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Entidades de SL recebem mais
de 3 toneldas de alimentos

O resultado do Dia Nacional da Coleta de Alimentos (realizado no último sábado, dia 7, em São Lourenço) foi excelente: nas duas unidades(pág
do 07)
supermercado
Carrossel e nas três do supermercado Gomes (participantes da campanha), foram arrecadadas, ao todo, 3.156,295 kg de alimentos.

Doação

Furto

Duas motocicletas
furtadas no
centro da cidade
Nessa segunda-feira, a Polícia
Militar registrou o furto de duas motocicletas no Centro. Durante a tarde, a PM foi procurada na sede da
276ª Cia PM, situada na Avenida
Dom Pedro II, Centro, por um auxiliar de serviços gerais de 42 anos
que teve sua motocicleta... (pág 04)

Protesto de
caminhoneiros
nas estradas do
Sul de Minas

Após os protestos desta segunda-feira (09/11), caminhoneiros
voltaram a protestar nas rodovias
do Sul de Minas nesta terça-feira
(10/11). (pág 04)

Ministério da Saúde decreta
Polícia Militar apreende
emergência (pág 06)
autores de assalto (pág 07)

Bombeiros socorrem
motociclistas
Na tarde desta segunda-feira
(09/11) uma equipe do Corpo de
Bombeiros socorreu... (pág 07)
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EDITORIAL Entre a comoção
jornalismo@portalalternativa.com.br

e o Estado

Assim como no Brasil, países como França e EUA não encontraram na repressão e no
maior controle de informação pelo governo a solução definitiva para a violência
Dois fatos recentes geraram
muita comoção social. Os rompimentos das barragens em
Mariana (MG) que levaram os
dejetos de uma mineradora a
invadir áreas urbanas, matando sete pessoas e destruindo
158 residências. O segundo
foram os ataques terroristas
na França, que mataram 129
pessoas, além de deixar 352
feridos. Ambos sacriﬁcaram
inocentes e revelaram fragilidades da vida social. No primeiro caso, os eventos mostraram quão frágeis são as regras de controle social e suas
aplicações. No segundo, ﬁcou
evidente o quão sujeitos ainda estamos a violências planejadas por pessoas, que teimam em não respeitar seus
semelhantes, mesmo que vivendo em cidades desenvolvidas como Paris.
Uma primeira visão desses
dois acontecimentos pode
apontar para conclusões que
têm algo em comum. O primeiro parece indicar que necessitamos de maior rigor na
aplicação de regras de segurança ambiental, enquanto o
segundo aparentemente pode

revelar que precisamos de
maior controle do Estado para
tornar mais difícil a atuação de
criminosos. Ou seja, ambas as
conclusões parecem clamar por
mais governo e mais custos (impostos) para a sociedade.
O Brasil já tem leis e regras
que impõem nível de proteção
ambiental elevado, comparado ao que se encontra em países desenvolvidos. Entretanto, os trâmites requeridos das
empresas para suas aplicações
são complexos e lentos, inclusive envolvendo muita discricionariedade pelos gestores
públicos na aplicação dessas
regras. A consequência é a elevação dos custos para as empresas e para a sociedade, gerando incentivos à corrupção
e sua distorção, inclusive com
queda no nível de proteção
efetiva da sociedade. Sobram
burocratas envolvidos na aplicação das regras, prazos para
serem cumpridos e documentos a serem gerados. No ﬁm,
as aplicações das regras são
menos rigorosas e os custos
permanecem elevados. Ganha
a burocracia e perde a sociedade. Talvez, regras mais cla-

DRA. RENATA FONSECA
Dermatologia, Alergia
e Imunologia
Coluna
Popular

Cuidados básicos
de limpeza da face
No inverno muitas pessoas
acabam usando sabonetes
mais suaves por conta da tendência da nossa pele ﬁcar mais
seca nessa época do ano.
Porem no verão, a maioria
das pessoas sente necessidade de sabonetes que limpam com mais eﬁcácia retirando o excesso da oleosidade. Logico que isso não é
uma regra, mas se aplica a
uma grande parcela da população brasileira, uma vez
que apresentamos peles mistas a oleosas.
Devemos fazer a limpeza
da nossa pele duas vezes ao
dia, de manhã e à noite, para evitar o acúmulo de oleosidade e resíduos (maquiagem e outros cosméticos,
poluentes etc.).
Esses resíduos que não são
retirados da nossa pele vão obstruindo os poros, o que leva ao
surgimento de cravos e espinhas, e pior, contribuem para
o envelhecimento precoce.
Devemos usar sabonetes de
preferencia líquidos e que sejam adequados para cada tipo
de pele, porque ao contrario

do que muita gente pensa, os
sabonetes podem causar sim
muita irritação quando usados
de forma incorreta.
Por exemplo:
Peles oleosas a mistas, o
ideal é optar por sabonetes
à base de ingredientes adstringentes com alfa-hidroxiácidos e enxofre, ingredientes que favorecem a remoção
das impurezas e a desobstrução dos poros.
Peles secas e normais, o
ideal são os sabonetes líquidos, com pH neutro, e complementação do processo
com loção ou leite (creme)
de limpeza.
E os tônicos?
O uso dos tônicos não é
obrigatório, mas podem ser
usados principalmente para
peles mais oleosas.
Eles ajudam a remover o resto de resíduo que o sabonete
pode ter deixado durante a limpeza, podendo ser usado também como demaquilante.
Então ﬁca a dica: pra saber melhor qual o sabonete
ideal pra sua pele procure
seu dermatologista!

ras e simples, que evitem discricionariedades, gerem mais
proteção e menos custos à sociedade. Ou seja, menos setor
público e mais deﬁnições do
governo talvez sejam a solução de fato para esse problema, ao contrário do que a aparência parece revelar.
Assim como no Brasil, países como França e EUA não
encontraram na repressão e
no maior controle de informação pelo governo a solução
deﬁnitiva para a violência. Desigualdades e exclusão social
têm sido causas mais importantes. Consequentemente, a
violência nossa do dia a dia
também não poderá ser vencida apenas com repressão ao
crime e caça a potenciais criminosos. Mudanças em regras
sociais que assegurem maior
oportunidade de ascensão social e maior pertencimento à
sociedade sempre foram a solução deﬁnitiva para a violência. Daí o aprofundamento da
democracia, com maior respeito e tolerância a minorias,
seja política de maior eﬁcácia
na redução da criminalidade.
O maior controle do Estado

pode comprometer a democracia e com isso diminuir a
perspectiva de uma solução
de longo prazo para o problema da violência.
Mais eﬁciência das políticas
sem elevar o tamanho do Estado com crescimento horizontal de seu aparato repressor é a política mais adequada
como resposta à escalada da
violência. Ou seja, intervenções do setor público têm que
ser bem pensadas para não
gerar mais intolerância e maior
sentimento de injustiça em
pessoas que possam recorrer
ao crime como forma de devolver suas frustrações à sociedade. Vê-se que o crescimento do tamanho e controle do governo não é solução
de fato para nenhum dos dois
problemas que geraram os
acontecimentos tratados. As
tradições libertárias do povo
pernambucano não precisam
hesitar diante desses acontecimentos. Mais democracia,
com um Estado menor e mais
eﬁciente, continua a ser a resposta apropriada para minorar
as perspectivas desses males
entre nós.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

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

A importância de “desarrumar”
Dia desses, analisando as muitas obras que têm ocorrido no
centro de nossa cidade, o que
levou a muitas e constantes mudanças no nosso trânsito, comentei com uma pessoa a respeito ao que a mesma, sabiamente, respondeu: - Para arrumar é preciso antes desarrumar!
No início aquelas palavras não
me tocaram. Pensei ser apenas
alguém que estava a defender
a administração, mas posteriormente eu percebi o quanto elas
estão carregadas de verdade...
Nós queremos arrumar as coisas, mas não queremos a desordem que toda mudança verdadeira implica. Queremos que
as coisas e as pessoas sejam diferentes, que os políticos, os governantes, os líderes mudem suas atitudes, mas somos incapazes
de revolucionar o nosso interior
e de olhar pra nós mesmos e
identiﬁcarmos o que nós precisamos transformar internamente, antes de qualquer coisa.
Nenhuma boa faxina é realizada sem que tudo seja remexido e tirado do lugar. Depois da
limpeza, cada coisa vai voltando
ao seu ângulo, mas o contexto
já não é mais o mesmo: a sujeira foi retirada e o brilho está nítido. E então temos a certeza de
que tudo vai recomeçar como

um processo que tende a durar
por toda a vida, um dia de cada
vez e que daqui há um tempo
tudo terá que ser removido novamente para que a casa se mantenha sempre em harmonia...
Nossa vida também é assim.
Nada vem de graça. Nada cai
do céu. Temos um Deus que nos
ampara, protege e nada nos deixa faltar, mas Ele ﬁca com a parte divina. A parte humana no
sentido de descruzar os braços
cabe a cada um, é tarefa intransferível, por mais que nos seja
mais cômodo delegar ou nos
colocar na posição de expectores de nossa própria existência.
Comecemos pelas coisas pequenas para depois chegarmos
às grandes. Não há outro caminho para a transformação que
não passe pelo desgaste, pelo
rompimento com determinados
hábitos, pelo transtorno de enfrentar determinadas situações
que precisam ser enfrentadas
para depois serem restauradas.
Mantenha seu coração limpo,
mas para isso tenha coragem de
fazer faxinas constantes.
Tenha a coragem de desarrumar a casa, de promover a bagunça saudável para que a arrumação
ﬁque impecável, a seu tempo!
Aprenda a ver no transtorno a possibilidade de aperfeiçoamento!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Maria, Mãe da Eucaristia Dicas de maquiagem:
Eu sou a Mãe da Euca- o Tabernáculo; vivei pe- Look Ocasião Especial
ristia! Na Eucaristia, Jesus rante o Tabernáculo; rezai
está realmente presente
com seu corpo, sangue,
alma e divindade.
Na Eucaristia está realmente presente, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele Deus que, nele, Eu vi
em todos os momentos de
sua vida terrena, ainda que
escondido sob o véu da
natureza frágil e fraca, que
se desenvolvia através do
ritmo do tempo e do seu
crescimento humano.
Filhos prediletos, por um
milagre de amor, que só
no céu podereis compreender, Jesus vos concedeu
o dom de permanecer sempre convosco na Eucaristia.
Peço que se volte a fazer, em toda a parte, as
horas de adoração na presença de Jesus exposto no
Santíssimo Sacramento.
Se soubésseis quanto Jesus Eucarístico vos ama,
como um pequeno gesto
do vosso amor O enche de
alegria e consolação!
Visitai com frequência

diante do Tabernáculo.
Quando ides à sua presença, Ele vos vê; quando
lhe falais. Ele vos escuta;
quando lhe conﬁais alguma coisa, Ele acolhe em
seu Coração toda vossa
palavra; quando pedis, Ele
sempre vos atende.
Fazei de Jesus o Amigo
mais querido, a Pessoa da
vossa maior conﬁança, mais
desejada e mais amada.
Dizei a Jesus que O amais;
repeti-o frequentemente,
porque é somente isto que
O faz imensamente feliz,
que O consola de todas as
ingratidões, recompensa-O de todas as traições...
Eu sou a Mãe da Eucaristia! Quero conduzir a
Jesus, presente na Eucaristia, um número sempre
maior de meus ﬁlhos, para que Ele seja adorado,
amado, agradecido e gloriﬁcado por todos.
Fonte: Aos Sacerdotes,
ﬁlhos prediletos de Nossa
Senhora.

Crie um olhar dramático sem drama, com Mary Kay!
Esteja linda e preparada para comemorações e eventos
especiais com este look superchicoso.
1 - Aplique a Sombra Mineral Midnight Star em toda a pálpebra e na linha inferior dos cílios. Para um olhar mais dramático, aplique a Sombra Mineral Coal e a Sombra Mineral
Classic Navy no canto externo da pálpebra na forma de um V.
2 - Aplique o Lápis Retrátil para os Olhos Black na linha
inferior dos cílios e esfume a linha com a ajuda de um pincel. Finalize o olhar aplicando a Ultimate Máscara para Cílios Preta nos cílios superiores e inferiores.
3 - Aplique o Pó Bronzeador Compacto Medium-Dark ao
longo do osso das maçãs do rosto e nas têmporas. Depois,
aplique o Blush Mineral Sparkling Cider nas maçãs do rosto.
4 - Delineie com o Lápis Retrátil para os Lábios Neutral e
esfume o canto da boca com um Pincel para Lábios ou os
dedos. Finalize o look com o Batom Cremoso Gingerbread.
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ENTREVISTA

O TSE não terá problemas
para enfrentar a cassação da
presidente Dilma Rousseﬀ caso seja comprovado que houve abuso de poder econômico
e político nas eleições de 2014.
A aﬁrmação é do vice-presidente do tribunal e ministro do STF
Gilmar Mendes, 59, que acabou preterido da relatoria de
uma das quatro ações em discussão na corte. “Não é nada
desejável, mas se houver elementos, o tribunal poderá se
pronunciar sobre isso, como
tem se pronunciado em casos
de senador, deputado, prefeito e vereador.” As informações
são da Folha de S. Paulo.
Sobre a Lava Jato, o ministro
defende que é preciso desvendar o comando do esquema e
lembra que Dilma ocupou cargos relevantes durante o desenrolar das práticas criminosas na Petrobras. “Sabemos que
isso não se desenvolveu por
geração espontânea e ela estava em funções-chave desde
o Ministério Minas e Energia,
Casa Civil e Presidência. Tem
ela condições de continuar a
governar?”, questiona.
Dilma tem condições de chegar ao ﬁm do mandato?
Temos muitas discussões
abertas, como o impeachment,
processos na Justiça Eleitoral,

mas estamos numa situação
muito difícil. É preciso encontrar o encaminhamento institucional e não podemos esquecer que, ao lado da grave
crise política temos a crise econômica, que exige medidas de
quem tem legitimidade, credibilidade e autoridade. Esses
são elementos que estão em
falta no mercado político.
Renúncia seria o caminho?
Não vou emitir juízo de valor, mas estou convencido de
que é muito difícil chegarmos
a 2018 com esse quadro de deﬁnhamento econômico.
As investigações de corrupção chegando perto do ex-presidente Lula agravam o
cenário?
Não se estrutura um sistema
dessa dimensão sem a participação de atores políticos importantes. Tanto é que eu brinquei: esse enredo não entra na
Sapucaí, é preciso que ele seja completado. Todos nós que
temos experiência na vida pública não imaginamos que um
deputado vá à Petrobras e consiga levantar recursos. É preciso outro tipo de arranjo.
Dois delatores disseram
acreditar que Lula e Dilma sabiam do esquema…
Não vou fazer juízo, mas não
acredito que isso nasceu por
ação espontânea de parlamentares que foram à Petrobras,
Eletrobras, Eletronuclear e decidiram fazer lá um tipo de
partido.
O presidente da Câmara é

DOM ZECA
A notícia é...
maestromartins@yahoo.com.br

Beatiﬁcação
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TSE está apto a julgar
cassação, diz Gilmar Mendes
investigado por manter contas
no exterior. Diante dessa situação, Eduardo Cunha deveria
se afastar do cargo?
A gente tende a falar mal
dos nossos políticos, mas, ao
longo dos anos, logramos desenvolver uma classe política
muito hábil, que propiciou desdobramentos históricos interessantes, como a transição
do regime militar para o modelo de 1988. Espero que o
segmento político se inspire
nesses exemplos para encaminhar soluções adequadas.
Se o Supremo aceitar a denúncia, Cunha deveria se afastar automaticamente?
Não gostaria de emitir juízo
de valor.
Alguns deputados questionam a legitimidade de Cunha
para avaliar um pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseﬀ.
É uma questão interna do Congresso. Mas, por esse argumento, quem ainda poderia tomar
alguma decisão? O que se diz é
que não há nenhuma prova contra a presidente, mas nós sabemos que isso não se desenvolveu por geração espontânea, e
ela estava em funções-chave
desde o Ministério de Minas e
Energia, Casa Civil e Presidência.
Tem ela também condições de
continuar a governar?
O PT apresentou um parecer do jurista Dalmo Dallari
em que ele diz que o TSE não
tem competência para cassar
mandato de presidente. O senhor concorda?

Eu acho que nem o Dalmo
nem o PT acreditam nesse parecer. Isso não tem o menor
cabimento. Nunca se questionou a competência da Justiça
Eleitoral. É como dizer que o
presidente não esteja submetido às regras básicas de uma
campanha limpa.
O senhor reclamou que o
TSE estava muito acostumado a chancelar coisas do Executivo. Isso mudou?
O tribunal foi vacilante na
campanha presidencial de 2014.
O abuso geral da campanha
era muito difícil de ser coibido, aumento de Bolsa Família
em março, quem impugna esse tipo de questão? O Ministério Público talvez pudesse
ter sido ator mais presente.
Pelo menos na Justiça Eleitoral, parecia meio cooptado.
Acredito que já vivemos um
novo momento.
Não teria problema de enfrentar cassação de presidente?
Não. Não é nada desejável,
mas, se houver elementos, o
tribunal poderá se pronunciar
sobre isso, como tem se pronunciado em outros casos de
senador, deputado, prefeito e
vereador.
Como o senhor recebeu a
decisão de que a ministra Maria Thereza de Assis Moura foi
mantida na relatoria de uma
das ações de cassação?
É uma decisão normal, uma
das possibilidades. O processo estará em boas mãos.
Folha de SP

Falecimento
Com pesar comunicamos
o falecimento de José Mota,
conhecido carinhosamente
por Zezé da Loteria, ocorrido
no último dia 07. Através deste semanário, cumprimentamos a todos os familiares,
em especial a seus ﬁlhos: Beatriz, Silvana, Marília, Aroldo
(Guidu), Celestino (Leti) e Antonio Carlos, e também suas
irmãs Magda e Márcia, rogando a Deus o consolo para todos. Ao nosso amigo Zezé, o descanso eterno!!!

Padre Victor de Três Pontas, é beatiﬁcado neste dia 14, em
cerimônia presidida pelo Prefeito da Causados Santos e representante do Papa Francisco, o Cardeal Dom Ângelo Amato.
Mais detalhes da festa, na próxima edição deste semanário.

Coral

EXPEDIENTE

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

Foi realizado nos dias 07 e 08 de novembro,na cidade de
Campanha , a Copa Mineira de MuayThai. E representando nossa cidade estava a equipe de Muay Thai do CT OKINAWA liderado pelo professor Marcelo Mariano. Das nove
lutas disputadas a equipe conseguiu seis vitorias. Em
pé:esquerda pra direita:Garga, Kaylane, Daniel Faria, Júnior, Alisson, Gabriel, Geovane, Igor, Washington, Lucas,
Elton, e abaixados: Diogo, e o professor Marcelo Mariano.
Parabéns aos Guerreiros!!!

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra. Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo. Jornalista Responsável: Luciana Dutra
Henriques. Diagramação: Marcio Vinícius Gouveia. Departamento Administrativo: Isabel Cristina de Paula Dutra. Departamento Comercial: Vera
Lucia de Carvalho Dutra e Luciana Dutra. Assessor Jurídico: José Manoel Pereira. Distribuição: Júlio César de Paula Dutra.
Colaboradores: Anderson Joinha, Vera M. Gannam de Castro, Simone Gannam L. Ribeiro, Frei Felipe Gabriel Alves, Heloísa M. D. de Almeida, Filipe
Nacle Gannam, Pedro Jorge de Oliveira Netto, Mariana Dutra, José Celso Garcia, Prof. André, Beto Bacha, Dom Zeca, Mario Henrique Poli de Oliveira,
Monsenhor Jonas Abib, José Luiz Mendes, Padre Bruno César, Dr. Rodrigo C. Santos, Cecília Britto, Débora Centi, Rita Abbud.

CLASSIFICADOS
HÉLIO JARDINEIRO - SEU JARDIM SEMPRE VERDE E
FLORIDO! PERSONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS. LIMPEZA DE TERRENO. CONTATO: (35) 992316700 (Tim) e (35) 98893-1064 (Oi). SEMPRE O MELHOR SERVIÇO!
VENDO- Apartamento, arejado, com sala ampla,co
zinha,área,banheiro,dois quartos e mais um quarto
na área comum, vaga na garagem. Terraço, horta, piscina, churrasqueira. Ambiente tranquilo. São Lourenço Velho, próximo a APAE. Contato: 35-3332-2092/
35-8832-8834.
ALUGA-SE APTO EM UBATUBA (PRAIA GRANDE). TRATAR (35) 8816-2486 OI / (35) 9105- 6305 - TIM
“A Nestle Waters, engarrafadora de aguas minerais,
está recrutando pessoas que queiram trabalhar conosco em nossa unidade de São Lourenço, inclusive
com vagas para portadores de necessidades especiais.
Os interessados devem entregar seu currículo na Rua
Eurípedes Prazeres, nº 15 – na portaria da fabrica enfrente a Ilha Antônio Dutra, aos cuidados de Andrea
Figueiredo – Recursos Humanos”

COMARCA DE SÃO LOURENÇO-EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Oﬁcial Interino 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. JULIO
CESAR RODRIGUES BORGES, brasileiro, solteiro, portador
da Identidade nº. 02037189383 Detran/MG, inscrito no
CPF nº. 063.338.996-07, residente à Rua Ludgero Fernandes, nº. 281/Apto 101, Bairro Centro, São Lourenço/MG,
para satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da ultima publicação deste Edital, o pagamento da dívida, que em 18/03/2015 era correspondente a R$9.437,84,
perfazendo até 30/10/2015, com os acréscimos contratuais, o montante de R$36.548,98, 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° 155552420459, registrado sob nº.
06, na matrícula 20.677 do Livro 02 deste Cartório. 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, 29 de outubro de
2015.O Oﬁcial Interino: Júlio César Círio Nogueira.
Cartório de Reg. Civil e Notas da Comarca de São Lourenço
Tabelião: Cecil Domingos J.Póvoa - Pretendem se casar:

MUAY THAI

O Coral infantil In Cantus, que muito sucesso
fez em São Lourenço na
década de 90, retorna
a suas atividades. No
dia 1º de dezembro, às
19:00 horas, na Cripta
da Igreja Matriz de São
Lourenço, acontecerá a
seleção de vozes. Crianças na idade entre 07 e
13 anos são convidadas a participar. Leve seu ﬁlho ou sua ﬁlha. Cantar faz bem a saúde e a mente!!!
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000951 - GABRIEL JOSÉ DE OLIVEIRA, solteiro, maior, mecânico, natural de Três Corações-MG, residência Rua Caldas, 71, São Lourenço-MG,
ﬁlho de LOURIVAL DE OLIVEIRA e MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA; e ROSIELE
GONÇALVES COSTA, solteira, maior, do lar, natural de São Lourenço-MG,
residência Rua Caldas, 71, São Lourenço-MG, ﬁlha de TADEU COSTA e ROSELI GONÇALVES COSTA;
000950 - MAURICIE CHEVALLIER DE SOUZA ANDRADE, solteiro, maior,
gestor ambiental, natural de Itabirito-MG, residência Rua Fani, 210, São
Lourenço-MG, ﬁlho de CELIO OLIVEIRA ANDRADE e ANA MARIA DE SOUZA
ANDRADE; e KÁTIA CRISTINA PALMA, solteira, maior, secretária, natural de
São Lourenço-MG, residência Rua Frei Santa Rita Durão, 428, São Lourenço-MG, ﬁlha de ANTONIO VITOR PALMA e SANDRA MARIA PINTO PALMA;
000952 - FERNANDO RIBEIRO FIRMINO, solteiro, maior, FUNC. PUBLICO, natural de Carmo de Minas-MG, residência RUA SENADOR SOARES DOS SANTOS, 135 FUNDOS, São Lourenço-MG, ﬁlho de CARLOS
FIRMINO e TEREZINHA RIBEIRO DE JESUS FIRMINO; e AMANDA DA SILVEIRA, solteira, maior, FARMACEUTICA, natural de São Lourenço-MG,
residência RUA SENADOR SOARES DOS SANTOS, 135 FUNDOS, São Lourenço-MG, ﬁlha de e ANA DA SILVEIRA;
000954 - FRANCISCO MAXIMIANO MONTEIRO, solteiro, maior, pedreiro, natural de Alagoa-MG, residência Rua Santo Eloi, 305, São Lourenço-MG, ﬁlho de PEDRO MAXIMIANO MONTEIRO e MARIA DE LIMA
MONTEIRO; e MARIA HELENA GUEDES, solteira, maior, do lar, natural
de São Lourenço-MG, residência Rua Santo Eloi, 305, São Lourenço-MG,
ﬁlha de JOÃO BATISTA GUEDES e SEBASTIANA RIBEIRO GUEDES;
000953 - ALAN GERMANO SILVEIRA SANTOS, solteiro, maior, VENDEDOR, natural de São Lourenço-MG, residência RUA PROFESSORA ALEXINA M. DE OLIVEIRA 13, São Lourenço-MG, ﬁlho de CLAUDIO GERMANO DA SILVA SANTOS e ZILDA DE FATIMA SILVEIRA SANTOS; e THIÉLLY
RODRIGUES PAIXÃO, solteira, maior, VENDEDORA, natural de Colatina-ES, residência ALAMEDA G 145, São Lourenço-MG, ﬁlha de TEAGO MATEUS RODRIGUES DA PAIXÃO e MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES PAIXÃO;

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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Ação de vendas “Natal Ford” preços e condições de financiamento válidos para os catálogos descritos a seguir até 30/11/2015 ou enquanto durarem os estoques - 40 unidades. Ka SE 1.0L 2015 (cat
KCC5) a partir de R$ 37.990,00 à vista ou financiado com taxa de 0,0% a.m. e 00,00% a.a, 60% de entrada (R$ 22.794,00) e saldo em 40 parcelas de R$ 405,00 na modalidade CDC com 30 dias de
carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 38.994,00. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 27/10/2015 a partir de 0,32%
a.m. e 3,86% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor.
Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo
cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CET) a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento
Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso.

Na cidade, somos todos pedestres.
• Caxambu
• Itajubá
• São Lourenço

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

www.mandalaford.com.br
www.facebook.com/mandalaford
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Duas motocicletas furtadas Protesto de caminhoneiros
Nas estradas do Sul de Minas
no centro da cidade
Uma recuperada

Nessa segunda-feira, a Polícia Militar registrou o furto de
duas motocicletas no Centro.
Durante a tarde, a PM foi
procurada na sede da 276ª
Cia PM, situada na Avenida
Dom Pedro II, Centro, por
um auxiliar de serviços gerais de 42 anos que teve sua
motocicleta Honda Biz 125
Ks, de cor azul e placa HBT
– 3034 de São Lourenço/
MG, furtada.
Segundo ele, no último sábado, dia 07/11 estacionou
o veículo em frente a sua residência situada na Alameda
Silvério Sanches, Centro, com

a chave na ignição e ao sair
não mais o encontrou.
Foi iniciado rastreamento,
mas até o momento o veículo e autor não foram localizados.
A vítima foi orientada quanto aos demais procedimentos cabíveis.
Já durante a noite, os militares compareceram na Rua
Doutor Ribeiro da Luz, Bairro Vila Esperança, residência
de um mestre de obras de
50 anos de onde foi furtada
a motocicleta Honda CG Titan de cor preta.
Os policiais iniciaram inten-

so rastreamento obtendo êxito em localizar o veículo na
Rua Vasco Lima, Centro, estacionado próximo à calçada.
No local a motocicleta foi
reconhecida pelo mestre de
obras.
O veículo foi entregue ao
proprietário e este orientado a procurar a Delegacia de
Polícia Civil para demais providências.
Qualquer informação que
ajude na identiﬁcação do autor e na localização da motocicleta Honda Biz 125 Ks,
de cor azul e placa HBT – 3034
de São Lourenço, ligue 190.

Após os protestos desta
segunda-feira (09/11), caminhoneiros voltaram a protestar nas rodovias do Sul de
Minas nesta terça-feira (10/11).
De acordo com a PRF e a PRE,
os principais pontos de manifestação acontecem na BR265 e na BR-491.
Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, os manifestantes estão bloqueando a BR265, na entrada de Boa Esperança. O protesto começou
nesta segunda-feira (09/11)
e, ainda conforme a PRE, já
atinge cerca de 2 km de extensão. Os manifestantes estão liberando a passagem
apenas de carros de passeio
e veículos com cargas vivas.
Também na BR-265, mas
no km-352, próximo a Lavras,
os caminhoneiros protestam

parados no acostamento.
Já na BR-491, em Elói Mendes, os manifestantes começaram a se reunir na noite
desta segunda-feira. Nesta
manhã, o protesto reuniu
cerca de 200 caminhões, segundo a PRE. Os caminhões
ﬁcaram estacionados ao longo da rodovia e em um pátio
de um posto de combustíveis. Houve também a interdição parcial da pista. A polícia escoltou alguns caminhoneiros que não quiseram
participar do movimento.
De acordo com a concessionária Autopista Fernão Dias,
que administra a BR-381, os
principais pontos de protestos aconteceram nos km-690
e 689, na região de Lavras
nesta segunda-feira. No entanto, o trecho da pista no

Sul de Minas foi liberado nesta terça-feira, e o único ponto aonde ainda havia protestos era no km-511, no trecho
de Igarapé, região metropolitana de Belo Horizonte.
O grupo foi convocado pelo Comando Nacional de Transportes, que se declara independente dos sindicatos. Os
caminhoneiros reclamam do
valor pago pelo frete, da alta dos impostos e o preço dos
combustíveis.
No entanto, a Confederação
Nacional dos Transportes Autônomos aﬁrmou, em nota,
que não concorda com a mobilização, já que a pauta não
tem relação com os problemas
especíﬁcos da categoria. A
União Nacional dos Caminhoneiros também informou que
discorda dos bloqueios.
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decreta emergência
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DR. RODRIGO C. SANTOS
Médico Veterinário

Diabetes em cães

Zika vírus é investigado
O Ministério da Saúde decretou nesta quarta-feira
(11/11) situação de emergência sanitária nacional devido ao aumento de casos no
Nordeste de recém-nascidos
com microcefalia, doença que
reduz o tamanho do crânio
e traz sequelas graves ao desenvolvimento.Em Pernambuco, ao menos 140 casos
foram registrados em diferentes municípios, mas também existem suspeitas no Rio
Grande do Norte e Paraíba.
O crescimento no número de
casos começou a ser percebido no ﬁm de agosto deste
ano e tem intrigado autoridades em saúde. A situação
levou o Ministério da Saúde
a enviar a Pernambuco, no
ﬁm de outubro, uma equipe
especializada em emergências em saúde pública para
averiguar o caso.Seis médicos epidemiologistas compõem o grupo. Destes, dois
permanecem no local. Nesta
terça-feira (10), a pasta também ativou o Centro de Operações de Emergência em
Saúde para acompanhar o
avanço do quadro. Segundo
a reportagem apurou, o Ministério da Saúde também

enviou na manhã desta quarta-feira (11) um aviso ao Palácio do Planalto, para que
a presidente Dilma Rousseﬀ
fosse informada da situação.
INVESTIGAÇÃO
Ainda não há informações
sobre as causas possíveis para o aumento nos registros.
Na tentativa de identiﬁcar a
situação, pacientes estão sendo submetidos a exames, sem

Caros Advogados e Advogadas
Estou vindo pedir o apoio dos ilustres Advogados e Advogadas para continuar com o trabalho da luta incansável pela
Sede Própria da OAB, Estacionamento com reservas de vagas
aos Advogados na Praça dos Três Poderes em São Lourenço,
e a Regionalização do Judiciário em São Lourenço, com as
Implantações das Varas do Trabalho, Federal e Turma Recursal, dentre outras.
Como os i. Colegas lembram, após a eleição de 2012, a
atual Diretoria pegou a 19ª Subseção da OAB/MG em frangalhos, devendo mais de três meses de contas de água, luz,
telefone, e despejada da sede localizada de frente à Praça
dos Três Poderes.
No entanto, como sempre defendemos e vamos continuar a defender a Unidade dos Advogados pela Sede Própria
da OAB na Praça dos Três Poderes em São Lourenço, pois
este é o lugar da OAB e da 19ª Subseção da OAB/MG.
De fato, se os i. colegas observarem a situação topográﬁca da OAB no Título IV da CF/88 – que trata da Organização
dos Poderes do Estado, a OAB situa-se no Capitulo IV do Título IV da CF/88, ao lado do MP, e DP, como função essencial
à Administração da Justiça, e do próprio Executivo e Legislativo, e também ao lado dos Três Poderes, razão porque defendemos a Sede Própria da OAB na Praça dos Três Poderes
em São Lourenço, posição que não abrimos mão porque compete a OAB a DEFESA da Constituição da República e de seu
Título IV (EOAB – Lei 8.906/94, 44, I).
Advirto os ilustres Advogados e Advogadas que o núcleo
central dos nossos pensamentos é a Unidade dos Advogados
pela Sede Própria da OAB em São Lourenço, isto porque, enquanto a 19ª Subseção da OAB/MG não tiver sua sede própria, com auditório, salas para reuniões, com computadores,
internet, digitalização, xerox, wi-ﬁ, etc., a 19ª Subseção OAB/
MG sempre fará parte do Movimento dos Sem Tetos.
E este fato, é inaceitável para a chapa UNIDADE pela SEDE
PRÓPRIA da OAB, a atual Diretoria da Seção da OAB/MG e
da 19ª Subseção da OAB/MG ﬁzeram um acordo com o Prefeito de São Lourenço para a doação do terreno ao lado da
Prefeitura, o Sr. Prefeito mesmo já mandou
consulta para a Câmara dos Vereadores neste sentido, o
processo já está avançado para se mudar o rumo das lutas
da OAB em São Lourenço!!
De fato, há espaço para a sua sede ao lado da Prefeitura
de São Lourenço (maior demandante na Justiça Estadual e
maior Réu na Justiça do Trabalho em Caxambu), a OAB obteve parecer favorável do órgão municipal do Meio Ambiente para fazer a obra da sua Sede própria, não abre mão da
logística rumo à Sede Própria da OAB na Praça dos Três Poderes em São Lourenço, ainda mais que o contrato de aluguel
do atual prédio da 19ª OAB/MG termina no ﬁnal do ano.
Neste sentido, advirto os ilustres Colegas que o contrato
de aluguel do atual prédio da 19ª OAB/MG termina no ﬁnal

resultados até o momento.
Equipes das secretarias de
saúde também têm feito entrevistas com as mães dos
recém-nascidos para saber
sobre histórico anterior de
doenças e informações sobre o pré-natal e o pós-parto. Em geral, casos como esses podem estar relacionados
tanto a um possível contato
com bactérias, vírus e outros
agentes infecciosos quanto

do ano, não podemos Retroceder nas tratativas já ﬁrmadas
com o Poder Público acerca dos avanços conquistados rumo
à Sede Própria da OAB na Praça dos Três Poderes em São
Lourenço, outras forças não querem que a 19ª Subseção da
OAB/MG tenham a sua sede própria, a atual Diretoria representada na chapa UNIDADE pela SEDE PRÓPRIA da OAB pleiteia a reeleição e seu apoio para continuar a luta pela SEDE
PRÓPRIA da OAB.
E pleiteia sua reeleição, para continuar os avanços conquistados pela chapa UNIDADE pela SEDE PRÓPRIA da OAB, hoje
a 19ª Subseção da OAB/MG, é maior em número de inscritos
na Região das Estâncias Hidrominerais, como uma logística
invejável pelas demais Subseções da Região, conseguiu na Justiça 16 vagas de estacionamento na Praça dos Três Poderes
em São Lourenço para os advogados da urbe e da Região que
laboram no Fórum de São Lourenço, o maior da Região.
De fato, a 19ª Subseção da OAB/MG fez cumprir o Estatuto da OAB, principalmente no que se refere à sua logística,
construiu as salas de apoio da OAB aos advogados nos Fóruns
das Comarcas de São Lourenço, Carmo de Minas e Cristina,
onde tem competência territorial, criou as salas da OAB no
Presídio e na Delegacia Regional de Polícia Civil em São Lourenço, a 19ª Subseção da OAB/MG fez cumprir a lei e o EOAB
– Lei 8.906/94, art.7º, §4º.
A 19ª Subseção da OAB/MG também cresceu no Departamento Pessoal, antes desta Diretoria, ela possuía duas funcionárias, e um estagiário, hoje tem 03 funcionários e 06
Estagiários, pelo menos um estagiário em cada sala de apoio
nos Fóruns das três Comarcas de sua competência, e um estagiário no Presídio e Delegacia de Polícia Civil de São Lourenço, a 19ª Subseção da OAB/MG não pode retroceder, ela
precisa continuar crescendo....
A tudo isto se acresce, que há projetos em andamento
como as implantações do Processo Judicial Eletrônico, onde
a CAA/MG doou 07 (sete) computadores para este ﬁm, há
também em andamento os pedidos de providência no TST e
TRT 3ª Região para a implantação da Vara do
Trabalho em São Lourenço, a implantação da 3ª Vara Cível
no Fórum desta Comarca, e a criação e implantação da Turma Recursal da Justiça Estadual nesta urbe.
Por isso, peço aos ilustres Advogados e Advogadas seu
apoio à chapa UNIDADE pela SEDE PÓPRIA DA OAB que segue abaixo, para não retroceder nos avanços já conquistados
e continuar o trabalho que vem dando certo, com a nossa
reeleição para o pleito da Presidência e Direção da 19ª Subseção da OAB/MG na eleição de 21 de novembro de 2015,
para assim fazer valer o prestígio e a Autoridade da OAB em
São Lourenço e na Região.
Atenciosamente,
SÍLVIO NADUR MOTTA – OAB/MG 45.460
Candidato à Presidente pela chapa UNIDADE
pela SEDE PÓPRIA DA OAB

Chapa UNIDADE pela SEDE PÓPRIA DA OAB
Presidente: SÍLVIO NADUR MOTTA – OAB/MG 45.460
Vice Presidente: ZAIDAN BARACAT – OAB/MG 7.591
Secretário - Geral: JOSÉ RAMOS DA SILVA FILHO – OAB/MG 26.068
Secretário - Geral Adjunta: VANESSA ARRUDA SOUZA – OAB/MG 128.431
Tesoureiro: PEDRO CÉSAR PINELLI FERREIRA – OAB/MG 61.714
Conselheiro: ANTÔNIO JOSÉ DE SOUZA FILHO – OAB/MG 116.396
Conselheiro: HELVÉZIO DE OLIVEIRA – OAB/MG 39.333
Conselheiro: MARIA AUXILIADORA SCARPA RODRIGUES – OAB/MG 25.423
Conselheiro: ROSALI ESTEVES DE OLIVEIRA GUIMARÃES – OAB/MG 151.877
Conselheiro: VAGNER DOS REIS – OAB/MG 42.734
MOÇÃO DE APOIO: “Impossível não apoiar uma iniciativa tão
auspiciosa, posto ser de indiscutível relevância a construção da Sede Própria da Subseção da
OAB em São Lourenço.
Hipoteco, portanto, total solidariedade ao movimento desencadeado
pelo combativo Presidente Sílvio Nadur Motta”.
São Lourenço, 06 de novembro de 2015.
PEDRO JORGE DE OLIVEIRA NETTO – ADVOGADO E JUIZ APOSENTADO

a transtornos hereditários,
entre outra série de fatores.Uma das suspeitas investigadas é que os casos
estejam relacionados a infecções por zika, doença
transmitida pelo mesmo
mosquito da dengue. Ainda
não há, porém, uma conﬁrmação da relação dos casos registrados com este
vírus. Condição neurológica
rara, a microcefalia não tem
cura, e a gravidade varia
conforme o caso. Na maior
parte das situações, a doença afeta o desenvolvimento cognitivo e está associada a retardo mental. Também pode levar à morte.

PNEUSUL LTDA, por determinação do Conselho
Estadual de Política Ambiental - COPAM, torna
público que solicitou,
através do Processo nº
980264/2015, Licença de
Operação, para Recauchutagem de Pneumáticos, na Rod. BR 460 Km
62, Bairro Palmela, Carmo de Minas/MG.

O Diabetes mellitus ocorre quando o organismo do cão
produz uma quantidade insuﬁciente de insulina (hormônio
que possibilita o uso da glicose presente na corrente sanguínea pelas células do corpo) ou não a processa corretamente. Sem insulina suﬁciente a glicose não pode entrar
nas células e acumula-se no sangue. Por isso, seu cão pode
agir como se estivesse com fome, querendo comer constantemente, mas mesmo assim continua a demonstrar sinais de desnutrição porque as suas células não conseguem
absorver a glicose.
Meu cão tem diabetes, e agora? Esse é o questionamento mais frequente dos donos de cães acometidos por esta
doença. As histórias contadas por eles ao chegarem ao consultório veterinário são muito parecidas: o animal tem muita fome, come bem, mas está emagrecendo, bebe muita
água e urina muito. Alguns relatam que observam formigas
juntarem na urina feita na rua ou no quintal. Em casos mais
avançados, o animal apresenta fraqueza, apatia e vômito.
O diagnóstico pode ser confirmado após a realização
de um exame de sangue que detecta altos níveis de glicose (açúcar) no sangue e do exame de urina com a presença de glicose (que não aparece em animais sadios).
Em casos mais graves ou descompensados, há a presença
de corpos cetônicos, que são compostos tóxicos produzidos após o organismo tentar suprir a falta de energia causada pela doença.
Convivendo com a doença
A maior preocupação dos proprietários é como será a
rotina e a qualidade de vida dos pets a partir do diagnóstico. Uma vez conﬁrmado o diagnóstico da doença, é necessário dedicação e disciplina para cuidar do seu animal
diabético. O objetivo é manter as concentrações de glicose
em níveis não elevados além de reduzir ou até eliminar os
sinais como sede excessiva e muita urina.
Continua ...

Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa
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Campanha doou mais de 3t de alimentos
a Hospital SL e mais 4 entidades
O resultado do Dia Nacional da Coleta de Alimentos
(realizado no último sábado,
dia 7, em São Lourenço) foi
excelente: nas duas unidades
do supermercado Carrossel
e nas três do supermercado
Gomes (participantes da campanha), foram arrecadadas,
ao todo, 3.156,295 kg de alimentos, destinados às seguintes entidades: Hospital São
Lourenço, Educandário Santa
Cecília, Asilo São Vicente de
Paulo, Creche Pequeno Mundo e Pastorais Sociais das três
Paróquias da cidade (São Lourenço Mártir, Santíssima Trindade e São Pedro/São Paulo).
Desenvolvida em todo o
país, a campanha foi idealizada pela entidade católica
Companhia das Obras do Brasil (CDOBrasil), com apoio de
diversas empresas de renome nacional e internacional;
em São Lourenço, a coordenação geral coube a Marco
Antônio Sacramento (Marquinhos). “Quando recebemos grandes doações de ali-

mentos, podemos destinar
os recursos ﬁnanceiros que
seriam usados para comprá-los na aquisição de materiais
e medicamentos. Assim, somos imensamente gratos ao

Marquinhos; a todos os voluntários participantes da
campanha, inclusive ao grupo de voluntárias do Hospital e, claro, aos doadores”,
enfatizou o provedor do Hos-

pital, dr. José Eduardo de Carvalho (veja mais fotos e informações em: facebook.com/
coletadealimentossl e facebook.com/hospitalsaolourencooﬁcial).

Bombeiros socorrem motociclistas
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BETO BACHA

Giro Esportivo

EU NÃO CAIO

Na briga dos desesperados times cariocas nesta campanha horrorosa de 2015 do Brasileirão o Flamenguista Maradona ri meio banguela em relação ao Vascaíno Bichola.
Será possível que os Presidentes, dirigentes dos clubes cariocas no estilo ioiô das séries AB, não criam vergonha na
cara e mudem totalmente o conceito do futebol. Os paulistas dando um banho de organização, competência e principalmente atenção ao trabalho de base. Voltando a zona
de rebaixamento tudo indica que o Vasco conseguiu um
gás extra com um futebol de raça e a luz no ﬁm do túnel
acendeu de vez. Boa sorte ao Machão da Gama e o rival
Flamengo esta ajudando e muito.

BOM TRABALHO

Motivo da queda foi óleo na pista

Na tarde desta segunda-feira (09/11) uma equipe do
Corpo de Bombeiros socorreu um motociclista vítima
de queda na Rua Professor
Henrique José de Souza.
O acidente ocorreu devido
à grande quantidade de óleo
derramado possivelmente por
um caminhão na referida rua,
ocasionando a queda de pelo menos três motociclistas,

porém sendo somente um
socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros e levado para o Pronto Socorro do Hospital da Fundação Casa de
Caridade de São Lourenço,
tendo em vista que o mesmo
reclamava de fortes dores em
várias partes do corpo.
O local foi sinalizado com
alguns galhos de árvores, o
que evitou outros acidentes.

Para a equipe de arbitragem da Liga Desportiva no Campeonato Municipal. O árbitro Camilo, que também é vereador na cidade de Carmo de Minas, vem apitando várias
partidas e sempre com boa avaliação ﬁnal.

AGORA VAI

PM apreende autores de assalto
Adolescente conﬁrmou
Na manhã dessa terça-feira, a Polícia Militar apreendeu dois adolescentes, um
de 15 outro de 17 anos, na
Avenida Doutor Daniel de
Carvalho, Bairro Monte Verde, suspeitos de realizarem
um assalto a um estabelecimento comercial na última
segunda-feira.
A PM durante intenso rastreamento deparou com
uma motocicleta Honda CBX
200 Strada, de cor roxa e
placa de Carmo de Minas/
MG, estacionada na Rua
Heitor Modesto, Bairro Estação, que segundo teste-

munhas foi utilizado durante o assalto.
No local, os policiais visualizaram um adolescente
de 15 anos saindo no veículo sendo abordado e submetido à busca pessoal não
sendo localizado nada de
ilícito. Após vistoria no veículo foi veriﬁcado que o
mesmo estava com a placa
adulterada.
A PM foi até a residência
do adolescente e com autorização de sua genitora,
realizou buscas no imóvel
onde localizou no quarto
do adolescente 01 munição

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Lourenço-MG, convoca todos sindicalizados e o conselho ﬁscal, para AGO, que se realizará no dia 23/11/2015, em primeira chamada
às 16:30 hs, com número estatutário e em segunda chamada às 17:30 com qualquer número, na
sede provisória Rua XV de Novembro, 199, centro, São Lourenço .
Assuntos:
* Aprovação Orçamentária para o exercício 2016
* Outros assuntos.

calibre 38, 01 aparelho celular, 01 faca e 01 pistola
de pressão.
O adolescente aﬁrmou
que a motocicleta e os materiais encontrados são de
sua propriedade e conﬁrmou sua participação em
um assalto a padaria.
Segundo uma testemunha,
na última segunda-feira,
(09/11) data do assalto, o
adolescente foi visto na companhia de outro adolescente de 17 anos, que após rastreamento também foi localizado e identiﬁcado.
Em contato com as víti-

mas do assalto, estas reconheceram a motocicleta como sendo a utilizada no fato, bem como o celular de
uma delas que havia sido
levado.
O veículo foi apreendido
e removido ao pátio credenciado, a perícia técnica foi
acionada e realizará os trabalhos posteriormente.
Diante dos fatos, os adolescentes foram apreendidos juntamente com os materiais encontrados e encaminhados até a Delegacia
de Polícia Civil, acompanhados de suas genitoras.

Centro Espírita Auxiliadores Espirituais
Assembleia Geral Ordinária
Edital de Convocação
De acordo e para os devidos ﬁns previstos no artigo 3º, parágrafo 3º do Estatuto, ﬁcam os senhores
Sócios Cooperados do CEAE, convocados pelo presente edital, para a Assembleia Geral Ordinária a
ser realizada na sede da Instituição no dia 18 de
novembro de 2015 às 19h30min (1ª convocação)
para aprovação das contas e dos balanços ﬁnanceiros relativos à Janeiro de 2013 a Junho de 2015.
Maria de Fátima Cornélio - Presidente

Após sorteio realizado na Liga Desportiva com os oito
classiﬁcados, o Campeonato Municipal de futebol terá neste domingo dia 15 duas partidas decisivas, empatou vai
para os penais. O campo do Esporte recebe a partir das nove da manhã o confronto entre o Novo Horizonte do Adriano enfrentando o União São Lourenço do José Luiz e logo
em seguida o Miramar do Neemias pegando novamente o
Biquinha do Ewerton Vitorino. Vale a pena conferir.

Centro Espírita Auxiliadores Espirituais
Assembleia Geral Ordinária
Edital de Convocação
De acordo e para os devidos ﬁns previstos no artigo 3º, parágrafo 1º do Estatuto, ﬁcam os senhores Sócios Cooperados do CEAE, convocados pelo
presente edital, para a Assembleia Geral Ordinária
a ser realizada na sede da Instituição no dia 01 de
dezembro de 2015 às 19h30min (1ª convocação)
para Eleição do Presidente e Conselho Fiscal para
o biênio de 2016 e 2017.
Maria de Fátima Cornélio - Presidente

www.sljornal.com.br
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OFERTAS VÁLIDAS DE 13 a 23 DE NOVEMBRO DE 2015, OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

Imagens meramente ilustrativas

1,

49
UN

Molho
Pomarola
Chef 300g
Sachê

8,

99 Achocolatado
Nescau 2.0
UN Sachê 800g

1,

1,

Recheado
59 Biscoito
Passatempo 140g
UN Sabores

5,

59

Café Padre Victor
500g
UN Tradicional/Extra Forte

99
UN

Leite Classe A
1 lt - Integral/
Desnatado/
Semi Desnatado

10,

Ugobom
99 Arroz
tipo 1 - 5kg
UN

9,

3,

Condensado
49 Leite
Mococa
UN Lata 395g

19,

Mole Friboi
98 Coxao
Reserva
KG

8,99

Maionese Hellmann's

UN Sachê 1 KG

1,

85 Farinha de trigo Útil

15,

1,

2,

8,

89

Paleta Bovina
KG Friboi Reserva

UN 1 kg

Dental Colgate
99 Creme
Máxima Proteção

UN Anticáries 90g

98
UN

Desodorante
Aerosol Nivea 150ml
Fragrâncias

24,

em pó
90 Detergente
Omo Multiação 3,5 kg
UN

Uso Uau 500ml
39 Multi
Fragrâncias
UN

Higiênico Bob
99 Papel
Neutro Leve 12
UN Pague 11 60 metros

