mais preocupante do que o
exame propriamente dito.
O que acontece se for detectado
um tumor na próstata? Quais
as medidas a serem tomadas?
As pessoas não precisam ter
receio de se submeterem a
uma avaliação da próstata.
Em primeiro lugar, temos o
exame de sangue de dosagem
do PSA (antígeno prostático
específico) , que é uma proteína
que aumenta muito sua

ocorrência de câncer de
próstata; porém, não podemos
nos basear apenas neste
exame de sangue, pois existem
algumas situações e algumas
doenças (prostatites, uretrites,
infecção urinária, etc.) que
podem provocar alterações
no exame, além de casos de
câncer de próstata com PSA
normal. Por isso, também
deve ser realizado o exame
de toque retal, que é muito
importante porque nos dá
informações sobre volume,
consistência, textura e outros
dados da próstata que nos
permitem fazer diagnóstico.
Apesar de ser um pouco
desagradável, é um exame
rápido e bem tolerável. A
grande maioria dos homens
que fazem este exame, pela
primeira vez, comumente diz:
“se eu soubesse que era isto,
não teria criado tanta coisa
na minha cabeça”. Existem
outros exames (como
ultrassonografia, cistoscopia,
biópsia etc.), porém, para
início de avaliação, fazemos
o PSA e o toque, que são
menos agressivos. Outros
exames mais invasivos e de
custo maior são feitos à medida
que se tornarem necessários.
Quando detectamos um tumor,
partimos para o estadiamento
e, depois, o tratamento, de
acordo com o estágio - podendo
ser cirurgia, radioterapia,
braquiterapia, quimioterapia,
bloqueio hormonal etc.

O que significa para o
senhor, que trabalha nesta
área, campanhas como
Novembro Azul? O exame
pode ser feito pelo SUS?
O Novembro Azul é uma campanha
de conscientização para os
homens, para que percebam
que o melhor tratamento de

medicina preventiva é a grande
solução para a saúde deste país.
A campanha surgiu em 2003,
na Austrália, e foi ganhando
espaço na comunidade internacional.
No Brasil, vem sendo realizada
há três anos e já estamos
começando a colher frutos. Fico
feliz porque é muito gratificante
quando você consegue colaborar
para melhorar a saúde e a
qualidade de vida das pessoas,
contribuir com o bem estar dos
indivíduos. Os exames de PSA,
toque retal e outros podem ser
feitos pelo SUS, embora toda
demanda não seja atendida
devido a vários motivos, os quais
podemos abordar num momento
mais oportuno.

Existe algum modo de
prevenção deste tipo de
câncer, como alimentação
e esporte, por exemplo?
Na verdade, ainda temos poucas
medidas a serem tomadas para
que o paciente não tenha câncer
de próstata. O tabagismo pode
ter influência, assim como
dietas ricas em gordura animal,
mas em minha opinião o principal
fator é a predisposição genética
que cada indivíduo traz em
seu DNA.
Qual a mensagem que
o senhor, como médico
urologista, pode passar para
os homens que ainda não
fizeram o exame?
Como mensagem quero dizer
que existe preocupação com
bens materiais e conforto
para a família e preocupação
de aproveitar a vida. Se você
ama sua família cuide da sua
saúde, se quer aproveitar a
vida cuide da sua saúde. E
seja um ser humano de
verdade cuidando do seu
corpo que é um templo do
Espírito de Deus.

Nos dias 27 e 28 de
novembro aconteceu o
encerramento oficial do
Projeto Fênix 2014 com a
Gincana Interescolar.
O Projeto Fênix é um
projeto de prevenção ao
uso e abuso de drogas e
álcool realizado dentro das
cinco maiores escolas da
cidade de São Lourenço,
pelo 57º Batalhão de
Polícia Militar, com o
apoio do CAPS AD e da
Prefeitura Municipal.
Durante todo o ano de
2014 o Projeto promoveu
através da Patrulha Escolar –
composta pelo 3º Sargento
PM Wendell Rezende e pelo
Soldado Robson Salomão – e
da equipe de professores do
CAPS AD, palestras, mesas
redondas com autoridades
militares e civis, oficinas de
arte e diversos encontros
com o intuito de debater
e encontra soluções para a
questão do uso e abuso de

drogas e álcool
Finalizando as atividades
do ano, foi realizada uma
Gincana Interescolar com
apoio do 17º Grupo de
Escoteiros São Francisco
de Assis, na quadra da
Escola Estadual Antonio
Magalhães Alves e contou
com a participação de
250 alunos, além de
professores e funcionários
de todas as escolas
envolvidas. O entusiasmo
e envolvimento dos alunos
foram marcas registradas
durante toda a gincana.
A escola vencedora foi a
Escola Estadual de Ensino
Médio, que funciona no
prédio da Escola Municipal
Manoel Monteiro. Durante
a
premiação
foram
entregues troféus as escolas
participantes,
medalhas
para os alunos ( 1º,2º e
3º lugares) e um passeio
no Trem das Águas para a
equipe campeã.

RITA ABBUD

Cantinho da Poesia

Ao Amigo José Luiz

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

EXPEDIENTE

Que Deus te traga mais luz,
Além daquela que você já tem.
Não importa aquilo que
Os outros pensam de nós,
Mas sim o que Deus sabe de nós.
Nesse dia do seu renascimento,
Seja para estar ajudando
Os mais necessitados,
Correndo atrás das respostas,
Apoiando os mais oprimidos.
Coisas que você sabe muito bem fazer,
Através de suas palavras e atitudes.
Seja feliz ao lado daqueles que tanto ama.
Parabéns pelo seu aniversário,
Sucesso e Feliz Ano Novo.
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PROF. ANDRÉ
Esportes

Equipe Juvenil de Natação APAN
Os nadadores da categoria Juvenil
da equipe da APAN fecharam a
temporada 2014 com a participação
no Campeonato Mineiro de Verão
que foi realizado na cidade de Belo
Horizonte, no Minas Tênis Clube de
05 a 07 de dezembro.
Com a participação de apenas
seis atletas, São Lourenço sagrou-se
a quinta melhor equipe do Estado
nesta categoria.
Hugo Vieira foi
o grande
medalhista com três medalhas
sendo uma de terceiro nos 400m
medley, vice campeão nos 400m
livre e campeão nos 1500m livre,
Ana Lívia Santos também sagrouse Campeã Mineira 2014 na prova
de 200m Borboleta e ainda subiu
ao pódium nos 800m livre como
terceira colocada e fechando o

quadro de Campeões Mineiros
2014, que se iniciou com Maria
Ribeiro na categoria Infantil, vem
Lucas Trani nos 800m livre que foi
nosso quarto Campeão Mineiro
do ano. Outros medalhistas neste

campeonato foram Alan Kauê
terceiro colocado nos 1500m
livre e Ana Beatriz Santos com
dois vices campeonatos nos 400
e 800m livre e um terceiro lugar
nos 200m Costas.

3º Aditamento ao contrato nº 016/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Benedito Jairo Pedro
Filho. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 06 (seis) meses. (a) Adauto Lúcio Cardoso, Diretor
Presidente do SAAE. Data da assinatura: 27/11/2014.
2º Aditamento ao Contrato nº 002/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Ricardo de Seixas
Pereira. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 03 (três) meses. (a) Adauto Lúcio Cardoso, Diretor
Presidente do SAAE. Data da assinatura: 09/12/2014.
2º Aditamento ao Contrato nº 005/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: José Adilson Nogueira.
Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 03 (três) meses. (a) Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente
do SAAE. Data da assinatura: 09/12/2014.
2º Aditamento ao Contrato nº 006/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: João Carlos Maciel.
Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 03 (três) meses. (a) Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente
do SAAE. Data da assinatura: 09/12/2014.
2º Aditamento ao Contrato nº 013/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Cibélio Carlos da Silva.
Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 03 (três) meses. (a) Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente
do SAAE. Data da assinatura: 09/12/2014.
2º Aditamento ao Contrato nº 014/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Douglas Marcelo de
Morais. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 03 (três) meses. (a) Adauto Lúcio Cardoso, Diretor
Presidente do SAAE. Data da assinatura: 09/12/2014.

Uma grande temporada realizada pelos atletas da categoria
Juvenil, que teve o apoio da Prefeitura Municipal de São Lourenço
e do Supermercado Carrossel e pela Lei de Incentivo ao Esporte do
Ministério do Esporte o patrocínio da CEMIG – Governo de Minas
e da CriaCarmo, projeto da Carmo Coffees.

6ª Etapa Do Campeonato Mineiro de Karatê
Interestilos (FMKI) 2014

A Karateca de São
Lourenço, Nicole Maciel
Cadeiras, 11 anos (Academia
Rachido-Kan – São Lourenço),
destacou-se novamente no
último Domingo (07/12).
Ela participou da 6ª e última
Etapa
do
Campeonato
Mineiro de Karatê Interestilos
(FMKI),
realizado
pela
Confederação Brasileira de
Karatê Interestilos (CBKI). O

SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITAMENTO (Lei nº. 8.666/93, com
suas posteriores alterações).

evento foi realizado no Ginásio
Poliesportivo Rosão, na cidade
de Pouso Alegre e contou com a
presença de atletas de diversas
delegações, de várias cidades
da região, para as competições
de disputa nas modalidades
Kata e Kumite (luta).
Nicole possui graduação
Laranja, e competiu na
categoria Infantil A de 11 a
12 anos, sagrando-se com

as premiações: Medalha
de Ouro na modalidade
Kata e medalha de Ouro
modalidade Kumite.
Nesta competição ela
conquistou mais 02 medalhas,
somando o total de 40, além
de vários títulos com apenas
dois anos e meio de karatê. Ela
possui muita determinação
e constante rotina de treinos
com seu Mestre Kiko, que
a treina para alcançar
excelentes resultados em
competições. São ao todo 20
campeonatos, entre eles da
FMKI, FMK, Mundial WUKF,
Sul-Americano e Brasileiro.
A atleta agradece ao seu
grande Mestre Joaquim
Felício (Kiko) por acreditar
na sua determinação; ao
COC (Instituto de Educação
e Cultura – AEPA) de São
Lourenço, pelo patrocínio
e grande apoio; e ao São
Lourenço Jornal e a Rádio
Alternativa pela força de
sempre.

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

- Pretendem se casar:

000738 - MARCO ANTONIO SEBASTIÃO, divorciado, maior, porteiro, natural de Carmo de Minas-MG, residência
Rua F, 495, São Lourenço-MG, filho de JOSE GERALDO SEBASTIÃO e MARIA VALERIO; e ÁUREA BUSSETI
RIBEIRO, solteira, maior, vendedora, natural de Carmo de Minas-MG, residência Rua F, 495, São LourençoMG, filha de JOSÉ DOMINGOS RIBEIRO e MARIA CÉLIA BUSSETI RIBEIRO;
000739 - MARCELO SAMPAIO CARDOSO DA SILVA, divorciado, maior, PROFESSOR, natural de RIO DE JANEIRORJ, residência AL. B., 395, São Lourenço-MG, filho de JOÃO JOSE CARDOSO DA SILVA e MARIA IOLANDA
SAMPAIO CARDOSO; e SILVIA RAQUEL BARBOSA DE SOUZA, divorciada, maior, DO LAR, natural de CAPITÃO
ENÉAS-MG, residência AL. B., 395, São Lourenço-MG, filha de ABEL CORSINO DE SOUZA e FELISBERTA BARBOSA
DE SOUZA;
000740 - MICHEL FELIPE DE SOUZA, solteiro, maior, VENDEDOR, natural de TAUBATÉ-SP, residência RUA
PRESIDENTE KENEDY 52, São Lourenço-MG, filho de EDMILSON WENCESLAU DE SOUZA e CLÉLIA NUNES DE
MORAIS DE SOUZA; e RAYANE ANDRADE ALVES DE LIMA, solteira, maior, SECRETARIA, natural de SÃO LOURENÇOMG, residência RUA PRESIDENTE KENEDY 52, São Lourenço-MG, filha de VALMIR JOSE DE LIMA e SILVANIA
ANDRADE 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:
São Lourenço , 26/11/2014 - CECIL DOMINGOS JUNQUEIRA PÓVOA -Oficial do Registro Civil
Cartosoft - Automação de Cartórios do Registro Civil www.cartosoft.com.br

2º Aditamento ao Contrato nº 020/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Gilson Maurilio Lopes.
Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 03 (três) meses. (a) Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente
do SAAE. Data da assinatura: 09/12/2014.
2º Aditamento ao Contrato nº 022/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Thiago Bacelar. Objeto:
Prorrogação da vigência do contrato por mais 03 (três) meses. (a) Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE.
Data da assinatura: 09/12/2014.
2º Aditamento ao Contrato nº 027/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Bruno Luiz da Silva.
Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 03 (três) meses. (a) Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente
do SAAE. Data da assinatura: 09/12/2014.
2º Aditamento ao Contrato nº 028/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Francisco Jhonata dos
Santos. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 03 (três) meses. (a) Adauto Lúcio Cardoso, Diretor
Presidente do SAAE. Data da assinatura: 09/12/2014.

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA
ORDINÁRIA
A Diretoria dos 17°/MG GESFA convoca os associados que
compõem o Grupo Escoteiro, para Assembleia Ordinária
a ser realizada no dia 21 de dezembro de 2014, na sede
do Grupo Escoteiro São Francisco de Assis. Primeira
chamada às 17h00min e segunda chamada às 17h30min,
deliberando assim com qualquer número de presentes.
Pauta da Assembleia: Leitura da ata anterior; Relatório
anual de Seções, Apresentação das Contas de 2014 e
assuntos diversos.
Eduardo de Souza - Diretor Presidente do 17º/MG GESFA
Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais – COMARCA DE CARMO DE MINAS. EDITAL
DE LEILÃO. Prazo 05 dias. Comunica-se que serão levados à hasta pública no átrio do Fórum da

Comarca de Carmo de Minas no dia 23/01/2015, às 14 horas, oportunidade em que serão os bens
alienados a quem maior lanço oferecer acima da avaliação. Não sendo os bens alienados, desde
já fica designado o dia 06/02/15 às 14 horas, oportunidade em que serão os bens alienados
a quem maior lanço oferecer, em virtude da ação de Execução por Quantia certa fundada em
Título Executivo Extrajudicial, Processo nº 014109008146-3, requerida por Luiz Flávio Borges
contra José Vitor Bernardes e Maria Célia Chaib S. Bernardes. Eis os bens: 01) Um secador de
café, marca Casper, com capacidade para 16.000 litros, motor Eberle 220/440v, cor prata, que
se encontra em bom estado, conservação e funcionamento, pintura boa, feita com chapas de
ferro de boa qualidade. Avaliado em R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais); 2) Uma fornalha,
tipo calor indireto, feito em ferragem, na cor prata, parte da chaminé sem pintura devido ao
uso, que trabalha justamente com o secador de café, em bom estado e conservação. Avaliada
em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Total dos bens: R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Observação: 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 01
de dezembro de 2014. Eu () Oficiala Judiciário, o digitei. Eu (), Marília Célia Nogueira Junqueira,
Escrivã Judicial, o conferi e assino.
Afonso Carlos Pereira da Silva – Juiz de Direito – Mat. 1980-2.

Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de São Lourenço
CNPJ 24.826.950/0001-38 - Edital de Convocação

O Presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de São Lourenço,
convoca todos os seus associados e representados para se fazerem presentes à Assembléia
Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 05 de janeiro de 2015, às 15h00min em
primeira convocação, com a maioria legal de representantes, na sede social, à Rua Dr.
Olavo Gomes Pinto, 61 sala 206 – Centro, Ed. Gorgulho, São Lourenço/MG, para tratar dos
seguintes assuntos: 1º Apreciação da pauta de reivindicação do Sindicato Laboral para
negociação da Convenção Coletiva de Trabalho 2015; 2º Deliberação referente ao valor
para cobrança da Contribuição Confederativa Patronal. O presente Edital de Convocação
será afixado na sede do Sindicato e cópia do mesmo será remetida aos associados.
São Lourenço, 09 de dezembro de 2014.
Marco Aurélio Bastos Lage - Presidente
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1ª FEIRA DE INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE DA
FACULDADE VICTOR HUGO
No dia 21/11, a Faculdade
Victor Hugo, promoveu através
da Disciplina de “Criatividade
Empresarial e Geração de
Ideias”, ministrada pelo Prof.
Marcelo Dias Lopes a 1ª Feira
de Inovação e Criatividade.
O evento contou com 8 stands

de produtos inovadores e
todos puderam não só degustar
produtos como conhecer várias
inovações que podem ser
lançadas no mercado.
A Faculdade Victor Hugo
agradece aos acadêmicos
Samuel Lopes Maciel e Glauber

Faria Ribeiro (som e imagem), a
Ampla (Solução em Automação
- nas pessoas de Thiago e
Mônica), a equipe técnica
administrativa que não mediu
esforços para que tudo saísse
a contento e principalmente ao
Prof. Marcelo Dias Lopes.

Jurados que compareceram prestigiando o evento

Claudia Pimentel, Presidente da Associação Comercial e Empresarial de São Lourenço; Ticiana
Lopes, Gestora do Sebrae na microrregião São Lourenço; Valéria Clara de O. Carmo, Presidente do
Sindicomércio de São Lourenço; Vera Maria Vaz de Mello, Gerente do Parque das Águas.

FACULDADE SÃO LOURENÇO PRESENTE NO
1º CONGRESSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO
INSTITUTO FEDERAL DO SUL DE MINAS

Entre os dias 30 de outubro e 01 de
novembro foi realizado o 1º Congresso
de Educação Física de Muzambinho. A
tradicional faculdade de Educação Física
de Muzambinho realizou o evento com o
apoio da Sociedade Brasileira de Atividade
Física e Saúde – SBAFS e buscou discutir
aspectos pedagógicos e socioculturais da
educação física, a biodinâmica do exercício
físico e a promoção de saúde através de
mesas-redondas, mini-cursos, palestras e
apresentações de trabalhos orais e pôsteres.
Acompanhados pelo professor Henrique
Touguinha os alunos do curso de educação
física da Faculdade São Lourenço
marcaram presença e participaram em
todos os eixos do congresso. Um evento
como esse se faz de grande valia para os
graduandos uma vez que tiveram contato
com grandes nomes da área, assim como
a vivencia acadêmica e a interação com
alunos de outras instituições.
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Teorias de Gêneros Textuais na
Faculdade Victor Hugo

DOMINGO, 14 DE DEZEMBRO DE 2014

Instrutor do TG 04-024 recebe
Título de Cidadão Honorário

Foto:José Luiz

DR. RODRIGO C. SANTOS
Médico Veterinário

O Cão Ideal (parte 3)

Evite cair em certos mitos, muito difundidos, mas muitas
vezes enganosos:

A
Faculdade
Victor
Hugo
(FVH)
promove
constantemente atividades
como: palestras, viagens,
feiras científicas e atividades
regulares durante as aulas
com o propósito de fornecer
ao aluno momentos de
aplicação dos mais variados
conceitos
apresentados
durante o período letivo.
Os alunos do 5º e do
6º períodos do curso de
Pedagogia desenvolveram,
para a disciplina de
Fundamentos Teóricos e

Metodológicos do Ensino
de Língua Portuguesa,
ministrada pela professora
Danieli Ferreira, projetos
envolvendo a teoria de
Gêneros Textuais e sua
aplicação em sala de aula.
O objetivo é
criar
atividades mais significativas
de produção de textos
para os alunos do ensino
fundamental.
Segundo a Prof. Danieli, “o
trabalho com a análise e a
produção de gêneros textuais
enriquece as aulas e torna
a produção de textos mais
significativa”, completou.
A
Faculdade
Victor
Hugo
contribui com a
formação de profissionais
capacitados e com um
sistema de educação mais
eficiente e plural.

O Ten. André Luís Ferreira
da Silva, instrutor do Tiro
de Guerra de São Lourenço,
recebeu, na sexta-feira (5), o
Título de Cidadão Honorário
de São Lourenço. A honraria,
concedida pela Câmara
Municipal, foi entregue
solenemente no auditório
da Sociedade Brasileira de
Eubiose, tendo em vista que
o prédio da Casa Legislativa
está em reforma. O evento
contou com a participação
do prefeito municipal,
vereadores,
membros
do Executivo Municipal,
autoridades civis e militares,
ex-atiradores do TG 04-024
e diversos convidados.
Fizeram uso da palavra,
além do homenageado,
que encerrou a série de
discursos, a Major PM
Rejane, representando o 57º

Batalhão de Polícia Militar, o
Cap. de Mar-e-Guerra, Luiz
Carlos, o Ten. Cel. Leonel
Junqueira e o prefeito
municipal. O prefeito fez
um breve relato da história
inicial do Tiro de Guerra em
São Lourenço, destacando
a participação de pessoas
e famílias tradicionais da
cidade. Ele ressaltou o
trabalho realizado pelo Ten.
Ferreira à frente do TG 04024, enfatizando a interação
dele e de sua família
com a comunidade local.
Finalizou
agradecendo-o
pelos relevantes serviços
prestados na cidade e
desejando boa sorte na
nova missão no Exército
Brasileiro, tendo em vista
que ele foi transferido para
Dourados, no Mato do
Grosso do Sul.

BOMBEIROS REALIZAM TREINAMENTO DAS DEFESAS CIVIS DA REGIÃO
Foto:ASCOM - 3º BBM

“Quero um cão
pequeno para ter
menos trabalho”.
Cães pequenos não
dão um trabalho
pequeno. Não é o
tamanho do cão que
irá fazer diferença.
Cães dão trabalho
sejam eles grandes
ou pequenos. Todos
precisam ser cuidados, alimentados, educados, medicados,
etc. E se você procura um cão que não dê trabalho, ele só
existe na versão pelúcia.
“Cães de pêlo curto dão menos trabalho, pois você não
precisa tosar”.
É verdade, e como você não tosa, o pêlo simplesmente cai.
Ou seja, cães de pêlo curto darão mais trabalho pra você
na hora da limpeza, pois estes pêlos, por serem muito
finos, são levados com o vento e espalham-se na casa toda,
especialmente em tapetes e sofás.
“Vou ter este cão porquê o meu filho PROMETEU que
tomará conta dele, dará comida, limpará o xixi e o cocô
dele, irá levá-lo ao veterinário, etc”.
Crianças não são capazes de cuidar nem mesmo delas mesmas,
imagine cuidar das necessidades de um cão. É lógico, que dar a
elas alguma função no trato do cão pode ser tremendamente
educativo, mas desde que você esteja no comando, orientando,
e não cobrando. Se você não se dispõe a ter trabalho com um
cão, simplesmente diga ao seu filho que não quer cães sua casa.
Não se iluda: quem toma conta do cão é a dona da casa.
Quando adquirimos um cão estamos iniciando um
relacionamento que durará muitos anos. Algumas raças vivem
de 8 a 10 anos, mas a grande maioria das raças vive bem mais que
isso. Portanto, esta escolha deve ser feita com muito cuidado, e
nunca no impulso. Muitas vezes temos o sonho de ter um cão
de determinada raça, mas se esta raça não está de acordo com
nosso estilo de vida, ou com a nossa disponibilidade, este sonho
pode se tornar um verdadeiro pesadelo. Lembre-se: aquele
cãozinho lindo que aparece na TV ou no cinema não nasceu
assim (limpinho, educado, e penteado) Ele foi exaustivamente
treinado! Tenha certeza disso.

Fim.

Subten Alcir, Sgt Ramiro e Cb Leon abrindo o evento

Tendo
em
vista
a
aproximação do período
chuvoso e a necessidade de
um melhor planejamento
para resposta às demandas
de defesa Civil na área de
atuação do 3º Pelotão de

Bombeiros, a Corporação
ministrou no dia 03/12/2014,
no Quartel do 3º Pelotão
do Corpo de Bombeiros de
São Lourenço, uma reunião
e palestra sobre atividades
de Defesa Civil para

Palestrantes reunidos com os Responsáveis pelas Defesas Civis

representantes das Defesas
Civis da Região.
Foram tratados assuntos
gerais sobre Defesa Civil, além
de atualização dos planos de
contingência dos Municípios,
troca de informações sobre

pontos de apoio em caso de
ocorrências de Defesa Civil
nas cidades, sendo ainda
ministrado palestra sobre
uso de Cartão de Defesa
Civil por especialista do
Banco do Brasil.

Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa
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Ficou para Janeiro

Mais uma vez adiada implantação do SAMU no Sul de Minas

A expectativa era de que
até o mês de Dezembro
o SAMU iniciasse suas
atividades no Sul de
Minas. Contudo, não foi o
que aconteceu. O ano de
2014 se encerrará sem o
SAMU em nossas cidades.
O consórcio responsável
pela
implantação
do
Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência em
Varginha (MG), que irá
atender ao todo 153
cidades do Sul de Minas,
anunciou na quinta-feira
(4) que não vai começar a
funcionar este ano.
A inauguração do serviço

foi adiada, de acordo com
a Secretaria Executiva
do Samu Regional, pois

novamente o quadro de
médicos socorristas não está
completo. Sendo assim, será

feito um novo edital com
aumento de salário para
que as vagas disponíveis
possam ser preenchidas. A
remuneração dos médicos
passará de R$5 mil para
R$7 mil reais, ao todo são
66 vagas e a verba virá do
governo Estadual.
Em São Lourenço, uma
das cidades que vai receber
as ambulâncias, o local de
implantação já foi definido
há meses, assim como as
devidas mudanças no trânsito
para agilizar o transporte dos
pacientes, também já foram
feitas. O novo prazo é Janeiro
de 2015.

Parada Natalina inicia as comemorações
de final de ano em São Lourenço
As comemorações oficiais
de final de ano em São
Lourenço começam com a
Parada Natalina, no sábado
13. Com saída às 20h, do
início da av. Damião Junqueira
de Souza, no bairro Nossa
Senhora de Fátima, a Parada
Natalina será um desfile
pelas principais ruas do
centro da cidade, em direção
à praça João Lage. Carros
alegóricos com máquina de
neve, trenó encantado e a
participação do Papai Noel
farão a alegria de crianças
e adultos, consolidando o
clima natalino que já envolve
toda a cidade.
A Secretaria Municipal de
Turismo, Esportes e Cultura

preparou vários eventos
para as comemorações
desse ano. Entre eles, a
apresentação da Sociedade
Musical
Antônio
de
Lorenzo, no sábado 20,
às 20h, no Calçadão Rui
Garcia Machado, em frente
à fonte. No domingo 21,
às 20h, na Igreja Matriz
de São Lourenço Mártir,
dando
sequência
às
apresentações
musicais
de Natal da paróquia,
apresentação da Banda de
Música do 20º Batalhão
de Polícia Militar de Pouso
Alegre. E no último dia
do ano, quarta-feira 31, a
partir das 22h, na praça
João Lage, Show da Virada.
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BETO BACHA
Giro Esportivo

DÁ UMA AJUDA AÍ MOÇO!
O futebol carioca acaba o ano de 2014 cheio de fiascos e
incertezas. O Flamengo enche o peito para dizer que não cai
para a segundona e novamente com uma campanha no limite
no Brasileirão, pelo menos conseguiu o deficitário Estadual.
O Vasco na segunda divisão deste ano conseguiu o retorno
“as gatas”, no sufoco, com partidas horrorosas que o próprio
torcedor Cruzmaltino quer apagar da memória. Com a chegada
do Eurico Miranda na presidência do clube, substituindo o
ídolo Roberto Dinamite, o torcedor aguarda ansiosamente
a reformulação de ideias e gestão do futebol. O polêmico
dirigente “mala Eurico” com postura de torcedor, diz que com
ele no comando o Vasco não cai. O Fluminense que por muito
tempo inflacionou os salários dos jogadores conseguiu fazer
no Campeonato Brasileiro uma campanha pouco melhor que
os outros cariocas. Chegou ao final na 6ª colocação, mas com
jogadores “cuspindo marimbondo” por atrasos de direito de
imagem e a patrocinadora Unimed dando adeus a uma parceria
de 15 anos. O reflexo poderá resultar na negociação de vários
jogadores. Já o Glorioso Botafogo dos amigos Paulinho e Lulu
Massagista, começou o campeonato com dívidas, salários
atrasados, dispensa de jogadores, substituição de presidente e o
caminho que todos já imaginavam, a segundona do ano que vem
em substituição a outro preto e branco carioca. Um dos poucos
destaques individuais é o goleiro Jeferson que deverá pedir
“o boné”, o que já aconteceu com o técnico Wagner Mancini
e o diretor Wilson Gotardo. O futebol carioca precisa acordar
nas condições de estrutura, planejamento e principalmente
na questão financeira. Só como resultado, os cinco primeiros
colocados do Brasileirão deste ano possuem Centros de
Treinamentos, mantiveram seus técnicos e se preocuparam
com as divisões de base. Na foto escolhida dá para fazer um
parâmetro e imaginar os outros clubes, principalmente os
mineiros, tentando dar uma mãozinha amiga para os cariocas,
caso contrário estes quatro clubes ainda considerados grandes,
irão impor mais decepções aos seus torcedores em 2015.

VISITA ILUSTRE
Recebemos a visita no estúdio da Radio Alternativa FM
do amigo Adauto.
Obrigado pela visita!
A dupla Fabinho Marrentinho e Maurilio Chocolate, que
já fazem parte da família Alternativa Esportes, fizeram o
balanço final do campeonato brasileiro e da fase de quartas
de final do campeonato municipal de futebol amador que
segue neste final de semana, domingo, com mais duas
partidas no campo do Esporte Clube São Lourenço: Santo
Amaro enfrenta o Conquista e logo em seguida o Verdão
pega o Santa Helena.
Durante o programa, o Diretor Presidente do SAAE - São
Lourenço - Adauto Cardoso, falou entre outros assuntos, sobre
sua torcida pelo Fluminense, os times mineiros e da decepção
com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. “A gente tem
um grande carinho por este programa, pois ele escancara o
esporte para a cidade toda com muita descontração”.
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DOM ZECA

Bebê da Semana

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

A onda setentista ganha força!

Modelo

Rhuana Gonçalves Candal, arrasando nas passarelas do
Vale do Paraíba Paulista.
Sucessos Rhuana, e que Deus a abençoe!!!

DÉBORA CENTI

Bianca Moterani Junqueira Lage, é nossa Bebê da Semana.
A princesinha, nascida em 24 de setembro último, é filha
de Tereza Cristina Moterani e João Batista Junqueira Lage.
Nosso grande abraço de felicidades aos papais, e para
Bianca, rogamos a Deus muita saúde e paz.

Já não faltam mais provas de que a moda é cíclica e as
referências de décadas passadas sempre acabam voltando, seja
em uma tendência reformulada ou peças que pensávamos que
nunca mais entrariam em nosso guarda-roupa e de repente
invadem as passarelas nos desfiles ou no look das celebridades.
Nos desfiles, na TV (com a novela Boggie Oggie) ou até na música,
com clipes e produções que lembram cada vez mais os anos das
discotecas, os anos 70 estão de volta! Essa década marcada por
tantos movimentos sociais e comportamentais também rendeu um
dos períodos mais marcantes na moda, com produções que iam da
liberdade dos hippies, até as cores da febre ‘disco’.

Aprovado

Falecimento
Nossas sinceras
condolências aos
familiares de Rafael
Forasteiro, falecido
dia 04 último.
Um abraço especial a
seus filhos: Wagner,
Waléria e Vinicius. Que
Deus os console com
Sua Misericórdia.
Paz a sua alma!!!

Adoção

Parabéns João Vítor Dutra pela aprovação na ETE FMC de
Santa Rita do Sapucaí. Muito sucesso nessa nova etapa!
Parabéns também aos outros aprovados de São Lourenço:
Igor Negreiros, Luiz Felipe Magalhães e Diego Nogueira
Gonçalvez Dias.

Bebê

Nome: Branca
Idade: um aninho
Castrada, vermifugada, vacinada, procura um lar amoroso.
Contato: 3332-5418

Na onda retrô, muitas peças voltaram com nova roupagem! Do
visual hippie, o verão 2015 herdou os vestidos estampados com
florais e e o tie dye, uma forte tendência que conferia o colorido
psicodélico nas roupas da cantora Janis Joplin. Os acessórios
com franjas e o chapeú floppy (aquele com abas mais largas),
que tomaram as lojas e os guarda-roupas das celebridades nos
últimos tempos, parecem saídos direto de Woodstock!
Direto do brilho das discotecas, embaladas pelos clássicos do
ABBA, Bee Gees e Donna Summer, as calças boca-de-sino agora
aparecem repaginadas no visual das famosas como a calça
flare, mais justa na coxa e soltinha na região da panturrilha. Os
macacões coloridos setentistas reaparecem em novos modelos
elegantes e muito práticos, enquanto as blusas e tops cropped
(aqueles que deixa um pouco da barriga aparecendo) estão de
volta às vitrines e conferem sensualidade ao visual!
Feminina, colorida e libertária, a moda dos anos 70 não parece
sair do foco tão cedo, como podemos ver nos desfiles da última
edição do São Paulo Fashion Week. Invista nos óculos redondos,
bandanas e peças que te deixem ainda mais retrô! Só evite
exageros: a inspiração do estilo não deve soar forçada, afinal,
anos 70 combinam, e muito, com a liberdade individual!

Casamento

Falecimento
Nossas condolências aos
familiares do musicista
Célio Luiz da Costa, falecido
no último dia 06. Que Deus
console a todos. Paz à sua
alma!

Mais um bebê de destaque esta semana, a simpática Lívia
Gonzaga de Souza Pinto, nasceu no dia 14/10/2014. Os pais
Samuel e Fabíola junto com os avós Samuel e Ângela; Murilo
e Cida são só sorrisos com a chegada da princesa Lívia.

Parabéns

A pequena Valentina é neta do nosso amigo Beto Bacha
e Daniela, filha de Thassiane Bacha e Carlos Paiva. A linda
menina comemorou 2 aninhos de vida, em Juiz de Fora.
Felicidades e que Deus abençoe toda família!

Falecimento

Paula e Yuri filhos de José Rubens Junqueira de Souza
e Maria Célia e José Antônio silva e Mercêdes, casaram
no último dia 06, em linda cerimônia realizada na Igreja
Matriz de São Lourenço, e presidida pelo Padre Roberto
Nogueira.
A igreja estava belíssima, lindos arranjos de flores do campo, decorada pelas mãos mágicas de nosso amigo Gimar.
Parabéns e felicidades aos noivos. Que Deus abençoe o
novo caminho de vocês!!!

Bazar
Já se encontra em funcionamento, na cripta da Igreja Matriz de São Lourenço ( em frente a casa paroquial ), o Bazar
de Natal do Conselho da Comunidade da Execução Penal
de São Lourenço.
Aceitamos doações de roupas femininas e masculinas,
brinquedos e acessórios. Dê uma olhadinha em sua casa,
se tem alguma coisa que você não quer mais, porque para
nós será bem vindo.
Horário de funcionamento, das 08:30 às 18:30 horas.
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