www.sljornal.com.br

81 ANOS

CORREIOS

Impresso
Especial

CONTRATO
N. 9912166940/2008

DOMINGO, 26 DE OUTUBRO DE 2014

Domingo, 26 de Outubro de 2014
Edição nº 4166 - R$ 1,00

1

Leia entrevista
com Adauto Lúcio
Cardoso, Presidente
do SAAE de SL (pág 03)

Procon de São Lourenço está
ﬁscalizando postos de gasolina
O Diretor Geral do Procon de SL, Renato Rodrigues, informou que o órgão está ﬁscalizando todos os postos
de gasolina da cidade, e examinando também o álcool e óleo diesel. Esta ação é feita sempre a cada 90 dias
com o objetivo de proteger o consumidor de produtos de qualidade duvidosa, além de preços abusivos. (pág 07)

Consumidor

Eleições

Quem não votou
no 1º turno pode
votar no 2º
Os eleitores que não compareceram às urnas no primeiro turno
das eleições, podem votar normalmente no segundo turno. A votação será deﬁnida neste domingo
com os resultados para Presidente
e para Governadores em alguns Estados do Brasil. (pág 04)

2º etapa de
vacinação contra
a febre aftosa 2014
O Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA, informa que a partir
do dia 1º de Novembro, começa a
2ª etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa e vai até
o ﬁnal do mês, dia 30/11. (pág 08)

Polícia Rodoviária de
Campanha da Mãe
Caxambu registra acidente
Peregrina de Schoenstatt próximo ao trevo de SL
(pág 04)
(pág 09)

Saldo Positivo:
Ações do Outubro
Rosa no Hospital
A detecção do câncer de mama
na fase inicial é fundamental para
que o tratamento seja eﬁciente. Neste sentido, o Ministério da Saúde desenvolve, desde o início da... (pág 06)
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As eleições chegaram ao
ﬁm. Os candidatos já ﬁzeram
suas campanhas, o tempo
reservado para o eleitor brasileiro tomar sua decisão
sobre quem deve governar
o Brasil nos próximos quatro anos, já se esgotou. O
voto ainda é o meio que temos para acertar nas escolhas e buscar o aprimoramento do sistema político.
Contudo, precisamos estar
atentos ao passado de cada
candidato, para que os fatos falem mais que as palavras, por isso a importância da Lei da Ficha Limpa.
É fato que as redes sociais
ganharam uma enorme força na tomada de decisões das
pessoas, vide os protestos de
2013. Porém, existem problemas com a informação: a
chamada contrainformação.
São as informações falsas ou
meias verdades, que também
podem ser implantadas, a ﬁm
de confundir e enganar.
Este é um perigo talvez
maior do que a falta de informação por si, pois, a contrainformação, pode nos fazer tomar decisões erradas,
baseadas em dados que achamos serem conﬁáveis, mas
que na realidade não o são.
As eleições daqui para frente, provavelmente, se tornarão cada vez mais complicadas, pois apesar de ter-
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O voto e as redes sociais

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

O que merecemos?

mos muito mais acesso a
informação, também a desinformação espalha-se fortemente por todos os cantos, além da grande influência de redes sociais que
podem ser manipuladas por
técnicos experientes ou picaretas de plantão.
Se você, eleitor, não procura pesquisar e apenas acei-

JOSÉ LUIZ MENDES
Coluna Popular

ta o que “enviam” para você,
é bem capaz de sua decisão,
na hora do voto, basear-se
em meias verdades ou mentiras.
Talvez a dica mais importante para quem se importa
com as eleições seja: “nunca
acredite cegamente no que
você vê, lê ou ouve por aí”!
O desejo de todos é um

Brasil justo, próspero e solidário, mas um Brasil governado por dirigentes comprovadamente capazes de enfrentar os desaﬁos da atualidade, dirigentes éticos, de
força moral, para suscitarem
em nossa juventude o ardor
cívico que os levem a descobrir um sentido de vida mais
humano e promissor.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Não maltrate os animais

Maria evangelizadora

No Brasil, maltratar animais de qualquer espécie
é considerado CRIME AMBIENTAL, segundo prevê
o art. 32 da Lei nº 9.605,
de 1998, com pena de
detenção de três meses
a um ano e multa.
Além da violência física, são considerados maus
tratos contra os animais:
o abandono em via pública; mantê-lo permanentemente acorrentado;
não abrigar do sol e da
chuva; mantê-lo em local
pequeno, não higiênico
e/ou sem ventilação adequada; não alimentar diariamente; negar assistência ao ferido; obrigar o
animal a trabalho excessivo, etc.
Antes de denunciar, é
importante ter certeza
de que há maus tratos de
fato, não basta apenas
desconﬁar de que alguém
está judiando de um bichinho, uma vez que, denunciar falso crime também tem implicações.

Na visita a Isabel, Maria
foi evangelizadora no sentido mais completo e estrito
do termo. Maria levou Jesus
e o fez acontecer na vida de
João Batista e de seus pais
Isabel e Zacarias. Porque Maria levou Jesus, houve grandes maravilhas naquela família. Eis a evangelização:
fazer Jesus acontecer!
Maria sempre teve consciência lúcida a respeito da
necessidade do ser humano conhecer Jesus, aceitá-lo como Deus, Salvador e
Senhor, e fazer-se discípulo ﬁel do mestre. Em Caná
da Galileia, no milagre da
transformação da água em
vinho, o acontecimento mais
importante não foi o de terem tido muito vinho para
beber. O mais importante
foi o fato de, vendo o milagre pedido por Maria, “os
discípulos acreditaram nele”. Maria fez “Jesus acontecer na vida dos discípulos”, pois haviam sido chamados apenas há três dias,
e não tinham ainda muita

Apesar da pena de crime ambiental ser muito
branda, é extremamente
importante que os responsáveis pelos maus tratos sejam responsabilizados, para servirem de
exemplos aos que acham
que nada acontecerá contra quem mal trata animais. Não tenham medo
de denunciar e fazer valer a lei!
“Quem maltrata um
animal, seja ele qual for,
além de dar um atestado da sua maldade, dá
uma grande prova da sua
covardia.Todos os seres
que estão no Mundo foram criados por Deus e,
como nós, eles têm uma
missão a cumprir.As pessoas de bom coração e
tementes a Deus, além de
respeitá-los sabem também amá-los como criações de Deus.Devemos
sempre nos lembrar que
da justiça divina ninguém
escapa, por que de Deus
ninguém se esconde.”

certeza de quem era aquele galileu. No milagre, Jesus
aconteceu na vida dos discípulos. Foram evangelizados. Creram nele, e o seguiram com maior segurança pessoal. Evangelizar é
fazer Jesus acontecer na vida das pessoas para que
“creiam nele, o aceitem e
o sigam como a um mestre”. Quando Jesus acontece, tudo o demais virá por
acréscimo. Sem evangelização verdadeira, não há
verdadeiro cristianismo, nem
verdadeiro catolicismo, nem
Igreja viva. Pois, sem Jesus
vivo, Salvador e Senhor, como haveria cristianismo?
Maria é, na verdade, a estrela humana maior da evangelização. Ela gerou Jesus
no corpo e no coração, para dá-lo à humanidade e,
em particular, a cada um de
seus ﬁlhos adotados sob a
cruz redentora de Jesus.
Maria, estrela da Evangelização, fazei Jesus acontecer em nossos corações!
padrelírio.com

Nos últimos dias só se fala
em eleições. A maioria de nós
só pensa, discute, vê ou só ouve assuntos relacionados a esta questão, de tal modo que
nos invade, mais uma vez, uma
completa aversão por política.
No entanto, é preciso ﬁcarmos
atentos com relação a este fato, pois, querendo ou não, gostando ou não, a política sempre fez e sempre fará parte da
nossa vida.
Vemos dois candidatos brigando o tempo todo, jogando
um na cara do outro durante
os debates e propagandas os
erros cometidos, quando na
verdade seria muito mais sensato e proveitoso discutir propostas de governo a serem
implementadas ou aperfeiçoadas. Mas é preciso pensar se
nós, eleitores, também não
estamos neste mesmo patamar, vez que muitos perdem
seu precioso tempo mostrando o que o candidato adversário ao seu fez ou faz de errado, quando o principal seria
discutir a relevância do voto
e gastar o tempo analisando
a vida e a conduta dos candidatos, buscando encontrar não
o candidato perfeito ou ideal
, mas o mais capacitado para
uma função tão complexa...
Não desinteressemos pela
política. Mas não nos interessemos apenas em períodos
eleitorais, pois ela é bem mais
rica e mais ampla que este
tempo transitório. Política não

é algo que acontece apenas
de quatro em quatro anos. Não
votemos nulo ou em branco,
por mais que não concordemos totalmente com um candidato. Escolhamos o “menos
pior”, conscientemente. Antes
de entregar o voto de bandeja ou clicar num botão sem
analisar as consequências, procuremos saber o que já fez,
faz e ﬁscalizar os candidatos
e suas posturas, lembrando
que a perfeição jamais será
encontrada. Antes de jogarmos no lixo a chance que temos de escolher, analisemos
o histórico e os companheiros
daqueles que irão nos representar. Voto nulo ou branco,
muito mais que protesto, é a
chance que muitos maus políticos encontram para vencer
as eleições. Omitir-se num processo onde o único caminho
é o voto é como cruzar os braços e dizer: Não tenho nada
com isso. Mas esta é uma opção perigosa, pois, querendo
ou não: Você tem, eu tenho,
nós temos.
Se está satisfeito com seu
país, conﬁrme sua satisfação.
Se não está satisfeito, sinalize
a possibilidade de mudança.
Não se deixe aprisionar. Usufrua da liberdade e do voto
secreto para fazer valer a sua
vontade. E veremos novamente, após a apuração dos votos,
constatar-se a maior de todas
as verdades: Cada povo tem
o governo que merece!

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

O amor e o perdão
caminham lado a lado

Todos nós, combatentes,
deveríamos trazer sobre a
nossa farda esta frase: “Não
pode faltar amor nem perdão na vida do combatente
do Senhor”.
O amor e o perdão caminham lado a lado, mas a natureza humana e a nossa tendência para o pecado nos
levam a agir de forma con-

trária à vontade de Deus.
O perdão é um ato de vontade e, se não lutarmos para
sair de nós mesmos, se não
deixarmos de lado o nosso
orgulho e formos ao encontro dos nossos irmãos, perderemos tudo e todos. A lei
do amor precisa triunfar em
nossa vida, em nossa casa,
em nossa família.

www.sljornal.com.br

opinião

DOMINGO, 26 DE OUTUBRO DE 2014

ENTREVISTA Adauto Lúcio Cardoso

Pe. BRUNO CÉSAR DIAS GRACIANO

Paróquia
em Ação
padrebrunocesar@yahoo.com.br

Presidente do SAAE de SL

Sabemos através de
notícias de nossa região, que
várias cidades estão tomando
medidas sérias para evitar mal
uso da água. Em Três Pontas,
por exemplo, os moradores
que forem pegos desperdiçando água serão multados. Como está a situação do fornecimento de água em São Lourenço neste período de estiagem?
Em São Lourenço, o nosso
manancial é o Rio Verde, e nossa captação esta localizada
próximo ao Bairro Sonda, em
um local onde ﬁzemos uma
barragem para regularização
do nível da água, sem impedir
seu ﬂuxo normal. Lá foi instalada nossa captação, que é ﬂutuante, ou seja, ela vai se adaptando as variações de profundidade do rio. Para ter uma
ideia, em época de normalidade climática, a profundidade no local é de aproximadamente 6 metros, agora durante esta severa estiagem que
estamos atravessando a profundidade atual é de aproximadamente 3 metros, o que
até o momento, não afeta em
nada nossa captação diária de
água que é em média 170 litros de água por segundo, (170
l x 86.400 s, quantidade de segundos em um dia) o que corresponderá a 14.688.000 litros
de água por dia. Esta água em
estado bruto é tratada na Estação de Tratamento de Água
(ETA) , e enviada para Estação
de Bombeamento, localizado
na Vila Nova, e de lá segue para os diversos reservatórios
espalhados pela cidade e distribuída a toda população. Portanto, para que possamos sempre usufruir desta condição
privilegiada, todos devemos
consumir com zelo e responsabilidade esse bem tão precioso que a natureza nos dá.
Somos uma cidade bem
servida no que diz respeito à
água, contudo, vimos várias
pessoas na cidade com mangueiras nas calçadas, que não

acreditam que este bem possa se tornar escasso. O que o
SAAE pode informar para estas pessoas?
As notícias abundantes que
todos temos recebidos através dos mais variados meios
de comunicação, informando
a respeito das mudanças climáticas em todo mundo, a seca, a estiagem em regiões do
nosso país que não conheciam
estas mazelas, demonstram
claramente que devemos respeitar cada vez mais a natureza, preservando-a, e agindo
com medidas de desenvolvimento responsável e sustentável. O SAAE já participou de
diversos projetos educacionais
voltados para a preservação
do meio ambiente, e estão em
fase de planejamento novos
projetos envolvendo investimentos na proteção de nossa
bacia hidrográﬁca e na reconstituição da vegetação ciliar ao
longo de nossos cursos de água
além de educação ambiental.
A população está presenciando várias obras de captação de esgoto em alguns
bairros, mas o que elas signiﬁcam para a cidade?
Foram licitadas e contratadas as seguintes obras do sistema esgoto: Rede coletora na
Rua Antonio Carlos/Heráclito
Heráclito Moreira, com 1.163
MS de extensão. Rede coletora na Rua Arthur Gurgulino de
Souza, com 367 MS de extensão. Rede coletora na Av. Damião Junqueira de Souza, com
243 MS de extensão. Coletor
tronco na Rua Batista Luzardo,
com 1.206 MS de extensão.
Interceptor na margem esquerda do Rio Verde, com 205 MS
de extensão. Estas obras signiﬁcam menos esgoto lançado
no Córrego da Miguela em São
Lourenço Velho, no Córrego
Esperança na Vila Carneiro, e
consequentemente no Ribeirão São Lourenço, além de
compor o complexo de captação de todo esgoto produzido
a ser enviado para a Estação
de Tratamento de Esgoto (ETE)
em construção no Bairro Porto Alegre.
Sobre as obras do SL
Velho, especiﬁcamente, os
moradores reclamaram sobre
a falta de ﬁscalização e sobre
a poeira levantada nas ruas.
O que o SAAE pode fazer pelos moradores?
Esta obra assim como todas
as outras contratadas ou executadas pelo SAAE, recebem
uma ﬁscalização constante, no
caso especíﬁco da obra que
esta sendo realizada em São
Lourenço Velho, a ﬁscalização

se dá através de um ﬁscal de
obra, função exercida por um
engenheiro do SAAE, pela Comissão de Controle Interno
composta por funcionários de
carreira do SAAE, além dos Diretores de Engenharia e de
Água e Esgoto do SAAE. Quanto à poeira e limpeza do local,
desde o dia 21 de outubro,
terça-feira, o caminhão pipa
com funcionários do SAAE tem
dado especial atenção ao local. Cabe acrescentar que a
Empresa contratada já foi notiﬁcada pelo SAAE para que
melhore a limpeza do local e
execução dos trabalhos.
Sobre os serviços de
limpeza urbana que o SAAE
assumiu recentemente, o que
já foi feito?
O SAAE assumiu estas novas
funções a partir do dia primeiro de agosto de 2014, e dentre outras melhorias podemos
citar: A manutenção e melhoria do aterro controlado com
o seu cercamento, a construção de guarita para ﬁscalização, o aterramento diário do
lixo, gerando o ﬁm da presença de animais no local, a melhoria da estrada de acesso
com a colocação de 500 M3
de cascalho, a implantação de
vigilância diária evitando a presença de catadores no local.
Realizamos ainda neste curto
período, o serviço de capina
mecanizada em 65 % da cidade, com a respectiva pintura
de meio ﬁo, a implantação de
equipes de varrição nos bairros, a manutenção da regularidade das podas, o aumento
da eﬁciência da limpeza de
praças da cidade e na Ilha Antonio Dutra por ocasião da realização de eventos, encontra-se ainda em andamento a licitação para compra de novos
veículos, aquisição de equipamentos de proteção individual, aumentando a segurança
dos funcionários além de diversas outras medidas visando
à melhoria das condições de
trabalho.
Quais projetos futuros
do SAAE?
No setor de Água, a manutenção e ampliação de nossas
redes de água, e construção
de novos reservatórios, localizados no Jardim das Acácias
e no Residencial Lagoa Seca,
no setor de Esgoto, a conclusão da construção da Estação
de Tratamento de Esgoto (ETE),
a total captação do esgoto à
margem esquerda e direta do
Rio Verde e seu bombeamento até a Estação de Tratamento de Esgoto. No setor de Drenagem Pluvial Urbana, a con-

clusão de obra de drenagem
no Jardim Serrano captando
a água das chuvas da Escola
Cida Costa até o Rio Verde,
com a colocação de manilhas
de 800 mm em uma extensão
de 1.200 MS, a contratação de
um Plano Diretor de Drenagem Urbana, a construção de
um extravasor na Av. Comendador Costa com Av. Dr. Getúlio Vargas, melhorando o
escoamento do Córrego Esperança, faremos ainda uma obra
de melhoria da vazão de água
de chuva na esquina da Av.
Dom Pedro II com a Rua Batista Luzardo até o Ribeirão
São Lourenço, estamos ﬁnalizando o projeto para realizarmos a licitação para construção de uma nova galeria de
1.500 mm da Rua Ribeiro da
Luz (Mercado Municipal) até
a Dom Pedro II (Teleférico),
com o objetivo e minorar os
alagamentos no local, faremos
a ampliação da rede de drenagem pluvial da Rua Jayme
Sotto Mayor com manilhas de
1.500 mm e construção de uma
nova galeria de 1.500 mm na
Av. Damião Junqueira de Souza, vamos melhorar ainda mais
o atendimento das mais de
1.500 ordens de serviços mensais geradas por nossos usuários.
Comentários ﬁnais.
No dia 17 de outubro de
2.014, faleceu o nosso funcionário Benedito Antonio Pereira, o nosso querido e estimado Seu Bené, ele era nosso
servidor mais antigo, foi funcionário do SAAE por 34 anos,
um funcionário exemplar, dedicado, estimulado, que verdadeiramente amava a empresa, um homem bom, leal e generoso. Seu falecimento se deu
por conta de uma operação a
ser realizada em São Paulo, a
qual o Seu Bené não resistiu,
antes de seguir viagem, na preparação de sua bagagem ele
pediu a sua esposa que levasse o seu uniforme do SAAE, e
fez seu último pedido, que se
algo lhe acontecesse e ele viesse a falecer, queria ser enterrado com seu uniforme, seu
desejo foi atendido, emocionando a todos. Que o belo
exemplo do Seu Bené ao longo de sua vida, inspire a cada
um e a todos nós, a trilharmos
o caminho da humildade e do
bem. A sua esposa Dona Maria do Rosário, sua ﬁlha Dayanne e demais familiares nosso
mais sincero pesar, que Deus
lhes dê a força necessária para seguir a caminhada, tendo
como companhia constante a
lembrança do sorriso generoso do Seu Bené.

Reunião da Câmara dos Vereadores: debates
polêmicos terminaram em discussão

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

EXPEDIENTE

Esta semana (20/10) a reunião da Câmara dos Vereadores de São Lourenço foi
baseada em discussões acirradas entre os vereadores.
Vários temas polêmicos foram discutidos, mas o que
culminou na maior discussão da reunião, foi o fato de
alguns vereadores não terem concordado com o projeto do Presidente da Câmara, que prevê a criação de
uma Escola do Legislativo e
um Centro de Apoio ao Cidadão. Alguns vereadores
deram parecer contrário e

não concordaram com o projeto apresentado. A discussão foi acirrada, com cada
um defendendo seu ponto
de vista e, em alguns momentos, se descontrolando
e trocando acusações.
Apesar das discussões, e
levando em conta o que realmente interessa à população, um dos temas debatidos, foi sobre a questão do
ônibus da cidade, que não
vai até a rodoviária para deixar os passageiros, parando
no ponto que ﬁca embaixo
do terminal e fazendo com

que as pessoas tenham que
subir a escadaria até chegar
à rodoviária.
Essa discussão é antiga e
a empresa de ônibus, a prestadora de serviço da rodoviária e a Prefeitura não conseguem entrar num consenso para resolver o problema
da população. Idosos, gestantes, mulheres com crianças de colo, deﬁcientes físicos, enﬁm, inúmeras pessoas encontram diﬁculdades
para subir as escadas, sendo
que o ônibus poderia entrar
na rodoviária para deixar os

passageiros, caso houvesse
um acordo entre as partes
envolvidas.
Aos moradores que desejam saber o que está sendo
feito na cidade, e principalmente, saber o que os candidatos, (os quais foram votados em 2012) estão fazendo pelos moradores, a dica
é participar das reuniões da
Câmara, ou ao menos saber
o que está sendo discutido.
Faz parte da democracia. As
reuniões acontecem toda
segunda-feira às 15h30 na
sede da Câmara.
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Compreendendo o processo
de nulidade matrimonial (II)
São muitas as pessoas que
enfrentaram e enfrentam o ﬁm
de um relacionamento conjugal, por vezes com marcas profundas, desgastes emocionais
e muitas feridas. Por razões diversas, alguns casamentos tiveram ﬁm e cada um dos cônjuges
buscou reconstruir a sua história, tendo encontrado alguém
que curou as feridas antigas.
Para a Igreja o casamento
é elevado à dignidade de Matrimônio: não se trata de uma
bênção, apenas, tampouco de
um simples acordo travado
entre duas partes, mas um
encontro com a Graça de Deus
que potencializa nos esposos
o desejo de fazerem um ao
outro feliz, considerando que
o sacramento une os dois, fazendo deles uma só carne,
numa união que é indissolúvel e única.
Sendo indissolúvel, ﬁca claro então, aos esposos, que nada poderá romper a aliança
sacramentada diante do altar,
sendo o ﬁm do matrimônio, a
morte de uma das partes. Sendo único, não é possível à pessoa, tendo já se casado, contrair outro matrimônio: deve
conservar-se ﬁel ao cônjuge,
esforçando dia-a-dia pelo crescimento e amadurecimento
do amor, construindo, momento a momento, aquilo que manifestaram diante de Deus, na
celebração.
Dentre os casamentos que
chegaram ao ﬁm, muitos têm
como conseqüência a falta de
esforço conjugal, quando am-

bos, ou uma das partes, passou a desconsiderar que, se o
que abraçaram era para toda
a vida, deveriam se esforçar
por superar as diﬁculdades
juntos e não apenas abandonar os propósitos, fugindo ao
compromisso de ir com aquela pessoa até o ﬁm.
Mas há também, por outro
lado, aquelas pessoas que, no
momento da celebração não
tinham reais disposições de
abraçar a vida conjugal, conforme propõe a Igreja, seja por
si mesmas, por fatores internos, ou por situações exteriores a elas, que demonstram
falta de vontade ou incapacidade de receber o Sacramento do Matrimônio.
Se isso se veriﬁca, o Matrimônio não aconteceu e é precisamente esta a investigação
feita pelo Tribunal Eclesiástico:
busca descobrir, por meio de
um trabalho cuidadoso de escuta das partes e de várias testemunhas, se os que se casaram eram capazes de celebrar
um Matrimônio válido.
Portanto, a preocupação do
Tribunal Eclesiástico numa
causa de Nulidade Matrimonial está focada aos acontecimentos anteriores à celebração, pois o que se declara
ao final é que o Matrimônio
não aconteceu.
Mas quais são estes acontecimentos ou fatores anteriores à celebração do Matrimônio que podem levar à sua nulidade? Este é o tema do nosso próximo artigo.

RITA ABBUD

Cantinho da Poesia

Sinalização

Muitas vezes as pessoas reclamam da
falta de respeito dos condutores.
Seja de carro, ônibus, moto entre outros.
O pedestre não tem somente direitos e sim deveres,
aﬁnal as ruas não pertencem somente a nós.
É necessário que as pessoas atravessem na faixa correta
e não em frente aos veículos.
Não observá-los é a certeza que o desastre acontecerá.
Obedecer aos sinais é a lei, a única escolha sensata.
O segredo é obedecer aos sinais.
Deus coloca as placas de sinalização em nossos pés,
para tomarmos a atitude correta.

Humildade
A humildade é a rainha das virtudes.
É a marca distintiva que todo ser humano
deveria adotar como prioridade em sua vida.
A humildade e o temor de Deus são duas faces da moeda.
Vai adiante a qualquer direção que tomamos na vida.
O temor de Deus nos livra do mal, afasta nossos pés da queda,
mas direciona pelo caminho da prosperidade.
Humildade é tudo para chegarmos mais perto de Deus.

CLASSIFICADOS
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) 8817-7800.
ALUGA-SE APTO EM UBATUBA (PRAIA GRANDE). TRATAR (35) 8816-2486 – OI / (35) 9105- 6305 - TIM

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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Campanha da Mãe
Quem não votou no 1º
Peregrina de Schoenstatt turno pode votar no 2º
Paróquia de São Lourenço Mártir

Foto: Paróquia SL Mártir

Quem não comparecer em nenhum
dos dois turnos, saiba como justiﬁcar

Imagem meramente ilustrativa

Desde 18 de outubro de
2013, dia da Abertura do Centenário, durante todo o ano
de 2014, nós Missionários
(as) e devotos da Mãe Rainha, nos preparamos com
muito carinho para o tão esperado dia do “Centenário
da Aliança de Amor”.
Com muito amor e devoção ﬁzemos durante todo o
ano, no dia 18 de cada mês,
a novena preparatória e também o estudo especial para
a conquista da estrela comemorativa do Centenário.
Finalmente chegou o grande momento e pudemos nos
unir a milhares de pessoas
no mundo inteiro, que simultaneamente celebram este
Jubileu.
E com o mesmo ardor dos
primeiros heróis de Schoenstatt, principalmente na alegria de fazermos parte des-

ta história abençoada, culminamos nossas atividades
com a Santa Missa celebrada por Freis Franciscanos, no
dia 20 de outubro às 18h.
Tudo previamente preparado: Igreja lotada de ﬁeis, corações palpitantes de alegria,
Missionários (as) apreensivos
(as), mas muito alegres.
Frei Marcos iniciou a celebração e a emoção tomou
conta da comunidade Paroquial, que piedosamente
participou das orações e
dos cantos.
Na homilia, Frei Rodrigo
exaltou o valor do “Missionário”, o centenário da Mãe
Rainha, a visita de casa em
casa e as bênçãos e graças
de Nossa Senhora sobre todos os Sãolourencianos,
Dando continuidade a celebração, foram colocadas
nas Capelinhas a estrela co-

memorativa, enquanto todos
cantavam “Vou evangelizar”.
Ao som da música “Perfeito é quem te criou”, o grupo jovem coroou a “Imagem
da Mãe Peregrina” e os demais missionários homenagearam as imagens já coroadas com salva de palmas,
vivas e muitas pétalas de rosas jogadas pelos anjinhos,
que também abrilhantaram
a grande festa.
Após a Bênção Final, Frei
Marcos encerrou as festividades louvando e agradecendo a Deus pela comemoração do “Centenário da
Aliança de Amor com a Mãe
Rainha e Vencedora Três
Vezes Admirável de Schoenstatt”.
AMÉM! Assim seja!
Dalila Mércia Barbosa Maciel
Coordenadora Paroquial.

Os eleitores que não compareceram às urnas no primeiro turno das eleições, podem votar normalmente no
segundo turno. A votação
será deﬁnida neste domingo
com os resultados para Presidente e para Governadores
em alguns Estados do Brasil.
Em Minas Gerais, será somente para Presidente, visto
que a votação para governador ﬁcou decidida no primeiro turno, com a vitória de
Fernando Pimentel.
O TRE informa que o eleitor pode votar normalmente, mesmo não tendo participado do 1º turno, contudo,
quem não justiﬁcou seu voto no dia 05 de Outubro, tem
até 60 dias após esta data
para procurar o Cartório Eleitoral e fazer a justiﬁcativa.
Eleitores com mais de 70
anos e de 16 e 17 anos também podem votar, embora
não haja obrigatoriedade.
Todos devem apresentar um
documento oﬁcial com foto,
ou seja, apenas o título eleitoral não basta, apesar de
facilitar no momento da votação, pois ele não tem foto

do cidadão.
Quem estiver fora do Brasil e não votar terá 30 dias a
partir da data do seu retorno
ao País para justiﬁcar. As informações do processo estão
no site do Tribunal Superior
Eleitoral (www.tse.jus.br).
Como justiﬁcar o voto
O eleitor que estiver fora
de seu domicílio eleitoral no
dia das eleições poderá justiﬁcar o voto em qualquer
seção eleitoral do País. Basta preencher o formulário
que estará disponível nos locais de votação e apresentar
o título de eleitor e um documento oﬁcial de identiﬁcação com foto. Caso não seja possível entregar a justiﬁcativa no dia das eleições,
o eleitor terá um prazo de
até 60 dias para justiﬁcar o
voto. Nesse caso, ele deverá
apresentar preenchido, um
Requerimento de Justiﬁcativa Eleitoral, disponível para
download e impressão no site do Tribunal Superior Eleitoral, na zona eleitoral onde
está inscrito.
A justiﬁcativa é válida so-

mente para o turno ao qual
o eleitor não compareceu por
estar fora de seu domicílio
eleitoral. Assim, se uma pessoa deixou de votar no primeiro e no segundo turnos
da eleição, terá de justiﬁcar
sua ausência para os dois turnos separadamente.
Quem deixar de votar em
três turnos consecutivos terá o título cancelado e perderá alguns direitos como:
- se inscrever em
concurso público
- obter passaporte
ou carteira de identidade
- renovar matrícula em
estabelecimentos de
ensino oﬁcial
- obter empréstimos
em estabelecimentos
mantidos pelo governo
- participar de
concorrência pública
- praticar qualquer ato
para o qual se exija
quitação do serviço
militar ou imposto de renda

JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA - COMARCA DE SÃO LOURENÇO - SECRETARIA DA
1ª VARA - EDITAL DE PRAÇA/LEILÃO. A Sra. Dra. CECÍLIA NATSUKO MIAHIRA
GOYA, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Lourenço/MG, na
forma da Lei, etc. Pelo presente se faz saber a todos, que será (ão) levado (s) a
arrematação, o (s) bem (ns) de propriedade do (a,s) devedor (a, es), MARCELO
AGOSTINI MEGDA e ESTELA GASSENFERTH MEGDA, na seguinte forma: Primeira Praça: 04/11/2014, às 13:00 horas, por preço igual ou superior ao da avaliação. Segunda Praça: 27/11/2014, às 13:00 horas, para a venda a quem mais
der, não sendo aceito preço vil. Local: Saguão do Fórum, situado na Praça Dr.
Emílio Abdon Povoa, s/nº, centro. Processo: Autos nº 637.14.003537-8(Carta
Precatória) - Ação de Execução de Sentença, movida por MAURÍLIO MENDES
em face de MARCELO AGOSTINI MEGDA e ESTELA GASSENFERTH MEGDA. BENS:
1) Terreno com área de 991,80m2, sito à rua XV de Novembro, centro, nesta
cidade de São Lourenço/MG, registrado no CRI desta cidade sob o nº 19.397,
no livro 2 de ﬂs. 01, com galpão de estrutura metálica, com repartições internas, piso cimentado, avaliado em R$500.000,00 (quinhentos mil reais), em
08/08/2013; 2) Lote de nº 22 da quadra 73, com área de 400,00m2, situado à
Rua XV de Novembro, nesta cidade, registrado no CRI de São Lourenço sob o
nº 19.463, do livro 2, às ﬂs.01, confrontando e medindo, pela frente, com a citada rua, por 10,00m; fundos com o lote 14 de Jorge Ferreira, por 10,00m; por
um lado com o lote 23 de Nacle Gannam ou sucessores, por 40,00m; e, pelo
outro lado, com o lote 21, de Manoel Rezende ou sucessores, por 40,00m, avaliado em R$700.000,00 (setecentos mil reais), em 08/08/2013. Ficam cientes
os interessados que, após a decisão que julgar boa a arrematação/adjudicação,
deverá ser comprovado nos autos, pelo arrematante, a quitação do imposto de
transmissão - ITBI, nos termos do art.703, III do CPC, para posterior expedição
da respectiva carta de arrematação. São Lourenço, 02 de outubro de 2014. Eu,
(a) Sônia Nascimento Brito de Carvalho, Oﬁciala de Apoio Judicial, o digitei. Eu,
(a) Rosemary Aparecida Bittencourt, Escrivã Judicial o subscrevo. A MM. Juíza
de Direito, Cecília Natsuko Miahira Goya, assina.
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Iª Semana do Conhecimento e
Iª Jornada de Iniciação Cientíﬁca

Entre os dias 20 e 23 de outubro de 2014 aconteceu na Faculdade de São Lourenço a Iª Semana do Conhecimento e Iª Jornada de Iniciação Cientíﬁca. Durante o evento, ocorreram várias oﬁcinas, minicurso e palestras do curso de Pedagogia. Os alunos
do curso foram contemplados com as palestras: “O proﬁssional empreendedor e os
impactos em sua prática” e “A atuação proﬁssional e o olhar holístico”. Também assistiram aos minicursos: “Tangram” e “Os desaﬁos da Educação Inclusiva”. E ﬁnalmente, participaram da oﬁcina: “Jogos e Brincadeiras”. As atividades elencadas para
o curso de Pedagogia envolveram várias abordagens pedagógicas intercaladas com
momentos de descontração e integração entre os participantes. Os alunos puderam
fazer contatos proﬁssionais, aprender diferentes práticas pedagógicas e conhecer a
experiência de quem já está no mercado de trabalho. Foi um evento de grande relevância para a formação proﬁssional dos acadêmicos, além de uma oportunidade de
integração entre os diferentes períodos do curso de Pedagogia.
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Saldo Positivo: Ações do
Outubro Rosa no Hospital
A detecção do câncer de mama na fase inicial é fundamental para que o tratamento seja
eﬁciente. Neste sentido, o Ministério da Saúde desenvolve,
desde o início da década de 90,
a campanha denominada “Outubro Rosa”. E o Hospital São
Lourenço, através do setor de
Oncologia/CENTRA (implantado na instituição para tratamento do câncer) promove, neste
mês, ações próprias e, também,
integra-se a outras instituições,
em mais duas atividades.
Na primeira semana de outubro, a equipe da Oncologia
realizou uma ampla campanha
de sensibilização no Hospital: a
enfermeira Yara Vicente e a farmacêutica Juliana de Paula circularam por toda a instituição,
entregando a proﬁssionais o laço rosa que simboliza a adesão
à campanha (para uso no uniforme). Diretamente no CENTRA, com o apoio da secretária
Gleice Libânio e a participação
dos médicos drs. Eric Delfraro
(hematologista/coordenador)
e Frederico Escaleira (oncologista clínico), foi organizada no dia 15 - uma recepção especial a pacientes e seus familiares: dentre eles, Mauro Bacha
Pereira que, após 18 sessões
de quimioterapia na Oncologia
do Hospital, obteve êxito em
seu tratamento. “Somos eternamente gratos a toda a equipe”, disseram Mauro e a ﬁlha
dele, Marilene Cosenza Pereira.
Na noite de 17 de outubro,
houve o 1º Simpósio de Oncologia do Circuito das Águas,
no CTEC da Unimed (promoção conjunta entre Hospital
São Lourenço, Unimed Circuito das Águas e Associação Médica do Circuito das Águas).
Na programação, palestras com
os temas: “Rastreamento do
câncer colorretal” (dr. José Roberto Constantino/proctologista), “Avanços em cirurgia
oncológica” (dr. Alexandre Oliveira/cirurgião oncológico),
“Câncer de próstata”/“Tratamento
adjuvante do câncer” (dr. Frederico Escaleira/oncologista)
e “Rastreamento do câncer de
mama” (dr. Carlos Rogério Ribeiro/ginecologista). Por ﬁm,
no dia seguinte (18) o Hospital, os parceiros já citados e a
Secretaria Municipal de Saúde
promoveram diversas atividades na Praça João Lage e no
Parque das Águas: orientações

para prevenir o câncer de mama, atividade física (Praça) e
palestras (Parque) com os drs.
Frederico e Carlos Rogério. É
fundamental a adoção de medidas para evitar ou tratar, o
mais inicialmente possível, o
câncer de mama. Para mais
informações, acesse o site do
Instituto Nacional do Câncer
(INCA): inca.gov.br/wps/wcm/
connect/acoes_programas/site/home/nobrasil/programa_
controle_cancer_mama.

DR. RODRIGO C. SANTOS
Médico Veterinário

A doença do carrapato

Paciente Mauro Bacha Pereira (ao centro), a ﬁlha Marilene
Cosenza Pereira e a equipe da Oncologia/Hospital: dr. Frederico,
enfermeira Yara, secretária Gleice e dr. Eric.

A doença do carrapato, também conhecida como
hemoparasitose, é uma das mais temidas pelos donos
de cachorros, pois, apesar de possuir tratamento e
cura, também pode ser fatal.
Os parasitas mais comuns são a Ehrlichia spp. e Babesia spp. Cada um é responsável por um grupo de
sintomas e é possível que eles atuem juntamente agravando ainda mais o estado clínico do animal.
Esse grupo de doença é comumente transmitida pelo Rhipicephalus sanguineus, o conhecido carrapato
marrom, que se aloja no corpo do cachorro e se alimenta de seu sangue.
A Babesia spp causa a babesiose que age sobre os
glóbulos vermelhos, enquanto a Ehrlichia spp a erlichiose que ataca os glóbulos brancos do sangue, destruindo-os e afetando o organismo do cão infectado.
O sintoma mais claro da doença do carrapato é, provavelmente, a depressão. A enfermidade gera fraqueza, anemia, febre, perda de apetite, levando ao cansaço e ao desânimo
Se um cão que costuma ser ativo e gostar de brincar começar a preferir ﬁcar mais tempo deitado e sem
se movimentar, uma visita ao veterinário é recomendada. Contudo, também é possível que a doença passe despercebida em um cão que ﬁca mais tempo sozinho em casa ou que seja menos ativo, por isso é recomendado que ele faça visitas periódicas ao veterinário para exames e um check-up geral.

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

Giro Esportivo

BOTA AMIZADE NISSO!

Saiba mais sobre as ações do Órgão em SL
O Diretor Geral do Procon
de SL, Renato Rodrigues, informou que o órgão está ﬁscalizando todos os postos de
gasolina da cidade, e examinando também o álcool e óleo
diesel. Esta ação é feita sempre a cada 90 dias com o objetivo de proteger o consumidor de produtos de qualidade duvidosa, além de preços abusivos.
De acordo com o Diretor,
a Agência Nacional de Petróleo determina uma porcentagem permitida de teor de
álcool acrescentado à gasolina, uma margem que pode
chegar ao máximo de 25%.
Porém, esta porcentagem pode comprometer o funcionamento do veículo, por isso,
muitas vezes, o motorista pode notar diferença no desempenho do veículo ao abastecer em determinados postos.
“O objetivo desta ﬁscalização
é veriﬁcar se os combustíveis
não possuem outros aditivos,
se são realmente de boa procedência. Isto é ótimo para
o consumidor, para que ele
se sinta seguro ao pagar por
um produto caro como a gasolina”, completou.
A ﬁscalização é feita, na
prática, com uma visita ao
posto, e no local é recolhido
1 litro de combustível em um
recipiente especíﬁco, no qual
se pode aferir se o litro representa exatamente a mesma quantidade do real que
esta sendo vendido. Com o
conteúdo em mãos, são feitos testes medindo a temperatura, densidade e a quantidade de álcool, que pode

Imagem meramente ilustrativa

variar. Se algo estiver fora dos
padrões de venda, é por que
a gasolina está adulterada.
Se isso for veriﬁcado, a bomba será fechada, e será feito
um boletim de ocorrência,
instaurando-se um processo
para ser apurado. Aqui em
São Lourenço os consumidores podem ﬁcar tranquilos,
pois até o momento nenhum
posto está fora do padrão.
O Procon também tem acesso às notas ﬁscais de entrada
dos postos para controlar os
valores, e evitar lucros exorbitantes. Até hoje não foi constatado nenhum cartel na cidade. O que pesa no bolso
do consumidor são os impostos, que em Minas Gerais são
mais altos que São Paulo, por
exemplo. Muitos moradores
daqui, que costumam viajar,
abastecem seus carros na cidade de Cruzeiro (SP), que é
próxima e possui um preço
melhor no produto.
Aluguel de carro:
tanque cheio ou vazio?
Outro assunto de destaque,
e que merece atenção dos

Foto: SL Jornal

Renato Rodrigues, Diretor Geral do Procon de SL

consumidores, diz respeito
ao aluguel de automóveis.
Uma das reclamações que
chegou ao Procon recentemente foi de que ao alugar
um carro, o consumidor o
leva com a gasolina na reserva, e ao devolver, deve entregá-lo dessa forma também.
Contudo, com a cautela de
não querer ﬁcar sem combustível, o consumidor acaba colocando mais do que necessário, sobrando no tanque na
hora da entrega. Porém, a
loja que aluga o veículo não
devolve, em dinheiro, a quan-

tidade a mais de gasolina que
o consumidor colocou, e ele
se sente lesado. Ao receber
esta reclamação, o Procon foi
em busca de uma solução
com os órgãos competentes,
e ﬁcou constatado que o correto é que a loja faça o inverso, ou seja, deve entregar
o tanque cheio ao cliente,
para que ele o devolva da
mesma forma, e assim ninguém sai prejudicado. O Diretor do Procon informou
que as empresas de São Lourenço já estão se adaptando
para agir desta forma.

Aluna e Orientador do Curso de Pedagogia
da Faculdade Victor Hugo brilham em
apresentação na Semana da Filosoﬁa
No dia 30 de setembro ocorreu, no Instituto São José em
Campanha-Mg, a Semana da
Filosoﬁa. A aluna do Curso
de Pedagogia da Faculdade
Victor Hugo, Cinthia Campos
foi convidada pelos organizadores do evento a apresentar seu projeto de pesquisa
sobre a crise na educação.
O tema: “Um modelo epistemológico para pensar a
educação” é um estudo sobre a crise atual da educação
brasileira levando em conta
os currículos e as leis dos últimos anos no país. A apresentação da aluna foi brilhante impressionando a todos
os presentes pela sua postura correta, pelo preparo na

discussão do tema, enﬁm,
pela maneira extremamente
segura de se apresentar.
Conforme o Prof. Plinio F.
Toledo, Orientador e professor Coordenador da Iniciação Científica da FVH, “foi
um orgulho para a Faculdade Victor Hugo ver nossa
aluna atuando de forma tão
brilhante. Isto é o espelho
de nosso trabalho, que foi
consolidado em uma noite
tão feliz.”
A aluna Cinthia é uma das
dez alunas da FVH que foram
selecionadas e contempladas
com bolsas de iniciação cientíﬁca da FAPEMIG (Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais).

Nesta edição do Giro Esportivo quero homenagear a equipe esportiva da Rádio Globo do Rio de Janeiro, no comando do Luiz Penido e com feras como o amigo Sérgio Du Bocage, Eraldo Leite, Dé O Aranha, Felipe Cardoso, Edson Mauro, Perrout, Maurício Menezes, na ponte aérea com Oscar
Ulisses, Osvaldo Pascoal, Osvaldo Reis, enﬁm, todo timaço
da Globo que sempre me espelhou para o programa na Rádio Alternativa com o Alternativa Esportes. Vale destacar
que o jornalista e comentarista esportivo Bocage, esteve
em São Lourenço no último ﬁnal de semana, elogiou a cidade, o parque das águas, o passeio de trem e a comida
do Restaurante Paladar Mineiro. Em entrevista na Alternativa falou sobre os times cariocas, seleção Brasileira, o baixinho Romário e o prazer de vestir a camisa do Sistema
Globo de Rádio.

SANTOS TIMES
Na última rodada do
Campeonato Municipal
de Futebol, a equipe do
Santo Amaro comandada pelo técnico Maurílio Chocolate, venceu
o Jardim América do
Fabinho pelo placar de
2 a 1. Os gols do Santo
Amaro foram de Léo
Pardal e Tranquilo (com
chute com muita calma
dentro da área). E na
2ª partida também no
campo do Esporte, o Santa Helena sapecou 3 a 0 no União
Verdinho com dois gols de Binho e o outro do atacante Dário. Neste ﬁnal de semana não teremos rodada do Municipal devido à eleição para Presidente da República.
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Sul de Minas
2º etapa de vacinação
em fábrica de
contra a febre aftosa 2014 Explosão
medicamentos de Pouso Alegre

Proteja seu rebanho e evite multas
O Instituto Mineiro de
Agropecuária – IMA, informa que a partir do dia 1º de
Novembro, começa a 2ª etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa e
vai até o final do mês, dia
30/11. O produtor deve acessar o site www.ima.mg.gov.
br , para emissão da carta
aviso, pois o IMA não envia
mais carta pelo correio. A
novidade para esta etapa da
campanha é que o próprio
produtor poderá fazer a declaração do seu rebanho pela internet, sem a necessidade de ir ao escritório do
IMA. Quem não conseguir
fazer a declaração pela internet, deverá pode procurar a sede do IMA mais próximo. Nesta etapa de vacinação, é obrigatório vacinar
os animais bovinos e bubalinos com idade entre 01
dia até 24 meses de idade.
Os proprietários que não
possuem animais nesta faixa etária para vacinação,
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Foto: Imagem meramente ilustrativa

cidade

deverão comparecer ao instituto para declarar seu rebanho.
Para obter mais detalhes
sobre a vacinação, o escritório do IMA está localizado

na Rua Afonso de Vilhena,
2015, Centro, Lambari. O
horário de funcionamento
é de 7h30 ás 11h30 e das
13h às 17h. O telefone de
contato é (35) 3271-4521.

A Febre Aftosa
A febre aftosa é uma doença viral altamente contagiosa provocada por vírus da família Picornaviridae, gênero Aphthovirus. Existem sete tipos diferentes do vírus [sorotipos imunológicos]: A, O, C, SAT1, SAT2, SAT3, Asia1. O tipo O é o mais comum.
Sintomas e Prejuízos
Nos primeiros dias antes da manifestação das feridas os animais apresentam falta
de apetite, calafrios, febre e redução da produtividade de leite. Após a manifestação
das aftas o animal não consegue se alimentar ou caminhar, ﬁcando prostrado e fraco.
Esta é uma das enfermidades mais contagiosas e causa importantes perdas econômicas. A mortalidade é baixa em animais adultos, mas nos jovens provoca problemas cardíacos que levam à morte. Atinge animais bovinos, ovinos, caprinos, porcos e todos
ruminantes selvagens.
Risco para o homem
A aftosa não representa risco para a saúde humana. A doença não é transmitida pelo consumo de carne, leite e derivados de animais infectados. Alguns casos raros de
feridas nas mãos e outros sintomas leves foram relatados em seres humanos que lidavam de forma muito próxima com animais infectados.

JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA – COMARCA DE SÃO LOURENÇO – SECRETARIA DA 1ª VARA
– EDITAL DE PRAÇA/LEILÃO. A Sra. Dra. CECÍLIA NATSUKO MIAHIRA GOYA, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Lourenço/MG, na forma da Lei, etc. Pelo presente FAZ SABER a todos, que será(ão) levado(s) a arrematação, o (s) bem (ns) de propriedade do (a,s) devedor (a, es), RODRIGO RODRIGUES DE MORAIS, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com ANNA CAROLINA GUERINO DE MORAIS, na
seguinte forma: PRIMEIRA PRAÇA: 04/11/14, às 13:30 horas, por preço igual ou superior ao da avaliação. SEGUNDA PRAÇA: 27/11/2014, às 13:30 horas, para a venda a
quem mais der, não sendo aceito preço vil. LOCAL: Saguão do Fórum, situado na Praça
Dr. Emílio Abdon Póvoa, s/nº, centro. PROCESSO: Autos nº 637.09.068827-5 – Ação de
Execução, em fase de execução de Sentença, movida por BANCO BRADESCO S/A, em
face RODRIGO RODRIGUES DE MORAIS, pessoas jurídica e física. BEM: Imóvel de nº
294, situado à Rua Dr. Olavo Gomes Pinto, nesta cidade, e seu respectivo terreno, com
área de 128,05m², confrontando, pela frente, com a servidão de 1,30m de largura, por
onde mede 9,9m, pelos fundos com o Esporte Clube São Lourenço, por igual largura
de 9,9m, e, por ambos os lados, com os doadores, por 13,00m. Inscrito no CRI de São
Lourenço/MG sob a matrícula 24.114, do Livro 2, à ﬂ.01, avaliado em R$ 200.000,00
duzentos mil reais), em 02/09/2014. Constando débito de tributos municipais relativo
ao IPTU/TAXAS, no período de 04/2013 a 08/2014, inscrição 08.36.164.002, conforme
certidão de ﬂs.119 dos autos. Ficam cientes os interessados que, após a decisão que
julgar boa a arrematação/adjudicação, deverá ser comprovado nos autos, pelo arrematante, a quitação do imposto de transmissão – ITBI, nos termos do art.703, III do
CPC, para posterior expedição da respectiva carta de arrematação. São Lourenço, 01
de outubro de 2014. Eu, (a) Sônia Nascimento Brito de Carvalho, Oﬁciala de Apoio Judicial, o digitei. Eu, (a) Rosemary Aparecida Bittencourt, Escrivã Judicial o subscrevo. A
MM. Juíza de Direito, Cecília Natsuko Miahira Goya, o assina.

Parte da Cimed desmoronou

Na última terça-feira (21/10)
uma estufa da Indústria Cimed Medicamentos, na cidade de Pouso Alegre, explodiu deixando mais de 20
pessoas feridas, sendo que
uma delas (Carlos Israel dos
Santos Souza) não resistiu
aos ferimentos, tendo queimaduras em 90% do corpo,
e faleceu no Hospital Samuel Libânio, na quarta-feira (22/10).

Outros dois funcionários,
até o fechamento desta edição, permanecem internados na UTI do Hospital e não
correm risco de morte. Um
deles sofreu um corte profundo na cabeça e outro inalou muita fumaça. As outras
vítimas também foram levadas para o Hospital, e tiveram ferimentos leves.
A explosão aconteceu em
uma estufa no setor de se-

cagem de medicamentos,
que acabou ocasionando o
desmoronamento do galpão, e tudo indica que foi
por causa de um curto-circuito. As causas estão sendo investigadas pela empresa.
A Indústria Cimed Medicamentos fabrica cosméticos e medicamentos, e nela trabalham cerca de 1.200
funcionários.

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

- Pretendem se casar:

000691 - MARCOS MARCIANO CALIXTO, solteiro, maior, colorista, natural de São Lourenço-MG,
residência Rua Madame Schimidt, 351, São Lourenço-MG, ﬁlho de ALCIDES CALIXTO e MARIA DO
CARMO MARCIANO CALIXTO; e NATALIA PAULA AZEVEDO RIBEIRO, solteira, maior, recepcionista,
natural de São Lourenço-MG, residência Rua Salomão Chaib, 120, São Lourenço-MG, ﬁlha de ANTONIO MARCOS RIBEIRO e ROSANGELA MARIA AZEVEDO RIBEIRO;
000690 - ALESSANDRO DO ESPÍRITO SANTO AIRES, solteiro, maior, Soldador, natural de RIO DE
JANEIRO-RJ, residência Rua Dr. Olavo Gomes Pinto,619, São Lourenço-MG, ﬁlho de CLAUDOMIRO
AIRES e ROSA MARIA DO ESPÍRITO SANTO AIRES; e ROSIANE APARECIDA SILVA, solteira, maior, do
lar, natural de Cruzeiro-SP, residência Rua Dr. Olavo Gomes Pinto,619, São Lourenço-MG, ﬁlha de
BENEDITO JESUINO DA SILVA e ROSENI APPARECIDA SILVA;
000692 - NATANAEL DA FONSECA MIGUEL, solteiro, maior, eletricista de manutenção, natural de
Piquete-SP, residência Rua Julio Ferreira de Souza, 1324, São Lourenço-MG, ﬁlho de ANTONIO SEBASTIÃO MIGUEL e FRANCISCA RIBEIRO DA FONSECA MIGUEL; e MICHELY ALVES MANCILHA, divorciada, maior, encarregada de expedição, natural de Itanhandu-MG, residência Rua Julio Ferreira de
Souza, 1324, São Lourenço-MG, ﬁlha de JOSE LUIZ MANCILHA e ANGELA APARECIDA PASSOS;
000693 - CLEVERSON RIBEIRO BALBINO ALVES, solteiro, maior, promotor de vendas, natural de
Itajubá-MG, residência Rua Santo Eloi, 162 - apto 03, São Lourenço-MG, ﬁlho de HÉLIO ALVES e
CÂNDIDA MARIA BALBINO ALVES; e MAYRA DA SILVA MARTINS DE MENEZES, solteira, maior, auxiliar de farmácia, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Cambuquira, 515 - casa 02, São
Lourenço-MG, ﬁlha de NATANAEL MARTINS DE MENEZES e LUCIA HELENA DA SILVA MARTINS;
000694 - LUCAS LUIZ DE CARVALHO, solteiro, maior, montador de bicicleta, natural de São Lourenço-MG, residência Rua José Florentino da Silva, 45, São Lourenço-MG, ﬁlho de SERGIO LUIZ
DE CARVALHO e ELIZABETE LOBO DE CARVALHO; e FERNANDA DA COSTA GOIS, solteira, maior,
auxiliar de sala, natural de São Caetano do Sul-SP, residência Rua José Florentino da Silva, 45, São
Lourenço-MG, ﬁlha de FABRICIO SIMÕES GOIS e ADRIANA THIMOTHEO DA COSTA;
000696 - CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR, solteiro, maior, AUTONOMO, natural de
SAO LOURENÇO-MG, residência RUA JULIETA DE OLIVEIRA JUNQUEIRA, 345, São Lourenço-MG,
ﬁlho de CHARLES KLEBER DOS SANTOS e CLEUSA RODRIGUES DOS SANTOS; e ANA PAULA MONTEIRO, solteira, maior, DO LAR, natural de SAO LOURENÇO-MG, residência RUA JULIETA DE OLIVEIRA JUNQUEIRA, 345, São Lourenço-MG, ﬁlha de e SONIA MONTEIRO;
000695 - WILLYAN FERNANDES DAMAS, solteiro, maior, PROFESSOR DE NATAÇÃO, natural de
VIRGINIA-MG, residência RUA CORONEL OLIMPIO CESAR ARAUJO, 47, São Lourenço-MG, ﬁlho de
JOÃO BATISTA DAMAS e EDINA MARIA FERNANDES; e SUELEN JÉSSICA DE OLIVEIRA, solteira,
maior, AUX. DE CONTABILIDADE, natural de SAO LOURENÇO-MG, residência RUA CORONEL OLIMPIO CESAR ARAUJO, 47, São Lourenço-MG, ﬁlha de EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA e SUELI BALDI
DE OLIVEIRA;
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PROF. ANDRÉ
Polícia Rodoviária de
Esportes
Caxambu registra acidente
Festival Sudeste de Natação
próximo ao trevo de SL
Equipamentos de segurança evitaram ferimentos graves

Mirim Petiz de Verão

Foto: PRF Caxambu

es

Professor Gabriel Raimundo, Maria Antônia, Karina, Samuel, Monique e Luiz Guilherme.

No último ﬁnal de semana,
foi realizado no Parque Aquático do Botafogo Futebol e
Regatas no Rio de Janeiro, o
“XLVIII Festival Sudeste Mirim Petiz de Natação”. Uma
grande festa da natação devido aos excelentes resultados, e da participação de mais
de trezentos atletas dos Estados do Rio de Janeiro, São
Paulo, Minas Gerais e do Espírito Santos.
Apesar dos carros terem batido fortemente, ninguém ﬁcou ferido

A Polícia Rodoviária Federal
de Caxambu registou um acidente entre dois veículos, na
última terça-feira (21/10), no
trevo de acesso à São Lourenço. De acordo com informações da PRF, um carro com
placa de Cruzília não observou
a preferência da rodovia e cruzou no sentido São Lourenço.
Neste carro haviam três ocupantes, sendo um deles uma

criança na cadeirinha. Foi
quando se chocou com outro
veículo, placa de Conceição do
Rio Verde, que seguia no sentido normal da pista.
Todos os ocupantes saíram
ilesos e utilizavam equipamentos de segurança necessários (cinto de segurança,
air bag e cadeirinha).
Cinto de segurança
Usar o cinto de segurança

no veículo evita uma alta porcentagem de mortes causadas por acidentes de trânsito, algo demonstrado por
todas as investigações e estudos realizados até hoje. Já
foi provado que o cinto é a
ferramenta de segurança mais
eﬁcaz para prevenir as consequências de qualquer acidente de trânsito. Coloque-o sempre e proteja sua vida.

5ª Etapa Do Campeonato Mineiro
de Karatê Interestilos (FMKI) 2014
A Karateca de São Lourenço, Nicole Maciel Cadeiras
(da Academia Rachido-Kan
– São Lourenço) se destacou
mais uma vez no karatê. No
Dia 19 de Outubro de 2014
ela participou da 5ª Etapa do
Campeonato Mineiro de Karatê Interestilos (FMKI). O
evento foi realizado no Centro Esportivo da Unifenas, na
Cidade de Alfenas – MG. Atletas de diversas delegações de
várias cidades da região e de
outros Estados participaram
das competições nas modalidades Kata e Kumite (luta).
Nicole competiu na categoria Infantil A de 11 à 12
Anos, sagrando-se com premiações como: Medalha de
(OURO) na modalidade Kata
(CAMPEÃ) e Medalha de (OURO) na modalidade Kumite
(CAMPEÃ).
Nesta competição, a karateca Nicole de São Lourenço
conquistou mais 02 medalhas, somando 37 Medalhas,
além de vários títulos. A atleta mirim agradece ao seu
grande Mestre Joaquim Felício (Kiko) por acreditar na
sua capacidade e determinação de vencer. E também

ao COC (Instituto de Educação e Cultura – AEPA) de São
Lourenço, pelo patrocínio e

apoio, e ao São Lourenço Jornal e a Rádio Alternativa pela força de sempre.

A equipe APAN – São Lourenço – Country Clube – Carrossel esteve presente com
Maria Antônia, Karina, Samuel,
Monique e Luiz Guilherme,
que conquistaram ótimos resultados para a obtenção de
suas metas em 2014, que é
o titulo de campeão estadual, e atingir o índice brasileiro
da categoria Infantil.
Parabéns aos nossos atletas e que esta competição

com um nível tão forte, os
motive a treinar cada vez
mais. A APAN agradece ao
Ministério do Esporte pelo
convênio através da Lei de
Incentivo ao Esporte e ao Governo de Minas que junto a
CEMIG, Supermercado Carrossel e o Projeto CriaCarmo
patrocinam e viabilizam a
participação de nossos atletas em todas estas etapas de
suas preparações.
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Bebê da Semana

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

A princesinha desta semana é Julia Beatris, que no último dia 22, completou seu
segundo aniversário. Julia é
ﬁlha do casal Camila Cristina
dos Santos Forasteiro e Deivid Nascimento Forasteiro.
Felicidades, saúde e paz para você!!!

Cabelos chicosos com
babosa e cerveja

Falecimento

No último dia 11 de outubro, o Concerto de Artur Moreira Lima na Praça Brasil, em São Lourenço, contou com
uma participação muito especial, que encantou a plateia
de aproximadamente quatro mil pessoas. Um pouco nervosas e ansiosas por se apresentar ao lado do famoso pianista, as meninas do Coral Infanto Juvenil Unimed – SOS
ﬁzeram um show a parte! Cantaram um repertório eclético,
iniciando com o Xote das Meninas, de Luiz Gonzaga e Zé
Dantas, Coro Cobra do folclore mineiro e encerraram com
Caro Amigo, música de Wolfgang Amadeus Mozart com letra de Ademar Nóbrega. Criado há nove anos, através de
uma parceria da Unimed Circuito das Águas com o SOS
Centro Educacional, hoje chamado de Núcleo Dona Terezinha, o Coral oferece aulas de canto a 23 meninas, entre
6 e 12 anos. O Projeto tem como maestros Maria Bernadete Guimarães e Fernando Braga, além de uma monitora,
que ajuda nos ensaios e faz a Coreograﬁa: Liliane Pereira
Medeiros. As meninas ensaiam no Núcleo Dona Teresinha,
onde passam o contra-turno da escola. Neste período, além
das aulas de canto coral, elas se ocupam com dança, música e bordado. Na abertura do Concerto de Arthur Moreira Lima, as meninas brilharam e ﬁzeram uma linda homenagem ao Dia das Crianças.

Ordenação
Frei Marcos Prado dos
Santos, OFM, ﬁlho de
nossa terra, ordenou-se
Presbítero no último dia
18, em linda cerimônia
presidida pelo nosso Bispo Diocesano, Dom Frei
Diamantino Prata de Carvalho, na Igreja Matriz
de São Lourenço. No dia
19, Frei Marcos celebrou
sua primeira missa na
Matriz, ao lado de seus
confrades da Província
da Imaculada Conceição
do Brasil. Que Deus o
abençoe sempre Frei
Marcos, nesta grande
caminhada de evangelização junto ao povo de
Deus. Paz e todo Bem!!!

Aniversário

A cidade de São Lourenço,
perdeu no último dia 16, uma
de suas mais ilustres moradoras, Sonia Mundim Prazeres.
Casada com o saudoso Dentista Dr. Paulo Prazeres, e mãe
dos saudosos Eurípedes e Paulo Mundim Prazeres, falecidos
no ano passado. Uma grande
pessoa que tivemos o prazer
de conhecer. Uma mulher guerreira e forte, que ajudou a muitos sem pedir-lhes algo em
troca. Uma das fundadoras do
AA de São Lourenço, colaborando na recuperação de vários
dependentes químicos de nossa cidade, merecendo também destaque, suas visitas semanais aos jovens privados
de liberdade, na antiga Cadeia Pública. Dona Sônia sem
dúvida é uma referência para nós e as futuras gerações.
Um exemplo de ser humano como poucos que tive a oportunidade de conhecer, desde minha juventude. Alguém
que, mesmo enfrentando seus próprios problemas, sempre
nos oferecia uma palavra de carinho, bom humor e alegria.
Seu espírito idealista e incansável em prol do próximo foi
responsável por uma iniciativa discreta, sem alardes ou publicidades... mas que salvou centenas, milhares de vidas e
famílias... Dona de uma voz linda e cristalina, com certeza
une-se ao coro celeste, cantando a eterna melodia dos que
contemplam a Face do Pai. Todas as vezes que eu estiver
na Praça da Igreja Matriz, vou me lembrar com muita saudade de sua presença física. Contudo, para sempre vou me
lembrar de nossas conversas e seus conselhos, de suas gostosas gargalhadas, e daquele brilho em seus lindos olhos
azuis. Nossos sentimentos a todos da família Prazeres, em
especial a seus netos e noras. Grande amiga D. Sonia, descanse em paz nos braços de Jesus!!!

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

Adoção

Meu grande amigo Moisés Bira, grande músico da famosa Banda Climax, comemorando no último dia 20, mais um
aniversário. Parabéns amigão. Muitas felicidades, saúde e
paz para você. Rogo a Deus, que lhe conceda vida longa e
feliz com muita música!!!

Temos gatinhos e gatinhas lindos para adoção responsável! Ligue para 3332-8907, nossa responsável - Au Q Mia
Banho e Tosa, e fale com Lily.

Quando o assunto é hidratação caseira podemos usar
vários ingredientes naturais que recuperam a força, o brilho e a maciez dos ﬁos. Um deles bastante usado é a babosa, conhecida como Aloe Vera, que na verdade, é uma
planta poderosa que possui uma goma dentro de sua folha
suculenta que é altamente nutritiva para os ﬁos e também
para a pele.
A receita que vou ensinar agora é indicada para quem
está com o cabelo desidratado, gorduroso, sem brilho e
muito daniﬁcado, ao fazê-la você pereceberá que os ﬁos
ﬁcarão macios, brilhantes, soltos e mais encorpados. Máscara caseira de babosa e cerveja
Ingredientes:
Meio copo de cerveja sem álcool
2 folhas de babosa
Azeite de oliva extra virgem
Modo de Preparo:
Primeiro corte as folhas da babosa ao meio retire a polpa, colocando tudo dentro de um potinho. Em seguida acrescente meio copo de cerveja sem álcool e uma colher de
sopa de azeite de oliva morno. Misture bem todos os ingredientes até obter uma pasta uniforme.
Comece aplicando a máscara caseira capilar no cabelo
seco e limpo, pegando desde a raiz até as pontas e fazendo massagens no couro cabeludo. Ao terminar a aplicação
deixe a máscara agir por pelo menos trinta minutos. .Depois enxágue como de costume e passe um pouco de condicionador para selar a hidratação nos ﬁos .

Aniversário

Maria Aparecida, mulher de fé, que dedica sua vida a
Deus e a igreja, São José e Nossa Senhora Aparecida! Deus
lhe deu capacidade para amar, cuidar, educar e ser o coração da nossa família. Hoje podemos ver que você é como
uma ﬂor apreciada por todos nós. Uma ﬂor que todos querem tocar, e ao mesmo tempo proteger. Uma ﬂor dada a
cada um de nós por Deus. Pedimos ao Senhor que neste
dia especial, você receba Dele, o melhor em sua vida, o
dom perfeito e toda boa dádiva. Nunca se esqueça que
Deus fez de você uma grande mulher, e lhe deu capacidade e fé de cuidar de toda nossa família, sendo um exemplo
de mulher, esposa, mãe, avó e bisavó. Obrigada por tudo
o que fez por nós, e saiba que é uma grande alegria poder
ter desfrutado de boa parte desses seus 90 anos. Que Deus
lhe abençoe, hoje e sempre. E lhe derrame muita alegria,
saúde e paz. Amamos você!!!! Feliz Aniversário!!!! Seus ﬁlhos, noras, genros, netos e bisnetos... 17/10/2014
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Imagens meramente ilustrativas

10,

Super Ecco
29 Arroz
Tipo 1 - 5kg
UN

OFERTAS VÁLIDAS DE 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2014, OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

12,

em pó
59 Detergente
Omo Multiação
UN 2kg

5,

1,69

Farinha de trigo Útil

UN sem Fermento 1 kg

3,

Congelado
89 Frango
Quality
KG

49

8,

UN

Açúcar Cristal
Monte Alegre
e Delta 5 kg

49

Pernil Suíno com
osso Congelado
KG Pamplona

14,

3,

4,

2,

Porcionada
49 Fraldinha
Friboi reserva
KG

2,

Qualy
37 Margarina
500g
UN c/sal e s/sal

79

2,

UN

Suco Tial
1 Litro
Sabores

Uso Veja
45 Multi
500ml - Fragrâncias
UN

Padre Victor
85 Café
500g

UN Tradicional/Extra Forte

Condensado
69 Leite
Mococa
UN Lata 395g

10,

90
UN

9,

Toscana
98 Lingüiça
Congelada Frimesa
KG

1,

Sêmola
99 Macarrão
Galo 500g

UN Cortados/Espaguete

Azeite Gallo Puro
Vidro 500ml

2,

Ninfa 370g
29 Biscoito
Sabores
UN

