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Cemitério Municipal acumula lixo e entulho
Após denúncias na nossa redação a respeito da precariedade do Cemitério Municipal, nossa reportagem esteve no
local para verificar a situação. As reclamações dizem respeito à falta de manutenção, sujeira e o mato alto.

(pág 07)

Abandono

Obras do SAAE no
Centro da cidade

A partir do dia 15/01/2015
até o dia 06/02/2015, as Ruas
Batista Luzardo, Edgard Romero
e Rua Donário Alves de Faria
são alvos das obras do SAAE.
(pág 04)

Folia das Águas
Depois de mais uma reunião
da Prefeitura com representantes
do carnaval de São Lourenço, a
programação da folia finalmente
começa a ser divulgada. De acordo
com a Prefeitura, os shows já estão
confirmados e a participação
dos diversos blocos acertada.
A programação completa será
anunciada em breve.
(pág 07)

Promotoria esclarece
demissões na Prefeitura
de São Lourenço

Leia a entrevista com Confira a Programação
o Padre Bruno César da da tradicional festa de São
Igreja Matriz
Sebastião
(pág 03)

Na semana passada,
dezenas de funcionários
contratados da Prefeitura
de São Lourenço foram
dispensados dos seus devidos
cargos.
Para
esclarecer
os detalhes sobre o que
aconteceu, entrevistamos o
Promotor de Justiça
(pág 03)

(pág 06)
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Editorial
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Canabidiol: Agora pode

DOMINGO, 18 DE JANEIRO DE 2015
a reclassificação de um
canabinóide específico, que
não causa dependência e
não tem efeito psicotrópico.
Não tem relato na literatura
de efeitos adversos na sua
utilização”, disse o DiretorPresidente da Anvisa,
Jaime Oliveira.
Como não existe produto
com CBD registrado no Brasil,
a necessidade de importação
permanece. Além disso, para
o procedimento, ainda são
necessárias as autorizações
excepcionais concedidas pela
Anvisa. Isso porque todos

os produtos disponíveis no
mercado contêm outros
canabinoides que continuam
proibidos no país, como
o THC. Segundo a Anvisa,
porém, em 40 dias deverá ser
publicada uma resolução que
flexibiliza o trâmite.
A Anvisa também está
discutindo
um
acordo
de
cooperação
com
universidades brasileiras para
que os pacientes que estão
fazendo uso do CBD possam
ser monitorados. O objetivo
é obter mais dados sobre os
riscos e benefícios do produto.

RITA ABBUD

Cantinho da Poesia
Viver a paz
O
tema
“maconha
medicinal” ganhou uma
atenção especial da sociedade
por desmistificar diversas
lendas urbanas sobre a
Cannabis sativa, que, sim,
pode ser usada como remédio.
O protagonista desta cena é o
canabidiol (CBD), substância
da maconha que tem sido
usada com fins terapêuticos
para diversas patologias, entre
elas a epilepsia.
Agora, este composto
presente na maconha,
deixou de ser proibido no

país. A decisão, da Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), colocou o
CBD na lista de substâncias
controladas. Com a medida,
a Anvisa pretende facilitar
pesquisas e o acesso ao
produto, usado para tratar
males
como
epilepsia
em crianças que não
respondem bem a outros
medicamentos.
A decisão foi tomada
em reunião da Diretoria
Colegiada da Anvisa, por
unanimidade. “Discutimos

Flagrante

Virou Floresta!

Neste ano precisamos viver
Um tempo de paz.
A humanidade acreditar
Que Jesus é o foco.
Espalhando um toque e olhar;
Para aqueles em sua volta.
De maneira humana lembrar;
Aquele que carrega por traz
A falta de paz e viver;
Uma dor maior que nós
Para o novo acontecer.
A sociedade moderna precisa
Seguir a caminhada e alertar;
Que a verdadeira paz
Dentro de nós tem que habitar.
Que Jesus nos traga um mundo de harmonia;
Menos violento e no qual reine o viver a paz!

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
Queridos filhos: rezem neste tempo de graças e peçam a
intercessão de todos os santos que já se encontram na Luz
Que eles sejam, a cada dia, um exemplo e um estímulo no
caminho de sua conversão. Filhinhos, estejam conscientes
de que sua vida é breve e passageira. Por isso, almejem
a eternidade e preparem seus corações com a oração.
Eu estou com vocês e por todos intercedo junto a Jesus,
especialmente por aqueles que se consagraram a Mim e
a meu Filho. Obrigada, por terem correspondido ao meu
apelo. (25-10-2014)

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

O SONHO DO NUNCA
Nunca desistir da luta, ainda que a vitória pareça impossível
Nunca perder a esperança num mundo melhor, ainda
que as coisas pareçam cada vez piores
Nunca igualar meus erros aos meus fracassos, mas
procurar não cometê-los novamente, dia após dia, um dia
de cada vez
Nunca desacreditar na amizade, ainda que só me reste
um amigo
Nunca blasfemar contra ninguém, por mais repugnante
que julgue a atitude alheia
Nunca descarregar nos outros as minhas frustrações,
ainda que este seja o meu primeiro impulso
Nunca violar meus princípios éticos e cristãos, mesmo
que, em determinadas circunstância, esta me pareça a
alternativa mais conveniente
Nunca desonrar minha família, pois ela sempre será meu
maior tesouro
Nunca permitir que o orgulho e a vaidade me consumam,
ainda que me considere um boa pessoa
Nunca fazer de meus talentos e conquistas motivo de
acomodação
Nunca deixar de valorizar a grandeza dos momentos mais
simples, ainda que estes pareçam insignificantes
Nunca desistir de demonstrar meu amor aos que me são
caros, mesmo que eles demonstrem não se importar com
meus gestos
Nunca guardar uma boa notícia, mas espalhá-la a todos
os cantos, tornando-me porta voz de mensagens positivas
Nunca deixar de me amar, para que nunca deixe de ser
amada
Nunca cruzar os braços e me acomodar diante do amor
que sinto pelo outro, ainda que a rotina tente me convencer
do contrário
Nunca deixar de sonhar este “sonho do nunca”: o nunca
que deve ser o ideal de todos nós!

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Precisamos ser curados

MENSAGEM EM REFLEXÃO
O terreno de esquina
das ruas Alzira Candal
com Primeiro de Abril,
no Parque Olímpico, está
com o mato visivelmente
grande. O excesso de mato
atrai animais peçonhentos
e mosquitos. O local não

possui muro, cerca e
muito menos calçada para
pedestres. Os moradores
ao redor reclamam da falta
de capina, e pedem para
que os órgãos responsáveis
pela fiscalização tomem as
devidas providências.

Não nascemos para viver eternamente neste mundo. Todos
os seres humanos deveriam ter consciência desta realidade.
Quantos anos vamos viver não vem ao caso. Deus criou-nos
para Ele. Deseja o Senhor que vivamos em sua companhia na
eterna glória, lá, onde seus eleitos têm uma felicidade nunca
antes conhecida neste mundo. S. Paulo declara: “Nenhum
olho jamais viu nem um ouvido jamais ouviu o que Deus tem
preparado para aqueles que O amam”.
Apesar disso, muitos vivem como se nunca tivessem de
morrer, procurando, por todos os meios ao seu alcance,
aproveitar, ao máximo, o que a vida lhes pode oferecer. Sendo
essa a sua meta, não têm tempo para Deus nem para ninguém.
Concentram-se em si mesmos, ignoram os outros, temem
perder o que possuem e não sabem o que significa partilhar.
No entanto, Nossa Senhora nos anima a seguir os exemplos
maravilhosos dados pelos santos e santas, que arrebataram
o Céu e que, neste mundo, decidiram firmemente Amar a
Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmos.
Tomemo-los como exemplo a seguir. Se eles conseguiram,
também nós conseguiremos com a ajuda da graça e a
perpétua proteção da Santíssima Virgem Maria.
Fonte: Informativo RAINHA DA PAZ

Precisamos ser curados, transformados!
“A receita que João deu é: Ele vos batizará no Espírito
Santo e no fogo”.
O Espírito Santo é o remédio para a doença terrível que
atingiu a Igreja e tem deixado seu membros, que somos
nós, sem defesas.
Se descobríssemos o remédio para a cura da Aids,
certamente iríamos investir tudo para adquiri-lo e aplicá-lo
em todos os que estão afetados pela doença. Da mesma
forma, Deus já nos indicou qual é o remédio para o mal que
aflige Seus filhos: o Espírito Santo. Assim como no início
Ele derramou o Espírito, volta a derramá-Lo agora com a
mesma força.
Somos, ao mesmo tempo, a noiva e o amigo do Esposo
que vem alertar a noiva. O tempo urge, por isso precisamos
de restauração, de santificação. Nossa vida ainda está
enferma, precisamos ser curados, transformados! Isso só
acontece pelo poder do Espírito.

EXO DE LAZER
COMPL

WaTe r clube
Salão de Festas, Duchas, Lanchonetes
Piscinas, Play Ground, Quadras e muito mais...
Rua Bartolomeu de Gusmão, 495 - Estação
São Lourenço/MG - Tel.: (35) 3331-7631

www.sljornal.com.br

opinião

DOMINGO, 18 DE JANEIRO DE 2015

ENTREVISTA Padre Bruno César
O que teremos na festa
deste ano na Igreja Matriz?
Este ano temos uma
programação especial. São
cinco dias de comemorações
que antecedem o dia 20
de Janeiro, que é o dia da
comemoração, de fato.
Teremos algumas mudanças
nos horários de missa, com
um horário especial às
19h. Após a missa, a nossa
quermesse será na Praça da
Matriz com jantar, almoço,
show de prêmios e a cada
noite, as barraquinhas com

Qual o significado da
festa de São Sebastião para
Igreja Católica?
A festa de São Sebastiao
é muito especial, todas
as paróquias fazem esta
comemoração. Aqui em São
Lourenço, ela foi adquirindo
força e tradição, e hoje
temos uma expectativa

Pe. BRUNO CÉSAR DIAS GRACIANO

comidas típicas e brinquedos
para as crianças.
Vamos convidar a toda
população de São Lourenço a
participar desta festa religiosa?
Claro! Convido a todos para
que estejam conosco nestes
dias de comemoração.
É uma festa familiar, para
confraternizamos
como
amigos e irmãos. O ambiente
é totalmente saudável e
muito alegre. Peço que
venham prestigiar e pedir a
São Sebastião que traga a paz
aos nossos corações sempre!

grande todos os anos para
realizá-la. O São Sebastião
é o protetor da fome, peste
e guerra. Para nós, este
ano, a festa tem um sentido
mais especial, pois estamos
no ano da paz. E ele como
nosso protetor, nos ajuda
sempre a criar uma cultura
da paz no nosso dia-a-dia.

DOM ZECA
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Paróquia
em Ação
padrebrunocesar@yahoo.com.br
Programação da Festa de São Sebastião
Dia 15/01 – Quinta-Feira
7h - Santa Missa
18h45 - Bênção do Santíssimo Sacramento
19h - Santa Missa
20h – Noite de Massas e Quermesse
Dia 16/01 – Sexta-Feira
7h e 19h – Santa Missa
20h – Quermesse
Dia 17/01 – Sábado
7h e 19h – Santa Missa
(não haverá missa ás 17h)
20h – Quermesse
Dia 18/01 – Domingo
8h e 10h – Santa Missa
12h – Almoço do Ciclo de Formação Cristã
15h – Show de Prêmios
(não haverá missa ás 17h)
19h – Santa Missa (Despedida do Padre André)
20h – Quermesse

Bebê da Semana

A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Dia 19/01 – Segunda-Feira
7h e 19h – Santa Missa
20h – Quermesse

Homenagem

Dia 20/01 – Terça-Feira
7h – Santa Missa
19h – Santa Missa, Procissão e Quermesse
Dias 16,17 e 18 Shows ao vivo na Praça da Matriz e
Parque de Diversões
Luísa dos Santos Silva é nossa linda Bebê da Semana.
Nascida em São José dos Campos, SP, no dia 08/01/2015, é
filha do sãolourenciano Leandro da Silva e Patrícia Roberta
dos Santos.
Desejamos felicidades a todos, e muita saúde e bênçãos de
Deus para a princesa Luísa.

Falecimento
Erika, mesmo que não possa mais te ver, sentir ou tocar o meu
amor por você permanecerá para sempre ........te amo !!!!!!!!
Dj Werneck e Família Lima Lemos

Despedida

Momento de muita dor e
saudade... Otto Pires, faleceu
no dia 05 de Janeiro. Foi um
guerreiro até o fim...lutou
incansavelmente contra a
enfermidade. Policial Rodoviário
Federal, aposentado, trabalhou
em Resende, RJ, e Santana do
Capivari. Grande filho da cidade
de Pouso Alto, mas escolheu
São Lourenço para residir
com sua esposa Alzira Maria
Pires e seus filhos Otto Pires
Junior e Lucia de Fátima Pires.
Aqui também nasceram seus netos Pedro Lucas e Ana Clara. Foi
sepultado em São Lourenço.
Nossas condolências a todos os familiares. Que Deus lhe dê
o descanso eterno.

Evento
SÃO SEBASTIÃO

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

EXPEDIENTE

Padre André Rodrigues Vilas Boas, se despede de São
Lourenço neste dia 18, para assumir a Paróquia Nossa
Senhora Aparecida, na cidade de Três Pontas.
Padre André, durante três anos, foi Administrador Paroquial
da Paróquia Santíssima Trindade, Bairro Nossa Senhora de
Fátima, e em janeiro de 2014, assumiu o cargo de Vigário
Paroquial da Paróquia São Lourenço Mártir.
Deixamos aqui registrado nossos sinceros agradecimentos
pelo carinho e amizade que teve com o povo de Deus desta
cidade, e desejamos felicidades e sucessos em sua nova
jornada. Que Deus o abençoe sempre!!!

Neste domingo, dia 18,
dentro da programação da
Festa de São Sebastião da
Paróquia de São Lourenço,
haverá às 12h, um almoço
beneficente oferecido pelo
Ciclo de Formação Cristã, e
às 15h, Show de Prêmios.
Dia 20, terça-feira, dia de São
Sebastião, às 19h, na Igreja
Matriz, Missa Solene, seguida
de procissão luminosa.

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo, Jornalista Responsável: Laura Mathiasi
Henriques, Designer: Júnior Leal, Diagramação: Lúcio Adriano, 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.

CLASSIFICADOS
LOTE EM CONDOMÍNIO FECHADO, EM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO, COM
3661.80M², ÁREA COMUM DE 1902.74M², ÁREA DE LAZER 16000M², COM
PISCINA, SAUNA A VAPOR, QUIOSQUE COM CHURRASQUEIRA E FOGÃO A
LENHA, QUADRA DE VOLEY E FUTEBOL, LAGO DE PEIXES, POMAR E NASCENTE
DE ÁGUA MINERAL. CONTATO PELO TEL: 035 9992-6789
“BENZEDEIRA CÍNTIA PRADO – AJUDA VOCÊ A TRAZER O SEU AMOR.
SERIEDADE E SIGILO ABSOLUTO. ATENDE DE 2ª A SÁBADO, DAS 8H ÀS 21H.
35-8886-1705(OI) 35-9257-4182(TIM)”
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
ALUGA-SE
SALA COMERCIAL NO CENTRO.TRATAR PELOS TELS: 35-8841-6889(OI)
OU 8817-7800(OI).
ALUGA-SE
CASA NO CENTRO PARA FINS COMERCIAL OU RESIDENCIAL. TRATAR PELOS
TELS: 35-8841-6889(OI) OU 8817-7800(OI).
VENDO ÓTIMO APTO CENTRO DE SÃO LOURENÇO EM ED. TORRE DE SÃO
LOURENÇO. 1 QUARTO, 2 BANHEIROS, SALA, COZINHA, ÁREA E VAGA NA
GARAGEM. ARMÁRIOS NO QUARTO, BANHEIRO E COZINHA. DIRETO COM
PROPRIETÁRIO. CONTATO: MARIA TEREZA (21)988925071. VALOR R$260.000,00.

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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Obras do SAAE no centro
A partir do dia 15/01/2015
até o dia 06/02/2015, as Ruas
Batista Luzardo, Edgard Romero
e Rua Donário Alves de Faria
são alvos das obras do SAAE.
Durante este período será
necessária a interrupção
do trânsito de veículos no
referido trecho.
No local das obras, homens
e máquinas realizam a
ampliação da rede coletora de
esgoto sanitário.
O serviço de manutenção
também será realizado em
outros pontos da cidade.

DOMINGO, 18 DE JANEIRO DE 2015

Ministério da Educação libera notas do ENEM

Foram divulgadas, na
terça-feira (13) as notas
do Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM). O
Ministério da Educação
liberou as notas dos
6.193.565
estudantes
que fizeram as provas.
Eles conseguem saber o
resultado individualmente

no site enem.inep.gov.br.
O candidato deve inserir seu
número de inscrição e a senha
de acesso ou CPF e senha.
Segundo o Ministério
da Educação, as médias
em matemática e redação
dos alunos concluintes do
ensino médio caíram 7,3%
e 9,7%, respectivamente,

em relação ao Enem do
ano anterior. Mais de 529
mil candidatos tiraram nota
zero em redação, e apenas
250 obtiveram a nota
máxima (1.000 pontos).
As dúvidas podem ser
solucionadas pelo telefone
de auxílio do Enem:
0800 61 61 61.

Cartório de Reg. Civil e Notas da Comarca de São Lourenço

RESUMO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2015
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015
Acha se aberto neste Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas o
Processo de Licitação acima identificado, tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO POR UNIDADE,
com critério de julgamento PREÇO UNITÁRIO POR UNIDADE, regido pela Lei Federal
8.666/93 e suas alterações posteriores.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL DE CARMO DE MINAS.
O Edital na integra poderá ser adquirido junto ao Setor de Compras e Licitações do
Hospital de Carmo de Minas, sito a Rua Euclides de Oliveira Castro, 129, centro, de
segunda a sexta das 13:00 as 17:00 horas.
A entrega dos envelopes (documentação e Proposta) dar-se-á no dia 03 de FEVEREIRO
DE 2015, até as 09:00 horas, no Departamento de Compras e Licitações do Hospital
de Carmo de Minas, no endereço acima citado, local onde também serão abertos os
envelopes.
A abertura dos envelopes ocorrerá conforme segue:
Documentação de habilitação: 03 de fevereiro de 2015 as 09:00 horas.
Se não houver impugnação e havendo renuncia do prazo recursal iniciar – se - a, a
segunda fase do processo com a abertura dos envelopes contendo as propostas.
Carmo de Minas, 16 de janeiro de 2015.
Presidente da Comissão de Licitação

Unimed de São Lourenço Cooperativa de Trabalho Médico
CNPJ: 25.471.574/0001-79
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da UNIMED DE SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
no uso de suas atribuições, que lhe confere o Estatuto Social, convoca os senhores
associados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no
Centro de Treinamento e Educação Corporativa, sito na Avenida Antônio Junqueira de
Souza, 486, Bairro Centro, em São Lourenço, no dia 02 DE FEVEREIRO DE 2015, às 17
horas para a 1ª (primeira) convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do n.º de
associados; em 2ª (segunda) convocação às 18 horas, com a presença da metade mais
um dos associados ou, ainda, em 3ª (terceira) convocação às 19 horas, com a presença
de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte pauta:
ORDEM DO DIA
1)
Solicitação feita pelo Hospital de São Lourenço referente à ajuda para
reestruturação econômica em andamento.
Para os efeitos legais e estatutários, declaro que o número de associados da
cooperativa, nesta data, é de 208 (Duzentos e oito).
São Lourenço, 14 de janeiro de 2015.

Dr. Gabriel Dias Pereira Filho
Presidente

Tabelião: Cecil Domingos J.Póvoa - Pretendem se casar:
000752 - JOSE NEWTON CORREA, viúvo, maior, aposentado, natural de Carmo de
Minas-MG, residência Rua Professor Miguel Couto, 111, São Lourenço-MG, filho de
ANTONIO AUGUSTO CORREA e MARIA FRANCISCA LUCAS; e MARIA JOSE DE ALMEIDA
SOUZA, divorciada, maior, aposentada, natural de São Lourenço-MG, residência Rua
Professor Miguel Couto, 111, São Lourenço-MG, filha de JOSE GABRIEL DE ALMEIDA e
AUGUSTA MARIA DE JESUS;
000753 - JOÃO PAULO DA FONSECA PASSOS, solteiro, maior, BANCARIO, natural de
SAO PAULO-SP, residência RUA PRESIDENTE KENEDY, 460, São Lourenço-MG, filho de
JOÃO LUIZ PASSOS e MAGDA FERNANDES DA FONSECA PASSOS; e JADE ROHSNER
CARVALHO, solteira, maior, ENFERMEIRA, natural de SAO LOURENÇO-MG, residência
VILA LUIZ PEREIRA, 268, São Lourenço-MG, filha de GILBERTO JOSE DE CARVALHO e
MARTA CRISTINA ROHSNER;
000754 - CÁSSIO MENDONÇA BOSQUE CHIODI, solteiro, maior, bombeiro militar,
natural de Belo Horizonte-MG, residência Rua Antonio Candal, 95 - apto 102, São
Lourenço-MG, filho de ALEXSANDER CHIODI DA SILVA e RENATA MENDONÇA BOSQUE;
e SABRINA PEREIRA LOPES, solteira, maior, estudante, natural de Varginha-MG,
residência Rua Antonio Candal, 95 - apto 102, São Lourenço-MG, filha de GLÊNIO
LOPES e APARECIDA DONIZETI PEREIRA;
000756 - CLEBERSON FONSECA RODRIGUES, solteiro, maior, empacotador, natural de
Ribeirão Pires-SP, residência Rua Alexina Moura de Oliveira, 15, São Lourenço-MG,
filho de JORGE ANTONIO RODRIGUES e IZILDINHA FONSECA; e SAMIRA DOS SANTOS
NOGUEIRA, solteira, maior, do lar, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Alexina
Moura de Oliveira, 15, São Lourenço-MG, filha de MÁRIO NOGUEIRA e MARIA JOSE
DOS SANTOS NOGUEIRA;
000755 - LUIZ ALBERTO PALMA ABANCA, solteiro, maior, auxiliar de montagem,
natural de São Paulo-SP, residência Rua Dr Olavo Gomes Pinto, 864, São LourençoMG, filho de JOSÉ APARECIDO ABANCA e OTILIA ASSIS PALMA ABANCA; e DANIELLE
CURINGA DE OLIVEIRA, solteira, maior, estudante, natural de Natal-RN, residência Rua
Dr Olavo Gomes Pinto, 864, São Lourenço-MG, filha de DJALMA CURINGA DA SILVA e
LINDINALVA DE OLIVEIRA BARBOSA;
000758 - PEDRO DOS REIS SOARES, solteiro, maior, porteiro, natural de CarvalhosMG, residência Rua Presidente Kennedy, 120, São Lourenço-MG, filho de FRANCISCO
QUIRINO SOARES e ANA AUXILIADORA DOS REIS; e THAIS NOGUEIRA MESSIAS, solteira,
maior, fiscal de provador, natural de Carvalhos-MG, residência Rua Presidente Kennedy,
120, São Lourenço-MG, filha de VALDELINO JOSÉ MESSIAS e MARIA APARECIDA
NOGUEIRA MESSIAS;
000757 - MURILO MOTA RUSSANO, solteiro, maior, BANCARIO, natural de PASSA
QUATRO-MG, residência AL. FAGUNDES VARELA, 68, São Lourenço-MG, filho de JULIO
CESAR RUSSANO e MARCIA MOTA RUSSANO; e DAYANE SANTOS CARVALHO, solteira,
maior, PROFESSORA, natural de SAO LOURENÇO-MG, residência RUA JOSE SIMEAO
DUTRA, 1164, São Lourenço-MG, filha de JOÃO ESAU DE CARVALHO e NOEMIA DOS
SANTOS CARVALHO;
000759 - MAURO COSENZA PEREIRA, divorciado, maior, AUTONOMO, natural de SÃO
LOURENÇO-MG, residência RUA IDA LAGE 456 - AP 201, São Lourenço-MG, filho de
MAURO BACHA PEREIRA e MARIA DE LOURDES COSENZA PEREIRA; e THAIS PIMENTEL
VIEIRA, divorciada, VENDEDORA, natural de PASSA QUATRO-MG, residência RUA
IDA LAGE 456 - AP 201, São Lourenço-MG, filha de HELIO MENDES VIEIRA e ZILDA
PIMENTEL VIEIRA;
000761 - ANDERSON DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE, solteiro, maior, MOTOBOY, natural
de NITERÓI-RJ, residência AL. NOSSA SENHORA DA SALETE, 490, São Lourenço-MG,
filho de SEBASTIÃO DO NASCIMENTO CAVALCANTE e MARIA ALEXANDRINA DA
CONCEIÇÃO; e RAIANI MARIA DOS SANTOS, solteira, maior, SECRETARIA, natural de
SAO LOURENÇO-MG, residência AL. NOSSA SENHORA DA SALETE, 490, São LourençoMG, filha de WALMIR DOS SANTOS e EDNA MARIA DOS SANTOS;
000760 - GILBERTO JOSE DE CARVALHO, solteiro, maior, MOTORISTA, natural de SAO
LOURENÇO-MG, residência AV. DAMIAO JUNQUEIRA DE SOUZA, 769, São LourençoMG, filho de JOÃO JOSE DE CARVALHO e MARIA HIGINO DE CARVALHO; e MARIA
APARECIDA MOREIRA, solteira, maior, CABELEIREIRA, natural de AIURUOCA-MG,
residência AV. DAMIAO JUNQUEIRA DE SOUZA, 769, São Lourenço-MG, filha de JOSE
NELSON MOREIRA e IRENE ALVES MOREIRA;
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FACULDADE SÃO LOURENÇO PRESENTE NO
1º CONGRESSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO
INSTITUTO FEDERAL DO SUL DE MINAS

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

Promotoria esclarece demissões
Irresistível mundo da beleza na Prefeitura de São Lourenço
Penteados para Debutante
Olá, meninas! Hoje falarei sobre os penteados para
debutantes. Os penteados para festa de 15 anos são bem
próximos ao penteado de noiva, apenas com um toque
maior de leveza e jovialidade .
Muitas debutantes gostam de usar os cabelos soltos ou
semi-preso. Esta proposta fica bem mais jovial quando
utiliza-se tiaras ou coroas para debutantes. Tranças bem
elaboradas e com apliques em cristais ou pequenos
acessórios para cabelo, criando pontos de luz, são
superbonitas e modernas.
O glamour do penteado para debutantes fica por conta
da tiara ou presilhas e acessórios que a adolescente usará
- esses sim, devem ser bem escolhidos. O exagero não é
legal - se o vestido for muito extravagante, opte por tiaras
e acessórios mais discretos.

DR. RODRIGO C. SANTOS
Médico Veterinário

Adoções de Cães
(parte 2)

Na semana passada,
dezenas de funcionários
contratados da Prefeitura
de São Lourenço foram
dispensados dos seus devidos
cargos. Para esclarecer
os detalhes sobre o que
aconteceu, entrevistamos o
Promotor de Justiça, da 4º
Promotoria de São Lourenço,
Dr. Leandro Pannaim. Ele
explicou que foi feito um
termo
de
ajustamento
de conduta com o Poder
Executivo Municipal para
regularizar a situação de
alguns contratados.

De acordo o Promotor,
o município fez diversas
contratações temporárias, ao
invés de realizar um concurso
público. Por isso, foi assinado
um termo de ajustamento
com o Prefeito, para que
não renovasse os contratos
e realizasse o concurso para
preenchimento destas vagas.
Ele explicou também que
este é um acordo feito com
imposição de sanções, isto
é, caso a Prefeitura não
cumpra esta medida, está
sujeita à multa e à Lei de
Improbidade Administrativa.

Da mesma forma, o tamanho do cão também deve ser
considerado. Cães muito grandes, ou muito agitados que
tenha necessidade de muita atividade não irão se adaptar
facilmente a locais pequenos.
Se você já tem outros cães, adaptação do novo cão à
sua casa será mais rápida, pois muitas das atitudes dos
demais cães serão copiadas pelo novo membro da matilha:
onde fazer xixi; onde comer; onde dormir; para quem latir,
e quem deve ser “bem recepcionado”, etc. Se este for o
seu caso, faça a apresentação do novo cão a seus cães em
terreno neutro, e não na sua casa. Isso vai evitar que os
seus antigos cães rejeitem-no de forma muito incisiva. Só
então, depois que eles já estiverem mais à vontade é que
você deve leva-los para a sua casa.
Caso este seja o seu primeiro cão, não se preocupe.
Ele sabe que quando chega a uma nova matilha, terá que
aprender as novas regras, e tudo o que ele quer é aprendêlas para mostrar a você que ele quer fazer parte da sua
matilha. Para isso use as mesmas técnicas que você usaria
se ele fosse um filhotinho com 60 dias: elogie toda atitude
que você quer incentivar, e reprima todas as atitudes
erradas dele. A grande vantagem aqui é que este cão por
não ser mais um filhotinho, aprenderá tudo com muito
mais rapidez que o outro.
Fim.

Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa
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Sem manutenção, Cemitério Municipal acumula lixo e entulhos

BETO BACHA
Giro Esportivo

BILL É DO FOGÃO

Após denúncias na nossa
redação a respeito da
precariedade do Cemitério
Municipal, nossa reportagem
esteve no local para verificar a
situação. As reclamações dizem
respeito à falta de manutenção,
sujeira e o mato alto.
No local, entulhos, areia
e folhas se acumulam entre
as sepulturas e o mato alto
impede que familiares e
amigos se aproximem dos
túmulos de entes queridos
enterrados lá. Além disso,
tijolos jogados e água

pingando em desperdício.
Durante nossa visita, foram
encontrados ao lado de
túmulos abertos, luvas e
roupas de cadáveres, restos
de urnas, como pedaços de
madeira e tecidos.
Não bastasse a sujeira
do local e os problemas
encontrados, uma surpresa
ainda maior foi flagrar um
funcionário deitado sob um
túmulo, descansando.
Os
funcionários
não
quiseram dar entrevista,
mas algumas pessoas que

estavam no cemitério no
momento, relataram que
acham uma pena, o único
cemitério da cidade estar
nesta situação, a tantos anos.
Em contato com o
SAAE, fomos informados
que a limpeza interna
é responsabilidade da
Prefeitura, contudo, o SAAE
está assumindo também a
manutenção e realizando a
capina no local. De acordo
com informações do órgão,
está programada a limpeza
para esta semana ainda.

Pouco tempo
atrás...
Flagramos o descarte de
lixo composto por restos
orgânicos (como sangue e
outros matérias, por exemplo)
gerados após necropsias e
outros procedimentos do
necrotério. O lixo estava em um
ambiente aberto, causando
mau cheiro e risco de doenças.
Após nossa reportagem, o lixo
foi retirado do local.

O Botafogo apresentou para o Campeonato Carioca e o
Brasileirão da série B o atacante Sãolourenciano Bill, que
estava jogando pelo Ceará também na segundona. Mas a
apresentação do jogador no Fogão chamou atenção, tudo
porque uma repórter de televisão cometeu uma gafe ao
questionar o suposto lado mulherengo de Bill. A pergunta se
deu porque a profissional havia entrevistado mais cedo um
senhor que se passou pelo pai do atacante e entregou uma
faceta saliente do novo jogador do Botafogo. Casado, Bill não
gostou da pergunta e lembrou a jornalista de que seu pai e sua
mãe, inclusive, já haviam morrido, desmascarando o impostor
que havia enganado a profissional anteriormente. “Só se meu
pai saiu debaixo do caixão. Meu pai e minha mãe infelizmente
já faleceram. Sou casado, muito bem casado. O que essa pessoa
falou aí é mentira. Essa minha vida agitada com mulheres já
passou. Sou muito bem casado e tenho dois filhos”. Bill mostrou
felicidade com o acerto e prevê briga acirrada por uma vaga
no time principal. “Me preparei muito forte em 2014 e espero
repetir isso no Botafogo. Estou muito feliz de estar aqui. Será um
grande ano para todos nós”. O Gerente de futebol do Botafogo,
Antônio Lopes, explicou o porquê de o clube ter se interessado
pelo jogador. Segundo o dirigente, a escolha foi definida pelo
aspecto técnico e financeiro. Ele rasgou elogios ao atacante Bill,
que marcou 24 gols na última temporada e chega com status de
titular a General Severiano. O Glorioso estreia no Carioca contra
o Boavista, no dia 1º de fevereiro ainda sem local definido. Uma
boa oportunidade de ver o jogador Bill fazendo gols no Cariocão e
também pelo Brasileiro da série B que conhece muito bem o atalho.

O atacante Bill, que marcou 24 gols na última temporada

ISTO É ESPORTE

Programação da “Folia das Águas”

Caminhão pega fogo

Veículo é atingido por rede elétrica e pega fogo em Itanhandu

Depois de mais uma
reunião da Prefeitura com
representantes do carnaval de
São Lourenço, a programação
da folia finalmente começa a
ser divulgada. De acordo com
a Prefeitura, os shows já estão
confirmados e a participação
dos diversos blocos acertada.
A programação completa será
anunciada em breve.
A abertura da Folia das
Águas 2015 será na sexta-feira
(13), como tradicionalmente
acontece, com o Bloco do

Pijama saindo do Parque
Municipal Ilha Antônio
Dutra. Acompanhado de
três trios elétricos, o maior
bloco carnavalesco da região
percorrerá um novo trajeto
e voltará para a Ilha, onde os
foliões.
Dentre as diversas atrações
paralelas, que ocorrerão no
centro da cidade, estarão
os tradicionais desfiles e,
na tarde de domingo (15),
matinê com brincadeiras
para a criançada.

Shows na Ilha Antônio Dutra
Sábado(14) – Oba Oba Samba House
Domingo (15) – Clube do Bola
Segunda-feira (16) – Jeito Moleque
Terça-feira (17) – A Zorra

Na última terça-feira (13),
um caminhão foi atingido
por um fio de uma rede
elétrica e acabou totalmente
incendiado. O motorista,
ao passar por uma ponte,
acabou arrebentando o cabo
de energia, que logo atingiu
o caminhão. O acidente
aconteceu no bairro Vila

Carneiro, em Itanhandu.
O veículo pegou fogo
na mesma hora e ficou
totalmente destruído. O
Corpo de Bombeiros de São
Lourenço foi chamado para
controlar as chamas, e a Cemig
também precisou comparecer
para desligar a eletricidade da
rua. Não houve feridos.

Eu também estou de férias, enquanto os clubes Brasileiros
estão negociando com jogadores, aguardando a bola voltar
a rolar, na preparação do início dos Estaduais pelo país, fui
conhecer e exercitar as pernas pelas ruas de “subidas” da
cidade histórica de Ouro Preto e região. Semana que vem tem
mais fotos, só que desta vez da cidade maravilhosa. Fui....
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