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Semana Nacional
de Trânsito

A Semana Nacional de Trânsito é comemorada anualmente entre os dias 18 a 25 de setembro conforme artigo 326 do CTB. Nesta
data, todos os Órgãos ou Entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito participam de diversas atividades educativas. (pág 08)

Trânsito

Drogas

Polícia encontra
drogas na casa
de um menor
Com posse de um mandado de
busca e apreensão, uma equipe da
Polícia Civil com cerca de dez agentes chefiados pelo delegado Dr. Felipe Peccin e com apoio de policiais militares, após diversas denúncias, apreenderam um menor
de idade no interior de sua residência localizada na Rua São José
no bairro Carioca. (pág 09)

Disputa entre TG’s
em São Lourenço
O TG 04-034 da cidade de Varginha – MG, atendendo ao convite do Tenente Ferreira, chefe de
instrução do TG local, veio a São
Lourenço para uma disputa esportiva com o TG 04-024. (pág 09)

Faculdade Victor
São Lourenço será
cenário do “Prato Fácil” Hugo visita duas
grandes empresas
do Jornal da EPTV
(pág 08)

4º Encontro AGMH
de veículos antigos
em Caxambu
(pág 06)

Na sexta-feira (20/09), o vice-prefeito de Caxambu Beto da Nazira procedeu a abertura do 4º Encontro AGMH de veículos antigos em Caxambu, que aconteceu... (pág 11)
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EDITORIAL
“Se o Brasil não espiona
os EUA --o país mais poderoso do mundo--, as agências de inteligência brasileira são incompetentes.”
A frase é de John Allen Gay,
um dos editores da revista
americana de relações internacionais “The National Interest”, e foi publicada ontem em seu microblog na internet durante conversa pouco amistosa com o jornalista Glenn Greenwald, autor
de reportagens sobre o sistema de espionagem dos EUA.
Com franqueza e a simplicidade de 140 caracteres, Gay
resumiu o problema subjacente às denúncias contra a
NSA (Agência de Segurança
Nacional): na medida da capacidade técnica, todos os
países tendem a se valer da
espionagem para proteger
seus interesses.
Daí não decorre, porém, que
os EUA não possam ou não
devam ser criticados por procedimentos ora tornados públicos. Muito menos que possam ou devam desenvolver
ferramentas para investigar
virtualmente todo e qualquer
cidadão ao redor do globo.
É difícil traçar uma linha
clara no campo do pragmatismo internacional, mas é
fácil perceber que os Estados Unidos ultrapassaram
qualquer fronteira razoável.

O rei está nu, diz Dilma

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

Espero...

A presidente Dilma Rousseff acertou, portanto, ao usar
boa parte de seu discurso na
68ª Assembleia-Geral da ONU,
em Nova York, para criticar
os EUA pelo monitoramento
de ligações telefônicas e e-mails de brasileiros, incluindo comunicações da Petrobras e da própria Presidência
da República.
Descritas pela imprensa
internacional como “contundentes”, “virulentas”, “fortes” ou “ásperas”, as palavras de Dilma não trouxeram, a rigor, mudanças em
relação ao que ela própria
já havia dito ou feito, como
suspender a visita de Estado aos EUA, que ocorreria

ESPAÇO LIVRE
Formato do chocolate
interfere no sabor
Cientistas, indústria e chefs são unânimes em afirmar
que sim, o formato do chocolate interfere no sabor. A forma determina o quão rapidamente o chocolate derrete na
boca, e isso altera a ordem e
a velocidade com que diferentes moléculas são liberadas na
língua e na parte interna do
nariz. Essa discussão aparentementeinsólitacomeçouquando o Dairy Milk, da marca Cadbury,mudouoformato,ficando mais curvado e menor: de
49g passou para 45g. Os consumidores perceberam, mas
os produtores disseram que a
receita continua a mesma.
- A velocidade com a qual
o chocolate se transforma de
duro a fundido determina o
tempo de liberação dos sabores - disse à BBC o professor Barry Smith, codiretor e
fundador do Centro de Estudos dos Sentidos. - O novo
formato está fazendo com que
o chocolate seja aquecido na
boca e derreta mais rapidamente, o que pode ter mudado o sabor.
Uma pesquisa recente da
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Nestlé concluiu que o formato não só influencia a percepção do sabor, mas a textura.
Formas redondas são as melhores para ressaltar suavidade e derretimento.
- Se um formato tem uma
grande área de superfície, haverá liberação mais rápida de
moléculas do alimento - explica o professor Peter Barham,
especialista em ciência alimentar e gastronomia molecular
da Universidade de Bristol. A percepção de sabor é influenciada por muitas coisas
e o formato é uma delas.
OchocolatierAlasdairGarnsworthy, da Chocolate Society, afirma que usa diferentes formatos dependendo do sabor que
usa em seus chocolates:
- Se eu estou usando um
sabor potente, como alecrim,
não quero que fique muito
forte de uma só vez, então
uso uma forma que vai derreter na boca lentamente. Se
uso um ingrediente e quero
pressão total, como o caramelo, então escolho uma forma que derreterá na boca
mais rápido.

em outubro. Ganharam evidente peso, no entanto, por
terem sido pronunciadas na
sede da ONU.
Para além da retórica indignada, Dilma afirmou que
defenderá propostas para
um marco civil multilateral
sobre o uso da internet. A
ideia, segundo a presidente, é criar regras para “evitar que o espaço cibernético seja instrumentalizado
como arma de guerra”.
Não há dúvidas de que, em
tese, seria bem-vinda uma
regulação desse tipo. É pouco provável, contudo, que o
objetivo seja alcançável --basta ressaltar que conflitos de
interesses têm impedido que

o próprio Brasil aprove legislação semelhante no ambiente doméstico.
Como se não presidisse o
país acusado de violar direitos humanos e liberdades civis, Barack Obama discursou
logo depois de Dilma, conforme o protocolo. Em resposta indireta, disse apenas
ser preciso equilibrar as preocupações de segurança com
as de privacidade. Preferiu
tratar de outros temas, sobretudo do Oriente Médio.
Obama sem dúvida sabe
que Dilma tem razão. Mas,
como na fábula “A roupa nova do rei”, de Hans Christian
Andersen, o mais provável é
que ele continue impassível.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Maria nos ensina
Em nossa vida espiritual, temos alguém que nos
conduz pela mão, que nos
ensina a fazer a vontade
do Pai: Maria! Mãe de Deus
e nossa Mãe! Mãe da Igreja, Mãe de todos nós, que
nos leva a Jesus e nos ensina a amar seu Filho mais
que tudo, mais que todos.
Sempre tive muito amor
à Mãe do Céu e com Ela
aprendi a caminhar na fé.
Há 28 anos, chegou às minhas mãos um livro precioso que, desde o momento em que tive a felicidade de tomar conhecimento de seu conteúdo,
nunca mais dele me separei, meditando diariamente em suas mensagens e
procurando colocá-las em
prática. Trata-se do livro,
“Aos sacerdotes, filhos prediletos de Nossa Senhora”, destinado não somente aos sacerdotes, como
também aos religiosos e
fiéis que amam Maria Santíssima. Como diz a Mãe,
em uma de suas mensa-

gens, muitos recebem o
livro, não se interessam
por ele deixando-o esquecido em uma gaveta. Felizmente isso não ocorreu
comigo.
Aprendi com Maria a
buscar Jesus na Eucaristia, a falar com Ele através da oração e a ouvi-Lo
falar comigo através da leitura da Bíblia.
Maria tem me mostrado o caminho que devo
seguir para ser feliz. Segura-me pela mão e me
conduz, sustentando-me
e animando-me a dar um
passo após o outro, assim
como a mãe com seus filhinhos. Quantas vezes tomou-me em seus braços.
Após alguma queda; quantas vezes cuidou de minhas dolorosas feridas e
fortaleceu-me em minha
fraqueza!
A minha Mãe querida
com quem tenho aprendido tanto ofereço o meu
coração repleto de gratidão!

VENDE-SE

Uma Moto CG 125,
ano 2010 com Side Car.
Documento / Carga
Tratar no Tel.:
(35) 9983-1054 com Vera

Dia 21 de setembro foi para mim um dia especial.
A Casa Esperança - adquirida por meu avô Farid Lage
em fevereiro de 1927 - foi
homenageada pelos seus oitenta e seis anos de atividade ininterrupta, na mesma
rua, no mesmo lugar, com o
mesmo nome e com os mesmos donos.
Além de resgatar a história da empresa, que se confunde com a história da cidade, esta lembrança fez juz
ao nome de um homem trabalhador e honesto que deixou como legado a certeza
de que nada se obtém na vida sem dedicação, sacrifício
e amor ao que se faz.
Analisando toda esta trajetória de um estabelecimento comercial que nasceu , cresceu e se desenvolveu com São
Lourenço, fiquei a imaginar
o quanto é importante a persistência na busca de um objetivo e o quanto o mundo
de hoje carece desta vontade de lutar em busca de resultados que vão muito além
dos resultados materiais.
Existe atualmente uma grande tendência a menosprezar
a tradição e a experiência,
em busca das novidades e
das mudanças. Mas, até que

ponto isso seria saudável?
Sem dúvida, devemos evoluir, mas é preciso nos conscientizarmos que de não existe desenvolvimento sem envolvimento, ou seja, jamais
conseguiremos caminhar se
não tivermos a capacidade de
escolher uma estrada e seguirmos nela até o final, procurando vencer e superar os
limites e os obstáculos, ao invés de abandoná-la e partir
pra outra quando surgirem as
dificuldades cotidianas.
Nossas escolhas não precisam ser definitivas, mas têm
que ser sustentadas por nossa força de vontade. Onde
ela está? Muitos querem construir e empreender mas poucos estão dispostos a batalhar, arregaçar as mangas e
se entregar verdadeiramente a uma causa.
Unir os ensinamentos consolidados e os conceitos básicos fundamentados ao longo do tempo às novas tendências e pensamentos é a
receita ideal para alcançarmos a satisfação pessoal e
profissional e construirmos
um nome e uma história bela de ser contada no futuro,
para os que nos sucederem.
Esta é a minha esperança, o
que busco e o que espero...

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Abra-se a cura do
seu coração
O dom da fé é o que leva em
suas engrenagens o dom da cura
e o dom dos milagres. Além da
cura física – coisa muito bela –,
ela promove cura interior, a cura
do coração, da alma, dos sentimentos. Nem imaginamos o
quanto a vida nos fere! Por isso é lindo que haja a cura interior, além da física. O Senhor
quer que nos abramos ao dom
de orar pela cura interior das
pessoas. Você pode pensar: “Mas
como vou orar?”... Pedindo pela pessoa, rogando por ela.
Quem se sente chamado ao
ministério de cura do coração
sabe de sua importância. Muita gente gostaria de progredir
na vida espiritual e não consegue por causa dos traumas, dos
bloqueios, das feridas e das marcas do próprio passado.
A primeira vez que rezaram pela minha cura interior foi quando o Pe. Robert DeGrandis, SSJ,
veio ao Brasil e reuniu apenas alguns líderes da Renovação. Enquanto ele ministrava aquele seminário de dons, um casal que
ele trouxe consigo orava pela cura
interior dos participantes. Oraram à noite pela cura do meu co-

ração durante umas três horas.
Como chorei! Coisas que eu não
imaginava que me marcaram, me
feriram, surgiram naquela ocasião. Só pararam de orar quando
se sentiram cansados. No dia seguinte, rezaram mais de uma hora e meia por mim. Mas viram
que faltava algo; depois, à tarde,
voltaram a rezar junto com Pe.
Robert, e então, terminaram, graças a Deus. Eu ainda receberia
muitas outras orações.
Eu não imagina precisar de
tanta cura interior! Mas hoje
não duvido que era desígnio do
Senhor que eu fosse objeto daquela oração [de cura interior],
para que Ele pudesse me usar
depois como instrumento. E o
melhor é que quando começamos a orar pela cura interior as
palavras de ciência começam a
vir, pois ambas estão ligadas.
Abra-se a esse dom, disponha-se a orar pela cura interior de
seus irmãos. Não espere, no começo, fazer grandes orações; apenas ore, e, se vierem as palavras,
ore de acordo com elas. Tenha
coragem: comece a rezar e verá
quantas coisas o Senhor vai fazer por intermédio de você.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital ficam convocados todos os representados quites e no gozo de seus direitos sindicais para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 08 de
outubro de 2013, às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos), em sua sede social à Rua Dr. Melo Viana nº. 91, sala 605, Edifício Nacional, São Lourenço, Minas Gerais, para
tratar da seguinte Ordem-do-Dia: a) Eleição de Diretoria Executiva para período novembro de 2013 a outubro de 2016.
Caso não haja comparecimento legal, referida Assembleia
será instalada em segunda convocação às 20h00min (vinte
horas), deste mesmo dia e no mesmo local com qualquer
número de convocados presentes.
São Lourenço, 23 de setembro de 2013.
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ENTREVISTA Dr. André O. Macedo
Nutricionista

(café da manhã, almoço e
jantar) e três lanches (nos intervalos entre uma refeição
e outra).

Como engordar com
qualidade?
O princípio básico para engordar é ingerir mais calorias do que você gasta. Procure comer porções maiores
do que comia antes, mas saiba escolher os alimentos, para engordar sem arruinar sua
saúde. E não se esqueça de
comer seis vezes ao dia, sempre incluindo carboidratos e
gorduras saudáveis, que são
mais calóricos e estimulam
o apetite. O ideal é que você faça três grandes refeições

Como fazer escolhas
inteligentes?
Ao invés de comer só pão,
escolha derivados do leite,
peixe, carne e ovos, por exemplo. Coma também alimentos com elevado teor de proteínas, como feijão, legumes
e ervilha, e alimentos com
alto teor de amido, como batatas, arroz e mandioca. Castanhas, amendoim e nozes
são ótimos alimentos calóricos e saudáveis para servir
de lanche para quem deseja engordar.
Proteína é importante?
A maioria das calorias que
contribuem para o ganho de
peso é proveniente de carboidratos e gorduras, mas o
seu corpo necessita de uma
grande quantidade de proteína para construir novos músculos. Portanto, não substi-

tua os carboidratos e gorduras por proteínas, mas aumente o consumo das mesmas.
Comer de tudo é bom
para ganhar peso?
Faça vários lanches durante o dia, com alimentos que
podem te ajudar a ganhar
peso e não prejudiquem a
sua saúde. Consuma queijo,
frutas secas, e barras de cereais, por exemplo. Evite hambúrgueres, batatas fritas e
junk food em geral. Você engordará, mas não se manterá saudável, pois ganhará gordura abdominal e colesterol.
Líquido também engorda?
Dr. André Macedo- Não são
só os sólidos que contribuem
no ganho de peso. Os líquidos também! Por isso, beba
uma grande quantidade de
líquidos que fornecem nutrientes e calorias, como leite, iogurte, sucos de frutas
e compostos de alta caloria,
por exemplo.

Intensificar os exercícios faz ganhar peso?
Você precisa de exercícios
anaeróbicos e intensos para ganhar massa muscular.
São exercícios que envolvem pesos, aparelhos de
academia, mas também podem ser feitos em casa (flexões, agachamentos, barras). Os exercícios aeróbicos, como corridas, devem
ser mais leves.
Usar suplementos
ou não?
Dr. André Macedo- Em algumas situações, suplementos alimentares podem ajudar a ganhar peso, principalmente no caso de atletas. Porém, devem ser usados com cuidado e com
acompanhamento médico
e nutricional. Não consuma nenhuma substância por
conta própria e nem siga
conselho de amigos sob-risco de colocar sua saúde em
risco. Consulte um profissional.

Moradores reclamam da falta de capina
A falta de capina na Rua Dr.
Orestes Junqueira no bairro
Carioca está deixando os moradores irritados. Eles alegam
que sistematicamente pedem
para a prefeitura realizar o
serviço. “Todo mês é isso, se
a gente não reclamar eles não
aparecem”, disse uma moradora do local. Outra moradora esbravejou com a nossa reportagem: “Não tem como
passar pela calçada, o mato
tomou conta de alguns trechos”, disse a dona de casa.
Ainda de acordo com moradores do local, muitas crianças passam por lá a caminho
da escola, obrigando os estudantes a passar pela rua,
fora da calçada.

Manutenção

EXPEDIENTE

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

Pe. Alex José Adão
Paróquia
em Ação
alexajoseadao@hotmail.com

O Senhor olhe para
ti e te dê a paz
Com essa frase São Francisco encerrou sua bênção
ao Irmão Leão. Como entender o que afirmou o
santo ao dizer que o olhar
de Deus sobre nós pode
nos conceder a paz? A palavra paz é muito usada
por nós, mas nem sempre
a usamos em seu sentido
original. Num mundo tão
agitado como o nosso, às
vezes falamos de paz como ausência de barulho
ou de trabalho ou até mesmo ausência de pessoas
ao nosso lado. Mas,para
essas coisas, existem outras palavras mais exatas,
como: silêncio, sossego
e solidão. Paz também
pode envolver essas coisas, mas não é só isso!
Nem sequer essas questões são as mais importantes quando se fala de
paz entre os cristãos.
Um cristão, ao falar de
paz, deve entendê-la como a “shalom” da Bíblia.
Quando Deus ou o autor
sagrado falava da paz-shalom, estava falando do estado de paz que envolve
todo o corpo da pessoa,
ou seja, saúde mental, espiritual e corporal. Por is-

so que Jesus disse que veio
trazer a paz, mas não como o mundo a dá, pois para Cristo estar em paz tem
a ver quando nós e o próximo estamos bem em todos os sentidos. E mesmo
que alguém esteja doente, pode também estar em
paz, caso integre a sua doença como parte natural
do processo da vida.
Então a paz de Cristo não
é nem mesmo ausência de
conflito, pois para garantirmos a saúde integral de
quem amamos, às vezes
precisamos enfrentar desavença ou sofrimento.
Quando acreditamos que
Deus está olhando para
nós, não devemos achar
que estamos sendo vigiados por Ele, mas protegidos e fortalecidos.A verdadeira paz brota cada vez
mais em nosso interior
quando abrimos o coração para a ação de Deus
em nós. Portanto, quem
tem um coração confiante pode certamente dizer
que está em paz, pois vive uma vida harmoniosa
consigo mesmo, justa e
solidária com os que estão ao seu redor.

Bazar Social

O bazar da Igreja de São Lourenço está destinando nesses dias suas vendas em prol de
obras sociais da Diocese. Compareça no bazar no pátio da Igreja e colabore.

Semana Franciscana

Cemig e Sedru esclarecem repasse dos ativos de iluminação pública
A resolução 414/2010 da
Agência Nacional de Energia
Elétrica – Aneel determina que
as concessionárias devem repassar, em 31 de janeiro de
2014, os ativos de iluminação
pública para as prefeituras.
Dessa forma, a Companhia
Energética de Minas Gerais –
Cemig está auxiliando os municípios na organização do serviço de manutenção, especificando o material adequado,
disponibilizando normas e
orientações técnicas e chamando atenção para os aspectos de segurança necessários.
A medida da Aneel cumpre
uma determinação da Constituição Federal de 1988 que, no
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artigo 30, transfere aos municípios a competência para “organizar e prestar, diretamente
ou sob-regime de concessão
ou permissão, os serviços públicos de interesse local”.
Em abril de 2012, a Aneel
publicou as resoluções 479/2012
e 480/2012 com os resultados das audiências públicas
e estipulou prazo até 31 de
janeiro de 2014 para a transferência dos ativos de iluminação pública das distribuidoras para os municípios.
Atualmente, em Minas Gerais, cinco cidades já são responsáveis pela iluminação
pública: Betim, Montes Claros, Itaúna, Nanuque e No-

va Lima. Outras estão preparando a licitação para contratação direta ou via consórcio por intermédio das as-

De 29 de setembro a 06 de outubro haverá,
na comunidade São Francisco, uma semana especial de orações. Todos os dias haverá celebrações às 19h30 (dia 29 será às 18h). No dia
04 de outubro, dia de São Francisco, teremos
procissão e missa. Rezemos com São Franciscopela paz entre nós e em toda a natureza.

sociações de municípios. Em
muitos dos casos, a Cemig
tem orientado quanto à elaboração desses editais.
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Câmara Municipal de São Lourenço
Proposições da 29ª Reunião Ordinária de 2013

Ver. Antônio Carlos Canaverde Sanches

Requerimento 126/2013
Antonio Carlos Canaverde Sanches, Vereador do PSDB, vem até
V. Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal,
solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo.
Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa informações sobre o afastamento da Sra. MARIA EMÍLIA MENDES CHAVES, Médica Veterinária, Fiscal Sanitária, que ocupa a função de Gerente da Vigilância Sanitária.
Requerimento 127/2013
Antonio Carlos Canaverde Sanches, Vereador do PSDB, vem até
V. Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal,
solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo.
Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações:
01) Qual o valor total arrecadado este ano com o IPVA
(Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores)? 02) Como foram aplicados estes recursos?
Indicação 379/2013
Antonio Carlos Canaverde Sanches, Vereador do PSDB, vem,
mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine aos Setores competentes da Prefeitura Municipal para que os mesmos tomem as seguintes providências: 01- Notificar o proprietário da residência
situada na Rua Barão do Rio Branco, próximo ao número 400, a
providenciar o conserto da calçada em função do péssimo estado em que se encontra, dificultando a passagem dos transeuntes; bem como notificá-lo para retirar o lixo proveniente da construção da mesma calçada; 02- Providenciar capina geral em toda
a extensão da Rua Barão do Rio Branco, visto o estado avançado
de mato que a mesma se encontra.
Ver. Agilsander Rodrigues da Silva
Indicação 370/2013
O bairro da Estação tem observado um crescimento de turistas e mesmo das pessoas da cidade à Praça Ismael de Souza – Jardim Luiza Silvestrini. Infelizmente, para aqueles que praticam caminhada ou para os cadeirantes que por ali passam, há bastante
dificuldade: passeios mal conservados, pisos levantados pelas raízes das árvores e falta de rampas de acesso para os mais idosos,
para as cadeiras de rodas, carrinhos de bebês, etc. São reparos
que não ficam tão dispendiosos aos cofres públicos e são de utilidade para a população. Ainda, para complementar, a falta de
flores nos canteiros áridos, a grama , a poda das árvores em tempo adequado.Uma varrição diária não é o suficiente para a conservação do local. O Trem das Águas, as lojas de artigos variados,
fábricas de doces, produtos de laticínios, lanchonetes, pousadas,
sorveteria, depósitos de produtos diversos são frequentemente
visitados para as compras e, naturalmente, contornar a praça é
quase obrigatório. Os charreteiros, em especial, fazem questão
de apresentar aos visitantes os pontos turísticos da cidade, narrando, à maneira como ouviram, as histórias do bairro. São , na
verdade, os guias turísticos que mereciam aulas, palestras de historiadores para saber novos detalhes sobre a cidade. Diante do
exposto, Agilsander Rodrigues da Silva, Vereador do PSL, vem,
mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente
da Prefeitura tomar as medidas cabíveis quanto ao ora explanado. A pedido dos moradores próximos à referida praça.
Indicação 381/2013
Agilsander Rodrigues da Silva, Vereador do PSL, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal,
INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Departamento Municipal
de Trânsito (SLTRANS) que faça a colocação de uma faixa elevada entre a Auto Gerais (localizada na Av. Damião Junqueira de
Souza) e a Rua Presidente Roosevelt.
Ver. Evaldo José Ambrósio
Moção de Pesar
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com
base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que
seja enviada uma Moção de Pesar aos familiares do Sr. Antônio
Rosa, funcionário aposentado da Prefeitura Municipal de São Lourenço, pelo seu falecimento ocorrido no dia 22 de setembro p.p..
Moção de Agradecimento
Os Vereadores que este subscrevem, vêm, mui respeitosamente, com base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª
que seja enviada uma Moção de Agradecimento ao Exm.º Sr. Juarez Távora - DD. Deputado Estadual de Minas Gerais, do Partido
Verde (PV), em nome do povo sãolourenciano, em especial daqueles que utilizam o transporte da Saúde, por conseguir, junto
à Secretaria de Estado de Saúde, verba no valor de R$ 60.000,00
(sessenta mil reais) para a aquisição de 02 (dois) veículos para a
Secretaria Municipal de Saúde de São Lourenço, através do convênio firmado na cidade administrativa, no dia 19 de setembro
p.p. entre o nosso município, representado pelo Sr. Emídio Francisco Ferreira, Gerente de Convênio e Representante da Secretaria de Estado de Saúde. Na oportunidade, testemunharam e assinaram, juntamente, os Vereadores que este subscrevem.
Indicação 375/2013
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PR, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de
V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que
realize as obras, bem como o fornecimento de material esportivo, conforme acordado com os pais de alunos que frequentam a
escolinha de futebol infantil do Clube Miramar, obras estas abai-

xo-relacionadas: O padrão de energia colocado não funciona, pois
está fora das normas exigidas pela Cemig; Colocação de dreno no
gol localizado na entrada do campo, fundos para a Av. Daniel de
Carvalho, em frente ao vestiário; e Manutenção dos chuveiros.

tes informações sobre a Liga Desportiva de São Lourenço: Enviar o repasse mensal recebido por esta Liga (Subvenção Social)
de 2009 até a presente data, bem como a prestação de contas
do referido período.

Requerimento 376/2013
Evaldo José Ambrósio, Vereador do PR, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de
V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura fornecer os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos servidores garis, servidores que prestam serviços no cemitério em
atendimento à Norma Reguladora n.º 6, sob pena de ser responsabilizado o empregador, pelo não fornecimento; e o empregado, por não solicitar e comunicar ao seu chefe imediato, por escrito, a falta de equipamento, bem como a empresa em segurança do trabalho, que presta serviços à Prefeitura, pois a mesma
deveria fazer ou demonstrar, através de cronogramas, as metas
a serem alcançadas através de análises de risco, junto aos Departamentos da Prefeitura, conforme estabelece a NR n.º 09 PPRA,
que visa a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação e reconhecimento, avaliação e consequente controle de trabalho, o que não vemos hoje. Este Vereador sugere ainda, no caso dos garis, que os uniformes (EPI) fornecidos, sejam de cores mais vibrantes e com faixa refletiva, para uma visualização melhor por parte de motoristas, condutores
de motos, etc.

Indicação 382/2013
Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro, Vereador do PSC, vem
mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Departamento
Municipal de Trânsito (SLTRANS) que faça a colocação de um redutor de velocidade na Rua Batista Luzardo, próximo ao número
1023, em frente à casa do Sr. Edson, urgente, tendo em vista que
os veículos trafegam em alta velocidade neste local, colocando
em risco a vida das pessoas.

Ver. Fabrício Guedes dos Santos
Indicação 373/2013
Fabrício Guedes dos Santos, Vereador do PSB, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal,
INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura efetuar fiscalização e futura correção na numeração de todas as ruas do Bairro Alto Santo Cruzeiro, pois os moradores estão sendo altamente prejudicados com os serviços de entrega em
suas moradias, em especial os serviços prestados pelo correio,
devido à numeração estar totalmente incorreta.
Indicação 374/2013
Fabrício Guedes dos Santos, Vereador do PSB, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal,
INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura proceder a reforma, urgente, na UBS - Unidade Básica de
Saúde do Bairro João de Deus, pois a mesma se encontra em estado precário. A pedido dos usuários do referido posto.
Projeto de Lei nº 2.671/13
Declara de utilidade pública a casa de Longa Permanência
Bom Lar.
Ver. Luiz Antônio de Almeida
Requerimento 125/2013
Luiz Antônio de Almeida, Vereador do PR, vem até V. Ex.ª, embasado no § 2º, do artigo 30, da Lei Orgânica Municipal solicitar,
após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura entrar em contato com a direção da Agência de Correios de nosso
município solicitando o envio a esta Casa Legislativa da seguinte
informação? Qual o motivo de o correio não estar prestando seus
serviços no Loteamento COHAB - Santa Helena?
Indicação 368/2013
Luiz Antônio de Almeida, Vereador do PR, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar
de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura notificar o proprietário do terreno localizado na Rua Ludgero
Fernandes de Oliveira, em frente ao n.º 181, para que providencie, urgentemente, a capina e a limpeza no mesmo, pois houve
uma grande proliferação de animais, principalmente de roedores
e morcegos neste terreno, causando grandes transtornos aos moradores.
Indicação 369/2013
Luiz Antônio de Almeida, Vereador do PR, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar
de V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que providencie a colocação de insulfilm em toda a fachada
frontal do prédio da Prefeitura, a pedido dos funcionários e contribuintes para melhorar a visibilidade que, muitas vezes, fica altamente comprometida pela incidência da luz solar.
Ver. Luiz Cláudio Siqueira
Indicação 380/2013
Luiz Cláudio Siqueira, Vereador do DEM, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de
V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura entrar em contato com a direção da Cemig no sentido de fazer a remoção ou a transferência de 02 (dois) postes com iluminação pública localizados na BR-460, em frente à entrada do Bairro Solar
dos Lagos, bem como providenciar a colocação de mais um braço com luminária, conforme croqui em anexo.
Ver. Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro
Requerimento 124/2013
Paulo Gilson Chopinho de Castro Ribeiro, Vereador do PSC,
vem até V. Ex.ª, embasado no § 2º do artigo 30 da Lei Orgânica
Municipal, solicitar, após ouvido o Plenário, que seja REQUERIDO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Pertinente da Prefeitura que envie a esta Casa Legislativa as seguin-

Projeto de Lei nº 2.624/13
Declara de utilidade pública o Instituto Brazolin Cesta de Três.
Ver. Ricardo de Mattos
Indicação 371/2013
Ricardo de Mattos, Vereador do PMN, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de
V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Departamento Municipal de Trânsito - SLTRANS que providencie a pintura, urgente, das seguintes
faixas de pedestres localizadas: na Av. Damião Junqueira de Souza (em frente à Funerária Santa Clara e em frente à Igreja Nossa
Senhora de Fátima); na Rua Saturnino da Veiga (em frente à Feira de Artesanato, próxima ao ponto de ônibus), na Av. D. Pedro II
(em frente à Caixa Econômica Federal, no cruzamento com a Rua
Wenceslau Braz, no cruzamento com a Av. Dr. Getúlio Vargas e no
cruzamento com a Rua Batista Luzardo). JUSTIFICATIVA: A medida acima solicitada é indispensável, tendo em vista que os referidos locais têm grande risco de atropelamento, devido ao intenso fluxo de pedestres, dentre eles, turistas e alunos que estudam
nas imediações dessas ruas e avenidas e todas essas faixas já estão muito apagadas, necessitando, urgentemente, de nova pintura. Assim, propiciaremos mais segurança à população.
Indicação 372/2013
Ricardo de Mattos, Vereador do PMN, vem, mui respeitosamente, com base no Art. 107 do Regimento Interno, solicitar de
V. Ex.ª que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, INDICANDO a S. Ex.ª que determine ao Departamento Municipal de Trânsito (SLTRANS) providenciar estudos no sentido de implantar uma
rotatória no cruzamento da Rua Madame Schimidt com as seguintes ruas: Arthur Gurgulino de Souza, Senador Soares dos Santos
e Paul Harris (em frente à Escola Estadual Professor Mário Junqueira Ferraz). JUSTIFICATIVA: As citadas ruas possuem um alto
fluxo de veículos e pedestres, o que coloca em risco a integridade física de todos os seus transeuntes. Neste local, já ocorreram
também diversas colisões. Assim, com a implantação de uma rotatória, daremos mais segurança à população e ainda estaremos
investindo na infraestrutura de nosso município.
Ver. Waldinei Alves Ferreira (Presidente)
Moção de Pesar
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com
base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que
seja enviada uma Moção de Pesar aos familiares da Sr.ª Maria José Mendes, pelo seu falecimento ocorrido no dia 17 de setembro
p.p.. Morreu aos 103 (cento e três) anos. Mãe de 16 (dezesseis)
filhos, sendo: 06 (seis) mulheres e 10 (dez) homens. Mãe guerreira, criou todos os seus filhos com muita dignidade, carinho e
amor. Nossas condolências a toda a família.
Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente, com
base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª que
seja enviada uma Moção de Parabéns ao casal: Sr. Eder Souza
Fonseca e Nicole, pelo enlace matrimonial ocorrido no dia 21 de
setembro p.p.. Nossas congratulações!
Ver. William Rogério de Souza
Moção de Parabéns
O Vereador que este subscreve vem, mui respeitosamente,
com base no Art. 108 do Regimento Interno, solicitar de V. Ex.ª
que seja enviada uma Moção de Parabéns ao Dr. Diogo Bacha e
Silva pelo Livro “ATIVISMO NO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE: Transcendência dos Motivos Determinantes e a Legítima Apropriação do Discurso”, lançado pela Editora Arraes, em
agosto do corrente ano na Faculdade São Lourenço. O Dr. Diogo é filho do médico Dr. Wellington, professor e coordenador
da referida faculdade e agora, um escritor que muito tem orgulhado nosso município.
Indicação 377/2013
Atendendo à reivindicação dos moradores próximos à Passarela do Barreiro, William Rogério de Souza, Vereador do PV, com
o apoio do Ver. Antonio Carlos Canaverde Sanches (PSDB), constatou alguns problemas nesta localidade, dos quais o Sr. Marcos
- da Secretaria de Infraestrutura já está fazendo o projeto. Assim,
tomaram conhecimento também de um grave problema causado pelo esgoto que ali é jogado, que vem causando um terrível
mau cheiro e poderá causar problemas de saúde aos moradores
e às pessoas que utilizam esta passarela, tendo já havido compromisso do dirigente do SAAE a resolver. Observaram também
que na esquina antes desta passarela, na Rua Sebastião Furtado
com a Rua Ademar de Paiva Xavier tem um entulho jogado no
passeio próximo a uma casa abandonada, indicando, portanto,
que S. Ex.ª - o Sr. Prefeito Municipal determine ao Setor Competente da Prefeitura que faça a retirada do referido entulho que,
além da sujeira e da possibilidade de doenças, atrapalha muito a
acessibilidade, bem como indicam também a colocação nesta esquina de uma lixeira.
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Intolerância à Lactose – O que é
Lactose e porque ocorre a intolerância
Cada vez existem mais pessoas que descobrem que sofrem de intolerância à lactose, mas nunca fica suficientemente claro o que é a lactose e por que ocorre a intolerância à lactose.
O que é a lactose?
A lactose é um hidrato de
carbono (açúcar) está presente no leite, por isso, que
também é conhecida com o
nome de açúcar de leite. O
nome vem do latim lac (leite) e -ose (açúcar).
Como curiosidade que pode ser interessante, a lactose foi descoberta em 1619
por Fabriccio Bartoletti e o
leite mais rico em lactose é
o leite materno pois contém
9%. Portanto, o uso que se
faz deste tipo de hidratos de
carbono é tanto na indústria
alimentícia como em produtos farmacêuticos.
É importante levar em conta que não apenas os produtos tradicionalmente elaborados com leite podem conter lactose, mas em forma
de um estabilizador de aromas é utilizado para outros
tipos de produtos, tais como
salsichas, por isso, é importante que, no momento de
realizar a compra, seja verificado devidamente quais são
os ingredientes que compõem
os alimentos que consumimos tanto habitualmente como esporadicamente.
Porque Ocorre A Intolerância À Lactose?
Quando falamos de into-

lerância à lactose nos referimos a uma deficiência de
lactase no organismo que
tem como consequência a
incapacidade converter a lactose em seus açúcares que
podem gerar uma sintomatologia variada, mas que se
centra no sistema digestivo:
diarreia, distensão abdominal com/sem dor, desconforto, digestão lenta, etc.
Em termos gerais, podemos distinguir três tipos de
intolerância à lactose:
Intolerância primária: entre 4 e 6 anos começa a diminuir a atividade da lactase (fundamental para desdobrar a lactose), até que desaparece por completo ou
quase não ocorre. A origem

deste tipo de intolerância é
frequentemente relacionada a fatores étnicos e genéticos por isso é classificada
como permanente.
Intolerância secundária: ao
contrário da anterior, a lactase desaparece ou diminui
por causas transitórias, o que
significa que a intolerância
é temporária e depois de um
tempo, é possível voltar a
consumir lactose.
Deficiência congênita de lactase: o bebê já nasce com um
distúrbio metabólico que o impede de digerir a lactose, por
isso é uma intolerância permanente, mas, até recentemente, era grave, porque a
criança não podia tomar o leite materno. Felizmente, é um
tipo raro de intolerância.

5

DRª LUCIANA B. VIEIRA

6

www.saolourencojornal.com.br

cidades

DOMINGO, 29 DE SETEMBRO DE 2013

Faculdade Victor Hugo visita duas
grandes empresas: Tecnoval e Vulcasul
Visita

BETO BACHA

Giro Esportivo

CONFERINDO IN LOCO
O amigo Cruzeirense, Luiz Antônio Prazeres, morador de
Belo Horizonte e o Rubro Negro, João Bosco popular “Kaderudo”, que reside nos Estates, estão conferindo de perto as estruturas dos estádios de futebol espalhadospelo
mundão afora. Nas fotos Prazeres e o filhão no estádio
Olímpico de Berlim, na Alemanha (séria candidata ao caneco no Brasil) e o João Bosco no estádio de Boston nos
EUA, local do amistoso entre Brasil e Portugal. A avaliação
dos correspondentes foi muito positiva em relação às reformas estruturais dos estádios padrão FIFA aqui do Brasil.

No dia 17/09/13, os acadêmicos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Pedagogia da Faculdade Victor Hugo realizaram
Visitas Técnicas em duas grandes empresas da região, acompanhados do Prof. Gustavo
Melo (Prof do Curso de Administração da FVH).
Na parte da manhã os alunos visitaram a Tecnoval Laminados Plásticos, na cidade de Itamonte. A Tecnoval

é referência na área de laminados plásticos. Os alunos
conheceram todo o processo de fabricação, desde a chegada da matéria-prima até
a elaboração do produto final. Na Tecnoval os alunos
foram recebidos pelos senhores: Angelo R. dos Santos (Gerente Industrial), Ricardo S.
Gonçalves (Supervisor de Manutenção) e Jonas Valentim
(Segurança do Trabalho), que
acompanharam e explicaram

detalhadamente todas as etapas do processo de fabricação.
Na parte da tarde os acadêmicos visitaram a Vulcasul, em Itanhandu. A Vulcasul é referência no mercado
de botas, sapatos, EPI’s e calçados de segurança. Tem como clientes as Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica), Polícias Militares
de vários estados, Grandes
Empresas Públicas e Privadas e consumidor final. O Sr.

Agnelo da Costa Neto, Supervisor de Produção, apresentou detalhadamente todo o
processo produtivo da empresa. Após a visita, os acadêmicos foram recepcionados pelos Diretores e Sócios
da Empresa Srs. Lula e Guto
e pelo Diretor Industrial Sr.
Riccardo Mele, que contextualizaram a história da empresa e ofereceram um coffee break para findar a esplêndida visita.

1ª Oficina de Atividades de
Meio Ambiente e de Transito
TECNICOS SEM TERNO

Na data de 20 de setembro de 2013, no horário compreendido das 09h00mim
as 11h30mim, 70 alunos das
séries 7ª e 8ª do ensino fundamental da E. E. Dr Humberto Sanches de São Lourenço/MG, após convite formal, participaram da 1ª OFICINA DE ATIVIDADES DE MEIO
AMBIENTE E DE TRANSITO,
em comemoração da Semana Nacional de Trânsito e
Florestal, ocorrido na sede
do 3º Pelotão de Meio Am-

biente e Trânsito Rodoviário, juntamente com Instituto Estadual de Florestas,
representada pela Sra Solange Lemgruber Boechat,
gerente da Ag. Avançada de
São Lourenço/MG.
As palestras ficaram distribuídas em três oficinas de
trabalho com os temas:
1º) Fauna brasileira e ofidismo com os palestrantes
Sr Robert, presidente da ONG
ARARA de São Lourenço e CB
PM Maciel;

ABANDONO EMPREGO

Sr. ANTÔNIO ROCHA – CTPS 012507 – série 0063 – MG
Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista
encontrar-se em lugar não sabido, convidamos o Sr. Antônio
Rocha, portador da CTPS 012507 – série 0063-MG, a comparecer no local de trabalho denominado Fazenda do Aterrado,
a fim de retornar ao emprego ou justificar as faltas desde Janeiro de 2013, dentro do prazo de 48 horas a partir desta publicação, sob pena de ficar rescindido, automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da CLT.
São Sebastião do Rio Verde(MG), em 19 de setembro de 2013.
ESPÓLIO DE CÉLIA PERERIA DE CASTRO
CEI.0011649000385

2º) São Lourenço está pequena demais para tanto lixo com o palestrante 3º SGT
PM Teixeira;
3) Velocidade Máxima com
os palestrantes 2º SGT PM
Claudinei e SD PM Estevam.
No final foram realizados
os agradecimentos e distribuição de brindes para os
alunos sorteados.
O evento foi promovido
pelos militares Sub Ten PM
Albano, Cmt do 3º Pel Mat,
3º Sgt PM Roner, Cmt do

1º GPMA de São Lourenço
e Sra Solange Lemgruber
Boechat, gerente da Ag.
Avançada de São Lourenço/MG com o objetivo de
retirar o aluno da rotina escolar e traze-lo para a realidade dos trabalhos dos
policiamentos de meio ambiente e trânsito rodoviário e do órgão ambiental
IEF(Instituto Estadual de
Florestas), além de uma
compreensão melhor da
educação ambiental.

EDUARDO VILLAS BOAS SCARPA – SÍTIO
FREMA, CPF 396.271.366-20, por determinação do CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL – COPAM, torna público que solicitou LICENÇA DE INSTALAÇÃO, processo nº 30759/2012, para a atividade de AVICULTURA DE POSTURA, situada na Estrada Pública Municipal, Bairro Duas Pontes, Município de Pouso Alto, MG, CEP 37468-000

Na estreia das equipes do Santo Amaro e Barreiro pelo Campeonato Municipal, a presença no
banco de reservas de duas figuras carimbadas começando a carreira como técnicos: o Adelson
(Santo Amaro) e Sidney Leonardo (Barreiro). Na rodada melhor
para o Barreiro que venceu por 2
a 0, gols de Cláudio e Gustavo. Na
outra partida válida pelo grupo A,
a equipe do Santa Helena venceu
por 5 a 2 o Miramar. Como destaque o Presidente do Santa Helena (Crico) com a mão na massa
para deixar o campo nos “trinks”
para receber bem os times e a torcida que compareceu no campo
do São Lourenço Velho.Mas falta
maior incentivo ao futebol em nossa cidade, a promessa de tela para proteção ao canil, local coberto, sanitários, enfim, não só no
Santa Helena como nos outros campos da cidade. Os amantes do futebol já estão acostumando(empurrado pela barriga) assistir aos jogos sem arquibancadas, no sol de rachá mamona, sem que as autoridades olhassem com mais carinho.
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Polícia Militar prende procurado
“Boréu” e apreende várias armas
Prisão

Em Itanhandu, durante uma
operação policial, policiais
militares compareceram em
uma escola localizada no Bairro Padre Chiquinho, Zona Rural, onde prendeu um cidadão de 25 anos, conhecido
por Boréu, foragido da justiça, e apreenderam munições, armas e drogas.
Após fugir da cadeia pública da cidade, Boréu era
procurado por cometimento de vários crimes e vinha
aterrorizando os moradores
da região.
Na madrugada desta terça-feira, (24), após planejamento de uma grande operação, policiais militares lo-

calizaram Boréu no interior
da cozinha de uma escola localizada na Zona Rural de Itanhandu.
Durante a abordagem, foi
localizado com o foragido,
um revólver calibre. 38 carregado com 06 munições e
outras 07 em um coldre e este indicou os locais onde escondeu um fuzil 7.62, munições do mesmo calibre, um
revólver cal 32, um revolver
calibre 22, uma pistola 9 mm,
02 kg de maconha, balança
de precisão, duas algemas,
uma touca ninja, um espargidor de pimenta, 02 aparelhos celulares, e grande quantidade de munições.

Ao todo foram apreendidas 353 munições de vários
calibres, além de 05 armas
de fogo, e outros materiais.
Suspeita-se que tais materiais são os que foram furtados na Delegacia de Polícia
da cidade semanas atrás.
O autor foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido, sendo ratificada a
sua prisão pelo Delegado de
Plantão.
Considerando o grau de
periculosidade de Boréu,
ele acabou sendo transferido para o Presídio de São
Lourenço.

Comunicado do Grupo Kallas
A respeito da notícia postada em 16/09/2013, no
São Lourenço Jornal, com
o título “Carro do gerente do Mobiliário Urbano
foi apedrejado na Praça da
Prefeitura”, informamos
que o Sr. Luiz Fernando
Garrido não é gerente da
ALL SPACE PROPOGANDA
E MARKETING LTDA, empresa do Grupo Kallas, com
mais de 35 anos de atua-

ção no segmento de mídia Out Of Home.
A ALL SPACE PROPOGANDA E MARKETING LTDA,
mantém celebrado com a
CENTRAL DE NEGÓCIOS LFG
EMPREENDIMENTOS PUBLICITÁRIOS LTDA - ME, representada pelo Sr. Luiz Fernando Garrido Vaz Junior,
um Contrato de Prestação
de Serviços Autônomo.
Lamentamos profunda-

mente o ocorrido, e esperamos que as autoridades
possam localizar, processar, julgar e punir os responsáveis, que praticaram
dolosamente este crime
de dano, podendo utilizar-se do registro de imagens
feitas de estabelecimentos e/ou residências, próximas ao local do fato, tão
comum hodiernamente,
para identificá-los.

Edital de Leilão

A Comissão de Representantes do Condomínio de Construção do Edifício das Acácias,
situado à Rua Prefeito Gastão Braga, nº 86, nesta cidade de São Lourenço, comunica
que no dia 09/10/2013, às 14h00min na sede do condomínio no endereço acima, realizará leilão das quotas de construção e respectivas frações ideais relativas aos contratos de construção dos seguintes apartamentos: Quota de construção do apartamento
nºs 102, 103 e 213, valor mínimo do lance R$ 358.904,79 (trezentos e cinquenta e oito mil e novecentos e quatro reais e setenta e nove centavos) – (Correspondente ao valor do débito) – Quota de construção do apartamento nº. 204, valor mínimo do lance
R$ 124.532,55 (cento e vinte e quatro mil e quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) – (Correspondente ao valor do débito) – Quota de construção do
apartamento nº 205, valor mínimo do lance R$ 126.197,85 (cento e vinte e seis mil e
cento e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos) – (Correspondente ao valor do
débito) - Quota de construção do apartamento nº. 214, valor mínimo do lance R$
125.644,57 (cento e vinte e cinco mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) – (Correspondente ao valor do débito) – Quota de construção do
apartamento nºs 301 e 302, valor mínimo do lance R$ 241.421,1 0(duzentos e quarenta e um mil e quatrocentos e vinte e um reais e dez centavos) – (Correspondente ao valor do débito) – Quota de construção do apartamento nº. 307, valor mínimo do lance
R$ 112.597,50 (cento e doze mil e quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) – (Correspondente ao valor do débito) – Quota de construção do apartamento
nº. 414, valor mínimo do lance R$ 121.251,09 (cento e vinte e um mil e duzentos cinquenta um reais e nove centavos) – (Correspondente ao valor do débito) – Quota de
construção do apartamento nº. 512, valor mínimo do lance R$ 121.251,09 (cento e vinte e um mil e duzentos e cinquenta e um reais e nove centavos) – (Correspondente ao
valor do débito). Não havendo licitantes o ato se repetirá no dia 23/10/2013, na mesma hora e no mesmo local em segunda praça, o eventual comprador assumirá os mesmos direitos e as mesmas obrigações do antigo titular, em prosseguimento à construção, conforme a legislação em vigor e as regras contratualmente estabelecidas entre
os condôminos. Não havendo licitantes ou interessados os Condôminos do Condomínio de Construção do Edifício das Acácias se reservam ao direito de adjudicar as mencionadas frações pelo valor da dívida, com suporte nos valores antecipados por eles
por conta das inadimplências ocorridas. Os débitos foram calculados até o mês de setembro de 2010 e serão atualizados para o dia da data do efetivo pagamento, em caso
de ofertas de interessados. Eventuais impugnações ao presente Edital deverão ser acompanhadas do respectivo contrato e dos recibos de pagamentos de quotas condominiais
de construção porventura efetuados.
Comissão de Representantes do Condomínio de Construção do Edifício das Acácias.
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Esportes

V Torneio Regional Sul de Natação
no São Lourenço Country Clube

Com a realização de mais
uma etapa das competições
classificatórias o V Torneio
Regional Sul de Natação, competição oficial do calendário
2013 da Federação Aquática Mineira, os atletas da equipe APAN – São Lourenço –
Country Clube – Carrossel entraram na fase final de preparação para os campeonatos mineiros e brasileiros da
temporada 2013.
O próximo desafio desta
equipe será a disputa do Jojuninho na cidade de Paraguaçu nos dias 12 e 13 de outubro, no qual além de buscar a retomada dos títulos de
campeão no masculino e no
feminino, será a ultima oportunidade de atingirem os índices oficiais para este ano.
Após cinco etapas classifi-

catórias e muitos treinamentos começam a se destacar
novos nomes entre estes nadadores que tão bem representam nossa cidade. Hugo
Vieira, Mariana Bacelar e Maria Ribeiro, atletas já medalhistas em Minas Gerais continuam prontos e com grandes perspectivas para esta
temporada, e entre eles, vemos configurar novos atletas
como Alan Correa, Raissa Carvalho e Ana Lívia Santos prontos para disputar os campeonatos estaduais e nacionais.
A APAN aproveita este espaço para agradecer aos diretores e associados do São
Lourenço Country Clube que
ao cederem à piscina no ultimo dia 21 de setembro para a realização do V Torneio
Regional Sul de Natação,

apóiam e viabilizam o desenvolvimento de nossa juventude longe dos vícios e dos
maus hábitos, benefícios gerados pelas iniciativas dentro do esporte. Tão importante também para atingirmos estas metas foram os patrocínios da Pneusul, Supermercado Carrossel, Auto Peças Santos, Rei das Polpas –
Eduardo, Centervell e Aladim
Maquinas e equipamentos
em São Lourenço, nas cidades vizinhas: Supermercado
Novilha de Ouro em Soledade de Minas; e em Carmo de
Minas: Academia Minas Fit,
Lé e Lu Presentes, Supermercado Ouro Verde, Jovigás, Eletro Nelson Motores, Picadeiras e Ordenhadeiras, Droga
News e Rede Construir Materiais de Construção.

Professor e Coordenador do Curso de Direito
da Faculdade de São Lourenço lança livro sobre
a atuação do Supremo Tribunal Federal
No dia 29 de Agosto deste ano, no Auditório do
Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de São
Lourenço, o professor e coordenador do curso de
Direito Diogo Bacha e Silva lançou livro de sua autoria intitulado “Ativismo no controle de constitucionalidade: a transcendência dos motivos determinantes e a ilegítima apropriação do discurso de
justificação pelo Supremo Tribunal Federal” com
o selo da prestigiosa Editora Arraes da cidade de
Belo Horizonte conhecida pela sua atuação no mercado editorial da Ciência Jurídica.
O evento contou com a participação dos alunos
da instituição, dos professores do curso de Direito, além de amigos, familiares, advogados e operadores do direito em geral. Na foto acima reproduzida, o autor está acompanhado
da Professora Maria Aparecida Pinto, Diretora da Faculdade de São Lourenço, e Sônia, proprietária da Livraria Avalon, que representou a editora no lançamento.
O livro é resultado de suas pesquisas no curso de mestrado em Direito na Faculdade de Direito do Sul de Minas e trata da atuação do Supremo Tribunal Federal no
exercício da guarda da Constituição. Disponível para venda nas maiores livrarias do
país e também no sítio eletrônico da própria editora Arraes, a sinopse é: “Sob a perspectiva de um Estado Democrático de Direito, tal como assinalado por Jürgen Habermas, a presente obra trata de um debate central no Direito Constitucional e no
controle de constitucionalidade. Muito se tem discutido acerca do ativismo judicial
presente nas decisões principalmente do Supremo Tribunal Federal, mas pouco se
faz para caracterizar qual o limite constitucionalmente adequado de uma decisão jurisdicional, mormente quando produzida no controle de constitucionalidade. Portanto, sob o pano de fundo da teoria discursiva do Direito desenvolvida por Habermas e Günther, o trabalho pretende desenvolver os principais temas ligados à imbricada relação entre constitucionalismo e democracia, em especial no que tange à
perspectiva de um controle democrático de constitucionalidade das leis. Aborda,
ainda, a denominada transcendência dos motivos determinantes e a possível relação entre o ativismo produzido por este entendimento. Dialoga também com as teorias do Direito de Dworkin e Luhmann ao longo da presente exposição”.
A Faculdade de São Lourenço estima muito sucesso ao autor em sua empreitada
e agradece a todos àqueles que prestigiaram o evento. A Instituição de Ensino sente-se privilegiada de contar com um jovem jurista e autor de obras jurídicas como
membro do corpo docente do Curso de Direito e espera que tais iniciativas sejam
vistas como estímulos para os alunos.
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Semana Nacional de Trânsito São Lourenço será cenário do

“Prato Fácil” do Jornal da EPTV

Trânsito

A Semana Nacional de Trânsito é comemorada anualmente entre os dias 18 a 25
de setembro conforme artigo 326 do CTB. Nesta data,
todos os Órgãos ou Entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito participam de diversas atividades educativas.
O comportamento irresponsável de alguns motoristas no trânsito, em especial
aqueles que ainda insistem
em dirigir sob efeito de álcool ou outras drogas, é uma
das maiores preocupações
das autoridades.

A campanha desse ano
parte de uma realidade impactante, mas que nem sempre é lembrada pelos motoristas: quando um acidente
não resulta em óbito, pode
deixar graves sequelas em
suas vítimas. Em muitos casos, quem sofre o acidente
precisa reaprender até as
ações mais básicas, como
comer, falar e andar. Por isso, a campanha lança mão
de casos reais de acidentados que estão passando por
esse difícil processo de reabilitação. O conceito dá o
comando: “Não deixe um

acidente obrigar você a reaprender. Seja você a mudança no trânsito.”.
Em São Lourenço, a Gerência de Trânsito e Transporte
Público não deixou a semana passar em branco e realizou nas escolas, palestras
e atividades envolvendo o
tema. Os agentes municipais
ainda ensinaram regras básicas sobre as leis de trânsito. Também neste período,
a Gerência de trânsito (SL
Trans) atuou de forma educativa, orientando os motoristas sobre o papel de cada
um nas vias públicas.

Na segunda-feira (02/10),
a partir das 14h, na Praça
João Lage, a equipe do Jornal da EPTV fará uma gravação para o quadro Prato Fácil. A matéria irá ao ar no sábado (05/10).
Apresentado no Jornal da
EPTV, desde 2003, o quadro
Prato Fácil obedece um roteiro itinerante, cujo objetivo é gravar nos municípios
nunca visitados, e preparar
receitas nas 300 cidades que
recebem o sinal da emissora, nas quatro áreas de cobertura (Campinas, Ribeirão
Preto, Sul de Minas e Central).
A receita será a primeira
do mês de outubro, e terá,
entre seus ingredientes, a
água mineral. Como é tradi-

ção nas gravações, as pessoas presentes poderão degustar a receita. A EPTV convida os moradores da cidade,

em especial os alunos da rede escolar e as pessoas da
Terceira Idade, para assistirem as gravações.

Creches de Caxambu recebem
caminhas do Governo do Estado
Doação

Na manhã (25/09), a Creche Branca de Neve, recebeu
caminhas, doadas pela Secretaria de Educação do Estado
de Minas Gerais. A entrega foi
realizada com muito entusiasmo, na presença do Prefeito

Jurandir Belini, da Secretária
de Promoção e Assistência Social Néia Belini, da Secretária
Municipal de Educação Kathia
Figueiredo, do Chefe de Gabinete Claudinei Bruno, dos
Vereadores Francisco Pereira

Fernandes, Nilton Américo dos
Santos, diretoras, professores
e alunos das creches, que juntos celebraram mais esta conquista. As demais creches da
cidade também estão sendo
contempladas.

Prefeitura Municipal de Caxambu

1) Processo de Licitação 116/2013 – Pregão Presencial 72/2013 – Objeto: Referente
aquisição de PLAYGROUND em estrutura metálica para ser instalado ao ar livre junto
ao Parque das Águas de Caxambu/MG. Credenciamento: 10/10/2013 às 13h30. Sessão: 10/10/2013 às 13h45.
2) Processo de Licitação 117/2013 – Pregão Presencial 73/2013 – Objeto: Prestação
de serviços na REMOÇÃO DE PACIENTES em veículo ambulância simples para atender
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Caxambu. Credenciamento:
10/10/2013 às 15h00. Sessão: 10/10/2013 às 15h15.
3) Processo de Licitação 118/2013 – Pregão Presencial 74/2013 – Objeto: Aquisição
de RAÇÃO PARA CÃES para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
através da Vigilância Sanitária Municipal de Caxambu, conforme Mandado Judicial nº
10 - Processo 0155040728-5. Credenciamento: 11/10/2013 às 13h30. Sessão: 11/10/2013
às 13h45.
4) Processo de Licitação 119/2013 – Pregão Presencial 75/2013 – Objeto: Prestação
de serviços de DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE REPELENTES PARA POMBOS nos Ginásios Poliesportivos do Município de Caxambu. Credenciamento: 11/10/2013
às 15h00. Sessão: 11/10/2013 às 15h15. Horário de Brasília/DF.
Informações e edital na Prefeitura ou e-mail licitação@caxambu.mg.gov.br. Caxambu, 27 de setembro de 2013. Edson Vander Cunha Resende – Pregoeiro
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Polícia encontra drogas Disputa entre TG’s
na casa de um menor em São Lourenço
Drogas

Competição

Com posse de um mandado de busca e apreensão, uma
equipe da Polícia Civil com
cerca de dez agentes chefiados pelo delegado Dr. Felipe
Peccin e com apoio de policiais militares, após diversas
denúncias, apreenderam um
menor de idade no interior
de sua residência localizada
na Rua São José no bairro Carioca. No momento em que
a polícia chegou ao local, o
menor não esboçou reação.
Dentro da residência, debaixo do travesseiro de uma das
camas, os policiais encontraram diversos papelotes aparentando ser cocaína. O menor foi conduzido para a delegacia juntamente com sua
mãe. O material apreendido
será periciado.

O TG 04-034 da cidade de
Varginha – MG, atendendo
ao convite do Tenente Ferreira, chefe de instrução do
TG local, veio a São Lourenço para uma disputa esportiva com o TG 04-024.
O evento aconteceu dia 21
de setembro, das 09h às 17h,
nas quadras Pedro de Melo
e Claudionísio Vieira Horta,
ambas situadas na Ilha Antônio Dutra. A competição
compreendeu quatro modalidades esportivas: Voleibol,

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

- Pretendem se casar:

000387 - EWERTON ALVES DE ALBUQUERQUE, solteiro, maior, açougueiro, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Joaquim Cardoso, 282 - Fundos, São Lourenço-MG, filho de EDMILSON
CARNEIRO DE ALBUQUERQUE e INÊS APARECIDA ALVES DE ALBUQUERQUE; e MARCELLY DE PAULA PEREIRA OLIVEIRA, solteira, maior, auxiliar de cabeleireira, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Dr. Joaquim Cardoso, 252, São Lourenço-MG, filha de MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA e ADRIANA DE PAULA PEREIRA OLIVEIRA;
000388 - MARCOS LEANDRO DE CASTRO, solteiro, maior, Ajudante de motorista, natural de Maria da Fé-MG, residência Al. José Avelino Pinto, 15, São Lourenço-MG, filho de JOSÉ DA SILVA CASTRO e VERA LÚCIA DA SILVA CASTRO; e GABRIELA MARCELINO DOS SANTOS, solteira, maior, Copeira, natural de São Paulo-SP, residência Al. José Avelino Pinto, 15, São Lourenço-MG, filha de
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS e MARIA HELENA MARCELINO DA SILVA;
000389 - SERGIO BORGES, divorciado, maior, Armador, natural de São Lourenço-MG, residência Via Silvestre Ferraz, casa 06 - Trav. 02, São Lourenço-MG, filho de DOMINGOS BORGES e TEREZINHA DE SOUZA BORGES; e MARIA CELIA FIDELIS, solteira, maior, Doméstica, natural de São
Lourenço-MG, residência Via Silvestre Ferraz, casa 06 - Trav. 02, São Lourenço-MG, filha de PEDRO FIDELIS e IVONE BARBOSA FIDELIS;
000391 - MARCELO DA SILVA FLORI, solteiro, maior, Engenheiro eletricista, natural de São Paulo-SP, residência Rua Melo Viana, 530, São Lourenço-MG, filho de PAULO FLORI e LUCIA MARIA
DA SILVA FLORI; e ANDREIA DE ANDRADE RODRIGUES, solteira, maior, Engenheira de alimentos,
natural de São Lourenço-MG, residência Rua Primeiro de Abriu, 314, São Lourenço-MG, filha de
WAINER FERREIRA RODRIGUES e ANA LUCIA DE ANDRADE RODRIGUES;
000392 - LUIZ FELIPE SANTOS SILVA, solteiro, maior, motoboy, natural de São Lourenço-MG, residência Rua José Maria, 93, São Lourenço-MG, filho de GERALDO SILVA e ELEUZA MARIA DOS
SANTOS SILVA; e INGRIDY MATHIAS PAULINO, solteira, maior, do lar, natural de São Lourenço-MG,
residência Viela Francisco Madalena, 61, São Lourenço-MG, filha de LUIZ CARLOS PAULINO e MARA ALESSANDRA MATHIAS PAULINO;
000393 - MARCOS VINICIOS GONÇALVES DA SILVA, solteiro, maior, vendedor, natural de São
Lourenço-MG, residência Rua Miguel Couto Filho, 192, São Lourenço-MG, filho de FRANCISCO
CARLOS DA SILVA e CARLA MARIA GONÇALVES; e JAINE CRISTINE DOS SANTOS, solteira, maior, assistente de negócios, natural de Guararema-SP, residência Rua Cassimiro de Abreu, 644, São Lourenço-MG, filha de EDSON ANTONIO DOS SANTOS e IRENE MARIA DOS SANTOS;
000394 - JOÃO BATISTA RIBEIRO DE CARVALHO NETO, solteiro, maior, Jornalista, natural de Pouso Alegre-MG, residência Rua Saturnino da Veiga, 523, São Lourenço-MG, filho de JOÃO RIBEIRO
DE CARVALHO NETO e VERA LUCIA DE FREITAS CARVALHO; e FERNANDA VISCARDI, divorciada,
maior, Designer, natural de São Paulo-SP, residência Rua Saturnino da Veiga, 523, São Lourenço-MG, filha de OTAVIO VISCARDI SOBRINHO e URANI MARIA FABBRI VISCARDI;
000395 - GIOVANI RIBEIRO MENDES, solteiro, maior, retireiro, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Ademar de Paiva Xavier, nº 220, São Lourenço-MG, filho de EDMUNDO RIBEIRO MENDES e TEREZINHA MARIA DINIZ MENDES; e JOYCE HELENA PEREIRA PRATA, , maior, do lar, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Francisco Forastiere, 294, São Lourenço-MG, filha de JOSÉ CUSTODIO PRATA e DULCE HELENA PEREIRA PRATA;
000396 - FILIPE ALVES DE CARVALHO, solteiro, maior, Comerciário, natural de São Lourenço-MG, residência Al. Ver. Antonio Lourenço Bitencourt, 20, São Lourenço-MG, filho de FRANCISCO
DE ASSIS ALVES FARIA e ROSELI APARECIDA DE CARVALHO FARIA; e ANGELITA DINIZ, solteira, maior,
Comerciária, natural de Aiuruoca-MG, residência Rua Um, 260, São Lourenço-MG, filha de FRANCISCO LOPES DINIZ e DALVA FERNANDES DINIZ;
000397 - HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA, divorciado, maior, Cirurgião dentista, natural
de São Lourenço-MG, residência Rua Ida Mascarenhas Lage, 583 A, São Lourenço-MG, filho de
HENRIQUE RAMON FERNANDES DE ALMEIDA e SEBASTIANA POLI DE ALMEIDA; e MIRIAM GONÇALVES VIEIRA, solteira, maior, Cirurgiã dentista, natural de Patos de Minas-MG, residência Rua
Ida Mascarenhas Lage, 583 A, São Lourenço-MG, filha de JOÃO BATISTA VIEIRA e MARIA MARTA
GONÇALVES VIEIRA;

Basquetebol, cabo de guerra e futsal.
O resultado final foi que
cada TG venceu duas modalidades: TG de São Lourenço (futsal e basquete) e TG
de Varginha (cabo de guerra e vôlei).
A Diretoria de Esportes de
São Lourenço apoiou a competição e forneceu as medalhas e troféus. Segundo Tenente Ferreira, os objetivos
do evento foram: incentivar
cada vez mais a prática de

esportes e o entretenimento saudável, fortalecer o
trabalho em equipe, promover a unidade entre os
TGs e fazer avançar a troca de experiências dos jovens que estão prestando
o Serviço Militar.
Um acontecimento que
proporcionou aos jovens atiradores diversos benefícios
como saúde física, mental
e uma convivência importante para o bem estar individual e coletivo.
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DOM ZECA

Música

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Segredo de backstage:
afinal, como usar o pó
translúcido?

Abraços

Abraços ao Ditão e Dona Lourdes, proprietários do Restaurante e Pizzaria Sabor de Minas . Foi cozinheiro em hotel por mais de 40 anos!!

O Coral Raízes do Futuro, do Presídio de Varginha, abriu
no dia 19 último, o show do Padre Fábio de Melo, naquela cidade. O grande público que lotou a quadra do VTC,
aplaudiu de pé, este belo trabalho de ressocialização e
humanização através da música, com os jovens privados
de liberdade.

Diácono

Futebol

Alunos da Escola de Futebol Zico 10 de São Lourenço,
nossos futuros jogadores, brilhando como sempre nos campeonatos da região e da cidade. Parabéns a todos os jogadores, e aos envolvidos neste trabalho.

Nota 10

Josimar Cândido Lourenço, filho de nossa cidade, ordenou-se Diácono, no último dia 13, em cerimônia presidida
pelo Bispo da Diocese da Campanha, Dom Frei Diamantino Prata de Carvalho, realizada na Igreja de Nossa Senhora das Dores, em Boa Esperança. Parabéns e felicidades,
com as mais preciosas bençãos de Deus!!!!

Parabéns
Leandro Silvério Tavares,
aniversariou em 26/09/13.
Chegando aos 30 anos!
Que Deus ilumine sua vida e de paz ao seu coração! São os votos de sua
mãe Denise.

Rogério, Eduardo e Mari , belas vozes, belos músicos arrasando nas cerimônias de casamentos em nossa cidade e
região. Parabéns mil vezes para vocês. Deus os abençoe!!!

Padroeira

Nascimento

O lindo bebê Luciano Junior nasceu dia 31/08/13. Seus
pais Luciano Alves dos Santos, o famoso Pulguinha e sua
mãe Fernanda Cristina da Silva Correia estão radiantes com
sua chegada. Parabéns!!!

DÉBORA CENTI

No próximo dia 03 de outubro, quinta-feira, às 18:00
horas, inicia-se na Igreja Matriz de São Lourenço, a novena em honra da Padroeira do
Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Às 19:30 horas, na Praça da Matriz, Missa de Cura
e Libertação, com Padre Afonso Henrique. Trazer imagem
ou estampa de Nossa Senhora Aparecida, e um lenço azul.

COMO USAR?
1. Para finalizar o make: o jeito mais comum é utilizar o
pó translúcido para remover o brilho excessivo do rosto.
Encoste um pincel bem fofinho no pó, remova o excesso
com um sopro – para não ficar com o rosto todo branco e
manchado – e faça a aplicação suavemente apenas na zona T do rosto: testa, nariz e queixo, áreas que costumam
ser mais oleosas. Esfume bem.
2. Para evitar borrões: prepare a pele normalmente, com
base e corretivo. Deixe uma faixa branca de produto na região abaixo dos olhos e só então comece a esfumar as pálpebras com sombras ou pigmentos. O bacana é que se algum pózinho cair sobre a pele, não será necessário refazer
toda a maquiagem – é só “varrer” o excesso com um pincel em formato de leque e pronto!
3. Para transformar o batom em uma versão mate: quando polvilhado sobre a boca, o produto também é ótimo,
quem diria, para deixar a textura sequinha e prolongar a
fixação. Com um pincel de sombra, aplique um pouco do
pó translúcido por cima da cor e espalhe o produto sobre
os lábios. Finalize com mais uma camada de batom, para
evitar que a boca fique com aparência “craquelada”.
4. Para fixar o corretivo: além de evitar que o corretivo
escorra com o suor e com o calor, aplicar uma fina camada de pó translúcido ao redor dos olhos também ajuda a
camuflar linhas finas e marcas de expressão.
Pó Solto Translúcido Mary Kay®
Sua fórmula é apropriada para todos os tipos e tonalidades de pele, até mesmo as mais sensíveis. Use por cima da
sua base Mary Kay favorita ou sozinho para um look natural. Principais benefícios:
• Uma única cor que se adapta a todos os tons de pele;
• Controla o brilho durante todo o dia;
• Proporciona uma cobertura invisível que ajuda a fixar
a base para um acabamento natural;
• Fórmula refletora de luz que ajuda a disfarçar as linhas
finas e as imperfeições para um acabamento perfeito;
• Não comedogênico.
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Nelson Gonçalves vence o
4º Encontro AGMH de
veículos antigos em Caxambu arremesso do peso com recorde
Na sexta-feira (20/09), o vice-prefeito de Caxambu Beto
da Nazira procedeu a abertura do 4º Encontro AGMH de
veículos antigos em Caxambu,
que aconteceu entre os dias
20 a 22 de setembro. Foi certamente uma edição que fi-

cou marcada na história do antigomobilismo brasileiro. Um
grandioso público e expositores de vários estados e regiões do país, compareceram
ao evento. O clima colaborou
e o encontro foi um verdadeiro show de antiguidades:

Carros, Caminhões, Motos,
Feira de Peças, Atrações, Premiações e muito mais abrilhantaram e fizeram todos
curtirem intensamente essa
quarta edição do tradicional
Encontro AGMH de veículos
antigos em Caxambu.

Antiguidade

do Brasileiro/Caixa de Juvenis
No arremesso do peso, Nelson Gonçalves conquistou o
bicampeonato da prova. O
atleta, nascido em Caxambu,
tem obtido bons resultados
desde a categoria menor. “É
importante essa sequência
de resultados, dá motivação
para seguir treinando. Este
ano fiz algumas mudanças
na minha técnica e a tendência é fazer um resultado ainda melhor no Sul-Americano”, comentou o atleta, referindo-se ao torneio continental, marcado para outubro, na Argentina.
Nelson fez 19,53 m, novo
recorde do campeonato, e
superou em mais de um metro o segundo colocado, Willian
Venâncio, que marcou 18,34
m. O recorde anterior de 18,89
m era de Gustavo de Mendonça, desde 2003.
Arremesso do peso:
1º Nelson Gonçalves (SP)
- 19,53 m
2º Willian Venancio (SP) 18,34 m
3º Rogério de Sousa (SP) 17,13 m

COMARCA DE SÃO LOURENÇO – EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Oficial Substituto 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 o Sr. ARTHUR GOMES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, empresário, portador da Identidade RG nº. 9542951 SSP/SP, inscrito no CPF nº. 114.904.466-72,
residente à Rua Dr. Rafael de Barros, 509, Apto 41, Bairro Paraíso, São Paulo/SP,
para satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da publicação deste,
o pagamento da dívida assumida a partir de 15.03.2013 à 15.06.2013, perfazendo até 12.07.2013, com os acréscimos contratuais, o montante de R$42.772,27,
acrescido de atualização monetária e juros de mora até a data do efetivo pagamento, despesas de cobrança, e o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo desta intimação, relativo à Cédula de Crédito Bancário no R. 05, na matrícula 19.642
deste Cartório. O não cumprimento da referida obrigação garante o direito de
consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária - BANCO
BRADESCO S.A., situado na Cidade de Deus, na cidade de Osasco/SP, CNPJ n.º
60.746.948/0001-12, agência de Pouso Alto/MG. São Lourenço, 05 de setembro de 2013. O Oficial Substituto: Júlio César Círio Nogueira
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