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Casa Mãe Social
precisa de ajuda

A Casa Mãe Social em São Lourenço é um local que abriga crianças em situação de risco. Isto é, trata-se de uma casa de passagem em que
as crianças são encaminhadas pelo Conselho Tutelar, pois estão com sérios com problemas familiares. (pág 05)

Solidariedade

Saúde

Autoridades
discutem situação
da saúde

O Centro de Apoio Operacional (CAO-Saúde) do Ministério Público de MG e a Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde da Comarca de São Lourenço coordenaram
a 65ª Reunião de Mediação Sanitária “Direito, Saúde e Cidadania”,
na última terça-feira (15), no Hotel Guanabara. (pág 07)

Lei que institui
Comenda Nhá
Chica é sancionada
O governador do Estado sancionou na segunda-feira (14/07) a Lei
21.414, de 2014, que institui a Comenda Nhá Chica. A norma é originária do Projeto de Lei 4.286/13,
de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva (PSDB), aprovado pelo
Plenário da Assembleia... (pág 05)

Começa esta semana
o Cadastramento
Escolar 2015
(pág 04)

Golpe da nota falsa
em São Lourenço
(pág 09)

SAAE amplia
Estação de
Tratamento

Com a recente ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA),
o Serviço Autônomo... (pág 09)
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EDITORIAL
O Dia da Mulher todo mundo sabe.Os homens mandam
flores, fazem cartões poéticos, presentes, enfim, inúmeros mimos.
Mas, você sabe que dia é
o Dia do Homem? No Brasil, dia 15 de Julho é comemorado o dia Nacional da
Saúde do Homem. Muito
bem lembrado, por sinal.
A data é comemorada desde 1992 por iniciativa da Ordem Nacional dos Escritores. Por isso, é muito mais
do que uma simples comemoração e deveria ter tido
uma repercussão bem maior
do que teve. Trata-se de um
momento de conscientização da importância de cuidar da saúde.
Os homens têm uma rotina atribulada como pais, maridos e profissionais. No entanto quando se trata de saúde, muitos esquecem de reservar tempo para se cuidar.
Um estudo desenvolvido
para esta data realizado pela Sociedade Brasileira de
Urologia confirma a importância de o homem estar
mais presente nos consultórios médicos.
A pesquisa entrevistou
3.500 homens em sete grandes capitais, e 51% informaram que não costumam ir
ao urologista ou cardiologista com frequência.Outros
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Alguém lembrou?

Falando ao
Coração
sigannam@yahoo.com.br

Avante ...

83% não conhecem os sintomas da andropausa (queda na produção de testosterona) e 48% nunca ouviu
falar na reposição hormonal de testosterona.
Por outro lado, 28% dos homens que participaram da
pesquisa tem mais medo de

JOSÉ LUIZ MENDES
Deixa eu Falar

ficar impotente do que perder o emprego ou ser traído.
Sendo assim, fica complicado querer preservar a virilidade sem cuidar da saúde de forma adequada. Esta é uma boa oportunidade
para os machões procurarem seus médicos para um

check-up.Esse é o primeiro
passo para uma vida longa,
ativa e saudável.
Pouco se falou sobre esta
data, algumas piadinhas nas
redes sociais e poucas campanhas em prol da saúde.
Faltou mais informação, fica a dica para o próximo ano.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

A Bênção de Deus

No nosso pedacinho de toda a semana, intitulado “DEIXA EU FALAR”, vamos abordar um tema muito discutido atualmente , que é: VOCÊ AJUDA O PRÓXIMO ?
Depois de perguntar para
várias pessoas pelas ruas de
São Lourenço, cheguei a conclusão que deveria homenagear uma pessoa que eu conheço profundamente e que
tenho certeza que ajuda não
só ao próximo, mas como
aos animais dos próximos.
É isso mesmo, sua ajuda
não fica só para os humanos, ela adora ajudar os animais de rua, dos vizinhos,
porque sente em seu coração que além da refeição dada por seus donos, tem que
ter uma complementação
alimentar e não mede esforços para que isso aconteça.
E então, entra seu filho, que
toda às sextas feiras tem que

SIMONE GANNAM

fazer uma peregrinação nos
açougues da cidade em busca de pés de frango para ser
a mistura principal no cardápio das ferinhas.
Além disso, ainda se preocupa com as pessoas assistida pela ASSOCIAÇÃO DOS
VOLUNTÁRIOS DE VARGINHA
VIDA VIVA, que trata de pessoas com Câncer, faz sua doação para a LEGIÃO DA BOA
VONTADE, e sempre que pode ajuda as pessoas que sempre passam pela nossa porta desejando alguma coisa,
seja de comida, roupas e etc.
Achei que precisava falar
dessa mulher guerreira e que
não mede esforços para ajudar os mais necessitados.
O nome dessa mulher é
NEIDA PENHA MENDES MARQUES, chamada por mim com
muito carinho, um imenso
amor e um orgulho muito
grande de MINHA MÃE.

É importante não esquecer que toda verdadeira bênção vem de Deus e não da
sorte ou do acaso. A sorte
na realidade não existe, porque Des é Senhor de todas
as coisas e não deixa nada
ao acaso. A sorte é uma invenção do homem e quando alguém me diz “boa sorte”, eu respondo “que Deus
te abençoe!”.
Como os grãos de uma romã não deixam entre eles
nenhum espaço, mas são
magnificamente unidos, também Deus não deixa nenhum
vazio escapar-lhe.
Medjugorje é um lugar de
grandes bênçãos, já não é
preciso prová-lo. Mas, vivendo as mensagens de Maria,
cada um de nós pode tornar-se bênção para os outros e fazer do seu trabalho,
da sua casa, da sua vida, um
rio de bênçãos.
Os padres são quem dão
as mais fortes bênçãos porque, como dia a Rainha da
Paz, “Quando um padre os
abençoa, querido filhos, é o
Meu Filho que os abençoa.
A bênção do padre é maior
do que a Minha. Se os sacer-

dotes soubessem o que dão
quando abençoam, abençoariam dia e noite!”.
No mês de Janeiro, em Medjugorje, os Franciscanos passam pelas casas para abençoá-las e abençoar as famílias. Pudéssemos nós retomar
estas ricas tradições em todas as paróquias do mundo!
Um pai de família muito próximo de Deus, contou-me que
um dia, encontrando-se na
missa, devia partir imediatamente quando terminasse,
por causa de uma viagem importante. Como a missa demorava mais que o previsto,
foi tentado a sair antes do fim.
Mas, pensou: - “Não, não vou
perder a bênção final!” e ficou para receber.
Mais tarde, quando se dirigia para outra cidade, foi
apanhado num acidente muito grave que atingiu vários
carros à sua volta. Mas ele foi
totalmente poupado, sem um
arranhão, o que não podia ser
explicado. Ouviu então uma
voz que lhe disse “Como ficaste para receber a minha
bênção, a tua vida foi salva!”.
Ir. Emmanuel
www.enfantsdemedjugorje.com

Tenho certeza de que, assim como meus filhos Lucas e Daniel, muitas crianças brasileiras esperavam
ver o Brasil levar o Hexa e
levantar a taça. No entanto, não foi dessa vez...mas
vendo um comercial da Coca Cola na tv, meu coração
se encheu de consolo e esperança, independente do
que tem sido o nosso futebol e a nossa seleção.
Com base no que vi e ouvi, presto esta homenagem
a estas três pessoas que tanto amo_ meu pai e meus filhos_ e também a todas as
crianças do nosso país, que
tanto sonharam com este título do futebol mundial...
Meu pai, Antônio, tem hoje oitenta e cinco anos. Ele
assistiu, ao vivo, no Maracanã, em 1950, a derrota
do Brasil na final da Copa,
em casa, para o Uruguai,
quando só o empate seria
suficiente à época para que
fosse campeão do mundo
pela primeira vez. Ele pôde contar esta história para seus filhos e para seus
netos também...
Era um sonho que não se
concretizou e quando tudo
aconteceu parecia um pesadelo, como se nada pudesse apagar aquele momento

de decepção. Contudo, depois dessa derrota aparentemente insuperável, ele foi pai
(felizmente meu!!!), foi avô
(felizmente de meus filhos!!!)
e, além de poder viver e contar esta história, VIU DEPOIS
DISSO O BRASIL SER CAMPEÃO, BI, TRI, TETRA E PENTACAMPEÃO DO MUNDO!!!!
DE TUDO ISSO, FICA A CERTEZA DE QUE PARA ELE, PARA MEUS FILHOS E PARA TODOS NÓS, AINDA HÁ MUITA
COISA BOA PELA FRENTE...
OLHANDO PARA VOCÊ, PAI
E PARA TANTOS OUTROS BRASILEIROS QUE JÁ VIVENCIARAM TANTOS MOMENTOS
DIFÍCEIS MAS NÃO DEIXARAM DE SER VENCEDORES
NA SELEÇÃO DA VIDA, NÓS
SEMPRE NOS RECORDAREMOS DISSO...
AVANTE BRASIL...

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Santidade não é
apenas para os santos

Por um lado, dizemos: “Vinde, Senhor Jesus!”; por outro, “Que eu vá, Senhor Jesus”. Para irmos até Jesus é
preciso vivermos a santidade de vida. No dia em que a
morte vier, é preciso que sejamos santos.
Precisamos viver a santidade todos os dias de nossa
vida! Eu estou insistindo nesse “todos os dias da nossa
vida”, porque não temos como improvisar isso. Ou es-

tamos em estado de graça
ou não teremos como sair
correndo para tentar viver
aquilo que não vivemos até
agora.
Mesmo nos arrastando em
meio aos problemas e pecados, precisamos viver como
santos constantemente, todos os dias de nossa vida.
Hoje, mais do que ontem e
não tanto quanto amanhã,
porque amanhã precisaremos vivê-la muito mais.
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Dionísio José Machado Brito
Candidato a Deputado Estadual

Deputado Estadual?
Acho que tenho muito para contribuir com a população da cidade e região. Tenho experiência como gestor, pois já fui Prefeito em
Virgínia. Acredito que estou
capacitado para assumir este
cargo e trazer melhorias na
área da educação e saúde.

Primeiramente, quem
é o Dr. Dionísio?
Sou médico, nasci em Virgínia e moro há mais de 20
anos em São Lourenço.

O que pretende melhorar?
Vendo a situação política
atual, sinto que hoje os partidos estão em uma crise de
legitimidade. Falta identidade. Temos partidos, por exemplo, que perdem o rumo de
suas ações. Alguns são criados apenas para vender tempo na televisão, e dessa forma acabam perdendo sua
ideologia e ética.

Qual o objetivo do
senhor ao se candidatar a

O que destacaria como mais importante em uma

Esta semana, o SL Jornal
entrevistou o candidato a Deputado Estadual de São Lourenço, Dionísio José Machado Brito.

campanha política, então?
Um fato importante que
precisa ser destacado é sobre a questão financeira.
Vemos sempre campanhas
em que o gasto é muito alto. O mais importante é que
não se venda o voto. Vou
bater em cima dessa tecla.
Para se obter mudança, é
preciso começar. Ainda estou estudando as estratégias que vou utilizar, mas
quero que tenha o mínimo
de gasto possível. Minha
conduta é sempre o bom
senso. A partir da próxima
semana, vou começar a definir melhor o meu trabalho de campanha. Esta sendo feito com muito carinho
e muita dedicação.
Se for eleito, como
será seu governo?
O fundamental é saber ouvir. Eu quero ouvir a popu-

lação, quero uma administração bem participativa.
Quando fui gestor, consegui
fazer isso e foi muito proveitoso. Obtive resultados
incríveis com a participação
de todos.
Qual sua expectativa?
Ser candidato é um sonho
antigo e quero colocar em
prática. Sinto-me a vontade
porestar pleiteando um lugar na Assembléia. Não tenho como prever nenhum
resultado. Depois que você
traça uma meta, você tem
que se dedicar, e é isso que
vou fazer. Já era uma vontade muito antiga e agora está se concretizando.
Obs: As respostas são de
responsabilidade do entrevistado e não representam
a opinião deste veículo de comunicação.

Lei que institui Comenda
Nhá Chica é sancionada

A condecoração será concedida anualmente, em 2 de maio, em Baependi
O governador do Estado
sancionou na segunda-feira (14/07) a Lei 21.414, de
2014, que institui a Comenda Nhá Chica. A norma é
originária do Projeto de Lei
4.286/13, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva (PSDB), aprovado pelo
Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG) em 11 de junho. O
ato foi publicado nesta terça (15/07) no Diário Oficial
de Minas Gerais.
A honraria homenageia
pessoas físicas e jurídicas que
se destaquem em atividades
relacionadas com o desenvolvimento de pesquisas na
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área da saúde, o fomento da
saúde pública, o combate à
fome e à miséria, a melhoria das condições sanitárias
da população, a promoção
da cidadania, o fortalecimento da família e a promoção
da dignidade humana.
A condecoração será concedida todo dia 2 de maio
na cidade de Baependi, onde a beata passou a maior
parte de sua vida.
Nhá Chica foi a primeira
beata negra do Brasil, filha de escravos, beatificada em maio de 2013. A beatificação foi uma das etapas do processo de canonização da mineira.

EXPEDIENTE

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

suas margens. Com o passar
do tempo, as águas foram invadindo as bases do prédio
e afetando sua estrutura. Numa das últimas enchentes

Pe. BRUNO CÉSAR DIAS GRACIANO

Paróquia
em Ação
padrebrunocesar@yahoo.com.br

Nossa Senhora do Carmo
No dia 16 de
julho a Igreja comemora a festa
de Nossa Senhora do Carmo, Padroeira da Diocese da Campanha
e de diversas paróquias do país.
A história de
Nossa Senhora do
Carmo tem origem no século XII.
Um grupo de eremitas começou a
se formar no Monte Carmelo, na Palestina, Terra, com
um estilo bem simples de vida. Devido ao lugar, esse grupo foi chamado de carmelita. Seus membros construíram
uma pequena capela dedicada a
Senhora do Carmo ou Nossa Senhora do Carmelo. Obrigados a ir para a Europa fugindo
da perseguição dos muçulmanos os carmelitas mais espalharam a Ordem do Carmelo e a devoção a Nossa Senhora do Carmo. Vários milagres foram atribuídos à intercessão da Virgem do Carmo.
O escapulário, um cordão com a imagem de Nossa Senhora e do sagrado Coração, é utilizado pelos devotos de
Nossa Senhora do Carmo como forma de proteção e homenagem. Segundo o Concílio do Vaticano II o escapulário é um Sacramental, um sinal sagrado, é uma realidade
visível que nos conduz a Deus. Santa Tereza dizia que: portar o escapulário era estar vestida com o hábito de Nossa Senhora. Nossa Senhora do Carmo, venha em nosso
auxílio. Amém!

CLASSIFICADOS
VENDO CASA 02 ANDARES. 03 QTOS, SENDO UMA SUÍTE MAIS 02 BANHEIROS. COZINHA AMPLA, COPA, ÁREA
DE SERVIÇO. ÁRVORES FRUTÍFERAS E CANIL. SOLAR DOS
LAGOS. CONTATO: (35) 8884-8010.

Obras no Córrego
Esperança continuam
O Serviço Autônomo de
Água e Esgoto (Saae) de São
Lourenço continua trabalhando na recuperação das margens e na desobstrução do
Córrego Esperança. Uma grande obra está sendo realizada atrás do edifício localizado no nº 600 da av. Dr. Getúlio Vargas. No local está
sendo feita uma canalização
do córrego, com a concretagem do leito e das margens.
O objetivo é propiciar ao condomínio afetado a possibilidade de fazer obras na base
do prédio, visto que sua estrutura foi colocada em risco depois de algumas cheias
do córrego tê-la atingido.
Assim como outras construções feitas próximas ao
Córrego Esperança, a do referido edifício também avançou demasiadamente sobre
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que ocorreram naquela região, o problema agravou,
sendo necessária, inclusive,
a interdição de alguns apartamentos pela Defesa Civil.

VENDO BICAMA MADEIRA, 2,00 X 0,85 (A x L) – CAMA
DE CASAL BRANCA E DOURADA, TUBULAR EM ARCO E
COLCHÃO PIERRE CARDIN – CONTATO: (35) 3331-3365.
ALUGA-SE UMA SALA COMERCIAL NA AV. D. PEDRO II,
663 – SALA 04 – CENTRO. TRATAR: (35) 8816-2486
VENDE-SE TVS COLORIDAS MARCA PHILLIPS DE DE 14
POLEGADAS; ÚNICO DONO. TRATAR: (35) 8816-2486

Na ocasião, o Saae, através de um acordo feito com
o condomínio tentou resolver os problemas de vazão
da água trabalhando na embocadura das manilhas, o que
não deu resultado, porque
as manilhas estavam fechadas nos fundos da casa de
nº 584. Após acordo feito
com os proprietários da casa o Saae quebrou e retirou
as manilhas defeituosas, substituindo-as por outras de
maior vazão. Mesmo assim,
o problema não foi completamente solucionado, visto
que as águas continuavam
represadas um pouco abaixo. Por isso, foi feito novo
acordo com o condomínio,
o que resultou nas obras de
canalização naquele trecho.
Agora, o condomínio já pode fazer a parte dele.

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: Flávio Augusto de Paula Dutra,
Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra, Assessor Jurídico: Leandro Scatolino de Souza.
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.

ALUGA-SE CASA PARA FINS COMERCIAIS. ÓTIMA LOCALIZAÇÃO. CENTRO DA CIDADE. TRATAR PELOS TEL: (35)
9953-5533 (OI) ou (24) 98139-1592 (TIM)
ALUGA-SE CASA PARA FINS COMERCIAIS. ÓTIMA LOCALIZAÇÃO. CENTRO DA CIDADE. TRATAR PELOS TEL: 35- 99535533 (OI) 24-98139-1592 (TIM) 35-8415-0773 - (Claro)
VENDO UNO MILLE ECONOMY 2013, 2 PORTAS, COM
9.200 KM. (24)98808-6410
VENDO CELTA LS 2012, 2 PORTAS, AR , DIREÇÃO, COM
16.000 KM. (24)98808-6410.
VENDO CELTA LS 2012, 2 PORTAS, AR, DIREÇÃO, TRAVA, ALARME, COM 15.000KM.(24)98808-6410
VENDO FIESTA SEDAN CLASS 2010, COMPLETO, COM
38.000 KM. (24)98808-6410
VENDO CLASSIC 2013, COMPLETÍSSIMO, COM 9.200
KM. (24)98808-6410
VENDO PEUGEOT 207 XR 1.4, COMPLETÍSSIMO, AIR
BAG DUPLO, COM 17.000KM. (24)98808-6410
VENDO COROLLA XEI 2012, 2.0, COMPLETÍSSIMO, COM
20.600 KM. (24)98808-6410

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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Tecnologia no seu cotidiano

Começa esta semana o
Cadastramento Escolar 2015
Já estão abertas as inscrições do Cadastramento Escolar para 2015 em São Lourenço. Os alunos têm do dia
21 a 25 de julho para se cadastrarem.As inscrições serão feitas nas escolas municipais Cel. Manoel Dias Ferraz, D. Ida Mascarenhas Lage, Dr. Emílio Ábdon Póvoa,
Ismael Junqueira de Souza,
Manoel Monteiro e Melo Viana, e nas escolas estaduais
Dr. Eurípedes Prazeres e Prof.
Antônio Magalhães Alves,
das 8h às 16h.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação,
devem ser inscritas:
- Crianças que ingressarão
no primeiro ano do Ensino
Fundamental, que tenham
seis anos de idade completos ou que irão completar
até 30 de junho de 2015;
- Crianças que ingressarão
no primeiro período da Educação Infantil, que tenham
quatro anos de idade completos ou que irão comple-

Atualmente o número de
pessoas que utilizam a tecnologia para facilitar o seu
dia-a-diaé considerável. Seja pelo smatphone ou tablets,
a realidade é que os aplicativos estão cada vez mais modernos e prontos para ajudar em diferentes situações.
Se pararmos e observarmos
ao nosso redor, veremos jovens, adultos e até mesmo
crianças entretidos mexendo nos seus aparelhos, que
antigamente serviam apenas para fazer ligações.
Segundo dados do último
“Relatório Mobilize de Inteligência de Mercado”, no ano
de 2011 foram feitos 30 bilhões de downloads. Em 2010
foram nove bilhões de downloads, ou seja, um aumento de 230%. A previsão do
relatório é de que em 2014
o tráfego de dados em smatphones será superior ao de
laptops e notebooks em todo Mundo.
Quando o assunto é saúde os aplicativos estão cada vez mais sofisticados. As
empresas do ramo de medicamentos, por exemplo,
procuram ajudar os usuários

a cuidarem do seu próprio
bem estar. A empresa Bayer
criou uma série de aplicativos que auxiliam desde pessoas com problemas de diabetes a controlarem sua glicose, até grávidas que desejam acompanhar detalhes
do crescimento do bebê.
Na Mobile World Congress,
maior evento de tecnologia
móvel do mundo, em Barcelona, foram apresentados
novos aplicativos capazes de
identificar e registrar dados
como quanto você correu,
caminhou ou comeu, medir
os seus batimentos cardíacos e avaliar a qualidade do
seu sono.
Outro público que também está aderindo às novas tecnologias são as mães
e donas de casa modernas.
Elas podem fazer a lista de
compras no smatphone e
enquanto estão no supermercado podem ir eliminando aquilo que já possuem.
Além disso, existem aplicativos completos em que é
possível criar um ambiente familiar, adicionando filhos, marido, avós. Através
dele, a família pode-se fa-

lar por chat, fazer check in
para saber onde cada um
se encontra em determinado momento.
Para jovens e estudantes
existem inúmeros aplicativos. Em busca de facilitar o
estudo para o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), por exemplo, o usuário pode elaborar um cronograma de tarefas para seguir, possui questões simuladas da prova e até mesmo
um manual de redação.Tudo isso apenas com um ou
dois toques no celular.
Mercado Crescente
A dominação do mercado de celulares por smartphones tem crescido continuamente. De maio de
2013 a maio de 2014 a fatia de mercado tomada por
smartphones subiu de 53%
para 76%, segundo a Abinee (Associação Brasileira
de Indústria Elétrica e Eletrônica). A previsão para
2014 é que, até o final do
ano, sejam vendidos 30%
mais smartphones do que
no ano passado, e 44% menos celulares comuns.

EDITAL DE CORREIÇÃO

O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício pleno de suas
atribuições legais, conforme o disposto nos arts. 202, II, 205, § 1º, da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994, FAZ SABER que realizará no dia 30
do mês de julho do corrente ano, período da manhã CORREIÇÃO ORDINÁRIA na
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de São Lourenço, oportunidade em que serão recebidas informações, sugestões e/ou reclamações sobre a execução dos
serviços, bem como, quanto a pessoa do representante do Ministério Público na
Comarca. E para conhecimento de todos os interessados, expede o presente edital, que será afixado nas dependências da Promotoria de Justiça e do Fórum da
Comarca, em local visível e acessível ao público. Dado e passado na Cidade e Comarca de Belo Horizonte, em 3 de junho de 2014. Publique-se
Luiz Antônio Sasdelli Prudente – Corregedor-Geral

tar até 30 de junho de 2015;
- Alunos vindos de outras
localidades ou de escolas particulares e que desejam ingressar na rede pública de
ensino;
- Candidatos que desejam
retornar aos estudos.

Os pais ou responsáveis devem comparecer às escolas
apresentando original e cópia dos seguintes documentos: certidão de nascimento

ou carteira de identidade da
criança; comprovante de residência; documento comprobatório de escolaridade
expedido pela escola de origem, nos casos de transferência para as redes públicas ou retomada de estudos.
Alunos que já estão matriculados na rede pública de
ensino não necessitam fazer
o cadastramento. Eles terão
suas matrículas renovadas
na própria escola.

www.sljornal.com.br
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Casa Mãe Social precisa de ajuda

A Casa Mãe Social em São
Lourenço é um local que abriga crianças em situação de
risco. Isto é, trata-se de uma
casa de passagem em que
as crianças são encaminhadas pelo Conselho Tutelar,
pois estão com sérios com
problemas familiares. O local funciona através de doações, contudo, está passando por momentos de dificuldade e precisa da colaboração da população e de
empresas da cidade.
De acordo com o tesoureiro do local, Israel Moisés,
as crianças chegam com diferentes tipos de problemas,
como pais dependentes químicos, que não tem condições de criá-las, por exemplo. O trauma que possuem
é muito grande e o objetivo da casa é fazer com que
se sintam melhores e tenham
condições de se tornarem
um adulto confiante. Lá, são
oferecidos apoio educacional, alimentação e saúde.
Como é uma casa de passagem, elas ficam por tempo
determinado até serem adotadas ou voltarem ao convívio da família.
São crianças de zero a doze anos de idade e contam
com a colaboração de voluntários que trabalham procurando ajudar da melhor maneira possível. Israel revela
que a Prefeitura Municipal
de São Lourenço, colabora
com uma renda de R$2350,00
reais por mês, além de cederem quatro funcionários
para o local. Contudo, com

Foto: Cristiano Siqueira

O local recebe crianças em situação de risco

esse dinheiro eles conseguem
pagar apenas o aluguel do
imóvel que é de R$2200,00.
Por isso, a necessidade de
doações de toda a comunidade. “Temos muitos colaboradores, mas ainda precisamos de mais. As crianças

necessitam de fraldas, remédios, leite, roupas. Além disso, temos despesas como luz
e água”, acrescentou.
Atualmente, o local possui nove crianças acolhidas.
Enquanto aguardam análise da justiça para saber seu

destino, elas ficam resguardadas. “Muitas chegam aqui
com graves problemas psicológicos e ao darmos apoio
que elas precisam, logo vemos o resultado: risos e brincadeiras. Além do apoio material, cuidamos com mui-

to carinho de todas”, completou Moisés.
A casa precisa ainda de reparos solicitados pelo Corpo de Bombeiros, como a colocação de grades e corrimão
para segurança de todos. As
visitas estão provisoriamen-

te suspensas por ordem judicial, mas quem quiser colaborar as doações serão bem
recebidas. Para mais informações sobre como ajudar,
o telefone de contato é da
própria Presidente, Rosilene
Ramos, (35) 8879-7611.

Tribunal do Júri Simulado
Ocorreu, no mês de Abril
do ano corrente, nas dependências do Auditório da Faculdade de São Lourenço, as
atividades do Tribunal do Júri Simulado para os alunos
do curso de Direito. Tais atividades inserem-se na disciplina de Prática Jurídica Penal, ofertada no 9º semestre letivo, e consistem na simulação de um julgamento
pelo Tribunal do Júri, a partir de um caso concreto apresentado. Como se sabe, o
Tribunal do Júri consiste na
submissão de réus a julgamento perante cidadãos. Com efeito, o Tribunal do Júri acompanha a história da humanidade, havendo mesmo registro da utilização
dessa espécie de julgamento entre os povos hindus, hebreus e chineses. No Brasil, atualmente a Constituição Federal reservou ao Tribunal do Júri a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII), justamente naqueles delitos cujo bem jurídico é da maior importância.
A partir, então, de um caso concreto de crime doloso contra a vida, os discentes participantes assumem cada qual a função de um agente envolvido no Tribunal do Júri. Alguns participam como acusação, simulando as funções do Ministério Público, outros assumem as funções de advogado de defesa e um discente será o juiz-presidente; havendo, ainda, discentes exercendo as funções de
escrivão, oficial de justiça, réue, por fim, é formado o corpo de jurados que será incumbido do julgamento acerca da culpabilidade ou não do réu.
Assim, todo o processo de julgamento por um Tribunal do Júri é simulado pelos alunos sob a criteriosa supervisão do Prof. João Henrique Rennó Matos e que
contou com massiva plateia formada por alunos do curso de Direito da Faculdade de São Lourenço e até mesmo de outros cursos.
Trata-se de uma rica experiência para os alunos do curso de Direito que possibilita a aquisição de conhecimentos acerca do funcionamento do processo pelo Tribunal do Júri, bem como o conhecimento das funções desempenhadas por cada um
dos atores processuais, além de possibilitar aos mesmos experimentar as emoções
vividas por um participante no democrático processo do Tribunal do Júri.
Diogo Bachae Silva
Coordenador do Curso de Direito da Faculdade de São Lourenço
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Antiga UBS da Vila Carneiro
sedia serviço de fisioterapia
A antiga Unidade Básica de
Saúde (UBS) da Vila Carneiro está sediando, desde o dia
14 de abril desse ano, o serviço de fisioterapia da Secretaria Municipal de Saúde. Os
usuários, que são encaminhados pelo setor de ortopedia, estão sendo atendidos na av. Dr. Getúlio Vargas,
nº 1707, das 7h às 11h e das
13h às 17h. Além de ocupar
o espaço, que ficou ocioso
com a construção de uma nova UBS nas proximidades da
antiga sede da Associação
Atlética do Banco do Brasil
(AABB), a mudança tem como objetivo propiciar o atendimento em uma área mais
ampla e mais adequada.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, embora o local ofereça as condições satisfatórias, o funcionamento do serviço de fisioterapia lá é provisório. Um
novo espaço será adequado
para atender os usuários. A
UBS, que foi reformada no
final do ano passado, tem es-

Fotos: Assessoria de Comunicação

trutura completa para funcionar como posto de saúde. E por isso, no futuro, vol-

tará a ter esse fim, pois está prevista a criação de uma
nova equipe do Programa

Saúde da Família (PSF) para
atender os moradores daquela localidade.

VI Festival de Inverno apresenta Coisas da Terra
No último final de semana de Julho, o VI Festival de Inverno de São Lourenço apresenta Coisas da Terra, com shows
e atrações diversificadas para a população. De sexta a domingo,o público vai assistir artistas locais e regionais com música, dança e exposição. As apresentações serão nos dois calçadões, na Praça João Lage e no Parque das águas.

DR. RODRIGO C. SANTOS
Médico Veterinário

Seu animal de estimação tem:

. Cheiro ruim na boca (mau hálito).
. Dentes sujos.
. Dentes moles e até caindo.
. Dificuldade de mastigar alguns alimentos.
Ele pode ter tártaro
O cálculo dentário, conhecido como tártaro, se inicia com
o acúmulo de bactérias que se calcificam. Devido ao fato
doanimal não escovar os dentes, esseacúmulo acontece.
Éum dos sintomas da doença periodontal (gengivite), pois
as bactérias produzem toxinas que irritam a gengiva.
O tártaro pode levar a perda de dentes e possível disseminação de bactérias nocivas para outros locais do corpo,
principalmente o coração, com consequências graves, incluindo a morte.
O que posso fazer?
. A prevenção com a escovação regular dos dentes é a
melhor arma contra o tártaro e suas consequências, porem alguns animais não a permitem. O filhote aceita essa
higienização oral mais facilmente.
. Oferecer produtos mastigáveis ou adicionar higienizante oral próprio para animais na água de beber.
. Visitas regulares ao médico veterinário, que irá examinar o seu amigo e verificar se é necessário a extração do
tártaro para resolver o problema.

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

www.sljornal.com.br
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Autoridades discutem situação da
saúde em São Lourenço e região

O Centro de Apoio Operacional (CAO-Saúde) do Ministério Público de MG e a
Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde da Comarca
de São Lourenço coordenaram a 65ª Reunião de Mediação Sanitária “Direito, Saúde e Cidadania”, na última
terça-feira (15), no Hotel Guanabara. Foram discutidos os
serviços de saúde existentes
na microrregião de São Lourenço, bem como estratégias
que visem a fortalecer a instituição hospitalar-referência
(no caso, o Hospital São Lourenco) e a situação dos hospitais de menor porte da região. Outros temas abordados foram a regulação de leitos hospitalares (através do
sistema SUS Fácil), o atendimento na atenção básica e a
área de oncologia, além da
rede de atenção psicossocial.
De acordo com o promotor de Justiça e coordenador
geral do CAO-Saúde, Gilmar
de Assis, a Mediação Sanitária tem o objetivo de discutir problemas de saúde com
todos os segmentos (jurídicos ou não) que tenham responsabilidade direta ou indireta na saúde pública. “Mais
importante do que a responsabilização sem solução dos
problemas é a solução dos
problemas com responsabilização coletiva”, destacou.
Além disso, segundo o promotor, é possível reduzir tensões e, também, diminuir a
ocorrência de processos judiciais resultantes de tais confrontos (a chamada judicialização da saúde).
Durante a Mediação, a Diretoria do Hospital e o secretário municipal de Saúde,
Mauro Guimarães Junqueira, frisaram as grandes dificuldades financeiras que afetam a instituição, bem como
a necessidade de medidas

Fotos: Assessoria de Comunicação

informações da Polícia Rodoviária, o veículo de placa
OWH-1335 seguia com destino a Cristina quando bateu de
frente com um caminhão com
placa GMQ-2009 de Lamba-

1º Encontro de
Numismática e
Multicolecionismo
do Sul de Minas
O evento acontece pela primeira vez na região, e será
realizado no Salão de Eventos do Parque das Águas nos
dias 26 e 27 de Julho. Na ocasião estarão presentes cerca de quinze colecionadores
e comerciantes que estarão
expondo no recinto suas antiguidades, além de centenas de outros colecionadores de todo o Brasil.
Para quem não conhece, a Numismática é o estudo científico das moedas e medalhas. De acordo com o organizador do

BETO BACHA

Giro Esportivo

O que mudar?

Temas como a situação do Hospital de São Lourenço foram abordados na reunião

emergenciais e permanentes para manter os atendimentos oferecidos à população. Como ações já em andamento, pediram para constar na Ata da Reunião que,
em audiências mantidas junto ao secretário de Estado
da Saúde e à Secretaria de
Atenção à Saúde/Ministério
da Saúde, dois pleitos já estão bem encaminhados: verba para custeio/materiais e
medicamentos (governo de
MG) e reajuste do contrato
que o Hospital mantém com
o SUS, denominado contratualização (governo federal).
A partir desta Mediação
Sanitária, foi gerada uma Ata
e, paralelamente, criada uma
Comissão de Trabalho (composta por autoridades que
participaram da Reunião) que, dentre outras atribuições, irá elaborar um diag-

nóstico relatando as condições da saúde na região e do
Hospital, com o objetivo de
gerar planos de ação com medidas concretas. “Estamos
adotando todas as providências possíveis para, em conjunto com representantes de
instâncias governamentais,
jurídicas e legislativas, normalizar o mais rapidamente
possível esse momento adverso por que passa o Hospital São Lourenço”, destacou
a Diretoria da instituição.
Diversas autoridades regionais e locais participaram
da Mediação: promotores de
Justiça Pedro Paulo Barreiros Aina e Done Julianna Pálinkás (Comarcas de São Lourenco e Itanhandu, respectivamente); Hospital São Lourenco: presidentes dos Conselhos Curador e Diretor, Gilson Ferrer Belém e Márcio

José Santiago Alves, provedor Gabriel Dias Pereira Filho e diretora financeira Eloisa Azalini Máximo; referência técnica da Diretoria de
Políticas e Gestão Hospitalar/Secretaria de Estado da
Saúde, Cintia Alcântara de
Carvalho; superintendente
regional de Saúde (Varginha),
Mabelle Nogueira; coordenador da Regulação Assistencial
de Urgência/Emergência da
Macrossul, Cláudio de Lima
Alves; secretário municipal
de Saúde (São Lourenço) e
presidente do Cosems, Mauro Guimarães Junqueira; assessor jurídico da Federação
das Santas Casas e Hospitais
Filantrópicos de MG (Federassantas), Leonardo Justino
Martins; prefeitos, secretários e vereadores de municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal de Saúde.

Acidente entre carro e caminhão em
Cristina deixa uma pessoa morta

Na última segunda-feira
(14/07) um carro com placa
de São Lourenço bateu em um
caminhão próximo ao trevo
da cidade de Cristina, na rodovia MG-347.De acordo com
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evento, Rafael Augusto de
Mattos Ferreira, trata-se
de uma oportunidade para conhecer objetos curiosos que fizeram e fazem parte da história do Brasil e do
Mundo. Além da exposição
e comercialização, o evento também contará com palestras sobre este tema, que
acontecem em algumas Escolas Municipais, já confirmadas Manuel Monteiro e
Dr. Emílio.
O encontro acontecerá no
Parque das Águas das 9h as
18h, na Catedral de Bambu.

ri. O motorista do carro foi
identificado como João Paulo Campos Pinto, 36 anos, ficou preso nas ferragens e morreu no local do acidente. Já o
condutor do caminhão, Mil-

ton Ribeiro da Silva, ficou gravemente ferido e foi levado para o Hospital de São Lourenço,
onde permanece internado. As
causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Diante do fracasso da Seleção Brasileira aqui na Copa do
Mundo, muitas dúvidas surgiram em relação ao nosso futebol. Ficávamos orgulhosos pela supremacia da maior paixão nacional, com tantos problemas políticos, na saúde, na
educação e outros seguimentos, nada respingava no nosso futebol. Hoje, após a campanha pífia aqui no Brasil, uma
surra homérica que irá marcar para o resto de nossas vidas, temos que começar do zero. Após demissão de toda
comissão técnica, incluindo os médicos e o assessor de comunicação, ficamos a mercê de pessoas retrógadas da entidade CBF, que a princípio não consigo visualizar modificações impactantes para retomar o prestígio do nosso futebol. Estamos com a fabricação de craques com defeito
de fábrica, os nossos técnicos parados no tempo e no espaço, nossas divisões de base comandadas por empresários “urubus” que projetam voos com os filhotes ainda nas
fraldas. Acho que a CBF com todo poder que reina absoluto, deveria descer do pedestal e encontrar uma solução viável para retornarmos com a frase que sempre marcou várias equipes: “craque se faz em casa”, dando suporte financeiro aos clubes, para quem sabe estes mesmos garotos fiquem jogando e encantando seu futebol aqui no Brasil,
mas se porventura sair, que acompanhem a evolução passo a passo dos atletas. Hoje não sabemos quem são os jogadores das divisões de base, quem são os técnicos, se comungam com o mesmo pensamento da Seleção principal,
técnica e taticamente. Foi ventilada nos corredores da entidade máxima a hipótese do ex-lateral esquerdo Leonardo assumir a gerência técnica da seleção, muito boa a possibilidade, pois o Leonardo tem muita experiência em lidar
com os jogadores, visto que fez um bom trabalho na função no Milan da Itália e atualmente no PSG da França. Mas,
para técnico creio que seria alguém com o mesmo espírito jovem, moderno, pra frente, no mesmo patamar do Leonardo, quem sabe Raí ex São Paulo, Doriva agora no Atlético PR, Júnior ex Flamengo, Juninho Pernambucano ex Vasco, nomes que comungam com um novo estilo de mudanças. Acho que o técnico Tite outro gaúcho na história, seria trocar seis por meia dúzia, ficaríamos novamente voltando no tempo, na retranca. O Campeonato Brasileiro retornou nesta semana na 10ª rodada e deu brecha para novos jogadores voltarem com tudo, jogarem bem e quem
sabe serem lembrados pelo futuro técnico, que deveria
olhar com mais carinho para os atletas que atuam aqui no
Brasil, com identidade com os clubes. Estamos de olho.

www.sljornal.com.br
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Educandário de São Lourenço recebe
doações do Corpo de Bombeiros

Foto: Assessoria de Comunicação

Homenagem da PM
à Nossa S. do Carmo

Foram doados 112 quilos de alimentos

Na última terça-feira (15/07)
o Corpo de Bombeiros de São
Lourenço fez a entrega para
o Educandário, dos donativos
arrecadados na II Corrida e
Caminhada realizada em comemoração aos dez anos de

instalação do Pelotão na cidade. Foram repassados 112
quilos de alimentos e toda a
renda arrecadada com as inscrições também foi doada.
Dentre as instituições da
cidade, os participantes da

corrida votaram e escolheram o Educandário, que é
uma entidade filantrópica e
realiza um trabalho de assistência às crianças carentes,
com um projeto de educação em tempo integral.

Nota de pesar

Como representante da municipalidade, externo profundo pesar pelo falecimento
da escritora Terezinha Alves de Almeida.
D. Terezinha, cidadã ativa na sociedade sãolourenciana, foi fundadora da Academia
de Letras e Ciências de São Lourenço, da qual, por muitos anos, foi presidente.
Doutora em Letras, cursou, entre outros, Filosofia, Literatura, Psicologia e Jornalismo. Viveu em vários países, mas escolheu São Lourenço como a terra de seu coração,
onde morou por quase 30 anos, difundindo a cultura e promovendo eventos literários.
Foi voluntária em diversas instituições, onde visitava os doentes ou pessoas com deficiência, para levar-lhes um pouco de sua alegria e sabedoria.
Aos seus familiares e amigos, nossos sentimentos e nossa solidariedade nesse triste momento. Que Deus, em sua infinita bondade, possa consolá-los e confortá-los.
São Lourenço, 15 de julho de 2014.
José Sacido Barcia Neto - Prefeito Municipal
SAAE – REPUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITAMENTO
(Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores alterações)
3º Aditamento do Contrato Nº.SAAE/SLO-031/2012. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Raimax Internet Ltda. ME. Modalidade: Pregão Presencial nº.009/2012.
Objeto: prorrogação do prazo de vigência. Vigência: de 21/06/2014 a 20/06/2015. Data
da assinatura: 20/06/2014. Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente.

ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS PENSIONISTAS E IDOSOS
DE SÃO LOURENÇO E REGIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Diretor Presidente da Associação de Aposentados Pensionistas e Idosos de São
Lourenço e Região, no uso de suas atribuições e na forma do artigo 21 do Estatuto em
vigor, convoca os associados quites com a tesouraria para comparecerem na Assembleia Geral Ordinária, no dia 31 de julho de 2014, quinta-feira, na sua sede na Rua Cel.
José Justino, n. 414 - Conjunto 04 (sala de reuniões), às 17h00min em primeira convocação, em segunda convocação 15 minutos depois, com a seguinte ordem do dia:
1- Apreciação das Contas Financeiras de 2013 a 30/06/2014;
2- Incorporação de sobras Orçamentárias.
São Lourenço, 10 de julho de 2014.
Aurélio Pence Marques- Diretor Presidente
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2014 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da UNIODONTO CIRCUITO DAS AGUAS COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO, Dr. Henrique Ramon Poli de Almeida, no uso das atribuições que confere o Estatuto Social, CONVOCA
todos os Cooperados para ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia oito de agosto de 2014, na
Sede da Uniodonto, com endereço na Rua Coronel José Justino 459 – Centro, São Lourenço/MG, às 18:00
horas em primeira convocação, com a presença mínima de 2/3 dos cooperados com direito a voto, na falta
de quórum, em segunda convocação às 19:00 horas, com a presença mínima de metade mais um dos cooperados em condições de votar, e ainda assim, na falta de quórum, em terceira convocação, às 20:00 horas,
como o mínimo de 10(dez) cooperados com direito a voto, esclarecendo-se que o número de cooperados
com direito a voto é de 27(vinte e sete), a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1. Palavra do Presidente;
2. Prestação de contas do exercício de 2013;
3. Eleição de Diretoria;
4. Assuntos Gerais;
São Lourenço, 08 de julho de 2014.
Dr. Henrique Ramon Poli de Almeida – Diretor Presidente
UNIODONTO CURCUITO DAS AGUAS COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO

A Polícia Militar participou
da missa em homenagem a
Nossa Senhora do Carmo,
realizada na cidade de Carmo de Minas no último dia
07. A missa fez parte das comemorações da padroeira
da cidade e a PMMG colaborou oferecendo doações
de alimentos para a comu-

nidade carente.
A convite do Monsenhor
Francisco Alves da Cruz Vigário Paroquial e Padre Edvar Rodrigues Rangel, o evento também contou com a presença de militares de Dom
Viçoso e Itamonte, além do
Delegado da Comarca, Dr.
Márcio Ciarini.

A Festa de Nossa Senhora
do Carmo prende-se intimamente à Ordem Camelitana,
cuja origem remonta aos tempos antigos, envolvidos em
nuvens de venerandas lendas. A Ordem dos Carmelitas tem por propósito especial o culto da Mãe de Deus
Maria Santíssima.

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

- Pretendem se casar:

000595 - RAFAEL SOUZA DE QUEIROZ, solteiro, maior, servidor público, natural de Rio de Janeiro-RJ, residência Av. Getulio Vargas, 239, apto 605, São Lourenço-MG, filho de ALLAN DOUGLAS
RIBEIRO DE QUEIROZ e LUCIANE SOUZA DE QUEIROZ; e AMANDA DOMINGOS RIBEIRO, solteira,
maior, estudante, natural de São Lourenço-MG, residência Av. Getulio Vargas, 239, apto 605, São
Lourenço-MG, filha de JOSE BENIGNO RIBEIRO e SOLANGE DOMINGOS RIBEIRO;
000594 - VALDEIR RODRIGO HONORIO, solteiro, maior, estoquista, natural de São Lourenço-MG, residência Alameda Frei João Bosco, 435, São Lourenço-MG, filho de LOURENÇO SEBASTIÃO
HONORIO e HELENA ISABEL DAS GRAÇAS HONORIO; e JULIANA APARECIDA CRUZ, solteira, maior,
secretaria, natural de São Lourenço-MG, residência Alameda Frei João Bosco, 435, São Lourenço-MG, filha de ANTONIO LINO DA CRUZ e MARIA FRANCISCA SILVA DA CRUZ;
000596 - RODRIGO TEIXEIRA DE CARVALHO, solteiro, maior, engenheiro eletricista, natural de Cristina-MG, residência Av. Antonio Junqueira de Souza, 387 - apto 103, São Lourenço-MG, filho de ANTONIO CLARET DE CARVALHO e MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA DE CARVALHO; e STELLA ALBERTINI, solteira, maior, analista de vendas, natural de Belo Horizonte-MG, residência Av. Getúlio Vargas, 1453,
São Lourenço-MG, filha de ROMERO ANTÔNIO ALBERTINI e MARISTELA CARDOSO ALBERTINI;
000000 - PEDRO BRANCO DE OLIVEIRA, viúvo, maior, funcionário público, natural de Dom Viçoso-MG, residência Rua Coronel Justino, 191, São Lourenço-MG, filho de VALDEMAR DE OLIVEIRA e ORAIDA BRANCO DE OLIVEIRA; e MARLÚCIA RIGOTTI MOTTA, solteira, maior, do lar, natural
de Virgínia-MG, residência Rua Diogo Grasson Tinoco, 112, Santana-MG, filha de MOACYR OLIVEIRA MOTTA e MARIETA RIGOTTI DE OLIVEIRA MOTTA;
000597 - JOSÉ CARLOS RIBEIRO MARQUES, solteiro, maior, advogado, natural de Rio de Janeiro-RJ, residência Al. José Rodrigues Magalhães Silva, 215, São Lourenço-MG, filho de ARLINDO BARBOSA MARQUES e TELMA HELITA RIBEIRO MARQUES; e ÁGATHA SANCHES, solteira, maior, auxiliar
administrativo, natural de São Lourenço-MG, residência Al. José Rodrigues Magalhães Silva, 215,
São Lourenço-MG, filha de SEBASTIÃO SCARPA SANCHES e MARIA ANTONIA ASSUNÇÃO SANCHES;
000598 - ALCINO ROMUALDO JUNIOR, divorciado, maior, cabeleireiro, natural de São Lourenço-MG, residência Al. Sylio de Oliveira Swerts, 73, São Lourenço-MG, filho de ALCINO ROMUALDO e MARIA NAZARÉ MÁXIMO ROMUALDO; e LETICIA CAMPOS ALBERO, solteira, maior, pedagoga, natural de São Lourenço-MG, residência Al. Sylio de Oliveira Swerts, 73, São Lourenço-MG, filha de JUAN ANTONIO ALBERO LÁZARO e MARIA HELENA DE CAMPOS ALBERO;
000600 - JOAQUIM CORDEIRO DA SILVA, solteiro, maior, lavrador, natural de Dom Viçoso-MG,
residência Rua Vereador Ari do Nascimento, 13, São Lourenço-MG, filho de LUIZ CORDEIRO DA
SILVA e ANA NOGUEIRA DA SILVA; e JOANA D´ARC APARECIDA FERNANDES, solteira, maior, do lar,
natural de Jacareí-SP, residência Rua Vereador Ari do Nascimento, 13, São Lourenço-MG, filha de
DECIO FERNANDES PLATA e BENEDICTA DOMINGAS GABRIEL FERNANDES;
000599 - JOSÉ FERREIRA DE ASSIS, viúvo, maior, aposentado, natural de Natal-RN, residência
Aristotelina Bittecourt 185, apto 303, São Lourenço-MG, filho de FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS
e ANTONIA ANGELITA DE ASSIS; e MÁRCIA ODINÉA MANHAES SANTANA DA SILVA, divorciada,
maior, cuidadora de idosos, natural de Niteroi-RJ, residência Aristotelina Bittecourt 185, apto 303,
São Lourenço-MG, filha de SALVADOR JOSINO SANTANA e ENEDINA MANHÃES SANTANA;
000602 - DANIEL ANDRADE DE CASTRO, solteiro, maior, AJUDANTE DE COZINHA, natural de SÃO
LOURENÇO-MG, residência RUA JOSE SIMIÃO DUTRA 400, São Lourenço-MG, filho de NICOLAU
MANGIA DE CASTRO e VALDA MARIA ANDRADE DE CASTRO; e LEANDRA MARA ROQUE PINTO,
solteira, maior, VENDEDORA, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA DR. OLAVO GOMES
PINTO 610 FUNDOS, São Lourenço-MG, filha de ANTONIO RAYMUNDO PINTO e LEONINA DA CONCEIÇÃO ROQUE PINTO;
000601 - EDUARDO JOSE DA SILVA, divorciado, maior, BALCONISTA, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA MIGUEL COUTO FILHO 175, São Lourenço-MG, filho de JOSE MIGUEL DA SILVA e MARIZI APARECIDA OSCAR DA SILVA; e DIANA APARECIDA DA SILVA CAMPOS, solteira, maior,
VENDEDORA, natural de CARMO DE MINAS-MG, residência RUA DOS MANACAS 60, São Lourenço-MG, filha de RENATO GONÇALVES CAMPOS e SONIA APARECIDA DA SILVA CAMPOS;
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Ampliação da estação de tratamento
elimina risco de falta de água

Fotos: Assessoria de Comunicação

Com a recente ampliação
da Estação de Tratamento de
Água (ETA), o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de São Lourenço garante tranquilidade em relação
ao abastecimento de água
no município. De acordo com
a diretoria da autarquia, mesmo com o grande período de
seca e o baixo nível do Rio
Verde, não existe risco de faltar água tratada nas residências da cidade.

A ETA de São Lourenço fica no bairro Sonda, em uma
ampla área de terreno, onde está a estação de tratamento propriamente dita e
funcionam alguns setores
de apoio da autarquia, como o almoxarifado. O laboratório onde é analisada periodicamente a qualidade da
água também funciona no
local. Nos últimos cinco anos,
várias obras foram realizadas naquele espaço. Desta-

ca-se a construção de um
grande muro circuncidando
todo o terreno, aterro e calçamento de grande parte do
pátio, reforma de todas as
instalações e, a principal
obra, a ampliação da estação de tratamento. Hoje, a
capacidade de tratamento
é de 240 l/s, o que equivale a 20.736.000 litros de água
tratada por dia.
De acordo com o químico
Dowani José Guerreiro, co-

Golpe da nota falsa em São Lourenço
Comerciantes de São Lourenço estão frequentemente recebendo notas falsas.
Na correria do dia-a-dia, ao
receber uma nota falsificada, o comerciante acaba não
percebendo e levando prejuízo. Foi o que aconteceu
esta semana no centro da cidade. De acordo com informações da Polícia Militar, um
homem de cabelos grisalhos,
aparentando ter sessenta
anos de idade, repassou uma
nota de R$100 reais.
A comerciante contou que
o cliente efetuou a compra
de um produto no valor de

R$22 reais e deu uma nota
de R$100 reais. Ele levou o
produto e o troco. Por causa do grande movimento do
comércio, a proprietária não
percebeu que a nota era falsa. Ao fazer o depósito ban-

cário em uma casa lotérica,
foi constatada a falsidade do
dinheiro.
A ação do crime foi filmada
pelas câmeras de vigilância e
estão ajudando a polícia a investigar a identidade do autor.

CUIDADOS AO RECEBER

O Real é a segunda moeda que mais sofre falsificações no mundo, perdendo apenas
para a Libra Inglesa. Estima-se que para cada milhão de notas existentes, 92 sejam falsas.
Tanto para comerciantes quanto para o cidadão comum, saber identificar e se negar
a receber notas falsas é importante, já que a penalidade para o crime de falsificação,
prevista no Código Penal, pode chegar a 12 anos de reclusão.
Ao receber uma nota, confira:
1.Alto-relevo: Ao passar os dedos levemente pela nota é possível sentir alguns dos
elementos nela impressos em alto-relevo, como a legenda “República Federativa do
Brasil” e “Banco Central do Brasil” e os numerais com o valor nos cantos da parte da
frente, na marca tátil, na efígie da República e no animal que consta em cada cédula.
2. Itens fluorescentes: Embora não seja tão prático e aplicável no dia a dia, o uso da
luz ultravioleta também é bastante útil na autenticação de uma cédula de Real, pois alguns elementos nela presentes, como a numeração vermelha no topo e o número indicativo de valor, mudam de cor. Alguns fios também ficam visíveis na nota.
3. Fio de segurança: As notas de R$ 10, R$ 20, R$ 50 e R$ 100 possuem ainda um elemento chamado fio de segurança. Ao colocar a cédula contra a luz é possível ver um fio
escuro que traz impresso o valor da nota.

ordenador da ETA, o Saae
de São Lourenço, que tem
uma ótima estrutura, trabalha com planejamento e faz
uma gestão técnica. Segundo ele, “com planejamento
e os investimentos necessários, a autarquia está sempre preparada para prestar
bons serviços e atender, com
eficiência, a demanda”. “Trabalhamos sempre pensando no futuro e acompanhando o crescimento da cida-

de. Por isso, podemos garantir que o abastecimento
de água tratada atenderá satisfatoriamente a população
nos próximos anos”, afirmou
Dowani. Mas, mesmo assim,
faz um alerta: “É importante a população continuar
economizando água. Além
do alto custo do processo,
que começa na captação e
termina na chegada às residências, a falta de água potável é uma questão que pre-

ocupa o mundo inteiro”.
Já o atual presidente da
autarquia, Adauto Lúcio Cardoso, afirma que o Saae progrediu muito. Segundo ele,
importantes obras foram realizadas nos últimos anos.
“O Saae vem cumprindo
exemplarmente todas as suas funções, e melhor ainda,
a principal que é o fornecimento de água de boa qualidade e em quantidade suficiente”, afirmou.

Câmara Municipal
de São Lourenço

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 se faz saber a todos, que será (ão)
levado(s) a arrematação, o(s) bem (ns) de propriedade do (a, s) devedor (a, es). GABRIEL DIMAS JUNQUEIRA RIBEIRO e JOSÉ MARIA ALVES RIBEIRO na seguinte forma. Primeira Praça: Dia 08/09/14, às
13:30 horas, por preço igual ou superior ao da avaliação. Segunda Praça: Dia 22/09/14, 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 637.03.018964-0 da Ação de Execução, movida por UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A em face de CONSTRUTORA RIO PARDO LTDA E OUTROS. BENS: 1) 50% (cinquenta por cento) do imóvel sito, à Av. Comendador Costa, nº
291, nº 103 – Centro nesta cidade. I.C. nº 08.10.104.003, matrícula no Registro de Imóveis nº 12.689,
com área total construída de 237,00m², situado o 4º andar do Condomínio Residencial Turim, localizado na esquina da Avenida Comendador Costa e Rua Melo Viana, e respectivo terreno com a
área de 2.400,00m²s, constituído pelos lotes 05, 06, 07, 08, 09 e 10 da quadra 61, confrontando
pela frente com a Avenida Comendador Costa, por 60,00ms, igual largura nos fundos com os lotes
11 e 12; pelo lado direito com a Rua Melo Viana, por 40,00ms e pelo lado esquerdo com o lote de
nº 04, de Marcelo Agostii Megda ou sucessores por 40,00ms, com direito a uma vaga na garagem
coletiva; 2) 50% (cinquenta por cento) do imóvel sito à Rua Ledo, nº 15 – Centro, nesta cidade. I.C.
08.68.050.001, matricula no Registro de Imóveis nº 11.838, terreno com a área de 572,50m²s, designado pela fração “B”, confrontando e medindo, pela frente com a referida rua, pelo corredor, por
01,50ms, mais 03,50ms, com a fração A, pelo lado direito com Nelson E. Alves, por 70,00ms; pelo lado esquerdo com Magda Fix Machado e outros, por 55,00ms; e pelos fundos com Júlio Fernandes
Candal Sobrinho por 10,00ms. AVALIAÇÃO: Os bens estão avaliados em: Imóvel 1: 50% avaliado em
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Imóvel 2: 50% avaliado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), totalizando R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), valor este que está sendo levado em 1ª praça para ser arrematado por quem maior lanço oferecer acima da avaliação. Não havendo licitante, o
bem poderá ser arrematado em 2ª praça por valor inferior ao da avaliação, desde que não seja preço vil. VALOR DA DÍVIDA: R$ 175.351,72 (cento e setenta e cinco mil trezentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos), apurada em maio/14, que deverá ser corrigido até a data do efetivo
pagamento, acrescido as despesas processuais e honorários advocatícios. São Lourenço, 27 de junho
de 2013. Eu, (a) Luciana Moreira Dias Pereira, Oficial de Apoio Judicial, o digitei. E, (a) Rosemary Aparecida Bittencourt, o subscrevo. A MMa. Juíza de Direito, Cecília Natsuko Miahira Goya, o assino.
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Bebê da Semana

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

7 alimentos que deixam
o cabelo forte e saudável

Falecimento

Apostolado

Mateus Guimarães da Silveira, é o nosso bebê da semana nesta edição. No último dia 12, este lindo garoto, comemorou seu primeiro aniversário, e nós do São Lourenço Jornal, aproveitamos para lhe desejar toda felicidade do mundo. Mateus, é filho de Juliana Guimarães Junqueira e Anderson da Silveira.
A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do Caminho”. “Cada pessoa que passa em nossa vida,
passa sozinha, é porque cada pessoa é única e nenhuma
substitui a outra! Cada pessoa que passa em nossa vida
passa sozinha e não nos deixa só, porque deixa um pouco
de si e leva um pouquinho de nós. Essa é a mais bela responsabilidade da vida e a prova de que as pessoas não se
encontram por acaso”. Penso que, “aqueles que amamos
nunca morrem, apenas partem antes de nós”. Assim, o que
para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. “O
berço de ontem e o túmulo de amanhã. Assim, um dia, todos nós partimos como seres imortais que somos, ao encontro d’Aquele que nos criou”. Dai-lhes, Senhor, o repouso eterno. E brilhe para eles a vossa luz. Descansem em
paz. Amém. Robélio Fernandes Maciel, Simone Maciel e
Raíssa Maciel, nossas saudades!!!

Nascimento

Falecimento

Davi Alcântara Vieira, esse lindo garotão, nasceu dia 05
último, para a alegria de seus pais Rafael Henrique e Hanna Letícia. Desejamos milhões de felicidades a todos. Saúde e paz para o bebê!!!!

Nossos sentidos pesames aos familiares do Professor João
Paulo Campos Pinto, falecido prematuramente no dia 14
de julho. Que Deus console a cada um com Sua misericórdia. Que descanse em paz nos braços de Jesus!!!

Muitas vezes apostamos em xampus, cremes, e máscaras caríssimas para cuidar dos cabelos e acabamos não conseguindo o
resultado esperado, mesmo tendo os devidos cuidados . É importante lembrar que para ter um cabelo bonito e saudável é preciso também ter uma dieta alimentar rica em (proteína, carboidrato e gordura saudável) …
Uma alimentação não apropriada deixa osfios enfraquecidos e
opacos, atrapalha o crescimento e a formação da oleosidade natural do couro cabeludo que é essencial para a hidratação natural das madeixas.
Fazer dietas radicais detona não só com a nossa pele como também com os cabelos isso porque os fios ficam sem os nutrientes necessários para a renovação e perdem além da força a sua vitalidade.
Veja os 7 alimentos que não podem faltar na sua dieta alimentar para ter um cabelo digno de capa de revista e de muitos elogios.
1 – Carnes: Para ter um cabelo forte e bonito, inclua em sua dieta todos os tipos de carne. (Carne bovina ou suína, peixe, frango).
As carnes são ricas em proteína e fortalecem a fibra capilar, ativam
o crescimento dos fios e deixam os cabelos com mais brilho.
2 – Oleaginosas: Acrescente também doses diárias de castanhas , nozes , amêndoas pois estas são ricas em ácidos graxos
além de ômega 3, 6 e 9 as oleaginosas são conhecidas como gorduras boas e agem no processo natural de queratinização do cabelo. Deixam os cabelos com brilho e muito mais encorpados.
3 - Cogumelo Shiitake: Rico em cobre e mineral que atua na
formação natural do colágeno e da elastina. Esse poderoso cogumelo fortalece a elasticidade dos fios e deve ser consumido sempre cozido.
4 – Cenoura: A cenoura é rica em vitamina A e fonte de betacaroteno que além estimular a pigmentação da pele , regula de
forma natural e saudável a produção sebácea do couro cabeludo. Além de reduzir o excesso de oleosidade no couro cabeludo
a cenoura aumenta o brilho e a maciez dos cabelos. O ideal é que
ela seja consumida diariamente na quantidade de 1 cenoura pequena de preferência crua .
5 - Frutas vermelhas: Inclua na sua dieta alimentar amora,
framboesa e morango essas frutinhas poderosas são ricas em antioxidantes que combatem os radicais livres que previnem o envelhecimento precoce tanto da pele quanto dos cabelos . As frutas vermelhas citadas também são ricas em vitaminas C que previnem a queda dos cabelos.
6 – Feijão: ste poderoso grão é rico em ferro que é essencial
para o nosso corpo , na falta de ferro no organismo tanto a nossa saúde quanto o nosso cabelo tende a ficarem fracos . No caso
dos fios eles começam a ter queda . O feijão que costuma estar
na mesa da maioria dos brasileiros é um ótimo aliado para quem
deseja ter cabelos fortes e saudáveis, pois ele transporta o oxigênio na corrente sanguínea , facilitando assim a irrigação no couro cabeludo da chegada dos nutrientes . Consuma no mínimo duas colheres de sopa ao dia.
7 – Ovo: O ovo tem alto poder proteico, e uma elevada concentração de biotina, substância essa que faz parte do grupo de
vitaminas do complexo B e que está diretamente ligada ao crescimento do cabelo. É normal quando um cabelo apresenta um alto nível de queda as taxas de ferro e biotina estarem baixas. Porém o ovo deve ser consumido de forma moderada pois pode elevar o colesterol.
Consulte sempre um Nutricionista!

Ressocialização

Escola da Fé

Falecimento
Noticiamos com pesar, o
falecimento de Manoel Claudino de Abreu, ocorrido dia
13 último. Enviamos nossos
sentimentos a todos os familiares, em especial a sua
esposa Maria Helena de Abreu,
e seus filhos Mara Lúcia de
Abreu, Mário Lucio de Abreu,
Mauro Luciano de Abreu, Marileni Luci Ferrari de Abreu
e Marcílio Lucimar C. de Abreu.
Que Deus lhe dê o descanso eterno dos justos!!!

DÉBORA CENTI

Alunos da Escola da Fé, da Paróquia de São Lourenço, ministrada pelo Pároco Padre Bruno, comemorando o encerramento com uma linda “Ceia Judaica”. Parabéns a todos!!!

Quinze jovens privados de liberdade, do Presidio de São
Lourenço,participaram do curso de Costureiro, oferecido pelo SENAR e PRONATEC, contando com o apoio da Superintendência de Atendimento ao Preso - SAPE e Diretoria de
Ensino e Profissionalização - DEP, e da Pedagoga da Unidade Prisional de São Lourenço, Nanci Dias dos Santos. O curso, com um mês de duração, ministrado pela instrutora Renata Ferreira de Oliveira, contou com três módulos: Módulo Enxoval, onde foram produzidas peças para enxoval para
cozinha, como: bate mão, cesto de pão,avental, capa para
botijão de gás e capa para galão de água. O segundo e terceiro módulo, foram produzidas peças de roupas femininas
e masculinas. Os jovens participantes, acreditam em uma
nova profissão, assim que conseguirem sua liberdade, pois
com este curso, muitos deles já poderão trabalhar, apostando no mercado voltado a confecções. Na foto, os reeducandos vestem as roupas confeccionadas durante o curso.
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Imagens meramente ilustrativas

8,

OFERTAS VÁLIDAS DE 11 A 21 DE JULHO DE 2014, OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

6,

79 Bombons Sortidos

49 Achocolatado
Nescau 2.0
UN Sache 800g

UN Garoto 355g

3,

de Leite
49 Creme
Nestlé Lata
UN 300g

2,

de Tomate
69 Extrato
Elefante
UN Lata 340g

2,

09

2,

Condensado
79 Leite
Itambé Lata 395g
UN

4,

99 Café
Classe A 500g
Tradicional / Extra Forte
UN

4,

1,

UN

Leite Longa
Vida Classe A
1 lt - Integral/
Desnatado/
Semi Desnatado

de trigo
99 Farinha
Útil sem Fermento
UN 1 kg

79

1,

Sêmola
98 Macarrão
Galo 500g
UN

7,

UN

Maionese
Hellmann’s
Tradicional
Pet 500g

Cortados/Espaguete

de Frango
69 Peito
sem Osso Congelado
UN Rivelli pct 1kg

8,

9,

de Pernil
98 Lingüiça
Congelada Pif-Paf
KG

sem Osso
99 Pernil
Congelado Pamplona
KG

10,99
KG

10,

Palheta Bovina

Higiênico
90 Papel
Classe A Folha Dupla

UN 30M Leve 12 Pague 11

