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CPI dos Maus Tratos aos Animais vai investigar
descarte de rabos em São Lourenço

Após o encontro de mais de 500 caudas de gatos e cães em terrenos vagos de São Lourenço, na região Sul de Minas Gerais, a Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) dos Maus Tratos aos Animais, da Câmara dos Deputados, também vai investigar o caso.
(pág 07)

Crime

Corpo de homem
desaparecido é
encontrado

Na tarde desta quarta-feira
(19/08) a equipe GU BM do
Corpo de Bombeiros durante
buscas nas águas do Rio Verde
referente a um afogamento
encontrou um corpo. (pág 07)

Interditado mais um
trecho da rua Dr.
Ribeiro da Luz
A Gerência de Trânsito e
Transporte Público interditou,
nessa quarta-feira (19), o trânsito em mais um trecho da rua
Dr. Ribeiro da Luz (da av. Antônio Junqueira de Souza até a
rua Cel. José Justino). (pág 07)

Início de semestre na
Faculdade Victor Hugo

Dr Luiz Paulo fala
sobre Câncer Ósseo
na Infância

(pág 02)

Projeto Juizado e
Orientação Jurídica
Itinerante

(pág 05)

Para receber os novos
alunos dos vários Cursos da
Faculdade Victor Hugo e da
Universidade Braz Cubas, a
Faculdade Victor Hugo inciou
suas atividades com uma reunião pedagógica.
(pág 06)
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a PEC da maioridade
penal foi apresentada
em agosto de 1993 e
ficou mais de 21 anos
parada. Neste ano, a
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da
Câmara retomou discussões, após várias
tentativas de adiamento por parlamentares
contrários ao texto, em
minoria na comissão.
O projeto original é

de autoria do ex-deputado federal Benedito
Domingos (PP-DF). O
texto altera a redação
do artigo 228 da Constituição Federal, com
o objetivo de reduzir de
18 para 16 anos a idade
mínima para a responsabilização penal.
Posto isto, o ex-deputado Domingos alega
que a maioridade penal foi fixada em 1940.

DR. LUÍS PAULO DE OLIVEIRA

DOMINGO, 30 DE AGOSTO DE 2015

Redução da
maioridade penal
Porém, “não podemos
dizer que o mesmo jovem de 18 anos daquela época é o mesmo de
hoje”. Acesso a tecnologia e informação favorecem o desenvolvimento precoce dos
adolescentes.
Em síntese, segundo
o artigo 228 da Constituição, são “penalmente inimputáveis”
os menores de 18 anos,
“sujeitos às normas da
legislação especial”. A
redação proposta pela
PEC sugere que o artigo seja substituído por:
“São penalmente inimputáveis os menores
de 16 anos, sujeitos às
normas da legislação
especial”.
Desta forma, buscarse-ia combater à impunidade que estimula
a atividade delituosa,

Câncer Ósseo na Infância
Os tumores do sistema
musculoesquelético manifestam-se seguindo determinados padrões relacionados a picos de incidência
de acordo com a idade. Um
destes picos ocorre na segunda década de vida, entre
os 10 e os 20 anos de idade.
Apesar das lesões serem
mais comumente benignas,
como o Osteocondroma e o
Cisto Ósseo Simples, sempre que uma criança ou adolescente apresenta queixa
de dor, principalmente nos
membros inferiores, é imperativo considerarmos a
hipótese do câncer ósseo.
Queixas como dor noturna,
dor refratária ao tratamento
habitual, aumento de volume de determinada articulação e febre são sinais de
alerta que levam a se pensar
na possibilidade de um tumor maligno ósseo. Sempre
que um paciente abaixo dos
20 anos de idade apresenta
queixa de dor, é fundamen-

tal que seja solicitada pelo
menos uma radiografia como
parte da avaliação inicial. Devemos lembrar que o diagnóstico precoce, sempre que
possível, é a melhor chance
de tratamento para esta população, com maiores chances
de preservação do membro e
sobrevida. Apesar disso, muitos pacientes já apresentam
metástases ao diagnóstico.
Entre as lesões mais frequentes estão o Osteossarcoma e o Sarcoma de Ewing
(principalmente acima dos 10
anos de idade), e o Rabdomiossarcoma (principalmente
em crianças pequenas). O
tratamento em geral envolve
Radio e Quimioterapia, associadas a ressecção da lesão e
substituição por material de
prótese ou enxerto de banco
de osso. Nos casos em que há
comprometimento de feixe
vasculonervoso ou não há resposta a Quimio e Radioterapia, pode ser necessária amputação do membro.

Maria Nossa Mãe

REZEM, REZEM, REZEM!
Nossa Senhora continua nos
convidando à oração nesses
34 anos de Suas aparições em
Medjugorje. A oração é indispensável à nossa vida espiritual,
como respirar e comer o são
para nossa vida física. É preciso
decidir-nos pela ORAÇÃO. É preciso darmos um tempo, nas 24
horas do dia, para um encontro
íntimo com Deus.
Nossa Senhora está conosco nesse longo tempo, diariamente, para ajudar-nos a
caminhar rumo à PAZ, ensinando-nos e dando-nos os meios
de conseguir isso. Mas é preciso que façamos a nossa parte. Na oração podemos compreender este caminho.
Várias vezes, através de Suas
mensagens, Ela nos ilumina
na oração. Através de Jelena,
Nossa Senhora nos aconselha a
rezar sempre ao Espírito Santo,
antes de participarmos da Santa
Missa.
Peçamos ao Espírito Santo
que nos ilumine e nos faça compreender o quanto precisamos
de conversão. Rezemos para que
nos convertamos logo. O perigo é
pensarmos que já estamos convertidos!
Precisamos estar conscientes de que a conversão é um

Falando ao
Coração
sigannam@yahoo.com.br

adequando o Brasil a CONVITE AOS VOCACIONADOS PARA O MATRIMÔNIO:
uma tendência seguida 1-Que a beleza deste dia seja 6-Dialoguem sempre. Com
que ultrapasse o brilho das cuidado, depois que “a poeira
por diversos países nos algo
fotos e das filmagens. Que a luz baixar”, digam tudo o que sende seu amor não se apague com tem e desejam, mas também
dias atuais.
passar do tempo, ainda que saibam ouvir o outro sem inAdemais, aos 16 anos, osurjam
as dificuldades.
terrupções. Sejam, um para o
os jovens podem votar, 2-Que a festa seja muito mais outro, os melhores amigos que
ser. Isso sempre forsendo consenso que interna do que externa, sem puderem
dia nem hora para acabar e talecerá seu amor.
estão aptos a decidir o que Cristo sempre seja convi- 7-Acreditem que é possível ser
futuro do país, e, por- dado a participar destas núp- feliz no casamento, mesmo
cias, a fim de santificar sua que seu casamento não seja
tanto, conscientes de união.
perfeito. Ele não será perfeito,
suas opções individu- 3-Que aprendam um com pois nós ainda não o somos.
o outro sempre. Que as dif- 8-Invistam em seu amor. Ele é o
ais.
erenças notadas a partir da maior de todos os empreendiPortanto, a redução convivência diária sejam moti- mentos. É sempre a partir dele
de crescimento para o casal, que teremos as realizações
da maioridade penal vo
nunca motivo para a alegação mais importantes de nossa
será benéfica para de “incompatibilidade de gê- vida, mesmo que elas não venNa arte de amar a única ham imediatamente. Esperem
punir
adolescentes nios”.
certeza que temos é a de que o e experimentem.
que cometem crimes casamento é um caminho, uma 9-Não tenham medo de se coma percorrer, é busca de prometer e ser fiel. Embora tudo
pela certeza da im- estrada
aperfeiçoamento a dois.
leve a crer no contrário, o
punidade,
todavia, 4-Que as juras feitas perante o nos
comprometimento e a fidelideve ser acompan- altar realmente se cumpram, dade, quando bem vividos pelos
nos momentos de cônjuges, transformam o que
hada de medidas sobretudo
tristeza e de doença, pois não poderia ser um fardo pesado,
sócio-educativas efi- há mérito em estar bem quan- num “pacote cheio de algodão.”
10-Faça o melhor que puderem
cazes, para que o re- do tudo está bem.
5-Que encarem seu casamen- pelo outro, sempre. Sonhe os
sultado não seja ape- to como um desafio constan- seus sonhos, mas saiba sonhar
nas o aumento da te, exercitando-se na arte da os sonhos do outro também.
superação, surpreendendo-se Ajudem-se mutuamente, paspopulação carcerária, e surpreendendo o outro, so- sem a ser um só, com objetivos,
mas sim a diminuição bretudo com atitudes ines- planos e anseios em comum.
peradas de carinho, atenção, Que Deus abençoe a todos os voda criminalidade.
incentivo, perdão.
cacionados para o Matrimônio!

VERA GANNAM

Oncologia Ortopédica

SIMONE GANNAM

processo da vida inteira, não
somente lutando contra o mal,
mas também crescendo no
bem.
O desejo de Nossa Senhora é
fazer de cada um de Seus Filhos, graças a essa conversão
e à Sua presença diária aqui
conosco, graças ao Seu seguimento e à vivência de Suas mensagens, “UM LINDO BUQUÊ DE
FLORES, PREPARADO PARA A
ETERNIDADE”.
Mas Ela diz também que
ainda não decidimos aceitar
a conversão que nos oferece.
“REZEM, CONVERTAM SEUS
CORAÇÕES. APROXIMEM-SE
DE MIM”.
Nossa Senhora encoraja-nos
dizendo “que o bem vence
o mal em nós”. Em nossas
famílias. E, por meio de nós,
também na Igreja e no mundo. Há tanto mal, tantas destruições, opressões e tantos
problemas em toda parte!...
Mas é preciso não desanimar,
porque o BEM vencerá o MAL!
Nossa Senhora nos diz: “EU
VOS AMO”. Seu amor e Sua
presença nos abram o coração.
E decidamos pela CONVERSÃO,
pelo AMOR e pela PAZ!
Do texto de Frei Slavko.

MONS. JONAS ABIB

Reflexão
Os anjos podem rezar conosco?

“No ano da morte do rei
Ozias, eu vi o Senhor sentado
num trono muito elevado; as
franjas de seu manto enchiam o templo. Os serafins se
mantinham junto dele. Cada
um deles tinha seis asas; com
um par (de asas) velavam a
face; com outro cobriam os
pés; e, com o terceiro, voavam. Suas vozes se revezavam e diziam: Santo, santo,
santo é o Senhor Deus do
universo! A terra inteira proclama a sua glória!” (Is 6,1-4).
Isaías tem essa visão celeste
do trono de Deus e dos serafins que estavam cantando. A
oração deles era esta: “Santo,
santo, santo, é o Senhor dos
exércitos, a terra inteira está
repleta de sua glória.
:. O que o meu anjo da

guarda pode fazer?
É missão dos anjos orar,
proclamar, louvar e adorar a
Deus. Portanto, onde existem
pessoas orando ou louvando
ao Senhor, de modo especial
em comunidade, os anjos
vêm, porque o grande desejo
deles é que aconteça o “assim na Terra como no Céu”.
O céu é um contínuo orar:
louvores e adoração, proclamando o Senhor; e os anjos
desejam que na Terra aconteça aquilo que é o próprio
céu. Quando existe alguém
rezando na Terra, eles vêm
em revoada para orar e cantar
junto conosco, e elevar nossa
oração. Oramos em nossa fragilidade, mas, por estar orando, os anjos completam o que
nos falta e nos ligam ao céu.
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Aniversário

A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Aniversário

RITA ABBUD

Arthur Ribeiro Ferreira Amorim, comemorou dia
Cantinho da Poesia
05 último, seu primeiro aniversário. Desejamos
felicidades, saúde e muita paz ao garotão, e
“Saudades de Mim”
Comemorando mais um aniversário neste dia 30 rogamos a Deus que lhe conceda vida longa e feliz.
de agosto, nossa amiga Marly Miranda Bacha, para O aniversariante é filho de Jurandir João Amorim e Escrever não é bobagem, são coisas que vem do coração;
quem enviamos milhões de felicidades. Parabéns Clara Ribeiro Ferreira Amorim.
“Saudades de Mim” do que vivi belo dia, pura perfeição;
Marly, que Deus a abençoe sempre!!!

Bazar

Estará acontecendo neste
mês de setembro, na
Cripta da Igreja Matriz, o
Bazar da Solidariedade,
em pról do Conselho da
Comunidade da Execução
Penal de São Lourenço.
Colabore doando roupas,
sapatos, brinquedos e assessórios. Sua ajuda será
bem vinda!!!

Festa de Agosto

A plenitude com todos, ações concretas e pura emoção;

Adoção

Momento feliz e único, sem muita explicação;
Não é somente contar história, é a existência de um

Lindos cães para adoção ser e expressão;
responsável. Patrulha
Através das palavras, nada é em vão; Saudade de mim
Animal, Shopping João
e de todos vocês, minha grande paixão;
Lage, loja 8
Que Deus abençoe o Grupo de Apoio, até breve...

Falecimento
Nossas sinceras condolências aos familiares de nossa querida
amiga Leila Murad, falecida dia 10 último, na
vizinha cidade de Soledade de Minas.
Que Deus console cada
coração desta família.
Paz a sua alma!!!

Canta Brasil

Felipe Moreira, foi eleito Rei da Festa de Agosto
2015, em um concurso promovido por Olga Chaib.
Parabéns e sucessos ao novo rei!!!

Agradecimento

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

EXPEDIENTE

A família de Ruth Murad Chaib, agradece aos
amigos todo carinho e
pesar recebidos pelo
seu falecimento.Presta
também um especial
agradecimento ao Dr.
Leonardo Palma de Godoi pela dedicação com
que a tratou. Agradece a
presteza no atendimento dos funcionários do Hospital de São Lourenço e
a eficiência das equipes do Corpo de Bombeiros no
atendimento às duas chamadas de emergência, ao
Padre Everson pelo conforto que levou aos familiares nos últimos momentos de despedida...obrigada...que DEUS lhes pague com muitas bençãos!!!.

Nossa vizinha Caxambu, recebeu entre os dias 13
a 16 último, a décima quinta edição do Canta Brasil - Festival Nacional de Corais.
Cinquenta grupos vindos dos Estados de Minas
Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe e Mato
Grosso, transformaram a cidade na Capital Nacional do Canto Coral.
As apresentações também aconteceram na cidade de Baependi.
O homenageado do Canta Brasil 2015, foi o
grande ícone de nossa música popular brasileira,
Jair Rodrigues, falecido em maio de 2014.
(Crédito Foto: Ascom Pref. de Caxambu)
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Cartório de Reg. Civil e Notas da Comarca de São Lourenço
Tabelião: Cecil Domingos J.Póvoa - Pretendem se casar:
000881 - EDUARDO VENTURELLI, divorciado, maior, advogado, natural de Conceição do Rio Verde-MG, residência
Rua Mello Viana, 205, São Lourenço-MG, filho de ANTONIO VENTURELLI NETTO e LUCY HALFELD VENTURELLI; e
ZILDA MARIA YOUSSEF MURAD, solteira, maior, Juíza de Direito, natural de Soledade de Minas-MG, residência Rua
Adelaide Vassalo, 50, São Lourenço-MG, filha de JOSÉ MURAD e AURORA PAIXÃO MURAD;
000882 - JOÃO CARLOS DE SOUSA, solteiro, maior, MOTORISTA, natural de SANTANA DO CAPIVARI-MG, residência
ALAMEDA MONTEIRO LOBATO 1185, São Lourenço-MG, filho de JOAQUIM PINTO DE SOUSA e GEORGINA PEREIRA
DE SOUSA; e MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS, viúva, maior, CABELELEIRA, natural de SÃO LOURENÇOMG, residência ALAMEDA MONTEIRO LOBATO 1185, São Lourenço-MG, filha de LOURENÇO JOSE RODRIGUES e
MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO RODRIGUES;
000883 - PAULO SERGIO CASTRO DA SILVA, solteiro, maior, SERVIÇOS GERAIS, natural de SÃO LOURENÇO-MG,
residência AL. COELHO NETO, 35, São Lourenço-MG, filho de PAULO ALVES DA SILVA e DALVA APARECIDA DE
CASTRO; e SÔNIA REGINA RIBEIRO PINTO, divorciada, maior, CUIDADORA DE IDOSOS, natural de RIO DE JANEIRORJ, residência AL. COELHO NETO, 35, São Lourenço-MG, filha de HERMÍNIO RIBEIRO PINTO e ILZA ALVES NEVES;
000884 - PEDRO DA SILVA OLIVE, solteiro, maior, hoteleiro hospitalar, natural de São Lourenço-MG, residência Rua
Ribeiro da Luz, 837, São Lourenço-MG, filho de PÉRICLES OLIVE e MARIA DE FATIMA OLIVE DA SILVA; e DANIELLY
ARAGÃO DE SOUZA, solteira, enfermeira, natural de Rio de Janeiro-RJ, residência Rua Ribeiro da Luz, 837, São
Lourenço-MG, filha de NILTON SEABRA DE SOUZA e MARIA LINDA ARAGÃO DE SOUZA;
000885 - RODRIGO VICENTE DE OLIVEIRA MAIA, solteiro, maior, FUNCIONARIO PUBLICO, natural de SÃO
LOURENÇO-MG, residência RUA BARBARA HELIODORA 429, São Lourenço-MG, filho de JOSE RICARDO MAIA e
ENEDINA VICENTE DE OLIVEIRA; e SUELEN GONZAGA DE PAULA, solteira, maior, SEVIDORA PUBLICA ESTADUAL, natural
de LAMBARI-MG, residência RUA ARISTOTELINA BITTENCOURT 161, São Lourenço-MG, filha de SEBASTIÃO FRANCISCO
DE PAULA e ANGELA MARIA GONZAGA DE PAULA;
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LANÇAMENTO DE LIVRO
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DE
PLÍNIO TOLEDO

MAIS INFORMAÇÕES:
(35) 3332-2700
victorhugo.edu.br

000886 - JOSÉ MARCELO TRANI, solteiro, maior, CATADOR DE RECICLAGEM, natural de SÃO LOURENÇO-MG,
residência RUA BATISTA LUZARDO, 776, São Lourenço-MG, filho de ORLANDO HUGO TRANI e SUZANA ROSALINA
TRANI; e ROSA MALENA QUIRINO, solteira, maior, CATADOR DE RECICLAGEM, natural de SÃO GONÇALO DO
SAPUCAI-MG, residência RUA BATISTA LUZARDO, 776, São Lourenço-MG, filha de e MARIA CÉLIA DE JESUS;
000888 - ANTONIO CUSTODIO DA SILVA JUNIOR, divorciado, maior, VENDEDOR, natural de SÃO PAULO-SP,
residência RUA LAMBARI, 133, São Lourenço-MG, filho de ANTONIO CUSTODIO DA SILVA e NILZA DE MORAIS SILVA;
e VANESSA CANDIDO DE ARAUJO, solteira, maior, VENDEDORA, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA
ANTONIO DA COSTA E SILVA, 38, São Lourenço-MG, filha de JORGE PAULO DE ARAUJO e ROSELI CANDIDO;
000887 - MIQUEIAS DOS SANTOS SIQUEIRA, solteiro, maior, BALCONISTA, natural de TABOÃO DA SERRA-SP,
residência ALAMEDA DEPUTADO MANOEL COSTA 140, São Lourenço-MG, filho de ISAIAS SIQUEIRA e MARTA
CARNEIRO DOS SANTOS SIQUEIRA; e FABIOLA MOREIRA DE DEUS, solteira, maior, ASSITENTE ADMINISTRATIVA,
natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA COPACABANA 287, São Lourenço-MG, filha de LUIZ CARLOS DE
DEUS e LUCILÉA MOREIRA DE DEUS;
000890 - FRANCISCO WASHINGTON ALVES DA SILVA, solteiro, maior, AUX. SERVIÇOS GERAIS, natural de TERESINAPI, residência RUA CAXAMBU, 246, São Lourenço-MG, filho de CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA e MARIA ZULEIDE
RODRIGUES DA SILVA; e NAYRA HELENA FAUSTINO NASCIMENTO, solteira, maior, ESTUDANTE, natural de SÃO
LOURENÇO-MG, residência RUA CAXAMBU, 246, São Lourenço-MG, filha de ERNANI NASCIMENTO e JAIRA
HELENA FAUSTINO NASCIMENTO;
000891 - RAFAEL FRANCISCO SOUZA PINTO, solteiro, maior, ANALISTA DE TI, natural de SÃO LOURENÇO-MG,
residência RUA ARISTOTELINA BITTENCOURT 322, São Lourenço-MG, filho de EDSON CARLOS PINTO DA SILVA e
DILMA DE SOUZA; e ALESSANDRA DA SILVA SANTOS, solteira, maior, PROFESSORA, natural de SÃO LOURENÇO-MG,
residência RUA MARIO TEIXEIRA 85, São Lourenço-MG, filha de ALESSANDRE DA SILVA SANTOS e LUCI ROSANA DE
JESUS SALGADO SANTOS;
000889 - LEONARDO RAFAEL DUARTE NOGUEIRA, solteiro, maior, Oficial de Cartório, natural de Rio de Janeiro-RJ,
residência Al. das Alamandas, 405, São Lourenço-MG, filho de FRANCISCO COSTA NOGUEIRA e NAIR DE FÁTIMA
DUARTE NOGUEIRA; e CINTIA DE SOUZA BARRETO, solteira, maior, atendente, natural de São Lourenço-MG,
residência Al. das Alamandas, 405, São Lourenço-MG, filha de ATAIDE PAIVA BARRETO NETO e ZEILA MARA DE
SOUZA BARRETO;
000892 - CAIO PASSOS CORDEIRO, solteiro, maior, médico, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Dr.
Eurípedes Prazeres, 390, São Lourenço-MG, filho de ROMEU BORNELLI CORDEIRO e CILENE PASSOS CORDEIRO; e
DANIELA SOUZA FIORE, solteira, maior, professora, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Marechal Floriano,
25 - apto 804, São Lourenço-MG, filha de FRANCISCO JOSÉ FIORE e MARIA APARECIDA SOUZA FIORE;
000893 - LEONARDO FERNANDES DA SILVA, divorciado, maior, SERVENTE, natural de SÃO LOURENÇO-MG,
residência RUA DR. RIBEIRO DA LUZ 945, São Lourenço-MG, filho de FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA e ROSIANE
FERNANDES DA SILVA; e RAYANE RIBEIRO BUENO FERNANDES, solteira, nascida em 26 de janeiro de 1998,
ESTUDANTE, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência ALAMEDA ANTONIO JUNQUEIRA 115, São Lourenço-MG,
filha de RONDINELI DA SILVA FERNANDES e JAQUELINE RIBEIRO BUENO;
000894 - MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA, divorciado, maior, SERVIDOR PUBLICO, natural de VOLTA REDONDA-RJ,
residência RUA AVELINO BITTENCOURT, 20, São Lourenço-MG, filho de ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA e MARLENE
DE OLIVEIRA SOUZA; e BRUNA FIGUEIRA DE MORAES, solteira, maior, SERVIDORA PUBLICA, natural de ANGRA DOS
REIS-RJ, residência RUA AVELINO BITTENCOURT, 20, São Lourenço-MG, filha de LUIZ CÉSAR BULHÕES DE MORAES
e NAIR IOLANDA FIGUEIRA DE MORAES;
000895 - RENATO ALVES CASSIA, solteiro, maior, engenheiro agrônomo, natural de Ponta Porã-MS, residência
Rua Professora Maria do Carmo Ferraz, 538, São Lourenço-MG, filho de MARIANO HEITOR CASSIA e TEREZINHA
ALVES; e APARECIDA RUBELI AMARO DE OLIVEIRA, solteira, maior, vendedora, natural de São Lourenço-MG,
residência Rua Professora Maria do Carmo Ferraz, 538, São Lourenço-MG, filha de JOSE ROBERTO e FRANCISCA
ISABEL MENDES ROBERTO;
000896 - CONRADO CARVALHO KAUAGE GORGULHO, solteiro, maior, GESTOR EMPRESARIAL, natural de LAMBARIMG, residência RUA ENGENHEIRO REGIS BITTENCOURT, 46, São Lourenço-MG, filho de SILVIO CESAR GORGULHO
e REGINA GONÇALVES CARVALHO GORGULHO; e MIRIÃ RANGEL TACELI, solteira, maior, ANALISTA DE MARKETING,
natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência RUA ENGENHEIRO REGIS BITTENCOURT, 46, São Lourenço-MG, filha de
IVAN RODRIGUES TACELI e MARIA DE LOURDES RANGEL TACELI;
000897 - JOSÉ DENHO DE SOUZA, divorciado, maior, militar, natural de São Vicente de Minas-MG, residência Al.
João Pio da Silva, 140, São Lourenço-MG, filho de ELÍDIO DE SOUZA e FRANCISCA ILMA DA VEIRA; e DIRCE SOLETI
DE MORAIS, solteira, maior, secretária, natural de São Lourenço-MG, residência Al. João Pio da Silva, 140, São
Lourenço-MG, filha de JOÃO MORAIS e MARIA DA GLORIA RIBEIRO DE MORAIS;
000898 - WELISON CASTRO SILVA, solteiro, maior, motorista, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Joaquim
Marcelino de Carvalho, 93, São Lourenço-MG, filho de ISRAEL DOS SANTOS SILVA e SUELI CASTRO SILVA; e GIOVANA
DE OLIVEIRA CAMPOS, solteira, maior, vendedora, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Ary do Nascimento,
165, São Lourenço-MG, filha de PAULO DE CAMPOS e MARLENE DE OLIVEIRA CAMPOS;
000900 - SERGIO ROBERTO RODRIGUES, divorciado, maior, comerciante, natural de São Lourenço-MG, residência
Rua Adelaide Vassalo, 320 - apto 301, São Lourenço-MG, filho de NELSON RODRIGUES e SANTA MATTERA
RODRIGUES; e AGUIDA MARIA SIQUEIRA DE FRIAS, solteira, maior, assistente social, natural de Aiuruoca-MG,
residência Rua Adelaide Vassalo, 320 - apto 301, São Lourenço-MG, filha de SAMUEL TADEU DE FRIAS e MARINA
AUGUSTA SIQUEIRA DE FRIAS;
000899 - AYLTON FONSECA, solteiro, maior, MOTORISTA, natural de SÃO LOURENÇO-MG, residência ESTRADA
MUNICIPAL AMERICO LOBO, 400, São Lourenço-MG, filho de LEOVALDO RIBEIRO DA FONSECA e NEIDE DE FÁTIMA
FONSECA; e MIKAELA DE FÁTIMA DA SILVA, solteira, maior, SECRETARIA, natural de ITAJUBA-MG, residência RUA
EUGENIO JUNQUEIRA, 156, São Lourenço-MG, filha de MARCO ANTONIO DA SILVA e MARIA INÊS GUEDES;
000901 - ISRAEL BRAGA CORRÊA, divorciado, maior, MOTORISTA, natural de ELOI MENDES-MG, residência RUA
PADRE JOÃO MANOEL, 219, São Lourenço-MG, filho de BENEDITO CORRÊA FILHO e VERA DE SOUZA BRAGA
CORRÊA; e MARIA JOSÉ ARRUDA, solteira, maior, DOMESTICA, natural de SOLEDADE DE MINAS-MG, residência
RUA PADRE JOÃO MANOEL, 219, São Lourenço-MG, filha de SEBASTIÃO FELICIO ARRUDA e TEREZINHA FELICIO
ARRUDA;
Os contraentes apresentaram os documentos exigidos pelo art.1525 do Código Civil Brasileiro. Se alguém souber
de algum impedimento, que os impeçam de se casar, que o faça na forma da Lei.
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Projeto Juizado e Orientação
Jurídica Itinerante
Atividades do curso de Ciências Biológicas da
Faculdade de São Lourenço
museu foram vistas diversas

Alunos, professores e demais participantes na escadaria do Museu
Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro na Quinta da Boa
Vista, durante visita técnica do curso de Ciências Biológicas.

Os alunos do curso de
Ciências Biológicas da Faculdade de São Loureço realizaram duas visitas técnicas bastante produtivas
durante o primeiro semestre de 2015. No dia 23 de
maio foi realizada uma visita
técnica ao Museu Nacional
da Universidade Federal do
Rio de Janeiro e ao Zoológico também do Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista.
Os alunos foram acompanhados pelos professores Rodolfo Ribeiro Junior e Leonardo Campos Fonseca que
forneceram informações
técnicas ao longo de toda
visita. Durante a manhã foi

realizada a visita ao Museu Nacional, onde foram observados
diversos exemplares e modelos fósseis das diversas eras
geológicas. Os alunos também
registraram várias montagens
sobre o tempo geológico e
suas características. Ainda no

coleções de artrópodes atuais, além de outros grupos de
invertebrados como poríferos,
cnidários e equinodermas. No
período da tarde, os alunos se
deslocaram para o Zoológico
do Rio de Janeiro. Lá, foram
observados diversos exemplares de diferentes táxons de
vertebrados. Os alunos registraram aspectos ecológicos e
etológicos de várias aves, felinos, primatas, proboscídeos
e répteis, dentre outros integrantes do Zoológico. Ambas
visitas técnicas foram muito
proveitosas, pois representam
uma diversificação do processo de ensino e aprendizagem
e permitem uma experiência
diferente aos participantes,
além de promover uma maior
integração entre todos.

Alunos, professores e demais participantes na entrada do Zoológico
do Rio de Janeiro, durante visita técnica do curso de Ciências Biológicas.

A primeira experiência ocorrerá na cidade de Carmo de Minas, no dia 29 de Agosto, sábado, das
14:00 às 17:00 horas, no bairro Santo Antonio, na quadra da Escola Municipal

O Curso de Direito da Faculdade de São Lourenço
apresenta mais um projeto
de extensão comunitária.
Dessa vez, percebendo
a necessidade que os indivíduos, moradores de comunidades distantes e carentes, ressentem acerca do
conhecimento das leis, dos
direitos e das possibilidades
de resoluções de seus conflitos, estabelecerá visitas
jurídicas a referidas comunidades, buscando orientar
e levar conhecimento para
aqueles que necessitam de
conhecimento para resolver
problemas dos mais variados que tocam o Direito.
Assim, o processo de visita às comunidades receberá o nome de “Juizado e

Orientação Jurídica Comunitária Itinerante”. Alunos
e professores darão orientação jurídica sobre os
mais diversos temas: Problemas jurídicos familiares,
previdenciários, trabalhistas e negociais receberão
atenção dos integrantes
do projeto que realizarão
consultas jurídicas visando
a resolução e o encaminhamento de problemas aos
órgãos competentes.
A um só tempo, o projeto
possibilitará aos indivíduos
moradores dessas comundiades que seus problemas
tem amparo jurídico e
solução jurídica e, também,
aos alunos possibilitará a
vivência prática e aquisição
de conhecimentos sobre os

mais diversos problemas.
A primeira experiência ocorrerá na cidade
de Carmo de Minas, no
dia 29 de Agosto, sábado, das 14:00 às 17:00
horas, no bairro Santo Antonio, na quadra
da Escola Municipal e
contará com o apoio e
colaboração da Câmara
Municipal e da Prefeitura de Carmo de Minas.
Contamos com a participação de todos e
agradecemos a oportunidade de colaborar
com a comunidade de
Carmo de Minas.
Prof. Diogo Bacha e Silva
Coordenador do Curso
de Direito

www.sljornal.com.br

cidade

6

DOMINGO, 30 DE AGOSTO DE 2015

BETO BACHA INÍCIO DE SEMESTRE NA
Giro Esportivo

SEM CAFÉ

FACULDADE VICTOR HUGO

O pai da Mirela, meu amigo Eduardo (Dudu), bateu
um longo papo com o apresentador do Esporte Espetacular da Rede Globo Alex
Escobar. Com muita simpatia e atenção o torcedor do
Mequinha Carioca disse que
vem tomar um cafezinho aqui
em São Lourenço e mandou
um forte abraço aos amantes
do esporte da cidade.

SEM BENGALA

Parabéns ao amigo Fernando Popular e a Liga Desportiva pela
iniciativa e organização do Campeonato de Futebol de Veteranos que esta sendo realizado no campo do Miramar. Na 1ª rodada pela chave A vitória da equipe do Santa Maria (foto) pelo
placar de 1 a 0 no Miramar, gol de Ariovaldo. Na outra partida
empate em 2 a 2 entre Conquista e União São Lourenço. Neste
domingo a partir das nove da manhã o Santa Helena pega o
Verdão e a equipe do União enfrenta o Vila Carneiro.

Para receber os novos
alunos dos vários Cursos da Faculdade Victor
Hugo e da Universidade
Braz Cubas, a Faculdade Victor Hugo inciou
suas atividades com
uma reunião pedagógica, ocorrida no último
sábado, onde as diretrizes para o semestre
foram repassadas.

Em seguida os professores foram convidados
para um delicioso churrasco com música ao
vivo, onde todos puderam dançar, confraternizar e estreitar cada vez
mais os laços pessoais/
profissionais que são
imprescindíveis para o
andamento do processo
didático - pedagógico.

SEM GRAÇA

Eu, Robô e Rafael Bacha estivemos no lindo estádio do
Palmeiras em São Paulo, o
Allianz Parque, para assistir a
partida entre o Palmeiras e o
Flamengo. Vitória do Verdão
Paulista com dois penais não
marcados pelo árbitro a favor
do Rubro Negro. Como observação, esperamos que a torcida do Palmeiras aprenda a
cantar e respeitar a execução
do hino nacional brasileiro.

Mãe amada, vó adorável e tia querida, estará para sempre nos
corações de seus filhos Faduc, Maria Aparecida, Janete, Ruth,
Sheila,Vanor e Gutembergue, de seus genros e noras, de seus
netos, bisnetos e sobrinhos.
“Um dia me perguntaram se em Deus eu
acreditava, Eu então lhes respondi da maneira
que eu pensava: Entre a lua e as estrelas, num
galope num troféu, pisando nas nuvens
brancas, eu vi Deus passar no céu. Deus
é constante é perene, é divino de tal
sorte, que sendo a essência da vida, é o
descanso da morte... Não há ida sem
volta, e nem há volta sem ida, a morte
não é a morte, é só a porta da vida...”
Ninguém morre quando permanece
vivo no coração de quem AMA, te
amamos!

DR. RODRIGO C. SANTOS

Médico Veterinário

Você sabe o que é um
animal silvestre? (Parte 1)

Afinal, você sabe o que
é um animal silvestre? O
que define se um animal é
silvestre ou doméstico? Diversos termos são aplicados
com relação à fauna* tais
como silvestre, doméstico,
selvagem, exótico e todos
eles são, frequentemente,
usados de maneira incorreta pelo público leigo. Assim, exótico acaba sendo
aplicado aos animais com
características exuberantes;
doméstico para o mesmo
que manso; selvagem como
sinônimo de feroz e silvestre paira no ar como uma
dúvida… “é o que mesmo?”.
A primeira distinção a ser
feita é que esses termos
não têm relação com o grau
de docilidade ou domesticação do animal. Por exemplo, um filhote de capivara
cuidado desde pequeno por

pessoas, pode habituar-se
a conviver com o homem
e acompanhar o dono, tornando-se manso, porém,
continua a ser um animal
silvestre ou selvagem. Já
um bezerro ou um cão,
abandonados pelo dono ou
fugidos, têm seu comportamento rapidamente alterado, tornando-se ariscos ou
agressivos ao homem. Mas
são, ainda assim, animais
domésticos.
São considerados animais
silvestres ou selvagens todos os animais que vivem ou
nascem em um ecossistema
natural como florestas, rios
e oceanos, como elefante,
iguana, garça, bem-te-vi, piranha, peixe-boi, arara, entre muitos outros. Silvestre
e selvagem são então sinônimos, ou seja, possuem o
mesmo significado.

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

Na entrada do bairro
Vale dos Pinheiros foi encontrado no início desta
terça-feira (18/08) por
volta das 07:30 hs cerca
de 200 rabos de gatos
em alguns sacos plásticos
que se encontravam junto com alguns sacos com
entulhos despejados nos
terrenos baldios.
Informada por uma pedestre e defensora dos
animais, uma das coordenadoras do grupo Patrulha Animal foi informada
da situação que havia
no local, comparecendo

posteriormente e comprovando o fato de crueldade, compareceu também ao local uma equipe
do Corpo de Bombeiros.
Ainda não se tem o conhecimento do que motivou a realização dessa
maldade e nem foram
encontradas outras partes desses animais.
Durante o período presente no local com a ajuda de um homem que
passava no momento, foi
salvo um filhote de gato
(a) que estava amarrado
junto com outros dois an-

imais dentro de uma sacola plástica e pendurado
em uma árvore.
Já na parte da tarde foi
encontrado vasculhando os arredores um saco
plástico contendo um
cachorro morto.
A perícia esteve no local, juntamente com a PM
ambiental onde foi lavrado ocorrência, também
no local compareceu uma
equipe da TV RECORD.
Foram feitas inúmeras
ligações para a vigilância
sanitária, porém, sem
sucesso e sem retorno.
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Corpo de homem
desaparecido é encontrado

Na tarde desta quarta-feira
(19/08) a equipe GU BM do
Corpo de Bombeiros durante buscas nas águas do Rio
Verde referente a um afog-

amento que tinha sido aberto chamado a cerca de uma
semana, logrou êxito encontrando o corpo que estava
boiando atrás do “campo do

Esporte”, nas proximidades
da Rua Santos Dumont.
Foi acionado a perícia e
chamada funerária para deslocamento do corpo para o IML.

A Gerência de Trânsito e
Transporte Público interditou, nessa quarta-feira (19),
o trânsito em mais um trecho
da rua Dr. Ribeiro da Luz (da
av. Antônio Junqueira de Souza até a rua Cel. José Justino).
Devido ao avanço das obras
de drenagem pluvial, que
já estão nas proximidades
do Mercado Municipal, os
motoristas que estiverem

trafegando na av.
Antônio Junqueira de Souza,
sentido centro, não poderão virar à direita na esquina do antigo Hotel Monte Azul. A opção é
descer na rua Dr. Olavo Gomes
Pinto (esquina dos Correios),
que está sendo mão única de
direção até a av. Comendador
Costa, nesse sentido.
O trânsito está liberado na
rua Sete de Setembro, que

faz a ligação da av. D. Pedro
II com a Comendador Costa, passando em frente ao
Teleférico, na rua Dr. Ribeiro
da Luz, no trecho compreendido entre a D. Pedro
II e a Comendador Costa, e
em toda a D. Pedro II, desde seu início, sendo que da
Dr. Olavo Gomes Pinto até o
Teleférico está sendo mão
dupla de direção.

Interditado mais um trecho
da rua Dr. Ribeiro da Luz

CENTRO TÉCNICO PROFISSIONAL DE SÃO LOURENÇO - UNIPAC
Ilmos. (as). Sr (as). Alunos (as).
A Fundação Presidente Antônio Carlos, mantenedora do Centro Técnico
Profissional de São Lourenço, Instituição de Ensino ofertante do Curso Técnico
em Edificações, embasada no Parecer nº 589/2015 emitido pelo Conselho
Estadual de Educação, publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em
11/08/2015 e Portaria de Autorização nº 1084, publicada no Diário Oficial de
Minas Gerais em 20/08/2015, convoca V.S. a comparecer neste Centro Técnico
no período 24/08/2015 à 31/08/2015, no horário de 19 às 22 horas, para
efetuar vossa matrícula. O início das aulas será 01/09/2015.
Carlos Roberto Rodrigues – Diretor – São Lourenço, 20 de agosto de 2015.

JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA – COMARCA DE SÃO LOURENÇO –
SECRETARIA DA 1ª VARA – EDITAL CITAÇÃO COM PRAZO DE
20 DIAS. Saibam todos quantos o presente Edital de Citação virem que,
perante a 1ª Vara Cível da Comarca de São Lourenço, corre uma Ação
de PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – Inadimplemento – processo nº
637.12.001898-0, requerida por BANCO BRADESCO S/A, em face de
LATICÍNIOS D’PAULA LTDA e outro. Tem este a finalidade de citação
de LATICÍNIOS D’PAULA LTDA, na pessoa de seu representante legal,
pessoa jurídica, CNPJ 041.924.663/0001-80, com sede na cidade de
Pouso Alto/MG, à Avenida Fernando Petronilho, 36, que se encontra
em lugar incerto e não sabido, para, querendo, acompanhar a referida
ação ou contestá-la, dentro do prazo de 15 dias, sob pena de revelia e de
serem tidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial (arts. 285
e 319 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento dos interessados,
foi expedido o presente edital, que será publicado através do Diário do
Judiciário Eletrônico (DJE), com acesso através do Portal do TJMG
(www.tjmg.br) e afixado no saguão do Fórum. São Lourenço, 11 de
agosto de 2015. Eu (a) Sônia Nascimento Brito de Carvalho, Oficiala
de Apoio Judicial, o digitei. Eu, ( ) Rosemary Aparecida Bittencourt,
Escrivã Judicial, o subscrevo. Eu, ( ) Cecília Natsuko Miahira Goya,
Juíza de Direito e Titular da 1ª Vara Cível, o assina.
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