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Caminhão desgovernado e carregado
de manilhas invade casa no Canaã

(pág 06)

Susto

Mudanças na
administração
municipal para 2015
A Prefeitura de São Lourenço
anunciou, em uma última
reunião ordinária, realizada
com o secretariado, na tarde
de terça-feira (16), algumas
mudanças na administração
para o próximo ano.
(pág 04)

Vigilância Sanitária
destaca cuidados para
a ceia natalina
As compras de presentes
e roupas não devem ser as
únicas a merecer a atenção
dos
consumidores
em
dezembro. A aquisição de
alimentos para as ceias de
Natal e Reveillon também
exige cuidados.
(pág 04)

Leia a entrevista com Chegou a Revista Mais
o Locutor Natan de Sul de Minas.
Oliveira
(pág 05)

Confira!

(pág 05)

Vitrine da Dança se
destaca com “Década
de 80”

A Vitrine da Dança Deise
Dutra apresentou, nos últimos
dias 12,13 e 14, o 14º Festival
Águas das Gerais, que teve
como tema Década 80. Foi
apresentado um repertório
totalmente nacional. (pág 04)
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PROF. ANDRÉ

Esportes

jornalismo@portalalternativa.com.br

Então é Natal

Campeonato Brasileiro Infantil de Verão
Como última competição da temporada 2014 de natação,
o Campeonato Brasileiro Infantil de Verão, nos reservou o
melhor resultado do ano. Maria Palma Ribeiro classificouse como primeira reserva na final dos 200m borboleta.
Resultado que igualmente ao de Hugo Vieira no Brasileiro
Juvenil de segundo reserva nos 1500m livre, nos enche de
esperanças para que em 2015, tenhamos novamente atletas
disputando as finais dos campeonatos mais importantes do
Calendário Nacional. A competição aconteceu na cidade
de Palhoça/SC, no período de 09 a 13 dezembro.

SIMONE GANNAM
A FESTA

Falando ao
Coração
sigannam@yahoo.com.br

do que uma refeição festiva
com as melhores comidas. É
uma época em que o amor
é potencializado. É um
período para superarmos
as desavenças, os ódios,
as desonestidades e as
politicagens que destroem
a justiça e a promoção
da dignidade humana.
Tornamo-nos
pessoas
do bem e do real serviço
à comunidade. Nossas
famílias se tornam celeiros
de fraternidade e vida digna.
Por isso, com esse clima
natalino, desejamos aos
leitores um Feliz Natal
para todos e muita paz no
coração!

Após os títulos de campeão masculino e feminino do
JOJUNINHO, quatro títulos de Campeão Mineiro e estas
recentes colocações nos Brasileiros, o ano de 2014 fecha
com “Chave de Ouro”. Temos a certeza de que colheremos
muitos frutos deste trabalho a partir de 2015.
A APAN aproveita a oportunidade para desejar um Feliz
Natal e um ano de 2015 repleto de conquistas para todos
os atletas, pais e familiares. Também àqueles que apoiam
este trabalho durante todo o ano, contribuindo com suas
iniciativas como a Prefeitura Municipal de São Lourenço e
aos seus patrocinadores Supermercado Carrossel, Projeto
CRIACARMO, CEMIG e Governo de Minas Gerais através da
Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte.

Estamos em clima de festas natalinas.
Falta muito pouco para o dia de Natal chegar.
Abriremos os presentes.
Cearemos juntos.
Mas a festa vai além do que se vê, do que se compra, do
que se veste, se come ou se bebe.
O dono da festa é o Deus Menino, que veio ao mundo
para nos salvar.
Que a estrela que guiou os pastores até Belém nos guiem
até Jesus.
Que a luz do presépio inunde nosso coração.
Que a paz, a concórdia, o perdão e a solidariedade sejam
um estado permanente de espírito.
Que os pais sejam homens de fé como José.
Que as mães sejam cumpridoras dos planos de Deus como
Maria.
Que a vida seja plenamente valorizada e protegida a
qualquer preço.
Que a verdadeira festa de Natal se estenda durante todo o
Ano Novo!
Feliz Natal a todos!

JOSÉ LUIZ MENDES

VERA GANNAM

MONS. JONAS ABIB

Mas já? Como o ano
passou rápido e logo o
Natal está aí..batendo na
nossa porta. A cidade já
está enfeitada com luzes,
arranjos, e o clima de rourou-rou tomou conta de São
Lourenço.
Estamos em uma época
de festa, de amor, alegria,
harmonia e celebração.
Época de nos encontrarmos
em nós mesmos, para
poder refletir sobre o que
fizemos ao longo do ano e
tentarmos buscar melhorias
em nossas vidas para o novo
ano que se aproxima.
Vale
destacar
que
participar do Natal é mais

Coluna Popular

Aviso aos aposentados

Maria Nossa Mãe

MENSAGEM DE NOSSA SENHORA

Reflexão

Peça a bênção de Deus sobre você!

Queridos filhos:
Rezem por minhas intenções, porque Satanás pretende destruir
meu plano que tenho aqui e roubar-lhes a paz. Por isso, filhinhos
rezem, rezem, rezem, a fim de que Deus, por meio de cada um de
vocês, possa atuar. Que seus corações estejam abertos à vontade
de Deus. Eu os amo e os abençoo com minha bênção maternal.
Obrigada, por terem correspondido ao meu apelo. (25-08-14)

MENSAGEM EM REFLEXÃO

Os aposentados precisam prestar atenção no prazo para
o recadastramento no INSS, que termina no final do ano.
Quem não provar que está vivo corre o risco de ficar sem o
dinheiro da aposentadoria.
Dos 32 milhões de beneficiários, até agora dois milhões
de aposentados e pensionistas ainda não fizeram o
recadastramento. Eles têm até o dia 31 de dezembro para
provar que estão vivos.
Para fazer o recadastramento, o aposentado ou pensionista
deve ir ao banco onde recebe o pagamento. Não precisa ir até
as agências do INSS. É preciso levar um documento pessoal
com foto (carteira de identidade, motorista ou trabalho).
Quem não poder ir ao banco porque tem dificuldade
de locomoção ou problema de saúde pode fazer o
recadastramento por procuração, mas é preciso cadastrar
o representante legal em uma agência do INSS.
O recadastramento, além de atualizar os dados dos
segurados, também funciona como uma fiscalização. Evita
que pessoas que não têm direito continuem recebendo os
pagamentos dos aposentados que já morreram, por exemplo.
Quem perder o prazo terá o pagamento interrompido.

Qual o plano de Nossa Senhora, desde quando apareceu, pela
segunda vez, em Medjugorje, no dia 25 de junho de 1981? Eis a sua
declaração:
“Eu sou a Rainha da Paz. Meu desejo é que se celebre aqui a Festa
da Paz em todos os dias 25 de junho. Paz! Paz! Paz! Reconciliem-se!
Reconciliem-se! O mundo caminha para uma catástrofe. Se o mundo
quiser a Salvação, dever recuperar a paz, mas, tê-la-á, somente se se
voltar para Deus.”
Essa foi a declaração exata que Nossa Senhora fez aos seis videntes,
os quais Ela escolheu para suas aparições, que já perduram, como
sabemos, há mais de 33 anos. O tema central dessa mensagem,
percebemos logo, é a Paz, porque sem ela o mundo viverá
mergulhado nas trevas. É o que vemos nos dias de hoje ao redor
do mundo. Guerras no Oriente médio; na Síria, milhares de nossos
irmãos tombam nos campos de batalha ou sofrem violência de
todos os tipos. Na guerra da Palestina, mais recentemente, perdemse a cada dia vidas humanas com manifestação clara da crueldade
alimentada pelo ódio. Qual a causa principal de tanta atrocidade?
Nossos pecados, todos os nossos pecados, que são, na verdade, o
alimento preferido pelo inimigo de Deus e dos homens: Satanás.
Nossa Senhora tem pedido insistentemente que nos convertamos,
para que, por meio da reconciliação com Deus e com os homens,
com piedosas orações, sacrifícios, vida sacramental e jejuns,
possamos recuperar a paz tão desejada e tão necessária para todos
nós, filhos de Deus e da Santíssima Virgem Maria. Não percamos
nunca a esperança de que, mais cedo do que se supõe, o demônio
se verá destronado e retirado de suas mãos o cetro, do qual ele julga
ser dono absoluto.
Fonte: Informativo RAINHA DA PAZ

Pedir a bênção de Deus sobre nós não é egoísmo, mas uma
necessidade. Eu preciso ser um bendito onde a graça d’Ele
se realiza.
Ao mesmo tempo, você necessita invocar a bênção de Deus
sobre os seus. O marido pode abençoar a sua esposa, e a
esposa também precisa cumular seu esposo de bênçãos.
Não calculamos o que a bênção de Deus pode fazer! Se
você tem um esposo com problemas, por que você não
pede a bênção e a graça de Deus sobre ele? Pai, mãe, vocês
podem abençoar cada um de seus filhos, para que Deus se
ponha sobre cada um deles e os transforme. Mas se ele vive
uma vida errada, clame a bênção de Deus, vá ao quarto do
seu filho, de sua filha e reze.
Você é instrumento de Deus. Abençoe as pessoas! Quando
você abençoa, Deus está abençoando. Não importam as
palavras, seja simples, peça a bênção a seus familiares,
vizinhos e até àqueles que o querem mal.

EXO DE LAZER
COMPL

WaTe r clube
Salão de Festas, Duchas, Lanchonetes
Piscinas, Play Ground, Quadras e muito mais...
Rua Bartolomeu de Gusmão, 495 - Estação
São Lourenço/MG - Tel.: (35) 3331-7631
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Fale-nos sobre a
Campanha
Papai
Noel
do Sertão – Natal Feliz
Alternativa. Há quantos anos
ela existe?
A Campanha Papai Noel
do Sertão – Natal Feliz
Alternativa foi criada por
mim, no ano de 2001,
pensando em proporcionar
um Natal mais digno às
famílias carentes. Em todos
esse anos já entregamos
mais de 18.500 presentes.
Hoje, esta é a maior
campanha
de
Radio
realizada na Região. Já virou
tradição em São Lourenço.
Sabemos que as pessoas
ajudam com brinquedos,
roupas e até cestas básicas.
dos

Como é a participação
moradores de São

Lourenço?
Os moradores de São
Lourenço, ao longo desses
anos, tem nos ajudado
muito. A colaboração deles
é crucial para o grande êxito
da campanha. A cada ano
que passa a campanha do
Papai Noel do Sertão - Natal
Feliz da Alternativa vem
crescendo. Alguns presentes
chegaram a marcar a vida
das crianças. Como é o caso
da Giele que em 2005, tinha
6 anos, e pediu uma
bolsa para fazer balé.
Na época, seu pedido foi
atendido pelo Studio de
Dança Denise Fonseca.
Giele, que de uma
cartinha de Papai Noel, viu
seu sonho ser realizado
e agarrou com unhas e
dentes a oportunidade.

DOM ZECA

BETO BACHA

Natan de Oliveira
Hoje é professora de Balé
e trabalha com a própria
Denise Fonseca.
Vale lembrar que existem
pessoas que já moraram
aqui, se mudaram, mas
continuam
colaborando.
Como é o caso da minha
amiga dona Elza (Sorocaba),
Dr. Leonardo Ribeiro (Belo
Horizonte) e outros.
E este ano? Como está
a arrecadação dos presentes?
Este ano confesso que
fiquei com medo por causa
da minha falta de tempo e
muito serviço, acumulando
o cargo na Prefeitura. Mas
graças Deus e as pessoas
que me ajudaram muito,
pedindo
no
trabalho
com os amigos, estamos
atingindo a meta. Acredito
que conseguiremos chegar
a 93%das cartas atendidas.
São 500 cartas atendidas ao
todo; 1000 presentes; mais
500 CDs de presente para
quem doa os presentes;
mais 1000 bolas com a logo
da Rádio Alternativa e do
Sertão é Nosso.
Para você, o que
significa realizar um trabalho
social como este?

Bebê da Semana
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Giro Esportivo

Significa muito trabalho,
dedicação e satisfação de ver
o sonho das crianças sendo
realizado. São mais de 18.500
presentes doados em várias
campanhas, que somam
mais de um milhão de reais
em parte social. A lição que
tiramos dessa campanha
é nó nos tornamos felizes
a medida que fazemos os
outros felizes.
Qual sua mensagem
para os sãolourencianos
que colaboram para o
sucesso de sempre do
Papai Noel do Sertão?
Gostaria de agradecer
a todos que colaboraram
e também as pessoas que
ajudam a realizar a festa:
Lojão Central, Lojão 2 em
1, Conserbras, Lanchonete
Oasis, Loja do Tadeu,
Sacolão Rio Verde, Sacolão
Mantiqueira, Damásio Educacional, Porto de Areia do
Ronaldo, Salão de Festa do
Betinho da Léia, Quell Jeans,
Paiol Rações e Utilidades,
Nestlé São Lourenço. A nossa
Mamãe Noel Verinha Vaz, E
O PAPAI NOEL ALEXANDRE
MONTALDI. Desejo a todos
um feliz Natal e um ano cheio
de paz e alegria para todos.

Ordenação

A notícia é...

Feliz
Natal!
A semifinal do Campeonato Municipal

de Futebol será neste domingo, no
campo do Esporte a partir das 13:30,
com os confrontos entre Popular e Santo
Amaro e Santa Helena enfrentando
Guiomoto Honda.

Parabéns a iniciativa e dedicação dos amigos do bairro
Santa Mônica, que pela 4ª vez consecutiva, realizaram uma
partida de futebol no campo do Vivaldão, com arrecadação
de alimentos não perecíveis para famílias carentes. Abraço ao
Purguinha, Celsinho, Sandra e todos os envolvidos no evento.

RITA ABBUD

Cantinho da Poesia

Natal de Paz

Natal marca a história;
De toda humanidade
É com muita alegria;
O renascimento de Jesus.
Transforma nossa vida;
Nesse mundo tão violento
Um homem prepara a guerra;
Investe em armas e destruição
E o mundo mantém o alerta;

Mas o homem sem Jesus
Não conhece a Paz.
Essa mensagem é de coração
Com a mente aberta;
Experimente a verdadeira Paz
Só Jesus é o dono dela;
A relação certa com o próximo
E você mesmo.
Muita Luz e Paz para todos.

maestromartins@yahoo.com.br

Formatura

Amanda Castro Real Ribeiro,
formanda da 14ª Turma
da Faculdade de Medicina
Presidente Antônio Carlos,
em Juiz de Fora.
Dr. Carlos Rogério Ribeiro e
Rosiane Castro Real Ribeiro,
estão muito felizes com a
formatura da filha.
Parabéns Amanda. Que seu
caminho seja repleto de
sucessos e felicidades.

Falecimento

Com pesar, registramos
o falecimento de Alberto
Ferreira de Souza Andrade
no último dia 15.
Queremos enviar nossas
sentidas condolências a
todos os familiares, em
especial a sua esposa Ritinha
Silvestrini, e a seus filhos
Regina Maria e Alberto.
Paz a sua alma!!!

Homenagem

Feliz Natal

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

EXPEDIENTE

A todos os amigos (as), leitores
deste semanário, desejo um Feliz
e Abençoado Natal. Que Jesus,
possa nascer no coração de cada
um, trazendo paz, alegria, saúde
e prosperidade no ano novo que
vai iniciar. Deus os abençoe!!!

Luísa Dias Pereira, é
nossa linda Bebê da
Semana, que antecede o
dia de Natal.
Nascida em 14/10/2014,
é filha de Luciana Dias &
Maurício Gabriel.
Felicidade
a
todos...
Saúde e paz para nossa
princesa Luisa.

“Trazemos, porém, este tesouro
em vasos de barro, para que este
poder extraordinário seja de Deus e
não de nós”. Este é o lema escolhido
por Frei Antenor Camilo Militão,
mineiro de São Lourenço, para a
sua ordenação presbiteral, neste
dia 20 de dezembro, às 10 horas, na
Paróquia Santíssima Trindade, Igreja
Nossa Senhora de Fátima, Federal.
Frei Atenor Camilo será ordenado
presbítero por Dom Diamantino
Prata de Carvalho, bispo da Diocese
de Campanha e frade da Província
da Imaculada Conceição do Brasil.
Sua Primeira Missa será celebrada
no dia 21 de dezembro, às 9h30,
na mesma Paróquia. Frei Antenor,
nasceu no dia 14 de agosto de
1980 em São Lourenço, vestiu
o hábito franciscano no dia 8 de
janeiro de 2004.”

Família e aos amigos.
È hora de comemorar a tua
formatura, seus sonhos e
objetivos.
Você venceu, não foi fácil, longe
de nós, muita saudades, mas seus
pais e seu irmão Gabriel Prince
torcemos igual loucos para você.
Agradeço a todos os meus
educadores
do
Centro
Universitário UNA-BH.

Agradeço a minha família pelo
carinho comigo. E no dia 16 de
Agosto de 2014 concretizou todos
os sonhos, A MINHA FORMATURA
no Chevrolet Hall-BH.
Te amamos muito e estaremos
sempre ao seu lado, PARABÉNS
MEU FILHO, DEUS TE ABEÇOE
HOJE E SEMPRE, Luizinho da
Oração, Lucimar Prince, Gabriel
Prince e Guilherme Prince.

CLASSIFICADOS
LOTEEMCONDOMÍNIOFECHADO,EMEXCELENTELOCALIZAÇÃO,COM3661.80M²,
ÁREA COMUM DE 1902.74M², ÁREA DE LAZER 16000M², COM PISCINA, SAUNA A
VAPOR, QUIOSQUE COM CHURRASQUEIRA E FOGÃO A LENHA, QUADRA DE VOLEY
E FUTEBOL, LAGO DE PEIXES, POMAR E NASCENTE DE ÁGUA MINERAL. CONTATO
PELO TEL: 035 9992-6789
“BENZEDEIRA CÍNTIA PRADO – AJUDA VOCÊ A TRAZER O SEU AMOR. SERIEDADE
E SIGILO ABSOLUTO. ATENDE DE 2ª A SÁBADO, DAS 8H ÀS 21H. 35-8886-1705(OI)
35-9257-4182(TIM)”
VENDO LOTE DE 320M² LOCALIZADO NO FINAL DA RUA CASSIMIRO DE ABREU,
ESQUINA COM A RUA MIGUEL COUTO FILHO, NO BAIRRO PORTA DO CÉU. CONTATO
PELO TEL: (35) 8855-2168
ALUGA-SE CASA PARA FINS COMERCIAIS. OTIMA LOCALIZAÇÃO – CENTRO DA
CIDADE. TRATAR PELOS TELEFONES: (35) 9977-4115 (OI) OU (35) 8415-0773 (CLARO)
ALUGA-SE CASA RESIDENCIAL OU COMERCIAL NO CENTRO. TRATAR (35) 88177800.
ALUGA-SE APTO EM UBATUBA (PRAIA GRANDE). TRATAR (35) 8816-2486 – OI
/ (35) 9105- 6305 - TIM

Guilherme Prince
Que bom, é hora de agradecer,
comemorar, investir e seguir em
frente na sua escolha meu filho.
È hora de agradecer a Deus, a

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo, Jornalista Responsável: Laura Mathiasi
Henriques, Designer: Júnior Leal, Diagramação: Lúcio Adriano, 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.

VISTA MAR DE COPACABANA
VENHA CONHECER O RIO DE JANEIRO E SE HOSPEDAR EM APTOS DE TEMPORADA
DE FRENTE AO MAR DE COPACABANA, POSTO 5.
LINDOS APTOS FINAMENTE MOBILIADOS, NO MELHOR PONTO DE COPACABANA,
A PREÇOS INCRÍVEIS. CONSULTE-NOS SEM COMPROMISSO.
TEMOS PACOTES PARA FIM DE SEMANA, FÉRIAS, TRABALHO, PASSEIO, ETC...
TEL: (21) 99447-9352 OU E-MAIL: VISTAMARCOPACABANA@GMAIL.COM

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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São Lourenço terá mudanças na
administração municipal

A Prefeitura de São
Lourenço anunciou, em uma
última reunião ordinária,
realizada com o secretariado,
na tarde de terça-feira
(16), algumas mudanças
na administração para o
próximo ano. A principal é
a transferência do Gabinete
Itinerante, que até então
estava instalado na Educação,
para a sede do Saae.

Nos primeiros três meses
do ano, os atendimentos
feitos diretamente pelo
prefeito aos cidadãos e as
reuniões semanais com
o secretariado serão na
autarquia. Portanto, dia 6 de
janeiro de 2015, terça-feira,
das 10h às 12h, o prefeito
fará atendimento ao público
pré-agendado e, às 16h, a
primeira reunião ordinária
do ano com o secretariado,
já no novo local.
Também no início do
ano serão iniciadas as
reformulações das salas no
andar térreo da prefeitura
para a instalação dos
gabinetes fixos do prefeito e
da vice-prefeita. Eles serão
no local onde funciona
atualmente a Gerência
de Trânsito e Transporte
Público, ao lado do Sine.
Os guichês do setor de
Atendimento ao Cidadão
(Protocolo) também serão

modificados.
A
ideia
é transformar todo o
andar térreo em Praça de
Atendimento ao Cidadão.
Mudanças
também
ocorrerão na estrutura
organizacional da prefeitura
e, consequentemente, a
alteração na ocupação
de alguns cargos, tanto
efetivos quanto de livre
nomeação.
Inclusive
uma comissão especial,
criada
exclusivamente
para esse fim, está
fazendo
modificações
na Lei Complementar nº
002/2011, que dispõe
sobre os princípios básicos,
organização,
estrutura,
plano de cargos, salários
e carreira. E, ainda esse
mês, o resultado será
apresentado ao prefeito,
que analisará as sugestões e
elaborará um projeto de lei
para ser enviado à Câmara
dos Vereadores.

AÇÃO EDUCATIVA: VIGILÂNCIA SANITÁRIA CHAMA
A ATENÇÃO PARA CUIDADOS NA AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS PARA A CEIA NATALINA

especificamente os olhos,
guelras e escamas, no
caso de produto inteiro.
O globo ocular não pode
estar fundo ou com sinal
de desidratação, nem as
escamas podem estar
soltando. As guelras bem
vermelhas indicam se o
peixe está fresco.

As compras de presentes
e roupas não devem ser as
únicas a merecer a atenção
dos consumidores em
dezembro. A aquisição de
alimentos para as ceias de
Natal e Reveillon também
exige cuidados.
Seguem algumas dicas
importantes
para
os
consumidores na hora da
compra:

português sobre peso,
tipo, data de validade,
composição, condições de
armazenamento, volume/
quantidade, identificação
do fabricante e registro
quando for o caso;

üEvitar
a
aquisição
de latas ou embalagens
amassadas,
estufadas,
enferrujadas ou abertas;

üNo caso de produtos
congelados, observar se
existem poças de água
próximas ao balcão. Isso
mostra que o equipamento
ficou desligado à noite ou
está com defeito, o que
compromete a qualidade
dos alimentos;

rótulos
devem
informações em

üQuem
prefere
o
peixe
deve
analisar

üOs
conter

üQuanto a carne suína
e de frango, embora sejam
mais claras, o produto não
pode estar cor de palha ou
apresentando muco. Já em
relação a carne vermelha,
a principal recomendação
é escolher peças sem
hematomas. O alimento
também não pode estar
com aparência queimada e
ressecada ou sangue escuro
demais.
üA preocupação com
os alimentos não pode
terminar com a finalização
das compras. Os cuidados
precisam ser observados
em casa para que itens e
ingredientes
comprados
em perfeito estado não se
deteriorem e venham a
causar danos a saúde.
Feliz Natal e um próspero
Ano Novo!
Gerência de Vigilância
Sanitária

SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITAMENTO (Lei nº. 8.666/93, com
suas posteriores alterações).
1º Aditamento ao Contrato nº 035/14. Contratante: SAAE São Lourenço-MG. Contratado: Sergio Barcelos . Objeto:
Prorrogação da vigência do contrato por mais 09 (nove) meses. (a) Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente do
SAAE. Data da assinatura: 16/12/2014.

Sucesso: Vitrine da Dança Deise Dutra
apresentou “Década 80” no 14º Águas das
Gerais Festival de Dança

A Vitrine da Dança Deise
Dutra apresentou, nos últimos
dias 12,13 e 14, o 14º Festival
Águas das Gerais, que teve
como tema Década 80. Foi
apresentado um repertório
totalmente nacional, o que
levou o publico de volta a
época.
“Esse espetáculo foi alegre
e dinâmico. Apresentamos
de uma maneira ousada e
irreverente um repertório
nacional. Através do balé, jazz,
sapateado, contemporâneo e
lambada trouxemos de volta
algumas músicas que marcaram
a época, o que levou o público
a cantar durante espetáculo.
Fizemos uma parte romântica
com ballets clássicos dançados
aos sons de pop rock, a exemplo
da Rádio Pirata, Sonífera Ilha,
Óculos,etc. Com um Jazz Musical
lembramos o movimento pelas
Diretas Já”, disse Deise Dutra,
diretora da Vitrine da Dança.
Além da dança, o teatro
fez parte do espetáculo
“Trouxemos algumas novelas,
como: Tieta, Roque Santeiro,
TV Pirata, comercial da
Melissinha, fazendo dessa
forma, também mais um
diferencial para o espetáculo
Década 80”, contou a diretora

da Vitrine da Dança.
Ainda segundo a diretora,
muitos elogios foram feitos por
pais de alunos e pelo público
em geral. “Os principais pontos
observados pelas pessoas que
nos assistiram foi o dinamismo,
a ousadia, a criatividade, a
evolução técnica dos alunos
e vinham nos dizer que o
espetáculo estava lindo demais”,
afirmou Deise Dutra.
Lívia Amaral Marques disse ter
assistido ao espetáculo os três
dias como se fosse o primeiro, que
estava tudo lindo demais. E ainda

disse: “Muito Obrigada por nos
proporcionar momentos especiais
como este. Estou apaixonada”.
O espetáculo ainda mostrou
que qualquer pessoa pode
dançar, basta querer. Mais um
ano, mães e filhas dividiram
o palco. Foi apresentada
além dos números infantil e
juvenil, a turma de adultos
que foi muito aplaudida,
com os números de ballet,
Bandolins, de sapateado,
flagra e de Jazz, Brasil.
As crianças recordaram
Ursinho Pimpão, Bailarina,
Emília do Sítio do Picapau
Amarelo, e Aquarela. O Jazz
nos trouxe de volta também o
Menudo. Para finalizar, Deise
Dutra destacou a necessidade
da construção de um teatro em
São Lourenço e teve o apoio
de todo o público. O teatro é
uma reivindicação antiga de
toda categoria de artista de
São Lourenço - dança, teatro,
música, entre outros.
A Vitrine da Dança Deise Dutra
recebeu na 2ª feira da câmara
dos Vereadores a Monção
Honrosa
pelo
espetáculo.
“Parabéns Vitrine da Dança
Deise Dutra e toda sua equipe
pelo lindíssimo espetáculo
Década 80”, destacou a diretora.

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

- Pretendem se casar:

000742 - PAULO ROBERTO RICARDO DE MELLO, solteiro, maior, COZINHEIRO, natural de SÃO LOURENÇO
-MG, residência RUA JOSE SIMEÃO DUTRA 984, São Lourenço-MG, filho de JOSE MARIA DE MELLO e MARIA
IVONE RICARDO; e VERA LUCIA BARBOSA DE SOUSA, solteira, maior, DO LAR, natural de URUBURETAMA-CE,
residência RUA JOSE SIMEÃO DUTRA 984, São Lourenço-MG, filha de e JOSEFA BARBOSA DE SOUSA;
000741 - EMERSON DE SOUSA BARBOSA, solteiro, maior, AUX. DE PRODUÇAO, natural de DIADEMA-SP,
residência RUA BENTO GONÇALVES, 700, São Lourenço-MG, filho de JOSE PEREIRA BARBOSA e VERA LUCIA
BARBOSA DE SOUSA; e RAFAELA SANTOS DE MORAIS, solteira, maior, DO LAR, natural de SAO LOURENÇO
-MG, residência RUA BENTO GONÇALVES, 700, São Lourenço-MG, filha de ROGERIO BONJORNI DE MORAIS
e LUCIANA SANTOS DE MORAIS;
000743 - JOÃO CARLOS MACIEL, divorciado, maior, encanador, natural de São Lourenço-MG, residência
Viela 1º de maio, 125, São Lourenço-MG, filho de JOSE MACIEL e HELENA DA SILVA MACIEL; e ROSANE DA
SILVA, divorciada, maior, do lar, natural de Carmo de Minas-MG, residência Viela 1º de maio, 73, São Lourenço-MG, filha de PEDRO SILVA e MARIA APARECIDA FIDELIS DA SILVA;
000744 - MAIKON BOSCO DOS SANTOS, solteiro, maior, OPERADOR DE UTILIDADES, natural de SANTOS-SP,
residência RUA ANTONIO FERNANDES DA SILVA, 35, São Lourenço-MG, filho de JOÃO BOSCO DOS SANTOS
e MARIA AUGUSTA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS; e FABIA MAIRA ANTONIA DE SOUZA, divorciada, maior,
AGENTE DE SAUDE, natural de SAO LOURENÇO-MG, residência RUA MAURO GARCIA MACHADO, 310, São
Lourenço-MG, filha de ARISTIDES DOS SANTOS DE SOUZA e MARIA ANTONIA;
000745 - EWERTON VITORINO DA SILVA NUNES, solteiro, maior, comerciante, natural de Patos de Minas
-MG, residência Rua José Simeão Dutra, 795, São Lourenço-MG, filho de EDSON VITORINO NUNES e JUREMA
DA SILVA NUNES; e ANA PAULA LEMES, solteira, maior, professora, natural de São Lourenço-MG, residência
Rua José Simeão Dutra, 795, São Lourenço-MG, filha de PAULO CESAR LEMES e NAIR APARECIDA DE CARVALHO LEMES;
Os contraentes apresentaram os documentos exigidos pelo art.1525 do Código Civil Brasileiro. Se alguém
souber de algum impedimento, que os impeçam de se casar, que o faça na forma da Lei:
São Lourenço , 26/11/2014 - CECIL DOMINGOS JUNQUEIRA PÓVOA -Oficial do Registro Civil
Cartosoft - Automação de Cartórios do Registro Civil www.cartosoft.com.br
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Confira a 2ª edição da Revista Mais
Sul de Minas
Leia e compartilhe
Por Luciana Dutra

Já está em circulação a
segunda edição da Revista
Mais Sul de Minas, uma
edição especial de fim
de ano com conteúdo
diferenciado e muitas dicas
para as festas deste período.
A Revista Mais Sul de
Minas é a mais completa
da região, pois oferece um
conteúdo de qualidade para
todos os públicos.
Confira nessa edição:
Moda Praia: o tipo de
biquíni mais adequado para
cada corpo

Saúde e Estética: dicas sobre
procedimentos dermatológicos
Fitness: decretando fim
ao sedentarismo, veja qual
o melhor exercício para você
Nutrição: pratos gostosos
em versões saudáveis
Culinária: cardápios perfeitos
para os dias quentes de verão
Pet: dicas de tratamentos
e técnicas para o equilíbrio
dos animais
Casa: as tonalidades mais
adequadas para cada espaço
Guia Hi-Tech: veja as
novidades tecnológicas
Turismo: um roteiro das
melhores cachoeiras da

região, além de uma matéria
sobre turismo histórico.
Entrevista: com a atriz mineira
Isis Valverde, protagonista da
novela Boogie Oogie.
E muito mais!!
A Revista Mais Sul de Minas
faz parte do Grupo Acyr Dutra
de Comunicação que é um
dos maiores grupos de mídia
do Sul de Minas, com veículos
em circulação há mais de
80 anos que movimenta o
mercado com credibilidade
e
reconhecimento
do
público e parceiros.

FACULDADE SÃO LOURENÇO PRESENTE NO
1º CONGRESSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO
INSTITUTO FEDERAL DO SUL DE MINAS

Entre os dias 30 de outubro e 01 de
novembro foi realizado o 1º Congresso
de Educação Física de Muzambinho. A
tradicional faculdade de Educação Física
de Muzambinho realizou o evento com o
apoio da Sociedade Brasileira de Atividade
Física e Saúde – SBAFS e buscou discutir
aspectos pedagógicos e socioculturais da
educação física, a biodinâmica do exercício
físico e a promoção de saúde através de
mesas-redondas, mini-cursos, palestras e
apresentações de trabalhos orais e pôsteres.
Acompanhados pelo professor Henrique
Touguinha os alunos do curso de educação
física da Faculdade São Lourenço
marcaram presença e participaram em
todos os eixos do congresso. Um evento
como esse se faz de grande valia para os
graduandos uma vez que tiveram contato
com grandes nomes da área, assim como
a vivencia acadêmica e a interação com
alunos de outras instituições.
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Caminhão desgovernado e carregado de
manilhas invade casa no Canaã
Na manhã desta terçafeira (16/12) um caminhão
desgovernado desceu a Rua
Marcelo Prazeres, no Bairro
Canaã e invadiu uma residência.
Por sorte, os moradores não
foram atingidos e nem o
motorista do caminhão.
De acordo com o Sargento
Monteiro da Polícia Militar, foi
um acidente de trânsito sem
vítimas, apenas um grande
susto para os moradores e
vizinhos. A casa ficou destruída

DR. RODRIGO C. SANTOS
Médico Veterinário
Foto:SL Jornal

Verminose em cães e gatos
(parte 1)

e os Bombeiros estiveram no
local, isolando e dando todo
suporte necessário.
O caminhão transportava
manilhas
para
um
loteamento, mesmo com
as rodas travadas, desceu o
morro e só parou quando
colidiu com a residência. No
final do dia, o caminhão foi
retirado do local. Imagens
exclusivas você encontra no
nosso site:
www.sljornal.com.br.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Casa de Maria, atendendo ao
Estatuto, Art.10, convoca os associados para
Assembléia Geral ordinária, a ser realizada dia
28 de Dezembro às 17h00min, em sua sede
própria, Rua Prefeito Gastão Braga, 23 bairro
Monte Verde, São Lourenço/MG.
Ordem do dia: Eleição do Conselho Deliberativo
e Conselho Fiscal Triênio 2015/2016/2017.
São Lourenço, 15 de Dezembro de 2014.

AMAURI PINTO COSTA – GRANJA IANA,
CPF 412.255.626-00, por determinação
do CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA
AMBIENTAL-COPAM, torna público que
obteve LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA
AMPLIAÇÃO, através do processo nº
04891/2005/012/2014, para atividade de
AVICULTURA DE POSTURA, situada no Bairro
Cachoeira do Coura, Município de Pouso
Alto, MG, CEP37468-000.

AMAURI PINTO COSTA – GRANJA IANA,
CPF 412.255.626-00, por determinação do
CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL-COPAM, torna público que obteve
LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO,
através do processo nº 04891/2005, para
atividade de AVICULTURA DE POSTURA, situada no Bairro Cachoeira do Coura, Município
de Pouso Alto, MG, CEP37468-000.

AMAURI PINTO COSTA – GRANJA IANA,
CPF 412.255.626-00, por determinação
do CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA
AMBIENTAL-COPAM, torna público que
obteve LICENÇA INSTALAÇÃO CORRETIVA
PARA AMPLIAÇÃO, através do processo
nº 00319/2005/003/2014, para atividade
de AVICULTURA DE POSTURA, situada no
Bairro Cachoeira do Coura, Município de
Pouso Alto, MG, CEP37468-000.

AMAURI PINTO COSTA – GRANJA IANA,
CPF 412.255.626-00, por determinação
do CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA
AMBIENTAL-COPAM, torna público que
obteve LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA
AMPLIAÇÃO, através do processo nº
00319/2005, para atividade de AVICULTURA DE POSTURA, situada no Bairro
Cachoeira do Coura, Município de Pouso
Alto, MG, CEP37468-000.

As famílias brasileiras estão cada vez mais adquirindo
animais de companhia, pela importância afetiva que os
bichanos exercem sobre o homem ou por necessidade
de segurança especialmente nas grandes cidades. Essa
relação homem animal exige que os proprietários tomem
conhecimento sobre os cuidados necessários para
manutenção da saúde e bem estar de seus bichos e de
toda sua família, uma vez que os animais podem transmitir
várias doenças aos seres humanos.
Os vermes intestinais de cães e gatos possuem grande
importância na área de saúde pública pois, além da
patogenicidade direta aos animais podendo levá-los à morte,
representam riscos à saúde humana por serem zoonoses.
Vermes são parasitas do trato gastrintestinal e de outros
órgãos que causam muitos prejuízos aos hospedeiros.
Os danos causados à saúde de cães e gatos ao sustentar
os parasitas intestinais são vários, sendo que a natureza
e a extensão das lesões variam em função do número e
espécie de parasitas. De uma forma geral, esses vermes
acarretam menor aproveitamento dos nutrientes devido
ao comprometimento das funções de digestão e absorção
dos alimentos pelo organismo.
Os animais podem apresentar falta de apetite, perda
de peso, fraqueza, pêlos sem brilho e eriçados, aumento
de volume e dor abdominal, diarréia, vômitos, queda de
resistência causando maior predisposição a infecções
secundárias e morte em casos mais severos, especialmente
em filhotes.
Continua ....

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