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Concerto de Arthur Moreira Lima e
“Vozes da Cela” reúnem 4 mil pessoas

O Grupo Vozes da Cela, formado por detentos do presídio de São Lourenço, se apresentou no último sábado
(11/10), com o músico, maestro e pianista Arthur Moreira Lima. O evento celebrou o concerto de número 500 do
projeto “Um Piano na Estrada” criado em 2003 pelo artista e que leva música clássica a diferentes regiões do Brasil. A apresentação aconteceu ao ar livre, na Praça Brasil, Centro de São Lourenço, onde aproximadamente 4 mil
pessoas prestigiaram as apresentações. (pág 04)

Cultura

Obras

SAAE continua
com as obras no
bairro SL Velho
Apesar do transtorno causado
no trânsito e a poeira que invade
as casas do bairro São Lourenço
Velho, as obras que estão sendo
realizadas pelo SAAE são para a
melhoria e valorização do próprio
bairro. (pág 07)

Dia das Crianças
é pura diversão
Dia 12 de Outubro São Lourenço comemorou o Dia das Crianças
com muita diversão. A Praça João
Lage ﬁcou repleta de brinquedos e
atividades atrativas para todos os
gostos e idades. A Caravana de Lazer disponibilizou brinquedos, além
da distribuição de brindes e realização de brincadeiras. (pág 08)

Atenção! Começa o Continuam as
horário de verão! queimadas na região
(pág 06)

(pág 05)

Acidente na
cachoeira em
Baependi
No último domingo (12/10) um
acidente na cachoeira do Bairro Lajes, em Baependi, fez uma vítima
fatal. Segundo o Corpo de Bombeiros, Renato Mendes... (pág 08)
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Editorial

jornalismo@portalalternativa.com.br

A água representa para a
humanidade pelo menos quatro aspectos de signiﬁcados
importantes, são eles: transporte, geração de energia
elétrica, irrigação e fonte de
alimentos. Aproximadamente três quartos de água cobrem a superfície do nosso
planeta. O volume de água
existente na Terra é de quase um milhão e meio de Km3,
dos quais 95,5% são de águas
do mar (salgada) e 2,2% são
das calotas polares e geleiras, restando apenas 2,3%
de água potável para utilização, incluindo aquela dos lagos, cursos d’água e da atmosfera, mas principalmente a água do solo e subsolo.
Esta é a água que sustenta a
vida na Terra; “Terra, planeta água”, como diz a canção.
Hoje, a crise começa a sinalizar sua gravidade com notícias diárias sobre o racionamento de água, escassez de
chuva e poluição dos lençóis
freáticos. Poluir é muito fácil,
mas preservar e cuidar do
meio é trabalho árduo e diário. A tarefa de tratamento
dos esgotos domésticos e industriais é trabalho para os
órgãos competentes do governo com suas estações de
tratamento, e o trabalho de
recuperação dos rios e mananciais. Porém, a prevenção
e proteção dependem de to-

Água: um precioso bem

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

Sou professor, com
muito orgulho!

dos os cidadãos brasileiros,
e principalmente que o governo adote uma postura ecológica mais adequada.
Boa parte da responsabilidade dessa crise também
é do desperdício! Como deixar a torneira aberta, furos
na tubulação, banhos demorados, lavar a calçada em vez
de varrer, etc. A população
mundial quadruplicou desde
1900 e o consumo de água,

JOSÉ LUIZ MENDES
Coluna Popular

O bom senso é a
melhor escolha
É de nossa natureza procurar criar laços, conhecer
pessoas, formar comunidades de interesse comum
(ou não),se comunicar, falar de si (e dos outros), seja através de livros, festas,
cursos, desenhos em cavernas e não poderia ser
diferente no caso de uma
das maiores invenções da
humanidade: a Internet.
Mas, será que as pessoas estão mesmo interessadas em saber o que estamos fazendo no banheiro,
porque estamos tomando
um copo d´água, qual a cor
da meia que acabamos de
comprar, qual a refeição de
hoje (e com fotos), que estamos na ﬁla do supermercado, etc.? Será que meus
amigos sociais querem mesmo me ajudar a colher algum legume digital em alguma fazenda virtual chata? Hora de repensar na
relevância do que falamos
ou fazemos no mundo vir-
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tual compartilhado!
A minha intenção não é
apavorar os leitores de forma que nunca mais postem
nada com medo de processos, ou seja lá o que for. Meu
objetivo neste texto é tentar fazer com que as pessoas consigam enxergar a
verdadeira dimensão que
as envolvem e ajudá-las a
ter parcimônia na hora de
compartilhar o que pensam.
O lado bom da história
é que as Redes Sociais não
trazem apenas coisas ruins,
ao contrário, se forem usada com inteligência e bom
senso podem nos trazer
inúmeros benefícios: como um bom emprego, novas amizades, um amor
há muito tempo esperado, novos interesses, informações úteis, discussão de assuntos relevantes e que elevem nosso
nível cultural, e porque
não uma piadinha saudável de vez em quando?

no mesmo período, aumentou quase dez vezes, esse
crescimento populacional
exige maior demanda de recursos híbridos, que não pode ser atendida pelo ciclo
natural hidrográﬁco e consequentemente a qualidade
da água é progressivamente
prejudicada.
A única forma de evitar um
mal maior são medidas em
prol da conservação ambien-

tal, e educação, pois conduz
as pessoas a uma compreensão maior do funcionamento dos sistemas naturais e
habilita para a prática da conservação da natureza, evitando o desperdício e a poluição, além de instruir outras
pessoas a fazerem o mesmo.
Vamos começar desde já! Você já foi olhar se não tem nenhuma torneira pingando?
Dados: sermelhor.com.br

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

De todas as inúmeras proﬁssões existe uma que é toda especial… uma proﬁssão
que não é para qualquer um,
pois exige muito mais do que
uma gama de conhecimentos técnicos… exige, acima
de tudo, um grande amor
pelo que se faz, uma dedicação sem par à causa abraçada e uma consciência de
que, ao ensinar, podemos
também nos surpreender
com o quanto temos ainda
a saber sobre a vida, as pessoas, o mundo e as coisas
que o cercam…sobre os insondáveis mistérios que nos
rondam…
Embora seja uma classe
desvalorizada, acredito que
em nenhuma outra proﬁssão
os “ganhos” e os “lucros” sejam tão altos… falo em conquistas que vão além do salário que se pode medir, vantagens que vão além do que
o dinheiro pode pagar…falo
na troca de experiências, na
complementação e no enriquecimento de idéias, na
transformação de conceitos,
na busca contínua de algo
que não está pronto, mas que
precisa ser construído… falo

de encontrar um aluno a sua
espera, ansioso por conhecer
algo novo, por adentrar no
fantástico mundo da reﬂexão,
do pensamento e navegar
neste universo com ele, como quem tem sede pelo saber…falo de ouvir de um aluno, num dia em que tudo parece difícil, que suas palavras
foram importantes…falo de
um gesto de atenção inesperado e de pequenos momentos que signiﬁcam muito…falo de olhares que nos dizem:
“Prossiga, é por aí mesmo que
você deve seguir para chamar
nossa atenção e despertar o
que temos de bom guardado
dentro de nós”.
Que Deus abençoe a todos os professores pela passagem de seu dia, os que
ensinam dentro e também
for a da sala de aula, os que,
com seu amor e sua vontade de educar, acabam também sendo educados, os que
sabem que a verdadeira educação só acontece na troca,
na partilha, no diálogo e no
incentivo…
E que ser professor seja
sempre, para todos nós, motivo de muito orgulho!

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

Somos todos Missionários Seja trigo e não joio

O mês de Outubro é consagrado às Missões. Sabemos
que, missionários não são apenas sacerdotes e religiosas que
deixam a pátria e a família para levarem a Palavra de Deus
às terras distantes, missionários somos todos nós. Pelo Batismo nos tornamos missionários. Nossa missão? Ir e
anunciar a Boa Nova!
Jesus, o Filho de Deus, em
viagens missionárias, levava a
Boa Nova do Reino de Deus:
“É necessário, disse Jesus, que
anuncie a boa nova do Reino
de Deus também às outras cidades; pois essa é a minha
missão” (Lc 4,43).
Jesus não quis realizar sua
tarefa sozinho. Ele quis contar
com outros. Por isso, escolheu
e chamou doze homens para
ajudá-lo: “Por onde andares
anunciai que o reino dos céus
está próximo” (Mt 10,7).
Mostrou-lhes que essa missão seria árdua, penosa, cheia
de renúncias. E os doze escolhidos aceitaram o convite e
deixaram tudo para seguir a
Jesus nos seu trabalho missionário. O apelo que Jesus fez
aos doze continua a fazê-lo
ainda hoje. Ele conta conosco,
quer que sejamos missioná-

rios no mundo de hoje. Quer
que levemos a todos a sua Palavra que traz esperança, consolo e alegria.
“Ide, pois ensinai a todas as
nações...” (Mt 28,19). É o Senhor quem nos pede para ir
e ensinar, pois Ele deseja que
“Todos os homens se salvem
e cheguem ao conhecimento
da verdade” (I Tim 2, 4).
“Como invocarão aquele em
quem não têm fé? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão
falar, se não houver quem pregue?” (Rom 10,14).
Nós que tivemos a graça de
conhecer e amar o Senhor precisamos sair de nosso comodismo e nos colocar à disposição
do Senhor para anunciar a sua
Palavra, não só com os lábios,
mas principalmente, com a vida, com nossos atos, gestos e
atitudes. “Recebestes de graça,
de graça dai!” (Mt 10,8b).
Sejamos os mensageiros do
amor, da paz, da esperança,
da alegria, da fé e da verdade,
num mundo pleno de ódio,
violência, desespero, tristeza,
descrença, mentira e falsidade, testemunhando com nossa vida nosso amor e ﬁdelidade à Palavra que anunciamos.

Nós somos como o trigo
plantado pelo Senhor, mas
estamos rodeados pelo mal.
Por essa razão, só vemos a
plantação de trigo que está
próxima e isso nos dá a impressão de que somos poucos e de que o mal está crescendo. Mas longe de nós existe muito dessas plantações;
não as estamos vendo, mas
elas são abundantes, embora estejam espalhadas.
Jesus nos explica que nós
somos a boa semente e que
as más são aquelas que pertencem ao maligno. Infelizmente, as pessoas têm dado

entrada para o demônio; algumas por inocência; outras
para adquirir bens e riquezas.
Trabalhemos com Deus e
para Deus, pois só Ele pode
transformar o joio em trigo.
Talvez tenhamos joios ao
nosso lado, que estão fazendo os outros pecarem. Mas,
embora não vejamos, é o
Senhor quem impera sobre
todo esse “mar de lama”. Ele
é vitorioso, mas nós precisamos lutar, fazer a nossa
parte. A vitória é certa, mas
precisamos nos manter firmes, porque Cristo está no
meio de nós.
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ENTREVISTA Francisco Vitor de Paula
o ﬁnal de 2014):Curso Técnico em Administração,Curso
Técnico em Alimentos e Curso Técnico em Informática.
No Edital e Manual do Aluno
disponíveis no site acima citado, encontram-se todas as
informações necessárias, bem
como o perﬁl proﬁssional daqueles que optam por essas
proﬁssões.

Explique-nos como
funciona o processo seletivo para quem quiser estudar
no Instituto Federal Câmpus
Avançado Carmo de Minas?
Quais os cursos oferecidos?
O Instituto Federal de Educação de Educação, Ciência
e Tecnologia do Sul de Minas
Gerais Câmpus Avançado Carmo de Minas abre processo
seletivo semestralmente. A
inscrição para o Vestibular
2015 está aberta desde 06
de outubro até 06 de novembro. Sendo que até o dia 17
de outubro os interessados
poderão solicitar a isenção
da taxa de inscrição (gratuita), desde que obedeçam aos
critérios: renda familiar per
capita igual ou inferior a 1,5
salário-mínimo e tenham concluído o ensino médio em
escola da rede pública ou com
bolsa integral em escola da
rede privada. Para comprovar a necessidade de isenção,
deverão preencher o requerimento e enviar a documentação que consta no Edital
do Processo Seletivo. As inscrições são feitas on-line acessando: www.ifsuldeminas.
edu.br/vestibular. Aqueles
que tiverem diﬁculdade poderão realizar pessoalmente
em Carmo de Minas, no Departamento Municipal de
Educação, onde um servidor
dará toda a assistência para
a realização da inscrição, o
candidato deve levar identidade e CPF e o horário de
atendimento é das 9h às 17h.
Para aqueles que não solicitarem ou não comprovarem
a necessidade de isenção o
valor da taxa de inscrição é
R$25,00. Neste semestre estão sendo ofertados três cursos técnicos subsequentes
(para quem terminou ou terminará o ensino médio até

Quais as vantagens
de se estudar no IF?
O IF Sul de Minas oferece
aos seus alunos Educação
Federal, gratuita e de qualidade, laboratórios de informática e da área de alimentos, oportunidade de
realizar estágio em empresas conveniadas e participar
de viagens técnicas, palestras e projetos que possibilitarão sólida formação na
área. Atualmente, tanto as
empresas privadas quanto
as públicas apresentam grande demanda por
profissionais de
nível técnico e
a certificação de
um Instituto Federal tem grande credibilidade.
Outra vantagem
que podemos
citar é a visão
empreendedora que alunos adquirem no
período em que estudam no
IF Sul de Minas, criando possibilidades ao egresso de
abrir seu próprio negócio
após a conclusão dos cursos. Além disso, os alunos
regularmente matriculados
nos cursos presenciais, que
apresentem a documentação exigida nos editais e que
estejam em situação de vulnerabilidade social, poderão
participar do Programa de
Auxílio Estudantil, que tem
como objetivo assegurar aos
estudantes, igualdade de
oportunidade no exercício
das atividades acadêmicas,
promovendo o acesso, a permanência e a conclusão de
curso. Busca minimizar os
efeitos das desigualdades
sociais e regionais, contribuindo para a promoção da
inclusão social na Educação.
O programa é destinado aos
estudantes que se encontram em situação de vulnerabilidade social e que, por-

Diretor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Sul de Minas Gerais - Câmpus Avançado Carmo de Minas
tanto, necessitam dos auxí- Câmpus Avançado. Era de
lios para garantir a sua per- nosso conhecimento que em
manência na Instituição. As Carmo Minas existia uma área
possibilidades de auxílio são: do governo federal de 11,3
Auxílio Transporte, Auxílio hectares (antiga Funabem)
Alimentação, Auxílio Mora- que estava cedida para a predia, Auxílio Material Didáti- feitura. Com um movimento
co e Auxílio Creche.
perspicaz o Reitor do IF Sul
de Minas convenceu às auA maioria dos estu- toridades do MEC que seria
dantes de São Lourenço, e viável a transferência, do
das pequenas cidades ao re- Câmpus Avançado para Cardor, procuram outras cida- mo de Minas. No entanto,
des maiores para estudarem, era necessária a anuência e
pois aqui não temos muitas o apoio incondicional de São
opções de cursos técnicos e Lourenço, que ocorreu por
de graduação. A intenção do meio de um documento asIF aqui por perto é atender sinado pelo Prefeito Munieste público?
cipal o Sr. José Neto que enExatamente. Em 2013, o tendeu que esta unidade
Sul de Minas foi contempla- mesmo sendo em Carmo de
do com dois novos câmpus Minas é importante para toavançados do IF Sul de Minas da a região.
que estão sendo implantados em Três Corações e CarComo funciona a parmo de Minas. O projeto de ceria com o Pronatec?
expansão veio atender a deO Programa Nacional de
manda na região pela oferta Acesso ao Ensino Técnico e
de cursos técni- Emprego (Pronatec) foi criacos e futuramen- do pelo Governo Federal, em
te de graduações, 2011, com o objetivo de amuma vez que os pliar a oferta de cursos de
demais câmpus educação proﬁssional e tecque já estavam nológica. O Instituto Federal
constituídos, si- é um dos ofertantes desse
tuam-se à “mar- programa. Por meio do Progem” esquerda natec o Instituto Federal Câmde Rodovia Fer- pus Avançado Carmo de Minão Dias (BR- nas, oferece em algumas ci381). A expansão do Institu- dades da região Cursos Técto Federal é de fundamental nicos e FIC (Formação Inicial
importância para o cresci- e Continuada) através de
mento e desenvolvimento da convênios ﬁrmados com os
região do Circuito das Águas, municípios (prefeituras) e
uma vez que os eixos tecno- aprovados pelo MEC.
lógicos adotados pelos câmpus devem estar em sincroQuais projetos futunia com os arranjos produ- ros que serão implantados
tivos regionais.
neste campus avançado em
Carmo de Minas?
Em São Lourenço, muiO Instituto Federal de Eduto se questionou o motivo cação Câmpus Avançado Carpelo qual a sede do câmpus mo de Minas, trabalhará com
avançado não ﬁcou em nos- dois Eixos: “Gestão e Negósa cidade, e sim em Carmo cios” e “Alimentos” que são
de Minas. Por que isso acon- característicos de nossa reteceu?
gião. Nessa perspectiva, iniApesar do grande esforço, ciamos a oferta de cursos
envolvendo os poderes exe- técnicos desses eixos, futucutivo e legislativo, o muni- ramente poderão vir as gracípio de São Lourenço não duações, aumentando cada
conseguiu disponibilizar uma vez mais a oportunidade de
área com as dimensões e in- desenvolvimento econômico
fraestrutura exigida pelo Mi- e social da região. É uma grannistério da Educação para a de oportunidade para a poimplantação do câmpus. Nes- pulação, contar com uma
sas circunstâncias o IF Sul Instituição Federal, gratuita
de Minas e a região perde- e de qualidade em sua próriam a unidade, ou seja, o pria região.

“A inscrição para o Vestibular
2015 está aberta desde 06 de
outubro até 06
de novembro.”

Flagrante!
Nossa equipe de reportagem ﬂagrou, durante esta
semana, várias pessoas andando de bicicleta em alta
velocidade, em cima das calçadas do Centro da cidade.
Sabemos que a bicicleta é
um ótimo meio de transporte e deve ser utilizado sempre. Porém, esta não é a forma correta de utilizá-la, pois
demonstra falta de respeito
com os pedestres, muitas vezes, idosos e crianças.
A foto acima ilustra um dos

casos ﬂagrados, mas isso
acontece diariamente em várias partes da cidade.
Código Brasileiro de Trânsito prevê que:
- Calçada é para pedestres,
bicicleta só circula nela em
casos excepcionais.
- Lugar de bicicleta é na rua,
no sentido dos carros e nas
faixas laterais da via. E com
preferência de uso da via.
- Pedestres têm prioridade
sobre ciclistas; ciclistas têm prioridade sobre outros veículos.

Errata: Gostaríamos de corrigir uma falha da edição número 4164,

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

EXPEDIENTE

dia 12 de Outubro de 2014. Na matéria “Polícia Rodoviária apreende
600kg de Truta”, a ação foi em conjunta com o Instituto Mineiro de
Agropecuária (IMA), e não Instituto de Meio Ambiente como foi publicado. O SL Jornal, através desta nota, esclarece e pede desculpas ao
IMA, e aos leitores pela falha na formatação do texto.

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

3

Pe. BRUNO CÉSAR DIAS GRACIANO

Paróquia
em Ação
padrebrunocesar@yahoo.com.br

Que presente para as
nossas crianças?
O dia das crianças vai chegando... A corrida para comprar presentes vai a todo vapor. São muitas as opções:
brinquedos, bicicletas, eletrônicos, roupas, viagens...
Pais, tios, avós, padrinhos,
todos preocupados em agradar suas crianças, nesta data esperada com ânsia pelos
pequenos.
Pode ser que estes presentes durem um tempo. Na verdade, os brinquedos correm
o risco de ser esquecidos antes mesmo de outubro acabar... As outras coisas todas
certamente terão o mesmo
destino. Seria oportuno oferecer às crianças coisas que
permaneçam...
Não quero desconsiderar
o valor dos presentes dados,
nem mesmo a importância
dos mesmos para quem os
recebe, mas, não podemos
fechar os olhos para o fato
de que, em muitas vezes, as
crianças têm recebido coisas
fúteis e vazias de sentido, incapazes de preencher o coração e ajuda-las na formação humana.
Quero fazer um desaﬁo aos
pais: que possam oferecer
aos seus ﬁlhos o que realmente importa: Jesus Cristo,
ensinando a eles os valores

da fé cristã, pois se as crianças conhecerem verdadeiramente a Jesus, terão n’Ele
mais que um ídolo, mas um
modelo a ser seguido, único
caminho para a felicidade
verdadeira, pois quem tem
a Deus, já tem tudo, é bastante rico.
É muito triste a vida de
quem se apoia nas coisas e
nas pessoas... Elas todas são
importantes, mas são passageiras... Logo se esvaem...
Feliz é quem constrói a sua
vida sobre a rocha que é Cristo: quando as outras coisas
faltam, ou quando as pessoas falham, o chão não é tirado, mas a pessoa permanece ﬁrme, sustentada pelas
mãos de Deus.
Não basta levar a criança
à Igreja no dia do batizado...
É preciso ajuda-la a se formar segundo os critérios do
Evangelho. A criança não sabe o que será: ela será o que
os pais dela ﬁzerem. Que
sejam capazes de fazer de
seus ﬁlhos homens e mulheres de bem, a partir da experiência do encontro pessoal com Jesus Cristo, oferecendo-lhes como maior riqueza e presente, a Fé! A senhora Aparecida cuide de
nossas crianças!

RITA ABBUD

Cantinho da Poesia

Homenagem aos Médicos
Por onde passei na luta pela vida,
Pude conhecer vários proﬁssionais de
diversas especialidades.
Alguns tão acostumados com a morte, outros
indiferentes a algumas situações.
São poucos os que ainda fazem toda diferença...
O médico dos médicos convida você para se
tornar um paciente dele e receber a salvação,
e assim, constatar que o tratamento que “Ele” oferece é exatamente o que você precisa para viver.
Ninguém consegue nada sem “Ele”, seu
nome é Jesus.
Parabéns a todos os médicos.
Fica aqui meu aplauso e minha sincera gratidão.
A todos vocês que acreditam em Deus, fazem a
diferença, e ajudam a salvar vidas!
(18 de Outubro – Dia do Médico)
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Grupo “Vozes da Cela” apresenta em
concerto de Arthur Moreira Lima
O evento reuniu cerca de 4 mil pessoas em SL

O concerto reuniu multidão na Praça Brasil

O Grupo Vozes da Cela participou do concerto

O Grupo Vozes da Cela, formado por detentos do presídio de São Lourenço, se
apresentou no último sábado (11/10), com o músico,
maestro e pianista Arthur
Moreira Lima. O evento celebrou o concerto de número 500 do projeto “Um Piano
na Estrada” criado em 2003
pelo artista e que leva música clássica a diferentes regiões do Brasil. A apresentação aconteceu ao ar livre, na
Praça Brasil, Centro de São
Lourenço, onde aproximadamente 4 mil pessoas prestigiaram as apresentações.
O criador e regente do coral, José Henrique Martins,
ressalta que foi uma surpresa o convite recebido pelo
grupo. “Ficamos muito felizes
em receber um convite para
nos apresentarmos com um
músico de reconhecimento
internacional. Nós pensávamos que seria apenas uma
participação, mas fomos para cantar com ele”, comentou.
Na programação, foram
apresentadas obras como
Conquista do Paraíso, de Vangelis; Isto aqui, o que é, de
Ary Barroso; O Coro dos Es-

cravos hebreus, da Ópera Nabucco, de Verdi. “Há um mês
estamos ensaiando duas horas diárias para fazermos o
melhor concerto. A obra de
Verdi é uma das que temos
empenhado mais, por causa
da pronúncia do italiano”,
conta o maestro José Henrique Martins. Ele lembra,
ainda, que o convite é um
reconhecimento pelo trabalho feito pelo coral, que atua
desde 2008.
O grupo foi o primeiro criado dentro de uma unidade
prisional em Minas e se tornou uma importante ferramenta de socialização para os
detentos. “É uma vitória, depois de tantos anos, uma apresentação com um músico internacional. Todos os cantores
do grupo trabalham e estudam. E esse reconhecimento
é importante, principalmente
para as famílias dos detentos,
que poderão acompanhar o
trabalho”, aﬁrmou.
No encerramento do concerto, o presidiário Higor Leonardo, que cumpre pena no
Presidio de São Lourenço, e
é componente do grupo, homenageou o musicista com

um trabalho de desenho feito por ele, agradecendo pela oportunidade de estar participando de uma noite memorável de arte e cultura.
Grupo Vozes da Cela
É um projeto de ressocialização da Escola Prisional de
São Lourenço. Foi criado em
2008 e participam dez detentos do Presídio de São
Lourenço. O grupo tem, como maestro, José Henrique
Martins, funcionário da unidade prisional, e como tecladista e arranjador o músico Pablo Teixeira. O coral já
participou de importantes
festivais, como o Festival Internacional de Corais de Belo Horizonte (2008, 2009,
2010); e se apresentou para
autoridades como o ministro
do Supremo Tribunal Federal,
Gilmar Ferreira Mendes, e o
ex-governador, Antônio Augusto Anastasia (em 2010 e
2012); além de se apresentar
na abertura oﬁcial da Conferência Nacional de Segurança Pública – Etapa MG (2009);
e em espaços como o Teatro
Municipal de Ouro Preto e

Ônibus incendiado
em Carmo de Minas

Um ônibus foi incendiado durante a noite do último sábado (11/10) no
bairro dos Campos, em Carmo de Minas. O veículo estava estacionado ao lado
de uma escola municipal e

não havia ninguém dentro.
A suspeita da Polícia Militar é de que seja um incêndio criminoso.
O Corpo de Bombeiros de
São Lourenço foi chamado
para tentar controlar as cha-

Fotos: Divulgação

mas. Contudo, o fogo consumiu parte da rede elétrica, de telefonia e do telhado de uma casa próxima.
A perícia da Polícia Civil
foi acionada para investigar
o caso.

Teatro Municipal de Sabará.
Arthur Moreira Lima
e “Um piano na estrada”
Considerado uma das mais
importantes personalidades
da nossa cultura, o músico
e pianista projetou-se internacionalmente no Concurso
Chopin de Varsóvia (1965).
Reconhecido como “O Pelé
do Piano”, pela revista LA
SUISSE, Arthur Moreira Lima

é reconhecido internacionalmente como grande especialista em Chopin, cuja obra
estudou durante sua estadia
na Rússia. Realizou turnês
em todos os continentes e
se apresentou com grandes
orquestras como as ﬁlarmônicas de Leningrado, Moscou,
Vársóvia, Sinfônicas de Berlim, Viena, Praga, BBC de Londres e National da França.
Em 2003, criou o projeto
“Um Piano na Estrada”, que

leva o músico e seu Caminhão Teatro, promovendo
concertos em vários lugares
do país. O caminhão além de
transportar todos os instrumentos, inclusive dois pianos
de cauda, se transforma em
um palco com 45m² de área
de cena. O projeto já circulou mais de 180 mil Km de
estrada e celebra sua 500ª
apresentação em uma parceria com o Grupo Vozes da
Cela, em São Lourenço.
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VAGAS VAGAS
de EMPREGO
– SINE
SL
de EMPREGO – SINE
SL
(Praça Duque de Caxias – 61 - das 8h às 17h )
(Praça Duque de
Caxias – 61 - das 8h às 17h )

FUNÇÃO

QT ESCOLARIDADE EXPERIÊNCIA

AJUDANTE de PADEIRO

01

Fundamental Incompleto

04 meses

LOCAL
São Lourenço

ANTENISTA

02

Médio Completo

06 meses

São Lourenço

AUXILIAR de COZINHA

01

Fundamental Incompleto

03 meses

São Lourenço

AUXILIAR de LINHA de PRODUÇÃO

02

Médio Completo

Não Exigida

São Lourenço

AUXILIAR de MECÂNICO de AUTOS

01

Fundamental Incompleto

03 meses

São Lourenço

BABÁ

01

Fundamental Incompleto

06 meses

São Lourenço

BALCONISTA

03

Fundamental Completo

03 meses

São Lourenço

BIOMÉDICO

01

Superior Completo

03 meses

Passa Quatro

CHAPISTA de LANCHONETE

01

Fundamental Incompleto

03 meses

São Lourenço

COBRADOR EXTERNO

03

Fundamental Incompleto

Não Exigida

São Lourenço

CONSULTOR de TECNOLOGIA da INFORMAÇÃO

01

Superior Incompleto

06 meses

São Lourenço

CONTÍNUO

01

Médio Completo

Não Exigida

São Lourenço

COZINHEIRO de RESTAURANTE

01

Fundamental Incompleto

03 meses

São Lourenço

EMPREGADO DOMÉSTICO nos SERVIÇOS GERAIS

01

Fundamental Incompleto

06 meses

São Lourenço

ESTOQUISTA

01

Médio Incompleto

Não Exigida

São Lourenço

FARMACÊUTICO

01

Superior Completo

06 meses

São Lourenço

FAXINEIRO

01

Fundamental Incompleto

03 meses

São Lourenço

GARÇOM

04

Fundamental Completo

03 meses

São Lourenço

MOTORISTA CARRETEIRO

01

Fundamental Incompleto

06 meses

Baependi

OPERADOR de CAIXA

01

Fundamental Completo

03 meses

São Lourenço

PIZZAIOLO

01

Fundamental Incompleto

03 meses

São Lourenço

PROFESSOR de INGLÊS

01

Médio Completo

06 meses

São Lourenço

PROMOTOR de VENDAS

01

Médio Completo

06 meses

São Lourenço

PROMOTOR de VENDAS

10

Médio Completo

03 meses

São Lourenço

PROMOTOR de VENDAS ESPECIALIZADO

02

Médio Completo

06 meses

São Lourenço

RECEPCIONISTA de HOTEL

01

Médio Completo

06 meses

São Lourenço

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

01

Fundamental Completo

Não Exigida

São Lourenço

SUPERVISOR de VENDAS no ATACADO
TÉCNICO de APOIO ao USUÁRIO de INFORMÁTICA
(Helpdesk)
TÉCNICO ELETRÔNICO

03

Superior Incompleto

06 meses

São Lourenço

01

Médio Completo

06 meses

São Lourenço

01

TÉCNICO em MANUTENÇÃO de EQUIP. de INFORMÁTICA 01

Médio Completo

06 meses

Itamonte

Superior Incompleto

06 meses

São Lourenço

VENDEDOR INTERNO

01

Médio Completo

03 meses

São Lourenço
São Lourenço

VENDEDOR INTERNO

01

Médio Completo

06 meses

VENDEDOR PRACISTA

02

Médio Completo

03 meses

São Lourenço

VENDEDOR PRACISTA

06

Médio Completo

Não Exigida

São Lourenço
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Continuam as queimadas
no Sul de Minas

Fotos: G1

Mais de uma semana de queimadas na região

Esta semana o número de
queimadas na nossa região
foi alarmante. Desde a última
segunda-feira (13/10), pelo
menos quatro focos de incêndios foram registrados pelos
Bombeiros.
Em São Thomé das Letras,
na mata do Canta Galo, em
Alagoa, na Serra do Papagaio,
em São Lourenço, na Serra do
Paiol, e em Delﬁnópolis, na
Serra da Canastra.
Na Serra do Papagaio, próximo à cidade de Aiuruoca,
o Corpo de Bombeiros de
São Lourenço ganhou reforço de um helicóptero e dois
aviões para combater as chamas, tão grave foi o incêndio. É a segunda vez em uma
semana que Alagoa registra

incêndio na mesma mata.
Os bombeiros estimam que
mais de 4 mil hectares já foram atingidos.
Na Serra do Paiol, os bombeiros informaram que o fogo tem se alastrado rapidamente e como a região é de
difícil acesso, apenas abafadores são usados.
Em Delﬁnópolis, o incêndio
na Serra da Canastra também
foi grave e já atingiu as plantações de banana e cana.
Carrancas
Na cidade de Carrancas a
situação foi ainda pior. Dois
homens que foram voluntariamente ajudar a combater
o incêndio na mata, acabaram caindo em um local de

difícil acesso e morreram atingidos pelas chamas. O local
é conhecido como “Complexo da Zilda” e é composto por
várias cachoeiras, bastante
visitada por turistas.
Tudo indica que as chamas
que atingiram a serra, foram
causadas devido aos fogos
de artifícios que foram soltos no domingo (12/10) em
comemoração à Nossa Senhora Aparecida. De acordo
com os bombeiros existe
uma linha de fogo de 15km
e mais de mil hectares foram queimados. Devido às
mortes, a Prefeitura de Carrancas informou que iria decretar luto de três dias e situação de emergência no
município.

1

XIII Semana Jurídica leva conhecimento
aos estudantes do Curso de Direito

Entre os dias 06 a 08 de Outubro, realizou-se no auditório da Faculdade de São
Lourenço o tradicional evento do curso de Direito denominado Semana Jurídica. Em
sua décima terceira edição, o evento congregou diversas palestras sobre temas dos
mais diversos na seara jurídica.
Durante os três dias de evento, os alunos e a comunidade jurídica como um todo
puderam assistir diversas palestras sobre temas candentes e relevantes para o Direito.
O evento conta com a presença dos alunos do curso de Direito da Faculdade de
São Lourenço, também conta com a presença de advogados e proﬁssionais do Direito de São Lourenço e região, assim como alunos de cursos correlatos como Administração e Contabilidade.
O primeiro dia de evento contou com a palestra do prof. Cristiano de Almeida que
falou sobre a objetivação das decisões do Supremo Tribunal Federal, assim como a
palestra do prof. Andre Abreu que é professor da Universidade Federal de Ouro Preto que nos brindou com o tema horizontalição da justiça criminal, bem assim com o
lançamento de seu livro Penas e Medidas de Segurança.
No dia 07 de Outubro, o Dr. Agnaldo, Juiz do Trabalho, palestrou sobre temas relevantes do Processo e Direito do Trabalho. Logo após, o prof. José Emílio Medauar
Ommati proferiu a palestra os Direitos Fundamentais e o novo CPC.
No dia 08 de Outubro, o prof. José Emílio realizou um mini-curso sobre os precedentes e o novo CPC. Houve, também, a palestra do Dr. Girotto, Delegado de Polícia
Federal, que falou sobre Crime Organizado, assim como a palestra do Dr. Francisco
de Assis Garcêz que palestrou sobre os Juizados Especiais Federais.
A diretoria da Faculdade de São Lourenço, bem como todo o seu corpo docente,
agradece a presença de todos que abrilhataram o evento e espera poder contribuir
com mais discussões jurídicas futuras.
Prof. Diogo Bacha e Silva
Coordenador do Curso de Direito
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Começa o horário de verão
Mais tempo e menos economia
A expectativa para o Ministério de Minas e Energia
é de que o país deve economizar R$278 milhões com a
implantação da 39ª edição
do horário de verão, a partir deste domingo.
A medida vai valer por 126
dias (até o dia 22 de fevereiro de 2015), cinco a mais
do que a média dos últimos
15 anos, e uma semana a
mais do que a última edição
do horário de verão, que foi
do dia 20 de outubro a 16
de fevereiro. A prorrogação
ocorreu para evitar que o
fim da medida acontecesse
no carnaval.
Contudo, no ano passado
o tempo de duração foi menor e o país economizou
mais. Foram R$ 405 milhões
nos 120 dias da vigência da
medida.
O horário de verão foi aplicado no Brasil pela primeira
vez no verão de 1931/1932.
O objetivo é estimular o uso
racional e adequado da energia elétrica. Consequentemente, haverá um aumento
da segurança do sistema elétrico e maior flexibilidade
operacional para a realização de manutenções, além
de redução da pressão sobre
o meio ambiente e nas tarifas cobradas pelo serviço.
Em Minas Gerais
Com o início do horário de
verão, a partir do próximo
domingo, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) estima uma redução de
4% na demanda diária por
energia elétrica, em sua área
de concessão. A economia
de energia será de até 0,5%,
ou 108 GWh, e equivale a
quantidade suficiente para
abastecer Belo Horizonte
durante nove dias.

O horário de verão começa à zero hora de domingo, dia 19 de
outubro, quando os relógios deverão ser adiantados em uma hora nos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do País. Os estados
do Norte e Nordeste não adotam a medida devido à proximidade
da Linha do Equador, o que faz com que a duração dos dias não
apresente alterações signiﬁcativas ao longo do ano nessas regiões, tornando o efeito do horário de verão praticamente nulo. A
medida vigora até zero hora do dia 22 de fevereiro de 2015, quando os relógios serão atrasados em uma hora.

Você reparou?

A partir desta semana, até o ﬁnal do mês de outubro, o SL Jornal entra no clima da campanha Outubro Rosa e
adere à ﬁtinha rosa, que representa o movimento, na capa das edições.
Neste ﬁnal de semana acontecem na Praça Brasil, Em São Lourenço várias atividades em prol do Outubro Rosa
na prevenção do câncer de mama. As mulheres poderão participar de palestras, aulas de ginástica e, para aquelas
que possuem entre 40 e 69 anos de idade, ainda ganharão vale mamograﬁa e exame preventivo. O evento acontece neste sábado (18/10) entre 8h e 16h. Participe!

www.sljornal.com.br
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DR. RODRIGO C. SANTOS
Médico Veterinário

Tosse dos canis

Aquela tosse enjoada que ocorre em todas as épocas do ano, tendo uma maior incidência no inverno,
que pode deixar seu cão inquieto, sem apetite e com
febre, merece muita atenção. Esses são sinais clássicos da Tosse dos Canis, uma doença semelhante à
gripe causada por uma bactéria de nome Bordetella
bronchiseptica e dois vírus, Parainﬂuenza e Adenovírus, agindo de forma isolada ou em combinação
Essa doença é muito contagiosa e transmitida pelo contato entre animais saudáveis e secreções dos doentes.
O tratamento deve ser recomendado por um veterinário e é muito importante o conﬁnamento do animal, evitando que ele ﬁque exposto ao frio, vento e
umidade.
É importante salientar que nem sempre o cão que
apresenta o sintoma de tosse seca está com a gripe
canina. Muitas vezes este sintoma também ocorre
em animais cardiopatas (animal com problemas cardíacos), particularmente nos animais idosos. Por isso,
sempre é importante levar o animal em seu veterinário de conﬁança, para que o diagnóstico seja correto.
A tosse dos canis é contagiosa, e se não tratada
pode levar a um quadro de pneumonia.
A boa notícia é que atualmente existe uma vacina para a tosse dos canis.
A vacinação pode ser feita em cães adultos e ﬁlhotes e é o meio mais eﬁcaz de prevenção e controle desta doença.

Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa

www.sljornal.com.br
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SAAE continua com as
obras no bairro SL Velho

Apesar do transtorno causado no trânsito e a poeira
que invade as casas do bairro São Lourenço Velho, as
obras que estão sendo realizadas pelo SAAE são para a
melhoria e valorização do
próprio bairro.
O Saae está realizando obras
para captação de esgoto e o
trabalho está sendo feito em
várias partes do bairro. O objetivo dessa captação do esgoto é direcioná-lo à rede
que leva o esgoto da cidade
para a futura Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), que
está sendo construída no
bairro Porto Alegre, próximo
à Via Silvestre Ferraz.
Em breve, portanto, uma
grande quantidade de esgoto deixará de ser lançado no
Córrego da Miguela, um dos
principais aﬂuentes do Ribeirão São Lourenço.
As referidas obras, que se
estenderão até o bairro Jardim Juliana, nas proximidades do cemitério, darão con-

DOMINGO, 19 DE OUTUBRO DE 2014
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BETO BACHA

Giro Esportivo

QUE TORCIDA É ESSA!

Foto: SL Jornal

O SAAE enviou um caminhão pipa para abaixar a poeira constante

tinuidade à rede que já capta o esgoto do trecho inicial
do bairro São Lourenço Velho
e parte do Carioca. Quando

As ruas estão tomadas pela poeira, até os
trabalhadores utilizam máscaras de proteção

terminadas, captarão todo o
esgoto do São Lourenço, Santa Terezinha e Jardim Juliana,
bem como da parte alta do
bairro Carioca, que faz divisa
com os citados bairros.
Muita poeira
e transtorno
Devido aos buracos feitos
nas ruas, a poeira é inevitável e a falta de chuva ainda
piora a situação. A reclamação dos moradores é de que
falta ﬁscalização das obras.
Os carros e ônibus passam
rapidamente pelo local e levantam nuvens de poeira,
que invadem suas casas diariamente.
Os moradores da Rua Heráclito Moreira, por exemplo,

estão molhando a rua várias
vezes ao dia, pois o caminhão
pipa que passa pelo local não
é suﬁciente para diminuir a
poeira intensa. Vários vizinhos estão com problemas
alérgicos.
Nossa reportagem esteve
no local e veriﬁcou que a situação realmente está complicada. Contudo, para ajudar
a solucionar este problema,
esta semana o SAAE enviou
mais um caminhão pipa e várias equipes para lavarem o
calçamento e retirarem a poeira constante. A expectativa
é que a chuva caia nos próximos dias e ajude na limpeza, visto que em tempos de
economia de água, o ideal é
usar sem excesso.

A equipe do Flamengo, com toda limitação técnica, mas
jogando com muita disposição, consegue atrair torcedores
para o Maraca no Rio de Janeiro. Na última rodada do Brasileirão a equipe comandada pelo técnico Luxemburgo, saindo da confusão, sapecou 3 a 0 no líder Cruzeiro, um chocolate no dia das crianças, com os zagueiros da Raposa,
Dedex e Manoel entregando o ouro. O Rubro Negro conseguiu também a classiﬁcação para a fase semiﬁnal da Copa do Brasil, que é o campeão do ano passado, eliminando
o América de Natal. O Mengão pega agora, em duas partidas, a equipe do Galo que conseguiu golear o Curingão pelo placar de 4 a 1. No Maraca, com 42 mil torcedores na
partida contra o Cruzeiro, destaque para os Rubro Negros
de São Lourenço: Fabinho Marrentinho, Marcão CPF, Eu,
Vinicius e André Negão.

COPA CIDADE DAS ÁGUAS
Parabéns a organização da Copa de Futebol
realizada no campo do
Miramar: Tupete, Anderson e Daniel Gordo.
Equipes na disputa pelas categorias mirim, infantil e juvenil (Miramar,
Lambari, Popular, Carmo de Minas, Forcraques, Projeto Relâmpago e Aliança).

MUNICIPAL DE FUTEBOL

A bola rola neste ﬁnal de semana, domingão, a partir das
nove da manhã (horário de verão) no campo do Esporte com
as partidas válidas pelo grupo B, entre o Santo Amaro e Jardim América e logo em seguida a equipe do União Verdinho
enfrentando o Santa Helena. Até o momento foram realizadas
sete partidas com 25 gols, média de 4 gols por jogo, conﬁra:
Popular 2 X 0 Rio Verde
Miramar 3 X 1 Novo Horizonte
Guiomoto 9 X 0 Verdão
Cruzeirinho 1 X 1 Vila Carneiro
Popular 4 X 1 Novo Horizonte
Miramar 1 X 0 Rio Verde
Conquista 2 X 0 Biquinha
Destaque para as equipes do Miramar (foto) e Popular
com duas vitórias.
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Dia das Crianças
é pura diversão
realização de brincadeiras.
Além disso, os jovens do projeto Crer-Ser ﬁzeram apresentações de danças animando o público presente.
A comemoração no bairro
Vila Nova também foi muito
animada, e fez sucesso entre
a criançada.Foi feita uma festa especial com distribuição

de lanches, pipocas, algodão
doce, picolés, cortes de cabelo e mais 300 brinquedos.
A festa foi idealizada pelo
morador André, junto com
a comunidade, e contou com
apoio da Polícia Militar, representada pelo Sgto Gomes
e Sgto Marcos, além da parceria com lojistas da cidade
Fotos: SL Jornal

Dia 12 de Outubro São Lourenço comemorou o Dia das
Crianças com muita diversão.
A Praça João Lage ﬁcou repleta de brinquedos e atividades atrativas para todos
os gostos e idades.
A Caravana de Lazer disponibilizou brinquedos, além
da distribuição de brindes e

Acidente na cachoeira
em Baependi
No último domingo (12/10)
um acidente na cachoeira do
Bairro Lajes, em Baependi,
fez uma vítima fatal. Segundo o Corpo de Bombeiros,
Renato Mendes, de 49 anos,
escorregou e caiu de uma altura de aproximadamente 15
metros de altura.
Ele foi resgatado pelas pessoas que estavam no local
antes mesmo dos Bombeiros chegarem, mas a viatura dos socorristas se encontrou com o veículo que o transportava e ele foi transferido
para a unidade de resgate.
A vítima foi levada para o
Hospital de Baependi ainda
consciente, mas foi constatado traumatismo craniano
e não resistiu aos ferimentos, falecendo logo após dar
entrada no Hospital.
Cuidado Especiais
Fim de semana e sol quente... Pedem uma cachoeira
para refrescar, não é?
As cachoeiras ganham uma
importância enorme nessa
época de calor intenso. Muita gente leva a família e passa dias inteiros curtindo esse presente da natureza. Contudo, as cachoeiras e rios podem ser tremendamente cruéis se você não observar al-

Imagem meramente ilustrativa

guns cuidados básicos.
Listamos cinco motivos que
você precisa considerar seriamente na hora de se aventurar.
1- Cuidado com o nível dos
rios. No verão, especialmente quando faz sol e muito
calor durante o dia, geralmente chove muito à tarde
ou à noite. Normalmente o
volume de água dos rios fica mais alto e aumenta também os riscos de afogamento. A correnteza fica mais
forte e qualquer descuido
ela leva você com ela.
2- “Seguro morreu de velho”. Mesmo que você esteja cansado de conhecer o local, veriﬁque a profundidade
antes de mergulhar. As águas
se movimentam o tempo todo e, com elas, as pedras, os

troncos de árvores e a terra
no fundo do rio.
3- Muito cuidado com as
pedras. O fato de estarem
secas não quer dizer que
não estão escorregadias.
Por onde passa a água, deixa limo e, mesmo que imperceptível algumas vezes,
ele está lá e é perigoso. O
risco de levar um escorregão nesses locais é grande.
4- Se for com família, nunca deixe as crianças sozinhas.
Elas geralmente são aventureiras, curiosas e não têm dimensão dos perigos. Não tire os olhos delas.
5- Cuidado com os chinelos de dedo. Eles são um
perigo, escorregam nas pedras e não dão firmeza nenhuma aos pés, podendo
favorecer a queda.

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

Caravana de Lazer trouxe brincadeiras e diversão

JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA – COMARCA DE SÃO LOURENÇO – SECRETARIA DA 1ª VARA
– EDITAL DE PRAÇA/LEILÃO. A Sra. Dra. CECÍLIA NATSUKO MIAHIRA GOYA, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Lourenço/MG, na forma da Lei, etc. Pelo presente FAZ SABER a todos, que será(ão) levado(s) a arrematação, o (s) bem (ns) de propriedade do (a,s) devedor (a, es), RODRIGO RODRIGUES DE MORAIS, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com ANNA CAROLINA GUERINO DE MORAIS, na
seguinte forma: PRIMEIRA PRAÇA: 04/11/14, às 13:30 horas, por preço igual ou superior ao da avaliação. SEGUNDA PRAÇA: 27/11/2014, às 13:30 horas, para a venda a
quem mais der, não sendo aceito preço vil. LOCAL: Saguão do Fórum, situado na Praça
Dr. Emílio Abdon Póvoa, s/nº, centro. PROCESSO: Autos nº 637.09.068827-5 – Ação de
Execução, em fase de execução de Sentença, movida por BANCO BRADESCO S/A, em
face RODRIGO RODRIGUES DE MORAIS, pessoas jurídica e física. BEM: Imóvel de nº
294, situado à Rua Dr. Olavo Gomes Pinto, nesta cidade, e seu respectivo terreno, com
área de 128,05m², confrontando, pela frente, com a servidão de 1,30m de largura, por
onde mede 9,9m, pelos fundos com o Esporte Clube São Lourenço, por igual largura
de 9,9m, e, por ambos os lados, com os doadores, por 13,00m. Inscrito no CRI de São
Lourenço/MG sob a matrícula 24.114, do Livro 2, à ﬂ.01, avaliado em R$ 200.000,00
duzentos mil reais), em 02/09/2014. Constando débito de tributos municipais relativo
ao IPTU/TAXAS, no período de 04/2013 a 08/2014, inscrição 08.36.164.002, conforme
certidão de ﬂs.119 dos autos. Ficam cientes os interessados que, após a decisão que
julgar boa a arrematação/adjudicação, deverá ser comprovado nos autos, pelo arrematante, a quitação do imposto de transmissão – ITBI, nos termos do art.703, III do
CPC, para posterior expedição da respectiva carta de arrematação. São Lourenço, 01
de outubro de 2014. Eu, (a) Sônia Nascimento Brito de Carvalho, Oﬁciala de Apoio Judicial, o digitei. Eu, (a) Rosemary Aparecida Bittencourt, Escrivã Judicial o subscrevo. A
MM. Juíza de Direito, Cecília Natsuko Miahira Goya, o assina.

- Pretendem se casar:

000685 - JHONI RODRIGO DE LIMA, solteiro, maior, servente de obras, natural de São Lourenço-MG, residência Av. Getúlio Vargas, 1697, São Lourenço-MG, ﬁlho de e TEREZA CONCEIÇÃO DE LIMA; e LOISLENE DE
SOUZA MELO, solteira, maior, do lar, natural de São Lourenço-MG, residência Av. Getulio Vargas, 2125, São
Lourenço-MG, ﬁlha de ANGELITO DE MELO e SONIA MARIA SOUZA;
000689 - WESLEY HUDSON VIEIRA, solteiro, maior, ALMOXARIFE, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência ALAMEDA JOSE AVELINO PINTO 125, São Lourenço-MG, ﬁlho de ANTONIO GONÇALVES VIEIRA e MARTA
MARIA VENTURA VIEIRA; e JULIANA APARECIDA GUEDES LEMES, solteira, maior, AUTONOMA, natural de SÃO
LOURENÇO-MG, residência RUA JUSTINO JOSE GOULART 36, São Lourenço-MG, ﬁlha de JOAQUIM LEMES DE
PAULA e CONCEIÇÃO APARECIDA GUEDES DE PAULA;
000688 - BRUNO DA SILVA GOMES, solteiro, maior, promotor de vendas, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Direita, 320, São Lourenço-MG, ﬁlho de VALDO GONÇALVES GOMES e MARIA MADALENA DA
SILVA GOMES; e RAFAELA ALVES VITORINO, solteira, maior, operadora de caixa, natural de São Lourenço-MG,
residência Rua Antonio Candal, 584, São Lourenço-MG, ﬁlha de JOSE MARIA VITORINO e MARIA DE FATIMA
ALVES VITORINO;
000687 - WESLEY WILSON VIEIRA RODRIGUES DOS REIS, solteiro, maior, garçon, natural de São Paulo-SP,
residência Rua Clóvis Reis, 725, São Lourenço-MG, ﬁlho de ARMANDO CEZAR DOS REIS e IVONE VIEIRA RODRIGUES; e ALINE MARA ABANCA NANDI, solteira, maior, estudante, natural de São Lourenço-MG, residência
Rua Clóvis Reis, 725, São Lourenço-MG, ﬁlha de JOSE HENRIQUE NANDI e SANDRA MARA ABANCA NANDI;
000686 - DIEGO ROBERTO RAMOS LARANJEIRA, solteiro, maior, técnico Adsl, natural de São Lourenço-MG,
residência Rua São José, 127, São Lourenço-MG, ﬁlho de LOURIVAL ROBERTO LARANJEIRA e CELIA REGINA
RAMOS LARANJEIRA; e AMANDA CAROLINE FURQUIM, solteira, maior, estudante, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Caldas, 55, São Lourenço-MG, ﬁlha de GERALDO LUIZ FURQUIM e DENISE CLAUDINA DA
SILVA FURQUIM;

SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS
(Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores alterações).
Contrato nº SAAE/SLO-030/2014. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Eskava
Locação de Caçambas Ltda - ME Modalidade: Pregão Presencial nº 015/2014. Objeto: locação de
escavadeira hidráulica. Valor: R$ 38.400,00. Forma de pagamento: parcelada. Dotação orçamentária: Melhoria do Sistema de Drenagem Urbana. Vigência: de 06/10/2014 a 05/10/2015. Data
da assinatura: 06/10/2014. Adauto Lúcio Cardoso. Diretor Presidente.
Contrato nº. SAAE/SLO-031/2014. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: MR Faustino e Cia. Ltda. ME. Modalidade: Pregão Presencial nº. 014/2014. Objeto: fornecimento de areia
e cimento. Valor: R$ 167.753,00. Forma de pagamento: parcelada. Dotações orçamentárias: Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água, Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário, Melhoria do Sistema de Drenagem Urbana e Manutenção da Limpeza Urbana. Vigência: de 07/10/2014
até 06/10/2015. Data da assinatura: 07/10/2014. Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente.
Contrato nº. SAAE/SLO-032/2014. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: JSA
Mineração Ltda. EPP. Modalidade: Pregão Presencial nº. 014/2014. Objeto: fornecimento de brita 01 e pó de pedra. Valor: R$ 124.760,00. Forma de pagamento: parcelada. Dotações orçamentárias: Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água, Melhoria do Sistema de Esgotamento
Sanitário, Melhoria do Sistema de Drenagem Urbana e Manutenção da Limpeza Urbana. Vigência: de 07/10/2014 até 06/10/2015. Data da assinatura: 07/10/2014. Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente.
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Preços válidos até 31/10/2014 ou enquanto durarem os estoques - 80 unidades. New Fiesta Hatch S 1.5 2015 (cat RBB5) a partir de R$ 42.990 à vista ou financiamento com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 60,01% de entrada (R$ 25.798,30) e saldo em 12
parcelas de R$ 1.492,00 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 43.702,30 . Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 30/09/2014 a partir de 0,63%
a.m. e 7,83% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Ford EcoSport SE 1.6 2015 (cat ECD5) a partir de R$ 62.990 à vista ou financiamento com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 60,01% de entrada (R$ 37.800,30) e saldo em 24 parcelas de R$ 1.087,00 na
modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 63.888,30. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 30/09/2014 a partir de 0,28% a.m. e 3,44% a.a., por meio
do Programa Ford Credit. Ford Focus Hatch S 1.6 2015 (cat QAJ5) a partir de R$64.400 à vista ou financiamento com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 60% de entrada (R$ 38.640,00) e saldo em 18 parcelas de R$ 1.480,00 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$ 65.280,00. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 30/09/2014 a partir de 0,36% a.m. e 4,36% a.a., por meio do Programa Ford Credit. NOVA
RANGER CABINE DUPLA 2.5L FLEX 4X2 XLT (cat JSA5) a partir de R$ 91.900,00 à vista ou financiamento com taxa de 0,0% a.m. e 0,0% a.a, 60,01% de entrada (R$ 55.149,19) e saldo em 18 parcelas de R$ 2.099,00 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$ 92.931,19 . Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 09/10/2014 a partir de 0,29% a.m. e 3,57% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Novo
Ka Hatch SE 1.0 2015 (cat KCC5) a partir de R$ 35.390,00 à vista ou financiamento com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 50% de entrada (R$ 17.695,00) e saldo em 18 parcelas de R$ 1.026,00 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$ 36.163,00 . Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 13/10/2014 a partir de 0,45% a.m. e 5,59% 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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DOM ZECA

Bebê da Semana

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Manchas na pele:
como cuidar?

Palestra

Dra. Margareth Garret, grande cirurgiã dentista, e esposa do musicista Arthur Moreira Lima, visitou o Presidio de
São Lourenço no último dia 11, onde ministrou uma palestra para os detentos e seus familiares, com o tema Prevenção em Saúde Bucal. Dra. Margareth, teve a feliz ideia de
juntar cultura com saúde, quando idealizou o projeto “Um
sorriso pela estrada”, em 2003, quando seu esposo Arthur,
iniciou o projeto “Um piano pela estrada”.

Jardinagem

Fiéis, visitantes, turistas, todos estão encantados com a
beleza das ﬂores do jardim da Igreja Matriz de São Lourenço. É uma profusão de cores e formatos nunca visto nesta
Igreja. A equipe Flori Ambiente Inteiro, idealizou e confeccionou os jardins que são elogiados por todos! Parabéns à
Priscilla e Susete pelo bom gosto e proﬁssionalismo.

Goespel

DÉBORA CENTI

Nina de Campos Brandão, é nossa Bebê da Semana. A
princesinha nasceu em 20 de agosto de 2014, e é ﬁlha de
Luciana de Campos e Leonardo Brandão Rodrigues, e é a
grande alegria de seus avós Telmelita e Emilio Rodrigues Filho. Felicidades e saúde a linda menina. Parabéns a todos!!!

Falecimento
Scyllis Pereira Olive, faleceu
no último dia 07, na cidade
de Anápolis, GO , onde residia. Filho de Romeu de Mendonça Olive e Maria Stella Pereira Olive. Casado com Leda
Lemos Olive, onde desta união
vieram seus dois ﬁlhos Marco
Antônio e Júlio César. Em agosto passado, o casal completou
52 anos de união. Trabalhou
no Banco de Crédito Real em
São Lourenço, Uberlândia e
Anápolis, GO. Se formou em
advocacia pela Faculdade Federal de Goiânia. Nasceu dia
17-04-1940 em Ouro Preto MG. Mas desde criança até os
18 anos no RJ, quando veio para São Lourenço. Enviamos
a todos os familiares, nossas condolências, em especial a
sua esposa e nossa grande amiga Leda, seus ﬁlhos Marco
Antônio, Júlio César e Lucymilla, seus irmãos Diana, Daisy
e Péricles. Que a misericórdia de Deus, seja o bálsamo necessário para aliviar a dor da separação. Paz a sua alma!!!

Falecimento
Nossos sinceros pesâmes aos familiares
de Renato Mendes, nosso amigo e conhecido
Renatinho do Mercado,
falecido prematuramente, dia 12 último. Que
Deus seja o bálsamo
necessário para aliviar
a dor desta separação.
Que Renato descanse
em paz!!!

Missionários

As manchas de pele (incluindo as sardas) são caudadas principalmente pelo
Sol, e podem aumentar conforme a sua exposição ao
mesmo.
Confiram algumas dicas e
explicações básicas sobre as
manchas na pele.E cuidado
com o que você ouve falar
por aí, existem várias técnicas, mas algumas podem não
ajudar o seu tipo de pele,
consulte sempre algum profissional, ou pesquise antes
de usar.
A exposição à luz da sua
casa também é um dos fatores que colaboram para o desenvolvimento das manchas.
Alguns tipos de manchas, no
caso as localizadas nas maçãs do rosto, podem ser desencadeadas geneticamente.
Agora no Inverno, os cuidados devem continuar, não
é que acabou o Verão que
você não precisa se prevenir,
pelo contrário, pois ﬁcamos
com pele ressecada e tendemos à utilizar cremes e produtos para hidratar, que podem causar alergia ou, como
dissemos, colaborar para o
aumento das manchas. No
caso, anticoncepcional, é outra forma de piorar a situação das manchas.
Como poucos sabem, o

protetor solar é essencial,
não só nesses casos, mas sim,
para todas as pessoas, pois
previne até mesmo o Câncer
de Pele, e a utilização deve
ser diária, até mesmo dentro
da sua própria casa!
Passe ao acordar, depois
de lavar a pele cuidadosamente, e se ﬁzer exercícios
que fazem transpirar, ou sair,
faça o mesmo processo quando retornar.Sempre com a
pele protegida!
O Mel, é um ingrediente
natural que também pode
ajudar, ao invés de lavar o
rosto com sabão, pode utilizar somente o mel, e enxaguar com água fria depois.
(Água fria hidrata, ao contrario da quente, que deixa a
pele ressecada, e também
colabora contra rugas.)
Em alguns casos deve-se
procurar o dermatologista,
pois cada tipo de pele é muito diferente.E no caso do Peeling, que é muito utilizado
para o clareamento e também
a prevenção das manchas,
você deve escolher um bom
proﬁssional.Feito em consultório, claro, como muitos outros processos (Limpeza de
pele), a visita frequente é
aconselhável, assim, você estará sempre se cuidando e
mantendo sua pele perfeita!

Adoção
CORAL LOUVOR JOVEM de Maceió, AL, se apresentará no
Centro de Convenções do Hotel Brasil, no dia 13 de novembro próximo. Você é nosso convidado. Entrada Franca!!!

Colabore com nosso Brechó, em beneﬁcio do Ministério
da Música da Paróquia de São Lourenço. Estamos aceitando doações de roupas adulto e infantil, sapatos, brinquedos e acessórios. Faça sua doação. Entrega no Brechó, na
cripta da Igreja Matriz, em frente a Casa Paroquial.

Missionários Franciscanos, visitaram no último dia 15,
o Presidio de São Lourenço. Foi um momento de muita
oração e diálogo com os jovens privados de liberdade,
que terão neste final de ano, sua Crisma, Batismo e Primeira Eucaristia.

Preciso de uma família amorosa que me acolha com amor.
Quebrei minha patinha e não quero voltar para as ruas...
Sou jovem e castrado. Meu nome é Axel e estou na veterinária Bicho Chic - 3331-4557. Me ajuda a encontrar um lar?
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