www.sljornal.com.br

81 ANOS

CORREIOS

Impresso
Especial

CONTRATO
N. 9912166940/2008

DOMINGO, 16 DE NOVEMBRO DE 2014

Domingo, 16 de Novembro de 2014
Edição nº 4169 - R$ 1,00

1

Leia entrevista
com Dr. Carlos
Corradi, Médico
urologista (pág 03)

Continua “Operação Tartaruga”
na Rede Municipal de Ensino
Os professores (P1) da Rede Municipal de Ensino decidiram no início desta semana continuar a “Operação Tartaruga” nas oito escolas municipais da cidade. A decisão foi tomada após uma votação polêmica realizada pelos vereadores na 37º Reunião Ordinária do dia 10/11, da Câmara Municipal de São Lourenço. A continuidade da “Operação Tartaruga” é devido ao descumprimento de um acordo feito entre a Secretaria de Educação e as professoras. (pág 09)

Indignação

Comemoração

Aniversário de
instalação do
57º Batalhão
Aconteceu na manhã de quarta-feira (12), a solenidade de comemoração do aniversário de primeiro ano de instalação do 57º Batalhão de Polícia Militar em São Lourenço. A cerimônia foi realizada na
sede do Batalhão, na Rua Heráclito
Antônio Moreira, nº 471, no bairro
São Lourenço Velho. (pág 08)

Sine: Como
funciona?
Para quem está à procura de
emprego, a primeira ideia que muitas pessoas têm, é buscar as vagas
disponíveis no Sine da sua cidade.
Contudo, muitas pessoas ainda tem
algum receio, acham que o órgão
possui muita burocracia para se cadastrarem. (pág 08)

Preso suspeito de
‘Trem Solidário’ arrecadou
mais de 2 ton de alimentos estuprar menores
para o Hospital (pág 07)
em Baependi (pág 04)

Foragido invade
residência e é
preso pela Polícia
Um homem foragido da justiça
de Pouso Alegre foi preso pela Polícia Civil no ﬁnal da tarde de sábado
(08/11), em São Lourenço. (pág 07)
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LAURA MATHIASI 20 de Novembro
Editorial

jornalismo@portalalternativa.com.br

Aqui em Minas Gerais não
é feriado, mas em outros Estados brasileiros, o dia 20 de
Novembro é dedicado à morte de Zumbi, o líder do Quilombo dos Palmares. Portanto, a data se tornou o Dia Nacional da Consciência Negra.
Voltando às aulas de História do Brasil, o quilombo

era uma localidade onde os
escravos se refugiavam. Com
o passar dos anos, chegou a
atingir uma população de
vinte mil habitantes, em razão do aumento das fugas
dos escravos. Na época da
escravidão os negros não tinham direito ao estudo ou
a aprender outros tipos de

JOSÉ LUIZ MENDES
Coluna Popular

Dia da Consciência Negra

trabalho que não fossem os
braçais, ﬁcando presos a esse tipo de tarefa.
O dia da consciência negra
é uma forma de lembrar o
sofrimento dos negros ao
longo da história, desde a
época da colonização do Brasil, tentando garantir seus
direitos sociais. É marcado

pela luta contra o preconceito racial, contra a inferioridade da classe perante a sociedade.
Este deveria ser um feriado
nacional, pois é mais que um
resgate histórico, é uma dívida que o Brasil tem com os
afrodescendentes. Aﬁnal, foram 350 anos de escravidão.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

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

Quem são os santos?
A Igreja celebrou no recentemente o dia de todos
os Santos.
Pergunta-se então: Quem
são os santos de nossos dias
atuais?
Os santos são, antes de
tudo, aqueles que buscam
a santidade em sua vida,
nas mínimas coisas.
Santos são pessoas comuns que sabem levar a vida sem se prender aos valores deste mundo terreno
e passageiro, mas que, ao
contrário, priorizam em suas histórias aquilo que nem
o tempo e nem a traça podem corroer.
Santos são os homens e
mulheres de hoje que vestem calça jeans, calçam tênis
nos pés, cuidam de seu corpo, sua mente e seu espírito
sabendo que somos templo
vivo do Espírito Santo.
Santos são os que ajudam
ao próximo sem nada esperar em troca, os que praticam a caridade sem alarde, os que não anunciam o
bem que fazem, os que se
preocupam em oferecer aos
outros o que possuem de
melhor.

Santos são os humildes,
os que não estão a procura
da glória e do reconhecimento dos homens, os que
se deixam conduzir por Deus
e não usam de seus dons e
talentos para conseguirem
fama e poder.
Santos são os que não
fazem acepção de pessoas,
os que amam indistintamente.
Santos são os que não se
desviam do bom caminho,
mesmo que tudo a sua volta esteja lhe puxando para
o outro lado, permanecendo ﬁrmes na fé e na esperança de dias sempre melhores e de um mundo mais
justo e fraterno.
Santos são os que reconhecem suas limitações e
buscam ajuda para se libertar, diariamente.
Santos são os que pedem
e os que concedem perdão.
Santos são os que estão
sempre exercendo a misericórdia e tem a grandeza
de se colocar no lugar do
outro, ao invés de julgar.
Santos somos todos nós,
simples mortais na busca
pela imortalidade...

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

Obra de Arte

A MEDALHA MILAGROSA Vivamos como as águias

Prestigiando a belíssima obra da artista plástica Simone
Ribeiro, que está restaurando o teto da Capela do Educandário Santa Cecília. É um trabalho maravilhoso, muita dedicação e empenho, que demonstra todo o talento da artista.
Em breve será a inauguração. Por enquanto, apenas
apreciem a foto, uma pequena prévia. Parabéns pelo lindo trabalho!

A Medalha Milagrosa é um
sinal certo da esperança de
Maria no mundo de hoje, para protegê-lo e levá-lo para Cristo. Sua origem, que é pouco
conhecida, pode assim ser resumida: A 27 de novembro de
1830, na Capela das Filhas da
Caridade de São Vicente de
Paulo, em Paris, a Santíssima
Virgem, se manifestou à humilde noviça Catarina Labouré.
A Virgem apareceu sobre
um globo, pisando uma serpente e segurando nas mãos
um globo menor oferecendo-o a Deus, num gesto de súplica. Maria fala, então, à feliz vidente: “Este globo representa o mundo inteiro... e cada pessoa em particular”.
De repente, o globo desapareceu e suas mãos se estendem suavemente, derramando sobre o globo brilhantes raios de luz. A Santíssima
Virgem acrescentou: “Os raios
são símbolos das graças que
derramo sobre aqueles que
me pedem. Mas, rezai, rezai”.
Formou-se então em torno
da Virgem um quadro oval,
onde em letras de ouro, se
liam estas palavras: “Ó Maria
Concebida sem pecado rogai

por nós que recorremos a vós!”.
Virou-se então o quadro
aparecendo no verso, um “M”
encimado por uma cruz e,
embaixo os corações de Jesus
e Maria. A Santíssima Virgem
então pediu: “Manda cunhar
uma Medalha conforme este
modelo. Todos aqueles que
a trouxerem alcançarão grandes graças, principalmente se
trouxerem no pescoço; hão
de ser abundante as graças
para as pessoas que a trouxerem com conﬁança”.
Passam-se dois anos sem
que os Superiores eclesiásticos decidissem o que havia
de fazer-se até que, depois
do inquérito canônico, se
cunhou a Medalha por ordem e com a aprovação do
Arcebispo de Paris, Monsenhor de Quélen.
Logo começou a espalhar-se com muita rapidez a devoção pelo mundo inteiro,
acompanhada sempre de prodígios e milagres extraordinários, que o povo passou a chama-la de “Medalha Milagrosa”.
A festa da Medalha Milagrosa é celebrada no dia 27
de novembro em honra de
Nossa Senhora das Graças.

Muitas vezes, o nosso desânimo existe, porque pensamos que Deus perdeu o
controle das coisas e nos deixou ao sabor dos acontecimentos. Mas o Senhor está
nos pedindo para que fortaleçamos as mãos enfraquecidas e digamos às pessoas
desanimadas e deprimidas:
“Criai ânimo! Vede, é nosso
Deus, é Ele quem vem para
vos salvar”.
Quem introduziu o mal no
mundo não foi Deus, porque
Ele é amor, é a própria bondade. O causador de todo
mal, de todos os problemas,
aflições e angústias que en-

frentamos é o inimigo de
Deus, aquele que quer fazer
deste mundo um inferno.
É por isso que o Senhor
está cada vez mais nos animando e nos dizendo por
meio do profeta Isaías: “Os
que esperam no Senhor renovam suas forças, criam
asas como as águias, correm
sem se cansar, caminham
sem parar” (Is 40,31). É assim que o Senhor quer nos
formar, pois Ele precisa de
um povo forte e valente. O
mundo nos fez criaturas frágeis e medrosas, que por
qualquer problema caem no
desespero.
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ENTREVISTA Dr. Carlos Corradi

Médico urologista, chefe do Departamento de
Urooncologia da Sociedade Brasileira de Urologia

Os urologistas recomendam que todos os homens acima de 45 anos façam anualmente o exame
de PSA e o toque retal. De
que forma a combinação
desses 2 exames podem ajudar na prevenção do câncer
de próstata?
A combinação desses dois
exames é fundamental para
o diagnóstico precoce do
câncer de próstata. O PSA
– dosagem do antígeno prostático específico juntamente com o toque retal podem
diagnosticar se algo está diferente na próstata. Lembrando que os dois exames
são complementares. Após
aumento no número do PSA
e alteração na próstata diagnosticada pelo toque, o paciente deve ser submetido
à ultra-sonografia pélvica e,
dependendo do caso, a biópsia prostática transretal.
O aumento do PSA não significa necessariamente a
presença de um tumor. O
PSA pode subir por diversos
fatores, entre eles relação
sexual e exercícios físicos.
Por isso, a combinação dos
exames é tão importante.

radical. A radioterapia é um
procedimento sempre indicado para pacientes com
mais de 70 anos. Ela é indicada para homens que não
estão em condições de se
submeterem a uma operação. Já a cirurgia, a prostatectomia radical e a retirada
dos linfonodos é feita através de uma incisão no abdômen, abaixo do umbigo,
pela qual a próstata é removida e com ela, o tumor. A
cirurgia radical e a evolução
dos pacientes costumam ser
bastante favoráveis.
De que forma o senhor acredita que podemos
contribuir para a prevenção
do câncer de próstata?
Ainda hoje existe muito
preconceito em relação ao
câncer de próstata, mas muito tem se evoluído a respeito da doença. A chave para
a cura do câncer de próstata

é a detecção precoce. Todo
homem deve ter consciência
disso. O machismo impede
que o homem cuide de sua
própria saúde. Fazer o exame de toque não vai fazer
que o paciente seja mais ou
menos homem, muito menos que ele perca a virilidade. Sabemos que o exame
de toque não é agradável de
fazer, mas ele é necessário,
além de ser rápido.
O senhor poderia comentar sobre a relação da
obesidade e o câncer de
próstata?
Algumas pesquisas vêm
abordando a relação existente entre Câncer de próstata
agressivo e obesidade. Isso
se dá devido ao aumento e
a baixa de hormônios devido à obesidade (queda da
testosterona e aumento do
estrogênio, por exemplo). A
obesidade está ligada inti-

mamente com o diabetes.
O diabetes por sua vez aumenta a quantidade de hormônio na corrente sanguínea, aumentando assim a
multiplicação celular, o que
ajuda na formação de tumores na próstata.
De que forma a esposa, namorada ou companheira pode ajudar o homem
a se prevenir contra o câncer de próstata?
Está comprovado que, 90%
dos pacientes vão ao consultório do urologista acompanhados (e levados) pela esposa/mulher/namorada/companheira. A mulher tem papel preponderante na prevenção do câncer de próstata, já que incentiva a seu marido a cuidar de sua saúde,
assim como elas estão cuidando da sua.
Fonte: oncoguia.org.br

Placas Americanizadas

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

EXPEDIENTE

Já reparou? Várias placas de trânsito informando, em inglês, os pontos turísticos da cidade estão espalhadas por
São Lourenço. Descobrimos que estas placas eram para ser
instaladas antes da Copa do Mundo, pensando nos estrangeiros, que por ventura, poderiam passar por São Lourenço. Alguns meses de atraso, mas ainda são válidas.

PROF. ANDRÉ

Esportes

Hugo Vieira de Souza
na Seleção Mineira
Mais um atleta da natação
da APAN, representou sua
escola e nosso município nos
Jogos Escolares Brasileiros
na temporada 2014.
Hugo Vieira de Souza compôs a Seleção Mineira na realização dos Jogos Escolares
Brasileiros na cidade de João
Pessoa/PB.
Depois da participação de
Mariana e Luiz Fernando na
categoria 12 a 14 anos, Hugo
muito nos orgulha ao se colocar entre os melhores nadadores de Minas Gerais na
categoria 15 a 17 anos, para
defender o nome de nosso
Estado, elevando ainda mais
o bom conceito de nosso mu-

nicípio.
A APAN parabeniza seu atleta Hugo, pois este resultado
vem de muita dedicação e
esforço aliados ao seu grande talento.

RITA ABBUD

Cantinho da Poesia

Deus está triste
A reprodução humana desenfreada que
estamos vendo de uma mesma linha de
pensamento deve deixar Deus muito triste.
Atualmente as palavras mais usadas são:
Viva hoje!
Ame hoje!
Tudo hoje!
É uma coincidência das palavras
com quatro letras.
Viva tudo hoje!
Cada palavra tem quatro letras.
Essas palavras estão deixando Deus triste!
Vamos pagar o preço alto pelo pecado.
O mundo seria outro se tivéssemos realmente
seguindo o ensinamento maior de Deus, que
também tem quatro letras, AMOR.

Quais são as principais
opções de tratamento para
esse tipo de câncer?
Após o diagnóstico do câncer de próstata, é necessário fazer o estadiamento da
doença. São duas as principais opções de tratamento
para o câncer de próstata.
A radioterapia e a cirurgia

Flagrante!
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CLASSIFICADOS
Quer ajudar a APAE de São
Lourenço e ainda faturar um
lindo violão autografado pela
dupla Munhoz e Mariano?

ALUGA-SE CASA PARA FINS COMERCIAIS. OTIMA LOCALIZAÇÃO – CENTRO DA CIDADE. TRATAR PELOS TELEFONES: (35) 9977-4115 (OI) OU (35) 8415-0773 (CLARO)
ALUGA-SE CASA RESIDENCIAL OU COMERCIAL NO CENTRO. TRATAR (35) 8817-7800.
ALUGA-SE APTO EM UBATUBA (PRAIA GRANDE). TRATAR (35) 8816-2486 – OI / (35) 9105- 6305 - TIM

É simples, basta você adquirir a rifa da APAE na loja “Stillus
Acessórios” ou na Banca do Calçadão!
Com apenas R$5,00 você concorre com dois números no
bilhete, e o sorteio será pela loteria federal no dia 13/12/2014.
E ainda tem mais! Comprando um bilhete, você ainda
concorre um CD ao vivo da Dupla Munhoz e Mariano. A
Rádio Alternativa vai sortear 15 CD´s para quem comprar
o bilhete da APAE! Participe e adquira sua rifa!

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: 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: 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, Monsenhor Jonas Abib, José Luiz Mendes, Padre Bruno César, Dr. Rodrigo C. Santos, Cecília Britto, Débora Centi, Rita Abbud.

Aniversariando esta semana, nossa querida Rosa Maria Mendonça Pereira. Desejamos muita saúde e que
você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Deus lhe
abençoe e proporcione muitos anos de vida. São os votos de toda a família! Parabéns! (11/11/2014)

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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História

Dia 15 de Novembro
No dia 15 de novembro de
1889, aconteceu a proclamação que transformou o Brasil em um país de regime republicano. Antes disso, nosso país era um império organizado a partir do rompimento dos laços coloniais
com Portugal. A proclamação
republicana foi resultado da
ação de um grupo de militares, que se colocou contra o
governo imperial que era liderado por Dom Pedro II.
O processo de instauração
do regime republicano no Brasil teve como antecedentes as
várias crises institucionais que
o reinado de Dom Pedro II sofreu ao longo das décadas de

1870 e 1880 e as manifestações ideológicas que permearam esse mesmo período.
A partir daquele momento, dava-se início a um novo
tipo de governo político em
nossa história. Na república,
temos a organização de um
governo que deveria dar mais
autonomia aos Estados e
maior direito de participação

política aos cidadãos do país. Apesar de esses serem os
dois pilares do nosso regime,
foram muitas ainda as lutas
e transformações que viriam
a garantir realmente essas
duas mudanças em nossa realidade política. Ou seja, o
15 de novembro foi apenas
um primeiro passo de uma
longa estrada a se construir.

Enquanto reajuste do salário
mínimo será de 8,8%, para 2015,
aposentados terão apenas 5,3%
Orçamento de 2015 prevê salário mínimo de R$ 788 a partir de janeiro. Enquanto o reajuste do salário mínimo para 2015 será de 8,8%, os aposentados
continuarão amargando perdas: o reajuste, de 5,3%, mal cobre a inﬂação.

Preso suspeito de estuprar
menores em Baependi
Um jovem de 19 anos foi
preso na segunda-feira (10)
em Baependi acusado de ter
abusado sexualmente de pelo menos 22 garotos com idades entre 10 e 14 anos. Segundo a delegada Simone
Alhados Henrique, de Caxambu, o crime começou a ser
investigado a partir da denúncia de um dos garotos,
que apresentou mudança de
comportamento na escola,
o que teria sido notado pela
professora.

De acordo com a delegada, os garotos que teriam
sofrido o abuso sexual já
foram ouvidos no Conselho Tutelar e todos citaram
o nome do suspeito. Segundo o depoimento dos menores, o homem se aproximava deles e costumava
até mesmo frequentar a
casa e fazer amizade com
as famílias para praticar os
estupros.
Ainda segundo a Polícia Civil, ele deve ﬁcar detido e se

o crime for comprovado ele
pode pegar até 8 anos de
prisão. A partir de agora a
polícia tem 10 dias para concluir o inquérito e encaminhar ao Ministério Público.
O jovem está detido no presídio de Baependi.
De acordo com a investigação da Polícia, os menores
estão sendo ouvidos, contudo, o processo é lento, pois
os garotos apresentam certa diﬁculdade em falar sobre
o assunto.
Fonte:G1

O projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2015,
entregue em agosto ao Congresso Nacional, prevê um
aumento de 8,8% no salário
mínimo a partir de janeiro
do próximo ano. Hoje, o salário mínimo é R$ 724. Com
o aumento, passaria para R$
788,06, um valor ainda maior
do que o previsto pelo governo na proposta de Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO)

para 2015 (PLN 3/14) entregue ao Congresso em abril,
que era de R$ 779,79.
O anúncio do novo valor
foi feito pela ministra do
Planejamento, Miriam Belchior, que entregou ao presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, um resumo do Orçamento de 2015.
“É a regra que está estabelecida de valorização do

salário mínimo”, explicou a
ministra. Pelas regras atuais, o ano de 2015 será o
último no qual será adotada a atual fórmula de correção do salário mínimo, ou
seja, variação da inflação
do ano anterior e do Produto Interno Bruto (PIB) de
dois anos antes. A política
de reajuste (Lei 12.382/11)
foi aprovada pelo Congresso em 2011.

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

- Pretendem se casar:

000000 - PEDRO RICARDO DE CARVALHO, solteiro, maior, instrutor auto escola, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Casimiro de Abreu, 164, São Lourenço-MG, ﬁlho de JOSÉ PEDRO DE CARVALHO e MARILIA DE FÁTIMA RIBEIRO DE CARVALHO; e GIANNA DIAS RIBEIRO, solteira, maior, técnica enfermagem, natural de Carmo de Minas-MG, residência Rua Cel. Ribeiro, 105, Carmo de Minas-MG, ﬁlha de FRANCISCO
OLINTO BRITO RIBEIRO e ADRIANA DIAS RIBEIRO;
000706 - JOSE RAIMUNDO CESARIO, divorciado, maior, PEDREIRO, natural de CARMO DE MINAS-MG, residência RUA BARAO DO RIO BRANCO, 486, São Lourenço-MG, ﬁlho de PEDRO CESARIO e ZILDA DOS SANTOS
CESARIO; e NILSILENE VIEIRA RODRIGUES DE ALMEIDA, viúva, maior, MANICURE, natural de VARGINHA-MG,
residência RUA MINISTRO EDGAR ROMERO, 361 APTº 202, São Lourenço-MG, ﬁlha de NILSON CARVALHO
RODRIGUES e ANA DE LOURDES VIEIRA RODRIGUES;
000707 - CLAUDIO BREGMAN, divorciado, maior, ANALISTA DE SISTEMAS, natural de RIO DE JANEIRO-RJ,
residência AL. PREF. ALVARIM GARCIA MACHADO, 470, São Lourenço-MG, ﬁlho de VICTOR PEIRES BREGMAN
e REGINA BREGMAN; e TERESA RAQUEL BRITO, solteira, maior, PSICOLOGA, natural de RIO DE JANEIRO-RJ,
residência AL. PREF. ALVARIM GARCIA MACHADO, 470, São Lourenço-MG, ﬁlha de EDIVAL SALOMÃO BRITO
e MARIA DE LOURDES BRITO;
000708 - RODRIGO RODRIGUES DUNSTAN, divorciado, maior, empresário, natural de São Lourenço-MG,
residência Rua Batista Luzardo, 930, São Lourenço-MG, ﬁlho de JOÃO DUNSTAN RODRIGUES e ISABEL RODRIGUES DE ALMEIDA; e WALDIRENE PEREIRA MENDES, divorciada, maior, empresária, natural de Rio de
Janeiro-RJ, residência Rua Batista Luzardo, 930, São Lourenço-MG, ﬁlha de JOSE DE CARVALHO MENDES e
MARIA DA GLORIA PEREIRA MENDES;
000709 - KLEBER MARCIANO DE OLIVEIRA, divorciado, maior, advogado, natural de Belo Horizonte-MG,
residência Rua Cel. Jose Justino, 821, Sala 09, São Lourenço-MG, ﬁlho de ANTONIO MARCIANO DE OLIVEIRA
SOBRINHO e ALVARINA MARCIANO DE OLIVEIRA; e MÁRCIA CANDIDA DUTRA, solteira, maior, empresária,
natural de São Lourenço-MG, residência Via Ramon, 587, São Lourenço-MG, ﬁlha de BENEDITO SABINO DUTRA e JOSEFINA CANDIDA DUTRA;
000710 - JULIO CESAR SILVA JACINTO, solteiro, maior, BANCARIO, natural de SAO LOURENÇO-MG, residência RUA ALBANO MAGALHAES 218 APTº 202, São Lourenço-MG, ﬁlho de JORGE HENRIQUE JACINTO e CIMAR
CRISTINA SILVA; e BARBARA GIFFONI REZENDE, solteira, maior, AUX. FISCAL, natural de SAO LOURENÇO-MG,
residência RUA ALBANO MAGALHAES 218 APTº 202, São Lourenço-MG, ﬁlha de JOSE PEREIRA REZENDE FILHO e LELIANE JESUINA GIFFONI REZENDE;
000711 - PAULO SILVESTRE DA SILVA, divorciado, maior, SERVENTE, natural de SAO LOURENÇO-MG, residência RUA ISMAEL JUNQUEIRA DE SOUZA, 115, São Lourenço-MG, ﬁlho de JOSE RIBEIRO DA SILVA e MANOELA FRANCISCA DA CONCEIÇAO; e MARIA CECILIA DAS GRAÇAS, viúva, maior, DO LAR, natural de SOLEDADE DE MINAS-MG, residência RUA ISMAEL JUNQUEIRA DE SOUZA, 115, São Lourenço-MG, ﬁlha de JOÃO
GERALDO DA SILVA e ANA MARIA DA CONCEIÇAO;
000712 - DANIEL PEREZ BARBERA, solteiro, maior, ENGENHEIRO CIVIL, natural de ALICANTE-ET, residência
AV. DOM PEDRO ll, 186 APTº 306, São Lourenço-MG, ﬁlho de EMILIO PEREZ QUIRANT e JOSEFA BARBERA
GARCIA; e THALINA CANAVERDE DOS SANTOS, solteira, maior, FISIOTERAPEUTA, natural de SAO LOURENÇO-MG, residência AV. DOM PEDRO ll, 186 APTº 306, São Lourenço-MG, ﬁlha de RICARDO MOTTA DOS SANTOS
e BEATRIZ CANAVERDE SILVA;
000713 - GLEIDSON DE ASSIS CARLOS, solteiro, maior, balconista, natural de São Lourenço-MG, residência
Al. José Luiz Brandini, 15, São Lourenço-MG, ﬁlho de ANGELO MANOEL CARLOS e LUCIA DE FATIMA DE ASSIS
CARLOS; e FABIANA DA SILVA ALMEIDA, solteira, maior, ﬁscal de provador, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Mario Teixeira, 86, São Lourenço-MG, ﬁlha de ROBERTO PINTO DE ALMEIDA e MARIA SUELI DA
SILVA ALMEIDA;
000714 - NATAEL DE LIMA RODRIGUES, solteiro, maior, GARÇOM, natural de LAMBARI-MG, residência RUA
BATISTA LUZARDO, 813, São Lourenço-MG, ﬁlho de ANTONIO JOSE RODRIGUES e ANA MARIA DE LIMA; e
KELLEN DA SILVA NUNES, solteira, maior, ESTUDANTE, natural de LAMBARI-MG, residência RUA BATISTA LUZARDO, 813, São Lourenço-MG, ﬁlha de ASSIS BATISTA NUNES e MARIA CLAUDIA DA SILVA;
000715 - MARCOS LUIZ DE CARVALHO, divorciado, maior, auxiliar administrativo, natural de São Lourenço-MG, residência Rua José Simeão Dutra, 1011, São Lourenço-MG, ﬁlho de SEBASTIÃO RIBEIRO DE CARVALHO
e BENEDITA MARIA DE CARVALHO; e ESTER TEIXEIRA RIBEIRO, solteira, maior, auxiliar de escritório, natural
de São Lourenço-MG, residência Rua Dr. Ribeiro da Luz, 864, São Lourenço-MG, ﬁlha de ALTINO ALVES RIBEIRO FILHO e MARIA APARECIDA TEIXEIRA RIBEIRO;
000716 - ANTONIO JOSÉ MARTINS DIAS, divorciado, maior, funcionário público estadual, natural de Juiz
de Fora-MG, residência Rua Senador Soares dos Santos, 74, São Lourenço-MG, ﬁlho de DURVAL MARTINS
DIAS e ILZA LUCAS MARTINS DIAS; e ROSANGELA APARECIDA PINTO SILVEIRA, divorciada, maior, professora,
natural de São Lourenço-MG, residência Rua Senador Soares dos Santos, 74, São Lourenço-MG, ﬁlha de JOSÉ ALVES DA SILVEIRA e MARIA HELENA PINTO SILVEIRA;
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Curso de Ciências Biológicas
da Faculdade de São Lourenço
realiza trabalho de campo

O Curso de Ciências Biológicas da Faculdade de São Lourenço realizou no dia
25/11/14 um trabalho de campo no Parque Estadual do Ibitipoca, no município de
Lima Duarte. Reconhecido nacionalmente como um local de grande diversidade de
fauna e ﬂora, além das formações rochosas características o Parque é um excelente
local para biólogos aplicarem seus conhecimentos adquiridos no curso. As atividades do trabalho de campo foram conduzidas no percurso conhecido com Circuito
das Águas” que apresenta diferentes formações rochosas e diversas quedas d’água,
orientadas pelos professores Leonardo e Rodolfo. Foram identiﬁcados diversos exemplares de animais, como anelídeos, artrópodes, aves, bem como observados vários
tipos de formações vegetais, com grande endemismo de algumas espécies. Também
foram registrados diversos líquens, atestando a riqueza biológica local. Os alunos
puderam, ainda, adentrar em várias grutas, onde puderam registrar informações
espeleológicas que incrementaram ainda mais as informações do trabalho de campo. São atividades práticas como esta que o curso vem realizando várias vezes ao
longo do ano que ampliam o conhecimento dos alunos, possibilitando vivenciar ambientes diversiﬁcados, acrescentar mais informações práticas à formação proﬁssional e diversiﬁcar os processos de ensino-aprendizagem dos futuros biólogos.
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DR. RODRIGO C. SANTOS
Médico Veterinário

Calicevirose

Como vai a saúde dos seus pés?
O calçado deveria servir
como suporte para os pés,
aprimorando funções e não
agravando a transmissão de
informações das pressões
sobre pontos adequados de
apoio ou durante movimentos necessários ao caminhar,
o calçado pode alterar o alinhamento ideal do pé. O salto alto é um dos agravantes
da moda atual porém sua
presença é cada vez mais certa no dia-a-dia de adolescentes e crianças que estão passando ainda pela fase de desenvolvimento com condições físicas frágeis. A altura
do salto está diretamente
ligada à intensidade dos agravos à saúde.
O encurtamento da musculatura da panturrilha (gastrocnêmios) é resultado do
uso demasiado de calçados
com salto alto, levando pessoas já habituadas ao uso
desse tipo de calçado apresentar desconforto na hora
de usarem um calçado de
sola plana.
Outro problema identiﬁcado é que o aumento na altura do calcanhar provoca
modiﬁcações na caminhada,
com instabilidade do pé, podendo ocorrer o risco de uma
de 70% de torção devido à
instabilidade causada. Observou-se também que o uso
contínuo resulta em sobrecarga compressiva dos metatarsos, devido ao deslocamento da pressão para o antepé (terço anterior do pé),
fazendo com que o peso seja sustentado em sua maior
parte pela ponta do pé.
Segundo pesquisas recentes saltos superiores a 3 cm
geram repercussões no aparelho locomotor, na cinemática da marcha principalmen-

te. A marcha apresenta modiﬁcações em seu ciclo, com
passos mais curtos e lentos,
com aumento signiﬁcativo
da ﬂexão dos joelhos no golpe de calcanhar. A altura do
salto é diretamente proporcional à intensidade das alterações biomecânicas. Essas alterações variam de acordo com a idade, bem como
a experiência do uso.
Ocorre também aumento
da freqüência cardíaca, do
consumo de O2, promovendo
fadiga muscular mais acelerada nos membros inferiores.
E ocorrência de vários outros
problemas como: calosidades,
joanetes, micro traumas, neuroma de Morton (dor ou dor-

mência), hálux valgo, aumentando o risco de desenvolvimento de osteoartrose na fase adulta e lombalgias.
Problemas como: disfunção venosa, diminuição da
função de bomba muscular,
hipertensão venosa nos membros inferiores, edemas devido ao impacto calcâneo,
dentre outros, podem estar
relacionados ao uso do calçado de salto alto.
Muitas mulheres que fazem uso do salto alto sabem
dos riscos que o mesmo pode causar para a saúde ou
até mesmo já sentem esses
problemas de forma aguda.
Todos esses problemas inﬂuenciam diretamente na

vida proﬁssional e social dos
indivíduos usuários. O tratamento possui custos elevados, logo o ideal é que haja uma mudança nas características desse tipo de calçado, para que reduza assim
os problemas causados aos
indivíduos. A substituição por
calçados ergonomicamente
adaptados parece ser a melhor estratégia para reverter
esse quadro, porém essas
adaptações contrapõem-se
aos padrões estéticos traçados pela moda.
Os pés possuem um limiar
adaptativo com a capacidade
de absorver o desequilíbrio
biomecânico, mas quando as
alterações ultrapassam esse
limiar, ocorrem distúrbios posturais estáticos e dinâmicos.
Para a coluna lombar observa-se que o uso do salto
alto causa um quadro de hiperlordose desse segmento,
geralmente associado ao uso
prolongado desse tipo de
calçado. Os músculos paravertebrais se encontram encurtados e hipertônicos em
usuárias experientes.
O calçado de salto alto, independente da altura e do
modelo, interfere de forma
negativa na cinemática da
marcha, causando compensações posturais e agravos
músculo-esquelético agudos
e crônicos. A melhor forma
de reverter esse quadro está
relacionada à implantação de
medidas preventivas, porém
medidas terapêuticas apresentam satisfatórios no tratamento dos distúrbios decorrentes da utilização desse
calçado, no entanto, essas
medidas possuem alto custo.
Dr. Éder Marcos da Silva
Fisioterapeuta

A calicevirose é uma doença infecciosa do trato respiratório superior dos gatos. O agente causador da patologia
é um vírus altamente contagioso chamado calicevirus felino (CVF).
A transmissão ocorre por contato direto entre animais,
principalmente recém-nascidos, pelo fato de possuírem baixa imunidade. É também realizada através dos utensílios
(gaiolas, tigelas de comida, cobertores e brinquedos contaminados), e por portadores assintomáticos que podem eliminar o vírus durante meses ou até mesmo por anos.
O vírus pode se manifestar de duas formas. Uma forma
branda, limitada à cavidade oral, passagens nasais e à conjuntiva. Com os seguintes sintomas; febre, apatia, rinite e conjuntivite moderada. Ulcerações orais e em ponta de nariz.
A forma mais agressiva (pneumotropica) causa; febre,
anorexia, depressão severa e pneumonia intersticial viral.
Essa forma da doença é especialmente grave em gatos recém-nascidos, apresentando alta mortalidade.
Para se diagnosticar a patologia, é necessária a realização da avaliação dos sinais clínicos.
O tratamento da doença em animais com sinais respiratórios brandos deve ser feito em casa para se evitar a disseminação do vírus. Gatos com pneumonia grave podem
necessitar de tratamento intensivo com administração de
soluções eletrolíticas, bronco dilatadores, muco líticos e
oxigenioterapia. Antibióticos são recomendados para o controle de infecções bacterianas secundarias. No caso de anorexia prolongada, o animal tem que ser entubado e receber
alimentação por sonda para suporte nutricional.
A prevenção da infecção respiratória por CVF é feita por
meio de vacinas que oferecem uma proteção boa contra o
calicevirus. Para se controlar a disseminação da doença em
gatis, deve se levar em conta uma série de medidas: Vacinação de todos os gatos rotineiramente, evitar a chegada
de gatos provenientes de fontes infectadas, desmame dos
ﬁlhotes entre quatro e cinco semanas e cria-los em isolamento, evitar a superpopulação, ventilação adequada, controle da umidade em cerca de 50%, e utensílios separados.

Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa
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Foragido da justiça invade
residência e é preso pela Polícia
Um homem foragido da
justiça de Pouso Alegre foi
preso pela Polícia Civil no ﬁnal da tarde de sábado (08/11),
em São Lourenço. De acordo
com testemunhas, uma equipe da Polícia Civil cheﬁada
pelo delegado Dr. Felipe Peccin, junto com o Dr.Renato
Gavião, titular da Especializada de Homicídios de Pouso Alegre, que já vinha seguindo os passos do homem,
cercaram uma casa que ﬁca
na Rua Dr. Eurípedes Prazeres no bairro Carioca por volta das 14h. Lá dentro estava
o homem, muito nervoso e
com uma arma de fogo na
mão. Durante grande parte
do tempo, ele ameaçava atentar contra a própria vida, dizendo que cometeria suicídio
e pedia para a polícia invadir
o local e matá-lo.

Diante do momento de tensão, o delegado Peccin e o
Dr. Gavião agiram calmamente e passaram conversar com
o homem, tentando convencê-lo a se entregar. Quanto
mais tempo levavam as negociações, os curiosos iam
aparecendo na rua em grande número para saber o que
estava acontecendo. A Polícia Militar e o Corpo de
Bombeiros também foram
acionados e ficaram de plantão no local.
Ainda durante as negociações, o trânsito para veículos
na Av. Professor Henrique José de Souza, que dá acesso
para a cidade de Soledade de
Minas, teve que ser interrompido na altura da Ilha Antônio
Dutra e próximo a SBE (Sociedade Brasileira de Eubiose)
Após quatro horas de ne-

Mais de 2 toneladas de alimentos foram recebidos pelo Hospital

O passeio contou com a participação de mais de 200 pessoas

BETO BACHA

Giro Esportivo

MINAS É A CAPITAL DO FUTEBOL UAI!

Foto: SL Jornal

O foragido ﬁcou em negociação com a Polícia cerca de 4 horas

gociações, os homens da Polícia Civil conseguiram convencer o fugitivo a se entregar. Por volta das 18h, ele
colocou a arma no chão e foi
ﬁnalmente rendido, ele foi
imediatamente levado para
a Depol de São Lourenço.
Ninguém ﬁcou ferido.
O homem é conhecido no

meio policial como “Flávio
Matador”, e é acusado de ter
assassinado a ex-mulher, Elaine Cristina Resende com quem
ele teve seis ﬁlhos. O casal
estava separado. O crime
aconteceu no ﬁnal da manhã
de quarta, 22 de outubro em
Pouso Alegre.
Por Cristiano Siqueira

‘Trem Solidário’ arrecadou mais de
2 ton de alimentos para o Hospital
Foto: Assessoria de Comunicação
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Ao todo, foram: 1.145 kg
de arroz; 688 kg de açúcar;
243 litros de óleo; 108 kg de
café; 19 kg de feijão, 1 kg de
macarrão e uma lata de extrato de tomate, totalizando
quase 2,2 toneladas de alimentos, fruto de muito espírito humanitário e cidadania. Assim foi o “Trem Solidário” - passeio de maria-fumaça/Trem das Águas realizado no dia 9 de novembro
(domingo), partindo da Estação de São Lourenço rumo
a Soledade de Minas (ida e
volta), inteiramente em prol
do Hospital São Lourenço,
que contou com a presença
de mais de 240 passageiros.
Foram cerca de duas horas
de uma viagem tranquila,
sem qualquer incidente. Durante o trajeto, violeiros passavam de vagão em vagão,
levando música e alegria aos
passageiros. Chegando a Soledade, hora de abastecer o
estômago com quitutes caseiros. Na volta, nem a chuva conseguiu esfriar o ânimo

e a disposição de todos. “Vim
com minha avó, irmã e primos. Além de ajudar o Hospital, andei de trem pela primeira vez. Foi ótimo”, disse
o garoto Vitor Hugo de Castro Campos. Da mesma forma, Maria Lúcia de Andrade
Zanotelli aﬁrmou que foi um
passeio excelente. “Quando
soube que era em prol do
Hospital, ﬁquei ainda mais
animada a vir. Parabéns a todos”, completou.
O Hospital São Lourenço
agradece: ao empresário Edelmo Dias de Freitas (gerente
do Trem das Águas e diretor
da Associação Brasileira de
Preservação Ferroviária/ABPF
- Sul de MG) e esposa, pela
cessão da viagem exclusiva
do Trem das Águas; ao conselheiro do Hospital, Rodolfo Anderson Andrade Alves,
pela iniciativa; a todos os funcionários do Trem das Águas;
aos violeiros que animaram
o embarque e o trajeto - e,
claro, a todos os passageiros
presentes à viagem.

A Copa do Brasil reservou para este ano uma emocionante disputa ﬁnal entre os mineiros Cruzeiro e Atlético. Com
o clima quente fora de campo por conta da rivalidade e da
distribuição dos ingressos para as torcidas visitantes, o que
seria 10% do total, o Cruzeiro abriu mão na primeira partida. Os arquirrivais Galo e Raposa iniciaram o confronto
no Estádio Independência, vitória do Atlético por 2 a 0, gols
de Luan e o Argentino Dátolo, com apenas torcedores do
Galo (18.578) e agora invertendo a frase homérica “eu acredito” para o time do Cruzeiro no próximo confronto marcado para o Mineirão dia 26 de Novembro. As duas equipes
têm sido apontadas como as melhores do Brasil na atualidade, pela organização dentro e fora dos gramados, pela
disciplina tática implantada pelos técnicos Marcelo Oliveira e Levir Culpi e esta seria a receita do pão de queijo, reﬂexo que podemos veriﬁcar também nos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Lembramos que o Galo
despachou o Flamengo pela Copa do Brasil com uma goleada de 4 a 1, já o time da Toca eliminou o Peixe. Disputa
acirrada mexendo com os mineiros e esperamos com muita paz entre os torcedores.

XXI JOJUNINHO

A fase ﬁnal dos Jogos da Juventude sub 15 esta sendo
realizada na cidade de Poços de Caldas. A Secretaria de Esportes de São Lourenço enviou atletas classiﬁcados das
modalidades futsal masculino e feminino, basquete feminino, handebol masculino e voleibol também masculino. A
classiﬁcação até o momento coloca na liderança a cidade
de Poços de Caldas com 77 pontos, seguida por Guaxupé
com 53, Varginha com 41 e na quarta colocação São Lourenço com 36 pontos. Boa sorte aos atletas.

PARABÉNS POUSO ALTO

O Campeonato Municipal de
futebol na cidade de Pouso Alto
contou com a participação de
nove equipes: Triângulo, Sengó,
Morro, Pessegueiro, Taboão, Capivari, Campo Alegre, Juventude
e Portão de Aço. Muita festa,
sempre com casa cheia e muito
bem organizado. Na partida ﬁnal após empate sem gols entre
Sengó e Portão de Aço, melhor
para a equipe do Sengó nos penais por 14 a 13. Parabéns ao Prefeito Paulo Mancilha, o Secretario de Esportes Alaor Soares e também aos homenageados
da competição Dr Paulo Nogueira Mira e a Sra. Helena Brito
(professora). Na foto abaixo Mateus Querino, Prefeito Paulo,
Dr Paulo Mira e meu amigo Marcos Querino.
Quentinhas e marmitas, comida
feita com muito carinho por uma
equipe nota dez, você encontra no
Disk Renata que ﬁca na Rua Barão
do Rio Branco 150, bem ao lado
da Padaria Nova Aliança. E o telefone do Disk Renata dos amigos
Renata e Luiz Carlos é 3331-7037.
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Caxambu vai
Emprego
virar um picadeiro Sine: Como funciona?
A cidade receberá o
Festival Mundial de Circo
Pela segunda vez, a cidade
de Caxambu vai receber o
Festival Mundial de Circo. O
evento acontece entre os dias
18 e 23 de novembro com
apresentação de artistas nacionais e internacionais contagiando adultos e crianças
com a magia da arte circense. A entrada é franca e contará com diversos espetáculos artísticos, mostra de ﬁlmes e várias oﬁcinas.
Por causa do evento, Caxambu recebeu o título de
Cidade Oficial do Circo no
Brasil. Este ano, serão armadas duas lonas onde palhaços, malabaristas, equilibristas, trapezistas, acrobatas, músicos, dançarinos
e improvisadores vão contagiar a cidade com as co-

Foto: André Fossat

Festival Mundial de Circo - Caxambu 2013

res, a alegria, a descontração e as brincadeiras da arte milenar do circo, programa ideal para as crianças e
para toda a família.
Os espetáculos acontecerão
nas lonas montadas em frente ao Ginásio Jorge Curi e no

Parque das Águas (ao lado do
Rinque), as duas juntas com
capacidade para mais de mil
espectadores, além do Cine
Caxambu. Para mais informações sobre como participar,
acesse o site www.festivalmundialdecirco.com.br.

Polícia Militar comemora aniversário
de instalação do 57º Batalhão

Foto: Assessoria de Comunicação

Banda da PM se apresentou na comemoração

Aconteceu na manhã de quarta-feira (12), a solenidade de
comemoração do aniversário
de primeiro ano de instalação
do 57º Batalhão de Polícia Militar em São Lourenço. A cerimônia foi realizada na sede do
Batalhão, na Rua Heráclito Antônio Moreira, nº 471, no bairro São Lourenço Velho. O evento contou com a presença de
várias autoridades militares e
civis, da vice-prefeita municipal, que representou o prefeito, de outros membros do governo municipal, de vereadores, bem como de prefeitos e
vereadores dos municípios da
área de atuação do Batalhão.
A sociedade civil organizada,
parceira de projetos e ações da
Polícia Militar, também marcou
presença no evento.
Foram feitas diversas homenagens e, entre elas, a entrega de diploma a dez alunos
de escolas públicas e particulares da região, classificados
no concurso de redação. O
concurso foi promovido pela
Polícia Militar e teve como te-

Vários estudantes receberam diploma pelo concurso de redação

ma “Droga, um problema que
merece atenção”.
Oﬁcialmente, a 14ª Companhia de Polícia Militar Independente em São Lourenço foi
elevada à categoria de Batalhão no dia 22 de março do
ano passado, através da Resolução nº 4.245 do Comando
Geral da Polícia Militar de Minas Gerais. A instalação solene foi feita no dia 8 de novembro. Atualmente subordinada
à 17ª Região de Polícia Militar,
com sede em Pouso Alegre, o

57º BPM atua em uma área
composta por 22 municípios
e está articulado em duas companhias e 11 pelotões.
A área de atuação faz divisa
com os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, e tem 4.806,7
Km² de extensão e uma população de mais de 230 mil habitantes, mais uma população
ﬂutuante de aproximadamente 150 mil habitantes, nos feriados e períodos de férias, em
razão da forte atração turística da região.

Para quem está à procura
de emprego, a primeira ideia
que muitas pessoas têm, é
buscar as vagas disponíveis
no Sine da sua cidade. Contudo, muitas pessoas ainda
tem algum receio, acham que
o órgão possui muita burocracia para se cadastrarem.
Em busca de mais informações sobre como funciona este sistema do Sine, o SL Jornal
foi atrás de informações e detalhes para você, leitor, que
procura um emprego e está
sem saber como agir.
De acordo com informações
do Sine de São Lourenço, o
primeiro esclarecimento que
precisa ser feito é em relação
ao fato de que muita gente
que se dirige ao SINE acredita que, depois de contratado,
o primeiro salário ﬁca para a
unidade. Isso não é verdade,
o serviço é gratuito tanto para o trabalhador quanto para
o empregador e é um direito
do cidadão.
O cadastro funciona da seguinte forma: o interessado
deve levar todos os documentos para fazer um registro no sistema. Ao ﬁnal do
cadastro aparecerão informações sobre onde o interessado já trabalhou, com
informações diretas do Ministério do Trabalho. A partir

destas informações e do perﬁl do candidato, pode-se saber as pretensões do interessado, se ele quer trabalhar
como vendedor, técnico, etc.
Dessa forma, o perﬁl traçado
é analisado de acordo com
as vagas disponíveis e as exigências das empresas.
É importante destacar que
a quantidade de vagas depende da oferta dos empregadores. Isto é, em determinado dia pode um determinado número de vagas e no
outro dia não ter mais.
O Sine envia cerca de cinco candidatos para cada vaga disponibilizada. Porém, a
contratação efetiva do candidato depende somente do
empregador.
Dados
Desde o começo de 2014

até o mês de outubro, 263
pessoas foram inseridas no
mercado de trabalho com
carteira assinada em São Lourenço. Além disso, mais de
200 pessoas conseguiram
trabalhos temporários. O Sine também recepciona seguro desemprego, e são feitas uma média de 800 processos por mês na unidade
de São Lourenço. Além disso,
o órgão também encaminha
os interessados para cursos
proﬁssionalizantes e de qualiﬁcação, como o Pronatec,
por exemplo.
Os interessados em procurar o Sine, devem levar Carteira de Trabalho, Identidade,
CPF, PIS (ou NIT ou PASEP) e
Comprovante de Endereço e
CNH (para os que possuem).
Todos os documentos originais e não precisa de cópias.

EDITAL DE LOTEAMENTO – Pelo presente Edital, torno público em cumprimento ao
Artigo 19 da Lei 6.766/79, que ALICE MARIA DE TOLEDO, brasileira, viúva, do lar, inscrita no CPF nº. 839.615.858-49, portadora da identidade nº. 6.535.546 SSP/SP, residente
e domiciliada na Rua Mauricio de Biasi, nº. 203, Centro, São Sebastião do Rio Verde –
MG, depositou nesta Serventia toda documentação para registro do LOTEAMENTO “ALVORADA”, situado na Rua Mauricio de Biasi, Bairro Centro, no município de São Sebastião do Rio Verde – MG, sendo que o mesmo foi requerido junto ao Município de São
Sebastião do Rio Verde – MG em 24.09.2014(Loteamento) e 01.10.2014 (Loteamento
e arruamento), tendo ambos sido aprovados em 03.10.2014. O imóvel objeto do mesmo encontra-se devidamente registrado na matrícula 26.841 do Livro 02, de Registro
Geral, com uma área total de 79.012,00m² (100%). O loteamento será composto de
163 lotes, divido em 10 quadras (A,B,C,D, E, F, G, H, I, J), numa área total com 51.194,32m²
(64,7430947%) assim discriminada: Quadra A: Lotes 30 unidades; Quadra B: Lotes 19
unidades; Quadra C: Lotes 13 unidades; Quadra D: Lotes 05 unidades; Quadra E: Lotes
23 unidades; Quadra F: Lotes 11 unidades; Quadra G: Lotes 14 unidade; Quadra H: Lotes 15 unidade; Quadra I: Lotes 24 unidades; Quadra J: Lotes 09 unidades. Área Institucional 01 (quadra A): 9.294,57m² (11,7634916%); Área Institucional 02 (quadra D)
1.856,29m² (2,3493773%). Áreas Vias Públicas: 15.468,56m² (19.5774819%); e, Área
Servidão: 1.198,26m² (1,5165544%). 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 procedido o
registro. Dado e passado nesta cidade e Comarca de São Lourenço/MG, aos 05 de novembro de 2014. O Oﬁcial Substituto – Júlio César Círio Nogueira.
SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITAMENTOS
(Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores alterações).
Contrato nº 036/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Gilberto José dos Santos. Objeto: Prestação de Serviços Temporários nos termos da Lei Municipal nº 2.945 de 18/12/09
e posteriores alterações. Valor: R$1.729,56 (um mil, setecentos e vinte e nove reais e cinquenta
e seis centavos), mensais. Vigência: 06 (seis) meses ou completar a execução do objeto, o que
ocorrer primeiro. Dotação Orçamentária: 17.512.028.2.0124 - 3.1.90.04. (a) Adauto Lucio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 03/11/2014.
Contrato nº 037/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Sebastião Vítor Generoso. Objeto: Prestação de Serviços Temporários nos termos da Lei Municipal nº 2.945 de 18/12/09
e posteriores alterações. Valor: R$2.170,63 (Dois mil, cento e setenta reais e sessenta e três centavos), mensais. Vigência: 03 (três) meses ou completar a execução do objeto, o que ocorrer primeiro. Dotação Orçamentária: 17.512.028.2.0124 - 3.1.90.04. (a) Adauto Lucio Cardoso, Diretor
Presidente do SAAE. Data da assinatura: 10/11/2014.
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Continua “Operação Tartaruga”
na Rede Municipal de Ensino
Os professores (P1) da Rede
Municipal de Ensino decidiram
no início desta semana continuar a “Operação Tartaruga”
nas oito escolas municipais da
cidade. A decisão foi tomada
após uma votação polêmica realizada pelos vereadores na 37º
Reunião Ordinária do dia 10/11,
da Câmara Municipal de São
Lourenço. A continuidade da
“Operação Tartaruga” é devido
ao descumprimento de um acordo feito entre a Secretaria de
Educação e as professoras. O
acordo teria sido ﬁrmado no
dia 07 de novembro, na sede
da Secretaria Municipal de Educação, ocasião em que a comissão de representantes das professoras apresentou as propostas da categoria para a Secretária de Educação Margarida
de Luca.
A “Operação Tartaruga” começou há duas semanas, os
alunos das oito escolas municipais da cidade estão tendo
1h30 a menos de aula por dia,
e pelo andar das negociações
o impasse continuará pelas próximas semanas.
Entenda o caso:
Em 2008 foi criada a Lei Nacional nº 11.738 que trata sobre o Piso Nacional do Magistério da Educação Básica, que
institui um valor mínimo a ser
pago aos professores da Educação Básica (que hoje seria
pouco mais de R$1.690,00); o
reajuste anual do vencimento
do professor é baseado no índice ALUNO/FUNDEB; a carga
horária do professor deve ser
dividida em 2/3 em docência
e 1/3 em atividades pedagógicas sem aluno (que podem ser
cumpridas na escola ou em qualquer outro lugar acordado pelas partes); que seja criado um
Plano de Carreira Municipal para o pessoal do magistério.
Há quase dois anos, os professores iniciaram as negociações com a SME (Secretaria Municipal de Educação) para regularizar a situação. As negociações foram tomando força
no primeiro semestre do ano

passado. Desde lá, as professoras criaram uma comissão
representativa dos professores
P1. Esta comissão vem se reunindo com vereadores, secretária da educação e, inclusive,
o prefeito. No ﬁnal do ano passado, reuniram-se um representante de cada segmento de
todas as escolas (um professor
p1, um professor p1, diretor,
supervisor, psicopedagogo e
um secretário) para elaborar
juntos, os planos de carreira do
município.
Chegou-se a combinar na ocasião, que o plano seria votado
no início de Dezembro. Mas depois, decidiram que seria votado no início de 2014, para que
fosse elaborado. Foi aí que começaram os atritos maiores.
Nos editais dos concursos de
2000 e 2007, a carga horária
do professor P1 era de 24h semanais. Para adaptação à Lei
Federal do piso, foi necessário
que as professoras passassem
a trabalhar 27 horas semanais.
O que determina 18 horas com
alunos e 9 horas sem aluno.
(Destas 9 horas, segundo a SME,
04h30min cumpridas na escola e 04h30min nos planejamentos em casa).
Mas na verdade, as professoras já cumprem essa carga
horária desde que a lei nacional do piso foi instituída em
2009, mas, formalmente, a SME
determinou que as educadoras cumprissem essas horas,
afirmando que a partir de janeiro deste ano, elas já estariam recebendo. Só que desde
então, mês a mês as professoras ainda não recebem por elas.
As professoras já tentaram várias negociações, porém, sem
sucesso.
Sem perder as esperanças,
no dia 15/07, elas se reuniram
novamente na SME com o prefeito Zé Neto e a Secretária de
Educação. Na reunião, o prefeito garantiu que a partir de
agosto as professoras começariam a receber. Bastava o Plano
de carreira ser protocolado e
votado pelos vereadores, o que
não ocorreu.

Então, as professoras procuraram o sindicado dos servidores públicos e através dele, a prefeitura foi notificada,
exigindo que o plano de carreira fosse protocolado para
votação. As educadoras estavam certas de que o teor do
plano era o que elas haviam
sugerido em reuniões anteriores, mas não era. Em protesto,
elas não desfilaram no dia 07
de setembro.
As representantes da Comissão das Professoras chegaram
a dar uma entrevista no São
Lourenço Jornal. Na semana
seguinte, a SME teve direito de
resposta e declarou que as professoras não trabalhavam às 27
horas. Por outro lado, as educadoras aﬁrmam que o pessoal da prefeitura levou em conta somente as horas cumpridas
na escola, deixando de lado as
horas que elas têm por direito
cumprir em casa.
Em vão, as educadoras tentaram conversar mais vezes, foi
quando elas então decidiram
pela operação tartaruga para
forçar a regulamentação e o
recebimento proporcional dessas horas.
Após isso, elas procuraram
o SINDPUB novamente. A SME
foi notiﬁcada e o prefeito respondeu que pagaria sim, mas
quando o plano de carreira fosse aprovado.
Então, no dia 24/10 foi feito
um ofício no sindicato notiﬁcando a operação tartaruga no
dia 28/10. Por conta da operação tartaruga o prefeito colocou o plano de carreira às pressas para ser votado na Câmara
Municipal.
Acontece que os professores aﬁrmam que este plano em
nada os favorece, pois:
• Ele não é um plano separado, especíﬁco para o magistério, é só uma complementação da lei 002.
• O reajuste do vencimento
não é aluno/fundeb como manda a lei. O prefeito quer reajustar pelo IGPM (contra a Lei
Federal)

Nossa reportagem conversou
com as integrantes do movimento das professoras e elas
nos garantiram que nesse projeto de lei do plano de carreira,
estão sendo criados cargos com
salário desproporcionais e absurdos. Na sessão da semana
passada na Câmara Municipal,
por pressão dos professores,
esse projeto de lei foi vetado.
Na quarta e na sexta-feira
passadas, a comissão se reuniu
novamente com membros da
SME para entrar em acordo. Lá
ﬁcou acertado que no dia 10/11
seria votado na Câmara Municipal um projeto de lei especíﬁco e exclusivo para a regulamentação das 27 horas e o recebimento proporcional a elas,
que passariam a receber imediatamente por essas horas e
ainda o retroativo do ano de
2014, que seria parcelado de
janeiro a outubro de 2015 e que
em sendo aprovado, a operação tartaruga estaria suspensa,
como consta em ata de reunião
assinada pela Secretária de Educação Margarida de Luca. Mas,
durante o ﬁnal de semana, houve uma mudança estratégica
do prefeito e ele não mandou
a lei para a Câmara.
A comissão das professoras
nos aﬁrmou também, que o
prefeito realizou reuniões com
sua base aliada na câmara e determinou que o projeto do plano de carreira voltasse para a
casa, o que é ILEGAL, pois um
projeto vetado não pode voltar
na semana seguinte pra câmara, exige um tempo mínimo para serem feitas alterações.
Por isso a revolta dupla das
professoras: pelo descumprimento do acordo e pelo ato ilegal de forjar a lei. Mais de 100
professores concursados entraram com processo na justiça do
trabalho pedindo o reajuste dos
vencimentos pelo índice aluno/
fundeb desde 2009 e todo o
retroativo referente a este período. As primeiras audiências
serão no próximo dia 26.
A “Operação Tartaruga” continua.
Por Cristiano Siqueira

Homenagem aos ﬁlhos

Ao meu ﬁlho Nelson Antônio Santos que cuida
do Hotel Aliança e sua esposa Denise Lage Santos
que cuida do Hotel Regência, com muita dedicação e êxito, e proporcionam aos seus funcionários
um ambiente de trabalho agradável e fartura no
café da manhã.
A Marcia Lídia Santos, minha ﬁlha que trabalha
nos hospitais de Belo Horizonte, dedicada aos seus
pacientes, com uma minuciosa consulta, sem importar com o tempo e dinheiro, apenas a dedicação
aos pacientes. Sua satisfação é atendê-los bem, sem
visar a parte ﬁnanceira.
Agradeço à Deus pelos ﬁlhos e nora tão queridos!
Nelson José dos Santos
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SEBRAE e Faculdade
Victor Hugo assinam
convênio: Projeto Educação
Empreendedora

Prof. Diogo

Prof. Edson

O SEBRAE e a Faculdade Victor Hugo assinaram um convênio no qual irão realizar ao longo dos próximos 2 anos cursos de extensão sobre o tema: “Educação Empreendedora”.
O projeto visa a disseminação e fomento da cultura empreendedora entre discentes e docentes da Faculdade Victor Hugo, com o objetivo de estender à comunidade de São Lourenço e cidades circunvizinhas o conhecimento acerca do tema.
O trabalho que será coordenado pelos Professores da
Faculdade Victor Hugo, Diogo Castro e Edson Wander,
enfatizarão além da teoria, a aplicabilidade sobre o Empreendedorismo.
Compartilhar o conhecimento além dos muros das instituições de ensino será a máxima desse projeto, e seu grande objetivo é fomentar a criticidade e proporcionar ferramentas ao maior número de pessoas da nossa região para
se tornarem empreendedores.

Faculdade Victor Hugo
estará presente no 14º
Congresso Nacional de
Iniciação Cientíﬁca – CONIC
A Faculdade Victor Hugo se
fará presente no 14º Congresso Nacional de Iniciação Cientíﬁca – CONIC. O evento acadêmico é promovido pelo SEMESP – Sindicato das Entidades
Mantenedoras de Ensino Superior – e reúne pesquisadores
envolvidos nas mais diversas
áreas de conhecimento.
Sob orientação da professora Christiane Nascimento Ferreira, as alunas Cintia Rodrigues Halfeld e Rafaella Cristina de Carvalho, bolsistas da
FAPEMIG (Fundação de Amparo à pesquisa do estado de
Minas Gerais), tiveram seus trabalhos aprovados.
As pesquisas têm como título, respectivamente, “A humanização do cão e a humanização do homem, um paradoxo contemporâneo” e “A temática da morte no Ensino
Fundamental”. O congresso acontecerá em São Paulo, no
ﬁnal de novembro. Parabéns a toda a equipe.

Cintia e Rafaella

ERRATA: Na última edição do SL Jornal (09/11), na “Homenagem à Família”, gostaríamos de corrigir o nome da
ﬁlha do Sr. Nelson José dos Santos, Ágda Maciel dos Santos, e não Águida Maciel dos Santos’, como publicado.
Pedimos desculpas pelo erro de formatação.
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DOM ZECA

Bebê da Semana

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Conselho
O Conselho da Comunidade é um órgão criado pela Lei
de Execução Penal
para efetivar a participação da sociedade na recuperação
do apenado, assim
como para auxiliar
o Judiciário na ﬁscalização da execução
da pena. Seus conselheiros são nomeados pelo Juiz da Execução e devem visitar estabelecimentos penais, apresentar relatórios ao juiz
da execução e diligenciar a obtenção de recursos materiais
e humanos para melhor assistência ao internado, em harmonia com a direção do estabelecimento. Em São Lourenço, o Conselho da Comunidade, foi criado no ano de 2005,
pelo Juíz da Vara Criminal da Comarca, Dr. Fábio Garcia
Macedo Filho. O Conselho da Comunidade da Execução
Penal de São Lourenço, com a colaboração do Pároco da
Paróquia de São Lourenço, Padre Bruno César, estará realizando um Bazar de Natal, no período de 09 a 23 de dezembro, na cripta da Igreja Matriz ( próximo a casa paroquial ), e para isso estamos precisando de doações de roupas masculinas, femininas e infantis, sapatos, brinquedos
e acessórios, que poderão ser entregues na Secretaria da
Paróquia de São Lourenço, aos cuidados do “Zeca”, ou no
Presidio, a Rua Ipiranga 170, Federal. Toda renda do bazar,
será revertida em melhorias na Unidade Prisional de São
Lourenço, em especial à Escola São Francisco de Assis, que
funciona dentro da Unidade, hoje atendendo 120 reclusos,
nos anos iniciais e ensino médio.

Casamento

Erros ao usar pó bronzeador

Vitor Novaes Marques, é nosso lindo
Bebê da Semana. Nascido em 11 de julho
de 2014, é ﬁlho de Luciano Marques e Elaine Novaes. Vovô José
Luiz Marques, rindo a
toa com seu netinho
Vitor!!! Parabéns e felicidades a todos.

Casamento

Andrey Souza Castro e Karina Guerra, se uniram em matrimônio no último dia 08, na Igreja Matriz de São Lourenço, em cerimônia presidida pelo Padre André Rodrigues
Vilas Boas. Os noivos são ﬁlhos de Maria Aparecida de Souza Castro e José Godofredo Andrade Castro, e Dalila Costa
de Almeida e Dilson Guerra de Almeida. Desejamos aos
noivos milhões de felicidades, e rogamos a Deus ricas bençãos neste novo caminho que começam juntos a trilhar.

Aniversário

Danielle Castro e Rafael Pereira, casaram-se no último
dia 08. A cerimônia aconteceu no Centro de Convenções
do Hotel Granada. Os noivos são ﬁlhos de Marilia de Oliveira e Luiz Fernando Castro, Rosangela Aparecida Santana Pereira e Mário Sérgio Pereira. Felicidades ao casal. Deus
os abençoe!!!

Dr. Eduardo Bittencourt Ferreira, comemorando com familiares e amigos, mais um aniversário, dia 06 último. Parabéns Eduardo...muitas felicidades, saúde e paz. Que Deus
lhe conceda vida longa e feliz. Para você: FOCO, LUZ E FÉ!!!

Concurso

Adoção

Lindos gatinhos para adoção. Responsável na AUQUIMIA,
com Lilly. Telefone: 3332-8907

DÉBORA CENTI

Nos dias 28 e 29 de outubro passado, aconteceu o Sexto
Concurso de Piano, no Conservatório de Música Marciliano
Braga, na cidade de Varginha. Michele Faria, da cidade de São
Lourenço, obteve o primeiro lugar na categoria C. Parabéns
Michele, e sucessos em sua brilhante carreira de musicista.

SHOW COM

DIA 30 DE NOVEMBRO, DOMINGO, 20:00 HORAS
IGREJA MATRIZ DE SÃO LOURENÇO

A estação solar se aproxima e a maioria das mulheres
curtem, aﬁnal nada como uma pele bronzeada para deixar
o visual mais atraente. Mas se você não curti pegar sol e
gosta do look bronzeadinho, pode usar o pó bronzeador
para deixar a pele com aquela pegada de quem pegou um
sol e ﬁcou com aquele ar de saúde.
Ao usar o pó bronzeador é importantíssimo não cometer alguns erros, que muitas chicosas acabam cometendo,
achando que ele é como um blush - não é.
Primeiro passo é escolher o pó bronzeador ideal para o
seu tom de pele.
- Pele clara: as cores mais indicadas são: Bege dourado ou
cor com tom amendoado, essas cores deixam a pele com
um aspecto de que você foi à piscina no ﬁnal de semana;
- Pele morena: aposte no pó bronzant na cor marrom
acobreado. É importante ﬁcar longe dos tons rosados e
vermelhos, eles darão a impressão de pele queimada;
- Pele negra: Para esse tom de pele a dica é investir nos
tons de chocolate com fundo avermelhado, eles destacarão a sua pele e a deixarão com aquele toque de saúde.
Escolha o pó bronzeador no máximo dois tons acima da
sua pele. Quando iniciar a aplicação do pó bronzeador, use
pincel próprio para blush. Passe inicialmente o pó bronzeador nas têmporas – região ao lado dos olhos -, e depois vá
para as maçãs do rosto. Passe um pouco no queixo, e também um pouco na face toda, sem deixar partes marcadas.
Evite os pós com brilho, o qual só deve ser usado á noite. Aplique o pó bronzeador nas seguintes áreas: têmporas, maçãs do rosto, laterais da testa, laterais do nariz e
contorno do maxilar.
Espalhe bem … esfumando para evitar marcações e deixar o look pesado.
Outro erro comum é não usar a base antes de aplicar
o pó, é essencial aplicar a base na pele ou até mesmo o
CC Cream+Base no tom da sua pele e aí sim aplicar o pó
bronzeador.
Com essas dicas básicas ﬁca impossível errar na hora de
usar o pó bronzeador no rosto e deixar o look incrível com
aquela cara de quem pegou uma praia maravilhosa ou ﬁcou algumas horinhas na piscina.

Cerco de Jericó

O Cerco de Jericó é uma campanha de sete dias e sete
noites de oração diante de Jesus presente no Santíssimo
Sacramento. Sua inspiração mais remota encontra-se no
capitulo 6 do livro de Josué. O texto sagrado nos conta que
antes de chegar à terra prometida o povo de Israel se viu
diante das grandes muralhas de Jericó.que o impediam de
prosseguir a caminhada. Obedecendo a voz de Deus, Josué,
sucessor de Moisés e líder do povo, convidou os Israelitas
a orarem durante sete dias e sete noites rodeando as muralhas de Jericó, tendo a frente a Arca da Aliança, sinal da
presença de Deus que caminha com seu povo. Josué e os
Israelitas acreditaram na promessa divina de que no sétimo dia durante a sétima volta as muralhas cairiam e eles
alcançariam a vitória, coisa que de fato aconteceu porque
o Senhor é ﬁel e cumpre suas promessas! Nos nossos dias
colocamo-nos diante de Jesus presente no Santíssimo Sacramento e conﬁantes no poder da oração, pedimos que
Ele derrube as muralhas que nos impedem de tomarmos
posse de uma vida mais santa e feliz. A Paróquia de São
Lourenço Mártir, inicia seu Cerco de Jericó nesta segunda-feira dia 17, encerrando no domingo de Cristo Rei, dia 23.
Participe deste momento de fé e adoração!!!
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