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Homem morto é encontrado
no Rio Verde
Segundo a PM, cadáver foi encontrado próximo à linha férrea no bairro João de Deus e não apresentava sinais de violência.

(pág 07)

Óbito

Portaria regulamentando
a Festa de Agosto 2015

Dr. Fábio Garcia Macedo
Filho, assinou nessa segunda 20/07, a portaria com as
regras para permanência
de crianças e adolescentes
na Festa de Agosto 2015.
(pág 04)

Incêndios assustam
população

A segunda-feira (20/07)
foi de muito trabalho para
a equipe do Corpo de
Bombeiros que teve que
apagar quatro incêndios no
mesmo horário em diferentes
pontos da cidade.
(pág 06)

Carreta bate em carro
e complica o trânsito

Leia a entrevista com
Equipes de Handbol
Regis Paulino da banda
são Campeãs no Joju de
Serial Funkers
Poços de Caldas
(pág 03)
(pág 06)

O Centro da cidade ficou
com duas ruas fechadas devido ao acidente. O carro que
estava estacionado impediu
a carreta de fazer a curva na
Avenida Antônio Junqueira de
Souza.
(pág 04)
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Editorial Confira algumas dicas para
Soluções simples
As contas de energia costumam aumentar nesta estação
do ano, especialmente devido
à utilização do chuveiro em
potência máxima e à presença
das pessoas por mais tempo em
casa devido ao frio. Além disso,
há o fenômeno natural que faz
os dias escurecerem mais rapidamente, aumentando o tempo
de funcionamento da iluminação. São nuances que, aliadas
a outros fatores de desperdício,
podem contribuir para elevar o
consumo de energia residencial em até 20%. Entretanto
soluções simples para o uso correto da energia podem evitar
esse aumento, principalmente
neste período de condições hidrológicas desfavoráveis.
Em razão de sua elevada
potência, os chuveiros são os
equipamentos que mais consomem energia, representando
cerca de 30%, de uma residência. Além disso, nas férias escolares, a presença das crianças e
adolescentes em casa aumenta
o tempo de utilização de televisores e computadores. Dessa
forma, para reduzir a potência
sempre que for comprar um
equipamento, faça a opção pelos mais eficientes, etiquetados
pelo Inmetro na categoria A e,

jornalismo@portalalternativa.com.br

especialmente, os identificados
com o selo Procel, da Eletrobras.
Além disso, é sempre bom
verificar o estado da borracha
de vedação de refrigeradores, já
que, se as portas não estiverem
fechando corretamente, a geladeira ou o freezer irão gastar
mais energia para resfriar os
alimentos. Outra dica é evitar o
maior consumo dos aparelhos
mais potentes no horário de
pico, como os aquecedores de
ambiente. “Não existe preço diferente de energia para a residência ao longo do dia ou do ano,
mas, se for possível evitar o consumo maior entre 17 e 20 horas,
isso irá certamente ajudar o país,
pois é durante esse horário que
ocorre a ponta do sistema elétrico das empresas de energia.
Lâmpadas incandescentes
As lâmpadas incandescentes
de 60 watts deixaram de ser
comercializadas no Brasil, desde o início de julho, em conformidade com mais uma fase
da legislação que restringe
a produção, importação e
comercialização de lâmpadas
incandescentes. Essas lâmpadas poderão ser substituídas
pelas de LED de 10 watts, cuja
vida útil pode chegar a 25 vezes
mais que as incandescentes.

DR. LUÍS PAULO DE OLIVEIRA

economizar energia:
Reduzir termostatos: Seja no
chuveiro, aquecedor, condicionador de ar, geladeira ou freezer,
reduzir um grau no termostato
pode representar uma economia de até 5% da sua conta.
Desligar quando não
estiver em uso: Equipamentos elétricos e
eletrônicos produzidos no Brasil antes de
2001 tendem a consumir bastante energia
mesmo quando em stand
by, mas mesmo os aparelhos mais modernos tendem a consumir alguma
energia durante todo o tempo
em que estão ligados na tomada,
levando também ao desperdício.

A conspiração do silêncio, seja
no ambiente hospitalar, no consultório ou no ambiente familiar, é evidente. Pode ser observada nas conversas reservadas,
nos sorrisos camuflados, nas
atitudes adotadas. No âmbito
hospitalar, Silva et al (2008) consideram que “O Hospital é o lugar da vida, da cura. O reconhecimento e a aceitação da morte
como um processo natural viola
as regras implícitas e explícitas que regem o cotidiano dos
profissionais da área da saúde.”
Dessa maneira, torna-se difícil
aceitar a morte ou dizer que se
pode morrer.
Neste contexto, a conduta
dos profissionais de saúde
frente a situações em que não
há mais possibilidade de cura
é fundamental para amenizar
a dor e o sofrimento do paciente e seus familiares. Ao se
reconhecer e abordar o que
está velado, pode-se estabelecer uma relação de confiança e conforto, permitindo-se uma conversa franca e
libertadora entre a equipe, o
paciente e a família. É importante frisar que o ritmo da
troca de informações deve

respeitar, fundamentalmente,
a vontade o paciente. Não há
necessidade de se conversar
sobre algo que o paciente não
deseja saber, ou deve-se fazêlo à medida que o paciente
solicita as informações. Diante
de um paciente lúcido, não se
pode permitir que a família
decida sobre o que deve ser
falado, embora eles devam
ser acolhidos e inseridos no
processo.
O momento da morte é o
momento em que o ser humano se depara com sua falibilidade. Todos seus anseios,
medos, arrependimentos se
afloram, dominam sua mente
e assustam. Este é o momento
em que surge a necessidade
de se resgatar relacionamentos, dizer o que precisa ser
dito, perdoar e ser perdoado.
E isto somente pode ser conseguido através de uma conversa
franca, serena e conciliadora.
O papel do psicólogo é muito
importante como o mediador
e orientador deste processo.
Tenhamos em mente que
nosso papel é curar sempre
que possível, e cuidar sempre,
mesmo que pareça impossível.

Geladeira: Evite abrir a geladeira frequentemente. Retire de
uma só vez os alimentos de
que precisa. Não guarde
alimentos
ainda
quentes. Nunca utilize a grade traseira
para secar roupas ou
calçados.
Tomadas e fios:
Tomadas quentes são
sinônimo de desperdício e risco de acidentes. Por isso, evite o uso
de benjamins.

Aparelhos de TV por assinatura: Uma atenção especial deve
ser dada aos aparelhos de TVs
por assinatura, pois, ao desligarmos a TV, erroneamente achamos que esse aparelho também
foi desligado e na maioria das
vezes não foi.

Celulares e Câmeras: Nunca deixe seu aparelho celular
“dormir” carregando, ou seja,
dê a carga e retire-os da tomada. Para câmeras digitais que
não usam pilhas, aplica-se a
mesma regra do celular. Só
carregue o tempo necessário
especificado no manual.

Iluminação: Evite acender lâmpadas durante o dia
e aproveite ao máximo a
iluminação natural. Prefira
as lâmpadas fluorescentes
compactas, pois elas duram
mais e consomem menos.
Pinte paredes e tetos com

Computadores:
Quando
não estiver usando, mantenha
o computador desligado. Dê
preferência aos notebooks, que
consomem menos energia. Não
deixe os acessórios do computador (impressora, scanners etc.)
ligados sem necessidade.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Ortopedia e Traumatologia

Conspiração do Silêncio

cores claras, que refletem melhor a luz, diminuindo a necessidade de iluminação artificial.

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

COM “H” MAÍUSCULO
O que seria um homem com “H”
maiúsculo? Esta expressão parece
ultrapassada, mas já significou muito
para a sociedade. Hoje refleti a respeito
e acredito ter encontrado um belo exemplo desta espécie em extinção...
Há muito tempo atrás, na história
da humanidade, quando a mulher
era considerada um ser inferior,
sem vontade própria, totalmente
submissa e quando a gravidez fora
do casamento era considerado um
verdadeiro escândalo e sacrilégio,
uma jovem chamada Maria, ainda
com pouca idade, totalmente temente a Deus, recebeu a visita de
um anjo que a convidava, em nome
do Senhor, a ser a mãe do Salvador.
Apesar de não compreender, o anjo
apenas lhe pediu uma resposta, e
ela disse Sim, sem questionar mais
ou sem arrumar desculpas para
não aceitar os planos do Altíssimo.
Seu Sim_sinal de extrema entrega e
coragem_ mudou todo o rumo da
história e nos permitiu sermos salvos
pelo Cristo que ela gerou.
Neste cenário, esta mesma jovem
que foi concebida pelo Espírito
Santo e ficou grávida naquela época, estava prometida a um homem
chamado José. Imaginem o que se
passou na cabeça daquele homem
vendo sua prometida grávida, antes mesmo de ter qualquer relação
com ele? Teria sido traído, sem
dúvida. Diante disso, como pôde
ainda desposar esta jovem? Como
encararia a sociedade ? Como seria
apontado nas ruas: tolo, “corno”,
imbecil? Fiquei a imaginar o que
José deve ter enfrentado neste
sentido, o que deve ter ouvido das

pessoas, como deve ter sido caçoado por conta de seu amor a Deus e
a Maria!!!
E os homens de hoje, que vivem
numa sociedade bem mais moderna que a de outrora, como tem reagido perante as escolhas de suas
mulheres? Como têm aceitado
suas decisões e como têm acolhido
a vontade de Deus em suas vidas?
Será que estão preocupados em
amar ou apenas querem ser amados? Será que entendem o amor ou
esperam apenas que tudo saia conforme seus planos? Será que sabem
sonhar os sonhos do outro ou querem apenas concretizar seu próprios
projetos? E mais: estão preocupados
em ser felizes e fazer felizes os seus ou
dão mais importância ao que as pessoas de fora irão dizer a seu respeito?
Se os homens soubessem ser
como José, haveria muitas Marias
por aí, pois um completa o outro.
Se jogassem pro alto a opinião alheia, a necessidade de se mostrarem “machos” (como se isso representasse a verdadeira força e sua
real natureza) e abrissem os olhos
e o coração, muita coisa seria diferente. Que nesta quaresma possam aprender a fazer o caminho de
volta e a olhar com os olhos de São
José, abandonando os conceitos
pré formulados pela hipocrisia da
sociedade: “Se eu não traio, não
sou homem, se aceito minha esposa e suas limitações, sou fraco.”
Independente dos músculos ou da
força física, que aprendam com este
grande exemplo o que é ser forte,
bravo e guerreio, enfim, o que é ser
homem com H maiúsculo!

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

MENSAGEM DE NOSSA SENHORA Como se utilizar do trabalho
Queridos filhos: Também
hoje, o Altíssimo me permite
estar com vocês e guiá-los
pelo caminho da conversão.
Muitos corações se fecharam
à graça e mantêm os ouvidos
fechados ao meu chamado. Vocês, filhinhos, rezem e
lutem contra as tentações e
contra todos os planos maldosos que o diabo oferece, por
meio do modernismo. Sejam
fortes na oração e com a cruz
nas mãos rezem, para que o
mal não os utilize nem triunfe
sobre vocês. Estou com vocês
e rezo por todos. (25-03-2015)
MENSAGEM EM REFLEXÃO
Não tenhamos a menos
dúvida de que a modernidade tem afetado todos os
que desejam estar a par de
tudo o que acontece ao seu
redor: a política atual, as
descobertas da medicina, a
ciência que investiga o passado e prevê o futuro, os atentados, as catástrofes da natureza e, assim por diante...
É exatamente onde atua,
de forma surpreendente, o
maligno que tem elaborado
planos eficazes para afastar

os homens de Deus. Se não,
vejamos: A violência e a
morte que os noticiários
mostram pelos meios de
comunicação, as guerras
sem fim que se alastram
em todos os quadrantes,
a impiedade com que se
vingam os países inimigos,
torturando seus prisioneiros e outros horrores que
não se podem noticiar. Tal
é a monstruosidade, inconcebível em outros tempos.
Por isso, Nossa Senhora adverte-nos sobre a atuação infame de Satanás.
Pelos recursos da televisão e
do computador, assistem-se,
livremente, cenas que envergonhariam “Sodoma e Gomorra”, se pudessem ressuscitar.
A Santíssima Virgem se queixa de que muitos corações se
fecharam à graça e mantêm
os ouvidos fechados aos seus
convites. Faz um apelo: “Sejam
fortes na oração, e, com a cruz
nas mãos, rezem, para que o
mal não os utilize nem triunfe
sobre vocês”. Contem Comigo e estejam certos da minha
oração contínua por todos.
Obrigada, por terem correspondido ao meu apelo.

para rezar mais

A Regra Beneditina forma
os monges e cristãos por
meio do seguimento dos
ensinamentos de Jesus e da
prática dos mandamentos
e conselhos evangélicos,
principalmente com a máxima Ora et labora (Oração e
trabalho). São Bento aproximou a oração e o trabalho
sem que um roubasse o
tempo e a qualidade do
outro. Nós que vivemos atualmente neste tempo de
imensa agitação, no qual se
trabalha muito e quase não
sobra tempo para a oração,
esse princípio da ‘Oração e
Trabalho’ se torna um manual de sobrevivência para
nós cristãos.
O nosso trabalho não pode
ser desculpa para que não
rezemos, assim como nossa
vida de oração não pode ser
um obstáculo para a nossa
vida profissional. É completamente possível que nós, mesmo tendo de trabalhar tanto,
também possamos conciliar

nossa vida de oração, para
que não rezemos menos do
que trabalhamos.
Muitos hoje acabam vivendo essas duas realidades de modo desigual,
exagerando em uma parte
e faltando na outra. Porém,
aprendamos com São Bento que é possível conciliar
oração e trabalho. Assim
como uma moeda tem
sempre dois lados (cara e
coroa), nossa vida deve estar marcada por essas duas
realidades: oração e trabalho. Falo, aqui, desde os
trabalhos no lar até a vida
profissional na sociedade,
da oração pessoal até a sua
ativa participação na sua
paróquia. Assim como não
existe moeda que só tenha
um lado, não podemos ser
cristãos que só rezam ou só
trabalham. Podemos, dentro de nossas realidades,
desde as mais simples até
as mais exigentes, conciliar
as duas atividades.
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Regis Paulino

RITA ABBUD

Vocalista da banda Serial Funkers

A banda Serial Funkers
participou da última edição
do programa Superstar da
Rede Globo. Regis, o vocalista, é natural de Pouso Alto e
conta abaixo um pouco sobre essa experiência.
Há quantos anos existe a banda?
A Serial Funkers já tem
nove anos de estrada.
Começamos em 2006 querendo fazer um trabalho para
levar diversão para as pessoas baseado na black music americana e brasileira.
Como foi a saída de
Pouso Alto para São Paulo
até chegar no programa Superstar da redeglobo?
Já faz 18 anos que eu estou
fora de Pouso Alto, saí de
lá e fui para Taubaté fazer
faculdade, onde morei por
5 anos. De lá fui para São

Paulo trabalhar com teatro,
música e foi lá que eu conheci os meus parceiros de
banda e nós criamos a Serial Funkers. A atual formação
da banda tem cinco anos e
os integrantes são de São
Paulo e São José dos Campos, além de mim, que sou
de Pouso Alto.

DOM ZECA
A notícia é...
maestromartins@yahoo.com.br

Bebê da Semana

Cantinho da Poesia

“Objetivos em excesso”

A experiência que vem de Deus nos ensina:
Quando perseguimos objetivos em
excesso a confusão se instala na nossa
mente, casa e vida. Excesso de objetivos...
objetivos imprecisos... objetivos não alcançados.
Há desafios que nos jogam mais alto,
Mais longe, mais fundo,
buscando a maturidade de crescimento
da libertação interior.

Como foi a participação no Superstar?
O Superstar foi uma experiência muito legal, foi um
desafio muito grande. Pois
somos acostumados com
palco, contato direto com o
público, e de repente você
se depara com milhões de
pessoas te assistindo na TV
e nos shows, normalmente,
você tem uma hora pra se
apresentar, e ali são apenas
dois minutos pra conquistar
o público. Foi muito gratificante, o retorno é imensurável. Além disso, por trás
das câmeras existe toda uma
preparação com profissionais excelentes. Tem orientadores vocais, fonoaudiólogos, produtores musicais,
diretores etc, que fazem com
que você se concentre na
música. É uma experiência
profissional que nós vamos
levar para o resto da vida.
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O que o público pode
esperar do CD que vocês
lançaram? Tem músicas inéditas, músicas que vocês
cantaram no programa?
Em março nós lançamos
esse CD com músicas nossas,
músicas de amigos nossos e
músicas inéditas. Nos dois
primeiros programas nós
cantamos músicas que estão
nesse CD e depois nós optamos por apresentar clássicos. O CD está disponível em
formato digital nos canais
de streaming como iTunes
e Spotify. O CD físico nós
vendemos nos shows e em
breve estarão disponíveis
nas lojas de todo Brasil.
Vocês já cantaram com
veteranos como Sandra de Sá,
Tony Garrido, Ed Motta, entre

outros. Conte-nos um pouco
sobre essa experiência.
Foi um projeto que a gente lançou e começou da
seguinte maneira: um contratante de São Paulo queria
chamar a Sandra Sá pra cantar na festa dele, mas não
tinha dinheiro suficiente
pra trazer a banda completa
dela. Nós da Serial Funkers,
estávamos contratados para
fazer a festa dele. Aí demos
a ideia dela fazer uma participação no nosso show, ele
topou e ela veio. Nisso surgiu o projeto Serial Funkers
e convidados, no qual cantamos com Tony Garrido,
Cláudio Zoli, Léo Maia, Negra Li, Ed Motta, entre outros,
que são grandes nomes da
Black Music, nos quais nós
nos inspiramos.

Aniversário
Quem comemora mais
um aniversário neste dia
25, é nossa amiga Solange
Cabizuca,
para
quem
enviamos nossos votos de
felicidades, saúde e paz.
Que Deus a abençoe
sempre mais, e que
continue sendo esta pessoa
especial. Grande abraço!!!

Festa
A princesinha Maria Batista Real, chegou no último dia 10,
para encher de alegria o lar de Nayara Correa Real e Pedro
Felipe Silva Batista. Desejamos felicidades aos papais,
saúde e muitas bençãos de Deus para Maria.
Parabéns aos avós Eduardo Castro Real e Maria de Fátima
e Eduardo Rodrigues Batista e Sileia.

PROF. ANDRÉ

Esportes

SELEÇÃO MINEIRA DE NATAÇÃO JÚNIOR
É CAMPEÃ BRASILEIRA EM ANÁPOLIS

A seleção mineira de natação júnior I e II conquistou
no sábado 4/07 mais um
título, do XVI Campeonato
Brasileiro Interfederativo
Júnior de Natação – Copa
Cidade de Anápolis – Troféu
Dr. Paulo Roberto de Melo,
na cidade de Anápolis/GO.
A seleção mineira de natação júnior embarcou
acreditando que sua participação seria brilhante,
e não deu outra: Minas
Gerais, numa disputa emocionante e como uma das
favoritas ao título de 2015
entrou na competição com
a mesma garra e determinação de sempre e contou
com a participação de ANA
BEATRIZ DOS SANTOS, atleta da equipe APAN CriaCarmo São Lourenço – Country

Clube – Carrossel que foi
convocada para representar
nosso Estado, além de SARA
PALMA RIBEIRO que atualmente treina no Minas Tênis
Clube de Belo Horizonte.
Os atletas muito bem
preparados levaram nossa natação ao patamar dos
melhores nadadores da categoria do País, pois são jovens acostumados a vencer e
que se dedicam com afinco,
nos dando muito orgulho.
A pontuação final foi a
seguinte: Seleção Mineira - campeã com 807,50
pontos, seguida da Paulista com 590 e da Catarinense com 576 pontos.
Parabéns a essa equipe e em especial as duas
representantes da nossa
São Lourenço.

CLASSIFICADOS

Falecimento

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

EXPEDIENTE

Nossos sentimentos aos
familiares de José Benedito
da Silva, falecido no último
dia 17.
Que Deus console cada
coração, em especial sua
filha Grazi Rodrigues.
Paz a sua alma!!!

ALUGA-SE LOJA NO ANTONIO DUTRA SHOPPING – 2º PISO – LOJA 64.TELEFONE DE CONTATO:
35-3332-2092 OU 8832-8834(OI)

Neste dia 31, sexta-feira, inicia-se a Festa do Padroeiro São
Lourenço 2015.
Às 19:00 horas, Procissão luminosa com a imagem
primitiva de São Lourenço, saindo da centenária Ermida
do Senhor Bom Jesus do Monte em direção a Igreja Matriz,
culminando com a celebração Solene da Santa Missa.
Dia 1° de agosto, sábado, inicio da Novena, às 19:00 horas,
presidida pelo Sr. Bispo Coadjutor de nossa Diocese, Dom
Pedro Cunha Cruz.
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Acidente envolve carreta e carro
no Centro de São Lourenço

Portaria da Festa de Agosto 2015

Na manhã de terça-feira
(21/017), aproximadamente
às 8h30 da manhã, uma
carreta que seguia sentido
bairro Federal bateu em um
veículo Renault Sandero. O
acidente aconteceu na esquina da Rua Doutor Olavo
Gomes Pinto com a Avenida
Antônio Junqueira de Souza.
O veículo estava estacionado muito próximo à esquina e impediu que a carreta fizesse a manobra. A
lateral do carro foi atingida
e o trânsito ficou parado.
Pessoas que passavam pelo
local precisaram ter paciência até que a polícia e os
representantes da SL Trans
chegassem ao local.
A equipe da SLTrans orientou os motoristas a fazerem
um desvio de rota até que
se resolvesse o ocorrido. A
Polícia Militar fez o boletim
de ocorrências e liberou a
carreta em seguida.

São Lourenço volta do Joju com
duas equipes campeãs
A delegação de São
Lourenço voltou de Poços
de Caldas, onde participava
dos Jogos da Juventude (Joju)
com duas equipes campeãs:
Handebol
Masculino
e
Handebol
Feminino,
e
uma vice-campeã: Futsal
Feminino. A Diretoria de
Esportes e Lazer participou
da 26ª edição da competição
com sete equipes, disputando
a fase final: handebol
(masculino e feminino),
voleibol
(masculino),
basquete (masculino e
feminino) e futsal (masculino
e feminino). As equipes que
não classificaram para as
semi-finais e para as finais
também pontuaram para
a classificação geral dos
jogos (ranking técnico). São
Lourenço está no quarto
lugar da classificação geral,
atrás de Varginha, Poços
de Caldas e São Sebastião
do Paraíso, sendo que,
nesta edição, participaram
32 municípios.

Equipe Campeã de Handbol Masculina

Equipe Campeã de Handbol Feminino

Dr. Fábio Garcia Macedo Filho, Juiz de direito
da Vara Criminal e da Infância e da juventude da
Comarca de São Lourenço,
assinou nessa segunda
20/07, a portaria com as
regras para permanência de crianças e adolescentes na Festa de Agosto
2015. Dentre as principais
determinações,
damos
destaques as seguintes.
Os adolescentes com
idade igual ou superior a
16 anos, caso estejam com
a sua carteira de identidade
e autorização do pai ou da
mãe, poderão permanecer
no evento sozinho no após
as 20h, no caso dos menores de 16 anos, sua permanência fica restrita a presença de um responsável,
ambos devidamente documentados.
Com relação a venda

e consumo de bebidas
alcoólicas, fica determinado
que os proprietários de
estabelecimentos, devem
fixar uma placa em local
visível com os seguintes
dizeres:
“É
PROIBIDO
VENDER, FORNECER OU
SERVIR BEBIDAS ALCOÓLICAS
A MENORES DE 18 ANOS – ECA
art81,I”. O descumprimento
dessa determinação poderá

incorrer em autuação e multa
para o estabelecimento,
e para o responsável pelo
menor, prisão e autuação em
flagrante e posteriormente
procedimento criminal.
Os policiais Civis e Militares
e os membros do Comissariado Voluntário da Infância
e da Juventude, serão responsáveis pela fiscalização
e policiamento no local.

EDUARDO VILLAS BOAS SCARPA – Sítio Frema,
CPF 396.271.366-20, por determinação do
Conselho Estadual de Política Ambiental –
COPAM, torna público que obteve Licença de
Instalação em Cráter Corretivo – Expansão
para expansão, processo n° 30759/2012, para a
atividade de AVICULTURA DE POSTURA, situada
à Estrada Pública Municipal, Bairro Duas Pontes,
Município de Pouso Alto, MG, CEP 37468-000

COMARCA DE SÃO LOURENÇO – EDITAL DE INTIMAÇÃO - O Oficial Interino do Serviço
Registral de Imóveis da Comarca de São Lourenço/MG, com base no parágrafo 4º,
do Art. 26 da Lei nº. 9.514/97, vem intimar DULCE HELENA PIRONI, brasileira, solteira, aposentada, inscrita no CPF/MF nº. 234.677.978-49, residente e domiciliada no
Sítio Colina, Caixa Postal 13, Bairro Toma Leite, Pouso Alto/MG; e, HEDALBERTO COSTA BUSTAMANTE, inscrito no CPF nº. 469.831.206-04, GLÁUCIA MARIA DA FONSECA
BUSTAMANTE, inscrita no CPF nº. 469.831.126-87, brasileiros, casados, ele pecuarista,
ela, do lar, residentes e domiciliados na cidade de Itanhandu/MG, na Rua Dr. Paiva,
65, Bairro Nossa Senhora de Fátima, para que PAGUEM, no prazo de 15(quinze) dias,
contados a partir da publicação deste, as prestações vencidas e vincendas da Cédula
de Crédito Bancário Crédito Pessoal (Hipoteca/Alienação Fiduciária de Bens Imóveis –
237/6142/22052012-1), no R. 04 e Av. 06 da Matricula 583 do Livro 02 deste Cartório,
devidamente operacionalizada na conta corrente nº. 154-6, titulada pela devedora
junto à agência 6.142-5 – Itamonte/MG, do credor, mais os juros convencionais, as
penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos,
as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel (se houver), além das despesas
de cobrança e intimação e demais despesas, nos moldes do dispositivo no parágrafo
primeiro do Art. 26 da Lei 9.514/1997. Valor do débito em atraso em 15/05/2015:
R$11.413,13. O não cumprimento da referida obrigação garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário - BANCO BRADESCO
S.A., situado na Cidade de Deus, na cidade de Osasco/SP, CNPJ n.º 60.746.948/000112, por sua agência em Itamonte/MG. O Oficial Interino: Júlio César Círio Nogueira.

www.sljornal.com.br

cidade

Um dia da beleza

DOMINGO, 26 DE JULHO DE 2015

57º BPM PROMOVE CAPACITAÇÃO DE MILITARES

Agradecimentos especiais
aos voluntários que proporcionaram aos funcionários
do CEMEI NOÊMIA GOULART
FERREIRA um dia da beleza.
“Voluntariado não é só
uma palavra, é amor, dedicação e também ação. “
Nosso muito obrigado a
todos vocês com certeza fizeram a diferença.
UNIMED CIRCUITO DAS
ÁGUAS
GILMARA CABELEREIRA E
ALUNAS (LARISSA, TALITA E
ROSE)
EDNA CABELEREIRA
LILIANE CABELEREIRA
FABIANA MANICURE
MIRELE CABELEREIRA
LUCIANA MANICURE
SALÃO DA EDNA E RENATA
CEMEI Prof. Noêmia Goulart Ferreira..
Marimile
Diretora escolar
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Capacitar é hoje uma grande
necessidade dentro do contexto da educação continuada. Esta necessidade exige
investimentos no potencial
dos profissionais, objetivando alcançar a qualidade na
produção dos serviços de segurança preventiva prestados
a sociedade.
Com esse pensamento,
a Polícia Militar de Minas
Gerais periodicamente re-

aliza o Treinamento Policial
Básico - TPB, voltado ao processo de atualização intensiva nas técnicas e doutrinas
da prática policial militar
para aprimorar e aumentar
a qualidade da prestação de
serviços às comunidades.
No período de 06 a 10 de
julho de 2015, o 57º BPM capacitou mais uma turma de
policiais militares, os quais
participaram de aulas teóri-

cas e práticas direcionadas
ao cotidiano da atividade.
Para simular uma incursão
em área de risco, em uma
das aulas foi utilizada a pista
e equipamentos de paintball
da empresa Center Kart. O
treinamento proporcionou
aos militares uma situação
mais próximo a realidade,
com toda a segurança oferecida pelo esporte.
A capacitação também vislumbrou situações de controle de distúrbios, socorro a vítimas de acidentes,
atendimento aos cidadãos,
crimes e infrações de trânsito e meio ambiente.
Ao final, todos os militares
foram submetidos a avaliações para verificar a assimilação dos conhecimentos e
de sua capacidade física.
Investir na capacitação e
treinamento dos policiais
militares é proporcionar
aos cidadãos uma melhor
prestação de serviços.
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Quatro incêndios assustaram a população essa semana

DR. RODRIGO C. SANTOS

Médico Veterinário

Picada de insetos em
cães e gatos (Parte 2)

A tarde de segunda-feira
(20/07) foi de muito trabalho para a equipe do
Corpo de Bombeiros. Eles
tiveram que se deslocar
mais de uma vez para controlarem focos de incêndio
em terrenos e pastagens.
Em uma das ocorrências
atendidas pela equipe no
bairro Solar dos Lagos, por
pouco a casa de um morador não foi atingida. O fogo
se propagou de forma desordenada e colocou em
perigo a vida dos moradores

da residência que lutavam
com todas as forças usando
mangueira e baldes d’água
para controlarem as chamas
que já estavam prestes a invadir o imóvel. Isso ocorreu,
porque o caminhão-tanque
do Corpo de Bombeiro demorou mais que o normal a
chegar até o local, pois o mesmo já estava em outra ocorrência na cidade apagando
um outro foco de incêndio.
Só na tarde de segunda-feira, existiam no mesmo horário, quatro pontos

de área incendiada, o que
fez a equipe do Corpo de
Bombeiros se desdobrar
para apagar todas elas sem
que houvesse qualquer prejuízos vitais e materiais.
Realizar queimadas é
crime e quem desobedece

está sujeito a diversas penalidades tais como processo
criminal, com possibilidade
de prisão, de acordo com o
dispositivo na Lei de Crimes
Ambientais (Lei Federal
nº6.905/98), pagamento de
multas entre outras.

Cadela fica presa em motor de um carro em São Lourenço

Para fugir de outro cão,
uma cadela adulta da raça
labrador se escondeu dentro do motor de um carro no
bairro Residencial Rio Verde,
em São Lourenço (MG) nesta
segunda-feira (20). Segundo
o Corpo de Bombeiros, que
foi acionado para fazer o
resgate do animal, a cadela

ficou presa entre o motor e o
carburador do veículo.
De acordo com os
bombeiros, a cadela fugia
de outro cachorro e tentou
se esconder embaixo do
carro, mas acabou entrando no compartimento do
veículo. Para retirá-la, os
militares precisaram retirar

algumas peças.
Ainda conforme o Corpo
de Bombeiros, o carro que a
cachorra entrou é da própria
dona dela. O resgate demorou cerca de meia hora, mas
a cadela não ficou ferida. A
suspeita é de que o animal
esteja no cio e por isso tenha
tentado se esconder.

Insetos voadores, como
abelhas e vespas são mais
comuns durante a primavera e verão. Cães possuem
uma atitude instintiva que
os leva a cheirar tudo para
perceber o mundo ao seu
redor e justamente por
isso, muitos cachorros
geralmente acabam sendo
picados no focinho. Outros cães ao tentar morder
alguns insetos, também
acabam frequentemente
sendo picados na boca.
A grande maioria das aranhas não são venenosas,
mas mesmo assim se seu
amigo for mordido por uma
aranha, a mordida poderá
causar inchaço e dor localizada. Existem aranhas no Brasil
como as aranhas marrons
que possuem picadas necrosantes e dolorosas ou ainda
as aranhas armadeiras que
são extremamente venenosas e suas mordidas podem
ser muito graves. Portanto
se seu companheiro for mor-

dido por uma aranha, leve-o
imediatamente ao veterinário e se possível, capture
a aranha em um vidro para
que seu veterinário identifique a espécie de aranha
que o atacou.
Carrapatos são um dos
insetos mais comuns que
atacam nossos animais e
sua picada não só pode
causar inchaço no local,
mas também pode transmitir doenças. Se você tem
problemas com carrapatos
em sua casa, é indicado
pulverizar o ambiente e
tratar constantemente seu
cachorro, tenha em mente
que a melhor defesa contra
carrapatos é a prevenção.
Alguns cães e gatos sofrem muito com alergias de
pulgas, se coçam e se mordem tanto que chegam a
causar feridas na pele. Em
cães alérgicos à pulgas, é
importante tratar tanto o
cachorro, quanto o ambiente em que ele vive.

Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa
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Corpo de homem é encontrado boiando no Rio Verde
O corpo de um homem foi
encontrado na madrugada
de quarta-feira (22) no bairro João de Deus. Segundo
a Polícia Militar, o corpo foi
encontrado boiando no Rio
Verde, próximo à linha férrea, por uma pessoa que
passava pelo local.
Ainda conforme a polícia,
o corpo foi encontrado parcialmente submerso, não
possuía sinais de violência e

Parapeito de ponte do
Centro está destruído

Quem costuma trafegar
pela ponte sobre o Ribeirão
São Lourenço na Rua Doutor
Olavo Gomes Pinto talvez
ainda não tenha percebido, mas o fato é que desde
o último final de semana o
parapeito de proteção se
encontra danificado.
Não se sabe ao certo o que
houve, pois não existem relatos de atendimentos à

já estaria no rio por aproximadamente 3 dias, pois
apresentava início de decomposição.
Um documento de identidade civil foi encontrado no
bolso da vítima com o nome
de Willian Aparecido, 24
anos, natural de São Gonçalo do Sapucaí – MG.
A Polícia Militar foi acionada e deu início a investigação do caso.

Ruas foram fechadas para
troca de paralelepípedos

possíveis feridos provenientes de algum acidente no
local. A sinalização utilizada
é precária e pode ser confundida com a sinalização
de tráfego de veículos, além
de não informar o real perigo para os pedestres.
Pedestres que se passam pelo local devem ter a
atenção redobrada para evitar acidentes.
Tendo em vista as mudanças que serão implementadas em algumas ruas
de São Lourenço na busca
de melhorar o tráfego de
veículos, a Rua Coronel Ferraz, do cruzamento da Rua
Coronel José Justino até
a Avenida Dom Pedro Segundo foi bloqueada para
o fluxo de veículos para a
troca de bloquetes na parte
mais íngreme. O objetivo é

oferecer maior estabilidade
e segurança para os motoristas principalmente em
dias de chuva, já que por
vezes os mesmos terão de
parar para que os carros
que estejam na preferencial
que nesse caso é a Rua Coronel José Justino possam
seguir a diante.
A rua foi liberada para
tráfego de veículos na tarde
de quarta-feira (22/07)
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BETO BACHA
Giro Esportivo

FUTSERV
O Campeonato de Futsal
dos Servidores da Prefeitura de São Lourenço esta
chegando à reta final. Com
início em 18 de junho e a
participação de 10 equipes:
SAAE (Garagem), Fazenda/Administração, Obras/
Jurídico, Vigilância Epidemiológica, SAAE (ETA), SLTrans,
Saúde, Secretaria de Educação, Cemitério e Diretoria

de Esportes. A fase semifinal será entre Fazenda/
Administração enfrentando
a equipe sensação do Trânsito e a outra partida entre
os Dengosos da Vigilância
Epidemiológica e a Diretoria
de Esportes. Uma excelente
iniciativa dos funcionários,
com promessa de realização
de vôlei e basquete com
times mistos em breve.

FAZENDA/ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE ESPORTES

SLTRANS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SAÚDE

MARCELO, PLÁCIDO E LOURENÇO
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