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Novas mudanças ocorrerão no
trânsito em agosto
Alteração ocorrerá em diversas ruas do Centro de São Lourenço. Veja na matéria o mapa com as mudanças.

(pág 07)

Obras prejudicam o
comércio

Trânsito

Comerciantes da região
onde iniciou-se a obra de
drenagem pluvial realizam
reunião com vereadores e
representantes de órgãos
municipais, a fim de expor a
queda nas vendas durante o
final de semana.
(pág 07)

São Lourenço é
destaque na natação

Maria Ribeiro e Maria Antônia
participaram do Campeonato
Brasileiro de Natação Infantil
de Inverno que aconteceu na
cidade de Belém do Pará. Ambas
conseguiram boas colocações
e estão se preparando para o
Campeonato de verão. (pág 02)

Baixinho Porreta

Leia a entrevista com
José Henrique Martins
(pág 03)

Karateca de São
Lourenço se destaca no
Campeonato Mineiro

O senador Romário (PSBRJ) foi eleito por aclamação,
presidente da CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito) do
Futebol. A CPI vai investigar
denúncias de irregularidades
que podem incluir as obras
para a Copa do Mundo de
Futebol de 2014.

(pág 06)

(pág 07)
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Cenário Profissional

jornalismo@portalalternativa.com.br

devem ser evitadas no trabalho e lembre-se que este
é o momento de se destacar e não de se tornar um
profissional dispensável.
Sair da sala toda hora
para usar celular
A não ser por conta de ocasiões especiais, como um
problema familiar que deve
ser resolvido naquele dia,
deixar sua sala várias vezes
para falar ao telefone celular irá gerar uma impressão
negativa. Geralmente, as
pessoas relacionam essa

DRA. RENATA FONSECA
Dermatologia, Alergia e Imunologia

Fotoproteção: qual a diferença
entre fotoprotetor químico e físico?

Os fotoprotetores químicos
são formados por substâncias
orgânicas que são absorvidas
pela pele e absorvem também a radiação ultravioleta
degradando-a e transformando-a em um tipo de reação
menos nociva para a pele.
Os filtros físicos, na verdade, formam uma barreira
na pele refletindo a luz e
não são absorvidos. Minimizam bastante o surgimento
de alergias, e podem ser usados em crianças e gestantes com segurança.
Os filtros físicos mais comuns são o óxido de zinco
e dióxido de titânio, que
podem ser tanto manipulados quanto presentes nos
rótulos dos fotoprotetores
industrializados.

E porque usar filtro físico?
A luz visível é um tipo de
radiação que, não somente,
é emitida pelo sol (luz responsável pela claridade
do dia), como também por

computadores e pelas lâmpadas fluorescentes.
Você sabia que oito horas
de luz artificial equivalem a
1 minuto e 20 segundos de
exposição solar em um dia
claro de verão?
Isso quer dizer que não apenas a radiação ultravioleta
causa danos à pele, mas a luz
visível também, em menor
intensidade, pode levar ao
foto envelhecimento e ao
surgimento de manchas.
E são os filtros físicos que
são capazes de proteger
contra a luz visível.
Você que trabalha em local fechado e está exposto a luz visível, como você
está se protegendo?
A dica é: use sempre fotoprotetores combinados químico e físico.
Por isso procure seu dermatologista para saber qual fotoprotetor ideal para sua pele.

Falando ao
Coração
sigannam@yahoo.com.br

quando se fala em datas importantes é um ótimo atributo para a sua carreira.

A PROCURA

Não responder e-mails
Por mais desnecessário que
pareça, sempre responda às
mensagens enviadas ao seu
e-mail profissional. Não se
manifestar irá fazer com que
as pessoas o vejam como alguém sem comprometimento ou até irresponsável. Essa
recomendação é válida especialmente para os e-mails de
seus superiores e clientes.

Pedir desculpas por tudo
Muitas vezes, pedir desculpas é visto como um
argumento para justificar
algo que não deu certo. Ao
invés disso, tenha uma atitude proativa e, ao apresentar um resultado negativo, já demonstre também
a solução para reverter o
cenário. Dessa forma, as pessoas vão entender que você
está comprometido com o
sucesso das suas atividades,
mesmo que, às vezes, as
coisas saiam do programado.

Falta de organização
O mundo dos negócios é
feito de prazos e, por isso,
não ter um bom planejamento irá contribuir de forma negativa para a formação
da sua imagem. Procure um
método que combine com o
seu estilo de ser, como agendas e smartphones, e crie
uma rotina de atualização
dos status de seus compromissos. Cumprir a palavra

Reclamar o tempo todo
Cuidado para não se transformar em uma pessoa amarga e que reclama o tempo todo. Geralmente, os
colegas de trabalho estão
abertos para nossos problemas quando eles aparecem esporadicamente.
Quem sempre está com um
humor ruim acaba criando
um sentimento natural de
afastamento.

Como é de nossa natureza
humana, estamos sempre a
procurar algo que possa nos
fazer mais feliz. Logo que conquistamos alguma coisa, muitas vezes nem ao menos curtimos o sabor da conquista e
aproveitamos aquela dádiva ou
bênção recebida e já estamos
pedindo outra coisa a Deus ou
reclamando porque ainda precisamos de outras realizações.
Quanto a estar a caminho,
nada contra. Mas é importante
percebermos as pequenas
vitórias do dia a dia e celebrá-las
devidamente, sermos gratos,
pois estes sentimentos nos fortalecerão para as próximas batalhas que teremos de enfrentar.
Todos os momentos e todos
os dias têm sua beleza por mais
tristes que possam parecer. Aos
olhos da fé, “tudo concorre para
o bem dos que amam a Deus”,
não quase tudo. Portanto, seja
o que for que esteja passando
hoje, viva essa situação intensamente, mergulhe nos seus
sentimentos, permita-se o direito de até mesmo chorar ou
sofrer, mas certo de que isso é
um passo para encontrar a cura
ou a libertação que precisa, pois
o primeiro e o principal dos milagres já aconteceu: você está vivo
e pode seguir adiante, apesar de

atitude ao fato de se estar
procurando uma nova oportunidade de emprego, por
exemplo. A mesma dica vale
para quem gosta de trocar
mensagens pelo celular.
Evite os excessos.

O ambiente profissional
está cada vez mais competitivo. O cenário instável não
permite ensaios, por isso, as
empresas buscam comprometimento de seus colaboradores para que possam
superar este momento economicamente difícil. Nessa
hora, é preciso ter cautela
com as algumas atitudes
e comportamentos, pois,
mesmo sendo realizados
inconscientemente, podem
sinalizar desinteresse e
comprometer o emprego.
Veja cinco condutas que

SIMONE GANNAM

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

A Mãe vem até nós
A Mãe nos convida a retornarmos a Deus. Ela nos convida a colocarmos Deus em
primeiro lugar. A Mãe vem até
nós e deseja nos conduzir fora
dessa escuridão, desse caminho cego. Quer nos mostrar um
novo caminho: o caminho da
esperança. A Mãe vem a nós
como a Mãe da Esperança.
Vem trazer a esperança para as
famílias cansadas, para o mundo cansado. Ela nos diz: “Queridos filhos, se não existe paz
no coração do homem, paz no
âmbito familiar, não pode haver também paz no mundo. Por
isso convido: não falem de paz,
mas comecem a viver a paz.
Não somente falem de oração,
mas comecem a viver a oração.
Queridos filhos, neste mundo
moderno existem muitas palavras. Por isso falem menos,
façam mais, rezem mais. Queridos filhos, somente com o retorno à paz, à oração, vocês
podem curar suas famílias”.
Nós hoje, muitas vezes na
televisão e no rádio, ouvimos
a palavra recessão, frequentemente ouvimos que o mun-

do se encontra em recessão
econômica. Mas não é somente
uma recessão econômica. O
mundo de hoje encontra-se em
uma grande recessão espiritual.
Esta recessão espiritual produz
todas as outras crises.
A Mãe vem até nós. Ela deseja reerguer esta humanidade
pecadora. Ela vem até nós
porque está preocupada com
a nossa salvação e diz: “Queridos filhos, Eu estou com vocês.
Eu venho a vocês, porque desejo ajudá-los para que aconteça
a paz. Mas, queridos filhos, Eu
preciso de vocês. Eu, junto com
vocês, posso realizar o projeto
da paz. Por isso, queridos filhos,
decidam-se pelo bem e lutem
contra o pecado e contra o mal”.
Há mais de 34 anos, Nossa
Senhora vem até nós e repete
seus pedidos para que seus
filhos se salvem. Ela não vem
para nos trazer medo, nos
punir, falar do fim do mundo...
Ela vem para nos orientar, ensinar, aconselhar... Vem a nós
como a Mãe da Esperança!
Fonte: Anunciando Medjugorje.

nem sempre as coisas saírem
conforme seu planejado, com
a possibilidade de mudar sua
visão de mundo e se transformar
para depois transformar as coisas e as pessoas a sua volta e ser
feliz como pode e merece!
Dia desses um amigo muito
querido me disse que estava
pensando em mudar de cidade para ser feliz e livre de
suas dores...pensei muito a
respeito disso! Mas conclui
que muito mais importante do
que mudar de cidade ou de lugar é antes mudar o coração, é
encontrar-se consigo mesmo e
mergulhar no seu eu para depois mergulhar em Deus e se
descobrir como pessoa amada
e forte o suficiente para se realizar, independente das tribulações e do lugar onde mora!
Essa é a mudança mais difícil
de todas, mas certamente a
mais frutífera.
Abençoados e inspirados
versos de Quintana: “Quantas
vezes a gente, em busca da
ventura, procede tal e qual o
avozinho infeliz: em vão, por
toda parte os óculos procura,
tendo-os na ponta do nariz!”
O que a gente procura está
bem mais perto do que pensamos! E só temos poder sobre o
que está a nosso alcance!

PROF. ANDRÉ

Esportes

CAMPEONATO BRASILEIRO DE NATAÇÃO
INFANTIL DE INVERNO

Maria Ribeiro, Prof. André e Maria Antônia

Acostumada a abraçar
as competições nacionais
dos esportes aquáticos, a
cidade de Belém, no Pará,
sediou o XXXII Campeonato Brasileiro Infantil
de Natação de Inverno –
Troféu Ruben Dinard de
Araújo, de 24 a 27/junho.
O torneio foi disputado
no Parque Aquático da
Universidade do Estado
do Pará – UEPA, com eliminatórias no período da
manhã e as finais à tarde.
A competição contou com
88 clubes e aproximadamente 460 nadadores.
A tradicional competição
reuniu atletas de 13 e 14
anos e é dividida em infantil 1 e 2 com os melhores
resultados brasileiros.
Para a equipe APAN – CriaCarmo – São Lourenço –
Country Clube – Carrossel,
que participou com as atletas Maria Antônia Gomes
pela primeira vez em um
Campeonato Nacional e

ainda melhorou sua marca,
atingindo o índice para a
disputa de verão e também
com Maria Palma Ribeiro
que alcançou três finais
nas suas quatro provas disputadas e o quinto lugar no
Brasil na prova de 200m
borboleta.
A grande expectativa
fica para a participação
desta equipe no brasileiro
de verão que será realizado em São Paulo/SP e tem
como meta representar
nosso município com seis
atletas, e assim mais atletas em finais e até mesmo
a disputa por medalhas.
Parabéns as atletas e a
toda a equipe da APAN –
CriaCarmo, que com um
trabalho sério e o apoio
de seus parceiros Country
Clube, Supermercado Carrossel e a Prefeitura Municipal de São Lourenço,
mais uma vez, colocam
nossos campeões entre
os melhores do Brasil.
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ENTREVISTA
tado, e também auxilia-los na
implantação de novos projetos.

Você agora foi nomeado pelo Secretário de Estado
de Defesa Social, Deputado
Bernardo Santana, para ocupar
este cargo dentro da Subsecretaria de Administração Prisional. A noticia foi uma surpresa?
Sim. Para mim foi uma grande
surpresa esta nomeação, que
aconteceu no dia 09 de junho
passado. Dia 03 de julho último, estive em Belo Horizonte
para a posse, onde recebi também, uma homenagem dos
colegas da SAPE e da Diretoria
de Ensino e Profissionalização.
Com minha nomeação, me desliguei do quadro de servidores
do Presidio de São Lourenço,
onde atuarei mais pelo Estado,
sempre em visitas às outras
unidades. Agora, preparado
para esta missão, que é coordenar todos os trabalhos de ações
culturais e artísticas existentes
nas Unidades Prisionais do Es-

De acordo com a experiência existente, quais são
os benefícios na execução de
atividades culturais dentro das
Unidades Prisionais?
As atividades culturais desenvolvidas nas Unidades Prisionais,
além de ser um fator motivacional para a reintegração dos
privados de liberdade, resgatando sai identidade e dignidade
propicia uma melhora significativa nas relações interpessoais. As
experiências existentes apontam
para uma mudança no comportamento do individuo, diminuindo a ansiedade, favorecendo
o diálogo, tornando o ambiente
mais humano com mais interatividade entre os pares. Através dessas ações existe um crescimento
pessoal pautado no resgate de
princípios e desenvolvimento
da autoestima dos presos, que
mediando conflitos internos que
os cerceiam usufruem da possibilidade de desenvolver suas
habilidades pessoais, enriquecendo o saber e agregando valores
individuais, culturais e artísticos
modificando sua visão de mundo.
Existe o interesse das
Unidades Prisionais de Minas
Gerais, em desenvolver ou ampliar as atividades culturais?
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Sim. A Administração Prisional demonstra grande interesse
pelo desenvolvimento das atividades culturais, considerando
os benefícios que as mesmas
trazem para um ambiente tão
estigmatizado quanto o das Unidades Prisionais. Dentre as inúmeras possibilidades que a arte
e cultura engloba existem algumas prioridades como: Música,
dança em suas diversas modalidades, teatro (arte cênica), pintura (tela, tecido e grafite) esporte, jogos de mesa, estilismo,
corte e costura, escultura, informática, oficinas de artesanato, fotografia, projetos de leitura.
Para o desenvolvimento dessas
e outras atividades é necessário,
portanto, adequar os espaços
disponíveis nas unidades ou viabilizar a construção dos mesmos.
Existe interesse de
órgãos ou instituições parceiras em desenvolver ou ampliar
as atividades culturais?
O interesse de parceiros depende muito da região em que
se localiza a unidade, inclusive na
questão de conhecer a realidade
prisional e quebrar os paradigmas
negativos existentes em torno
da mesma. Existem, no entanto,
parcerias que já efetivas e outras
em discussão. Buscar parceiros
para atuar no sistema prisional
é antes de tudo demonstrar que

DOM ZECA

Aluno da Escola Municipal de
Música de Caxambu e da Oficina de música Erich Mathias de
São Lourenço, Gabriel Salem,
de dez anos de idade, é músico e compositor, teve a música
“ Vida e Arte” de sua autoria,
classificada para o II Festival de
Música GEGG em Caxambu.
Parabéns ao grande e mais novo
talento musical da região!!!

Bebê da Semana
Ryan Moreira Teixeira, é nosso
Bebê da Semana, e com apenas qua-tro meses, já esbanja
muita beleza e doçura. O lindo
garoto, nasceu no dia 07 de
março passado, e é filho de Aurélio Pereira Teixeira e Yorana
Moreira. Desejamos tudo de
bom para o bebê, que Deus o
abençoe sempre. Felicidades a
seus pais!

A Família Lorenzo está em luto.
Arthur Emílio Melo de Lorenzo,
“Mi-lo”, se foi no último dia 10,
deixando seu sorriso, bondade e
bom humor à todos aqueles que
conviveram com ele. Que Deus
possa confortar o coração de
sua mãe, Professora Margarida
Melo de Lo-renzo, de sua esposa Carmem, de sua filha Maria
Cecília e de seus irmãos Mario
Lúcio, Paulo Cesar e Sergio.
“Àqueles que amamos apenas
partem antes de nós”. Descanse em paz!!!

As atividades culturais
estão vinculadas às atividades
educacionais?
Se levarmos em conta o conceito de arte e educação, tais
atividades são indissociáveis ,
pois fazem parte de um processo único que leva ao conhecimento, ao pensamento crítico e
a reflexão. No entanto, analisando as atividades artísticas e as
atividades escolares é possível
perceber que em muitas unidades o que acontece é a participação exclusiva dos presos
estudantes nas atividades
artísticas por questões de segurança, espaço físico inadequado
e até mesmo disciplinaridade.
Em outros casos, as unidades
ampliam atividades desenvolvidas na escola para abranger um
maior número de presos agregando propostas educacionais
às artístico – culturais. Portanto,
respeitadas as especificidades
das unidades prisionais, esse
vínculo arte – educação tem
criado oportunidades para o
desenvolvimento de atividades
artístico – culturais cada vez
mais abrangentes e efetivas no
processo de reinserção social das
pessoas privadas de liberdade.

Acolhida
Nossa centenária Diocese da
Campanha, acolheu no último
dia 11 em uma belíssima cerimônia, seu novo Bispo Coadjutor, Dom Pedro Cunha da Cruz.
A apresentação do novo Bispo,
aconteceu na Catedral de Campanha, contan-do com a presença de Sacerdotes, Bispos,
e a presença especial de Dom
Orani Tempesta, Cardeal do Rio
de Janeiro.
Seja bem-vindo Dom Pedro
Cunha da Cruz!!!

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

EXPEDIENTE

Genivaldo Carvalho, proprietário da Tapeçaria Matheus,
faleceu no último dia 10.
Enviamos a seus familiares,
nossos sinceros pêsames, e
rogamos a Deus o seu descanso eterno.

“Ingratidão”

É o pior sentimento, aconteceu com Jesus, faz a alma
chorar e traz mágoa no coração.
A caridade é um gesto de amor sem que recebamos nada em
troca, mas muitas das vezes o que nos volta é a ingratidão.
Somente é necessário a prática do bem, nada mais do que isto.
O tempo está passando muito rápido e é preciso mudar
algodentro de nós.
Mostrai-vos gratos!

Arraiá do Colégio Objetivo

Aconteceu no sábado, dia 3 de Julho o arraiá do Colégio
Objetivo na quadra da Faculdade São Lourenço. Professores,
alunos e familiares se divertiram muito na festa que teve música
e comidas típicas, apresentações dos alunos e muito mais!

Prefeitura Municipal de São Lourenço - Edital de LeilãoTorna público que levará a leilão, 12/08/2015, ás 13:00
horas, Secretaria Municipal de Educação- Rua Aristotelina
Bitencourt, Nº98, São Lourenço Velho, São Lourenço/MG,
seus bens inservíveis: Veículos, ônibus, motocicletas,
lavanderia industrial, aquecedor e outros bens. Leiloeiro:
Fernando Caetano Moreira Filho. Locais de
Visitação: Garagem Municipal- Rua Maria da Glória Ensá,
200, São Lourenço Velho. -Secretaria M. de EducaçãoRua Aristotelina Bitencourt, Nº98, São Lourenço Velho.
Almoxarifado Central- Rua Heráclito Moreira, 985,
São Lourenço Velho. Diversos conforme edital. Dias de
Visitação: 03/08/2015 a 12/08/2015, no horário de 13:00
ás 17:00 horas. Fone: (037)3242-2001.

CLASSIFICADOS

Casamento
Foto: Via Ouro Fotografias

Falecimento

Cantinho da Poesia

Música

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

Falecimento

RITA ABBUD

José Henrique Martins – Coordenador Estadual de
Atividades Artísticas e Culturais da SAPE e SUAPI
a ressocialização do individuo se
dá através de credibilidade no
ser humano e das oportunidades
que lhe são ofertadas.
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Abnel Pinto Sobrinho Junior e
Ingrid Miranda Gama, se uniram em matrimônio no último
dia 11, na Igreja Matriz de São
Lourenço. Os noivos são filhos
de Abnel Pinto Sobrinho e Nair
Almendagna de Oliveira Pinto,
e Irineu Cortes Gama e Elaine
Miranda Marcelino Gama.
Desejamos felicidades ao casal,
e que Deus abençoe o novo
caminho que juntos irão trilhar.

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo, Jornalista Responsável: Luciana Dutra
Henriques, Designer / Diagramação: Equipe São Lourenço Jornal, Departamento Administrativo: Isabel Cristina de Paula Dutra, Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra e Luciana Dutra, Assessor Jurídico: José Manoel Pereira, Distribuição: Júlio César de Paula Dutra.
Colaboradores: Anderson Joinha, Vera M. Gannam de Castro, Simone Gannam L. Ribeiro, Frei Felipe Gabriel Alves, Heloísa M. D. de Almeida, Filipe
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ALUGA-SE LOJA NO ANTONIO DUTRA SHOPPING – 2º PISO – LOJA 64.TELEFONE DE CONTATO:
35-3332-2092 OU 8832-8834(OI)
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 CASA NO CENTRO PARA FINS COMERCIAL OU RESIDENCIAL. TRATAR PELOS TELS: 358841-6889(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.
ACEITO DOAÇÕES
MOVÉIS E OUTROS; ROUPAS – UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E ANTIGUIDADES EM BOM ESTADO.
RETIRO NO LOCAL.TEL: 359753-6121/3332-8671 - FALAR COM TANIA
END. ALAMEDA JOSÉ TEIXEIRA FAGUNDES Nº 60 JARDIM SERRANO

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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Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL

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

O Presidente do Conselho Curador do Hospital da Fundação Casa de Caridade de São
Lourenço, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Estatuto da Instituição,
convoca os Senhores Membros Conselheiros do Conselho Curador e os Representantes
dos Segmentos da Comunidade que compõe a Assembleia Geral, para a ASSEMBLEIA
GERAL que instalar-se-á no Centro de Estudos, localizado na Sede do Hospital, sito à
Rua Ida Mascarenhas Lage, nº 310, nesta cidade de São Lourenço, no dia 23 de julho do
corrente ano (5ª feira), às 19h em primeira convocação, com a maioria absoluta de seus
membros e, em não havendo quórum, em segunda convocação 30 (trinta) minutos depois, com qualquer número. PAUTA DA ASSEMBLEIA: apreciação e votação do balanço
geral do ano de 2014; prestação de contas do ano de 2014.

000867 - WILSON SOARES DE OLIVEIRA, viúvo, maior, PONTEADOR, natural de CORAÇÃO
DE JESUS-MG, residência AL. VINICIUS DE MORAIS, 333, São Lourenço-MG, filho
de JOÃO DE OLIVEIRA ROCHA e MARIA PEDRELINA SOARES; e MARIA RUTH DOS
SANTOS SILVA, divorciada, maior, DOMESTICA, natural de CAXAMBU-MG, residência
AL. VINICIUS DE MORAIS, 333, São Lourenço-MG, filha de JOSE PINTO DA SILVA e
OTÍLIA DOS SANTOS SILVA;

São Lourenço, 14 de julho de 2015.
Gilson Ferrer Belém / Presidente do Conselho Curador

COMARCA DE CARMO DE MINAS. EDITAL DE LEILÃO. Prazo de 05 dias. Processo nº
001394-9-34.2014.8.13.8.13.0141. Comunica-se que será o bem abaixo descrito levado à hasta pública no átrio do Fórum da Comarca de Carmo de Minas – MG, no dia
10/08/2015, às 14 horas. Não sendo o bem alienado, desde já fica designado o dia
21/08/2015, às 14 horas para realização do 2º leilão, oportunidade em que será o
bem alienado a quem maior lanço oferecer, em virtude da Ação de Título Extrajudicial
requerida por Arthur Amaral contra Algênio Ferraz de Castro. Eis o bem: Um trator
agrícola marca Valtra, modelo BF75, ano 2012, número de série não visível, cor amarela, motor nº 837020453 com 2.651 horas trabalhadas. Estado de conservação do
trator: pintura com alguns arranhões, para lamas quebrados, parte elétrica e mecânica
em bom funcionamento, pneus gastos, que se encontram na Fazenda Cambará, zona
rural do município de Carmo de Minas. Avaliado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Observação: O bem penhorado e que será levado à hasta pública encontra-se em mãos
e poder do Sr. Algênio Ferraz de Castro. Observação: A hasta pública será realizada pelos Leiloeiros Oficiais do Estado de Minas Gerais e integrantes da Minas Gerais Leilões,
Sr. Fernando Caetano Moreira Filho, inscrito na JUCEMG sob o nº 445, Sr. Lucas Rafael
Antunes Moreira, JUCEMG 637, Sr. Jonas Gabriel Antunes Moreira, JUCEMG 637, caso
em que poderá ser cobrado apenas e tão somente o valor equivalente a 5% sobre
o valor da arrematação, por conta do arrematante. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Carmo de Minas – MG, em 26 de junho de 2015. Eu, ( ) Oficiala de Apoio
Judicial o digitei. Eu ( ) Escrivã Judicial, o conferi e assino.
Afonso Carlos Pereira da Silva – Juiz de Direito – Mat. 1980-2

000869 - MAURO HENRIQUE CAETANO, solteiro, maior, operador de máquinas,
natural de São Lourenço-MG, residência Rua Erasmo Justino Ferreira, 138, São
Lourenço-MG, filho de MAURO DAS GRAÇAS CAETANO e PAULINA DINA CAETANO;
e MAURA FERREIRA FARIA, solteira, maior, do lar, natural de São Lourenço-MG,
residência Rua José Bernardes, 176, São Lourenço-MG, filha de GERALDO CIPRIANO
FARIA e OLGA FERREIRA FARIA;
000868 - FRANCISCO FERNANDES, divorciado, maior, APOSENTADO, natural de
CONCEIÇÃO DO RIO VERDE-MG, residência RUA MADAME SCHIMIDT 284 - FUNDOS,
São Lourenço-MG, filho de e ANNA BELIZARIA DE JESUS; e MARIA DA PENHA LIMA
LEMOS, viúva, maior, DO LAR, natural de GOVERNADOR VALADARES-MG, residência
RUA MADAME SCHIMIDT 284 - FUNDOS, São Lourenço-MG, filha de ANTONIO
MUNIZ DE LIMA e MARIA DA CRUZ LIMA;
000870 - ROBERTO TEIXEIRA NORONHA, solteiro, maior, recepcionista, natural de
Cruzilia-MG, residência Rua José Bernardes, 55 - casa 02, São Lourenço-MG, filho
de ADHEMIR PEREIRA NORONHA e EDILENE TEIXEIRA NORONHA; e CRISTIANO
BATISTA, solteira, maior, vendedor, natural de São Lourenço-MG, residência Rua
José Bernardes, 55 - casa 02, São Lourenço-MG, filha de e ANGELA MARIA BATISTA;
000872 - ROGÉRIO BARBOSA DA SILVA, solteiro, maior, AUX. DE PRODUÇÃO, natural
de CARMO DE MINAS-MG, residência RUA WANDA DE BARROS, 351, São LourençoMG, filho de BENEDITO PEREIRA DA SILVA e ROSÂNGELA BARBOSA; e JAQUELINE
BRIGAGÃO, solteira, maior, ATENDENTE COMERCIAL, natural de SAO LOURENÇOMG, residência RUA WANDA DE BARROS, 351, São Lourenço-MG, filha de e
CLEIDIMARA BRIGAGÃO;
000871 - BRUNO NEVES DA CRUZ, solteiro, maior, VENDEDOR, natural de RIO DE
JANEIRO-RJ, residência RUA PRESIDENTE KENEDY 67 - CASA 02, São Lourenço-MG,
filho de CARLOS TEIXEIRA DA CRUZ e MERE LUCIA NEVES DA CRUZ; e ELENILDA
LIDIANE DA SILVA, solteira, maior, BIOMÉDICA, natural de SÃO LOURENÇO-MG,
residência RUA PRESIDENTE KENEDY 67 - CASA 02, São Lourenço-MG, filha de
JORGE RIBEIRO DA SILVA e MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS SILVA;
Os contraentes apresentaram os documentos exigidos pelo art.1525 do Código Civil Brasileiro. Se
alguém souber de algum impedimento, que os impeçam de se casar, que o faça na forma da Lei.

Alunos do curso de Pedagogia reunidos durante
a visita técnica no Instituto Paulo Freire.

Fachada da E. E. Warkaná Aruanã da tribo Xucurukariri
de Caldas registrada pelos alunos do curso de Pedagogia.

O curso de Pedagogia da Faculdade de
São Lourenço esteve muito movimentado no primeiro semestre de 2015. Foram
feitas visitas técnicas e ministrado curso
que ampliaram os horizontes dos futuros pedagogos.
No dia 29 de maio, os alunos foram
ao Instituto Paulo Freire em São Paulo,
onde participaram de uma explanação
do filho do Dr. Paulo Freire sobre os trabalhos de seu pai e os impactos positivos
dos mesmos na educação. Foi uma experiência bastante enriquecedora conhecer ainda mais de perto o legado do
Dr. Paulo Freire para a educação. No dia
03 de junho, os alunos visitaram a tribo
Xucurukariri e também a Escola Estadual
Indígena Xucurukariri-Warkaná de Aruanã, na cidade de Caldas-MG. Lá, eles
tiveram noções da pedagogia indígena e
da cultura da tribo como um todo. Uma
experiência bastante enriquecedora e
interativa, onde os alunos puderam assistir e participar de danças indígenas.
Os alunos ainda participaram do minicurso Complexidade e Sustentabilidade,
oferecido no dia 22 de maio, onde foram

apresentadas várias abordagens pedagógicas associadas ao tema do minicurso.
As atividades desenvolvidas no primeiro
semestre contribuíram satisfatoriamente
para a formação acadêmica dos alunos
ao apresentar novas abordagens e temas
e diversificar os processos pedagógicos de
ensino e aprendizagem. O curso de Pedagogia da Faculdade São Lourenço está
sempre buscando atividades diversificadas
para formar profissionais cada vez mais capacitados para o exercício de sua profissão.
		
MS Rodolfo Ribeiro Junior

Dança da tribo Xucurukariri de Caldas registrada
pelos alunos do curso de Pedagogia.
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3ª Etapa Do Campeonato Mineiro de Karatê Interestilos (FMKI) 2015
A Karateca de São
Lourenço, Nicole Maciel Cadeiras, Onze
Anos, (Academia Rachido-Kan – São Lourenço),
destacou-se
mais uma vez
no
karatê, ou seja, no Dia
05 de Julho de 2015
(domingo), a karateca
participou da 3ª Etapa
do Campeonato Mineiro de Karatê Interestilos
(FMKI), realizado pela
Confederação Brasileira
de Karatê Interestilos

(CBKI). O evento foi realizado no Ginásio Poliesportivo Cristiano Ribeiro Galvão, na Cidade
de Santana da Vargem
– MG. Abrangendo atletas de diversas delegações de várias cidades da região para as
competições de disputa
nas modalidades Kata e
Kumite (luta).
A karateca Nicole,
Onze Anos, Graduação Verde, competiu
na categoria Infantil
de faixas verde, roxa,
marrom e preta de 11
à 12 Anos, sagrando-se
com premiações como:
Medalha de (PRATA) na
modalidade KATA (VICECAMPEÃ) e Medalha
de (PRATA) na modalidade KUMITE (VICECAMPEÃ).
Nesta
competição,
a karateca Nicole de
São Lourenço conquistou mais 02 medalhas, somando agora
48 Medalhas, além
de vários Títulos com
apenas 3 (três) Anos
de karatê, isto devido a muita disciplina,
dedicação e constante
treinos, para alcançar
excelentes resultados
em competições. A
karateca Nicole já participou até o momento
de 23 Campeonatos,
entre eles da FMKI,
FMK, Mundial WUKF,
Sul-Americano e Brasileiro.
Nicole na oportunidade agradece ao seu
Mestre Joaquim Felício
(Kiko) por acreditar na
sua determinação de
vencer. Nicole também
agradece ao COC (Instituto de Educação e
Cultura – AEPA) de São
Lourenço, minha Escola, pelo patrocínio e
grande apoio e ao São
Lourenço jornal e a
Rádio Alternativa pela
força de sempre.

DR. RODRIGO C. SANTOS

Médico Veterinário

Picada de insetos em
cães e gatos (Parte 1)

Cachorros e gatos tem
um espírito investigativo
muito marcante o que lhes
confere uma personalidade
extremamente cativante,
no entanto este tipo de
comportamento pode causar aos nossos amigos uma
série de perigos como por
exemplo uma dolorosa picada de inseto em seu lindo
focinho. Este espírito curioso de nossos peludos, pode
deixa-los suscetíveis a uma
série de perigos, como uma
picada de abelha em um
inocente canteiro de flores.
Assim como alguns seres humanos são mais suscetíveis
a ter alergia a certas picadas
de insetos os cachorros e os
gatos também são. Alguns
animais ao começarem a se
coçar bastante, logo farão
com que você associe com
pulgas, no entanto pulgas
não são a única causa que
podem levar a irritações de
pele e coceiras.
A maioria de picadas ou
mordidas de insetos normalmente cause apenas
um leve e passageiro desconforto no local, alguns

tipos de picadas de insetos
podem causar sintomas
mais severos. Em alguns
casos o sintomas podem
ser mais graves, em especial se o seu pet for alérgico às enzimas liberadas
pelo inseto. Quando um
animal é picado por algum
inseto, os sinais mais comuns são vermelhidão e
inchaço no local da mordida. Quando ocorrem
reações mais severas, o
paciente pode apresentar
urticária, que poderá aparecer junto com inchaço,
normalmente na face e
no focinho. A gravidade
destas reações podem
variar desde uma simples
erupção cutânea com coceira, até alterações mais
graves (choque anafilático), em especial no sistema
respiratório, cardiovascular
e gastrointestinal. Nesses
casos, o cachorro ou o gato
pode apresentar sinais de
pressão arterial baixa, vômitos, diarreia e dificuldade
para respirar, podendo até
levar o cachorro a óbito se
não tratado rapidamente.

Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa
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Obras prejudicam o comércio
heiro responsável pela obra,
que diante dos fatos se
comprometeu a melhorar
os acessos dos consumidores as lojas afetadas pelo
desvio dos veículos. já nesse
próximo final de semana.
Também estiveram pre-

Na manhã de segunda-feira (13/07), após o primeiro
final de semana da alteração no trânsito do Centro
da cidade, comerciantes,
vereadores e funcionários
da empreiteira responsável
pelas obras de drenagem
pluvial, se reuniram no canteiro de obras na Avenida
Dom Pedro II.

sente na reunião Alexandre
Chaves, diretor da SL Trans
e o Adauto Cardoso, presidente do SAAE. Ambos se
comprometeram a ajudar
para que as mudanças acertadas possam ser implementadas de forma ordeira.

Segundo os comerciantes,
as vendas no final de semana tiveram uma queda de
80%, pois o acesso ficou impossibilitado na região onde
está sendo implementada a
nova rede de captação das
águas pluviais.
Durante a reunião foram
expostos os pontos de vista
dos comerciantes ao engen-

Sofrerão alterações as seguintes ruas e avenidas:
Rua Adelaide Vassalo passará
a ser mão única, sentido Rua
Barão do Rio Branco entre os

BETO BACHA
Giro Esportivo

BAIXINHO PORRETA

O senador Romário (PSB-RJ)
foi eleito por aclamação, presidente da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Futebol.
A CPI vai investigar denúncias
de irregularidades que podem
incluir as obras para a Copa do
Mundo de Futebol de 2014.
Nós, amantes do futebol, estamos cientes que muito “dimdim” foi desviado, a maracutaia
de transações de jogadores foi
explícita, ainda mais acentuado com o ex-empresário Gilmar Rinaldi e os estádios elefantes brancos construídos no
padrão FIFA, agora entregues
as baratas. Em seu perfil nas
redes sociais, o baixinho marrento Romário comemorou a
oportunidade de presidir a CPI
e espera obter bons resultados
com o trabalho do grupo. Disse
estar confiante em repaginar e

FORA DA DISPUTA

Confira as alterações no trânsito de São Lourenço

A cidade de São Lourenço
passará por novas mudanças
no trânsito em algumas das
ruas centrais a partir do mês de
agosto, o objetivo de melhorar
o tráfego de veículos.
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cruzamentos da Av. Getúlio
Vargas e Rua Batista Luzardo.
Rua Ledo entre os quarteirões da Av. Getúlio Vargas até Rua Batista Luzardo,
também será mão única,

em sentido contrário a Rua
Adelaide Vassalo.
Rua Wenceslau Braz passará a
ser mão única sentido Av. Dom
Pedro Segundo, entre os cruzamentos da Rua Adelaide Vassalo até Av. Dom Pedro Segundo.
Rua Coronel Ferraz passará a
ser mão única, sentido Rua Adelaide Vassalo entre os cruzamentos da Av. Dom Pedro Segundo
até Rua Adelaide Vassalo.
Rua Melo Viana passará a
ser mão única, sentido Av.
Dom Pedro Segundo entre
os quarteirões da Rua Antônio Junqueira de Souza até
a Av. Dom Pedro Segundo.
Rua Doutor Ribeiro da Luz
passará a ser mão única, sentido Av. Comendador Costa
entre os quarteirões da Rua
Antônio Junqueira de Souza
até Av. Comendador Costa.
Av. Getúlio Vargas passará
a ser mão única, sentido
Rua Quinze de Novembro
entre os quarteirões da Av.
Dom Pedro Segundo até
Rua Quinze de Novembro.

A equipe de futsal formada
pelos funcionários dos Serviços
Urbanos (SAAE) conseguiu a
proeza de levar três chineladas no campeonato interno da
Prefeitura e ficando de fora da
próxima fase da competição.
Estavam todos focados nas
capinas, limpezas dos terrenos
e a grande obra que esta sendo
executada no centro de nossa

modernizar o nosso futebol. “É
triste assistir a deteriorização
do esporte, os resultados ruins que assistimos em campo é
fruto da má gestão, da ganância de quem hoje comanda o
futebol”. A primeira reunião da
comissão está marcada para
depois do recesso parlamentar,
no dia 4 de agosto. No entanto,
antes deve ocorrer um encontro
entre Romário e Romero Jucá
(vice da Comissão), para iniciar
o planejamento dos trabalhos
da CPI. Segundo Romário, o grupo pretende investigar nomes
como os ex-presidentes da CBF
Ricardo Teixeira, que está sendo
investigado pela Polícia Federal,
e José Maria Marin, preso desde
maio na Suíça. O atual presidente
da entidade máxima do futebol,
Marco Polo Del Nero, também
está na mira da CPI.

cidade e esqueceram de jogar
bola. Na foto abaixo o Lourenço
do Barreiro da arbitragem tentando disfarçar a opção pela torcida,
o homem forte Helson Salgado
e os jogadores, Isaque, Netinho,
Miqueas, Edimílson Medalha, o
Curintiano 3.0 Júlio, Alessandro,
Wagner, Zaquel, Sérgio, Dener,
Edílson, Sengó e Cláudio. O técnico foi o tá raso Mauro.
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