www.sljornal.com.br

81 ANOS

CORREIOS

Impresso
Especial

CONTRATO
N. 9912166940/2008

DOMINGO, 21 DE SETEMBRO DE 2014

1

Leia entrevista com
Ralph Eboli Lage,
Secretário de
Desenvolvimento
Social de SL (pág 03)
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Prefeitura quer aumentar
taxas em Projeto de Lei
Os moradores de São Lourenço podem começar a preparar o bolso para as taxas que estão por vir a
partir do ano que vem. Tudo depende da votação da Câmara dos Vereadores a favor ou não de um Projeto de Lei, que prevê aumento em todas as taxas da Prefeitura Municipal. (pág 11)

IPTU

Hospital

Prestando
Contas

Apesar de ainda não ter sido
concluído, o Dia de Cooperar 2014
(Dia “C”) - promovido pela Unicred
Mineira/Agência SL, em prol do Hospital São Lourenço - já destinou parte dos recursos arrecadados para a
primeira compra de itens de enxoval do Hospital, no valor de R$
29.829,98 (conforme boleto publicado junto a esta matéria). (pág 05)

Acidente do
Anel Rodoviário

Mais um acidente no Anel Rodoviário em São Lourenço. No final
da tarde de Domingo (14/09), quatro jovens que estavam em um carro de passeio sofreram um grave
acidente. Um dos jovens (Eric Roberto de Souza, 19 anos) faleceu
no local e os outros três foram levados às pressas... (pág 04)

Bombeiros combatem Terceira Idade em alta:
incêndio em Caxambu Semana Nacional do Idoso
(pág 03)

(pág 11)

Obras em prol
do Ribeirão
São Lourenço
No mês de Junho, nossa reportagem denunciou o mau cheiro e
as más condições que se encontra
o Ribeirão São Lourenço. (pág 06)
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EDITORIAL
Diariamente vemos o impacto do uso abusivo de bebidas alcoólicas no volante,
aumentando o risco de envolvimento em acidentes no
trânsito. A pergunta é simples: por que as pessoas insistem em dirigir após consumir bebida alcoólica?
As bebidas alcoólicas impactam nas três principais
áreas de coordenação motora no cérebro e, com isso,
o consumidor não percebe
que está mais lento para tomar atitudes e com reflexo
reduzido. Dessa forma, a percepção do tamanho do carro
e das distâncias diminui bastante, assim como a capacidade de discernimento quanto ao excesso de velocidade
e a inobservância dos equipamentos de segurança.
É crescente o número de
jovens morrendo em acidentes automobilísticos, tendo
como causa principal a imprudência. Dirigir bebendo,
com sono, carros lotados. Seria a falta de controle dos pais?
A juventude atual é diferente
e ousada. Diferente daquela
geração que ouvia um “não”
dos pais e respeitava.
O que acontece com esses
jovens? Sentimento de impunidade e falta pulso dos
pais? Os adolescentes estão
bebendo cada vez mais. E tudo se torna normal.Em sua
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Imprudência pega carona

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

A promessa que não falha

concepção, nenhum mal pode acontecer. E é nesta hora
que o pior acontece.

Parece clichê, mas prudência não faz mal a ninguém.
É preciso rever os atuais con-

VERA GANNAM

JOSÉ LUIZ MENDES
Coluna Popular

Elegância do comportamento
Existe uma coisa difícil de ser ensinada e que, talvez por isso, esteja cada vez mais rara: a elegância do comportamento.
É um dom que vai muito além do uso correto dos talheres e que
abrange bem mais do que dizer um simples obrigado diante da
gentileza.
É a elegância que nos acompanha da primeira hora da manhã,
até a hora de dormir o que se manifesta nas situações mais prosaicas, quando não há festa alguma e nem fotógrafos, por perto.
É uma elegância desobrigada.
É possível detectá-la nas pessoas que elogiam mais do que criticam. Nas pessoas que escutam mais do que falam. E quando falam, passam longe da fofoca, das pequenas maldades ampliadas
no boca a boca.
É possível detectá-la nas pessoas que não usam um termo superior de voz ao dirigir ao frentista, por exemplo.
Nas pessoas que evitam assuntos constrangedores, por que não
sentem prazer em humilhar os outros.
É possível detectá-la em pessoas pontuais (pontualidade)...
Elegante é que demonstra interesse por assuntos que desconhece, e quem presenteia fora das datas festivas, é quem cumpre o
que promete e, ao receber uma ligação, não recomenda a secretária que pergunta, antes que está falando e só depois manda
dizer se está ou não está.
Oferecer flores é sempre elegante.
É elegante não ficar espaçoso demais.
É elegante não mudar o seu estilo apenas para se adaptar ao outro.
É elegante retribuir carinho e solidariedade.
É elegante o silencio, diante de uma rejeição...
Não há livro que ensine alguém a ter uma visão generosa do mundo, a estar nele de uma forma não elegante.
É elegante a gentileza. Atitudes gentis falam mais do que mil imagens...
Abrir a porta para alguém é muito elegante...
Dar lugar para alguém sentar... é muito elegante ...
Sorrir sempre é muito elegante e faz um bem danado para a alma...
Oferecer ajuda... é muito elegante ...
Pode-se tentar capturar esta delicadeza natural pela observação,
mas tentar imitá-la é improdutivo.
A saída é desenvolver em si mesmo a arte de conviver, que independe do status social.
Texto de Marta Medeiros

ceitos de diversão, pois a vida é uma dádiva e deve ser
preservada.

Maria Nossa Mãe

MENSAGEM DE
NOSSA SENHORA
Queridos filhos, abram
seus corações para as graças que Deus dá a vocês
através de mim, como a flor
que se abre ao calor dos
raios de sol. Sejam oração
e amor para todos aqueles
que estão distantes de Deus
e de seu amor. Eu estou com
vocês e intercedo por todos, diante de meu filho Jesus e os amo com um amor
incomensurável. Obrigada
por terem atendido ao meu
chamado. 25-04-2014
MENSAGEM
EM REFLEXÃO
Há nesta mensagem de
Nossa Senhora um convite,
para que sejamos como as
flores, ou seja, que levemos
alegria e calor aos que estão distantes de Deus e de
seu amor. A alegria só pode
ser comunicada através do
amor. Como é bom quando
somos bem tratados, quando somos bem recebidos,
quando nossa presença é
festejada como um bem.

Isso só acontece quando alguém realmente nos ama,
porque o amor gera bem
estar, gera conforto para a
alma, gera paz, gera vida.
Temos de pensar nas almas que não estão recebendo estas graças, transmitidas
por Nossa Senhora mês a
mês, por meio de suas mensagens e rezar por elas. Precisamos ser o sorriso de Deus
para todos, a fim de que se
acheguem ao sol de amor
que é Cristo. Sem Ele, não
há esperança nem para nós,
nem para os que estão distantes do Único necessário.
Nesta tarefa, Nossa Senhora toma a frente intercedendo por nós e pedindo
a seu Filho que nos ajude,
pela ação do Espírito Santo, para que possamos irradiar a luz de Cristo.
Estamos vivendo um tempo de graças muito especial, porque temos Nossa
Senhora aparecendo em
Medjugorje, há 33 anos.
Que façamos a nossa parte, porque Ela tem feito muito por nós.
Fonte: Informativo
RAINHA DA PAZ

Estamos em um ano de eleições,
em que os discursos são eloqüentes, as propostas são muitas, e, as
promessas, maiores ainda! Na disputa pelo poder, candidatos se utilizam dos mais variados recursos
para conquistar a confiança do eleitor e dele obter o voto. Sabemos
que, de tudo o que é falado e prometido, algo se faz. Porém, não
raro, pessoas se desiludem, pois
não encontram respostas para todos os seus problemas.
Mas existe alguém que disputa
apenas um lugar em nossa vida,
sem nada nos cobrar em troca. Alguém que deseja ardentemente
nos fazer feliz. Alguém que nos ama
gratuitamente, sem que precisemos lhe dar isto ou aquilo. Alguém
que está a nos chamar, a nos acolher, a nos perdoar. Existe alguém
que promete e cumpre com todas
as suas promessas. O Senhor está
falando conosco, com seu povo,
com cada um de nós, desde os primórdios da humanidade, mas preferimos ouvir outras vozes que parecem mais convincentes que a
dEle e que nos levam ao descrédito total. Abrimos mão de confiar
nAquele que realmente merece
toda a nossa confiança, o nosso
amor, a nossa devoção. Adoramos
às pessoas, defendemos com a vida os políticos que satisfazem nossos interesses ou que prometem
o fazer e ignoramos o Cristo que
não só prometeu, mas que ofereceu sua própria vida para nos libertar, que provou com seu sangue
o quanto lhe somos especiais. Defendemos com unhas e dentes pes-

soas que mal conhecemos e não
somos capazes de nos envolver
com quem mais se preocupa com
cada um de nós. Em tempos de
eleições, vestimos a camisa deste
ou daquele candidato, trabalhamos por ele, brigamos em seu nome e nos esquecemos do verdadeiro e único Deus e Senhor, a
quem devemos adorar e servir em
espírito e em verdade. Certamente, Ele tem muito mais a nos oferecer do que qualquer candidato
que venha a se eleger! Sua palavra é viva. Sua riqueza é imperecível! Com Cristo, a vitória é sempre uma certeza!
São muitas as promessas que
o Senhor nos dirige e todas elas
se cumprem, a seu tempo.
“Nada temas, pois eu te resgato. Eu te chamo pelo nome, és meu.
Se tiveres de atravessar a água,
estarei contigo. E os rios não te
submergirão. Se caminhares pelo
fogo, não te queimarás e a chama
não te consumirá. Pois eu sou o
Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dou o Egito por
teu resgate, a Etiópia e Sabá, em
compensação. Porque és precioso
a meus olhos, porque eu te aprecio e te amo.” Esta promessa é
atual. Mais que uma casa ou um
emprego, Deus nos oferece o que
todo homem mais almeja: amor!
“Permuto reinos por ti, entrego
nações em troca de ti.” Para o Senhor, nenhum cargo é mais importante que a nossa felicidade. Para
Ele nós somos o maior valor!
Experimentemos acreditar na
promessa que não falha!

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Saiba como
resolver os problemas

Nós queríamos que o Senhor nos tirasse dos problemas, mas temos de entender
que estes sempre existirão.
O que precisamos fazer é enfrentá-los com a virtude e o
poder do Espírito Santo. E
quantos de nós temos nos
atolado nos pequenos problemas! Eu não estou menosprezando os seus problemas, mas preciso lhe dizer
que nós estamos nos tornando “moles”.
Os problemas sempre vão
se mostrar insuperáveis para você, dizendo-lhe que você não é capaz, porque eles
são problemas. Mas lembre-se de que você ficou cheio
do Espírito Santo quando vo-

cê foi batizado. Portanto, por
causa do Espírito Santo, você é um consagrado.
“Se Deus é por nós, quem
será contra nós?” (Rom 8,
31b). O problema vai desafiar você e vai enganá-lo dizendo que você não conseguirá superá-lo, mas isso
não é verdade, pois você é
cheio do Espírito Santo. E
eu lhe digo: você pode olhar
de frente para as suas dificuldades, porque você é um
consagrado. E talvez você,
por saber disso, pense que
Deus vai tirá-las de você,
mas Ele não vai fazer isso.
Ele vai capacitá-lo e fortalecê-lo para que você as supere a cada dia.

A Associação dos Moradores do Bairro Nossa Senhora de
Lourdes convoca a AGO a realizar-se no pátio da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, com inicio às 16h00min, em primeira convocação ou às 16h30min em segunda convocação, no
dia 25/10/2014, encerramento às 17h30min para eleição
da Diretoria dos Conselhos com vistas ao mandato do próximo quadriênio, poderão votar e ser votados apenas moradores do bairro em idade eleitoral em pleno gozo de seus
direitos civis. As chapas concorrentes deverão ser apresentadas completas até no mais tardar, no dia 18/10/2014, uma
semana antes do pleito, ao Presidente do Conselho das Associações de Bairros de São Lourenço, ao Senhor Antônio
Carlos, a Rua Manoel Carlos, n.º 127.
Atenciosamente, A Diretoria.
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ENTREVISTA Ralph Eboli Lage

Pe. BRUNO CÉSAR DIAS GRACIANO

Paróquia
em Ação
padrebrunocesar@yahoo.com.br

Secretário de Desenvolvimento Social de SL

Fale-nos sobre a Semana
Nacional do Idoso e como será
esta campanha.
Até pouco tempo, o Dia da Pessoa Idosa era comemorado no
dia 27 de Setembro. Porém, atualmente, comemora-se em 1º de
Outubro, tanto aqui no Brasil,
como internacionalmente definido pela ONU. Em nosso País,
dia 1º de Outubro tem relação
com o Estatuto do Idoso que é
uma grande conquista para quem
tem mais de 60 anos. Parte do
nosso trabalho é dar conhecimento a este público dos seus
direitos e benefícios conquistados com este Estatuto.
Quanto à Campanha aqui em
São Lourenço, através do trabalho desenvolvido junto ao Grupo
Viver do Centro de Convivência
do Idoso, vamos comemorar a
Semana do Idoso a partir do dia
22 de setembro. Um dos objetivos desse eventoé promover a
integração dos idosos com grupos de outras cidades. Aproveito
esta entrevista para convidar os
idosos interessados para participarem conosco.A sede do Centro
dos Idosos fica em frente ao Mercado Municipal.(Confira programação na página 11).
Você acha que o idoso
tem conseguido conquistar o seu
espaço e ter seus direitos respeitados?
Tem havido evolução no respeito aos direitos dos idosos, mas
ainda há muito a ser feito. Exem-

plo negativo mais frequente refere-se ao abuso de familiares
quanto às pensões das pessoas
idosas. O cartão do banco e o crédito consignado facilitam o uso
indevido do dinheiro e a consequente situação de abandono. O
Conselho do Idosoestá em fase
final de criação e sua implantação é fundamental para o cumprimento do Estatuto do Idoso,
somando esforços com o Ministério Público e o Juizado, com a
Polícia Militar, a Delegacia, o Poder Executivo e as Instituições
Socioassistenciais. Nós da Secretaria de Desenvolvimento Social
estamos à disposição para atender o público da terceira idade
em vários pontos, inclusive casos
mais graves que possam ocorrer
como desrespeito, abandono, negligência, violência e preconceito.
Nesses casos mais duros, o apoio
e o contato de amigos e vizinhos
são importantes para que possamos ajudar os idosos. Para tanto,
as pessoas bem intencionadas
podem fazer contato com a Secretaria Social através dos telefones 3332-4951 ou 3332-3204.
São Lourenço é uma cidade muito procurada pela Terceira Idade. O que a cidade oferece para este público?
Nossa cidade oferece um ambiente propício para este público
dado as características da região,
seu clima, nossas águas, localização e, principalmente, o nosso
tradicional hábito de bem receber. Tudo isto promove o bem estar, a tranquilidade e o lazer de
forma aconchegante, sem perder
a característica de cidade do interior mineiro. Os vários atrativos
turísticos, a boa rede de saúde,
comércio, hotéis e restaurantes
contribuem para que esse público da terceira idade opte, inclusive, por residir em São Lourenço.
Como está a situação dos
Asilos da cidade? Precisam de
mais cuidados?
A cidade de São Lourenço con-

Bombeiros combatem
incêndio em Caxambu
Chamas consumiram uma área de
aproximadamente 40 hectares

ta com excelente rede de Instituições Assistenciais em várias
áreas. São pessoas voluntárias
que dedicam anos de suas vidas
em prol do próximo. Instituições
que prestam serviço para pessoas idosas são as tradicionais Casa
de Maria e Asilo São Vicente de
Paulo, além do Bom Lar que é um
trabalho mais recente. Sabemos
também que, em breve, o Projeto Solidário deverá iniciar trabalho com esse público. A boa luta
dessas Instituições é difícil, pois
sempre há a necessidade de ampliar recursos, apoios e serviços
voluntários. A Prefeitura Municipal repassa subvenções às Instituições e, além disso, oferece vários serviços de saúde e serviços
ligados à Secretaria Social como
a recente iniciativa de enviar professores para realizarem atividades do Centro de Convivência na
Casa de Maria e no Asilo São Vicente de Paulo. Os idosos acolhidos nas Instituições são público
prioritário dos nossos serviços.
Como funciona a carteirinha intermunicipal para o idoso? Já está implantado aqui em
SL? Como ter direito a todos os
tipos de transporte gratuito?
É muito bom poder esclarecer
isto. São 3 tipos de carteiras para transporte gratuito que a pessoa idosa tem direito: uma municipal, outra intermunicipal e a
terceira seria a interestadual. A
municipal é obtida diretamente
no Circular São Lourenço em seu
escritório no bairro da Estação,
a intermunicipal (para cidades
de Minas Gerais) estamos ajudando a obter em nosso Centro
de Convivência do Idoso (33318674) e a interestadual (para cidades de outros estados) esta
Secretaria Social solicita na Casa
do Bolsa Família(3332-3364) que
fica próximo da Prefeitura.É claro que há critérios de renda e
de idade para cada caso e esses
esclarecimentos podem ser obtidos nos locais indicados ou por
telefone. Coloco a Secretaria So-

cial à disposição para prestar esclarecimentos e colaborar na
obtenção dessas carteiras.
Como funciona o grupo
da Terceira Idade aqui? Quais
atividades são realizadas?
O Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para Idosos – Grupo Viver é um projeto
vinculado à Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social e existe há mais de4 anos.É um Serviço da Proteção Social que tem por
foco o desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável,
no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidade, no fortalecimento dos vínculos familiares
e comunitário e na prevenção de
situações de risco social.
Hoje, contamos com sede própria e com equipe multidisciplinar formada por Orientadoras
Sociais, Assistentes Sociais, Educadores Físicos e Professores de
diversas atividades. Dentre as atividades especificas para terceira
idade, temos oficinas de Dança
de Salão, Dança Cigana, Informática, Oficina Corporal, Seresta,
Coral, Capoeira para Terceira Idade, Oficina de Relaxamento e Artesanato. O horário de funcionamento é das 8às12 e das 13 às
17 horas todos os dias de segunda à sexta-feira. O Centro de Convivência fica na Rua Coronel José
Justino, nº231, próximo ao Mercado Municipal. Porém, em breve, estaremos mudando para local mais amplo, onde poderemos
oferecer mais conforto aos usuários. Reitero convite aos idosos
leitores do São Lourenço Jornal
para que façam sua inscrição e venham participar conosco. Convidem seus conhecidos e posso afirmar que esse importante trabalho
tem feito diferença positiva na vida dos frequentadores. Confesso
que o convívio com essas senhoras e senhores é sempre carinhoso e extremamente prazeroso para todos nós da Secretaria de Desenvolvimento Social.

Brinquedoteca da
Faculdade Victor Hugo

Foto: Assessoria de Comunicação

Incêndio em uma área de pastagem e mata nativa

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

EXPEDIENTE

O 3º pelotão de Bombeiros em São Lourenço combateu um incêndio em uma
área de pastagem, e mata
nativa no município de Caxambu. As chamas consumiram uma área de aproximadamente quarenta hectares
de pastagem, pequenos arbustos e mata nativa .
O ocorrido aconteceu na
terça-feira (16/09) e de acordo com os Bombeiros, o combate às chamas foi realizado,
inicialmente, por populares
e funcionários da fazenda do
Contorno, que realizaram um
aceiro com trator e combate
direto as chamas.

Na chegada da Guarnição
de Bombeiros foi verificado
que o fogo já havia sido controlado, restando dois focos
no interior da mata.Um destes focos estava com risco
de propagação para uma área
ainda não queimada, onde
a guarnição de bombeiros
adentrou à mata e extinguiu
o fogo, eliminando o risco
de propagação.
Os Bombeiros também realização uma avaliação no
outro foco de incêndio, e
constataram que o mesmo
não tinha risco de propagação por estar isolado por uma
área já queimada.

A Brinquedoteca da Faculdade Victor Hugo, sob responsabilidade da Prof. Bethania Resende, possui vários
materiais pedagógicos que
contribuem com o ensino das
Metodologias do curso de
Pedagogia.
Segundo a Prof. Bethânia,
“os materiais pedagógicos
são essenciais para o processo de ensino aprendizagem
na Educação Infantil e Ensino
Fundamental I”, pois muito
colaboram para que a criança possa aprender de forma
significativa e prazerosa.
Muitos alunos já produzi-

ram jogos e materiais como:
Trilhas matemáticas, Nunca
10, Acerte o alvo, Jogo das
cartas, Problemotecas, etc.
Estes materiais vem ajudando a compor a Brinquedoteca da FVH, além dos diversos recursos/equipamentos/
jogos pedagógicos que tem
sido adquiridos pela Direção
Pedagógica da Instituição.
Na foto, a Prof. Bethânia
com alguns alunos participando e analisando o JOGO
“NUNCA QUATRO”, que favorece a compreensão do
sistema de numeração decimal através das trocas.

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.
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A palavra de Deus
em nossa vida
Em setembro, a igreja medita
e reza em torno da Bíblia, carta
de amor escrita por Deus a cada
um de nós que somos membros
do seu povo.A Bíblia não pode
ser um enfeite em nossa sala, e
nem mesmo pode ficar guardada na gaveta. Deve ser lida diariamente, para fortalecer em nós
a espiritualidade que nos faz compreender que somos povo de
Deus a caminho e que, caminhando, não estamos sozinhos, mas
Deus caminha conosco... Aliás,
Ele é o próprio Caminho!
Para a pessoa de fé, a Bíblia é
o “Livro de Deus”. Quem segue
a Cristo recorre sempre à Sagrada Escritura para encontrar a
“Água viva da salvação”. É na escuta atenta da Palavra de Deus
que o amor misericordioso e a
compaixão vão sendo aprimorados. É sempre o Espírito Santo
que suscita o amor e adesão à
Palavra. Além do mais, a leitura
atenta da Palavra sempre leva à
oração e intimidade com o Senhor. É impossível compreender
a leitura orante sem chegar à
oração, em todas as suas formas
e expressões, tais como: - súplicas, hinos, ação de graça, invocações, louvores, pedidos de perdão... Assim, a Leitura Orante
(Lectio Divina) passa a ser uma
Palavra rezada e não apenas lida. É uma assimilação lenta do
texto bíblico, em que a pessoa
de oração escuta atentamente
a voz do Pai e volta o seu olhar
e o seu coração para ele.
A leitura da Bíblia é dividida em
quatro passos: - leitura – meditação – oração – contemplação.
A leitura orante da Bíblia procura
a união com Deus, à meditação
o encontra, a oração o invoca e
a contemplação o saboreia. Tal
método acende o desejo ardente do coração para Deus. Contemplar é rezar sem palavras. É tornar-se um com Deus. Há uma conexão interna das quatro fases.
O principal objetivo da leitura
orante é encontrar-se com Deus.
Na Lectio Divina, a alma percorre
um itinerário espiritual em direção a um encontro sempre mais
profundo com Deus.
Ler a Palavra: - Há uma evolução lenta. Aos poucos se passa
do ato de ler para escutar a Palavra. Assim, por exemplo, Moisés
cumpre sua missão mediadora
entre Deus e o povo, lendo a Palavra do Senhor, que estava escrita nas tábuas da Aliança (Ex
24,7). A Lei escrita em pergaminhos, passa a ser chamada de Escritura, que quer dizer exatamente isto: - Lei escrita para ser lida
e proclamada. No Novo Testamento Jesus fala com pessoas que conhecem bem a Escritura: - “Nunca lestes o que fez Davi quando
teve necessidade, e ele e os que
o acompanhavam sentiram fome”? (Mc 2,25). Podemos ver
nesta pergunta de Jesus já a origem da Lectio divina. 1º. PASSO:
LER E ENTENDER O TEXTO LIDO.
Meditar a Palavra: - Já nos primeiros séculos do cristianismo,
a Igreja, através dos Monges, fez
uma grande descoberta: é preciso meditar as Escrituras, ou se-

ja, “ruminar”. A leitura orante
leva à meditação. É aí que o cristão percebe a força transformadora da Palavra, assim ele vai
formando a consciência reta e
clara dos apelos de Deus para
poder agir perante a maldade do
mundo. Meditar é parar. É tirar
tempo para perceber as novidades de Deus. Meditar é mais do
que ler. È colocar o ouvido e o
coração à escuta. 2º. PASSO: MEDITAR O TEXTO, IMAGINAR AS
CENAS E SITUAÇÕES.
Rezar a Palavra: - Aquilo que
é lido no Antigo Testamento encontra sua realização na vida e
nos ensinamentos de Jesus. Os
evangelhos constituem o coração de toda a Bíblia. Toda leitura orante tende a conduzir à oração. Rezar é, em primeiro lugar,
um relacionamento amoroso e
gratuito com Deus. A autêntica
oração é sempre união com Deus.
É sempre intimidade com o Criador. Os frutos da oração se manifestam ao longo da vida. A oração nos traz de novo a sensibilidade humana, muitas vezes,
esquecida em nosso cotidiano.
Quem reza também se compromete. Quem reza entende a dor
e o sofrimento do outro. É impossível rezar e ficar de braços
cruzados, sem perceber o sofrimento de tantos irmãos sofredores. A oração conduz a um
apostolado fecundo. 3º. PASSO:
A PARTIR DO TEXTO, FAZER A MINHA ORAÇÃO.
Contemplar a Palavra: - É necessário contemplar a Palavra,
isto é, o Verbo que se encarnou,
o Filho de Deus feito Homem.
São João nos diz: - “Nós contemplamos a Palavra da Vida” (1Jo
1,1). Quem contempla também
vai se comprometer com os valores do Reino, vai sempre mais
percebendo qual é a autêntica
vontade de Deus sobre sua vida.
A contemplação permite o discernimento em profundidade. O
próprio Jesus manda examinar
as Escrituras como fonte de vida: - “Examinai as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna; ora são elas que dão testemunho de mim” (Jo 5,39). O verbo “examinar” tem aqui o sentido de contemplar. A contemplação não tem nada de alucinação, desequilíbrio emocional
ou até mesmo fanatismo. Não
se pode forçar uma contemplação. Ela brota espontânea de uma
atitude orante. Não basta pensar
em Deus, é preciso unir-se sempre mais a ele. É através da contemplação que a pessoa encontra o equilíbrio interior e um estado de harmonia e paz. Neste
espaço de Deus as feridas do coração vão sendo curadas. Na contemplação precisamos estar dispostos a nos assumir do jeito que
somos diante de Deus. O ponto
mais alto da ascese cristã é a contemplação. 4º. PASSO: A CONTEMPLAÇÃO LEVA-ME A ME ENXERGAR NA CENA MEDITADA.
Despeço-me desejando que
você use bastante a Bíblia que
tem em sua casa. Não a guarde.
A Palavra de Deus precisa ser escutada para ser vivida.

CLASSIFICADOS
ALUGA-SE APTO EM UBATUBA (PRAIA GRANDE). TRATAR (35) 8816-2486 – OI / (35) 9105- 6305 - TIM
VENDE-SE UM LAVA JATO COM ESTACIONAMENTO EM
SÃO LOURENÇO – MINAS GERAIS. EXCELENTE PONTO COMERCIAL. TRATAR PELO TELEFONE: (35) 8836-3858

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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Acidente do Anel Rodoviário Festa da Primavera na APAE
Foto: SL Jornal

Foto: SL Jornal

Mais de 350 pessoas participaram da Festa
Os jovens foram lançados para fora do veículo

Mais um acidente no Anel
Rodoviário em São Lourenço.
No final da tarde de Domingo
(14/09), quatro jovens que estavam em um carro de passeio
sofreram um grave acidente.
Um dos jovens (Eric Roberto
de Souza, 19 anos) faleceu no
local e os outros três foram
levados às pressas para o Hospital de São Lourenço.

Tudo indica que o motorista perdeu o controle da
direção e carro capotou em
uma curva, na descida do
Anel, atrás da Rodoviária. Os
jovens foram lançados para
fora do veículo, que ficou totalmente danificado. Um dos
moradores próximo ao local
foi quem ajudou as vítimas
e chamou o resgate.

Os Bombeiros e a Polícia
Militar estiveram prontamente no local. Segundo informações do Hospital, dois jovens foram atendidosno Pronto Socorro e já foram liberados, e o terceiro segue internado na UTI, seu estado é
estável. Estas informações
foram colhidas até o fechamento desta edição.

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

- Pretendem se casar:

000663 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS, solteiro, maior, PASTELEIRO, natural de SOLEDADE DE
MINAS-MG, residência ALAMEDA HOMERO CANDIDO DA SILVA 113, São Lourenço-MG, filho de
DONIZETTI BENEDITO DOS SANTOS e MARIA JOSÉ DOS SANTOS; e BIANCA DE SOUZA PEREIRA,
solteira, maior, AUXILIAR ADMINISTRATIVA, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência ALAMEDA HOMERO CANDIDO DA SILVA 113, São Lourenço-MG, filha de ADAIR DE SOUZA PEREIRA e
CARLA SIMONE PEREIRA;
000662 - ARIEL GOMES GAREY, solteiro, maior, POLICIAL MILITAR, natural de SAO LOURENÇO-MG, residência AL. MANUEL BANDEIRA, 530, São Lourenço-MG, filho de WILSON BELINELO GAREY e DEBORA DÁVILA GOMES; e IRIS ANDRADE DE CASTRO, solteira, maior, ESTUDANTE, natural
de SAO LOURENÇO-MG, residência RUA ANTONIO OLAVO GOMES PINTO, 538, São Lourenço-MG,
filha de EDSON DE CASTRO e FRANCISCA ISABEL ANDRADE DE CASTRO;
000664 - JOSÉ RENATO DOS SANTOS SILVA, solteiro, maior, GARÇOM, natural de CARMO DE
MINAS-MG, residência RUA ONEZIMO SILVESTRINI, 32 FUNDOS, São Lourenço-MG, filho de JOSÉ
VITOR DA SILVA e GEORGINA DOS SANTOS SILVA; e IVANETE IRENE DE BRITO, solteira, maior, ARRUMADEIRA, natural de SAO LOURENÇO-MG, residência RUA ONEZIMO SILVESTRINI, 32 FUNDOS,
São Lourenço-MG, filha de PIO SAMUEL DE BRITO e IRENE JOAQUINA DE BRITO;
000666 - OSMAR DIMAS BARBOSA DE FREITAS, solteiro, maior, servente, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Oscarito, 165, São Lourenço-MG, filho de LUCIMAR DIAS DE FREITAS
e JOANA DARC BARBOSA DE FREITAS; e FABIANA BATISTA, solteira, maior, repositora de mercadoria, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Oscarito, 165, São Lourenço-MG, filha de e
ANGELA MARIA BATISTA;
000665 - JOSE ANILSO DE OLIVEIRA, divorciado, maior, professor, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Carmem Nogueira, 140, São Lourenço-MG, filho de JOSE DE OLIVEIRA CUSTODIO e TEREZINHA DE JESUS DE OLIVEIRA; e CLAUDIA MARIA DOS SANTOS ALENCAR, divorciada, maior, cabeleireira, natural de Duque de Caxias-RJ, residência Rua Visconde do Rio Branco, 404, Carmo de Minas-MG, filha de LOURIVAL PEREIRA DA SILVA ALENCAR e MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS;
SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE ADITAMENTOS
(Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores alterações).
3º Aditamento ao Contrato nº 022/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado:
Antônio Carlos da Silva. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 09 (nove) meses. (a) Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 02/09/2014.
3º Aditamento ao Contrato nº 024/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Jorge Alfredo de Souza. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 09 (nove) meses. (a)
Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 02/09/2014.
3º Aditamento ao Contrato nº 025/13. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Alvaro Fernandes Penedo. Objeto: inclusão da prestação de serviços de Engenheiro Civil e a responsabilidade técnica, perante o CREA-MG, sobre o Departamento de Serviços Urbanos ao Contrato de Trabalho. (a) Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura:
01/09/2014.
5º Aditamento ao Contrato nº 007/12. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Sebastião Oliveira Junqueira Neto. Objeto: inclusão da prestação de serviços de Engenheiro Civil
e a responsabilidade técnica, perante o CREA-MG, sobre as seções de Expansão de Drenagem
Urbana e Manutenção de Redes Pluviais ao Contrato de Trabalho. (a) Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 01/09/2014.

No último Domingo (14/09)
a APAE de São Lourenço realizou a Festa da Primavera.
Centenas de participantes e
colaboradores marcaram presença e puderam colaborar
com a reforma do telhado da
instituição. O resultado foi além
do esperado, cerca de 300 pes-

soas lotaram o salão da APAE
e demonstraram solidariedade. Agora a instituição vai, finalmente, conseguir reformar
o telhado com a ajuda da própria população. Mais uma vez,
esta é a prova de que a união
entre as pessoas para ajudar
o próximo, é sempre gratifi-

cante para todos os lados.
Durante a festa, além das
barracas de quitutes, os convidados puderam participar
de um Show de Prêmios, no
qual foram sorteados um celular, uma bicicleta infantil,
um capacete, um tanquinho
e um microondas.
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Dia ‘C’ já adquiriu parte do enxoval do Hospital
Foto: Asseossoria de Comunicação

Boleto pago pelo Hospital para compra do enxoval

co Cooperativa do Brasil);
agência 5651 (São Lourenço); conta corrente 4516-0;
favorecido: Hospital da Fundação Casa de Caridade de
São
Lourenço
(CNPJ:
População colaborou durante toda campanha

Apesar de ainda não ter
sido concluído, o Dia de Cooperar 2014 (Dia “C”) - promovido pela Unicred Mineira/Agência SL, em prol
do Hospital São Lourenço
- já destinou parte dos recursos arrecadados para a
primeira compra de itens
de enxoval do Hospital, no
valor de R$ 29.829,98 (conforme boleto publicado junto a esta matéria). As mais
de 700 peças adquiridas
(lençóis, fronhas, toalhas,
travesseiros, aventais, compressas, camisolas e campos cirúrgicos) deverão che-

gar, na instituição, no final
deste mês.
Essa compra inicial se refere aos enxovais do Centro
Cirúrgico, da Pediatria, do
Pronto Socorro, da UTI Adulto e da UTI Neonatal/Pediátrica, beneficiando os pacientes lá internados/atendidos. “No entanto, o Dia ‘C’
ainda não terminou”, explicou a gerente da Unicred/
SL, Daniela de Lemos Real.
Segundo ela, os depósitos
poderão ser feitos até o final deste mês. A participação vem de toda a região:
por exemplo, a Escola Esta-

dual Cônego José Divino, de
Dom Viçoso, realizou uma
campanha interna e, em menos de duas semanas, arrecadou R$ 1.380,20 - junto a
professores, servidores, pais
e alunos (na foto, a entrega
do comprovante de depósito pela diretora da Escola a
representantes do Hospital
e da Unicred).
Empresas, instituições (públicas e privadas) e pessoas
físicas de São Lourenço e região podem fazer depósitos
(qualquer valor) na Unicred
local, registrando os seguintes dados: banco 756 (Ban-

24.824.195/0001-52). Com
o Dia “C”, o objetivo é que
todo o enxoval do Hospital
permaneça renovado por um
período de, pelo menos, dois
anos. “Agradecemos à Uni-

cred pela iniciativa e contamos com a colaboração de
toda a comunidade”, destacou a coordenadora de Hotelaria do Hospital, Naiara
Framil Ribeiro.
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Começam as obras em prol
do Ribeirão São Lourenço

Fotos: SL Jornal

Obras começaram no bairro SL Velho

No mês de Junho, nossa
reportagem denunciou o mau
cheiro e as más condições
que se encontra o Ribeirão
São Lourenço. Quem passa
hoje pela Av. Comendador
Costa pode perceber o mau
cheiro que estraga a paisagem do Centro da cidade.
Contudo, na época, em entrevista ao SL Jornal,Presidente
do SAAE, Adauto Lúcio Cardoso, informou que esta seria uma obra prioritária e que
entraria em funcionamento

em breve.Adauto explicou
ainda, que já foram retirados
70% do esgoto que era lançado no Córrego da Miguela
que passa nos bairros São
Lourenço Velho e Santo Cruzeiro e encontra com o Ribeirão, mas que ainda seria
preciso dar continuidade a
esta obra.Isto é, o esgoto que
está no local atualmente desce de outros bairros e a obra
de saneamento prevista será feita nestes locais.
Agora, no mês de Setem-

Ampliação da rede coletora de esgoto

bro, podemos comprovar que
finalmente as obras começaram. Este será um conjunto de obras para ampliação
da rede coletora de esgoto
da cidade, que está sendo
iniciado no bairro São Lourenço Velho, justamente de
onde vem o esgoto que desemboca no Ribeirão.
A obra começou na última
segunda-feira (15/09) pela
Rua Clóvis Reis. A previsão
é de que este conjunto de
obras seja finalizado em um

prazo de até 150 dias.
Trânsito Parado
A administração municipal
solicita a atenção e a compreensão dos motoristas, e
a gentileza do uso das rotas
alternativas. A interdição será necessária devido à profundidade das valetas, o uso
de máquinas pesadas e a largura da rua. Durante o período de obras, as interrupções
terão horários e trechos alternados.

Saúde: Atividade física e alimentação saudável
Ao falar sobre atividade
física e alimentação saudável, o tema parece simples,
mas ainda é o assunto que
mais se escuta dos médicos,
de todas as especialidades.
Tudo começa com o autocontrole. O segredo da longevidade e da prevenção de
doenças não é um bicho de
sete cabeças. As orientações
de especialistas estão sempre voltadas aos hábitos alimentares e ao esporte.
Em entrevista à Rádio Alternativa, o Dr. Eric Delfraro,
Coordenador do Centro de
Oncologia do Hospital de SL,
explicou que atualmente, as
pessoas têm um meio devida sedentário, se alimentam
de maneira errada, sempre
com apressa cotidiana. O
que prejudica ainda mais a
saúde. Além disso, alimentos ricos em agrotóxicos ou
os chamados transgênicos
estão à nossa disposição diariamente nas prateleiras do
supermercado. Isso acaba
prejudicando ainda mais nosso organismo.
Segundo o médico, uma

solução para melhorar este
quadro é a orientação e a
prevenção. Ainda faltam
medidas sociais de orientação e educação nas escolas sobre os mais diferenciados temas relacionados
à saúde. As escolas têm um

papel fundamental nesta
formação da qualidade de
vida do ser humano.
Tudo em excesso faz mal,
o homem tem que se educar para não sofrer.“O nosso sangue carrega tudo o
que comemos. A principal

dica é ter uma alimentação
saudável. Atividades físicas
também sãosempre muito
importantes. Precisamos
aprender a nos alimentarmos adequadamente, pois
nosso organismo é quem
sofre.”, completou.

DR. RODRIGO C. SANTOS
Médico Veterinário

Posse Responsável

• Não deixe a ansiedade tomar conta de você, o segredo
é não ter pressa. Considere que o tempo de vida de um
animal de estimação é de 12 anos. Pergunte à família se
todos estão de acordo, se há recursos financeiros necessários e quem ficará cuidando dele nas férias e feriados.
• Procure conversar com pessoas que têm animais em
casa, para saber as características deles (cada raça tem uma
particularidade) e necessidades específicas (tamanho do
animal, espaço para ficar, etc). Adote animais de abrigos
públicos e privados (vacinados e castrados) ao invés de
comprar por impulso.
• Mantenha o animal sempre dentro de casa, nunca solto na rua. Para cães os passeios são necessários, mas somente com coleira e guia e conduzidos por pessoas que
possam conter o animal.
• Não é aconselhável dar um animal a uma criança com
menos de 3 anos de idade.
• Cuide da saúde física do seu animal, dê-lhe abrigo, alimento, vacinas e leve-o ao médico veterinário. Dê banho,
escove e exercite o seu animal regularmente. Pessoas com
pouco tempo devem evitar animais de pelo longo (já que
estes necessitam de escovação diária).
• Zele pela saúde psicológica do seu animal, dê atenção,
carinho e um ambiente adequado.
• Dê educação, se necessário por meio de adestramento, mas respeite as características do seu cão, sem dominação exagerada e sem deixar que qualquer agressividade
se desenvolva.
• Evite incômodos para os vizinhos e o meio ambiente
(recolha e jogue fora as fezes).
• Identifique o seu animal com plaquetas e registre-o no
centro de controle de zoonoses ou similar. Informe-se
sobre a legislação de posse de animais.
• Se alguém na família tem problema alérgico, consulte
um médico para ter certeza da conveniência de ter um animal de estimação.
• Evite crias indesejadas de cães e gatos, castre os machos e as fêmeas. A castração é a única medida definitiva
no controle da procriação e não tem contra-indicação.

Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa
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Campanha Sujeira Não é Legal
Época de campanha eleitoral é comum nos depararmos com inúmeras propagandas, cartazes e panfletos.
Contudo, sabemos que uma
parte desse material acaba
poluindo ruas e calçadas. Depois que o período eleitoral
termina, muitos cartazes ficam esquecidos ou até mesmo abandonados.
Sendo assim, com o objetivo de realizar uma campanha eleitoral mais limpa, segura e transparente, a Justiça Eleitoral possui a campanha “Sujeira Não é Legal”
desde 2010. A ideia é reduzir

o lixo eleitoral, destacando
a importância da conservação da limpeza urbana durante a campanha.
Dessa forma,a intenção é
chamar a atenção de candidatos, partidos políticos e
coligações para as boas atitudes durante a campanha
eleitoral. Com isso, despertar nos eleitores a consciência para exigir que os agentes
públicos observem as regras
durante o processo eleitoral.
Esta campanha é uma parceria entre o TRE-MG, a Cemig, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

Novos cursos na
Faculdade Victor Hugo
para quem quer se destacar
no mercado de trabalho
A Faculdade Victor Hugo oferece Cursos de
Extensão de curta duração:
Confira os Cursos:
COMUNICAÇÃO PROMOCIONAL NO VAREJO
- dias 20 e 21 de setembro (sábado: dia todo
e domingo na parte da manhã)
EXCELÊNCIA EM VENDAS E ATENDIMENTO
- dia 27 de setembro -(sábado: dia todo)
EXCEL (Básico - para iniciantes) - dias 25 de
outubro, 01 e 08 de novembro de 2014 (sábado a tarde)
Informações e Inscrições: www.victorhugo.
edu.br, fone: 3332-2700 ou na Av. Pedro II,
135 - Centro - São Lourenço
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BETO BACHA

Giro Esportivo

TUDO AZUL

Água

“Deus criou o Planeta;
Os rios, mares, poços e oceanos.
‘Água’ é uma condição de vida;
Está em todo lugar;
No subsolo da terra, no ar, nas nuvens,
em todos os seres vivos.
Por onde passo é preocupante
O que está acontecendo com a ‘Água’.
É o combustível para nos manter vivos, faz parte
de todas as condições da natureza.
O mundo do rio não é o mundo da ponte.
A ponte não quer que a ‘Água’ transborde,
mas que seja fundo.
‘Água’ é vida, sem Ela não podemos fazer nada.
Nossa existência está ligada essencialmente a ‘Água’.
Deus criou o planeta,
A ‘Água’ não se faz
É um monopólio de Deus
Cuide bem dela
‘Água’ salva vidas.”

A campanha da equipe do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro 2014 continua com a mesma consistência do ano
passado, até a 22ª rodada com 49 pontos, sete a mais do 2º
colocado o Tricolor Paulista. A permanência do técnico Marcelo Oliveira traçou um perfil vitorioso para a Raposa, mesmo após a eliminação na Taça Libertadores da América. Um
dos segredos do Cruzeiro são a qualidade do elenco, que
tem jogadores eficientes no time titular e peças de reposição no banco de reservas como o Dagoberto, Júlio Batista,
Manoel, Niltone Borges. Em busca do tetra a torcida veste
o Brasil de azul celeste em busca de mais um caneco, com
muita justiça. O meu cunhado Gílson (Gege), esta mais feliz
que pinto no lixo, só aguardando o apito final e já na comemoração da marca histórica de 112 rodadas na liderança do
Brasileirão após a mudança por pontos corridos.

DUPLA AFINADA

Rita Cássia Abbud

A dupla “Sorriso e Tristão”, fazendo sucesso nas noitadas
de São Lourenço. O André Nicolau foi acompanhar os novos passos de dança do Tristão e acabou se dando mal, com
um tombaço homérico. Mas é só alegria.

PARABÉNS

O garoto Lucas Negreiros conseguiu mais um título na
carreira vitoriosa do Jiu Jitsu. Desta vez o filho querido da
Adelcir, conquistou o Bi Campeonato Brasileiro Fil. Parabéns ao Lucas que faz parte da “Ringue Brasil”, mas espera
um patrocínio máster das empresas de São Lourenço.
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HOSPITAL FUNDAÇÃO CASA DE CARIDADE DE SÃO LOURENÇO
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Marcos Ferrari e Wanderlei Silva
“detonaram” na Feira de Lutas

Foto: RS Produções
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Prefeitura Municipal de São Lourenço

1º Aditamento ao Contrato nº 002/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Ricardo de Seixas Pereira. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 03 (três) meses.
(a) Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 08/09/2014.
1º Aditamento ao Contrato nº 003/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Jesus Mauricio Justo. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 09 (nove) meses. (a)
Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 08/09/2014.
1º Aditamento ao Contrato nº 004/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Reginaldo Paulino de Almeida. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 09 (nove)
meses. (a) Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 08/09/2014
1º Aditamento ao Contrato nº 005/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: José
Adilson Nogueira. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 03 (três) meses. (a)
Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 08/09/2014.
1º Aditamento ao Contrato nº 006/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: João
Carlos Maciel. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 03 (três) meses. (a) Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 08/09/2014.
1º Aditamento ao Contrato nº 007/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Robson da Silva Rangel. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 09 (nove) meses. (a)
Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 08/09/2014

O strongman Marcos Ferrari em sua apresentação

O sucesso se repetiu e a
galera “se amarrou”. Após
dois anos de espera, a segunda edição da Feira de Lutas/FIL voltou “com tudo”.
O final de semana (13 e 14
de setembro) foi movimentado na Ilha Antônio Dutra
em São Lourenço, com um
grande público que curtiu as
presenças do atleta Marcos
Ferrari (campeão brasileiro
de strongman, que participa
de competições da modalidade em todo o mundo) e
do lutador de MMA Wanderlei Silva (o “Cachorro Louco”,
também de renome mundial,
que marcou presença no estande da Venum, famosa
marca de fightwear). O strongman é uma modalidade que
envolve erguer/carregar/puxar pneus e pesos gigantes,

toras, pedras, carros e caminhões; já o MMA é o esporte que mais cresce no Brasil
e no mundo, caracterizando-se pela união de diversas
artes marciais.
A FIL trouxe uma etapa da
Strongman Brazilian League,
com quebras de recordes sul-americanos e a apresentação da equipe Strong Monsters e das Strong Girls. Atletas e apreciadores das diversas modalidades de artes
marciais puderam praticar e
assistir a aulas gratuitas de
karate, taekwondo, boxe, judô, krav maga, wrestling, muay thai e show de capoeira,
com a presença de professores locais e da Arena Fight
de Varginha. Houve, também,
a Copa FIL de Jiu-Jitsu e um
workshop com o renomado

fisiculturista Isaac Alves.
Evento de promoção, divulgação e valorização da essência das artes marciais, a
FIL foi muito elogiada. “Só
temos a parabenizar o Bruno
Romanelli, o Rogerinho e toda a organização da Feira de
Lutas, pela coragem e determinação em realizar um evento desse porte”, destacou
Wanderlei Silva. Marcos Ferrari (21º homem mais forte
do mundo e em franca ascensão), que também participou da primeira edição da
FIL (em 2012), se mostrou
muito satisfeito com a realização do evento. “É muito
bom estar aqui novamente.
Parabéns a todos que coordenaram a Feira de Lutas”,
disse o campeão brasileiro
de strongman.

COMARCA DE SÃO LOURENÇO-EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Oficial Substituto do Serviço Registral de Imoveis da Comarca de São Lourenço/
MG, com base no parágrafo 4°, DO Art. 26 da Lei n° 9.514/97, vem intimar o Sr. BRUNO CEZARIO DE OLIVEIRA, inscrito no CPF n° 084.241.626-92; e, NATALY PEREIRA LISBOA, inscrita no CPF nº. 080.236.136-69, para satisfazer, no prazo de quinze dias,
contados a partir da ultima publicação deste Edital, o pagamento da divida assumida
a partir de 05/09/2014, com acréscimos contratuais, o montante de R$ 5.177,78 (cinco mil, cento e setenta e sete reais e setenta e oito centavos), acrescidos de atualização monetária e juros de mora até a data do efetivo pagamento, despesas de cobrança, e o(s) encargo (s) que vencer (em) no prazo desta intimação, relativo ao contrato
Habitacional n° 855550427850, constante do R.02, na matrícula 22.828 do Livro 02,
desta Serventia. O não cumprimento da referida obrigação garante o direito de Consolidação de Propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAIXA-Instituição Financeira sob forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, com sede no setor bancário Sul, quadra 04, lote 3/4, em
Brasília/DF, inscrita no CNPJ n° 00.360.305/0001-04. São Lourenço, 05 de Setembro
de 2014.O Oficial Substituto: Julio César Círio Nogueira.

EDITAL DE LOTEAMENTO – Pelo presente Edital, torno público em cumprimento ao Artigo 19 da Lei 6.766/79, que GILSON LOURENÇO DE SOUZA, brasileiro,
vendedor, inscrito no CPF nº. 015.022.956-95, portador da identidade nº. MG13.855.098 SSP/MG e sua mulher VALQUÍRIA NOGUEIRA ANDRADE DE SOUZA,
brasileira, do lar, inscrita no CPF nº. 099.109.946-07, portadora da identidade nº.
MG-12.850.397, casados sob o regime da comunhão de bens, residentes e domiciliados na Rua Vicente Nogueira, nº. 790, Bairro Jardim Mesquita, município de
Pouso Alto – MG, depositou nesta Serventia toda documentação para registro do
LOTEAMENTO “RESIDENCIAL SANTA CECÍLIA”, situado na confluência da Rodovia
BR 354 com a Rua Maria Julia, Vila Cornelinho, na cidade de Pouso Alto - MG,
sendo que o mesmo foi aprovado pelo Município de Pouso Alto em 08 de agosto
de 2014, conforme alvará nº. 024/2014. O Imóvel objeto do mesmo encontra-se
devidamente registrado na matrícula 26.828 do Livro 02, de Registro Geral. O loteamento será composto de 102 lotes, divido em 04 quadras (A,B,C,D), numa área
total com 31.560,63m² (61.88455%), assim discriminada: Quadra A: Lotes 15 unidades (4.448,36m²); Quadra B: Lotes 27 unidades (9.281,90m²); Quadra C: Lotes
34 unidades (9.803,76m²) e Quadra D: Lotes 26 unidades (8.026,61m²). Área Verde: 1.191,15m² (2,3378467%). Área Institucional: 9.038,31m² (17,739314%). Vias
Públicas: 7.286,94m² (14.3019344%). Área de Estacionamento: 1.873,70m²
(3,6774743%). Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias a contar da terceira e última publicação do presente, em Órgão da Imprensa local, de acordo com o art. 19
da Lei acima mencionada, sem que haja impugnação será procedido o registro.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de São Lourenço/MG, aos 16 de setembro de 2014. O Oficial Substituto – Júlio César Círio Nogueira.
SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITAMENTO
(Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores alterações).
2º Aditamento ao Contrato nº. SAAE/SLO-037/2012. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratada: Eurípedes Costa Advogados Associados S/C. Modalidade: Convite nº. 002/2012. Objeto: reajuste de preços. Valor: de R$ R$ 2.480,65 para R$ 2.601,70 o valor mensal do contrato e
prorrogação do prazo de vigência. Vigência: de 13/09/2014 a 12/09/2015. Data da assinatura:
09/09/2014. Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente.

1º Aditamento ao Contrato nº 008/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Geraldo Alves da Silva. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 09 (nove) meses. (a)
Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 08/09/2014
1º Aditamento ao Contrato nº 009/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Francisco Antônio Bassani. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 09 (nove) meses.
(a) Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 08/09/2014
1º Aditamento ao Contrato nº 010/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Ricardo Antônio Bessa de Albuquerque Mathias. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por
mais 03 (três) meses. (a) Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura:
08/09/2014.
1º Aditamento ao Contrato nº 011/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Marcos Antônio Ferreira. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 09 (nove) meses. (a)
Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 08/09/2014
1º Aditamento ao Contrato nº 012/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: João
Carlos de Souza. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 09 (nove) meses. (a)
Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 08/09/2014
1º Aditamento ao Contrato nº 013/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Cibélio Carlos da Silva. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 03 (três) meses. (a)
Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 08/09/2014.
1º Aditamento ao Contrato nº 014/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Douglas Marcelo de Morais. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 03 (três) meses.
(a) Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 08/09/2014.
1º Aditamento ao Contrato nº 015/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Benedito Carlos dos Santos. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 09 (nove) meses. (a) Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 08/09/2014.
1º Aditamento ao Contrato nº 016/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Carlos Roberto Gonzaga. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 09 (nove) meses.
(a) Adauto Lúcio dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 08/09/2014.
1º Aditamento ao Contrato nº 017/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Geovane de Jesus. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 09 (nove) meses. (a) Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 08/09/2014.
1º Aditamento ao Contrato nº 018/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Valdomiro de Andrade. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 09 (nove) meses. (a)
Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 08/09/2014.
1º Aditamento ao Contrato nº 019/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Luiz
Carlos Rosa. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 09 (nove) meses. (a) Adauto
Lúcio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 08/09/2014.
1º Aditamento ao Contrato nº 020/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Gilson Maurilio Lopes. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 03 (três) meses. (a)
Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 08/09/2014.
1º Aditamento ao Contrato nº 021/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Lucas Fernandes Bernardes. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 03 (três) meses.
(a) Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 08/09/2014.
1º Aditamento ao Contrato nº 022/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Thiago Bacelar. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 03 (três) meses. (a) Adauto
Lúcio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 08/09/2014.
1º Aditamento ao Contrato nº 023/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Antônio Carlos Paulino. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 09 (nove) meses. (a)
Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 08/09/2014.
1º Aditamento ao Contrato nº 024/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: José
Pedro. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 09 (nove) meses. (a) Adauto Lúcio
Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 08/09/2014.
1º Aditamento ao Contrato nº 025/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado:Sebastião
da Silva. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 09 (nove) meses. (a) Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 08/09/2014.
1º Aditamento ao Contrato nº 026/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Geraldo Antônio Ferreira. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 09 (nove) meses.
(a) Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 08/09/2014.
1º Aditamento ao Contrato nº 027/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Bruno Luiz da Silva. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 03 (três) meses. (a) Adauto Lúcio dos Santos, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 08/09/2014.
1º Aditamento ao Contrato nº 028/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Francisco Jhonata dos Santos. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 03 (três) meses.
(a) Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 08/09/2014.
1º Aditamento ao Contrato nº 029/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Jorge da Cruz. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 09 (nove) meses. (a) Adauto
Lúcio Cardoso, Diretor Presidente do SAAE. Data da assinatura: 08/09/2014.
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DOM ZECA

Bebê da Semana

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Máscara Caseira
Antioxidante de Morango

Falecimento
Augusto Ribeiro
Nogueira, é o nosso
Bebê da Semana nesta edição. O robusto
garotão, completou
seu primeiro aniversário dia 03 último.
Augusto, é filho de
Aline e Ricardo Luís
Nogueira.

Registramos com muito
pesar, o falecimento da Sra.
Blandina Prince Gonçalves,
ocorrido no último dia 15.
Blandina, era esposa do
saudoso Oliveira Gonçalves, grande charreteiro de
nossa cidade. Enviamos
nossas condolências a todos os familiares, noras,
genros, netos, em especial
a seus filhos Roberto, Ronan, Regina Célia e Rosa.
Paz a sua alma!!!

Campeonato

DÉBORA CENTI

Aniversário
Esta receita caseira tem como ingrediente principal o morango - uma fruta vermelha deliciosa que possui o poder
de rejuvenescer e hidratar a pele. O morango é rico em
nutrientes, vitaminas e sais minerais que fazem verdadeiras maravilhas em nossa pele.
Máscara facial de morango
Ingredientes
1 xícara de chá de morangos
1 xícara de chá de iogurte
1 col. (sopa) de aveia
1 /2 xícara de chá de mel e um pouco de água mineral.

No último final de semana, dia 13 e 14, o Agente Penitenciário Thiago Resendes da Conceição, lotado no Presídio de Baependi, participou da “FEIRA DE LUTAS” que
ocorreu na cidade de São Lourenço e da “COPA PROFISSIONAL DE JIU-JTSU” que ocorreu na cidade de Jacutinga.
Obteve grande êxito assim como tem sido em todas as
competições que tem participado na categoria Faixa Azul.
Foram três medalhas, nas categorias: Peso e Absoluto em
São Lourenço e Peso em Jacutinga. O mesmo já possui
outros títulos: * Sul Americano conquistado na Argentina;
* Brasileiro Peso e Absoluto conquistado em São Lourenço. Dentre muitos outros. Funcionários e diretoria desta
Unidade, parabenizam o ASP Thiago Resende da Conceição por estas conquistas, orgulham-se, pois o mesmo carrega com honra o nome da Unidade.

Nosso grande abraço e votos de felicidades ao casal Geraldo Luz e Conceição, que completaram dia 13 último, 53
anos de matrimônio. Rogamos a Deus, que continue abençoando o lar deste maravilhoso casal, derramando ricas
bençãos sobre todos os filhos e demais familiares.

Aniversário

Modo de aplicar
Primeiro limpe a pele com água e sabonete. Depois,
aplique uma camada generosa da máscara e deixe agir
por meia hora. Retire em seguida com água gelada.
ATENÇÃO: Não saia ao sol com morango na pele: ele provoca queimaduras!
Efeitos - Deixa o rosto mais limpo, claro e macio. Faça
essa máscara uma vez por semana.

Homenagem
DRA. ANGELA CORTINES LAXE

Palestra

Parabenizamos o garotão Gabriel, pela passagem de seu
primeiro aniversário, comemorado dia 17 último. Gabriel
é filho do casal Raquel Paraguassu e Diogo Junqueira de
Castro. Que Deus abençoe o aniversariante, concedendo-lhe muitas felicidades, saúde e paz.

Adoção
Lei Maria da Penha foi proferida por Priscila Souza Castro,
Especialista em Gestão Pública e Segurança Prisional/ Pedagoga Prisional / Educacional / Psicopedagoga.O objetivo do
encontro foi de promover uma reflexão sobre a aplicação
da Lei Maria da Penha. Foram realizados debates acerca da
violência doméstica, intervenções plausíveis, impactos sobre
os envolvidos riscos e proteção e os profissionais que atuam
na área, o papel da justiça nos casos de violência contra a
mulher. A palestra foi realizada no último dia 17, com a iniciativa da coordenadora e psicóloga do CRAS Michele Matias
Cassiano, com apoio da Secretaria de Educação. Parabéns a
prefeitura de Soledade de Minas, Prefeito Emerson Ferreira
Maciel que esteve presente no evento e ao Delegado Regional Gustavo Teixeira que nos passou informações importantes de grande valia da Violência Doméstica.

Modo de preparo
Bata todos os ingredientes no liquidificador.

Frederico é um jovem de um ano de idade. Procura um
lar com adoção responsável onde seja acolhido com muito
amor. Informações: Veterinária Capricho: 3332-5418

“A morte não é nada.
Eu somente passei
para o outro lado do Caminho.
Eu sou eu, vocês são vocês.
O que eu era para vocês,
eu continuarei sendo.
Me dêem o nome
que vocês sempre me deram,
falem comigo
como vocês sempre fizeram.
Vocês continuam vivendo
no mundo das criaturas,
eu estou vivendo
no mundo do Criador.
Não utilizem um tom solene
ou triste, continuem a rir
daquilo que nos fazia rir juntos.
Rezem, sorriam, pensem em mim.
Rezem por mim.
Que meu nome seja pronunciado
como sempre foi,
sem ênfase de nenhum tipo.
Sem nenhum traço de sombra
ou tristeza.
A vida significa tudo
o que ela sempre significou,
o fio não foi cortado.
Porque eu estaria fora
de seus pensamentos,
agora que estou apenas fora
de suas vistas?
Eu não estou longe,
apenas estou
do outro lado do Caminho…
Você que aí ficou, siga em frente,
a vida continua, linda e bela
como sempre foi.”
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Prefeitura quer aumentar
taxas em Projeto de Lei

Os moradores de São Lourenço podem começar a preparar o bolso para as taxas
que estão por vir a partir do
ano que vem. Tudo depende
da votação da Câmara dos
Vereadores a favor ou não de
um Projeto de Lei, que prevê
aumento em todas as taxas
da Prefeitura Municipal.
De acordo com o projeto,
serão feitas várias alterações
na Lei Complementar (do Código Tributário do Município)
nº001/10, de 29/09/2010.
Uma destas mudanças consiste na inclusão de dois incisos no Artigo 20 da Lei. O

artigo 20 diz o seguinte: “As
Tabelas de Valores, Fatores
e Fórmulas referidas neste artigo, somente poderão ser revistas mediante lei específica,
a vigorar no exercício seguinte de sua publicação.” E os incisos que a Prefeitura quer
acrescentar consistem em:
I - “atualizadas monetariamente em cada exercício, por
decreto do Poder Executivo
Municipal, utilizando-se os índices oficiais vigentes adotados pelo Município para a atualização de seus créditos tributários, exceto quanto ocorrer o previsto no inciso II”.

II – “revistas obrigatoriamente a cada três exercícios
corridos a contar da última
revisão, mediante lei específica, em função das mudanças de valores dos imóveis
urbanos do Município”.
O texto é bem claro quando diz que deseja “por decreto do Poder Executivo Municipal” a atualização de seus
créditos tributários. Isso significa que se for aprovado,
a Prefeitura poderá alterar
os tributos por decreto, ou
seja, sem passar pelo Legislativo. Isso inclui o Imposto
sobre Propriedade Predial e

SEMANA ESPECIAL
DO CENTRO DE
CONVIVÊNCIA
DO IDOSO
DIA 22/09 – BAILE DA BRILHANTINA COM DJ WILLIAN
14:30 - CIDADANIA

Esportes

Jogos Escolares Brasileiros

Territorial Urbana(IPTU), o
qual os moradores pagam
anualmente.
Este projeto foi enviado à
Câmara no dia 15/09 pela
Prefeitura e entra em votação na Câmara dos Vereadores. A ideia de diminuir a burocracia e conceder autoridade direta ao poder executivo,
desvaloriza a importância de
um debate democrático que
o poder legislativo possui. Aumentar os impostos com certeza é algo que nenhum brasileiro deseja, visto que pagamos muito e constatamos
poucos resultados.

Terceira Idade em alta
A partir do dia 22/09 começam as comemorações
da Semana Nacional do Idoso. O dia do Idoso é comemorado em 01 de Outubro,
e São Lourenço contará com
várias atividades voltadas
para esta data. (Veja entrevista completa com o Secretário de Desenvolvimento
Social, Ralph Lage, na página 03).

PROF. ANDRÉ

Nadando pela Seleção Mineira Estudantil,os atletas
Luiz Fernando Irineu e Mariana GuedesLopes Bacelar,
representaram nossa cidade nos Jogos Escolares Brasileiros, realizados em Londrina/PR. Ambos fazem parte
da equipe de alunos/atletas do Colégio Laser Solar dos
Lagos e da Equipe de natação da APAN (São Lourenço,
Country Clube, Carrossel).
Mais uma vez a natação proporcionou aos jovens viver
uma experiência que irá acompanhá-los por toda a vida.
Eles conviveram com atletas como eles, vindos de todos os
Estados brasileiros, e vivenciaram o tratamento e o respeito que todo esportista merece.
A APAN parabeniza nossos atletas, seus pais, técnicos e
também o Colégio Laser Solar dos Lagos por possibilitarem
a participação dos nossos campeões,dando total apoio nas
aulas e nos dias que estiveram fora.

DIA 23/09 _ VISITA DA TERCEIRA IDADE DE LAMBARI
13:30 - PARQUE DAS ÁGUAS
DIA 24/09 _ TAI SHI SHUAN
– COM GLAUCIA ESQUEDA
14:30 - CIDADANIA
DIA 26/09 _ VIAGEM A CAMPOS DO JORDÃO GRUPO I
DIA 29/09 _ PALESTRA COM
O NUTRICIONISTA RAFAEL
MENDES 14:30 - CIDADANIA
DIA 30/09 _ VISITA DA TERCEIRA IDADE DE VARGINHA
– 13:00 _PARQUE DAS ÁGUAS

Desafio: Extreme
Challenge movimenta
atletas de SL e região

DIA 31/10 – VIAGEM A CAMPOS DO JORDÃO GRUPO II

Você conhece o Estatuto do Idoso?

Foto: Divulgação

O Estatuto do Idoso (Lei 10.741) foi sancionado em 01 de outubro de 2003, garantindo e ampliando os direitos
dos brasileiros com mais de 60 anos. O objetivo é promover a inclusão social e garantir os direitos desses cidadãos,
uma vez que essa parcela da população brasileira se encontra desprotegida.
Confira alguns artigos do Estatuto:
Art.4º - Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei.
Art.10º - É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade,
como pessoa humana e sujeito de direitos civis, político, individuais e sociais, dos espaços e dos objetos pessoais.
Art.15º - É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.
§2º - Incumbem ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso
continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.

Flagrante da Polícia Ambiental em Dom Viçoso
Na última terça-feira (16/09)
dois homens foram presos em
flagrante por usarem motosserras em uma área de preservação. O crime ambiental
aconteceu no bairro da Serrinha em Dom Viçoso, durante
um patrulhamento de rotina.
Os policiais ouviram o barulho das motosserras e prontamente foram em direção
ao local. Foram encontrados
dois homens fazendo desmatamento em uma área que já
tinha sido embargada no iní-

cio do mês. Segundo os Policiais, esta é uma área entorno de uma nascente de água,
em uma zona rural. Os homens não tinham documentação necessária que aprovasse o desmate e foram conduzidos até a Delegacia de
Polícia Civil de São Lourenço.
Foram lavrados quatro autos
de infração para cada um dos
autores, juntamente com o
proprietário da terra, além de
uma multa de aproximadamente R$8 mil reais para cada um.

Foto: Polícia Ambiental

Policiais prenderam dois homens em flagrante

Largada da prova de ciclismo reuniu centenas

Mais uma vez São Lourenço recebe o Extreme Challenge, um evento esportivo que,
em sua última edição reuniu
cerca de 300 atletas. Os competidores têm as opções de
disputar correndo (até 14km)
ou pedalando (até 65km). Este ano, as competições acontecem neste final de semana
(20 e 21 de Setembro).
De acordo com um dos organizadores, Jiuliano de Souza, este ano já estão com mais
de 350 inscritos, e o objetivo
é incentivar o esporte na cidade e região, trazendo atletas de outras cidades e va-

lorizando os locais.
No sábado, a largada será
na Praça da Estação, a partir
das 15h para a prova de 15km
de corrida a pé e a prova de
5km será ás 15h30. No Domingo, acontecem as provas
de ciclismo pela manhã. Jiuliano informou ainda, que na
Praça haverá uma área de
lazer, com estandes de vendas de produtos relacionados ao esporte.
Os participantes recebem
um kit com camiseta, um
squeeze, uma revista, um numeral ou plaquinha de bike,
dependendo da modalidade.
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