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Carmo de Minas Rodeo Festival
acontece nesse ﬁnal de semana
Com diversas atrações sertanejas, rodeio acontece do dia 18 a 21 de junho em um novo espaço. (pág 07)

Rodeo

Corpo é encontrado
Acidente tem vítima
fatal: Um caminhão vindo do em Campo de Futebol
Mato Grosso capotou (pág 06) do bairro Carioca (pág 07)

Foto: Rogério Brasil
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Aconteceu na Faculdade
São Lourenço a III Semana
da Biomedicina (pág 05)
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Estamos vivendo de novo
grandes emoções com o futebol, no dia 11 de junho teve
início a Copa América 2015 no
Chile. Este é o principal torneio entre seleções organizado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL)
e está em sua 44ª edição.
O grande nome da seleção
brasileira é, sem dúvida, Neymar. E será que já houve alguma outra época em que a
seleção brasileira dependeu
tanto de apenas um jogador?
Procuremos.
É sabido que o folclore futebolístico nacional atribui as
conquistas das Copas do Mundo de 1962, no Chile, e a de
1994, nos Estados Unidos, à
genialidade de Mané Garrincha e do Baixinho Romário. O
que se diz é que os dois as ganharam sozinhos. Provavelmente há algum exagero nisso, mas
não há em dizer que a má atuação de Neymar contra a Colômbia decretou a primeira derrota do time de Dunga.
Em 1962, a seleção brasileira conseguiu o bicampeonato
seguido mesmo sem Pelé, que
se machucou no segundo jogo
e não voltou mais. Garrincha,
então, surpreendeu o mundo
e jogou pelos dois. Fez gols de
cabeça, de esquerda, de fora

da área, quatro ao todo, e sem
ele teria sido impossível levantar o caneco pela segunda vez.
Mas Mané não era uma ave
solitária a fazer verão. Longe
disso, tinha a companhia de
gênios como Djalma Santos,
Nilton Santos e, sobretudo,
mesmo já veterano, de Didi,
assim como de Zito, Gylmar,
Mauro, enﬁm, de um timaço.
Em 1994 não foi muito diferente. Difícil imaginar o tetra sem Romário, a começar
pela classiﬁcação que garantiu
contra o Uruguai num jogo
épico no Maracanã lotado por
mais de 101 mil pagantes. O
Baixinho marcou os dois gols
da vitória por 2 a 0, no segundo tempo, o que lhe garantiu
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A tal ‘Neymardependência’

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

Armado para vencer:

rincha, a taça não viria, mas
eles tiveram coadjuvantes com
qualidades de atores principais.
As conquistas de 1958, com Didi, Mané e Pelé; a de 1970, com
Pelé, Tostão, Gérson e Rivellino, e a de 2002, com Rivaldo
e os Ronaldos, não comportam
nenhuma discussão em torno
de apenas um craque, tantos
havia nos três esquadrões, muitos deles nem citados aqui, por
redundante.
Completamente diferente é
a situação atual. Não há nenhuma perna de pau na seleção de Dunga, mas não há,
também, ninguém que se aproxime da excelência de Neymar.
Até houve uma regressão neste aspecto, porque cinco anos
atrás ﬂertávamos com a possibilidade de Neymar ter as
companhias de Paulo Henrique
Ganso, Kaká, Robinho, algo que
o tempo tratou de mostrar que
era apenas ilusão.
Hoje o que resta ao torcedor
brasileiro, em sua relação de
amor e ódio com o time da CBF,
é torcer para que os 10 que
jogam com Neymar, sejam eles
quais forem, não o atrapalhem,
o protejam, o entendam e percebam que se ele ainda não é
Garrincha, nem Romário, quando joga mal o time todo sofre.
E a Colômbia ganha.

Imagine que a vida é uma batalha.
Nesta batalha você é um soldado.
O soldado precisa de armas para lutar.
Suas armas são os múltiplos dons e talentos recebidos
de Deus. Suas armas são, principalmente, suas escolhas,
suas opções, seu modo de agir.
Sua mente, seu corpo e seu coração, se bem direcionados, com sabedoria, planejamento e equilíbrio, conduzirão à vitória. Se nem tudo depende de você, quase tudo
depende e isso já é uma grande coisa.
Imagine que uma faca pode ser usada para dividir uma
maçã ou para tomar a maçã de outrem.
Você pode usar sua inteligência, sua força e seu
sentimento para unir ou para dissipar.
Em suas mãos está a maior de todas as chances: a
liberdade de agir. Seu sucesso e seu fracasso lhe
pertencem. Olhe a sua volta...
Um guerreiro de verdade não pode ser autosuﬁciente.
Ele sabe que precisa de outros para alcançar seu
objetivo. Ele sabe que, paralelamente ao seu interesse,
existe um interesse do grupo, um interesse comum que
precisa ser preservado. Então, o soldado inteligente reconhece sua necessidade de trabalhar em conjunto. Então,
o time se completa e as diferenças se tornam riquezas,
não barreiras. E juntos caminham rumo ao seu ideal. E,
fatalmente, apesar das incertezas e diﬁculdades do
caminho, podem colher os frutos de suas escolhas.
Em sua luta diária, peça a Deus que ilumine seus passos
na melhor das direções.
Use seus dons para semear o bem, o amor e a paz.
Aproveite a oportunidade de conviver com seu próximo e
de aprender com ele enquanto ele aprende com você.
E não se esqueça: você está armado para vencer !

VERA GANNAM

DÉBORA CENTI

um lugar na janela do avião
que levou a seleção para os
Estados Unidos. Lá, Romário
quase não treinou, mas pintou
e bordou o suﬁciente para levar o time à quarta estrela,
com cinco gols além de passes
decisivos para Bebeto. Sim,
para Bebeto. Romário também
não era um náufrago em ilha
deserta. Além do companheiro de ataque, tinha Taﬀarel no
gol, a dupla de zagueiros Aldair e Márcio Santa praticamente perfeita durante toda
a Copa, uma única falha num
gol holandês na dura vitória
brasileira por 3 a 2, e tinha
Dunga, que fez uma Copa excepcional.
Sem Romário, como sem Gar-

Maria Nossa Mãe

Irresistível mundo da beleza

Cuidados básicos com a pele Aparições da Rainha da Paz Mulher Oriental
1. Usar fotoprotetor diariamente
- O fator de proteção solar
mínimo deve ser 30.
- Pessoas com pele mais clara
e sensível, com dermatoses
causadas pelo sol ou crianças
devem usar FPS mais altos.
- FPS com proteção contra
UVB e UVA (PPD).
- Reaplicar o FPS a cada 2 h
a 4 horas.
2. Usar óculos de sol, chapéu e similares , dependendo da intensidade da exposição solar
3. Tomar banho morno e rápido
- Usar , preferencialmente,
sabonetes líquidos (são mais
hidratantes) e com pH neutro (próximo do pH da pele:
em média 5,0)
- Não usar esponjas ou “escovões”.
- Evite o uso de sabonetes
antissépticos por tempo prolongado, pois estes além de
alterar a ﬂora bacteriana da
nossa pele, podem causar
ressecamento.
4. Hidratar a pele
- A hidratação imediamente após

o banho tem maior eﬁcácia.
- O hidratante deve ser aplicado 2 a 3 vezes/dia, dependendo da intensidade do ressecamento da pele
- Atenção: nem todo produto que se diz hidratante, realmente é. Peça orientação
ao seu médico para escolher
um produto adequado para
sua pele.
5. Beber água
- Ingerir pelo menos 6 a 8
copos de água por dia.
6. Ter uma dieta balanceada
- A dieta balanceada é mais
eﬁcaz do que reposição nutricional através de cápsulas com
oligoelementos e vitaminas.
7. Usar cremes para prevenção do envelhecimento cutâneo – chamados “antiaging”
e outros tratamentos estéticos.
- Consulte seu médico para saber qual tipo de tratamento é
ideal para seu tipo de pele.
8. Praticar atividade física
Dessa forma você terá uma
pele mais saudável e com
aparência mais jovem!!

Celebramos no dia 25 de
junho, a festa de Nossa Senhora Rainha da Paz. Neste
ano, comemoramos 34 anos
das aparições de Maria, em
Medjugórie.
No dia 24 de junho 1981,
em uma pequena colina –
Podbrdo, Nossa Senhora, trazendo o Menino Jesus nos
braços, aparece a quatro jovens: Ivanka, que foi a primeira a vê-la, Mirjana, Vicka
e Ivan. No dia seguinte, 25,
mais uma jovem, Marija, e
um garoto Jakov, de apenas
10 anos, também A veem,
completando-se assim o grupo de seis videntes.
Pela primeira vez A enxergaram de perto. Diz Vicka:
“Quando chegamos a poucos
metros da Senhora, sentimo-nos confusos e tivemos medo, mas foi por uns instantes
apenas; caímos de joelhos e
rezamos as orações que sabíamos: Pai-Nosso, Ave-Maria
e Glória ao Pai. Então a felicidade que experimentamos foi
indescritível! Tão linda, tão
amável, tão próxima... se quiséssemos poderíamos até tocá-la. Seus traços ﬁsionômicos
eram nítidos. Aparentava de

18 a 20 anos. Belíssima!”
No dia 06 de agosto, os videntes perguntaram à Senhora qual era seu nome, Ela diz:
“Eu sou a Rainha da Paz”. Pode-se dizer verdadeiramente que o acontecimento de
Medjugórie é um mistério
natalício, lembrando que Maria escolheu o dia 25 do mês
para falar ao coração do homem deste nosso tempo.
Qual o presente que oferecemos, neste dia 25 de junho, a tão boa Mãe que disse que se soubéssemos o
quanto nos ama, choraríamos
de alegria? Um lindo ramalhete de ﬂores espirituais,
como a participação diária
da Santa Missa, a leitura da
Bíblia, a adoração ao Santíssimo Sacramento, o terço ou
o rosário, a renúncia de algo
que mais gostamos ou aquilo que nosso coração nos
mostrar, irá com certeza alegrar o Coração da Mãe que
tanto amamos!
Agradeçamos à Rainha da
Paz por sua presença diária
entre nós, nestes 34 anos de
bênçãos e graças!
Fonte: Anunciando
Medjugórie

Para conseguir realçar a beleza da mulher oriental é importante ter em mente que devem-se valorizar os traços asiáticos e não esconde-los. A mulher
oriental naturalmente possui a pele no
tom amarelado ou
rosado. Sendo assim
é fundamental saber
escolher as nuances de corretivo, base e o pó.
A make para realçar os olhos da mulher oriental o ideal é
apostar no preto. Aplique a sombra preta no côncavo, puxando para a marrom, criando um novo formato para os olhos.
Use iluminador no canto interno dos olhos e na parte inferior
das sobrancelhas. Já os lábios podem ser vermelhos, cereja
ou até mesmo vinho para ganhar assim um maior destaque
na maquiagem. Mas se você prefere algo mais romântico e
delicado pode usar o nude, rosa, rosê, marrom ou salmão.
Se desejar aumentar os olhos usando a make, o truque é
fazer um traço com o lápis preto na raiz dos cílios superiores
e esfumá-lo na pálpebra móvel, acentuando um pouco o côncavo. Em seguida aplique uma sombra acima do traço do lápis
e esfume-o em direção à pálpebra superior. Use também o
lápis para branco ou cor de pele na parte interna dos olhos
para ‘abrir’ o olhar. Outra dica para aumentar ainda mais o
destaque dos olhos é usar o curvex ele ajuda a deixar os cílios
bem arqueados dando a sensação de um olho maior.
Outro truque que faz toda a diferença na maquiagem para
as mulheres orientais é o uso do blush. Sendo que a mulher
oriental possui o rosto mais oval, o indicado é aplicar o blush
nas maçãs do rosto, levando o pincel em direção às têmporas.
Já para quem tem o rosto mais redondo, a dica é aplicar a
make de tonalidade mais escura, nas diagonais do rosto.
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ENTREVISTA Paulo César Agostinho
Leiloeiro Oﬁcial

O Leiloeiro Oﬁcial Paulo
César Agostinho, nomeado
pelo Exmo Juiz de Direito Dr.
Ronaldo Ribas da Cruz, conduzirá o leilão de 849 veículos apreendidos pela Polícia
Civil. A Comissão de Leilão é
presidida pelo Delegado Marcel Junqueira Neves, nomeado pelo Delegado Regional
de Polícia Civil, Dr. Luciano
Belfort de Andrade Santos.
Em entrevista ao Jornal São
Lourenço, Paulo Agostinho
esclarece as principais dúvidas sobre o leilão que acontece dias 25 e 26 de junho,

no parque Antônio Dutra a
partir das 8hs.

são suﬁcientes para uma avaliação segura.

O que é preciso para
participar do Leilão?
O participante deve ser
maior de idade, portar documento oﬁcial de identidade, com fotograﬁa dentro do
prazo de validade e comprovante de endereço. É fundamental que leia o Edital de
Leilão, onde constam todas
as regras, prazos, direitos e
deveres dos participantes. O
Edital está disponível no site
do DETRAN/MG e no site
www.agostinholeiloes.com.
br
Qual é a recomendação para o participante na
hora do leilão?
Selecionar previamente os
veículos do seu interesse e,
na hora dos lances, manifestar-se rapidamente, pois a
melhor oferta é decidida em
menos de um minuto. É fundamental que não dê lance
em um veículo sem tê-lo conhecido pessoalmente. As
fotos exibidas no telão não

Quais as condições
dos Veículos oferecidos?
Os veículos são vendidos
no estado em que se encontram no Pátio, sem garantia
de funcionamento. Qualquer
reparo necessário ﬁca por
conta do arrematante. Portanto, reaﬁrmo: não compre
um veículo apenas pela foto.
Visite os Pátios em Cruzilia,
Caxambu, Itanhandu e São
Lourenço.

DOM ZECA

Quais são as despesas para quem arremata um
veículo e os prazos para pagar?
O arrematante paga o valor do lance ofertado, diretamente ao Estado, por meio
de uma DAE – Documento
de Arrecadação Estadual, no
prazo de 3 dias úteis. Na hora do leilão, paga 5% sobre
esse valor ao Leiloeiro. Posteriormente o DETRAN emitirá guia de seguro DPVAT do
ano anterior e do ano vigen-

te a ser paga na ocasião da
transferência do veículo ao
novo proprietário. As multas,
alienações e outros gravames
são baixados sem ônus para
o Arrematante.
Após o leilão, em quanto tempo é liberada a retirada do veículo.
São 30 dias conforme edital. O Arrematante receberá
um Alvará de Liberação, Carta de Arrematação ou Certiﬁcado de Baixa no caso de
Sucatas e Nota de Arrematação do Veículo.
Quais são os resultados esperados no leilão.
Que todos os veículos sejam vendidos, que os Arrematantes fiquem satisfeitos.
Veículos acumulados em
Pátios precisam ser liberados para não se tornarem
focos de dengue. Além disso, é uma oportunidade
para quem deseja fazer bons
negócios com sucatas e com
veículos em condições de
voltar a circular.
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BETO BACHA

Giro Esportivo

Parabéns a Liga Desportiva, aos
árbitros e aos atletas das equipes
participantes da Copa União de
Futebol. Neste domingo as ﬁnais
nas categorias Mirins e Adultas.
Pelo mirim o duelo será entre o
Esporte do técnico Galego enfrentando o Santa Helena do Fabinho.
E pela categoria adulta, depois da
classiﬁcação para a ﬁnal da experiente equipe do Esporte dos jogadores Purguinha, Bruno, Marrento, Nélio, Rosemauro e Batistinha terão como adversário a equipe de melhor campanha na Copa União, o Verdão que mescla também experiência com novos garotos, como o Maquel, Claudio, Marcelo, André, Carlos e Meladinho.
O Esporte conseguiu a classiﬁcação
depois de vencer o Miramar pelo
placar de 4 a 1, com destaque para o jogador Michel (Téo) que fez
dois gols jogando com muita raça.
A artilharia da competição com dois
jogadores empatados com cinco
gols, o Hoberdan do Miramar e o
Reinaldo do Verdão.

Aniversário

A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Falecimento
“A morte não é nada. Apenas passamos para o outro
lado do caminho!” (Santo
Agostinho). Robson Dias, faleceu no último dia 13, deixando um vazio no coração
de todos os entes queridos.
Nossos sentimentos a todos
os familiares, em especial a
seus pais Daniel Dias (componente do Coral Mauricio
França Mendes) e Maria das
Graças Forasteiro, e também
a seus irmãos Lilian, Rosana
e Danielson. Paz a sua alma!!!

Ana Maria Dutra de Almeida, comemorou nos embalos
dos anos 60 mais um aniversário dia 13 último, reunindo
amigos e familiares para uma gostosa festa. Parabéns, felicidades, e muitas bençãos de Deus para sua vida.

Falecimento
Carlos Furquim, conhecido por Caial , faleceu no último dia 12. Agora ﬁca a saudade...seu jeito simples...e
seu coração de criança...que
Deus o acolha de braços abertos... Nossos sentimentos a
seus familiares, em especial
a sua mãe Ana Maria Furquim (Lili).

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

EXPEDIENTE

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE SÃO LOURENÇO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Em obediência ao Estatuto Social da Entidade e demais legislações vigentes, pelo presente Edital ﬁcam convocados todos os representados quites e no gozo de seus direitos sindicais para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 26 de junho de
2015, às 19h30min(dezenove horas e trinta minutos), na Cidade
de São Lourenço, Estado de Minas Gerais, à Rua Dr. Melo Viana,
n° 91, sala 605, Centro, para tratar da seguinte Ordem-do-Dia: a)
Examinar, discutir e deliberar sobre o Relatório e Contas da Diretoria relativos ao exercício ﬁnanceiro encerrado em 31 de dezembro de 2014. Caso não haja comparecimento legal, a referida Assembleia será instalada em segunda convocação às 20h00min (vinte horas), deste mesmo dia e no mesmo local com qualquer número de convocados presentes.
São Lourenço, 18 de junho de 2015.
Valéria Clara de Oliveira Carmo – Presidente

Bebê da Semana
Vitor Amaro Taveira, ﬁlho
de Paula Amaro e José Vitor
Taveira Junior, neto de Olga
Maria e Paulo Amaro e Neuza de Souza e Jose Vitor Taveira, que no dia 15 de Junho
completou 6 meses de vida
trazendo muitas alegrias a
todos seus familiares, e seus
pais agradecem pela competência e proﬁssionalismo da
equipe médica Dr. Rubens
Ayres, Dr. Fernando Pinto Filho, Dra. Eber Corrêa, Helena Pinto e Eliane Reis. Que
Deus continue sempre nos
abençoando!!!

ORAÇÃO DOS AFLITOS
Aﬂita se viu a Virgem aos pés da Cruz. Aﬂita me vejo
eu, valei-me mãe de Jesus!
Conﬁo em Deus com todas as minhas forças, por isso
peço a Deus que ilumine meus caminhos, concedendo-me a graça que tanto preciso.
Fazer o pedido e rezar um Pai-Nosso e três Ave-Marias
e mandar publicar no 3º dia e observe o que acontecerá
no 4º dia. Agradeço a graça alcançada. João Carlos

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra. Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo. Jornalista Responsável: Luciana Dutra.
Designers: Lúcio Adriano e Romano Vieira. 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.

CLASSIFICADOS
VENDA - UM APARTAMENTO, AREJADO, BEM CONSERVADO, SALA,
COZINHA ESPAÇOSA,BANHEIRO,DOIS QUARTOS E MAIS UM NA ÁREA
COMUM,VAGA NA GARAGEM.TERRAÇO,HORTA,PISCINA,CHURRA
SQUEIRA. AMBIENTE TRANQUILO. SÃO LOURENÇO VELHO, PRÓXIMO
A APAE.CONTATO: 35-3332-2092/ 35-8832-8834.
ATENÇÃO! VAGA DE EMPREGO NA ÁREA DE TECNOLOGIA. VOCÊ
QUE É PROGRAMADOR, ANALISTA DE SISTEMAS, QUE SABE DESENVOLVER
SOFTWARE E PÁGINAS WEB, TEMOS UMA OPORTUNIDADE PRA
VOCÊ. A E-SOLUS, EMPRESA LOCALIZADA EM SÃO LOURENÇO, BUSCA
PROFISSIONAIS NESSA ÁREA. ENTRE EM CONTATO PARA ENVIAR
SEU CURRÍCULO E UMA POSSÍVEL ENTREVISTA PELO TELEFONE:
35-3331-7932.
ALUGA-SE APTO EM UBATUBA (PRAIA GRANDE). TRATAR (35)
8816-2486 OI / (35) 9105- 6305 - TIM.
ACEITO DOAÇÕES. MOVÉIS E OUTROS; ROUPAS – UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS E ANTIGUIDADES EM BOM ESTADO. RETIRO NO
LOCAL TEL: (35)9753-6121 / 3332-8671 - FALAR COM TANIA. END.
ALAMEDA JOSÉ TEIXEIRA FAGUNDES Nº 60 JARDIM SERRANO

Circulação: São Lourenço e Região Sul de Minas: Lambari, Jesuânia, Olimpio Noronha, Carmo de Minas, Dom Viçoso,
Cristina, Soledade de Minas, Conceição do Rio Verde, Caxambu, Cambuquira, Baependi, Pouso Alto, Itamonte,
Itanhandu, Passa Quatro.
Redação e Administração: Rua Alzira Candal, 100 - São Lourenço/MG - CEP 37470-000
Telefax: (35) 3332-8484 - E-mail: escritorio@portalalternativa.com.br / jornalismo@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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TAXA ZERO, BÔNUS ESPECIAL E
ÚLTIMOS DIAS DE IPI REDUZIDO.
UNO VIVACE 1.0
FLEX 2P 2015/2015

Pintura sólida

50% DE ENTRADA + 36 PARCELAS DE

R$

463,00

ou R$ 26.990,00 à vista.

NOVO PALIO FIRE 1.0
EVO FLEX 4P 2014/2015

Kit Celebration 3 + Kit Celebration 1 + Pintura metálica

60% DE ENTRADA + 24 PARCELAS DE

60% DE ENTRADA + 24 PARCELAS DE

0

TAXA

%

R$

576,00

ou R$ 34.000,00 à vista.

GRAND SIENA ATTRACTIVE 1.4
EVO FLEX 4P 2014/2015

Pintura metálica + Kit Emotion + Pré-som
50% DE ENTRADA + 48 PARCELAS DE

R$

639,00

ou R$ 43.990,00 à vista.

Av. Damião Junqueira de Souza, 1.222 | São Lourenço - MG | (35) 3332-7000
idealfiat.com.br
Av. Gabriel Alves Fernandes, 720 | Caxambu - MG | (35) 3341-2211
facebook.com/idealfiat
Alguns veículos ofertados estão emplacados, porém são OKM verificar com os consultores de vendas. Uno Vivace 1.0 Flex 2P 15/15, chassi 0676431, entrada de R$
13.495,00 mais 36 parcelas de R$ 463,00 taxa de 0,99% a.m. e 14,30% a.a., Novo Palio Fire 1.0 Evo Flex 4P 14/15, chassi 6258, entrada de R$ 20.400,00 (60%)
mais 24 parcelas de R$ 576,00. Taxa de 0% a.m. e 0% a.a., Grand Siena Attractive 1.4 Evo Flex 4P 14/15, chassi 6903, entrada de R$ 21.995,00 (50%) mais 48
parcelas de R$ 639,00. Taxa 1,29% a.m. e 19,08%a.a.. Financiamento sujeito a aprovação de crédito Banco Fiat. TC de R$ 600,00 e SPF de 3,80% do valor financiado
não inclusa na parcela. Ofertas válidas para financiamento feito nos bancos vinculados a concessionária Ideal Fiat. Promoção válida até 30/06/2015 ou até o término
do estoque na concessionária Ideal Fiat. Ofertas não válidas ou cumulativas com modalidade de venda direta da fábrica, taxistas e produtores rurais. Consulte
condições. IPI reduzido conforme regras oficializadas pelo governo. Os veículos FIAT estão em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle de Poluição
do Ar por Veículos Automotores. Imagens ilustrativas. Consulte condições.

Todos juntos fazem um trânsito melhor.
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III Semana da Biomedicina
Aconteceu na Faculdade
de São Lourenço entre os
dias 25 a 29 de maio de
2015 a III Semana da Biomedicina, sob a coordenação da Prof. Lilian de Oliveira Nunes, o evento contou com palestras relacionadas ao papel do Biomédico nas clínicas nefrológicas e em Saúde Pública.
Realizou-se também durante o evento uma atualização proﬁssional trazendo aos estudantes o atual
tema sobre “O Biomédico
e a Estética”, habilitação
na qual o Biomédico pode
atuar com o uso de Botox,
lasers, radiofrequência, peeling faciale corporal, dermarooler, prescrição de
cremes e loções tópicas,
dentre os diversos tratamentos na área da estética, sendo os Biomédicos
os pioneiros nesta habilitação reconhecida pelo Conselho Federal de Biomedicna,
Resolução 197 de 22 de fevereiro de 2011 do CFBM, dispõe sobre a atuação do biomédico no exercício da
saúde estética, esclarecendo sobre os procedimentos estéticos, incluindo os invasivos não cirúrgicos, sem a
necessidade de supervisão médica. Contamos com a presença do 3º Conselho
Regional de Biomedicna, representado por Chaﬁc Lays, delegado do conselho em
Juiz de Fora - MG, que esclareceu dúvidas sobre as habilitações biomédicas trazendo material impresso aos partipantes, jornais, adesivos que foram distribuídos durante o evento, no qual houve certiﬁcação de participação com 20 horas.
Lilian de Oliveira Nunes

Como fazer o cadastro

Podem se cadastrar

Compareça a um posto de cadastramento da sua cidade
com os seguintes documentos (inclusive para a Educação
Especial):

- Crianças de 6 anos ou que vão completar essa idade
até 30 de junho de 2016.

- Certidão de nascimento do candidato (original e cópia).

- Alunos vindos de outras localidades
ou transferidos de escolas particulares.

- Conta de luz recente (original e cópia).
- Comprovante de escolaridade (original e cópia), para alunos
transferidos de escolas particulares ou jovens que desejam
retornar aos estudos.

- Jovens que desejam retornar aos estudos.
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Acidente tem vítima fatal na BR-267

Na última sexta-feira, 12/06,
por volta das 8h, aconteceu
um acidente com vítima fatal na BR-267. Conhecida como Vital Brasil, um caminhão
de Itanhandu trafegava na
direção de Cambuquira para
São Lourenço, quando no KM
323 no município de Conceição do Rio Verde, não conseguiu fazer a curva, atravessou pela mão contrária e capotou no barranco, o condutor ﬁcou preso nas ferragens
e morreu no local.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão saiu
de Primavera do Leste no Ma-

Médico Veterinário

Queimaduras Solares
em Cães e Gatos

to Grosso com destino a Itanhandu – MG, foram deslo-

cados para o acidente três
equipes do Corpo de Bom-

beiro de São Lourenço e uma
unidade do SAMU.

Copasa deixará de explorar águas
A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa)
rompeu contrato com a Companhia de Desenvolvimento
de Minas Gerais (Codemig) referente à exploração das fontes de águas minerais em quatro cidades mineiras, entre elas
três no Sul de Minas: Caxambu, Lambari e Cambuquira.
Segundo a Copasa, com o
impacto ﬁnanceiro da crise hídrica, a companhia tem reduzido ações que incidem negativamente em seus resultados.
A Copasa aﬁrma que, historicamente, a exploração das
águas minerais de Minas Gerais sempre foi deﬁcitária, e
atualmente, tem registrado
um prejuízo anual de R$ 6 milhões a R$ 8 milhões. Com isso, a própria Codemig vai assumir o serviço.
Desde 2007, a Companhia

DR. RODRIGO C. SANTOS

de Desenvolvimento de Minas
Gerais, detentora da concessão, transferiu para a Copasa
o direito de exploração das fontes de águas minerais, e a concessionária tem feito esse trabalho pela empresa subsidiária
Águas Minerais de Minas.
No dia 29 de maio, a Copasa
assinou com a Codemig uma
rescisão amigável do contrato
de arrendamento dos direitos
minerários, equipamentos e
instalações de envasamento
das águas das três cidades no
Sul de Minas, e ainda de Araxá, no Alto Paranaíba. Com a
rescisão, a Copasa vai continuar a prestar serviços de operação e comercialização das águas
minerais de Minas pelo período mínimo de 12 meses, e
caso necessário, a companhia
poderá prorrogar o prazo até
a Codemig encontrar uma so-

lução. Em nota, a Codemig
informou que a partir deste
mês está sendo implementado no estado o novo modelo
de gestão referente aos direitos minerários, equipamentos
e instalações de envasamento
das águas minerais. Com isso,
a companhia tem conferido

especial atenção ao momento
atual, assegurando a continuidade de operação, manutenção e vendas das águas minerais, considerando sempre a
importância de sua atuação
estratégica em prol do desenvolvimento socioeconômico
do estado.

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

Os cãezinhos ou gatinhos podem ser expostos ao sol em diversas situações no dia, seja na hora de correr e brincar no quintal
ou durante os passeios, por exemplo. É claro que o contato com
a luz solar é muito importante para esses bichinhos, mas quando
muito forte ou em excesso pode fazer mal e provocar graves queimaduras na pele deles. Essas queimaduras formam lesões, as
quais são conhecidas também como dermatite solar.
Trata-se de uma reação fototóxica, que resulta em um problema de pele de origem ambiental, o qual ocorre quando existe
exposição contínua aos raios UV. Esse mal pode se dar pela incidência direta ou pela radiação reﬂetida (areia, etc.). Devido às
mudanças atmosféricas, o número de casos com esse tipo de doença é crescente no mundo.
Geralmente, as primeiras lesões costumam aparecer nas regiões mais sensíveis, como ponta do focinho e orelhas. Indiferente
dos humanos, os sinais notados no início são a pele avermelhada
e descamando. Nesta fase é normal o animalzinho não se mostrar incomodado, ainda. Em seguida poderá ocorrer de a pele
nova do local nascer bem ﬁna e um pouco edemaciada. A partir
daí os cuidados são extremamente importantes, caso contrário,
a tendência é evoluir para a formação de crostas, erosões, queda
de pelos, pele grossa, entre outros sinais mais graves, que deixarão o pet bastante incomodado, com dor e coceira intensa no local, levando a formação de úlceras.
É importante saber que qualquer lesão encontrada no corpo
do pet é suﬁciente para leva-lo ao médico veterinário, assim o
seu amigo poderá ser tratado adequadamente. Assim que diagnosticada uma possível dermatite solar no animal, recomenda-se
evitar ao máximo a exposição ao sol. Os passeios, por exemplo,
devem ser feitos bem cedo ou ao entardecer; e quando solto no
quintal, ele deve ﬁcar longe de locais com acesso a luz solar direta, podendo ser solto somente após o pôr do sol.
Enﬁm, as recomendações do médico podem variar de acordo
com o nível que se encontra a dermatite. Quando mais leve, pode ser que o proﬁssional apenas oriente a limpeza e proteção da
ferida. Já nos casos mais graves existem outros tratamentos de
pele, os quais podem envolver até mesmo o uso de antibióticos
para curar possíveis infecções e até cirurgias para retirada de tumores cancerígenos na pele.
Cuidar da saúde e bem-estar do pet é essencial, e, como prevenção, é importante o uso de protetores solares nas regiões mais
desprotegidas, como focinho e orelhas. Qualquer animal está sujeito a ser acometido por essas dermatites, mas os com pele e
pelos mais claros são mais propensos.

SÓ ESTE ANO, 235 MIL
NOVAS FAMÍLIAS DE BAIXA
RENDA ESTÃO PAGANDO MENOS
PELA ENERGIA EM MINAS GERAIS.
Energia é muito importante na vida da gente. E, para garantir
esse conforto a um número maior de famílias, o Governo Federal
mantém o programa Tarifa Social.
Com ele, as famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único
do Governo Federal recebem descontos de até 65% na tarifa
de energia elétrica.
Desde o início do ano, o Governo de Minas Gerais
e a Cemig ampliaram em quase 1/3 o total de
famílias beneficiadas no Estado. Hoje, são
3,5 milhões de mineiros e mineiras
pagando menos pela energia.

Para receber esse benefício, você não
precisa entrar em contato com a Cemig,
mas precisa manter seus dados atualizados no
Cadastro Único junto à prefeitura de sua cidade.
O Governo de Minas Gerais e a própria Cemig
irão identificar e incluir novas famílias que também
poderão ser beneficiadas.
Para saber mais sobre a Tarifa Social acesse o nosso
site www.cemig.com.br
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Carmo de Minas Rodeo Festival
acontece nesse ﬁnal de semana
Do dia 18 à 21 de junho
acontece em Carmo de Minas a 11ª edição do Carmo
de Minas Rodeo Festival.
Esse ano, a festa ganhou
um novo espaço, ao invés
do Parque de Exposições,
foi criada uma área ampla,
completamente adaptada
para o evento, que fica a
poucos metros do terminal
rodoviário da cidade.
Na programação estão
confirmados shows de renomados artistas sertanejos: Mariana Fagundes, Munhoz e Mariano, Pedro Paulo e Alex e Paulinho Reis.
Além deles, o rodeio contará com a locução de Gleydson
Rodrigues, que é considerado o melhor locutor de
rodeio do Brasil.
Além disso, terá também
o concurso rainha do rodeio
em diversas categorias: mirim, juvenil e adulta.
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Corpo é encontrado em campo
de futebol de São Lourenço
A Polícia vai investigar um
encontro de cadáver em São
Lourenço na manhã do último sábado, dia 13 de junho.
O corpo de Robson Dias, de
46 anos, foi encontrado na
arquibancada de um campo
de futebol, no bairro Carioca.
A Polícia Militar foi acionada
por um morador vizinho.
A vítima apresentava escoriações no rosto, estava
seminua e caída de bruços,
segundo os militares. A perícia, no entanto, não constatou sinais de violência.

Cartório de Reg. Civil e Notas da Comarca de São Lourenço
Tabelião: Cecil Domingos J.Póvoa - Pretendem se casar:
000000 - VITOR ANTONIO LEITE JÚNIOR, solteiro, maior, vendedor, natural de Soledade de Minas-MG, residência Rua Maria da Glória Andrade Ensá, 318, São Lourenço-MG, ﬁlho de VITOR
ANTONIO LEITE e MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO LEITE; e CARLA PEREIRA PETERLE, solteira,
maior, do lar, natural de Cruzilia-MG, residência Rua Policarpo Magalhães Viotti, 37, Caxambu-MG, ﬁlha de CARLOS ROBERTO PETERLE e MARIA TEREZA PEREIRA PETERLE;
000846 - PAULO FONSECA DA SILVA, solteiro, maior, proﬁssional liberal, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Lopes Trovão, 91, São Lourenço-MG, ﬁlho de PAULO BATISTA DA SILVA e
LEOZINA FONSECA DA SILVA; e RITA DE CASSIA FERNANDES CHINAIT DE ALMEIDA, divorciada,
maior, secretária, natural de Pouso Alto-MG, residência Rua Ludgero Fernandes, 770, São Lourenço-MG, ﬁlha de ANTONIO RODRIGUES FERNANDES e VERA MARIA FURTADO FERNANDES;
000848 - WELINGTON GUSTAVO MONTEIRO DA SILVA, solteiro, maior, COMERCIANTE, natural de
SAO LOURENÇO-MG, residência RUA ORLANDO B. DE ALMEIDA, 504, São Lourenço-MG, ﬁlho de e
LUCY APARECIDA MONTEIRO DA SILVA; e VIVIANE APARECIDA SANTOS, solteira, maior, VENDEDORA,
natural de SOLEDADE DE MINAS-MG, residência RUA ORLANDO B. DE ALMEIDA, 504, São Lourenço-MG, ﬁlha de e FRANCISCA DE PAULA DOS SANTOS;
000849 - DANIEL AUGUSTO BENEDITO, solteiro, maior, BALCONISTA, natural de SAO LOURENÇO-MG, residência RUA HENRIQUE CAFASSO, 20, São Lourenço-MG, ﬁlho de CELSO BENEDITO e MARIA TEREZA BENEDITO; e LAIS AGUIAR MENDES, solteira, maior, BALCONISTA, natural de SAO LOURENÇO-MG, residência RUA HENRIQUE CAFASSO, 20, São Lourenço-MG, ﬁlha de MARCIO LUIZ
MENDES e MARIA APARECIDA DE AGUIAR SILVA;

JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA – COMARCA DE SÃO LOURENÇO – SECRETARIA DA 1ª VARA
– EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. Saibam todos quantos o presente Edital
de Citação virem que, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de São Lourenço, corre uma
Ação de Inventário, requerida por Sebastiana Maria Alcântara Eleutério, em face de Espólio de João Batista de Alcântara, processo nº 637.03.019556-3, e, pelo presente, CITA
o herdeiro JOSÉ CARLOS ALCÂNTARA, ﬁlho de João Batista de Alcântara e Mariana Justino Alcântara, que se encontra em lugar incerto e não sabido, para se fazer representar nos autos, no prazo de 10(dez) dias, juntando título de herdeiro em relação ao autor
da herança. E, para querendo, contestar no prazo legal. E para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente edital, que será publicado na Imprensa Oﬁcial do Estado de Minas Gerais e aﬁxado no saguão do Fórum. São Lourenço, 07
de abril de 2015. Eu ( ) Sônia Nascimento Brito de Carvalho, Oﬁcial de Apoio Judicial, o
digitei. Eu ( )Rosemary Aparecida Bittencourt, Escrivã Judicial, o subscrevo. Eu ( )Cecília
Natsuko Miahira Goya, Juíza de Direito e Titular da 1ª Vara Cível, o assino.

MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA – CNPJ
04.747.794/0001-02, por determinação
do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, torna público que obteve
através do rocesso nº 06062/2004/002/2010,
a revalidação da Licença de Operação, para a atividade de Avicultura de Postura,
localizada à Estrada de Jardim, Km 06,
Bairro Jardim, no município de Itanhandu, MG, CEP 37464-000.

MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA –
CNPJ 04.747.794/0001-02, por determinação do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, torna público que obteve através do Processo nº
06062/2004/003/2011, a Licença de
Operação, para a atividade de Avicultura de Postura, localizada à Estrada de
Jardim, Km 06, Bairro Jardim, no município de Itanhandu, MG, CEP 37464-000.

MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA – CNPJ
04.747.794/0001-02, por determinação
do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, torna público que obteve
através do Processo nº 06062/2004/004/2011,
a Licença de Operação, para a atividade
de Avicultura de Postura, localizada à Estrada do Jardim, Bairro Jardim, no município de Itanhandu, MG, CEP 37464-000.

MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA – CNPJ
04.747.794/0001-02, por determinação
do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, torna público que obteve
através do Processo nº 06062/2004/005/2011,
a Licença de Operação, para a atividade
de Avicultura de Postura, localizada à Estrada do Jardim, Bairro Jardim, no município de Itanhandu, MG, CEP 37464-000.

MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA – CNPJ
04.747.794/0001-02, por determinação
do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, torna público que obteve
através do Processo nº 06062/2004/006/2011,
a Licença de Operação, para a atividade
de Avicultura de Postura, localizada à Estrada do Jardim, Bairro Jardim, no município de Itanhandu, MG, CEP 37464-000.

MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA – CNPJ
04.747.794/0001-02, por determinação do
Conselho Estadual de Política Ambiental –
COPAM, torna público que solicitou através do Processo nº 06062/2004, a Revalidação da Licença de Operação, para a atividade de Avicultura de Postura, localizada
à Estrada do Jardim, Bairro Jardim, no município de Itanhandu, MG, CEP 37464-000.
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OFERTAS VÁLIDAS DE 12 A 22 DE JUNHO DE 2015, OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

Imagens meramente ilustrativas

1,

49

2,

de Pipoca
49 Milho
Premium Yoki
UN 500g

9,

68

6,

Arroz Unissul
UN Tipo 1 - 5kg

29

Asa de Frango
Congelada Quality
KG Pct kg

9,

49 Achocolatado
Nescau 2.0

2,

UN

Creme
de Leite
Paulista
TP 200g

8,

de Tapioca
48 Massa
Amafil 1 kg

UN Sache 800g

de Tomate
79 Extrato
Elefante
UN Lata 340g

12,

de
98 Empanados
Frango Tradicional

KG Auroggets a granel

1,

88 Farinha de trigo Útil
UN sem Fermento 1 kg

9,

Toscana
90 Lingüiça
Congelada Frimesa
KG

19,

90
UN

12,98

Papel Higiênico
Neve Folha Dupla
Neutro 30 Metro
UN
Leve 12 Pague 11

0,

Lux Suave
98 Sabonete
90g Fragrâncias
UN

Vinho Santa
Carolina 750ml
Tipos

1,

UN

Sêmola
99 Macarrão
Galo 500g

UN Cortados/Espaguete

14,

em pó
90 Detergente
Omo Multiação
UN 2kg

88,90
UN

Whisky
Red Label
1 Litro

