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TCE-MG mantém concurso
do SAAE suspenso

Decisão do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais saiu na quinta-feira, 15 de outubro (pág 08)
Restauração

Leões de praça
são restaurados
Frequentadores da Praça Humberto Sanches no bairro Federal estão parabenizando o serviço realizado pelo Roosvelt Sansão, morador da
cidade de Baependi que a cerca de
duas semanas vem realizando a restauração e recolocação de asas nos
leões existentes no local. (pág 05)

Operação conjunta
contra o tráﬁco
de drogas

Mais de 30 mandados judiciais
foram cumpridos na manhã desta
quinta-feira (22) em Lavras(MG), São
Lourenço (MG), Três Corações (MG)
e Varginha (MG). A operação conjunta entre Ministério... (pág 07)

III Encontro de
Missões Ceifeiros
Escritora mirim de São Lourenço
Vitrine da Dança é premiada
em concurso na Argentina (pág 08) é exemplo para crianças (pág 06)

Aconteceu no Parque Municipal
Ilha Antônio Dutra em São Lourenço
entre os dias (08/10) a (11/10) o III
Encontro de Missões Ceifeiros da última hora. O evento é realizado pela Igreja Assembleia... (pág 10)
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EDITORIAL
jornalismo@portalalternativa.com.br

Sempre me impressiona o
impulso geral de igualar a todos: ser diferente, sobretudo
ser original, é defeito. Parece
perigoso. E, se formos diferentes, quem sabe aqui e ali uma
medicaçãozinha ajuda.
Alguém é mais triste? Remédio nele. Deprimido? Remédio nele (ainda que tenha
acabado de perder uma pessoa amada, um emprego, a
saúde). Mais gordinho? Dieta
nele. Mais alto? Remédio na
adolescência para parar de
crescer. Mais relaxado na escola? Esse é normal. Mais estudioso, estudioso demais? A
gente se preocupa, vai virar
nerd (se for menina, vai demorar a conseguir marido).
Não podemos, mas queremos tornar tudo homogêneo:
meninas usam o mesmo cabelo, a mesma roupa, os mesmos trejeitos; meninos, aquele boné virado. Igualdade antes de tudo, quando a graça,
o poder, a força estão na diversidade. Narizes iguais, bocas iguais, sobrancelhas iguais,
posturas iguais.
Não se pode mais reprovar
crianças e jovens na escola,
pois são todos iguais. Serão?
É feio, ou vergonhoso, ter mais

talento, ser mais sonhador, ter
mais sorte, sucesso, trabalhar
mais e melhor.
Vamos igualar tudo, como lavouras de repolhos, se possível… iguais. E assim, com tudo
o que pode ser controlado com
remédios, nos tornamos uma
geração medicada. Não todos
– deixo sempre aberto o espaço da exceção para ser realista,
e respeitando o fato de que para muitos os remédios são uma
necessidade -, mas uma parcela crescente da população é habitualmente medicada.
Remédios para pressão alta,
para dormir, para acordar, para
equilibrar as emoções, para emagrecer, para ter músculos, para
ter um desempenho sexual fantástico, para ter a ilusão de estar com 30 anos quando se tem
70. Faz alguns anos reina entre
nós o diagnóstico de déﬁcit de
atenção para um número assustador de crianças.
Não sou psiquiatra, mas a
esta altura de minha vida criei
e acompanhei e vi muitas crianças mais agitadas, ou distraídas, mas nem por isso precisadas de medicação a torto e
a direito. Fala-se, não sei em
que lugar deste mundo louco,
em botar Ritalina na merenda

DR. LUÍS PAULO DE OLIVEIRA
ColunadaPopular
Cirurgia
coluna

Cervicalgia - Tratamento
Quando um paciente se
apresenta com quadro de
dor cervical, é importante
deﬁnirmos o tempo de início dos sintomas, fatores
que acompanham a dor,
sua intensidade e possíveis fatores causais associados. Com essas informações, e realizando um
exame físico detalhado,
podemos assumir uma linha de raciocínio diagnóstico e melhor conduta a
ser tomada.
No caso da dor aguda,
em geral não há necessidade de exames complementares. Devemos examinar o paciente adequadamente e realizar o tratamento para controle da
dor, com exceção dos casos que exigem abordagem
especíﬁca (presença de
Red Flags ou dor em extremos de idade). O paciente deve ser orientado
quanto ao tempo de recuperação do quadro agudo (até 6 a 8 semanas), e
a dor deve ser pronta e

cuidadosamente manejada, para se evitar sua croniﬁcação, o que torna o
tratamento mais difícil.
Naqueles casos em que
a dor persiste por mais de
6 semanas, devemos realizar investigação com exame de imagem (ao menos
uma radiograﬁa, outros se
necessário), associar a Fisioterapia e ampliar o espectro de ação dos medicamentos para controle da
dor, bem como medidas
complementares conforme a necessidade. É de
especial importância a
identiﬁcação do pontos
gatilho relacionados à dor
miofascial, devido à sua
alta prevalência, responsáveis na maioria das vezes pela manutenção dos
quadros de dor.
Seguindo-se uma sequência lógica de abordagem,
com história e exame físico minuciosos, aumenta-se a capacidade diagnóstica e diminui-se o custo
do tratamento.
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Repolhos iguais
das escolas públicas. Tal fúria
de igualitarismo esconde uma
ideologia tola e falsa.
Se déssemos a 100 pessoas
a mesma quantidade de dinheiro e as mesmas oportunidades, em dois anos todas
teriam destino diferente: algumas multiplicariam o dinheiro; outras o esbanjariam; outras o guardariam; outras ainda o dedicariam ao bem (ou
ao mal) alheio.
Então, quem sabe, querer
apaziguar todas as crianças e
jovens com medicamentos para que não estorvem os professores já desesperados por
falta de estímulo e condições,
ou para permitir aos pais se
preocuparem menos, ou ajudar as babás enquanto os pais
trabalham ou fazem academia
ou simplesmente viajam, nem
valerá a pena.
Teremos mais crianças e jovens aturdidos, crianças e jovens mais violentos e inquietos quando a medicação for
suspensa. Bastam, para desatenção, agitação e tantas diﬁculdades relacionadas, as circunstâncias de vida atual.
Recentemente, uma pediatra experiente me relatou que
a cada tantos anos aparecem

em seu consultório mais crianças confusas, atônitas, agitadas demais, algumas apenas
sofrendo por separações e novos casamentos, em que os
ﬁlhos, que não querem se separar de ninguém, são puxados de um lado para o outro,
sem casa ﬁxa, um centro de
referência, um casal de pais
sempre os mesmos.
Quem as traz são mães ou
pais em igual estado. Correrias, compromissos, ansiedade por estar na crista da onda,
por participar e ser o primeiro,
por não ﬁcar para trás, por não
ser ignorado, por cumprir os
horários, as prescrições, os comandos, tudo o que tantas
pressões sociais e culturais ordenam, realmente estão nos
tornando eternos angustiados
e permanentes aﬂitos.
Mudar de vida é difícil. Em
lugar de correr mais, parar para pensar, roubar alguns minutos para olhar, contemplar,
meditar, também é difícil, pois
é fugir do padrão. Então seguimos em frente, nervosos
com nossos ﬁlhos mais nervosos. Haja psicólogo, psiquiatra e medicamento para sermos todos uns repolhos iguais.
Lya Luft

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

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

Meus ﬁlhos,

(Ao Lucas e ao Daniel, extensivo a todas as crianças)
Muito mais emocionante
do que qualquer vitória ou
conquista que eu poderia alcançar ao longo de minha
existência, foi o momento
em que recebi oﬁcialmente
as notícias de que vocês já
existiam dentro de mim...
A mais incrível de todas as
sensações foi ouvir as batidas de seus coraçõezinhos e
ter a certeza de que suas vidas mudariam deﬁnitivamente o rumo da minha vida...
Esperá-los...recebê-los e
amá-los têm sido, certamente, a mais intensa de todas
as experiências. Nem nos
mais equipados laboratórios
do mundo poderão ser experimentadas a alegria e a
magia de ver uma criança
nascer, crescer e, literalmente, evoluir em corpo, mente
e espírito...
Quando eu os vi pela primeira vez, tão pequenos e
frágeis, imaginei que sempre
esperariam de mim a solução para todos os seus problemas. Entretanto, o cordão
umbilical se rompeu e o lei-

te materno não mais era apenas seu único alimento. O
tempo passou mais um pouco e vocês não precisavam
mais de colo para irem de
um lugar a outro, nem mesmo de serem empurrados
num carrinho para lá ou para cá. Vocês começaram a
andar por si mesmos, dando
os próprios passos, caindo e
levantando, escolhendo suas direções.
Amados: a bolha se rompeu, mas isso não foi o ﬁm
do mundo. Ao contrário, foi
o começo de uma trajetória
individual que tende a ser
longa e inﬁnitamente bem
sucedida em todos os aspectos, sobretudo se aprenderem dos que lhe são caros
os segredos da felicidade: fé,
persistência e humildade.
Queridos ﬁlhos, sempre
eternas crianças para nós,
seus pais: quando pretendíamos ensinar percebemos o
quanto Deus nos ensina e nos
exorta, o quanto Ele nos ama
e nos mostra novas alternativas através de suas vidas!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Medjugorje, onde
o céu toca a terra

Tendência de Maquiagem
para o Verão 2016

Neste tempo de graça,
principalmente nos últimos
150 anos, aparições de Nossa Senhora foram observadas em diversas partes do
mundo, objetivando sempre a salvação da humanidade, no resgate da moralidade, através do estímulo
à oração, à penitência e à
conversão.
Em extraordinário fenômeno, sem precedentes na
história do Cristianismo, em
Medjugorje, Nossa Senhora aparece desde o dia 24
de junho de 1981, convidando à conversão através
de Suas mensagens e revela segredos aos seis videntes. (três já conhecem os
10 segredos e a três videntes foram revelados nove
segredos).
Naquela terra abençoada, com incentivo da presença de Maria, surge uma
Igreja renovada, alicerçada
no amor com a pretensão
de congregar no mesmo objetivo de salvação, tanto os
católicos quanto os ortodo-

Na próxima temporada, a
pele estará em evidência e
precisará transmitir naturalidade. É legal que ela esteja hidratada, corrigida e tenha brilho. Como falávamos
antigamente: a pele tem de
ser viçosa.
As belezas de Ronaldo Fraga e Lino Villaventura: olhos
marcados com sombras azuis
no desfile de Fraga e make
natural na apresentação de
Villaventura ganhou a companhia do iluminador, o item
principal da maquiagem. Ele
foi aplicado nas pálpebras,
na ponte do nariz, nas laterais do rosto e até mesmo
sobre os lábios.
Já para a apresentação de
Ronaldo Fraga, além do cuidado especial com a pele, o
maquiador focou ainda nos
olhos e surpreendeu ao usar
sombras para criar um desenho típico dos delineadores. Isso é divertido e fácil
de fazer. Aplique três tons
de azuis na pálpebra superior, esfume e então limpe
os excessos de maneira a
moldar esse traço.

xos, muçulmanos e tanta
gente atualmente desligada
de Deus.
Nos dias 02 de cada mês,
durante a aparição de Nossa Senhora à Mirjana, os
peregrinos tem a felicidade
de estar junto da Mãe do
Céu. Estes momentos são
vividos, mas difíceis de serem descritos. É como se
estivessem no paraíso!
Isto acontece, também,
quando a Rainha da Paz,
aparece extraordinariamente, à noite, na Colina das
Aparições ao vidente Ivan.
A multidão ali reunida vive aquele momento de Céu.
Cada um é livre, para crer
ou não crer que Maria aparece em Medjugorje e os
próprios videntes exprimem
um grande desprendimento acerca disso: “Eu digo-te
o que vejo e tu és livre de
pensar o que quiseres”, respondem eles, sorrindo, aos
que lhes dizem não acreditar nas aparições.
Fonte: ANUNCIANDO
MEDJUGORJE

Foco no iluminador para
dar brilho ao rosto. Na coleção de Lino Villaventura,
a beleza essencial voltou à
cena. Praticamente não há
cores, mas, em compensação, a pele ganha aspecto
bem aveludado e livre de
possíveis imperfeições.
Corrija bem a pele e, na
finalização, use um pouco
de blush bronze e bastante
iluminador. Escolha também
não colorir a boca, para deixar mesmo a pele em evidência. É, literalmente, uma
beleza que sai da passarela
direto para as ruas.
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Deise Dutra

Diretora da Vitrine da Dança

A diretora da Vitrine da
Dança, Deise Dutra, fala
sobre a participação da
escola no Festival Mercosul de Danças, realizado
na Argentina, e o Festival
Águas das Gerais, que este ano completa 15 anos
e terá como tema “Cara
de Palco”.
Como foi a participação da Vitrine da Dança Deise Dutra no Festival
Mercosul de Danças?
O evento foi realizado
na cidade de Puerto do
Iguazú, que faz fronteira

com a cidade brasileira de
Foz do Iguaçu. Foram apresentadas quatro coreograﬁas em três categorias diferentes: infanto-juvenil,
juvenil e adulto. Duas das
quatro coreograﬁas foram
premiadas concorrendo
com escolas de danças dos
países que compõem o
Mercosul. O evento teve
uma média de 150 apresentações por dia.
Quais foram as premiações?
As coreograﬁas premiadas foram um duo do balé clássico Lago do Cisne
e a outra foi um Jazz Brodway chamado Nowadays.
As bailarinas Polyanna Gonçalves e Larissa Fernandes,
que dançaram O Lago do
Cisne, ﬁcaram com o 3º
lugar como melhores bailarinas na categoria juvenil. A coreograﬁa Nowadays ﬁcou em segundo lugar na categoria adulto.
Apresentamos ainda um

DOM ZECA

balé e um jazz na categoria infanto-juvenil.
Qual a importância
desse festival para o mundo da dança?
Esse evento é um dos
principais festivais de dança do mundo. Com os resultados e premiações
que obtivemos na Argentina fomos classificados
para um dos mais importantes festivais do mundo, que será realizado no
ano que vem nos Estados
Unidos. Para nossos alunos e professores foi uma
experiência bastante gratificante, pois mostrou
que eles possuem uma
qualidade técnica que podemos comparar com importantes escolas de dança do mundo. Mostrou
também que todo empenho a dança é pouco e
isso os motivam a serem
cada vez melhores.
No próximo mês se-

rá o Festival Águas das
Gerais. Como estão os preparativos?
O 15°Festival Águas das
Gerais terá como tema Cara de Palco, onde apresentaremos o musical da Broadway Cats, Frozen, um
extrato do balé de repertório La Fille Mal Gardèe
e Sapateado Irlândes. É
um espetáculo dinâmico
de acordo com a preferência do nosso público. Estamos em fase de ensaios,
ﬁnalização da parte cenográﬁca e de ﬁgurino. Tudo
está sendo preparado com
muito carinho para garantirmos um evento de qualidade para nossos espectadores.
Considerações ﬁnais
O evento será na Ilha Antônio Dutra nos dias 27,
28 e 29 de novembro. Os
ingressos já estão a venda
com os alunos e na Vitrine da Dança Deise Dutra.
O preço é único R$ 22,00.

Bebê da Semana

A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br
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Lançamento de Livro na Faculdade
Victor Hugo “A Astúcia da Dialética” (Prof. Plínio F. Toledo)

O dia 02 de setembro, em
uma feliz e inspiradora noite de quarta-feira, A Faculdade Victor Hugo promoveu
o lançamento do livro “A Astúcia da Dialética” do Prof.
Plínio Toledo (Doutor e Mestre em Ciência da Literatura pela UFRJ, bacharel e pós-graduado em Filosofia pela UFMG). O evento contou

com a presença dos alunos
da faculdade e convidados
da região, que vieram prestigiar mais esse acontecimento promovido pela instituição.
O evento terminou com o
autor autografando os volumes da sua obra, dedicando-a a todos os amigos que vieram partilhar dessa noite.

Curso de Extensão “Libras em
Prática” na Faculdade Victor Hugo
O Curso de Extensão em
Libras que há anos a Faculdade Victor Hugo oferece
tem por objetivo trabalhar
a aprendizagem contextualizada e prática de Libras..
Segundo o Prof.r Reginaldo A. da Silva “este curso é
muito interativo e fomenta
a aprendizagem e a formação de qualidade no idioma
gesto-visual.”
Para o aluno Wesley da
Silva Prescinato, “ o Curso
de Libras está sendo ótimo.
Espero poder com este curso ajudar introduzir os Surdos na sociedade”.

CLASSIFICADOS
Comemorando dia 27 de outubro, seu oitavo aniversário
de Ordenação Presbiteral, o Pároco da Paróquia de São
Lourenço, Padre Bruno César Dias Graciano. Convidamos
a todos, para a Missa de Ação de Graças, dia 27, terça-feira, às 18:00 horas na Igreja Matriz de São Lourenço.

Aniversário

VENDO- Apartamento, arejado, com sala ampla,cozinha
,área,banheiro,dois quartos e mais um quarto na área comum, vaga na garagem. Terraço, horta, piscina, churrasqueira. Ambiente tranquilo. São Lourenço Velho, próximo
a APAE. Contato: 35-3332-2092/ 35-8832-8834.
Antonia de Assis Arcanjo, é nossa Bebê da Semana. Nascida dia 26/09/2015, a linda garota é ﬁlha de Franciel Arcanjo e Annarely. Felicidades e saúde ao bebê, e parabéns
aos papais e irmãozinho.

Curso

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

EXPEDIENTE

Gabriela Rodrigues, comemorou no último dia 09/10,
juntamente com seus pais Mila e Leti Canaverde, e familiares e amigos, seus 15 anos de idade. Desejamos felicidades, saúde e paz a aniversariante. E aproveitamos para
rogar a Deus muitas bençãos para sua vida. Parabéns!!!

A Secretaria de Estado de
Defesa Social, através da Superintendência de Atendimento ao Preso e Diretoria
de Ensino e Proﬁssionalização, traz para São Lourenço,
no próximo dia 07 de novembro, o Workshop de Origami,
arte milenar japonesa, que
será ministrado por proﬁssionais de Belo Horizonte, do
Projeto Mãos Pela Paz. O
workshop não tem custo algum, e é aberto para professores das redes Estadual e
Municipal de ensino, alunos
do curso de pedagogia, e outros. Informações no Presidio
de São Lourenço pelos telefones 3332-7689 e 3332-5041.

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra. Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo. Jornalista Responsável: Luciana Dutra
Henriques. Diagramação: Marcio Vinícius Gouveia. Departamento Administrativo: Isabel Cristina de Paula Dutra. Departamento Comercial: Vera
Lucia de Carvalho Dutra e Luciana Dutra. Assessor Jurídico: José Manoel Pereira. Distribuição: Júlio César de Paula Dutra.
Colaboradores: Anderson Joinha, Vera M. Gannam de Castro, Simone Gannam L. Ribeiro, 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.

ALUGA-SE APTO EM UBATUBA (PRAIA GRANDE). TRATAR
(35) 8816-2486 OI / (35) 9105- 6305 - TIM
ALUGA-SE CASA NO CENTRO PARA FINS COMERCIAL OU
RESIDENCIAL. TRATAR PELOS TELS: 35-8841-6889(OI) OU
8817-7800(OI).
“A Nestle Waters, engarrafadora de aguas minerais, está
recrutando pessoas que queiram trabalhar conosco em nossa unidade de São Lourenço, inclusive com vagas para portadores de necessidades especiais. Os interessados devem
entregar seu currículo na Rua Eurípedes Prazeres, nº 15 –
na portaria da fabrica enfrente a Ilha Antônio Dutra, aos
cuidados de Andrea Figueiredo – Recursos Humanos”

Extravio

A empresa AGN Telecomunicações e Comércio Ltda. ME, estabelecida na Rua
Ariosto Francia, 60 – Vila Nova – São Lourenço – MG, CNPJ 08.760.836/0001-04,
comunica para os devidos ﬁns, o extravio
de seu Livro Diário nº 01.
São Lourenço, 08 de outubro de 2015.
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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Preços e condições de financiamento válidos até 03/11/2015 ou enquanto durarem os estoques - 15 unidades. Ka SE 1.0L 2015 (cat. KCC5) a partir de R$ 37.990,00 à vista ou financiado com taxa de 0,0% a.m. e 00,00% a.a., 65% de entrada (R$ 24.693,50) e saldo em 30
parcelas de R$ 474,00 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 38.913,50. Custo Efetivo Total (CET) calculado em 24/9/2015 a partir de 0,44% a.m. e 5,39% a.a., por
meio do Programa Ford Credit. Ka+ SE 1.0L 2015 (cat. ZCC5) a partir de R$ 40.990,00 à vista ou financiado com taxa de 0,0% a.m. e 00,00% a.a., 65% de entrada (R$ 26.643,50) e saldo em 30 parcelas de R$ 510,00 na modalidade CDC com 30 dias de carência para
pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 41.943,50. Custo Efetivo Total (CET) calculado em 24/9/2015 a partir de 0,42% a.m. e 5,16% a.a., por meio do Programa Ford Credit. New Fiesta Hatch 1.5S 2016 (cat. RBB6) a
partir de R$ 46.790,00 à vista ou financiado com taxa de 0,0% a.m. e 00,00% a.a., 70% de entrada (R$ 32.753,00) e saldo em 30 parcelas de R$ 499,00 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF).
Valor total a prazo de R$ 47.706,43. Custo Efetivo Total (CET) calculado em 14/9/2015 a partir de 0,41% a.m. e 5,07% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Focus Fastback SE 2.0 2016 (cat RDI6) a partir de R$ 77.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,0% a.m.
e 00,00% a.a, 70% de entrada (R$ 54.530,00) e saldo em 18 parcelas de R$ 1.360,00 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 79.010,00. Custo Efetivo Total (CET)
calculado na data de 30/09/2015 a partir de 0,49% a.m. e 6,08% a.a., por meio do Programa Ford Credit. EcoSport 1.6 SE 2015 (cat. ECG5) a partir de R$ 64.500,00 à vista ou financiado com taxa de 0,0% a.m. e 00,00% a.a., 60% de entrada (R$ 38.700,00) e saldo em
30 parcelas de R$ 902,00 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 65.760,00. Custo Efetivo Total (CET) calculado em 24/9/2015 a partir de 0,31% a.m. e 3,79% a.a.,
por meio do Programa Ford Credit. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo distribuidor. Sujeito a aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer alteração,
na data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de registros de cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo do CET) e data da contratação. Contratos de
Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso.

Na cidade, somos todos pedestres.

• Caxambu
• Itajubá
• São Lourenço

(35) 3341-3200
(35) 3629-9100
(35) 3339 -2450

www.mandalaford.com.br
www.facebook.com/mandalaford
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Cantora revelação Júlia
Linhares em São Lourenço
Lançando música de trabalho

5

Leões de praça
são restaurados
Asas foram novamente colocadas

No último sábado (17/10)
a cidade de São Lourenço teve o prazer de receber a cantora revelação Júlia Linhares,
que com apenas 17 anos já é
apontada como a nova revelação do mercado fonográﬁco para levar ao conhecimento de moradores e turistas
através da Rádio Alternativa
FM 107,9, sua música de trabalho “Via de mão dupla”.

Júlia Linhares que é natura da cidade do Rio de Janeiro-RJ, reside atualmente
na cidade de Cabo frio-RJ e
iniciou sua carreira com 13
anos sempre direcionando
o seu estilo ao MPB, surpreendendo a todos com sua
voz marcante além de um
vasto repertório.
Sempre acompanhada por
seu pai Jair Linhares, o divul-

gador Bruno Sezino e pelo
produtor musical Ricardo
Cândido, ela já faz apresentações musicais em grandes
casas de shows, arenas culturais e participações com
grandes cantores nacionais
em várias partes do país.
Para contratar shows entre em contato pelos telefones: (21) 99901-5623 ou (21)
96598-0703

Frequentadores da Praça
Humberto Sanches no bairro
Federal estão parabenizando
o serviço realizado pelo Roosvelt Sansão, morador da cidade de Baependi que a cerca de duas semanas vem realizando a restauração e recolocação de asas nos leões

existentes no local. Um dos
leões já está pronto e já é possível ver durante o dia várias
crianças brincando e sendo
fotografadas pelos pais que
também já se divertiram com
os leões em suas infâncias.
O que surpreendeu o restaurador é o fato de que um

dos leões ser de estrutura
oca, enquanto o outro é todo maciço, deixando em aberto a possibilidade de que em
algum momento da história
o leão que é de estrutura oca
ter sido vasculhado e posteriormente passado por um
processo de restauração.

Curso de Pedagogia da Faculdade de São
Lourenço - Atividades realizadas na 2ª Semana
do Conhecimento e Jornada de Iniciação Cientíﬁca
Entre os dias 05 e 08 de
outubro os alunos do curso
de Pedagogia da Faculdade
de São Lourenço foram contemplados com diversas palestras e oﬁcinas, durante a
IIª Semana do Conhecimento e II ª Jornada de Iniciação
Cientíﬁca.
No dia 05 a especialista
Ilza Maria da Silva Gonçalves desenvolveu a oﬁcina
“Não sei se é verdade, não
sei se é mentira. Só sei que Alunos do curso de Pedagogia participando da oﬁcina “Práticas de
me contaram”. Já na terça- Ciências”, ministrada pelos especialistas Denilson Alves da Silva e
-feira, dia 06, os alunos fo- Paulo Rodrigo Landim, durante a IIª Semana do Conhecimento e II ª
ram contemplados pela oﬁ- Jornada de Iniciação Cientíﬁca da Faculdade de São Lourenço.
cina “Matemática” da consagrada especialista Ruanna Reis Guido Rotella Fernandes
e pela palestra “Motivação” da professora Anjaly Lopes. Finalmente, no dia 07,
ocorreu a empolgante oﬁcina “Práticas de Ciências”, ministrada pelos especialistas
Denilson Alves da Silva e Paulo Rodrigo Landim, e também a palestra “Cutting na
infância e na adolescência” proferida pela psicóloga Vera Lucia de M. R. de Souza.
Além da participação nessas atividades, os futuros pedagogos também ﬁzeram a apresentação de trabalhos de iniciação cientíﬁca no dia 08 de outubro, o que constituiu uma
oportunidade para os alunos aprofundarem ainda mais seu perﬁl acadêmico.
Durante as atividades, os alunos puderam fazer diversos contatos com proﬁssionais já inseridos no mercado de trabalho e também conhecer diferentes abordagens
de temas pedagógicos.
A ampla participação dos alunos do curso tanto na apresentação de trabalhos
quanto nas atividades enriquecedoras e diversiﬁcadas comprova o dinamismo do
curso de Pedagogia e seu compromisso com a formação de um proﬁssional cada
vez mais capacitado para atuar no ambiente pedagógico atual.
Rodolfo Ribeiro Junior.
Coordenador do curso de Pedagogia.
Faculdade de São Lourenço.
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Escritora mirim de São Lourenço
é exemplo para crianças
Família mora na cidade há cinco anos
Quem vê a pequena escritora mirim Ana Clara Saso,
de olhar cativante nem imagina que ela já enfrentou diversos problemas de saúde,
sendo inclusive sugerido à
família uma mudança de endereço, fazendo com que os
membros se mudassem de
Belo Horizonte. Atualmente,
mãe e ﬁlha moram em São
Lourenço e comemoram o
lançamento do primeiro livro
da escritora mirim.
Na Clara Saso é uma menina de apenas 8 anos, que
estuda em uma escola municipal e deve lançar em novembro próximo o livro “Sonhos
de uma Sapeca Levada da Breca” com histórias e ilustrações
desenvolvidas por ela.
A mãe da escritora conta
que ouviu por várias vezes
um não como resposta de
diversas editoras, até que
uma editora da cidade de Pará de Minas se interessasse
pela história da ﬁlha.
“Eu encaminhei o material
dela para umas 50 editoras
até que uma em Pará de Mi-

nas se interessou”.
A família inteira ajudou na
realização desse sonho.
Por indicação da editora, as
ilustrações das 11 histórias que
compõem o livro não ganharam cor, tendo em vista que
existe nesse meio uma ten-

foram registradas na Região
Metropolitana de Belo Horizonte no sábado.
O incêndio no Parque Estadual da Serra do Rola Mo-

Anuncio-Sicoob-01.pdf 1 20/10/2015 17:16:59
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Médico Veterinário

Insuﬁciência Cardíaca - (Parte I)

Uma das doenças mais comuns nos cães e nos gatos é a
insuﬁciência cardíaca. O coração do seu animal de estimação é o órgão mais importante no corpo. O coração recebe
sangue de todo o corpo e bombeia-o para os pulmões, onde
recebe oxigénio, para depois voltar ao coração que bombeia
este sangue rico em oxigénio de volta para todo o corpo.

dência aos livros para colorir,
o que motivaria ainda mais os
pais a adquirirem o livro.
Emocionada, a mãe conta
que a ﬁlha é uma inspiração
de vida. “Eu já segurei a Ana
Clara no colo, com ela prestes a morrer. Hoje eu estou

muito orgulhosa da minha
menina. Ela já passou por cada coisa, e hoje é uma menina saudável e cheia de vida. Ela é uma das melhores
alunas da classe e sempre
tira boas notas. Ela é minha
vida”, completa.

Governo de MG decreta situação de emergência
O governador de Minas
Gerais, Fernando Pimentel
(PT), decretou situação de
emergência no estado por
causa dos incêndios em parques e reservas.
Uma edição extra do Diário Oﬁcial foi publicada neste domingo (18) com o decreto, que vale por 90 dias.
A medida serve para agilizar
os procedimentos de combate aos mais de 20 focos de
incêndio que, neste sábado
(17), atingiram áreas de preservação.
O decreto considera que
o grande número de incêndios provocados pela prolongada estiagem oferece riscos
de danos humanos, materiais
e ambientais, de impossível
ou difícil reversibilidade.
De acordo com o Corpo de
Bombeiros, 42 ocorrências

DR. RODRIGO C. SANTOS

ça, em Belo Horizonte, entrou
no quinto dia neste domingo
(18). Segundo o gerente geral
do parque, Marcus Vinícius
de Freitas, o fogo é criminoso

porque foi colocado por um
homem na última quarta-feira (14). A ação foi vista por
um funcionário da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa). Quando
os seguranças do parque chegaram ao local, o suspeito
havia fugido.
Ainda segundo a gerência
do parque, 137 pessoas, entre brigadistas e bombeiros,
combatiam as chamas neste
sábado. Dois helicópteros,
um dos bombeiros e outro
do Instituto Estadual de Florestas (IEF), e três aviões de
pequeno porte, capazes de
lançar 2 mil litros de água
por vez, cada um, estão sendo usados nos trabalhos.
A queimada começou por
volta das 13h30 desta quarta-feira (14) em uma área localizada na Região do Barreiro.

Sinais de Insuﬁciência Cardíaca
A insuﬁciência cardíaca pode causar a acumulação de líquidos nos pulmões ou no abdómen, e resulta também na
deﬁciência em distribuição de sangue para os órgãos vitais
como os rins, fígado, pulmões, etc.
Sintomas frequentes de insuﬁciência cardíaca são a intolerância ao exercício, diﬁculdades respiratórias, tosse,
distensão abdominal, perda ou ganho de peso. Estes sintomas poderão sugerir doença cardíaca mas também estão
presentes noutras doenças.
Causas
Defeitos nas válvulas e músculos cardíacos, tumores, trauma e diroﬁlariose (parasita cardíaco) podem causar doença cardíaca e originar insuﬁciência cardíaca. Nos cães a causa mais comum é um defeito numa válvula cardíaca no lado esquerdo do coração, enquanto que nos gatos a deﬁciência mais comum acontece no músculo cardíaco.
Nos cães a doença cardíaca é normalmente progressiva,
tornando-se gradualmente mais comprometedora, sendo
possível com a terapia adequada reverter alguns sintomas.
Nos gatos o aparecimento de doença cardíaca é geralmente repentina e requere atenção veterinária imediata.
Continua .......

Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa
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Bombeiros combatem incêndio

Loja ﬁcou completamente destruída
Na madrugada desta quarta-feira (21/10) duas equipes
do Corpo de Bombeiros comandadas pelo 2° Sargento
Nestor, se deslocaram até a
Rua Capitão Pinto, N°63, na
cidade de Cruzília, para conter um incêndio que se alastrava pelo local.
A ediﬁcação mista de 4 pavimentos teve o andar térreo,
onde havia a instalação de uma
loja de artigos de cama, mesa
e banho tomada pela fumaça,
uma vez que o fogo estava concentrado nos fundos do estabelecimento, em uma pequena cozinha que ﬁcou completamente destruída.
Graças à eﬁcácia dos homens do Corpo de Bombeiros, que munidos de equipamentos de proteção obtiveram êxito no combate ao incêndio, evitando que o mesmo se propagasse pelo restante da ediﬁcação e consequentemente aumentando
o prejuízo já existente.
Após o rescaldo foi conﬁr-

mado perda total das mercadorias que estavam no local,
além de acessórios diversos
e aparelhos eletrônicos.
Para o combate ao incên-

dio foram deslocadas duas
viaturas, sendo um caminhão
auto bomba e uma viatura
de salvamento.
Proprietários do estabele-

cimento foram orientados a
procurarem um engenheiro
para realização de vistoria
técnica para avaliação de possíveis danos estruturais.

Homicídios estão relacionados

“É uma organização criminosa bem deﬁnida, com diversas tarefas, com um número razoável de pessoas. O

cabeça era da região”, disse
o promotor César Lima.
Em Varginha, um homem
de 61 anos e uma mulher de
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Giro Esportivo

EU NÃO

Operação conjunta contra o tráﬁco de drogas
Mais de 30 mandados judiciais foram cumpridos na
manhã desta quinta-feira (22)
em Lavras(MG), São Lourenço (MG), Três Corações (MG)
e Varginha (MG). A operação
conjunta entre Ministério Público, Polícia Civil e Polícia
Militar é resultado de um ano
de investigações sobre a atuação de uma quadrilha de
traﬁcantes de drogas nas quatro cidades. Pelo menos quatro pessoas foram presas apenas em Varginha.
Segundo o Ministério Público, as investigações começaram há um ano e identiﬁcaram que o mandante da
quadrilha residia em Varginha. Além de 22 mandados
de busca e apreensão, outros
15 mandados de prisão foram cumpridos. Um helicóptero da PM de Juiz de Fora
(MG) colaborou com a operação, que recebeu o nome
de “Prodígio”.

DOMINGO, 18 - 25 DE OUTUBRO DE 2015

54 foram presos no Bairro
Barcelona. Já no Bairro Imaculada, foram detidos um homem de 32 anos e a esposa.
Todos os detidos foram encaminhados para a delegacia. Para a polícia, a quadrilha que foi presa tem envolvimento com casos de violência que foram registrados
nessas cidades.
“Nós temos alguns homicídios que estão relacionados
ao tráﬁco de drogas. Muitas
das vezes são usuários que
deixam de quitar suas dívidas
ou às vezes até furtam ou roubam drogas desses traﬁcantes e acabam sendo vítimas
de homicídios. Então a importância de tirá-los de circulação é baixar o índice de
criminalidade, como o homicídio e o próprio roubo, que
acabam contribuindo com
essas modalidades criminosas”, diz o delegado regional
Eduardo da Silva.

O que dizer da seleção de Dunga? Será possível que sou tão crítico em não torcer e pelo contrário torcer por um tropeço? Desde
o ﬁasco da Copa do Mundo, em todos os jogos e não somente na
sacolada dos “7 a 1” da Alemanha o futebol Brasileiro vem mostrando insigniﬁcância tática, técnica e conjunto. Um técnico que
nunca foi da área e com o outro como diretor totalmente voltado
aos interesses obscuros de transações de jogadores, o Sr Gilmar
Rinaldi após aposentar as luvas virou ﬁgurinha carimbada em negociatas com jogadores. A convocação dos selecionáveis ﬁca sempre casada para o “bolo” do Marim e do Del Nero. Coincidentemente, jogadores que estavam na Ucrânia foram convocados e
imediatamente vendidos para o futebol Europeu. Começamos as
eliminatórias para a Copa do Mundo na Rússia com o Sr Dunga
achando normal o resultado, derrota para a seleção Chilena. Afastou covardemente o goleiro Jeferson do Botafogo e agora por luxo
convocou o Bocão Cassio, goleiro do Corinthians para quem sabe
ser negociado no ﬁnal da temporada. Daqui do Brasil os convocados são a mando de Andrés e outros e o restante do sul do país,
local de carreira do zangado Dunga. O zagueiro David Luís é a cara
do fracasso da Copa, jogadores como Daniel Alves, Marcelo, Luiz
Gustavo, Oscar, Wiliam e Douglas Costa são literalmente de clube,
até agora o técnico não teve a competência de tirar o melhor deles
em campo. Que venha a Argentina em Buenos Aires, também mal
das pernas neste inicio das eliminatórias, e quem sabe, mais uma
derrota da seleção do Dunga. Estes jogadores sem identiﬁcação
com o futebol brasileiro após derrotas, coloca-se fones no ouvido
e vão curtir os dólares na Europa. Muda Brasil!
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Vitrine da Dança Deise Dutra é
premiada em concurso na Argentina

A Vitrine da Dança Deise Dutra participou do Festival Mercosul de Danças, na Argentina,
com quatro coreograﬁas apresentadas em três categorias
diferentes: infanto-juvenil, juvenil e adulto. Ao todo 20 alunos, entre eles professores e
a diretora da escola, se apre-

sentaram em três dos quatro
dias do festival.
O evento foi realizado na cidade de Porto Iguazú, fronteira com a cidade brasileira de
Porto do Iguaçu. Reuniu escolas de danças de todos os países que compõem o Mercosul: Argentina, Brasil, Paraguai

e Uruguai e teve uma média
de 150 apresentações por dia.
A professora Polyanna Gonçalves e a aluna Larissa Fernandes apresentaram um duo
do balé clássico Lago do Cisne.
As duas bailarinas ﬁcaram em
terceiro lugar na categoria juvenil como melhores bailari-

nas do Mercosul. Outra premiação foi a 2º colocação no
Jazz Broadway, categoria adulto. A coreograﬁa é da professora Auyra Ferrer e se chama
Nowadays.
O Festival Mercosul de Danças ainda foi uma eliminatória para outros importantes

concursos mundiais de dança
realizados na Argentina e Estados Unidos. A Vitrine da
Dança Deise Dutra foi classiﬁcada para o evento norte
americano.
“Esse evento foi uma experiência bastante produtiva para nossa equipe, pois os resul-

tados mostraram aos nossos
alunos e professores que eles
são mais capazes do que imaginam. Foi um evento de alto
nível, onde mostramos, com
a nossa classiﬁcação, que nosso trabalho tem muita qualidade”, disse Deise Dutra, diretora da Vitrine da Dança.

TCE-MG mantém suspenso concurso do SAAE
Decisão na quinta-feira, 15 de outubro

Nesta quinta-feira (15/10),
o TCE-MG (Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais) manteve a suspensão
para o concurso público do
SAAE (Serviço Autônomo de
Água e Esgoto) nº 01/2015,
comunicada na última sexta-feira (09/10), até que sejam

corrigidas as irregularidades
encontradas no edital apontadas pelos vereadores Paulo Gilson Choppinho de Castro Ribeiro (PSC) e Fabrício
Guedes dos Santos (PSB) para que seja marcada uma
nova data para a realização
do referido concurso.

Deverão ser corrigidas as
seguintes irregularidades
encontradas no Edital n°
01/2015:
*Ausência de previsão legal para oferta de dois cargos de Auxiliar de Administração, uma vez que a Lei
Complementar criou oito

Cartório de Reg. Civil e Notas da Comarca de São Lourenço
Tabelião: Cecil Domingos J.Póvoa - Pretendem se casar:
000933 - ELIAS LEONEL ALVES FERNANDES, solteiro, maior, armador, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Joaquim Ramos, 156, São Lourenço-MG, ﬁlho de JOÃO CARLOS FERNANDES
e DENISE CRISTINA ALVES FERNANDES; e THAYANE MELO DE PADUA, solteira, maior, atendente,
natural de São Lourenço-MG, residência Rua 09, 125, São Lourenço-MG, ﬁlha de JOSE ANTONIO
DE PADUA e MARIA APARECIDA DE MELO;
000932 - JOSÉ LUCAS BATISTA, solteiro, maior, chapa, natural de Virginia-MG, residência Condomínio Estância, São Lourenço-MG, ﬁlho de e ANDRÉA APARECIDA BATISTA; e MICHELE DA SILVA, solteira, nascida em 13 de abril de 1998, do lar, natural de Pouso Alto-MG, residência Condomínio Estância, São Lourenço-MG, ﬁlha de HELIO RIBEIRO DA SILVA e IOLANDA DA SILVA;
000935 - JOSÉ PAULO ROQUE, solteiro, maior, serviços gerais, natural de São Lourenço-MG,
residência Rua Mozart Arcanjo da Silveira, 170, São Lourenço-MG, ﬁlho de PAULO ONÓRIO ROQUE e LUZIA ROSA DE JESUS ROQUE; e MARIA JOSÉ TEODORO, solteira, maior, doméstica, natural de Paraisópolis-MG, residência Rua Mozart Arcanjo da Silveira, 170, São Lourenço-MG, ﬁlha
de JOSÉ FRANCISCO e MARIA ALICE DE MACÊDO;
000934 - MISAEL FERREIRA SILVA, solteiro, maior, motoboy, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Benjamin Libânio, 180 - fundos, São Lourenço-MG, ﬁlho de JORGE AUGUSTO DA
SILVA e SILVIA LAIS JUSTINO FERREIRA DA SILVA; e JESSYCA JULIA DOS SANTOS CUNHA, solteira,
maior, auxiliar de produção, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Caldas, 47, São Lourenço-MG, ﬁlha de JAIR OLIVEIRA CUNHA e TEREZA MAURO DOS SANTOS CUNHA;
000936 - MATHEUS MAXIMIANO MONTEIRO, solteiro, maior, mecânico, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Santo Eloi, 305, São Lourenço-MG, ﬁlho de FRANCISCO MAXIMIANO
MONTEIRO e MARIA HELENA GUEDES; e EMILIENE DE OLIVEIRA, solteira, maior, vendedora, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Orlando B. de Ameida, 530, São Lourenço-MG, ﬁlha
de ELIAS AUGUSTO DE OLIVEIRA e MARIA DE FATIMA BENEDITO DE OLIVEIRA;
000937 - DAVID HERBERT CANDIDO, solteiro, maior, REPOSITOR, natural de SÃO PAULO-SP,
residência RUA M, 65, São Lourenço-MG, filho de e ANA LUCIA CANDIDO; e RAYANNE DA SILVA NOGUEIRA, solteira, nascida em 23 de junho de 1999, ESTUDANTE, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA M, 65, São Lourenço-MG, filha de IVO NOGUEIRA e JOELMA MARIA SILVA NOGUEIRA;

vagas, das quais sete já estão ocupadas, restando apenas uma vaga disponível
*Exigência no Edital de requisitos de experiência e prática não previstos em lei para os cargos de Auxiliar de
Administração e de Pedreiro
*Divergência entre a car-

ga horária estabelecida no
Edital e aquela prevista em
lei para os cargos de Fiscal
e Desenhista Técnico
*Previsão indevida de etapa de títulos para o cargo
de Analista de Tecnologia da
Informação de nível médio,
e para o cargo de Técnico

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

de Contabilidade de nível
técnico
*Limitação da comprovação do tempo de serviço não
considerando o tempo trabalhado como autônomo
*Ausência de critérios definidos para avaliação nas
provas práticas

Ministério da
Previdência Social

AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SÃO LOURENÇO/MG

EDITAL DE RECURSO
Considerando a impossibilidade de contatar interessados ou beneficiários da Previdência Social,
cujos benefícios foram objeto de reanálise por este Instituto, face à devolução das correspondências
enviadas por este Instituto, pela Empresa de Correios e Telégrafos-E.C.T. e,em cumprimento ao disposto
no art. 305 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048 de 06.05.1999,
facultamos aos interessados abaixo relacionados, o prazo regulamentar de 30 dias, a contar da data da
publicação do presente Edital, para interpor recurso à Junta de Recursos da Previdência Social, contra
a decisão proferida por esta Autarquia, em seus respectivos benefícios, que gerou um débito favorável à
seguridade social apurado aos moldes do art. 175 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto nº 3.048, de 06.05.1999, conforme relação abaixo.
Para tanto, colocamos à disposição dos interessados, o dossiê que trata do assunto comunicado, para
vistas, nesta Agência da Previdência Social, sito à Praça Dr. Humberto Sanches, 165, no bairro Federal
do Município de São Lourenço-MG:
JOSEMAR DA SILVA-NB:31/515.852.664-4 -VR: R$6.297,71;
JOSÉ RENATO DA SILVA -NB:91/519.801.082-7 – VR:R$13.382,06;
SEBASTIÃO RAYMUNDO -NB: 88/536.865.813-0 – VR: R$ 44.415,06

www.sljornal.com.br
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OFERTAS VÁLIDAS DE 16 A 19 DE OUTUBRO DE 2015, OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

Imagens meramente ilustrativas
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3,

Tablete
79 Chocolate
Nestlé 130g/140g

UN 150g/170g - Sabores

5,

69 Coxa/Sobrecoxa
Congelada Quality
KG

2,

39 Creme de Leite
UN

1,

85

99
UN

Desodorante
Aerosol Nivea
150ml - Fragrâncias

9,

de Pernil
79 Lingüiça
Congelada Aurora

5,

KG

99

Coxinha da Asa
Congelada Perdigão
UN Almofada 800g

Itambé Lata 300g

4,

89

1,

UN

Detergente em Pó
Tixan 1 KG
Fragrâncias

Sêmola
75 Macarrão
Santa Amália 500g

UN Cortados/Espaguete

9,

Empanados de
Frango Congelados
KG a Granel Pif Paf kg
Pafitos /Tirinhas

45

0,

Leite Classe A
1 lt - Integral/
Desnatado/
Semi Desn.

Hamburguer
congelado a granel
UN Perdigão 56g
Misto/Frango

49

21,

0,

5,

1,

98

Miolo da Alcatra
KG Friboi Reserva

Congelada
89 Pizza
Pif Paf 460g
UN Sabores

UN

de Tomate
99 Molho
Fugini Tradicional
UN Sachê 340g

Dental
65 Creme
Close Up Triple
UN 90g - Sabores
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Carro incendiado no
Bairro Santa Mônica

DOMINGO, 18 - 25 DE OUTUBRO DE 2015

Dia das crianças

Comerciantes ﬁzeram a alegria da criançada

Câmeras de segurança ﬂagraram a ação

Na madrugada desta quarta-feira (14/10), a Polícia Militar foi acionada a comparecer na Rua Doutor Miguel
Couto Ilho no Bairro Santa
Mônica para atender uma
ocorrência de incêndio em
veículo.
Segundo a vítima G. M. L.,
27 anos, o mesmo estava em
casa quando escutou uma explosão seguida de um clarão
e ao sair percebeu que seu
veículo estava em chamas.
A vítima tentou apagar o
fogo utilizando um extintor
de incêndio e acionou uma

equipe do Corpo de Bombeiros, que compareceu e ajudou a combater o fogo.
O veículo incendiado é um
Hyundai IX 35, de cor prata,
placa NWF-3240, de São Lourenço – MG e sofreu diversos
danos externos.
As câmeras de segurança
da residência da vítima mostraram que o autor estava
com o rosto coberto por uma
máscara e que no momento
da explosão as chamas o atingiram, momento em que fugiu tomando rumo incerto,
não sendo possível sua iden-

tiﬁcação ainda.
A perícia técnica compareceu ao local o perito e realizou os trabalhos de praxe,
já a vítima foi orientada quanto as demais providências
junto a Delegacia de Polícia.
Com isso já são dois o número de veículos incendiado,
pois na madrugada da última
terça-feira (13/10) na Rua
Arthur Bernardes no Bairro
Federal um veículo Nissan
March também foi incendiado, porém nesse caso , o carro foi completamente consumido pelo fogo.

A Empresa Carrossel Supermercados tornou inesquecível o “Dia das Crianças”
para 1.074 crianças, frequentadora de 13 Instituições de
São Lourenço, que receberam brinquedos novos em
comemoração ao “Dia das
Crianças”.
Esta ação social existe há
15 anos e é realizada pelo
Carrossel Supermercados
junto a algumas empresas
parceiras, como a Hidrolux
Hidraulica e Elétrica, a Dicasa, o Doces São Lourenço,
a M & C Factoring, a Bauducco Alimentos e a Comunique Brindes.
Os brinquedos foram entregues nos dias 05, 07 e 08
de outubro para todas as
crianças que frequentam as
seguintes Instituições:
APAE, Creche Santa Maria

III Encontro de Missões Ceifeiros
Cinco mil pessoas estiveram presente

Aconteceu no Parque Municipal Ilha Antônio Dutra
em São Lourenço entre os
dias (08/10) a (11/10) o III
Encontro de Missões Ceifeiros da última hora. O
evento é realizado pela Igre-

ja Assembleia de Deus presidida pelo Pastor Antônio
Romero Filho e tem por objetivo divulgar o trabalho
missionário realizado e também conscientizar novos
missionários que despertem

14

para essa obra.
Cerca de cinco mil pessoas
estiveram presente durante
os dias do evento, recebendo diversas caravanas de toda a região sudeste.
O III Congresso contou com

a presença de preletores ilustres como Elson de Assis, Geziel Gomes, Wanderlei Carceliano e Nívea Silva.
A entrada de forma gratuita garantiu a presença do
grande número de visitantes.

Goretti, Creche Jardim Escola Tereza de Jesus, Educandário Santa Cecília, Casa dos
Meninos de São Lourenço,
Educandário São Lourenço,
Creche Santa Marcelina, Creche Pequeno Mundo, S.O.S.
Casa da Mãe Grande, Fundação Maria Lucila da Costa
Ribeiro, Assossiação Beneﬁcente Lar Bom Samaritano,
Casa de Passagem Mãe Social e CEMEI - Carolina Junqueirra - Mãe Grande.
Além dos brinquedos recebidos as crianças tiveram
mais uma surpresa pois no
local da entrega esteve presente o personagem “Homem
de Ferro” encantando não só
as crianças, mas também os
adultos que acompanharam
a entrega dos presentes.
Já na Lojas Aladdin a criançada pode se divertir à von-

tade pois lá estiveram vários
personagens nos dias 09, 10E
11 de outubro como Thor,
Elsa, Galinha Pintadinha dentre outros que encantaram
a todos fossem crianças ou
adultos.
Nos bairros também teve
comemoração nesse dia especial, no Bairro Canaã com
autorização da Prefeitura foi
interditada a Rua Romana a
ﬁm de garantir um dia de alegria com a iniciativa de um
casal de moradores, a criançada pode se divertir à vontade e aproveitar o dia se divertindo em uma cama elástica e em uma quadra improvisada de voleibol, sem falar
na distribuição de cachorro
quente, pipoca, guaraná e
chupa-chupa tudo para garantir tranquilidade e conforto para pais e ﬁlhos.

Óleo na rua causa
queda de motociclista

Motociclista e garupa tiveram ferimentos leve
No início da tarde desta
quarta-feira (14/10) um motociclista foi surpreendido
por uma trilha formada por
óleo ao adentrar na Alameda República do Líbano, causando a sua queda.
Após o susto ele passou a
orientar outros motociclistas
que vinham na mesma direção
aﬁm de evitar mais quedas.
Um agente da SLTrans que
passava pelo local foi informado pelo condutor da motocicleta sobre o ocorrido e
o agente informou ao condutor que iria ao encontro
do possível caminhão para
avisar sobre o vazamento de
óleo e retornaria com informações e com serragem para absorção do óleo.
Após esperar por alguns
minutos e sem retorno do
agente o motociclista resol-

veu seguir em frente tendo
em vista os compromissos
que tinha de cumprir.
O motociclista e garupa sofreram ferimentos leves e a
moto teve pequenos danos.
O que se pode constatar é
que a mancha de óleo teve
início na Rua Professor Henrique José de Souza, próximo
ao Parque Municipal Ilha Antônio Dutra e desapareceu
na Rua Doutor Olavo Gomes
Pinto em Frente à Loja Bodevan, sendo que um veículo Fiat Palio Adventure com
placas da cidade de Campinas se encontrava estacionado e sinalizado na Rua Doutor Olavo Gomes Pinto em
frente ao calçadão II com vazamento de óleo.
O suposto caminhão que
também apresentava vazamento não foi localizado.
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TV Assembleia 20 anos

A gente não mede
esforços para estar
junto de você.
A Assembleia de Minas está presente em todo o Estado. Só
neste ano, as comissões de deputados já percorreram mais
de 60 mil quilômetros, fiscalizando ações, promovendo
debates e escutando a opinião dos mineiros. E, mesmo
quando a Assembleia não vai até a sua cidade, você
pode acompanhar e participar de tudo o que acontece
aqui, através do Portal e da TV Assembleia. A emissora,
que está comemorando 20 anos, transmite as atividades
parlamentares ao vivo e oferece uma programação
exclusiva, com notícias, eventos, debates e conteúdo
educativo, 24 horas por dia. As nossas portas estão sempre
abertas para você.

Assista à TV Assembleia pelo canal da sua cidade
ou pelo portal: almg.gov.br/tv

ALMG

Timóteo
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