www.sljornal.com.br

81 ANOS

CORREIOS

Impresso
Especial

CONTRATO
N. 9912166940/2008

DOMINGO, 17 DE AGOSTO DE 2014

1

Leia entrevista com
Janimayri Forastieri de
Almeida, Assessora de
Meio Ambiente do SAAE
e Diretora Técnica do
Consórcio CIDESEA (pág 03)

Domingo, 17 de Agosto de 2014
Edição nº 4156 - R$ 1,00

Fim do Lixão?

São Lourenço ainda espera pela Usina de Compostagem
A situação do lixão de São Lourenço continua sendo tema de debates. Nossa reportagem foi em busca de respostas, para saber qual a
verdadeira situação e quando será implantada a prometida Usina de Triagem e Compostagem. De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, (lei federal 12.305 de 2 de agosto de 2010), todos os municípios do Brasil tinham 4 anos para destinar de maneira correta seu resíduo sólido urbano. Essa data venceu em 2 de agosto passado. (pág 05)

Até quando?

Saúde

SAMU começa
a funcionar
em Outubro
Depois de longa espera da população, tudo indica que agora o
SAMU será implantado. No último
dia 08 de agosto, após uma reunião
em Varginha com as autoridades
interessadas, ﬁcou deﬁnido que o
serviço irá começar no dia 01 de
outubro. (pág 06)

Campeonato de
Parapente enfeita
o céu da cidade

No último final de semana o
céu de São Lourenço ficou colorido. Os pilotos de parapente ou
“voadores” como gostam de ser
chamados, enfeitaram o céu azul
da cidade com o campeonato XMantiqueira. (pág 06)

“Sãolourenciano ausente”
destaca figuras importantes
da cidade que moram em
outras partes do país (pág 04)

Postos de combustíveis e
lava-jatos devem se preocupar
com o Meio Ambiente (pág 03)

Jovem é morto
no bairro Nossa
Sra. de Lourdes
Um jovem de apenas 21 anos
foi alvejado por três disparos de
arma de fogo na madrugada de
sábado (09/08), no bairro Nossa
Senhora de Lourdes. (pág 07)
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Em uma democracia, como ocorre no Brasil, as eleições são de fundamental importância, além de representar um ato de cidadania, possibilitam a escolha de representantes e governantes que
fazem, e executam leis que
interferem diretamente em
nossas vidas. Escolher um
péssimo governante pode
representar uma queda na
qualidade de vida. Sem contar que são os políticos os
gerenciadores dos impostos
que nós pagamos. Desta forma, precisamos dar mais valor a política e acompanharmos com atenção e critério
tudo que ocorre em nossa
cidade, estado e país.
O voto deve ser valorizado
e ocorrer de forma consciente. Devemos votar em políticos com um passado limpo
e com propostas voltadas para a melhoria de vida da coletividade.
Em primeiro lugar temos
que aceitar a ideia de que os
políticos não são todos iguais.
Existem políticos corruptos
e incompetentes, porém muitos são dedicados e procuram fazer um bom trabalho
no cargo que exercem.
Mas como identiﬁcar um
bom político?
É importante acompanhar
os noticiários, com atenção
e critério, para saber o que
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EDITORIAL Votar é participar
da democracia

nosso representante anda
fazendo. Pode-se ligar ou enviar e-mails perguntando ou
sugerindo ideias para o seu
representante. Caso veriﬁquemos que aquele político
ou governante fez um bom
trabalho e não se envolveu
em coisas erradas, vale a pena repetir o voto. A cobrança também é um direito que
o eleitor tem dentro de um

JOSÉ LUIZ MENDES
Coluna Popular

Esta semana ﬁzemos uma enquete com alguns
comerciantes que montaram barracas na Festa
de Agosto. As opiniões foram diversas. Conﬁra:
Como foi o movimento
ﬁnanceiro da Festa esse ano?
Lazaro Vítor - São Paulo
“Este é o terceiro ano que venho. O movimento caiu cerca de 40%. Não sei explicar o motivo,
mas acho a população não estava muito animada
com as compras esse ano. Para mim, foi ﬁnanceiramente fraco. Mas ano que vem vou voltar.”
Edinho - Pouso Alegre
“Comparado com ano passado o movimento foi
menor. Houve um público muito grande, mas não
tinham pessoas comprando de fato. Esse ano teve Copa do Mundo e agora Eleição, acho que isso
tudo inﬂuencia o povo a gastar menos. Em relação às outras festas cidades, para São Lourenço
dou nota8.”
Iamoni - Aparecida do Norte
“Eu não posso reclamar, para mim foi um movimento muito bom. Inclusive, melhor que o ano
passado. Só tenho a agradecer a população de
São Lourenço e região. Faz10 anos que faço essa festa, e ano que vem vou marcar presença
novamente.”

sistema democrático.
Nesta época é difícil tomar
uma decisão, pois os programas eleitorais nas emissoras
de rádio e tv parecem ser todos iguais. Procure entender
os projetos e ideias do candidato que você pretende
votar. Será que há recursos
disponíveis para que ele execute aquele projeto, caso
chegue ao poder? Nos man-

datos anteriores ele cumpriu
o que prometeu? O partido
político que ele pertence merece seu voto? Estes questionamentos ajudam muito
na hora de escolher seu candidato.
Votar em qualquer um pode ter conseqüências negativas sérias no futuro, sendo
que depois é tarde para o arrependimento.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

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

Reﬂetindo...
Se pararmos para pensar
veremos que a felicidade tão
sonhada e tão almejada é realmente algo acessível a todos nós, simples mortais. Se
pensarmos ainda mais um
pouco poderemos perceber
que, embora se fale tanto em
diferenças sociais, raciais,
econômicas, religiosas, a
igualdade é uma realidade
que ultrapassa os limites de
um Principio Constitucional.
Querendo ou não, somos
muito mais iguais que diferentes, ate porque somos todos ﬁlhos de Deus. Todo ser
humano quer exatamente a
mesma coisa: viver, amar, ser
amado, usufruir de momentos que se eternizam no tempo, na memória e no coração, enﬁm, ser feliz! Seja rico ou pobre, pardo, branco,
negro, doutor ou analfabeto, todos podemos respirar,
admirar os encantos da natureza, experimentar a graça de relacionamentos duradouros, ter filhos, amigos,
pais, irmãos. Uma boa risada, momentos de diversão,
um abraço que se ganha ou
se oferece, uma palavra adequada num momento preciso, um brinde numa oca-

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

Nossa Senhora Rainha

Você tem fé

A festividade de Nossa Senhora Rainha, no dia 22 de
agosto, foi instituída por Pio
XII em 1955.
Para o dia 22 de agosto estava reservada a comemoração do Imaculado Coração
de Maria, em cujo lugar entrou a festa de Maria Rainha
para aproximar a realeza da
Virgem à sua gloriosa Assunção ao Céu. Do ponto de vista humano é difícil atribuir a
Maria a função de dominadora, ela que se proclamou
a serva do Senhor e passou
toda a sua vida no mais humilde escondimento. Lucas,
nos Atos dos Apóstolos, coloca Maria no meio dos Onze, após a Ascensão, recolhida com eles em oração; mas
não é ela que dá ordens, e
sim Pedro. E, todavia precisamente naquela circunstância ela constitui o vínculo que
mantém unidos ao Ressuscitado aqueles homens ainda
não robustecidos pelos dons
do Espírito Santo. Maria é
rainha porque é Mãe de Cristo, o Rei. É rainha porque excede todas as criaturas em
santidade: “Ela encerra toda
a bondade das criaturas”, diz

Para Deus nada é impossível, e tudo é possível àquele
que que crê. O anjo disse a
Maria, anunciando que sua
prima Isabel estava grávida e
já estava no sexto mês: “Nada
é impossível a Deus” (Lc 1,37).
E Jesus disse: “Tudo é possível
para quem crê” (Mc 9,23b).
Algumas pessoas exigem
fé dos outros ao aﬁrmar: “Você não foi curado, porque
não acreditou”. Isso não é
verdade! Nossa fé será sempre do tamanho de um grãozinho de mostarda. Não espere senti-la grande; é preciso pegar a que temos e
aplicá-la.
Muitas vezes, deixamo-nos
levar por nossos sentimen-

Dante na Divina Comédia.
Todos os cristãos veem e
veneram nela a superabundante generosidade do amor
divino, que a cumulou de todos os bens. Mas ela distribui real e maternalmente tudo o que recebeu do Rei, protege com seu poder os ﬁlhos
adquiridos em virtude de sua
co-redenção, e os alegra com
os seus dons, pois o Rei determinou que toda a graça
passe por suas mãos de rainha. Por isso a Igreja convida os fiéis a invocá-la não
só com o doce nome de mãe,
mas também com aquele reverente de rainha, como no
céu a saúdam com felicidade e amor os anjos, os patriarcas, os profetas, os apóstolos, os mártires, os confessores, as virgens.
“Assunta à glória celeste
em corpo e alma, foi Maria
pelo Senhor exaltada como
rainha do Universo, a ﬁm de
mais plenamente se conformar com seu Filho, Senhor
dos Senhores e vencedor do
pecado e da Morte.” (LG 59)
Fonte: Um santo para cada dia de Mário Sgarbossa
e Luigi Giovannini.

sião especial, um ato contemplativo, um passeio com
a família...tudo isso é de graça e todos podem experimentar, não depende de condição nenhuma, é bênção,
dádiva, presente que recebemos do Criador.
Não somos tão diferentes
quanto imaginamos. A alma
do ser humano é um mistério insondável, mas ao mesmo tempo, simples. Na verdade corremos a vida toda
para voltar aonde começamos, naquilo que é natural,
puro, cristalino.
Olhe a sua volta e veja quanta coisa boa existe a ser aproveitada, degustada... Tudo o
que lhe parece pequeno, tem
algo de grande. Tudo o que
lhe parece caro, na verdade
não se compra. Tudo o que
lhe parece o principal, talvez
seja supérﬂuo e tudo o que
lhe parece nada, na verdade,
pode ser tudo.
Talvez você esteja buscando longe o que esta perto.
Talvez esteja olhando o que
não tem e se esquecendo de
enxergar o que é realmente
seu. Você tem valor e sua história pode ser maravilhosa...
basta querer! Coragem!

tos e raciocínios. Por sentirmos que nossa fé é pequena,
achamos que não vale a pena semeá-la: “Como vou conﬁar nessa fé pequena?”.
Se Deus não conﬁasse em
você no momento de sua
concepção, você não existiria. Éramos microscópicos no
ventre de nossa mãe. Nossa
fé é igualzinha a uma criança que começa microscópica
no ventre da mãe. Ela é sustentada e cresce, desenvolve-se e um dia vem à luz. Assim também precisamos semear nossa fé pequenina como a semente de mostarda.
É preciso que as obras da fé
colaborem para que ela venha à luz.
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ENTREVISTA
cioambiental e Socioeconômico da micro região de São
Lourenço). Desde então vimos lutando para a destinação correta de tais resíduos,
baseando assim nossas defesas junto à FEAM em atos
reais de regularização. Nossa última defesa junto ao Ministério Público resultou em
uma liminar que autoriza o
município a utilizar a área do
lixão por mais 5 anos, se necessário, tendo as comprovações dos andamentos do
consórcio embasado tal liminar. O Estado recorreu a tal
liminar municipal e mais uma
vez ganhamos, baseados novamente no andamento do
consórcio. Concluindo, não
estamos ainda destinando
de maneira correta nossos
resíduos sólidos urbanos,
mas, diante de todo andamento do consórcio, temos
justiﬁcativas documentais
que provam estarmos próximos a tal regularização.

O prazo para acabarem os lixões já encerrou.
Como está a situação de São
Lourenço?
Há mais de 25 anos São
Lourenço vem destinando
seu resíduo sólido urbano no
local conhecido por todos
como Lixão, localizado na estrada antiga de Soledade de
Minas. Temos a comprovação em documentos que a
mais de 15 anos o município
vem sendo autuado pela FEAM (Fundação Estadual do
Meio Ambiente) e, basicamente usa em todas suas defesas a falta de área passível
Sobre a instalação de
para licenciamento ambiental de aterro sanitário no mu- uma usina de triagem e comnicípio, o que realmente é postagem. Foi assinado um
verdade. Em seu primeiro convênio com a Funasa ano
mandato, o prefeito Zé Neto passado para receber uma
e seu então secretário de Ser- verba de 12,5 milhões para
viços Urbanos, Sidney Vila- implantação. Essa verba já
marim Cabizuca, deram o foi liberada? Por que ainda
primeiro passo para a criação não foi feito?
O convênio foi assinado
de um consórcio. Conseguiram a assinatura de 32 mu- entre a SEDRU (Secretaria de
nicípios da região, em um Estado de Desenvolvimento
protocolo de intenções, on- Urbano) e a FUNASA (Fundação Nacional
de todos declaravam que jun- “(...) Não estamos de Saúde). O
objetivo do contos dariam o
destino corre- ainda destinando vênio é atento a seus resí- de maneira correta der o consórcio
CIDESEA com
duos sólidos
urbanos. Após nossos resíduos só- a construção
esse primeiro lidos urbanos, mas, de uma Usina
de Triagem e
passo, com um
grande auxilio diante de todo an- Compostagem
da procurado- damento do consór- de Resíduos
com Embolsaria jurídica do
município de cio, temos justiﬁca- mento. Sendo
São Lourenço, tivas documentais assim, falamos
aqui de uma
tendo Dr. Edson como ﬁgu- que provam estar- obra do Estado
ra fundamen- mos próximos a tal de Minas, via
SEDRU, que setal, conseguirá construída
mos legalizar o regularização”
consórcio e aprovar as leis para nosso benefício e de
nas câmaras de 9 municípios outros municípios. O que
(São Lourenço, Soledade, Car- ocorreu foi que, a princípio,
mo de Minas, Itanhandú, Ita- preparamos todos os projemonte, Pouso Alto, Dom Vi- tos para que a Usina fosse
çoso, Cristina e Olimpio No- instalada em uma área da
rinha). Surgiu assim o CIDE- prefeitura de São Lourenço,
SEA (Consórcio Intermunici- próxima ao atual lixão, a qual
pal de Desenvolvimento So- comportava perfeitamente
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Janimayri Forastieri de Almeida

Assessora de Meio Ambiente do SAAE e
Diretora Técnica do Consórcio CIDESEA
a usina. Demos entrada (via
consórcio), ao licenciamento
da Usina e, entre as solicitação do licenciamento estava
uma parecer do III COMAR
(III Comando da Aeronáutica). Todos os documentos
estavam prontos, porém, faltava o parecer. Estive pessoalmente “lutando” pelo parecer, mas, em dezembro de
2013 tive a conﬁrmação do
III SERIPA (Terceiro Serviço
Regional de Investigação e
Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) que o parecer do
III COMAR seria negativo.
Partimos assim, já em Janeiro, para a procura de outra
área, pois, de acordo com a
legislação Aérea Nacional,
não se pode construir destinação de resíduos a menos
de 9 km de raio de aeroportos e, de 9 a 20 km de raio,
os projetos devem ser analisados pelo COMAR. Procuramos uma área para atender nossa necessidade com
urgência e a encontramos na
área rural Cristina, próxima
a rodovia (o que facilita acessos) e passível totalmente de
licenciamento. O processo
de licenciamento foi concluído exatamente no dia 04 de
agosto passado, quando de
posse do parecer favorável
da SUPRAM (Superintendência Regional do Meio Ambiente), estivemos sob aprovação
do COPAM (Conselho Estadual do Meio Ambiente), onde também sou conselheira.
O conselho aprovou por unanimidade o licenciamento,
nos parabenizando pelo ato.
O próximo passo a atender
são as solicitações de projeto da FUNASA (o que estamos em fase de conclusão)
e logo em seguida a SEDRU
parte para a licitação bem
como construção da usina.
Quando vai ﬁcar pronta e como vai funcionar a
Usina? Qual será sua capacidade?
Com capacidade para o
processamento de 100 toneladas por dia de RSU (resíduos sólidos urbanos), a instalação se dedicará à triagem
de fração reciclável dos resíduos que será comercializada, a separação dos resíduos especiais (pneus, pilhas,
baterias, lixo eletrônico, embalagens de lubriﬁcantes)
para posterior envio aos fa-

bricantes, conforme determina da Lei Federal 12.305/2010
– Política Nacional de Resíduos Sólidos, a compostagem
da fração orgânica dos resíduos para posterior utilização como condicionador de
solo. Ao ﬁnal do processo de
compostagem, o material mineralizado será peneirado e
a fração não aproveitável retido na peneira será novamente triada e aqueles materiais, não passíveis de reciclagem serão encaminhados
a um aterro sanitário de pequeno porte. De acordo com
o cronograma de execução
da obra, após 8 meses do inicio das obras o município de
Cristina estará sendo atendido e, em 15 meses de obras
todos os municípios estarão
sendo atendidos.
Quais benefícios para a cidade? E as cidades vizinhas?
A não contaminação do solo e/ou lençol freático por
chorume, não geração de vetores e mal cheiro, ou seja,
benefícios ao meio ambiente. Legalmente falando, a cidade estará dentro da Política Nacional de Resíduos
Sólidos, e por último, irá atender a um dos itens do ICMS
Ecológico, o que permite ao
município retornar a seus cofres mais uma parte do ICMS
recolhido.
O que você tem a dizer sobre a reportagem do
Jornal Nacional falando do
lixo de nosso município?
Na semana que saímos no
Jornal Nacional, com um enfoque pouco positivo, saímos
também em uma reportagem
da TV regional, como um dos
poucos municípios a estar
regularizando sua destinação
de resíduos sólidos urbanos
no país. A mesma emissora,
com enfoques diferentes, falando de São Lourenço. Posso aﬁrmar que as imagens
utilizadas no Jornal Nacional
foram cedidas pela TV local
e, que a edição do Jornal Nacional falou com nosso ouvidor municipal, o qual apresentou todas as etapas da
legalização de nossa usina.
Porém, somente ao ﬁnal da
matéria a emissora comenta
que em contato com a prefeitura soube que a mesma
se regularizará até 2015.
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Pe. BRUNO CÉSAR DIAS GRACIANO

Paróquia
em Ação
padrebrunocesar@yahoo.com.br

Nossa novena...
Por uma nova Paróquia!
Concluímos no último
domingo a festa de nosso
padroeiro, São Lourenço,
glorioso mártir. Foram dias
de intensa piedade e devoção, marcados pela alegria cristã: recebemos a
cada dia um padre para
presidir a Eucaristia e, cada qual, à sua maneira,
muito contribuiu com o
nosso crescimento espiritual e amadurecimento da
fé, trazendo uma reﬂexão
muito concreta, de como
fazer pra ser Igreja de um
novo modo, adequado aos
nossos tempos.
Esse novo modo de ser
Igreja leva-nos a compreender que a Paróquia é
Comunidade de Comunidades... Não só comunidades onde estão as nossas capelas (ﬁliais), mas
agrupamento de pequenos
grupos, que são muito úteis
para a vivência cristã, remetendo-nos às primeiras
comunidades.
Assim, as pastorais, os
movimentos, as associações, os grupos por aﬁnidade, como em pequenas
células formam o corpo,
“o todo”, que é a Igreja, e
ninguém deve se excluir,
querendo viver uma fé iso-

lada, egocêntrica e individualista, mas sempre abertos à “comum unidade”,
nós experimentamos a presença de Deus, pois Ele é
comunhão, comunicação,
doação, partilha de Si.
Na novena reﬂetíamos
sobre o documento 100
da CNBB:Por uma nova Paróquia: Comunidade de
Comunidades, que será a
base de nossos trabalhos
pastorais neste semestre,
preparando-nos para a Assembleia Paroquial que
realizaremos em dezembro, a ﬁm de traçarmos os
rumos de nossa atividade
pastoral, estabelecendo
metas e prioridades.
Finalizando, aproveito
para a agradecer a cada
pessoa que trabalhou e
se empenhou para que a
nossa festa, tanto em sua
parte religiosa, quanto na
quermesse fosse um sucesso... Gratidão aos que
fizeram suas doações e se
uniram a nós, em louvor
a Deus, contemplando seus
méritos na vida e no martírio de São Lourenço. Como pastor destacomunidade paroquial, rogo a
Deus copiosas bênçãos
sobre todos.

CLASSIFICADOS
VENDO CASA COM 4 QUARTOS CONSTRUÇÃO NOVA.
SENDO 2 SUÍTES INDEPENDENTES PODENDO ALUGAR.
PARTE SUPERIOR COM 2 VARANDAS, 2 QUARTOS, SALA, COZINHA GRANDE, BANHEIRO SOCIAL, GARAGEM
2 CARROS, VARADÃO FUNDOS E QUINTAL. NO SUB-SOLO 1 SUÍTE, SALA, COZINHA AMERICANA. EM BAIXO DA VARANDA DOS FUNDOS MAIS 1 ÓTIMA SUÍTE,
QUINTAL GRANDE COM ÁGUA NASCENTE. R$ 330,00.
VENDAS: MILTON PARENTE IMÓVEIS - TEL. (21) 99949-0735
MILTONPARENTE@GLOBO.COM - ESTUDO OFERTA.
ALUGA-SE UMA SALA COMERCIAL NA AV. D. PEDRO II,
663 – SALA 04 – CENTRO. TRATAR: (35) 8816-2486
ALUGA-SE CASA PARA FINS COMERCIAIS. ÓTIMA LOCALIZAÇÃO. CENTRO DA CIDADE. TRATAR PELOS TEL: 35- 99535533 (OI) 24-98139-1592 (TIM) 35-8415-0773 - (Claro)

Postos de combustíveis e lava-jatos devem
se preocupar com o Meio Ambiente

SAAE ressalta a importância das caixas separadoras de água e óleo e retenção de areia dos postos de combustíveis, oﬁcinas e lava-jatos.

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

EXPEDIENTE

Os postos de combustíveis,
oﬁcinas e lava-jatos são locais onde há a utilização intensa de água para ﬁns de
limpeza de veículos e peças
automotivas.
O volume de esgotos gerado nestes estabelecimentos é bastante elevado e possui características diferentes
dos esgotos domésticos. Estes eﬂuentes contêm elevadas concentrações de mate-

riais sedimentáveis como
areia, e grande presença de
óleos derivados de petróleo.
Segundo a Legislação Ambiental, estes estabelecimentos devem encaminhar todo
o eﬂuente das unidades de
limpeza de veículos e peças
para caixas separadoras de
água e óleo, que devem ser
ligadas nas redes de esgoto.
Para isso, O SAAE orienta
que estas caixas, além do

óleo, devem também reter
os materiais sedimentáveis,
como a areia, e outros materiais que frequentemente
são perdidos durante as limpezas, como estopas, ﬂanelas e pedaços de tecidos.
Além disso, não devem conter água de chuva (águas pluviais) provenientes do escoamento em pátios e telhados.
A existência da caixa separadora de água e óleo e sua

correta operação e manutenção é de extrema importância para o bom funcionamento das redes e do tratamento do esgoto. Isto porque
muitos dos problemas de
entupimento das tubulações
das redes são causados pela
presença de estopas e pedaços de tecidos, além do
acúmulo de terra e areia,
proveniente dos postos, oﬁcinas e lava-jatos.
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Homenagem

“Sãolourenciano ausente”destaca ﬁguras importantes
da cidade que moram em outras partes do país

Foto: Assessoria de Comunicação

Homenageado de 2014 Edson Fernandes Gonçalves

Como vem acontecendo
nos últimos anos, na noite
de sexta-feira (9), foi feita a
homenagem ao “são-lourenciano ausente”. Trata-se uma
homenagem aos “são-lourencianos de expressão”,
pessoas naturais do município de São Lourenço que
se destacam em outras partes do País.
Em sua 5ª edição, a honraria foi concedida ao advogado Edson Fernandes Gonçalves. Ele nasceu em 30 de
setembro de 1949. É Filho de
José Gonçalves e Laura Fernandes Gonçalves, tem como
irmã Maria Aparecida Gonçalves de Souza, advogada,
residente em São Paulo. São
seus avós maternos Ludgero
Fernandes de Oliveira e Maria Justino Ferreira, e avós pa-

ternos Maria Gonçalves e Coronel Jose Justino Ferreira.
Foi criado e estudou até o
segundo grau em São Lourenço, onde, desde pequeno
gostava de pescar no Rio Verde. Seu pai José Gonçalves,
ex-pracinha, que serviu a Pátria na Segunda Guerra Mundial, e sua mãe, comerciante,
foram nascidos e criados em
São Lourenço, assim como
toda a família materna e paterna, que descendem dos
fundadores da cidade.
Tendo passado toda a infância e a adolescência em
São Lourenço, após concluir
o segundo grau, atual ensino
médio, foi para Belo Horizonte, para trabalhar e estudar.
Tornou-se Bacharel em Direito, fazendo o curso na Fundação Educação Monsenhor

Messias – Faculdade de Direito de Sete Lagoas. Atua
em Belo Horizonte, com escritório na Av. João Pinheiro,
39, salas 14/15, Centro, local
em que trabalha há mais de
40 anos. Reside no Bairro
Santo Antônio.
É Presidente do Caiçara
Clube de Pesca, na Cachoeira do Manteiga, em Buritizeiro, MG. Tem uma propriedade rural situada em Santo
Antônio do Leite, município
de Ouro Preto, aonde vai com
a esposa, família e amigos
todos os ﬁns de semana. Tem
os laços profundos em Belo
Horizonte, mas o coração está plantado em São Lourenço, onde é ﬁlho da terra, têm
seus pais, tios (bem como
sua amada família) enterrados neste solo.

Fenômeno “Superlua”. Você viu?
No Domingo, dia 10 de
Agosto, além de ser o dia de
comemorarmos o nosso Santo Padroeiro, foi uma data
especial, na qual presenciamos um fenômeno peculiar
chamado Superlua. Acontece a cada 14 meses, por causa do alinhamento entre o
Sol, a Terra e a Lua.A Lua cheia
então coincide com o momento em que está mais próxima da Terra.Esta é a maior
Superlua do ano, pois ela está a 356.896 quilômetros do
nosso planeta. A nossa percepção é de uma Lua 14%
maior e 30% mais brilhante.
De acordo com especialistas
no assunto, o termo astronômico mais correto para esse
momento é perigeu. O tamanho do fenômeno varia, pois
depende do intervalo entre
o ápice da Lua cheia e o perigeu. A próxima Superlua está marcada para 8 de setembro, mas ainda não será tão

grande quanto a do dia 10. O
apogeu (quando ela está mais
longe do nosso planeta) ocorre alguns dias depois, em 24
de agosto. A Lua estará a
406.522 quilômetros de distância. As super luas de 2015
já têm data marcada: 29 de
agosto, 28 de setembro e 27
de outubro.
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Candidato à Presidência Eduardo
Campos morre em acidente aéreo
O candidato do PSB à Presidência da República, Eduardo Campos, morreu na manhã desta quarta-feira (13)
quando o avião em que estava com assessores caiu sobre um prédio em Santos (litoral de SP).
Campos tinha 49 anos e
estava em terceiro lugar na
corrida presidencial. Tinha
8% das intenções de voto, de
acordo com o Datafolha. Ex-governador de Pernambuco
e ex-ministro de Ciência e
Tecnologia do governo Lula,
era considerado um dos políticos mais promissores de
sua geração.
A ex-senadora Marina Silva (PSB), candidata a vice-presidente, é a cotada para
assumir seu lugar na cabeça
da chapa. O partido terá dez
dias para decidir e anunciar
a substituição.
A presidente Dilma Rousseff, que disputa a reeleição
pelo PT, e o candidato do
PSDB, Aécio Neves, cancelaram suas agendas ao receber a notícia.

Foto: Divulgação

As causas do acidente
ainda não foram confirmadas pela Aeronáutica. O
avião Cessna 560 XL, prefixo PR-AFA, voava do aeroporto Santos Dumont, no
Rio, para a base aérea do
Guarujá (SP). Campos teria
três compromissos de campanha em Santos.
Além do presidenciável,

estavam a bordo quatro assessores: Alexandre Severo
(fotógrafo oﬁcial da campanha), Marcelo Lira (cinegraﬁsta), Pedro Valadares (ex-deputado e assessor do candidato) e Carlos Percol (assessor de imprensa). Também
morreram o piloto e o copiloto da aeronave
Fonte: Folha de S.Paulo
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Lixão de São Lourenço: Até quando?
A situação do lixão de São
Lourenço continua sendo
tema de debates. Nossa reportagem foi em busca de
respostas, para saber qual
a verdadeira situação e quando será implantada a prometida Usina de Triagem e
Compostagem.
De acordo com a Política
Nacional de Resíduos Sólidos, (lei federal 12.305 de
2 de agosto de 2010), todos
os municípios do Brasil tinham 4 anos para destinar
de maneira correta seu resíduo sólido urbano. Essa
data venceu em 2 de agosto passado.
A Assessora de Meio Ambiente do SAAE e Diretora
Técnica do Consórcio CIDESEA, JanimayriForastieri de
Almeida, explicou em entrevista (conﬁra na íntegra na
página 03) que foi assinado
um convênio entre a SEDRU
(Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano) e a
FUNASA (Fundação Nacional de Saúde), com o objetivo de atender o consórcio
CIDESEA para a construção
de uma Usina de Triagem e
Compostagem de Resíduos
com Embolsamento.
Este consórcio está sendo feito entre nove prefeituras da região que serão
beneﬁciadas com a criação

da Usina. Dessa forma, o lixo dos municípios de São
Lourenço, Soledade, Carmo de Minas, Itanhandu,
Itamonte, Pouso Alto, Dom
Viçoso, Olímpio Noronha
e Cristina serão processados no mesmo local. Todas
essas cidades juntas formam uma população de
100 mil habitantes. A usina, que será construída na
zona rural de Cristina, terá
capacidade para processar
100 toneladas de lixo.A previsão é que ela comece a
funcionar em 2015.
Janimayri explicou também que a recuperação das
áreas contaminadas por lixões é, segundo a Política
Nacional de Resíduos Sólidos, de responsabilidade
das prefeituras. São Lourenço já vem iniciando tal recuperação e, com toda certeza, essa será uma condicionante ambiental para o
inicio de operação da usina,
que os municípios se comprometam em recuperar
suas áreas de lixão.
A cidade hoje não atende
as características de aterro
sanitário, a situação se aproxima de um aterro controlado.Contudo, ainda é um
lixão e continua fora da aceitação da legislação. Veja as
diferenças nos desenhos:

A Usina se dedicará à triagem de resíduos, a separação
dos resíduos especiais (pneus, pilhas, baterias, etc) e a compostagem da parte orgânica dos resíduos para posterior
utilização no solo.

O projeto de Embolsamento de resíduos
sólidos divide-se em três etapas:
Etapa 1: Triagem de resíduos

ATERRO CONTROLADO
Não mais aceito pela política
nacional de resíduos sólidos

Etapa 2: Prensagem e encapsulamento

LIXÃO – SITUAÇÃO DE SÃO
LOURENÇO DESDE 1989
Etapa 3: Cobertura bolsas

ATERRO SANITÁRIO
300m de distância de qualquer
curso d´água (DN COPAM 118/2008)

Ciências Biológicas

O curso de Ciências Biológicas da Faculdade de São Loureço irá realizar durante a
Semana do Conhecimento e Jornada Cientíﬁca promovida pela Instituição uma série
de minicursos, palestras e apresentações. O evento ocorrerá entre os dias 20 e 24
de outubro/2014 e logo no primeiro dia contará com a palestra da gerente do Parque Estadual da Serra do Papagaio, Clarice Nascimento Lantelme Silva, que irá abordar o papel do biólogo como pesquisador, gestor, educador e consultor nas Unidades
de Conservação. A Semana terá ainda a participação de um Conselheiro do Conselho
Regional de Biologia CRBIO-04, que irá falar sobre a proﬁssão de Biólogo. Já está
conﬁrmado também o minicurso “Introdução à biologia das serpentes”, ministrado
todo ano na Instituição pelo biólogo do Museu Nacional do Rio de Janeiro, Rodrigo
Castellari Gonzalez, no dia 24/10. Haverá, neste mesmo dia, uma palestra do representante da EMATER, André Henriques, sobre o tema “Agroecologia e desenvolvimento sustentável”. Ocorrerão também apresentações de trabalhos desenvolvidos
pelos acadêmicos ao longo da semana. O curso ainda oferecerá outras atividades,
que estão em fase de ﬁnalização de agendamento. No dia 25/10, sábado, será realizado um trabalho de campo no Parque Estadual de Ibitipoca, para ﬁnalização das
atividades.Os eventos promovidos pelo curso de Ciências Biológicas durante a Semana do Conhecimento e Jornada Cientíﬁca são abertos a todos os interessados.
Para participar basta entrar em contato com a coordenação do curso na Faculdade
de São Lourenço ou pelo e-mail ciências.biologicas@faculdadesaolourenco.com.br.
Foto do evento de 2013

Biólogo Rodrigo Castellari manipula uma cascavel (Crotalussp) durante o minicurso sobre serpentes.
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SAMU começa a funcionar em Outubro
Prefeitos se reúnem com o Secretário de Estado e Ministro
da Saúde para que garantam a implantação dos serviços
Depois de longa espera da
população, tudo indica que
agora o SAMU será implantado. No último dia 08 de
agosto, após uma reunião em
Varginha com as autoridades
interessadas, ﬁcou deﬁnido
que o serviço irá começar no
dia 01 de outubro. A Sede Regional em Varginha está em
fase ﬁnal de obras e instalação de equipamentos e os recursos ﬁnais paraa obra foram
liberados pelos Prefeitos. Em
São Lourenço, assim como
outros 34 municípios, já possuem suas bases prontas para implantação. O serviço está sendo feito por meio de
um Consórcio entre 153 municípios do Sul de Minas, e
terá um alcance emcerca de
três milhões de habitantes.
Nesta semana, osPrefeitos
se reúnem com o Secretário
de Estado da Saúde deMinas
Gerais e em seguidacom o
Ministro da Saúde, para que
Estado e União garantam a
implantação e manutenção
dos serviços, vistoque a parte que cabe aos municípios
está sendo feita. De acordo
com o Secretário Municipal

Médico Veterinário

Viajando com seu Cão (parte 2)
Foto: SL Jornal

Base de São Lourenço já foi inaugurada em Março de 2014

de Saúde de São Lourenço,
Mauro Junqueira, o início em
01 de outubro está condicionadoà garantia do ﬁnanciamento por parte dos dois entes federados.
Sobre a capacitação proﬁssional, o Secretário infor-

mou que existemaproximadamente 700 pessoas, entre
médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares,motorista
s,socorristas entre outros que
já foram treinados e estão aptos para o início dos trabalhos. “São Lourenço foi a pri-

meira base avançada pronta,
e o serviço no município irá
beneﬁciar a população com
um resgatequaliﬁcado e humanizado. Teremos uma ambulância de suporte básico e
outra de suporte avançado
(UTI).”, completou Mauro.

Campeonato de Parapente
enfeita o céu de São Lourenço
No último ﬁnal de semana
o céu de São Lourenço ﬁcou
colorido. Os pilotos de parapente ou “voadores” como
gostam de ser chamados, enfeitaram o céu azul da cidade com o campeonato XMantiqueira. Essa é 2ª vez que o
evento acontece na cidade,
a última edição foi em 2011.
De acordo com o presidente do Clube de Vôo Livre de
São Lourenço, Allan Fabrício
Carneiro de Souza, o evento
foi além das expectativas. As
inscrições se encerraram com
mais de 30 dias de antecedência, e mais de cem pilotos ﬁcaram na lista de espera. “Foi um sucesso desde a
abertura até seu encerramento. Isso pode ser comprovado através de todos os comentários em nossa página
no facebook.”
O campeonato atrai os pilotos e suas famílias, o que

DR. RODRIGO C. SANTOS

Foto: Divulgação

colabora para o turismo na
cidade. A estimativa é de que
vieram cerca de 600 pessoas
de todo o Brasil. Foram abertas 130 vagas. Porém, o XMantiqueira contou com a presença de mais de 200 pilotos
voando em São Lourenço.
Eles vieram de todos os estados, inclusive de outros países, como foi o caso de um
Suíço e um Francês.
Para 2015, a organização
já está preparando a próxima edição, porém a data ainda não foi deﬁnida.

• Deve-se viajar em horários menos quentes e lembre
que serão necessárias paradas para dar água e para que o
cão possa fazer xixi ou cocô. Escolher bem o local das paradas. Dê preferência por postos de gasolinaou postos rodoviários. Não pare no acostamento porque o movimento
dos carros pode assustar seu cão.
• É preferível não alimentar o cão antes de sair para viajar. Preﬁra oferecer alimentos e petiscos após o término da
viagem, garantindo assim que ele não enjoe no caminho. Se
não for possível, ofereça a comida em menor quantidade e
aproveite alguma das paradas no meio do caminho para ir
completando a ração. Se você notar que durante a viagem
seu cão está enjoado e/ou vomitar o melhor é suspender
completamente a comida e não forçar o cão a comer.
• Se pretende viajar de avião, é preciso obter um Atestado de Saúde (seu veterinário poderá fornecer este documento), a carteira de vacinação e um exame pelo veterinário do aeroporto. Além disso, é fundamental que a reserva seja feita com antecedência porque as empresas aéreas possuem um limite para o transporte de animais em
cada voo. Algumas empresas aceitam transportar os pequenos na cabine junto com o dono. Os cães maiores viajam no compartimento de bagagem e o peso é cobrado
como excesso de bagagem.
Algumas empresas aéreas exigem que o animal seja sedado antes do voo. Consulte seu veterinário para que ele
informe a dose de tranquilizante necessária.
• Os países que têm restrições mais severas são a Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul. Os cães e
gatos são conﬁnados no aeroporto e liberados depois do
período de quarentena, que pode variar de 1 a 6 meses.
Antes de marcar a viajem é importante entrar em contato
com a embaixada do pais de destino, pois não há uma norma internacional padrão para exigências em relação a transporte de animais e cada país é livre para cobrar os exames
e cuidados que acha importante.
Continua ...

O que é o Xmantiqueira?
O Xmantiqueira consiste
em uma corrida aérea, na
qual os pilotos são obrigados
a passarem por determinados locais marcados em seus
GPS. Basicamente quem vence é o piloto que passa exatamente por todos esses lo-

Participantes e organização comemoram a 3ª edição do XMantiqueira

cais em primeiro lugar. São
somados os pontos obtidos

nas duas provas, que ocorrem em dois dias.

Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa
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Jovem é morto no bairro
Nossa Sra. de Lourdes

Um jovem de apenas 21
anos foi alvejado por três
disparos de arma de fogo
na madrugada de sábado
(09/08), no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Douglas
Almeida da Silva não resistiu aos ferimentos e morreu
no local.
O corpo do rapaz foi encontrado em um corredor
de acesso à sua casa, dentro do quarto dele, que estava com a porta arrombada, a polícia encontrou roupas de cama sujas de sangue. A polícia ainda não
sabe o motivo do crime.
Até a publicação desta reportagem ninguém havia
sido preso.

Sul de Minas
registra aumento
de 43,1% no
número de
homicídios

Nos primeiros quatro meses (janeiro a abril) de 2014
o número de crimes aumentaram consideravelmente na
nossa região. Nos casos de
homicídio, por exemplo, houve um aumento de 43,1% em
relação ao mesmo período
do ano passado. Esses dados
estatísticos, disponibilizados
pela Secretaria de Defesa Social de Minas Gerais, indicam

um quadro preocupante para quem está no Sul de Minas. Frequentemente recebemos notícias de mortes e
crimes violentos como assaltos, estupros e sequestros.
Considerada uma região
pacíﬁca e com crescimento
econômicopróspero, o local
está atraindo pessoas de outros estados, com oportunidades de emprego e progresso. Com isso, atrai também
a bandidagem. Nos quatro
primeiros meses deste ano,
os órgãos de segurança registraram 73 casos em todo
o Sul de Minas, contra 51 do
mesmo período de 2013.
A maior cidade do Sul de
Minas é Poços de Caldas, com

cerca de 160 mil habitantes,
e por isso, lá os índices são
maiores. Para ter uma ideia,
o resultado de um balanço
da Secretaria, registrou um
aumento de 70% no número
de crimes violentos em 2013
em relação a 2012. Por ser
uma cidade turística, os números assustam. Para prevenir e tentar diminuir esses
crimes, a polícia criou 18ª
Companhia de Missões Especiais para o combate aos
crimes violentos. Os crimes
de sequestro e cárcere privado tiveram um aumento
de 28,5%, roubos e furtos
cresceram 26,8%. Já nos casos de estupros, houve queda de 30%. Conﬁra no gráﬁco.
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BETO BACHA

Giro Esportivo

ESPORTINHO

Na rivalidade sadia dos grandes times do Rio de Janeiro,
voltamos no tempo para recordamos a foto com as duas
equipes Vasco e Flamengo, juntas para a tradicional entrada nos gramados. As equipes do mirim do ECSL jogavam
com várias camisas de diversos times, o treinamento lotava de garotos o campo do Esporte. Nesta em especial, o
técnico era o saudoso Vander Cosenza. Podemos perceber
o apoio das empresas de São Lourenço com os muros do
estádio Jaime Sotto Mayor todos pintados. Os ex-garotos,
hoje quase todos “papais”, são: Emílio Póvoa, Elder, Marcelo Véio, Gordo (quanta diferença), Curintiano Everaldo,
Dentinho, Ferrugem, Neném, Ricardo, Lúcio, Sumido Kurlam, Neínha, Dedé agora ﬁninho, Ivaldo, Durval, Chá,Darci,
Marcos Satã, o ﬁlho do Ciro Dadá e o Alexandre Gomes.

NOSSO BARÇA

A equipe de São Lourenço sub-20, no comando do técnico Anderson Gomes e auxiliado pelo Marcelo Ribeiro,
sagrou-se campeã do 2º torneio de futebol, taça Paulo Fernando Cruz, na cidade vizinha de Lambari. Na partida ﬁnal
São Lourenço venceu os donos da casa pelo placar de 2 a
1, gols de Léo Pardal e Gabriel Pacote. Na foto o quinteto
fantástico: Maquel, Diogo, Gabriel, Léo Lima e Igor.

SINE SÃO LOURENÇO - VAGAS de EMPREGO

PARABÉNS

(Praça Duque de Caxias – 61 – Andar térreo da Prefeitura – das 8h ás 17h)

FUNÇÃO

ESCOLARIDADE

EXPERIÊNCIA

LOCAL

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (Deficiente)

Médio Incompleto

Não Exigida

São Lourenço

ATENDENTE DE BALCÃO

Médio Incompleto

3 meses

São Lourenço

BALCONISTA

Fundamental Completo

3 meses

São Lourenço

BOMBEIRO CIVIL

Fundamental Completo

Não Exigida

São Lourenço e
Região

CAMAREIRA DE HOTEL

Fundamental Incompleto

4 meses

São Lourenço

CARPINTEIRO de FÔRMAS

Fundamental Incompleto

6 meses

São Lourenço

CASEIRO

Fundamental Incompleto

6 meses

Cristina

COBRADOR EXTERNO - (FAIXA AZUL)

Fundamental Incompleto

Não Exigida

São Lourenço

COZINHEIRO de RESTAURANTE

Fundamental Incompleto

3 meses

São Lourenço

COZINHEIRO GERAL

Fundamental Completo

6 meses

São Lourenço

CROCHETEIRO a MÃO

Fundamental Incompleto

6 meses

São Lourenço

EMPREGADO DOMÉSTICO nos SERVIÇOS GERAIS

Fundamental Incompleto

6 meses

São Lourenço

FOTOJORNALISTA

Superior Completo

3 meses

Baependi

GARÇOM

Fundamental Completo

3 meses

São Lourenço

MOTORISTA ENTREGADOR

Fundamental Incompleto

6 meses

São Lourenço e
Região

PADEIRO

Fundamental Incompleto

6 meses

São Lourenço

PANFLETEIRO

Fundamental Completo

Não Exigida

São Lourenço e
Região

PROFESSOR de INGLÊS

Médio Completo

6 meses

São Lourenço

PROGRAMADOR de SISTEMAS de COMPUTADOR

Médio Completo

6 meses

São Lourenço

RECEPCIONISTA de HOTEL

Fundamental Completo

3 meses

São Lourenço

TÉCNICO de OPERAÇÃO ELETROTÉCNICA

Médio Completo

Não Exigida

São Lourenço

TOSADOR DE ANIMAIS

Fundamental Completo

6 meses

São Lourenço

TRABALHADOR RURAL

Fundamental Incompleto

6 meses

São Lourenço

Nesta edição, gostaria de parabenizar meus dois ﬁlhos
que ﬁcam mais experientes neste mês
de Agosto. Muita
saúde, paz e sempre sucesso para a
Gabrielle (dia 11)
e o Thiago (dia 19).

VEM PRA CÁ
Um abração a todos os funcionários e proprietários do
Restaurante Paladar Mineiro, onde você encontra a verdadeira comida de boteco. Fica ali na Rua Wenceslau Braz
168 e o telefone é 3331-1787.
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Cartório de Reg. Civil e Notas da Comarca de São Lourenço
Tabelião: Cecil Domingos J.Póvoa

- Pretendem se casar:

000620 - MATEUS DE OLIVEIRA CASSIANO, solteiro, maior, OPERADOR DE PRODUÇAO, natural
de SAO LOURENÇO-MG, residência RUA JOSE ALVARENGA, 90, POUSO ALEGRE-MG, ﬁlho de JOAQUIM MACIEL CASSIANO e MARILZA DE OLIVEIRA MENEZES; e SIMONE RIBEIRO DE OLIVEIRA,
solteira, maior, RECEPCIONISTA, natural de SAO JOSE DOS CAMPOS-SP, residência AV. GETULIO
VARGAS, 17/16, São Lourenço-MG, ﬁlha de JOAQUIM LEITE DE OLIVEIRA SOBRINHO e LUDOVINA
MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA;
000619 - BRUNO CAETANO CORRÊA, solteiro, maior, repositor, natural de São Lourenço-MG,
residência Rua Bento Gonçalves, 604, São Lourenço-MG, ﬁlho de ARMANDO BRAGA CORRÊA e
MARIA HELENA CAETANO CORRÊA; e KARINA MENDES DA SILVA, solteira, maior, do lar, natural
de São Lourenço-MG, residência Rua 09, 100, São Lourenço-MG, ﬁlha de JOSE CARLOS DA SILVA
e DULCINEIA MENDES PEREIRA;
000623 - BRAZ LEANDRO DE OLIVEIRA, solteiro, maior, Gestor em Analista Ambiental, natural
de Soledade de Minas-MG, residência Rua Francisco Forastieri, 231, São Lourenço-MG, ﬁlho de
JUSTO PINTO DE OLIVEIRA e SEBASTIANA VIEIRA MENDES PINTO; e STEFÂNIA ARSENIO DE OLIVEIRA, solteira, maior, Jornalista, natural de Cruzília-MG, residência Rua Wenceslau Braz, 834 cs
1, São Lourenço-MG, ﬁlha de RÔMULO BUENO DE OLIVEIRA e IRÊNE ARSENIO DE OLIVEIRA;
000622 - WILLIAM LOPES DO AMARAL, solteiro, maior, SERIGRAFO, natural de SAO PAULO-SP,
residência RUA OLAVO GOMES PINTO, 996, São Lourenço-MG, ﬁlho de MAURO ROGERIO DO
AMARAL e ELIANE APARECIDA LOPES; e HAGHATA RANGEL RIBEIRO, solteira, maior, AUTONOMA,
natural de SAO LOURENÇO-MG, residência DR ORESTES JUNQUEIRA, 59, São Lourenço-MG, ﬁlha
de ALEANDRO CAMPOS RIBEIRO e LEILA RANGEL DE CARVALHO RIBEIRO;
000621 - BRUNO DOS SANTOS MORAES, solteiro, maior, servente, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Carmem Nogueira, 355, São Lourenço-MG, ﬁlho de CLEZIO BAPTISTA DE
MORAES e MAGDA APARECIDA DOS SANTOS; e SELMA MARIA DE MELO, solteira, maior, do lar,
natural de Mossoró-RN, residência Rua Carmem Nogueira, 355, São Lourenço-MG, ﬁlha de SEVERINO DE MELO e MARIA ALDENÔRA DO NASCIMENTO;
000628 - CRISTIANO MARTINS, solteiro, maior, vendedor, natural de Itajubá-MG, residência
Rua Castorino Augusto da Silva, 124, São José do Alegre-MG, ﬁlho de JOSÉ BENEDITO MARTINS
e MARIA HELENA APARECIDA DE OLIVEIRA MARTINS; e SUELEN DOS SANTOS SILVA, solteira, maior,
missionária, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Jose Maria, 93, São Lourenço-MG, ﬁlha
de GERALDO SILVA e ELEUZA MARIA DOS SANTOS SILVA;
000627 - DIOGO FERREIRA ROCHA, divorciado, maior, COMERCIANTE, natural de SOLEDADE
DE MINAS-MG, residência AV. ANTONIO JUNQUEIRA DE SOUZA, 386 APTº 204, São Lourenço-MG,
ﬁlho de JOSE DE SOUZA ROCHA e ROZILENE FERREIRA ROCHA; e ELEM CLAUDIA SOUZA TELES,
divorciada, maior, PEDAGOGA, natural de JUIZ DE FORA-MG, residência AV. ANTONIO JUNQUEIRA DE SOUZA, 386 APTº 204, São Lourenço-MG, ﬁlha de OSVALDO TELES e ELIENAI SOUZA TELES;
000626 - EXPEDICTO LIBERATO ALVES, solteiro, maior, pedreiro, natural de São Lourenço-MG,
residência Rua São José, 417, São Lourenço-MG, ﬁlho de LOURENÇO LIBERATO ALVES e ADELAIDE ANA ALVES; e MARIA DA PENHA PEREIRA CARVALHO, viúva, maior, do lar, natural de Carmo
de Minas-MG, residência Rua São José, 417, São Lourenço-MG, ﬁlha de SEBASTIÃO PEREIRA e
TERESA FRANCISCA DE JESUS;
000625 - AFRANIO CASSIMIRO DE OLIVEIRA, divorciado, maior, padeiro, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Izidoro Machado, 395 - casa 01, São Lourenço-MG, ﬁlho de ANOR EXPEDITO DE OLIVEIRA e ALICE NAZARE DE JESUS OLIVEIRA; e GISSELLE CAMPOS SILVA, solteira,
maior, auxiliar de creche, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Izidoro Machado, 395 casa 01, São Lourenço-MG, ﬁlha de JOSE MARIA DA SILVA e EMILIA MARIA DE CAMPOS DA SILVA;
000624 - ANDRÉ LUIZ DE ABREU LOBO, divorciado, maior, representante comercial, natural de
São Lourenço-MG, residência Al. Cecilia Meireles, 235, São Lourenço-MG, ﬁlho de GERALDO LOBO e ISOLINA DE ABREU LOBO; e ERIKA DE PAIVA BUCASIO, solteira, maior, médica, natural de
Rio de Janeiro-RJ, residência Al. Cecilia Meireles, 235, São Lourenço-MG, ﬁlha de ANTONIO BUCASIO e SILVIA HELENA DE PAIVA BUCASIO;
000630 - WILLIAM DE JESUS VENTURA, divorciado, maior, serviços gerais, natural de São Lourenço-MG, residência Al. Frei João Bosco, 126, São Lourenço-MG, ﬁlho de SEBASTIÃO VENTURA
e IRENE MARIA DE JESUS VENTURA; e MONIQUE KAREN DOS SANTOS SILVA, solteira, maior, vendedora, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Dr. Ribeiro da Luz, 1168, São Lourenço-MG,
ﬁlha de LUIZ CORDEIRO DA SILVA e MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS;
000629 - ESEQUIAS RIBEIRO BUENO, solteiro, maior, funcionário público municipal, natural de
Três Corações-MG, residência Avenida B, 226, São Lourenço-MG, ﬁlho de ELEAZAR BUENO e IVANIRA RIBEIRO BUENO; e TATIANA FABRICIA SARMENTO, solteira, maior, auxiliar de produção, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Henrique Cafasso, 32, São Lourenço-MG, ﬁlha de MARCOS ANTONIO SARMENTO e SANDRA ISABEL SARMENTO;
SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO E DE LICTAÇÕES DESERTA E FRACASSADA
(Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores alterações).
Contrato nº SAAE/SLO-019/2014. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Riamar
Máquinas Ltda. EPP Modalidade: Pregão Presencial nº 007/2014. Objeto: locação de retroescavadeira. Valor: R$ 27.000,00. Forma de pagamento: parcelada. Dotações orçamentárias: Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário e Melhoria do Sistema de Drenagem Urbana. Vigência:
de 08/08/2014 a 07/08/2015. Data da assinatura: 08/08/2014. Diretor Presidente.
Aviso de Licitação Deserta. O SAAE de São Lourenço torna público para o conhecimento dos
interessados, que a licitação na modalidade Pregão Presencial 008/2014 foi declarada DESERTA.
Aviso de Licitação Fracassada. O SAAE de São Lourenço torna público para o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão Eletrônico 013/2014 foi declarada FRACASSADA.

EDITAL DE LOTEAMENTO – Pelo presente Edital, torno público em cumprimento ao Artigo 19 da Lei 6.766/79, que SÃO JOÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no
CNPJ nº. 41.672.437/0001-59, com sede na Rua Bento Gonçalves, nº. 349, bairro Estação,
nesta cidade de São Lourenço/MG, devidamente registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, sob o nº 5274160, em data de 20/05/2014, neste ato, devidamente representada por seus sócios e administradores João Ferreira Souza Filho, brasileiro, solteiro, aposentado, portador da Identidade M-2.075.006 SSP/MG, inscrito no CPF nº. 100.892.92634; e, Claudia Aparecida Cruz Andrade, brasileira, solteira, comerciante, portadora da identidade M-8.636.730 SSP/MG, inscrita no CPF n.º 009.928.146-50; residentes e domiciliados
na Rua Bento Gonçalves, nº. 349, Bairro Estação, nesta cidade, depositou nesta Serventia
toda documentação para registro do “LOTEAMENTO RESIDENCIAL SANTA MARIA 2ª FASE”,
situado nesta cidade de São Lourenço/MG, na Rua Dr. Arthur Francisco Povoa, no Bairro
Nossa Senhora de Lourdes, sendo que o mesmo foi aprovado pelo Município de São Lourenço/MG, conforme Certidão emitida pela Gerencia de Cadastro e Tributação Imobiliária
do Município de São Lourenço/MG, em data de 07/01/2013. O Imóvel objeto do mesmo
encontra-se devidamente registrado na matrícula 10.966 do Livro 02, de Registro Geral. O
Loteamento será composto de 40 lotes, divido em 05 quadras (A,B,C,D e E), numa área total com 15.230,00m², assim discriminada: Quadras A e B: Lotes 18 Unidades, 5.031,37m²
(83,16%), Faixa Sanitária: 334,38m² (5,53%), Alamedas: 684,58m² (11,31%); e, Quadras C,
D e E: Lotes 22 Unidades: 5.989,97m² (65,25%); Alamedas: 1.490,26m² (16,24%); Praça:
63,62m² (0,69%); Área Institucional: 640,60m² (6,98%); Área Verde: 995,22m² (10,84%).
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, sem que haja impugnação será feito o registro. Dado e passado nesta cidade e Comarca de São Lourenço/MG, aos
24 de julho de 2014. O Oﬁcial Substituto – Júlio César Círio Nogueira.

DOMINGO, 17 DE AGOSTO DE 2014

PROF. ANDRÉ

Esportes

Jogos Escolares de Minas Gerais 2014
Mais uma vez os nadadores da equipe de natação da
APAN (São Lourenço – Country Clube – Carrossel) representam São Lourenço e Carmo de Minas através de suas escolas nos Jogos Escolares de Minas Gerais.
A equipe é composta por
alunos/atletas a partir de quatorze anos, representando o
Colégio Laser Solar dos Lagos,
E. E. Dr. Humberto Sanches
e da E. E. Prof. Mario Junqueira Ferraz de São Lourenço e
da E.E. Prof. Guedes Fernandes de Carmo de Minas.
Nossos nadadores voltaram para casa com as seguintes conquistas por escola:
* Colégio Laser: Hugo Almeida 3º colocado nos
1500m livre
* E. E. Prof. Mário Junqueira Ferraz: Washington André
2º colocado no rev. 4x50Lv.
* Colégio Laser Solar dos
Lagos: Mariana Bacelar Campeã e Recordista100m Livre,

2ª colocada 200m Livre e
100m Costas e 2ª colocada
no Rev. 4x50Lv. / Raissa Castro 2ª colocada 100m Peito
e 200m Medley e no Ver.
4x50Lv. / Luiz Fernando Irineu Campeão e Recordista
50 e 100m Peito 2º colocado
no Ver. 4x50Lv.
* Carmo de Minas E. E. Prof.
Guedes Fernandes Ana Livia
Santos 3ª colocada nos 100m

Borboleta.
Ainda por equipe o Colégio Laser Solar dos Lagos,
sagrou-se 3º colocado em
Minas Gerais.
Parabéns a todos os atletas que tão bem representaram nossas cidades e a Prefeitura Municipal de São Lourenço que através da APAN
apoiou o transporte de nossos atletas.
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Bebê da Semana

A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

História
Esses dois jovens senhores
são quase centenários, história viva da nossa São Lourenço. O da esquerda, Acyr
Miranda, nasceu e morou no
próprio Parque das Águas,
onde existia a Pensão Miranda, de seu pai. Deve ser a pessoa mais velha nascida em
SL e que mora aqui. O outro,
Leonel Junqueira é de família
daqui e mora aqui mas nasceu “por acaso, em Cruzeiro”.
O da direita fará 100 anos em
dezembro e o da esquerda,
em janeiro. Foram colegas na
escola primária, a mãe de
Acyr era a professora. Esta foto foi feita pela administradora do Parque, hoje, a meu pedido. Acyr caminha por lá,
todos os dias, e Leonel, eventualmente. (Acyr foi juiz de
Direito e também arrendatário do Hotel Paris, na Av Passos no Rio, Leonel era da FEB). Texto: Filipe Gannam

Irresistível mundo da beleza

Henrique Real Pires, é
nosso bebê desta semana. Nascido em 07/08,
é ﬁlho de Julianna Real
Garcia Pires e Emanuel
Mota Pires. Vovós Rosileia e Fernando Alberto,
Miguel e Ruth. Desejamos tudo de bom ao lindo garoto!!!

Projeto Rapunzel
Se você pretende entrar no “projeto rapunzel” e deixar os cabelos crescerem, é preciso mudar alguns hábitos na rotina que
promovem o aumento do tamanho dos ﬁos.Pensando nisso separei algumas dicas que a ajudarão a ter o “cabelão” dos sonhos.

Solidariedade

Saúde
Funcionários do Presidio de São Lourenço, incentivados
em uma campanha pelo Diretor Rafael Barbosa Ribeiro, ﬁzeram a entrega de alimentos não perecíveis ao Hospital
de São Lourenço.

Decoração
A direção do Parque das Águas de nossa cidade, realizando diariamente, exercícios físicos em sua área interna, a
nossos moradores e visitantes. Um abração a nossa querida Verinha Vaz, pelo incentivo e apoio a saúde.

Aniversário

Comemorando mais um aniversário neste dia 16, nosso
querido amigo, Padre Afonso Henrique Alves da Silva, para
quem enviamos nossos votos de felicidades, saúde e paz.
Que Deus o abençoe sempre!!!

GILMAR FURQUIM, o ornamentista da Igreja Matriz de
São Lourenço Mártir. Difícil foi arrastar essa pessoa tão talentosa quanto tímida para uma foto. Mas não poderíamos
deixar passar em branco, pois em cada detalhe, tem o toque das suas mãos. Um trabalho exaustivo e um desaﬁo a
cada ano: fazer desse templo ainda mais bonito do que no
ano anterior. E isso ele sempre consegue. Agradecemos
por todo o carinho e entrega. E aqui, que cada um veja o
quanto, o que já era lindo, ﬁcou ainda mais esplendoroso!
(Texto e Foto: São Lourenço Ao Vivo.com)

Nota 10

Falecimento

Faleceu no último dia 11, na cidade de Maria da Fé, onde residia, o Secretário Municipal de Defesa Social da Prefeitura de Itajubá, Nilton Gonçalves de Almeida. Nossos
sentimentos a todos os familiares, e aos colegas do Poder
Executivo de Itajubá.

DÉBORA CENTI

Essa é pra ser copiada. O custo é baixo, pois reaproveita
o que já não teria mais utilidade. E garante que esses pneus
não estarão abandonados em depósitos à céu aberto e expostos Às intempéries, acumulando água e sendo um criadouro de mosquitos em potencial. Lindo, descolado e aﬁnadinho com os conceitos de auto sustentabilidade ambiental. (Crédito: Foto e Texto: São Lourenço Ao Vivo. com)

1 – Couro cabeludo limpo
A limpeza do couro cabeludo é fundamental para ativar a circulação e aumentar o crescimento dos ﬁos, por isso antes de lavar os cabelos faça uma massagem nos ﬁos com as pontas dos
dedos por alguns minutos. Agindo assim você estimula a circulação sanguínea e deixa a oleosidade ir até as pontas.
2 – Produtos certos
Para deixar o couro cabeludo limpo opte por xampu sem sal e
condicionador. O ideal é usar a cada 15 dias um xampu anti-resíduos para limpar bem o couro cabeludo. A higienização do couro
cabeludo promove a renovação celular e melhora a oxigenação
do couro cabeludo, melhorando assim o crescimento dos ﬁos.
3 – Não agrida os ﬁos
Evite todo e qualquer tipo de agressão aos ﬁos,já que a intenção é deixar o cabelo crescer, o primeiro passo é evitar o máximo
qualquer tipo de química capilar, por isso evite tingir os ﬁos, descolorir, fazer escovas progressivas , deﬁnitiva ou até mesmo o uso
constante do secador e chapinha que detonam gradativamente
os ﬁos. O calor do secador sempre prejudica os ﬁos aumenta o
ressecamento, por isso deve-se evitar fazer escova nos cabelos
pois o processo de esticar e puxar arrebenta os ﬁos.
4 – Mantenha a calma
Fuja do estresse, procure manter o equilibrio, situações de estresse favorecem o crescimento lento dos ﬁos , além de acarretar
a queda capilar. Nesse caso é sempre recomendado procurar um
dermatologista especialista em tricologia.( medicina do cabelo)
5 – Fortaleça o cabelo
Para os cabelos crescerem rápido e evitar a quebra ou queda,use
produtos com proteínas vegetais ou aminoácidos que fortalecem os fios.Aposte no óleo de abacate ideal para fortalecer os
fios fragilizado .
6 – Aposte nos tônicos capilares
O tónico capilar funciona pois estimula os ﬁos, mas é preciso
que seja acompanhado de perto por um dermatologista.
7 - Use argila para ativar o crescimento dos ﬁos
A argilaé um poderoso aliado para o crescimento dos ﬁos. Vale apostar nas receitas caseiras que incluem a argila. Misture 2
colheres de sopa de argila branca ou verde com 3 colheres de sopa de água até formar uma pasta bem líquida . Caso necessite,
acrescente mais água. Em seguida aplique no couro cabeludo e
deixe secar bem nos ﬁos até sentir a pele repuxar. Depois lave
bem o cabelo com o xampu de costume. Faça esse tratamento a
cada 15 dias. Esta receita vai ajudar a eliminar a caspa, além de
oxigenar o couro cabeludo e melhorar a qualidade dos ﬁos.
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Preços válidos até 01/09/2014 ou enquanto durarem os estoques - 50 unidades. Ford Focus Hatch S 1.6 2015 (cat QAJ5) a partir de R$63.590 à vista ou financiamento com taxa de 0,00% a.m. e 0,00%
a.a, 60% de entrada (R$ 38.154,00) e saldo em 18 parcelas de R$ 1.462,00 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$ 64.470,00. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 31/07/2014 a partir de 0,35% a.m. e 4,34% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Ford EcoSport SE 1.6 2015 (cat ECD5) a
partir de R$ 62.990 à vista ou financiamento com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 60,01% de entrada (R$ 37.800,30) e saldo em 24 parcelas de R$ 1.087,00 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$ 63.888,30. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 30/07/2014 a partir de 0,28% a.m. e 3,44%
a.a., por meio do Programa Ford Credit. New Fiesta Hatch S 1.5 2015 (cat RBB5) a partir de R$ 42.990 à vista ou financiamento com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 60,01% de entrada (R$ 25.798,30) e
saldo em 12 parcelas de R$ 1.492,00 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$ 43.702,30 . Custo
Efetivo Total (CET) calculado na data de 24/07/2014 a partir de 0,63% a.m. e 7,83% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Ford Ranger XLT Diesel 4x4 AT 2014 (cat JMK4) a partir de R$ 129.900,00 à
vista ou fi nanciamento com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 60,00% de entrada (R$ 77.940,00) e saldo em 18 parcelas de R$ 2.956,00 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$131.148,00. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 27/06/2014 a partir de 0,25% a.m. e 3,05% 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.

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

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

www.mandalaford.com.br
www.facebook.com/mandalaford
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Imagens meramente ilustrativas

OFERTAS VÁLIDAS DE 15 A 25 DE AGOSTO DE 2014, OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

4,

12,

69

90

UN

Achocolatado
em Pó Nescau
2.0 Pote 400g

UN

1,

Recheado
69 Biscoito
Passatempo Tradicional
UN 140g

3,

39
UN

Azeite Andorinha
Extra Virgem
Vidro 500ml

Leite Nestlé Longa
Vida 1 Litro
Ninho / Molico

1,

29

3,

Lacta
89 Bombom
Variedades 187g
UN

12,

Pilecco
28 Arroz
Tipo 1 - 5kg
UN

4,

4,

Cerveja
Antarctica
Sub Zero
Lata 350 ml

Padre Victor
99 Café
500g

UN Tradicional/Extra Forte

4,

29

69

1,

Sêmola
98 Macarrão
Santa Amália 500g

UN Cortados/Espaguete

9,

de Pernil
98 Lingüiça
Congelada Frimesa
KG

1,

de Tomate
09 Molho
Fugini Tradicional

14,49

Patinho Swift
KG Peça a vácuo

UN

Refrigerante
Guaraná
Antacrtica /
Pepsi
Pet 2,5 lts Leve 2,5 lt e
pague 2,0 lt

UN

Maionese
Hellmann’s
Tradicional
Pet 500g

UN

UN Sachê 340g

4,99

Amaciante Ypê
2 Litros
UN Fragrâncias

1,

29
UN

Creme Dental
Oral B 90g 123

