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São Lourenço terá nova
sede do Ministério Público
O novo prédio será construído na Praça Duque de Caxias, em frente ao Fórum. (pág 05)

Justiça

Leia entrevista com
José Henrique Martins,
Dom Zeca (pág 03)

Hospital e Apae
agradecem apoio no
Show Beneﬁcente (pág 06)

Espetáculos infantis
fazem sucesso em
São Lourenço (pág 07)
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EDITORIAL
jornalismo@portalalternativa.com.br

No dia 21 de abril comemora-se o dia de Tiradentes.
Joaquim José da Silva Xavier,
nasceu na Fazenda do Pombal, entre São José (hoje Tiradentes) e São João Del Rei
em Minas Gerais, no ano de
1746, tornou-se o mártir da
Inconﬁdência Mineira.
Tiradentes ﬁcou órfão de
mãe aos nove anos de idade,
perdeu o pai aos onze anos,
e foi criado pelo padrinho na
cidade de Vila Rica, hoje conhecida como Ouro Preto.
O apelido de Tiradentes veio
da proﬁssão de dentista que
exercera com muita responsabilidade, mas o ofício que
mais lhe promoveu foi o de
soldado, integrante do movimento da Inconﬁdência Mineira - que o levou à morte
em praça pública, por enforcamento e esquartejamento.
A Inconﬁdência Mineira foi
um abalo causado pela busca da libertação do Brasil
diante da monarquia portuguesa, ocorrendo por longos
anos, no ﬁnal do século XVIII.
Na cidade de Vila Rica e
nas proximidades da mesma
eram extraídos ouro e pedras
preciosas. Os portugueses se

apossavam dessas matérias-primas e as comercializavam
pelos países europeus, fazendo fortuna à custa das riquezas de nosso país, ou seja, o
Brasil era grandemente explorado por essa nação.
O reinado de Portugal no
Brasil cobrava impostos caríssimos (o quinto) e a população decidiu se libertar
das imposições advindas do
governo português. A sociedade mineira contrabandeava ouro e diamante, além

DRA. RENATA FONSECA
Coluna
Popular
Dermatologia, Alergia
e Imunologia

Acne

A acne é uma doença crônica
multifatorial que acomete a unidade pilossebácea. O que é esta unidade? É uma estrutura
formada basicamente por uma
glândula sebácea e um ducto
onde se encontra o pelo.
Esta doença tem impacto psicossocial em todas as faixas etárias, levando a baixa autoestima,
principalmente os casos mais
graves, os quais tem grande potencial de evolução para cicatrizes. Geralmente surgem comedões (“Cravos”) 2 a 3 anos
antes das lesões inﬂamatórias
(“espinhas”). O período de doença mais ativa varia entre 14
e 19 anos e a melhora pode ocorrer durante a adolescência mesmo ou por volta dos 21 anos.
Porém tem-se observado um
aumento na prevalência dessa
doença entre os adultos, principalmente entre as mulheres.
Os locais mais acometidos pela acne são: face, região anterior
e posterior do tórax, ombros, pavilhão auricular (“orelha”) e região cervical (“pescoço”). A região frontal (“testa”) e região
central da face que formam a
famosa “zona T”, são os locais
de maior concentração de unidades pilossebáceas, por isso
maior oleosidade, sendo a região
mais acometida pelas lesões .
A acne pode se apresentar
como um quadro não inﬂamatório (“cravos”) até lesões mais

graves que caracterizam a acne
fulminante (artrite, febre, perda de peso, etc.). Os quadros
mais graves são mais comuns
nos homens, já a acne do adulto ocorre mais comumente nas
mulheres, quando se deve investigar causa hormonal.
O tratamento é deﬁnido de
acordo com o grau da lesão, e
dentre as opções terapêuticas
estão os agentes tópicos (uso local) como retinóides, antibióticos, peroxido de benzoila, acido
azelaico e até mesmo peelings
seriados, principalmente de acido salicílico, que age como secativo das lesões inﬂamatórias.
E entre as opções sistêmicas (uso
oral) estão os antibióticos orais,
terapia hormonal e isotretinoina
oral (“Roacutan” é uma das marcas disponíveis no mercado). É
sempre bom lembrar que o uso
de sabonetes adequados também é importante no tratamento, devendo ser indicado pelo
seu médico. Dentre os tratamentos mais recentes estão a fototerapia, luz pulsada e laser . Devido ao custo mais elevado dessas terapias não são considerados
tratamentos de primeira escolha.
O individuo acometido pela
acne deve procurar seu médico
a ﬁm de iniciar o tratamento, o
mais precoce possível, tendo
como principais objetivos a melhora de sua autoestima e prevenção de futuras cicatrizes.
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Tiradentes

de atrasar o pagamento dos
impostos.
Com o fortalecimento das
ideias contra os portugueses,
aconteceu a Inconﬁdência
Mineira, tendo como principais objetivos: buscar a autonomia da província; conseguir um governo republicano com mandato de Tomás
Antônio Gonzaga; tornar São
João Del Rei a capital; conseguir a libertação dos escravos nascidos no Brasil; dar
início à implantação da pri-

meira universidade da região;
dentre outros.
Durante o movimento, as
notícias de que os inconﬁdentes tentariam derrubar o
governo de Portugal chegaram aos ouvidos do imperador, que decretou a prisão
deles. Tiradentes, para defender seus amigos, assumiu
toda a responsabilidade pelo movimento e foi condenado à morte.
O governo fez questão de
mostrar em praça pública o
sofrimento de Tiradentes, a
ﬁm de inibir a população de
fazer manifestos que apresentassem ideologias diferentes. Em 21 de abril de
1792, Tiradentes percorreu
o trajeto, chegando à cadeia
pública da região, foi enforcado após a leitura de sua
sentença condenatória.
Ainda hoje podemos ver o
museu da Inconﬁdência Mineira, que está localizado na
Praça Tiradentes, na cidade
de Ouro Preto, local onde é
preservada a memória desse
acontecimento tão importante da história do Brasil,
com o ciclo do ouro e as obras
de arte de Aleijadinho.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Mãe do silêncio
Mãe do silêncio! Aceita-nos na tua escola, ensina-nos a falar menos com os
homens e mais contigo e com
o bom Deus.
Ensina-nos este silêncio
perante o mundo e as suas
vaidades, suas atrações e ruídos, suas vozes estridentes
e maneiras insensatas.
Mãe, ensina-nos o silêncio,
a quietude, a ordem, a tranquilidade no nosso trabalho,
nas nossas preocupações,
nas nossas atividades e no
nosso falar. No nosso interior
e à nossa volta, naquilo que
começamos e naquilo que
acabamos.
Mãe, ensina-nos como devemos exigir silêncio dos nossos olhos, para que não queiram ver em especial o que não
é belo e que é pecaminoso.
Mãe, ensina-nos a exigir
silêncio dos nossos ouvidos,
para que não queiram ouvir
tudo, principalmente as palavras desprovidas de amor
e as calúnias infamantes.
Mãe, ensina-nos como devemos exigir silêncio de nossa língua, para que nunca
fale contra o amor, a verdade, a justiça, a pureza; que

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

Tome posse...
Quando ouvimos esta expressão,
pensamos em determinadas situações, como por exemplo, alguém que
assumiu um determinado cargo e irá
comparecer a uma cerimônia onde
será empossado de uma nova função. Isso acontece todos os dias, no
mundo inteiro, desde os menores
aos mais elevados graus de escala.
Mas cada um de nós, independente
de quem seja ou de onde esteja é
chamado a tomar posse de si mesmo, de assumir-se e de ser feliz, apesar dos pesares...
Estamos sempre insatisfeitos. Vivemos numa sociedade em que o importante não é ser, mas parecer ser.
As crianças estão sendo educadas com
esta cultura. Os padrões de beleza e
felicidade que deveriam ser ditados
por aquilo que trazemos dentro de nós
são determinados pela mídia que exacerba nas imagens de homens e mulheres esbeltos, atléticos, ricos, bem
sucedidos...Os magros querem ganhar
peso. Os mais cheinhos querem emagrecer. Os brancos querem ser negros,
os negros querem ser brancos. Quem
tem cabelo liso quer encrespar, quem
tem cabelo crespo quer alisar e assim
por diante. São coisas aparentemente
insigniﬁcantes que vão nos levando a
nos distanciar cada vez mais de nós
mesmos, de nossa vida, de nossa realidade, de nossa história para buscarmos longe o que temos perto, fora
o que temos dentro.
Hoje somos convidados a tomar
posse. Tome posse de si mesmo, reveja sua vida. Quem é você? O que
tem de belo? Ame-se, valorize-se,
aperfeiçoe-se em seus dons e talentos, partilhando o que tem e o que
é. O que tem que não gostaria de
Ter? Assuma isso e corra atrás para

mudar e livrar-se de tudo o que lhe
incomoda em si mesmo e depois perceberá que os outros lhe incomodarão menos também. Permita-se um
momento descontraído, um passeio,
uma dança, uma boa gargalhada. Mas
também se permita um grito de desabafo ou um pedido de socorro. Tenha coragem de buscar um colo quando precisar! Ofereça seu colo quando
perceber que alguém está precisando
se acalmar! Deleite-se no Senhor e
se desnude diante d’Ele! Indique a
outros esta terapia, que, sem dúvida,
é a melhor de todas as que podem
existir! Assuma suas doenças físicas
e espirituais e vá cuidar de sua saúde
ao invés de ﬁngir que nada está acontecendo! Converse com seu marido,
sua mulher, seu ﬁlho, seu patrão, seu
empregado, seu amigo e tente fazer
alguma coisa em prol de seu relacionamento! Pegue para si o que é seu:
sua tarefa, sua missão! Não empurre
com a barriga, não deixe como está
para ver como vai ﬁcar, não economize esforços em prol de si mesmo,
pois ninguém fará por você o que só
você pode fazer! Aprenda a admirar
suas origens, suas qualidades externas e internas, seus múltiplos dons!
Aprenda a amar sua vida com tudo o
que ela implica. Deguste seus dias
com tudo o que vem no pacote!
Talvez você não tenha hoje nenhum cargo a assumir. Mas é preciso se assumir, assumir sua vida, sua
realidade, lutar para mudar o que
precisa ser mudado e ser feliz, aonde estiver, com a missão que lhe for
concedida neste momento, como ﬁlho, pai, amigo, marido, mãe, mulher,
proﬁssional...
Não espere mais: TOME POSSE E
SEJA FELIZ!

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

O que não pode faltar
na vida de uma pessoa?

Temos necessidade de muitas coisas, mas tem algo
muito importante que não pode faltar em nossa vida

conserve sempre os segredos que nos confiaram e só
falemos, se for para a maior
glória de Deus e proveito do
próximo.
Ajuda-nos a exigir “silêncio” da nossa vontade, a ﬁm
de que só queira o que Deus
quer, quando e como Ele quer.
Ajuda-nos a fazer calar o
nosso coração, para que ele
somente ame a Deus, ame o
que Ele ama e como Ele ama.
Amém.
Autor Desconhecido.

“Quanto a nós, sabemos
que passamos da morte para a vida, porque amamos
nossos irmãos” (1 Jo 3,14).
Em nossa vida não pode
faltar amor. E é para o amor
que o Senhor quer nos ressuscitar. Deus quer nos curar
profundamente de tudo aquilo que acabou matando o
amor em nós. Talvez, diante
do próximo mais próximo,
isto é, nossos familiares, ﬁlhos, irmãos, pais, esposo
etc., tenhamos de dizer: ”Meu
Deus do céu, eu não o amo,
não sinto amor”. Justamente por causa disso, o Senhor

quer fazer uma ressurreição
em nossa vida.
Existe amor em você, mas,
infelizmente, não sentindo
esse amor, você acaba dizendo para si mesmo que não
ama. Você se acusa e se condena por isso.
Quando estamos voltados
para o Senhor, sentimos Seu
amor e começamos a amar;
voltamos à vida. Sabemos
que passamos da morte para a vida, porque o amor
de Deus está em nós. Porque estamos voltados para
Ele, começamos a amar o
próximo.
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ENTREVISTA José Henrique Martins

Servidor da Secretaria de Estado de Defesa Social, e Coordenador
Estadual de Musicalização da Superintendência de Atendimento
ao Preso e da Subsecretaria de Administração Prisional.

Você é o idealizador
e Coordenador do FESTIPRI
– Festival da Canção Prisional. Como surgiu a ideia de
realizar este festival?
O Festival da Canção Prisional – FESTIPRI, nasceu em
uma conversa com meu Superintendente Helil Bruzadelli, para que fosse criado
um evento neste nível, aﬁm
de revelar novos talentos
dentro das Unidades Prisionais do Estado, estimulando

nossos jovens privados de
liberdade, a terem um encontro de cultura através da
atividade de criação de composições musicais.

artístico e cultural, compondo inúmeras músicas em diversos gêneros e estilos como samba, pagode, romântica e gospel.

Será a primeira vez
que São Lourenço irá sediar
esse festival?
Sim. O Festipri, reunirá em
nossa cidade, no dia 20 de
junho próximo, várias Unidades Prisionais do Sul de
Minas, sendo esta a primeira etapa, pois pretendemos
ainda no segundo semestre,
realizarmos o evento para as
Unidades de Belo Horizonte
e região metropolitana.

O Presídio de São Lourenço, também irá concorrer
no Festipri?
O Presídio de São Lourenço, um dos primeiros no Estado a trabalhar a política de
ressocialização, tem seu candidato a se apresentar no
festival, que é hoje um componente do Grupo Vozes da
Cela, e já está ensaiando para sua apresentação, esperando ser um dos ﬁnalistas.

As músicas a serem
apresentadas são de própria
autoria dos detentos?
Sim. As músicas são inéditas. Muitos deles, procuram
se dedicar em seus momentos ociosos, a esse trabalho

Como será a classiﬁcação?
De todas as Unidades participantes, os jurados irão escolher os cinco primeiros colocados, que receberão como
prêmio um violão e um troféu,

DOM ZECA
A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Aniversário
Théo, este lindo garotinho
fez 01 aninho no dia 12/04/15.
Seus pais Alex Flore Paulino
e Ana Carolina lhe desejam
muita saúde e felicidade.
Parabéns!!
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ofertados pela comunidade.
Suas considerações

ﬁnais.
JH: Aproveito o momento,
para agradecer ao São Lourenço Jornal e a todos que
já estão colaborando conosco para o bom êxito do evento. Ao Governo do Estado,
Diretores das Unidades Prisionais do Sul de Minas, Agentes Penitenciários, e em especial, a minha gratidão aos
amigos da Diretoria de Ensino e Proﬁssionalização SAPE
/ SUAPI, através de sua Diretora Tânia Castro, ao meu
Superintendente Helil Bruzadelli, ao Subsecretário de
Administração Prisional, Dr.
Antônio de Pádova Marchi
Júnior, e ao Diretor Geral do
Presídio de São Lourenço,
Rafael Barbosa Ribeiro, que
tem mostrado grande apoio
em nossos projetos.

Música

Cantinho da Poesia

“Basta de Violência”
Qualquer violência ao seu
humano caracteriza violência contra o Brasil. A violência que tem chocado nosso
país deixa toda a população
muito triste e com um grande silêncio no coração.
No coração guardamos o
bem e o mal, um depositário
de sentimentos contaminados com todo o veneno da
humanidade.

Precisamos dar um basta
em tudo que não é do bem
e sermos semeadores da paz.
Precisamos resgatar de imediato valores como respeito,
ética, moral e o amor entre
os seres humanos.
Como é bom ser um instrumento de Jesus na vida
de alguém!
Use seus lábios para dizer:
“Basta de Violência”.

CLASSIFICADOS
VENDO 190.000,00 - SÃO LOURENÇO - MG. EM FRETE AO PARQUE 2.
APARTAMENTO DE 1 QUARTO E SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO,
VISTA LATERAL, GARAGEM, VENDENDO COM TUDO DENTRO, PRÉDIO MUITO
BEM CUIDADO, VALOR DO CONDOMÍNIO R$196,00. MILTON PARENTE CRECI - RJ - 19.159 - (21) 99949-0735.
ALUGA-SE CASA COM 4 QUARTOS, 3 SALAS, 2 BANHEIROS, GARAGEM
COBERTA PARA DOIS CARROS E CANIL NO BAIRRO SANTA MÔNICA. CONTATO:
(35) 8835-4565 OU (35) 9807-8515
VENDE-SE CASA RUA JAIME SOTTO MAYOR, Nº 421.PRÓXIMO AO HOSPITAL.
TERRENO 245,12M² COM MINA D’AGUA. LUGAR PRIVILEGIADO PARA COMÉRCIO
OU CLÍNICA. CONTATO MARIA INÊS (35) 3332-4614 OU 8883-2847

Padre Antonio Marcos Roque Carvalho, ﬁlho de São
Lourenço, e atualmente Pároco da Igreja Nossa Senhora
Aparecida, em Boracéia, SP,
Diocese de Bauru, acaba de
lançar seu CD, “ ELE ESTÁ NO
MEIO DE NÓS”, que encantou
a muitos de nossa cidade. As
músicas e os arranjos, merecem nota dez. Sucessos Padre!!! O CD se encontra a venda na Som Arte e Laboratório
Fotográﬁco Sul Minas.

ALUGA-SE LOJA NO ANTONIO DUTRA SHOPPING – 2º PISO – LOJA 64.
TELEFONE DE CONTATO: 35-3332-2092 OU 8832-8834(OI)
ALUGA-SE APTO EM UBATUBA (PRAIA GRANDE). TRATAR (35) 8816-2486
OI / (35) 9105- 6305 - TIM.
ALUGUEL - CASA COM DOIS QUARTOS SENDO UMA SUÍTE, SALA, COZINHA,
BANHEIRO SOCIAL, ÁREA DE SERVIÇO, SEM GARAGEM. ENTRADA INDEPENDENTE,
LOCALIZADA NO ANDAR SUPERIOR E POR ISSO POSSUI ESCADA. CONTADOS
PELO TELEFONE (19) 98802-9913 OU (19) 99265-0865.

Salmos 38 e 86

Aniversário

Aniversário

Neste dia 19, enviamos nosso abraço de felicidades a
nossa grande amiga Doloema Peres, que completa mais
um aniversário. Rogamos a
Deus muitas bençãos para
sua vida. Parabéns!!!

Riva Eboli, a dama da bela voz, completa mais um
aniversário neste dia 20 de
abril. Receba nosso grande
abraço de felicidades, e que
Deus a abençoe sempre
mais, concedendo-lhe vida
longa e feliz!!!

RITA ABBUD

Você não sabe o poder que ele tem. Reze-o
três vezes ao dia, durante 03 dias, faça 02
pedidos difíceis e um
impossível. Mande publicar no terceiro dia
e veja o que acontece
no quarto dia. Agradeça. C.S.L.

Acolhida
Aniversário

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

EXPEDIENTE

Comemorando mais um
aniversário neste dia 12, nosso grande amigo, Professor
Jorge Gannam, para quem
desejamos milhões de felicidades, acompanhadas com
as mais preciosas bençãos
de Deus. Parabéns!!!

Padre Marquinho Labrudi,
é o mais novo Vigário da Paróquia de São Lourenço Mártir, que junto com Padre Bruno e Padre Everson, unidos,
comandarão o povo de Deus
desta paróquia. Seja bem vindo. Que Deus o abençoe nesta nova caminhada.

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

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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Preços válidos até 30/04/2015 ou enquanto durarem os estoques - 15 unidades. Novo Ford Ka + SE 1.5L 2015 (cat ZFC5) a partir de R$ 45.190,00 à vista ou financiado com taxa de 0,0% a.m. e 00,00% a.a, 60% de entrada (R$ 27.114,00) e saldo em 30 parcelas de R$
637,00 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$ 46.224,00. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 07/04/2015 a partir de 0,36% a.m. e 4,44% a.a., por meio do
Programa Ford Credit. New Fiesta Hatch S 1.5L 2015 (cat RBQ5) a partir de R$ 45.790,00 à vista ou financiado com taxa de 0,0% a.m. e 00,00% a.a, 60% de entrada (R$ 27.474,00) e saldo em 18 parcelas de R$ 1.072,00 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$ 46.770,00. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 27/03/2015 a partir de 0,55% a.m. e 6,86% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Ecosport SE 1.6L 2015 (cat ECG5)
a partir de R$ 66.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,0% a.m. e 00,00% a.a, 60% de entrada (R$ 40.140,00) e saldo em 36 parcelas de R$ 780,00 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$ 68.220,00. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 27/03/2015 a partir de 0,26% a.m. e 3,20% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Focus Sedan S 2.0L 2015 (cat RCM5) a partir de R$ 76.200,00 à vista ou financiado com taxa de 0,0%
a.m. e 00,00% a.a, 60% de entrada (R$ 45.720,00) e saldo em 36 parcelas de R$ 887,00 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$ 77.652,00. Custo Efetivo Total (CET)
calculado na data de 27/03/2015 a partir de 0,25% a.m. e 3,09% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação
de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor
das parcelas e no cálculo da CET) a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso.

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

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

www.mandalaford.com.br
www.facebook.com/mandalaford
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São Lourenço terá nova
sede do Ministério Público
Em reunião no fórum de
São Lourenço foi anunciado,
no dia 15 de abril, o início da
construção do prédio da sede própria das Promotorias
de Justiça da Comarca. De
acordo com o ofício, entregue em mãos ao prefeito municipal pelo Procurador-Geral de Justiça Adjunto Administrativo do Estado, a abertura de processo licitatório
para a contratação de empresa especializada para execução da obra de ediﬁcação
será na próxima quarta-feira,
dia 22 de abril. A construção
tem previsão de 24 meses
de duração. A sede do Ministério Público em são Lourenço será na al. Maria da
Piedade Bortoni, na praça
Duque de Caxias, em frente
ao fórum. O terreno foi doado pelo Município ao Estado de Minas Gerais, para essa ﬁnalidade.
A obra, orçada em mais ou
menos R$ 4 milhões, será de
grande utilidade, visto que
dará melhores condições de
trabalho aos proﬁssionais do
Ministério Público, bem como melhorará o atendimento aos cidadãos. Em contrapartida, a saída das promotorias do fórum abrirá espaço para abrigar possíveis novas varas, bem como melhorar as condições de trabalho
dos serventuários e o atendimento aos usuários.

Cartório de Reg. Civil e Notas da Comarca de São Lourenço
Tabelião: Cecil Domingos J.Póvoa - Pretendem se casar:
000810 - JULIO CESAR FURQUIM, solteiro, maior, empresário, natural de São Lourenço-MG, residência Al. José Modesto
Negreiros, 540, São Lourenço-MG, ﬁlho de SILVIO DIVINO FURQUIM e MARIA DA CONCEIÇÃO NEVES FURQUIM; e NATÁLIA
DE FATIMA NOGUEIRA CHINAIT, solteira, maior, professora, natural de São Lourenço-MG, residência Al. José Modesto Negreiros, 540, São Lourenço-MG, ﬁlha de JOSE ANTÔNIO FERREIRA CHINAIT e ELIANA MARIA NEGREIROS NOGUEIRA CHINAIT;
000812 - FABIO HELENO RIBEIRO, solteiro, maior, policial militar, natural de São Lourenço-MG, residência Rua José Simeão Dutra, 2.098, São Lourenço-MG, ﬁlho de e MARCIA HELENA RIBEIRO; e HERIKA CARVALHO DOS SANTOS, solteira,
maior, autônoma, natural de São Lourenço-MG, residência Rua José Simeão Dutra, 2.098, São Lourenço-MG, ﬁlha de NELSON CEZARIO DOS SANTOS e HELENA DE CARVALHO DOS SANTOS;
000811 - JORGE CLAUDIO DE FARIA, solteiro, maior, ELETRICISTA, natural de SAO LOURENÇO-MG, residência RUA ANA
DE OLIVEIRA, 41, São Lourenço-MG, ﬁlho de JORDINO ONOFRE DE FARIA e MARIA DO CARMO DE FARIA; e ROSELY DA SILVA, solteira, maior, DOMESTICA, natural de SAO LOURENÇO-MG, residência RUA ANA DE OLIVEIRA, 41, São Lourenço-MG,
ﬁlha de ALCIDES DA SILVA e BENEDITA ELIDIA DA SILVA;
000814 - JOZIMAR CANDIDO DE ALBUQUERQUE, solteiro, maior, FUNC. PUBLICO ESTADUAL, natural de SAO LOURENÇO-MG, residência AL. JOSE CARRASCO SOLAIRA, 260, São Lourenço-MG, ﬁlho de JOSE PINTO BESSA DE ALBUQUERQUE e ELZA CANDIDA DE ALBUQUERQUE; e ALINE DE SOUZA PEREIRA, solteira, maior, FUNC. PUBLICA ESTADUAL, natural de CAXAMBU-MG, residência AL. JOSE CARRASCO SOLAIRA, 260, São Lourenço-MG, ﬁlha de TARCISO DE JESUS PEREIRA e NEUZA ALMEIDA DE SOUZA PEREIRA;
000813 - JONAS DA SILVA SANTOS, solteiro, maior, DOMESTICO, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA MARIA
DA GLÓRIA ENSÁ 430, São Lourenço-MG, ﬁlho de LUIZ PAULO DOS SANTOS e ALEXANDRA DA SILVA DOS SANTOS; e ISABEL
CRISTINA DA SILVA, divorciada, maior, DOMESTICA, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA SANTA ELÓI 125 - CASA
04, São Lourenço-MG, ﬁlha de e MARIA DAS GRAÇAS VALENTIM DA SILVA;
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BETO BACHA

Giro Esportivo

APITA O ÁRBITRO

Estamos no ﬁnal do mês de abril e
até o momento a bola de futebol em
São Lourenço esta devidamente furada,
falta o apito do arbitro para o inicio das
competições. Batemos por diversas vezes na tecla e nos microfones do Alternativa Esportes na condição dos campeonatos municipais e regionais, para
que fossem disputados em um período
mais longo, em turno e returno, com a
participação de todas as equipes de São
Lourenço e também na disputa de regionais com parceria com
outras Ligas. Existe uma promessa do Presidente da Liga Desportiva, Elson Salgado, em realizar uma reunião com todos os amantes e representantes do futebol do nosso município, talvez após
o bate papo, iríamos encontrar soluções adequadas para enﬁm
ressuscitarmos de vez o nosso futebol com casa cheia nos gramados. Temos um grande potencial de jogadores em São Lourenço,
como exemplo do Bill, Ariel, Maluco, Maquel e outros, que estão
na disputa proﬁssional, também bons árbitros, técnicos que abraçam a causa, mas pouco incentivo principalmente ﬁnanceiro e
boa vontade. Só para termos ideia, problemas considerados pequenos que se tornam verdadeiras “novelas mexicanas” no nosso
futebol, como exemplo da tão sonhada tela protetora atrás do gol
de entrada do campo do Santa Helena, a conclusão do alambrado
no campo da Sonda, a aprovação e retorno das arquibancadas no
campo do Esporte, a disponibilização dos campos do Verdão e Miramar para os jogos do campeonato municipal, enﬁm, vários tópicos poderão ser discutidos após a reunião e quem sabe teremos
uma solução. Na semana passada a Liga resolveu dar o pontapé
inicial em reunião com os representantes das equipes de São Lourenço que contou com a presença do Ramilho (Sonda), Peixeiro
(Esporte) e do Pituca (Miramar) e os faltosos foram das equipes do
Santa Helena e Verdão. A minha amiga Valdete, após liberação do
departamento médico, está de volta, bom retorno. Vale destacar
também a ideia do Presidente Elson em colocar uma pessoa na Liga para fazer este contato direto com as equipes. Portanto vamos
tirar do papel, estamos de olho, operado, mas de olho.

Faculdade de São Lourenço parabeniza a
egressa do curso de Pedagogia, Fabiola Conde,
pelo 1º lugar no concurso da SEE/MG
Graduada em Pedagogia em 2014
pela Faculdade de São Lourenço, Fabíola Conde, foi aprovada em 1º lugar
no último Concurso Público realizado
pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, para o cargo de
Supervisão Escolar. A direção, a coordenação do curso de Pedagogia e os
professores ﬁcaram muito satisfeitos
com o resultado obtido pela egressa
e certos de que o curso trilha num
caminho cada vez mais comprometido com a formação proﬁssional de
qualidade.
A coordenação do curso de Pedagogia informa também que está programada para o mês de maio uma visita técnica dos alunos ao Instituto
Paulo Freire, em São Paulo. Será uma
forma de ampliar os conhecimentos
abordados no ambiente acadêmico e
de promover uma forma diversiﬁcada
de ensino-aprendizagem. A viagem
será no dia 29 de maio.
Além disso, os alunos do curso de Pedagogia já participaram no dia 1º de abril do
II Encontro de Professores e Familiares em prol do Autismo realizado em Cruzília,
com o apoio da Secretaria Municipal de Educação.
A proposta do curso de Pedagogia da Faculdade de São Lourenço sempre se baseia no estímulo ao aprendizado com a diversiﬁcação de processos de ensino. Dessa
forma, os alunos se formam com mais qualidade e a experiência de terem participado de palestras, encontros, visitas técnicas, etc. Todas essas atividades são voltadas para a formação de um pedagogo de excelência, capaz de obter sucesso como
o da egressa Fabíola Conde. Parabéns à aluna e a todos os proﬁssionais que fazem
do curso de Pedagogia um sucesso!
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Agradecimento do
Hospital e da APAE

Vereador Paulo Gilson ( Chopinho) e familia

Os shows agradaram os casais

O Hospital São Lourenço e
a Apae agradecem à todos
que estiveram no Show Beneﬁcente Hospital/APAE que
aconteceu no dia 25 de março. À Rádio Alternativa e ao
São Lourenço Jornal: muito
obrigado pela divulgação! Realização: Kadu Eventos. Cessão/espaço: Hotel Guanabara (José Neto). Apoio: Água
Passa Quatro, AMP Sonorização, Arruda Veículos, Art Sign,
Associação Comercial e Empresarial/SL, Bifarma, Cacau
Show, CDL/SL, CarmoCoﬀees,
Carrossel Supermercados, Clube da Casa/Gorgulho, Cocarive (C. Minas), Ecobier, Farmácia Americana, Gomes Supermercados, Gráﬁca Novo
Mundo, Grupo Sertão (C. Minas), Hospital (Marcos, Giseli, Damárys, Diego, Regina e
Nathalia), Hotéis Alzira Plaza,
Brasil, Carmen Palace, Central Parque, Guanabara, Metrópole, Negreiros, Platino e
Solaris; Itaipava, Javier Ceballos, Kall Eventos, Nestlé,

DR. RODRIGO C. SANTOS
Médico Veterinário

Cherry eye ou olho de cereja

Helmar Junqueira Villela ( Mazinho) e convidados

Mariano Gomes, Camila e amigos

Paniﬁcadora San Remo, Pousada Santo Antônio, Rauze
Agência, SL Convention & Visitors Bureau, Selva Bizarria,
Sineth/SL, Starweb Internet,
Trem das Águas, Unicred Mineira, Unimed, William Eventos, W9 Studio. Também apoiaram o Show: Açougue Brasília, Adep (Itajubá), Art Minas
Jóias, Audiosonic, Câmara
Municipal/SL, Casa Esperança, Casarão Bar/Restaurante,
Centervel, C. Educ. Criançando, CHS Advocacia, Circuito
das Malhas, Colégio Laser,
DCA Distribuidora, Degrau,
Doces SL, Erich Matias Oﬁcina de Música, Facil-Seg Corretora/Seguros, Faculdades
de São Lourenço e Vitor Hugo, Fernando Noronha Contabilidade, Funerária Santa
Clara, Galeria/Artes Paiva Frade, Guiomoto, Hering, Hortifruti Irmãos Neri, Hotel Granada, Immortality Tattoo, Laticínios De Biasi e Miramar,
Microtec, Mult Informática,
Ótica Santos, Paiol, Padaria
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SL, Paniﬁcação/Lanchonete
Alvarez, Pneusul, Prefeituras
de São Lourenço, Carmo de
Minas, Dom Viçoso, Olímpio
Noronha e Virgínia; Quitanda
Dois Irmãos, Raimax Internet,
R-Bom, Real Diagnóstico, Renove Seguros, Restaurantes
Kibeleza e Paladar Mineiro,
Salão da Fernanda, Sindicato
Rural/C. Minas, Thiago (factory), Ugobom, Unique Cafés,
Valcan (Cristina). Agradecemos ao presidente/APAE, Eduardo Gonçalves (e esposa,
Cláudia) e demais membros
da Diretoria; aos membros do
Conselho Curador/Hospital:
Gilson Belém, Márcio Santiago, dr. Benedito, Carlos Sanches, dr. Celso Villela, Eloisa,
Gabriel e José Eduardo; Hélio
Maduro, Jair de Carvalho, Lúcio Peres, Paulo Maciel e Rodolfo Anderson; aos médicos/
Hospital: drs. Alexandre, Ana
Tereza, Antônio, Apolônio, Batalha, Beatriz de Luca, Beatriz
Verçoza, Bernardo, Carlos Rogério, Caroline, Cynthia, Eber,

Edson, Eliane, Eric, Fabiano,
Fátima, Fernando, Francisco,
Frederico, Getro, Gilberto, Henrique Lippelt, Irineu, José Alberto, José Celso, José Mauro,
José Roberto Araújo, José Roberto Constantino, José Roberto Junqueira, Leonardo,
Lessa, Luis Paulo, Luiz Carlos,
Luiz Noronha, Maria Helena,
Marília, Maristela, Musse, Renata, Ricardo, Tarcísio, Thais,
Vanessa Chirola, Vanessa Khachikian e Wilton; aos médicos
do Centro Cirúrgico, Nefroclínica, Oncologia, Pronto Socorro, UTI Adulto e UTI Neonatal;
à Administração, Funcionários
e Prestadores/Hospital: Eustáquio, Letícia, Aureliano, Alessandra Horta, Carlos Henrique,
Conceição Motta, Élida, Eni,
Érika, Filipe, Flávia, Gabriel Hugo, Leila Freitas, Natália da Silva, Renata Horta e Ricardo Silveira; Júlio Leite, Márcio Mancilha, Raimunda, BH Vida, Mafra, Sanches, Space e SPData.
Hospital São Lourenço e
APAE/São Lourenço

Os cães possuem uma terceira pálpebra que normalmente não é visível. Ela possui uma glândula responsável pela
formação das lágrimas que pode sair do lugar e ﬁcar exposta. Essa condição é chamada de cherry eye ou olho de
cereja (prolapso da glândula de terceira pálpebra).
Essa condição pode ocorrer de repente: em um momento o cão está bem e no outro essa “bolinha” simplesmente
aparece no canto do olho sem explicações. Isso ocorre devido a separação da glândula lacrimal da terceira pálpebra
do globo ocular que ﬁca exposta. As causas da ocorrência
dessa condição ainda não são bem claras e é mais comum
em animais de seis meses a dois anos de idade. Essa condição pode ocorrer com qualquer cão, mas parece existir
alguma predisposição genética de algumas raças ao problema, como por exemplo o Cocker Spaniel, Lhasa - Apso,
Shar - Pei e o Buldogue Inglês.
As formas de tratamento dessa condição podem ser através de medicamentos ou cirúrgica. O tratamento através
de colírios nem sempre têm bom resultado, embora possa
ser uma alternativa quando o prolapso for detectado de
forma bem precoce.
Os tratamentos cirúrgicos são os que apresentam com
maiores taxas de sucesso, principalmente se a condição já
persiste por muitas semanas ou meses. No entanto a exposição da glândula da terceira pálpebra pode reaparecer
depois da cirurgia. Consulte um médico veterinário para
recomendar qual a melhor opção de tratamento para o caso. Somente ele poderá fornecer o diagnóstico preciso da
enfermidade dos olhos de seu cão.

Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa
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Espetáculos infantis agradam
público são-lourenciano

Aconteceu no último
domingo, dia 12 de abril,
os espetáculos teatrais
Toy Story O Musical e Barbie no Mundo da Imagi-

nação. As duas peças ficaram com o auditório
lotado e foram super aplaudidas tanto pelas crianças
quanto pelos pais que os

AMAURI PINTO COSTA – CPF 412.255.62600, por determinação do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, torna público que solicitou, através do Processo nº 03395/2004, a Revalidação da
Licença de Operação, para
atividade
de Avicultura de Postura, localizada à Rodovia MG 158, Km 6, Bairro Estiva, no Município de Itanhandu, MG, CEP 37464-000

acompanhavam.
Parabéns Pradella Produções pelos excelentes
espetáculos e por trazer
cultura para nossa cidade.
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EDITAL DE LOTEAMENTO – Pelo presente Edital, torno público em cumprimento ao Artigo 19 da Lei 6.766/79, que a SANTA HELENA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS E RECREATIVOS LTDA., sociedade inscrita no CPF nº
18.209.949/0001-61, sediada na Rua Monsenhor Jatobá, nº 379, Centro,
Itanhandu/MG, devidamente representada por sua sócia Anna Carolina Guerreiro de Morais, inscrita no CPF nº 046.104.256-88, depositou nesta Serventia toda documentação para registro do Loteamento “CANNÃ II”, situado na Rua dos Hibiscos, nesta cidade, sendo que o mesmo foi aprovado em
09-12-2014, pela Prefeitura Municipal desta cidade. O Imóvel objeto do
mesmo encontra-se devidamente registrado na matrícula 12.806 do Livro
02, de Registro Geral. O Loteamento será composto de 42 lotes, sendo todos os lotes distribuídos em quadras, numa área total de 10.718,07m²; Áreas Públicas – 7.526,54m², sendo elas subdivididas em: Sistema Viário –
3.522,52m², Áreas Institucionais - 1.185,50m², Áreas verdes – 2.244,84m²,
Faixas de Servidão – 472,11m² e Área de Elevatória – 101,57m²; e, Área de
APP – 1.755,39m². 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 27 de
março de 2015. O Oﬁcial Substituto – Júlio César Círio Nogueira.
JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA – O OFICIAL SUBSTITUTO

JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA- COMARCA DE SÃO LOURENÇO- SECRETARIA DA 1ª VARA – EDITAL DE NOTIFICAÇÃO COM PRAZO DE 20
DIAS- Saibam todos quantos o presente Edital virem que perante
a 1ª Vara Cível da Comarca de São Lourenço- MG, corre uma Ação
de Alteração de Regime de Bens entre Cônjuges, Processo nº 637.14
003599-8, requerido por: César Eduardo Teixeira Fleming Ferraz e
Daniele Fernandes Conde Ferraz e, pelo presente dá ciência a quem
interessar que foi deferido o pedido, autorizando a alteração de regime de bens do casamento dos autores, passando do regime de
separação total de bens para o da comunhão universal de bens,
ressalvados direitos de terceiros, a partir do trânsito em julgado. E
para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido
o presente que será publicado através do Diário do Judiciário Eletrônico (Dje), com acesso através do Portal do TJMG (www.tjmg.
br), em jornal de circulação local e aﬁxado no saguão do fórum.
São Lourenço, 07 de abril de 2015. Eu Flávio Roberto F. De Oliveira,
Oﬁcial de Apoio Judicial do digitei. Eu Rosemary Aparecida Bittencourt, Diretora da 1ª secretaria o subscrevo. Eu Drª Cecília Natsuko
Miahira Goya, Juíza de Direito e Titular da 1ª Vara Cível, o assino.

AMAURI PINTO COSTA – CPF 412.255.62600, por determinação do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, torna público que obteve, através do Processo nº 03395/2004/002/2009, a Licença de Operação, para a atividade de Avicultura de Postura, localizada à Rodovia
MG 158, Km 6, Bairro Estiva, no Município de Itanhandu, MG, CEP 37464-000

AMAURI PINTO COSTA – CPF 412.255.62600, por determinação do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM,
torna público que obteve, através do
Processo nº03395/2004/003/2009, a
Revalidação da Licença de Operação,
para a atividade de Avicultura de Postura, localizada à Rodovia MG 158, Km
6, Bairro Estiva, no Município de Itanhandu, MG, CEP 37464-000
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